
Penetrologger CBR

Meet the difference

De Eijkelkamp penetrologger CBR meet door middel van een statische penetratietest direct 
de CBR waarden door gebruik te maken van de standaard CBR conus. 
De standaard California bearing ratio CBR is een penetratietest voor het beoordelen van de 
mechanische sterkte van wegfunderingen en -onderlagen. De CBR-waarde is de basis voor 
het bepalen van de dikte van de bodem en samengestelde lagen en wordt gebruikt bij het 
ontwerpen van wegen en luchthavens. 
De CBR-waarde van een bodem is een indicatie van de afschuifweerstand van de 
bodem onder een standaardbelasting, vergeleken met de afschuifweerstand van een 
standaardmateriaal (gebroken kalksteen), blootgesteld aan dezelfde belasting. De test 
wordt uitgevoerd door de druk te meten die vereist is om een bodem te penetreren met 
een conus met standaard diameter. De gemeten druk wordt vervolgens gedeeld door de 
druk die vereist is om een zelfde penetratie bij een standaardmateriaal van steenslag te 
realiseren. 
De CBR-test wordt beschreven in MIL CRD-C 654-95, ASTM-normen D1883-05 (voor in het 
laboratorium aangemaakte monsters) en D4429 (voor bodems in situ in het veld) en AASHTO 
T193. De correlatie tussen veldtest en laboratoriumtest wordt beschreven in TRRL-rapport 
901.

Toepassingen
• Landingsbanen 
• Draagvermogen trottoirs 

Gebruikersgroepen
• Geotechnici
• Het leger
• Civiel-technici 

Kenmerken
• Gebruiksvriendelijke en makkelijke bediening
• Nauwkeurig meetprincipe
• CBR-evaluatie meetresultaten
• Achtergrondverlichting display
• GPS
• Veldtas
• Compact ontwerp, afneembare handvaten
• Batterijruimte voor 2 soorten lithiumbatterijen
• Bedieningstoegang configureerbaar met beheerders-/gebruikersrechten
• Ultrasonische dieptemeting
• Ontwerp in niet-reflecterende kleur
• Export gegevensbestand, d.w.z. Excel
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• Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding 
• Nato stock nummer 6635-12-384-3267
• Ontwikkeld in samenwerking met de Bundeswehr

Technische specificaties

Omgevingsomstandigheden
Temperatuur     -10 tot +70 °C 
Relatieve vochtigheid   0..100% RH
Temperatuurschok    50 °C

Fysiek
Afmetingen tas     30 x 25 x 15 cm (h x b x d)
Totaalgewicht     5,5 kg 
IP-classificatie     IP 54 

Cilinder CBR-standaard
Diameter       1,27 cm 
Hoek         30°
Oppervlak      1,27 cm2 

Penetratiediepte    0-70 cm 
Resolutie       1 cm 
Penetratiesnelheid   1-5 cm/sec.
Kracht       0 - 15% CBR (0 - 700 N)
Krachtresolutie     0,1% CBR
Meetnauwkeurigheid   2% (herkalibratie bij fout > 5%) 
 
GPS-nauwkeurigheid   2 m CEP (Circular Error Probable, trefwaarschijnlijkheidscirkel) 
        3,5 m SEP Spherical Error Probable (sferische foutkans)
        (Egnos-gecompenseerd)
        CEP, 50% 24 uurs statisch, - 130 dBm 
        (type µBlox LEA-6H)
Display       LCD monochroom groen/zwart
Achtergrondverlichting  LED met intensiteit- en contrastafstelling

Stroomvoorziening    Batterijpak lithium 
        SEM52 8,4 V of BH8AA 12 V
Gebruiksduur batterij   > 600 metingen
Geheugen      1500 penetratiemetingen

Nivelleringsmethode   Waterpas (libelle)
Bodemvochtigheid    Optionele sensor verkrijgbaar 

Modus metingen
Berekening CBR-waarde  Gemiddelde waarde van dieptebereik gespecificeerd door gebruiker

Taal software     Engels, Duits, Frans, Spaans, Nederlands
PC-aansluiting     RS232 / USB

Eijkelkamp vermeldt uitdrukkelijk dat deze specificaties alleen dienen voor indicatieve doeleinden, dat ze zonder 
opgave kunnen worden gewijzigd en dat er geen rechten aan kunnen worden ontleend.
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