
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ekran dotykowy lub Touch Pad  
Urządzenie Humboldt H-4114SD 
EDG daje możliwość wyboru 
rodzaju pracy. Przyrząd jest 
wyposażony w ekran dotykowy 4,3”, 
który pozwala na pełną kontrolę 
realizacji badań, można również 
użyć funkcji Touch Pad’a z 
prowadzeniem po menu. 
 

 
Elektryczny miernik gęstości – H.4114SD.3F 
Elektryczny Miernik Gęstości (EDG) jest nienuklearną (elektrooporową) metodą pomiarowa 
alternatywą do metod tradycyjnych określania wilgotności i gęstości zagęszczonych gruntów i 
kruszyw budowli ziemnych konstrukcji drogowych, kubaturowych i hydrotechnicznych. EDG 
jest przenośnym, zasilanym z akumulatora urządzeniem, które może być wykorzystywane w 
każdym miejscu bez obaw i konieczności przestrzegania przepisów związanych z 
bezpieczeństwem nuklearnym. Jest on przyjazny dla użytkownika. Menu EDG krok po kroku 
prowadzi użytkownika przez każdy etap procedury testowej i badawczej oraz ostrzega go, 
jeżeli wprowadzane lub uzyskiwane wartości nie odpowiadają kryteriom dla określonego 
modelu badanego materiału. 
Łatwy w użytkowaniu EDG można stosować jako urządzenie budowlane umożliwiające 
bieżącą weryfikację wykonywanych prac ziemnych podczas warstwowego wbudowywania 
gruntów lub kruszyw w budowlach ziemnych poprzez określanie ich gęstości, zagęszczania i 
wilgotności. Badanie zapewnia szybkie uzyskiwanie wyników pomiarów porównywalnych z 
uzyskiwanymi tradycyjną metoda Proctor’a, metodą nienuklearną oraz tradycyjnymi metodami 
określania gęstości i wilgotności. Podczas przeprowadzania testu EDG mierzy i wyświetla 
wyniki dla maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz gęstości 
objętościowej szkieletu gruntowego, wilgotności  i wskaźnika zagęszczenia Is w miejscu 
badania. 

 

 

Długie i skuteczne zasilanie  
EDG jest zasilany za pomocą 
ładowanego akumulatora Li-ION, 
który umożliwia do 60 godzin pracy. 
Dostępna jest ładowarka 
samochodowa. 
(numer katalogowy H-4114SD.100) 
 

 

 
 

GPS  
EDG jest wyposażony w GPS, który 
lokalizuje punkty badawcze 
umożliwiając automatyczne 
przeniesienie ich lokalizacji na mapy 
sytuacyjne. 

 

 
Zalety stosowania EDG dla wykonawców są następujące: 

 nie wymaga obsługi przez wysoko wykwalifikowanego lub 
licencjonowanego technika 

 nie wymaga specjalnej obsługi  podczas transportu lub spełnienia 
wymogów  przepisów dotyczącymi materiałów niebezpiecznych 

 łatwy w opanowaniu i w użytkowaniu dzięki menu „krok po kroku” 

 niewielka waga i łatwość transportowania 

 dokładne i powtarzalne wyniki, porównywalne z uzyskiwanymi metodami 
tradycyjnymi, 

 bardzo krótki czas wykonania badania. 
 

EDG mierzy elektryczne właściwości dielektryczne oraz wilgotność zagęszczonego 
materiału z wykorzystaniem wysokiej częstotliwości radiowej transmitowanej 
pomiędzy sondami zagłębionymi w badanym gruncie lub kruszywie. Głębokość 
penetracji sond pozytywnie wpływa na wynik pomiaru i zależny jest od grubości 
wbudowanej warstwy. Sondy są dostępne w długościach 4”, 6”, 8”, 10” i 12”. Sondy 
w kształcie stożków zapewniają ciągły kontakt z badanym materiałem mający 
wpływ na dokładność pomiarów. 

 

 
 

Znajdź moje urządzenie (opcja)  
Funkcja umożliwia śledzenie 
lokalizacji urządzenia za pomocą 
usługi Find My Gauge. W przypadku 
utraty lub kradzieży otrzymasz 
komunikaty tekstowe z określeniem 
lokalizacji. 

 

 

 

Bluetooth  
Dzięki bezprzewodowej technologii 
Bluetooth z nowego urządzenia 
EDG można przeprowadzić 
transmisję danych do komputera 
celem przejrzystego ich 
raportowania. Koniec z kablami i 
połączeniami miedzy urządzeniami. 
Bluetooth gwarantuje niezawodne i 
bezpieczne połączenie. 

 
 

Port USB 
EDG jest również wyposażony w 
gniazdo USB, które stanowi 
wygodny sposób rejestracji danych 
testowych oraz ułatwia aktualizację 
oprogramowania firmowego online. 
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H-4114SD.3F Elektryczny miernik gęstości 
Podczas procedury testowej cztery stożkowe elektrody (sondy) zostają wbite 
w badaną warstwę gruntu lub kruszywa „na krzyż”, z zastosowaniem 
dostarczonego szablonu. Pomiędzy dwoma kompletami sond wykonywane są 
cztery międzypunktowe pomiary elektryczne, a charakterystyki elektryczne są 
uśredniane. Właściwości dielektryczne, które są mierzone przez urządzenie, 
są porównywane z „modelem gruntu”, który został opracowany                                  
i zaprogramowany w jednostce przed wykonywaniem testów w oparciu o 
badania laboratoryjne i terenowe. Modele gruntu tworzone są tylko raz dla 
każdego rodzaju gruntu lub kruszywa. Model gruntu wykorzystywany jest jako 
źródło odniesienia do kalibracji podczas procedury testowej. Został on 
opracowany poprzez określenie krzywej mierzonych właściwości 
dielektrycznych kombinacji różnych gęstości i wilgotności aktualnie badanego 
materiału lub materiału o parametrach do niego zbliżonych. Ten model gruntu 
jest wykorzystywany przez jednostkę EDG w opatentowanym algorytmie w 
celu przeprowadzenia automatycznej korekty przy określaniu gęstości 
objętościowej szkieletu gruntowego, wilgotności gruntu i wskaźnika 
zagęszczenia Is w miejscu badania dla badanego materiału. Modele gruntu 
mogą zostać nazwane i zakwalifikowane do zunifikowanych klasyfikacji gruntu 
wymienionych w rozwijanym menu EDG. Własne nazwy można również 
wprowadzić za pomocą klawiatury alfanumerycznej. Oprócz tego, sonda 
temperaturowa wbijana w badany materiał zapewnia uzyskanie dokładnych 
wyników poprzez kompensację zmian w rejestrowanych wartościach 
temperatury. Podobnie jak w przypadku wskaźnika nuklearnego, tak i w 
przypadku zastosowania EDG wartości wskaźników zagęszczenia można 
odnieść do wyników badania Proctor’a i optymalnych warunków zagęszczenia 
co umożliwi automatyczne obliczenie i wyświetlenie procentowego 
zagęszczenia po zakończeniu każdego badania. Wyniki badania wg. Proctor’a 
wprowadzane są do aparatury podczas opracowywania modelu gruntowego. 
Wprowadzenie do EDG koniecznych danych charakterystycznych dla 
badanego materiału, uzyskanych z badań laboratoryjnych i terenowych 
umożliwia bezpośrednie określenie wskaźnika zagęszczenia Is w miejscu 
badania. 

 

 

 
Weryfikator kalibracji EDG      H-4114.CAL 

Specyfikacja 

Zakres gęstości objętościowej 
szkieletu gruntowego 

typowe zakresy zagęszczonego 
gruntu 

Dokładność maksymalnej 
gęstości objętościowej 
szkieletu gruntowego 

w zakresie 3% testów standardowych 

Zakres wilgotności typowe zakresy zagęszczonego 
gruntu 

Dokładność wilgotności w zakresie 2% testów standardowych 

Temperatura robocza 0-50°C 

Wilgotność robocza otoczenia 5-90%, bez kondensacji 

Zasilanie Akumulator Li Ion (opcjonalnie 
baterie AA) 

Żywotność akumulatora ok. 60 godzin pracy 

Ładowarka akumulatora 110-240 V 50/60Hz 

Wymiary 21” x 17” x 8” 
(533 mm x 432 mm x 203 mm) 

GPS ± 3 m 

Waga netto 15 lbs. (6,8 kg) 

 
Oprogramowanie EDG 
Oprogramowanie EDG pozwoli na komunikację z miernikiem EDS. Wymaga 
ono wykonania jedynie niewielkich ustawień przez użytkownika. 
Oprogramowanie EDG stanowi kompletne rozwiązanie dla gromadzenia, 
przechowywania i prezentacji danych modelu gruntu i i badanego gruntu. 
Oprogramowanie EDG współpracuje z Microsoft Excel, prezentując wyniki 
badań w łatwym do odczytu formacie plików arkusza kalkulacyjnego Excel, 
które mogą być analizowane bezpośrednio lub przesyłane do komputera z 
wykorzystaniem Microsoft Excel. Zadania można pogrupować w projektach 
celem organizacji i raportowania. 
 

 

 

 

 
 

 
 

Właściwości oprogramowania EDG: 

 Komunikacja z wszystkimi miernikami EDG. 

 Łatwa transmisja danych przypisanych do danego zadania. 

 Tworzenie indywidualnych raportów z pobranych danych zadania. 

 Pobieranie danych modelu gruntu. 

 Tworzenie raportów z pobranych danych modelu gruntu. 

 Wysyłanie modeli gruntu do dowolnego EDG. 

 Wprowadzanie danych Proctor‘a do zastosowania w danych zadania 
lub danych modelu gruntu. 

 Przeglądanie map lokalizacji testowych z wykorzystaniem Google 
Earth 

 Data/godzina, współrzędne GPS dla każdego badania 
 

Sonda 4” – H-4114.4 
Sonda 6” – H-4114.6 
Sonda 8” – H-4114.8 
Sonda 10” – H-4114.10 
Sonda 12” – H-4114.12 

 
Sondy są zaprojektowane                       
w różnych długościach 
odpowiadających różnym 
grubościom badanych warstw. 
Sondy sprzedawane 
indywidualnie (dla urządzenia 
niezbędne  są 4 sztuki). 
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