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Talajfúrás, talaj mintavétel
A különféle mintavételi célok, és a
különféle talajok speciális
követelményeket támasztanak a
mintavételi eszközzel szemben.

A kézi fúrókat kb. 5 méter mélységig
történõ talajfúrásra használjuk.
A különféle fúrótípusok segítségével
erõsen rétegzõdött talajokban is
lehetséges a feltárás.

A kézi mûködtetésû bailer-
fúróberendezés talajvíztükör fölötti és
talajvíztükör alatti fúrást tesz lehetõvé,
nem túlzottan összetömörödött
(szikla) talajok esetén. A készletben
lévõhöz tövábbi béléscsöveket adva
kb. 15 m fúrási mélység érhetõ el.

Nehezebb talajfúró szerszámok, vagy
magmintavevõ berendezések
használatának hatékony és
ergonómikus módja valósítható meg
az ajánlott emelõberendezésekkel.

P1.01 Kézi talajfúrók

P1.02 Kézi mûködtetésû bailer
(merítõ) fúróberendezés

P1.03 Emelõkészlet
fúróberendezéshez

P1.04 Magmintavevõk
Gyakorlatilag bolygatatlan
talajmintákat adnak.

Talajfúrás, talaj mintavétel A max. 100 cm-t elérõ mintahosszú-
ságot figyelembevéve ezek a minta-
vevõk nagyon alkalmasak talajprofil
leírásra, tápanyag-vizsgálatra, stb.

A készlet segítségével bolygatatlan és
zavart talajmintákat vehetünk,
monitoring kutakat létesíthetünk.
A készlettel számos egyéb feladat is
végrehajthatható (pl. vízminta,
üledékminta vétel).

A talaj-osztályozó készletet
mezõgazdasági/ökológiai vizsgálatokra
használhatjuk kb. 2 m mélységig.

Az építõanyagok minõsítéséhez
szükséges mintavételt biztosítja az
építõanyag-vizsgálatra tervezett
készlet.

A hengeres talaj-oszlop mintavevõt
-amely használatánál nincs
mintavesztés- hozzásegít ahhoz, hogy
a talajprofil szerkezetét jobban
megértsük, ill., hogy tanulmányozzuk a
gyökerek fejlõdésének lehetõségét,
stb.

P1.06 Készlet környezetvédelmi
feltárásra

P1.07 Talaj osztályozás

P1.08 Építõanyagok vizsgálata

P1.09 Hengeres talaj-oszlop
mintavevõ

Talaj (P1)

Heterogén talajok vizsgálatához
célszerû, ha a különbözõ
talajtípusoknak megfelelõ fúróval
dolgozunk. A heterogén talajokra
kifejlesztett fúrókészlet
használatakor (P1.01) a megfelelõ
fúrótípus mindig rendelkezésre
áll.

A rázkódás-elnyelõ kalapács
segítségével ütjük a talajba a
magmintavevõt (P1.04).

P1.01 Kézi talajfúrók

P1.02 Kézi mûködtetésû bailer
(merítõ) fúróberendezés

P1.03 Emelõkészlet fúróberendezéshez

P1.04 Vésõfúró készlet
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01.11.SO. Fúrókészlet heterogén talajra


 Szuper mozgékony, minden gépkocsi-csomagtartóban elfér, mindig kéznél
lehet.


 Komplett készlet: a 7 cm-es fúrók a sziklás talajon kívül minden talajon
gyorsan áthatolnak.


 Tökéletes környezetvédelmi talajmintázások céljára. A nagy szilárdságú
acélfúrók nem festettek, nem galvanizáltak, nem toxikusak.


 A fúrás 4 rudat összecsatolt állapotban használhatunk. Ez meggyorsítja a
fúrást és a mintavételt.


 A fúrás 8-10 m mélységig szokásosnak tekinthető a készlettel. Még 15 m
mélységig is gazdaságos.


 Tartalmazza a különböző ún. „holland fúró” típusokat, melyekkel nedves
talajból enyhén bolygatott talajminták vehetők.


 Tartalmaz Riverside (öntéstalaj) fúrót, és köves talajra való fúrót,
melyekkel a száraz, kemény, esetleg köves talajok is fúrhatók.


 A készletben „piston sampler” (dugattyús mintavevő) is van, mellyel vízzel
telített homok is mintázható.


 Tartalmaz a készlet 3 cm átmérőjű vésőfúrót is, mellyel tőzeg, puha agyag,
stb. is mintázható.


 Szállítása könnyű a merev, tartós dobozban.


 Az univerzális bajonett csatlakozás szupergyors.


 Lehetővé tesz más szerszámok csatlakoztatását, pl. hosszabb „piston
sampler”, puha-talaj fúró, vagy más átmérőjű fúrókat.
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01.12.SA. Kézi bailer-boring (merítő-fúró) készlet
heterogén talajokra


Mintát vesz, profil-leírást ad, 7 és 10 cm furatot készít, melyben monitoring
kutat lehet elhelyezni, mindezt egy műveletben. A monitoring kút készítésének
leghatékonyabb módja sekély talajvíz esetén.


 Komplett készlet 7 és 10 cm átmérőjű fúrókkal, melyekkel különböző
talajtípusok fúrhatók.


 Széles körben használatos eszköz 1 és 1 ½”-os monitoring kutak létesítésére
szűrőkaviccsal, vagy 2”-osra szűrőkavicsolás nélkül. Nincs kockázatos gép
(olajszennyezés), nem szükséges különlegesen képzett személyzet a
fúráshoz.


 A könnyű súlyú, de szupertartós (PP) védőcsövek könnyen tisztítható
zsinór-menettel csatlakoznak.


 A védőcsövek lehetővé teszik, hogy a kutat 3-4 m-re a vízzel telített
homokrétegbe ültessük a sekély vízjárású területen.


 Ha a víz mélyebben van, további védőcsövekkel és hosszabbító rudakkal
mélyebbre lehet menni.


 A védőcső platform használata lehetővé teszi, hogy a testsúllyal a merítő-
fúrást elősegítsük.


 A készlet bármilyen gépkocsi csomagtartójában elfér.


 A készletben 75 cm-es piston sampler (dugattyús mintavevő) is van,
továbbá 50 cm-es vésőfúró, talajvízszint-jelző, jegyzettömb, kefék,
kesztyűk, tartalék alkatrészek.


 Hollandiában a készlet segítségével évente 50.000 monitoring kutat
építenek.


Opcionálisan javasolt: Védőcső kihúzó szerkezet
• Acél emelőbak (05.07.03.)
• Láncos emelőrúd


A monitoring kút anyagára ld. a talajvíz mintavételi részt.
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01.16. Alap fúrókészlet


Alapkészlet kohezív talajok fúrására és mintázására 6 m mélységig, ill. nem
kohezív talajok esetén a talajvíz szintjéig. Mindenfajta talaj fúrására alkalmas,
szikla és vízzel telített homokfajták kivételével.


 Szuper mobilis, könnyű készlet.


 A fúrás közben 4 hosszabbító rúd összecsatolva tartható, hogy a fúrás és
mintavétel gyorsabb legyen.


 Tartalmazza a különböző ún. „holland fúró” típusokat, melyekkel nedves
talajból enyhén bolygatott talajminták vehetők.


 Tartalmaz Riverside (öntéstalaj) fúrót, és köves talajra való fúrót,
melyekkel a száraz, kemény, esetleg köves talajok is fúrhatók.


 A készletben tartós hordtáska is található, a könnyű mozgatásra.


 Szupergyors, univerzális bajonettes csatlakozás!


 A bajonett csatlakozással más szerszámokat is be lehet fogni!
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04.02.SA. Kétrészes vésőfúró készlet. Standard készlet viszonylag
puha talajokban 5 m mélységig


A vékony, de nagy szilárdságú különböző átmérőjű acél vésők puha talajokban
nagy mélységig lehetővé teszik a mintázást. A készlet nagyon szép mintát ad
tőzegben, nedves, puha agyagban, vagy laza homokban. Kiválóan alkalmas
talajprofil leírásra, vagy környezetvédelmi mintavételre.


 Nem mérgező, nem festett, nem galvanizált, nagy szilárdságú acél, jó
minőségű környezetvédelmi mintavételre.


 Könnyű súlyú, mobilis.


 A készlet hordtáskája hátizsákként is hordható.


04.02.SC. Kétrészes vésőfúró készlet. Standard készlet kemény
talajokban 5 m mélységig


Nagyon szívós vésőfúrók, csavarkötésű hosszabbító rudak, és a speciális
kalapács lehetővé teszi, hogy kemény és/vagy köves talajból, hulladékból is
vegyünk mintát. A téglán könnyen átmegy.


 Nem mérgező, nem festett, nem galvanizált, nagy szilárdságú acél, jó
minőségű környezetvédelmi mintavételre.


 A vibrációmentes kalapács kitűnő talajprofilt ad, és jól biztosítja a minta
kiemelhetőségét. Nagy mélységig lehet vele menni, évekig
problémamentesen használható.


 Könnyű súlyú, mobilis.


 A készlet hordtáskája hátizsákként is hordható.


 A kúpos-menetes hosszabbító rudakhoz egyéb fúrók, vésők is
csatlakoztathatók (pl. tőzeg mintavevő, magmintavevő cső, stb.).


 Hasznos eszköz: talaj feltérképezésre városokban és ipari területeken is,
gyökér és műtrágya vizsgálatokra, környezetvédelmi és régészeti
vizsgálatokra.


Opcionálisan javasolt: Védőcső kihúzó szerkezet
• Acél emelőbak (05.07.03.)
• Láncos emelőrúd
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20.02 Olaj-jelző tálca


A talaj azonnali ellenőrzése a helyszínen szénhidrogén-tartalomra anélkül,
hogy a mintát laboratóriumba küldenénk, és hosszasan várnánk az eredményt.
Talajcsere végrehajtásánál jelentős megtakarítás érhető el használatával.


 A szénhidrogénnel szennyezett talajt tiszta vízbe merítjük. Az olaj bemigrál
a vízbe, és friss szennyezés esetén színes, régi szennyezés esetén színtelen
filmet képez a víztetején.


 A tálca 8 sarkát felhasználva, egyszerre 8 talajmintát vizsgálhatunk
szénhidrogén-tartalomra.


 A tálca elöblítését követően a szennyezett mintákat egyenként vizsgáljuk.


 A vizsgálatot úgy lehet végezni, hogy azzal a legkisebb, még elfogadható
koncentráció is megállapítható.


 Gyakorlott személy az olajtartalmat 5 kategóriába képes rendezni, a
készlettel szállított utasítás segítségével. A kategóriákba rendezés 90%-ban
megfelel a laboratóriumban végzett osztályba-sorolásnak.


 Különösen az elején szükséges, hogy a laboratóriumi eredményekkel
összehasonlítsuk saját tálcás analízisünket. Betanítás ajánlott!


 A készletet terepen kell használni, viszonylag kevés számú minta laborba
küldése előtt.


 Segítségével könnyű megállapítani még a kiásás során, hogy melyik talajt
kell kármentesíteni, és melyiket nem.


 Részletes használati utasítást és színes fényképeket adunk a készlettel.
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P1.10 Elveszõ-csúcsos fúrás
vízmintavételi céllal

P 1.20 Talajfúró készlet kétütemû,
benzinmotoros meghajtással

P1.21 Ütvefúró készletek heterogén
talajokra

P1.22 Sekélymélységû kutak
kútfúró készletei

Az elveszõ-csúcsos fúrási módszert
akkor alkalmazzuk, ha nincs szükség
a talajprofil leírására. Az elveszõ
csúcsot a béléscsövön keresztül
ütvefúróval juttatjuk a talajba.

Ezt a készletet talajprofil-vizsgálatra,
geológiai- és talajásvány-kutatási
célokra, stb. használjuk, különbözõ
fajta talajok esetén.

A mintavétel nagyon erõs ütvefúró-
szondákkal történik, melyeket benzin,
vagy elektromos vésõkalapáccsal
juttatunk a talajba. Alkalmazásukkal
olyan helyeken is lehetséges fúrás és
(minimálisan bolygatott) talaj-
mintavétel, ahol más berendezéssel
nem lehetne mintavételt végezni.

A kézi mûködtetésû vízkút-fúró kész-
letekben nagyon erõs fúrófejek van-
nak, melyek lehetõvé teszik, hogy kb.
20 m mélységig készítsünk furatokat.
A szûrõtöltet elhelyezése és a szi-
vattyú egészíti ki a kútfúró készletet.

P 1.25 Béléscsövek, kiegészítõk

P1.27 SonicSampDrill rendszer

P1.30 Bolygatatlan talaj mintavétel

P1.31 Talajmintavevõ
gyûrûkészletek

P1.32 Mélységi magmintavevõk

Talajvízszint alatti fúrásnál és
mintavételnél, valamint olyan helyen,
ahol a fúrt lyuk beomlik, béléscsõ
szükséges a lyuk beomlásának
megakadályozására.

Rendkívül hatékony gép gyakorlatilag
bolygatatlan talajminták vételére, és
figyelõkutak létesítésére 20 m
mélységig.

Laboratóriumi vizsgálatokra
(talajmechanikai és/vagy talajfizikai)
lényeges, hogy bolygatatlan
talajmintákkal rendelkezzünk. Többféle
méret létezik.

A talajmintavevõ gyûrûkészleteket
ismert átmérõjû, és ismert térfogatú
bolygatatlan minták vételére
fejlesztették ki. A minták
mezõgazdasági és fizikai paraméterek
vizsgálatára használhatók.

Az Akkerman, valamint a Van der
Horst magmintavevõk 44 cm hosszú,
70x64 cm átmérõjû bolygatatlan mintát
vesznek.

Talaj (P1)

Benzin- vagy elektromos
vésõkalapáccsal ütjük a talajba az
ütvefúró szondákat (P1.21).

Vízkutak kézi fúrása esetén négy
ember végzi a fúrást a fúrószárra
illesztett közdarab segítségével
(P1.22).

P1.21 Ütvefúró készlet

P1.30 Bolygatatlan talaj mintavétel P1.32 Magmintavevõk

P1.31 Talajmintavevõ gyûrûkészletek
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04.15.SB. Liner sampler (béléscsöves mintavevő) kemény
talajokban, 7 m mélységig


50 mm átmérőjű bolygatatlan mintát vesz átlátszó műanyag béléscsőbe,
azonnali terepi értékelést lehetővé téve.


 Ideális eszköz műtrágyázottság / talaj sótartalom vizsgálatokra, gyökér és
talajszerkezet kutatásra, talaj térfogat / súly meghatározásra, oktatási célra.


 A rudak kúpos menetes csatlakozása lehetővé teszi, hogy a speciális
kalapáccsal kemény talajokba is bejuttassuk a magmintavevő szondát.


 A vákuum megtartja a mintát a mintatartó dobozban.


 A béléscső a szondából könnyen kiszedhető, és a minta a helyszínen
azonnal tanulmányozható.


 A készlet kétfajta alapfúrót is tartalmaz (kombinált talajra való „holland”
fúrót, és öntéstalajra való „riverside” fúrót) a szükséges mintavételi
mélységig történő előfúrásra.


 A bolygatatlan minta pontos térfogatának ismerete lehetővé teszi a
volumetrikus víztartalom meghatározást a mérés-szárítás-újramérés
módszerrel.


 A szükséges szerszámok és eszközök benne vannak a készletben.









S
04.15.SB Béléscsöves mintavevő kemény talajokra.pdf




04.16. Talaj magmintavevő kémiai talajvizsgálatra


Lehetővé teszi (klórozott) szénhidrogénekkel szennyezett talajok mintázását, és
a minta laboratóriumba szállítását anélkül, hogy a mintából az illékony
komponensek a laborba szállítás előtt elillannának.
Tökéletes eszköz a talaj nedvességtartalmának meghatározásához szükséges
minta megvételére.


 Kúpos menetes hosszabbító rúd csatlakozás, vékonyfalú magmintavevő
csövek, és speciális kalapács teszik lehetővé, hogy a magmintavevő cső
kemény talajokba is bejuttatható legyen.


 A vákuum tartja a mintát a 40 mm-es mintatartó csőben.


 A zárólemez és záródugó megakadályozza, hogy a laborba szállítás során a
csőben „légáram” alakuljon ki.


 Minden talajjal érintkező rész rozsdamentes acél. Nincs oxidáció, nincs az
illékony gázok szorpciója a szállítás során.


 A mintatartó cső mintáját a laboratóriumban almintákra lehet osztani, a
minta extruderrel történő kinyomása után.


 A szerszámok, tárolódoboz és tartalék alkatrészek benne vannak a
készletben.


 A bolygatatlan minta pontos térfogatának ismerete lehetővé teszi a
volumetrikus víztartalom meghatározást a mérés-szárítás-újramérés
módszerrel.


Opcionálisan javasolt: Fúrók, a nem szellőző talajzóna eléréséhez.
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04.17. Split tube (felhasított csöves) mintavevő


Bolygatatlan, finom minták vételére alkalmas speciálisan a talaj felső 40 cm
vastag rétegéből. A minta közvetlenül a helyszínen is tanulmányozható a PVC
béléscsőben.


A minták ideálisak:


 Gyökér kutatás


 Feltalaj-profil leírás


 Műtrágya, talajkémiai kutatás, talajbiológiai kutatás céljára


A készlet tartalmaz:
- Kalapácsot és üthető fejű hajtókart (kúpos menetes csatlakozással).
- Béléscsöveket és minta szállítására szolgáló csöveket.
- Emelőt, a mintavevő talajból történő kiemelésére.
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04.18. Ütvefúró készlet heterogén talajokban
5 m mélységig


Kövek, téglák, kemény talaj? Nem probléma az ütvefúró készletnek.
A szuper erős szondát ütvefúró (betontörő) gépi kalapács juttatja a talajba
gyönyörű magmintát adva. (Vásárlás lehetséges gépi kalapács vagy generátor
nélkül is.)


 Üssük le az első (75 mm-es) szondát, és húzzuk ki a kiemelő szerkezettel.


 Az előfúrt lyukba helyezzünk egy számmal kisebb átmérőjű szondát, és
ilyen módon 1-1 méterrel továbbjutunk a legnehezebb körülmények között
is.


 A készlet magfogó rugóval ellátott béléscsöves mintavevő is tartalmaz,
hogy durva, vízzel telített homok is mintázható legyen.


 Ideális környezetvédelmi mintázásra. Nincs fúrófolyadék vagy kenőanyag
használat.


 Ne használjuk extrakemény anyagok mintázására (mint az erős beton), vagy
teljesen pórusmentes talajokra (mint néhány gleccser iszapja),
szálas/műanyagszerű anyagokra (mint pl. a vastag gyökerek, gumiabroncsok
vagy felnik, acéllemezek hulladéklerakónál).


 Ugyanaz a helyzet olyan talajon, ahol kövek képeznek kemény réteget a
talajban.


 Minden kisteherautón könnyen szállítható, örökké kéznél lehet.


 A szondák és hosszabbító rudak nagyon erősek, és szívósak.


 Az ügyes ékes csatlakozókkal a rudazatok és szondák gyorsan és könnyen
csatlakoztathatók.


 Ilyen készleteket százszámra használnak naponta Nyugat-Európában, hogy
városok és iparterületek talaját vizsgálják.


 A szerszámok, tárolódoboz és tartalék alkatrészek benne vannak a
készletben.


Opcionálisan javasolt:
• 04.18.57.01.99. Szonda ∅100 mm, L= 100 cm
• 04.18.57.01.40. Szonda ∅40   mm, L= 100 cm
• 04.18.50. Kétszemélyes kihúzó-emelő: húzóerő 40 kN.


(Használatához 04.18.07.01.01. emelőrúd is kell.)
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07.53.SC. Sample ring (gyűrűs mintavevő) készlet, „C” modell
mindenfajta talajra, 2 m mélységig


A szuper-sima, nagyon pontos rozsdamentes acél mintavevő gyűrűk
bolygatatlan minták vételét teszik lehetővé további fizikai és laboratóriumi
vizsgálatok számára. A gyűrűk tartószerkezete megóvja a gyűrűket attól, hogy
megsérüljenek, még keményebb talajba vezetésnél is.


A minták ideálisak:


 Nedvességtartalom analízisre, pF-görbe felvételre


 Levegő- és vízáteresztési vizsgálatokra


 Sűrűség meghatározására


 Pórusméret vizsgálatára, stb.


A készlet tartalmaz:
- Kalapácsot és üthető fejű hajtókart (kúpos menetes csatlakozással).
- Vezetőhengert a talajfelszínből történő mintavételre.
- Hordtáskát és alumínium táskát a minták tárolására és mozgatására.
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10.100 Lost cone (elvesző csúcsos) fúrás
10 m mélységig


Kövek, téglák, kemény talaj? Mégis figyelőkutat akarunk létesíteni, esetleg
robbanótöltetet elhelyezni szeizmikus kutatás céljából? Ez a készlet lehetővé
teszi, hogy nehezen átjárható rétegeken keresztül is áthatoljunk nagy
fúróberendezés nélkül. Elektromos vagy motoros vésőkalapáccsal kis átmérőjű
béléscsövet verünk a talajba, amelynek az alsó végén öntöttvas kúp (elvesző
csúcs) található. A módszer lehetővé teszi, hogy a béléscsőben ∅38 mm kutat,
vagy robbanótöltetet helyezzünk el. Nem alkalmas sziklában, vagy nagyon
finom, kemény homokban történő fúrásra. (Nem tartozik a készlethez a
generátor és a vésőkalapács.)


 Egyszerű használat, könnyű szállíthatóság. (Kisteherautó, vagy kombi is
elegendő.)


 Leverés és tiszta vízzel való feltöltés után (a visszanyomás ellen), a
béléscsövet kétemberes mechanikai vagy elektro-hidraulikus kihúzóval
húzzuk ki.


 Tökéletes megoldás környezetvédelmi „direct well” kút létesítésére. Nincs
fúrófolyadék, iszap, kenőanyag.


 Szeizmikus vizsgálat: eddig több, mint 100.000 furat készült ilyen módon.


 Bentonit dugóval megakadályozhatjuk a talajvíz függőleges vándorlását.


 Nem tud átütni betonréteget, vagy olyan talajt, melynek nincs
pórustérfogata (néhány jégkorszaki iszap).


 Képes áthatolni köves vagy téglás, törmelékes talajrétegen, ahol pl. a
bailer-fúrás (merítőcsöves fúrás) nem alkalmazható.


 A béléscsövek nagyon masszív, tartós anyagból készültek, trapéz menettel.


 A készletben a szükséges szerszámok és tartalék-alkatrészek is
megtalálhatók.


Opcionálisan javasolt:
• 1,5 m hosszú béléscsövek – fúrógéppel történő használatra.
• ∅34 mm bentonit dugó (10.94)
• Direkt kút készítésének eszközei (ld. fogyóeszközök)
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Üledék mintavétel
Az üledék mintavevõk nagyon
gyengén kötött, talajszerû
képzõdmények mintavételére
alkalmasak (pl. folyók, tavak,
csatornák, árkok alja).

Víz alatti talajmintavétel esetén
gyakori probléma, hogy a vett minta
nem reprezentálja megfelelõen a talaj
valóságos rétegzettségét. A “Beeker”
üledék mintavevõ esetében azonban
lehetõség van arra, hogy az üledék
eredeti rétegzõdését és vastagságát
pontosan visszaadó mintát vegyünk.
A mintákat átlátszó csõben gyûjtjük
úgy, hogy az anyag eredeti
helyzetében marad a csõben, és
pontos rétegleírás valósítható meg.

Nagyobb mélységbõl történõ üledék
mintavételre alkalmasak (folyók, tavak
alja). A minták lehetnek zavart minták,
vagy bolygatatlan minták.

P 1.40 Bolygatatlan üledék
mintavétel

P1.41 Zsinórral mûködtetett üledék
mintavevõk

Üledék mintavétel P1.42 Szuszpendált üledék
mintavétele

P1.43 Enyhén bolygatott üledék
mintavétel

P1.48 Üledékek átláthatósága
(fényáteresztése)

Az üledéket a folyó vize viszi.
A könnyebb részecskék a vízben
szuszpendált állapotban vannak.
E szuszpendált részecskék
mintavételére - melybõl a víz által
szállított szilárd anyag mennyisége
számítható - különféle mintavevõk
állnak rendelkezésre.

Ilyen minták vételére számos
mintavevõ eszköz van az Eijkelkamp-
programban.

Bizonyos esetekben fontos tudni, hogy
a víz alatti, átláthatatlan, “kövér üledék”
milyen mélységben kezdõdik. Ez a
mélység a mikroprocesszor-vezérelt
üledék-takaró érzékelõvel határozható
meg, mely optikai elven mûködik.

Talaj (P1)

A Beeker mintavevõvel
bolygatatlan üledékminta vétele
történik, víz alatti üledékbõl
(P1.40).

Nedves tõzegbõl történõ
tõzegmintavétel Edelman fúróval
történõ elõfúrást követõen, a
tõzeg-mintavevõ (peat sampler)
segítségével (P1.43).

P1.40 Bolygatatlan üledék mintavétel

P1.42 Szuszpendált üledék
mintavétele

P1.43 Enyhén bolygatott üledék mintavétel

P1.48 Üledék-takaró érzékelõ

4



In situ talajfizikai vizsgálatok
Mikor a talajban lejátszódó
folyamatokat tanulmányozzuk, fontos,
hogy a talajfizikai vizsgálatokat
közvetlen a terepen is tudjuk végezni,
a talaj eredeti állapotában.

A kézi penetrométereket a talaj
áthatolás elleni ellenállásának és/vagy
a talaj teherbíró tulajdonságának
meghatározására használjuk. A mért
ellenállást nyomásmérõn olvashatjuk
le.

A penetrográf olyan mérõeszköz, mely
a talaj áthatolás elleni ellenállásának
folyamatos mérésére szolgál. A mérés
alatt az ellenállás közvetlenül
grafikusan rögzítésre kerül.

A penetrologger elektronikus
penetrométer, mely adatgyûjtõvel is
rendelkezik, és 80 cm mélységig
folyamatosan méri és rögzíti a talaj
penetrációs ellenállását. A készülék
programozása PC-vel, vagy magán a
berendezésen történhet. Az eszköz
500 mérés adatainak rögzítésére
képes.

P1.50 Eijkelkamp kézi penetrométer

P1.51 Penetrográf

P1.52 Penetrologger

In situ talajfizikai vizsgálatok P1.53 Felület-penetrométerek

P1.54 Nyírófeszültség
mérõeszközök

P1.60 Víz-permeabilitás
(átjárhatóság) mérések

P1.61 Víz-beszivárgás mérés

Olcsó eszközök, melyek a talaj legfelsõ
rétegének penetrációs ellenállását
mérik. A legmagasabb ellenállási
értékeket rögzítik.

A talaj nyírófeszültség elleni
ellenállóképességének mérésére
szolgálnak. Különféle típusok közül
választhatunk.

A talaj vízzel szemben mutatott
átjárhatósági tulajdonsága (hidraulikus
vezetõképessége) fontos jellemzõ
mezõgazdasági és környezetvédelmi
szempontból egyaránt. E jellemzõ
meghatározására többféle terepi
készülék közül választhatunk.

A víz-beszivárgási mérések célja, hogy
meghatározzuk a talaj öntözési,
vízlevezetési tulajdonságait, és a talaj
érzékenységét az eróziós
folyamatokra.

Talaj (P1)

A talaj áthatolással szemben
tanúsított ellenállásának mérési
eredményeit a penetrologger
(P1.52) belsõ memóriája tárolja.

Mivel a kettõs-gyûrûs infiltrométer
(beszivárgásmérõ) belsõ és külsõ
gyûrûje is vízzel van feltöltve, a
mérés során a víz gyakorlatilag
függõlegesen szivárog a belsõ
gyûrûbõl a talajba (P1.61).

P1.50 Eijkelkamp kézi penetrométer

P1.52 Penetrologger

P1.60 Víz-permeabilitás mérések

P1.61 Víz-beszivárgás mérések
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06.15 Penetrologger


Ha tudni akarjuk a talaj ellenállását, tömörségét burkolás előtt
(pl. üzemanyagkút, városközpontok), ha sportpályát készítünk, vagy
növényeket akarunk telepíteni. Ilyen esetekben a penetrologger az ideális
vizsgálóeszköz.


 A vizsgálókúpok felülete 1 cm2-től 5 cm2-ig terjed. Ezekkel a kemény, és a
nagyon puha talajok is vizsgálhatók.


 80 cm mélységig tud vizsgálni.


 A készülék adatgyűjtője nagyszámú -projektekbe és felvételekbe rendezett-
adatot képes tárolni.


 A nagy LCD grafikusan kijelzi az áthatoláshoz kifejtett erőt a mélység
függvényében. Tárolja a sebességet, projekt nevét, a vizsgálat sorszámát, és
a szükséges erőt (1000 N-ig).


 Nincs mozgó alkatrész, nincs hidraulika. A mélység mérése ultrahanggal
történik, fix szenzor segítségével.


 A készülék számítógéphez, laptophoz, vagy akár helyszíni nyomtatóhoz is
csatlakoztatható.


 Az adatok Windows alapú számítógépes program segítségével
feldolgozhatók.


 A penetrologgert kalibrálva, felhasználásra kész állapotban szállítjuk,
akkumulátor töltővel, kezelési utasítással, saját dobozában.


Opcionálisan javasolt:
• Terepi nyomtató (06.15.25)
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P1.62 Talaj-sótartalom/
vezetõképesség mérõk

P1.63 Tenziométerek

P1.64 TDR talajnedvesség mérõ
rendszerek

P1.65 Talajgáz mintavétel és
vizsgálat

Öntözési felületeken gyakori a talaj
sótartalmának növekedése. Erre
vonatkozóan a talaj-sótartalom mérõ
szondával nyerhetünk felvilágosítást.

Tenziométereket használunk a talaj
tenziójának (nedvszívó-
képességének) meghatározására
(mbar vagy cbar egységben).
Különbözõ kialakítású és méretû
tenziométerek kaphatók.

A Time Domain Reflectometria (TDR
módszer) pontos módszer a talaj
nedvességének százalékos
meghatározására.

Környezetvédelmi vizsgálat során a
talajgáz mintavétel és vizsgálat fontos
eszköz arra, hogy egy lokalizált
talajszennyezõdés pontos kiterjedését
és koncentrációját megismerjük.

P1.66 Oxigén diffúzió sebesség
mérõ
A talaj oxigén diffúziós sebességének
mérése annak ellenõrzésére szolgál,
hogy mennyi oxigén áll a növény
rendelkezésére a gyökérzónában.
A méréssel a talajszerkezetrõl is
felvilágosítást kapunk.

P1.67 Kémiai talajvizsgálatok

P1.68 Talajnedvesség mérõk

P1.75 Talajok környezeti
kármentesítésével kapcsolatos
vizsgálatok

Különbözõ kationok és anionok
mennyiségének mérésére
reflektométer és vizsgáló tesztpapír
cikkek állnak rendelkezésre.

A talajnedvesség ismerete egyaránt
fontos a növénytermesztésben, és
környezetvédelmi projektek
megvalósításában. Fix telepítésû, és
mobil mérõeszközök is kaphatók.

A kapható készletekkel olyan
mintázások végezhetõk, amelyek a
talajok remediációja során
szükségesek. (Bio-core anaerob
mintavétel, N2 atmoszféra alatt,
talajrespiráció mérés: a mikrobiológiai
aktivitás mennyi szennyezõt képes
felemészteni.)

Talaj (P1)

A mini tenziométer behelyezése
egy cserépbe (P1.63).

A talajnedvesség meghatározása
Time Domain Reflektométer (TDR)
készülék segítségével (P1.64).

P1.63 Tenziométerek

P1.64 TDR talajnedvesség mérõ

P1.65 Talajgáz mintavevõ

P1.67 Eszközök kémiai talajvizsgálatra
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P1.83 Részecske szemcseméret
eloszlás

P1.84 Aggregátum-stabilitás

P1.85 Kalciméter

P1.86 Air piknométer

E célra szitaberendezések és
hidrométer kapható.

E tulajdonság a talaj szerkezetének
mechanikai vagy fiziko-kémiai
eróziókkal szemben tanúsított
ellenállását jelenti, mely fontos
talajtani jellemzõ. Az aggregátum-
stabilitást a forgalmazott nedves szita
berendezés segítségével lehet
meghatározni.

Kompakt és ergonomikus készlet a
talajminták karbonát-tartalmának
meghatározására, amely a talaj
tápanyagtartalmára (trágyázási
szükségességére) ad felvilágosítást. A
mérés a DIN 19682 szabvány szerint
történik.

A talaj porozitásának és a szilárd
részecskék sûrûségének
meghatározására szolgál. Szintén
alkalmas szabálytalan alakú szilárd
testek térfogatának meghatározására.

Laboratóriumi talajfizikai
vizsgálatok
A tudományos igényû laboratóriumi
talajvizsgálatok a talaj szerkezetének,
és a talajfizikai jellemzõk pontos
értelmezését teszik lehetõvé.

Az ún. homokágyas módszer (sand
box method) a talaj nedvességi
jellemzõit alacsony
nyomástartományban határozza meg.

A módszer a talajnedvességi
jellemzõket túlnyomás alkalmazásával
membránon és/vagy extraktorok
segítségével kerámia-lemezeken
határozza meg.

P1.80 pF-görbe meghatározás
(homokágy módszer)

P1.81 pF-görbe meghatározás
(kerámia-lemez módszer)

P1.82 Pipetta berendezés
A pipetta berendezést a részecske
szemcseeloszlás meghatározását
követõ kiegészítõ vizsgálatra, a finom
frakció vizsgálatára használjuk. Falra
szerelhetõ, és asztali változatban
kapható.

Laboratóriumi talajfizikai
vizsgálatok

Talaj (P1)

A mintát az elektromagnetikus
szitarázó segítségével
elõkészítjük frakció-fajtánként.

Amint a légnyomás stabilizálódik,
le lehet olvasni az eredményt, és a
szintérzékelõt a felsõ helyzetbe
tenni.

P1.86. Air piknométer

P1.82 Pipetta berendezés
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P1.87 Talaj-víz áteresztési vizsgálat

P1.88 Talaj-gáz áteresztési vizsgálat

A talaj vízzel szembeni
permeabilitásának ismerete nagy
jelentõségû öntözõ- vagy
drénrendszerek megvalósítása során.
A készülék bolygatatlan talajminták
telített vízátjárhatósági vizsgálatának
végrehajtására szolgál.

A talajszerkezetben lévõ
pórusrendszer a talajszemcsék
alakjától és minõségétõl is függ, ami
befolyásolja a talaj víz- és
légáteresztõ-képességét. Ez a
készülék bolygatatlan talajminták
légátjárhatósági mérésének
végrehajtására szolgál. (In situ, és
laboratóriumi körülmények között.)

Egyebek
P1.90 Autók környezetvédelmi
talajvizsgálatokra

P1.93 Gyakorló készlet iskolák
számára

P1.96 Laboratóriumi berendezések

Az autót a vevõ igénye szerint
szereljük fel terepi és laboratóriumi
vizsgáló- és mintavevõ eszközökkel.

Komplett laboratóriumokat szállítunk
mezõgazdasági és környezetvédelmi
talajvizsgálatok céljára, középfokú és
felsõfokú oktatási intézmények képzési
céljainak megfelelõen.

A talajvizsgálatokra való laboratóriumi
eszközökön túlmenõen mindenféle
általános laboratóriumi eszköz is
kínálati palettánkon szerepel (mérleg,
kályha, talaj-homogenizáló eszközök,
darálók, mixerek, stb.).

Egyebek

Talaj (P1)

A laboratóruimi permeaméter
(P1.87) segítségével a vizsgált
talajminta k-tényezõje
(=permeabilitási tényezõ)
határozható meg. Az ismert idõ
alatt lecsorgó vizet bürettában
felfogjuk (cm3/perc), és a k-
tényezõt képlet segítségével
kiszámítjuk.

Perisztaltikus szivattyú használata
vízmintavételre. A vett minta
vizsgálata azonnal, még a terepen
megtörténik a kisbuszban (P1.90).

P1.87 Laboratóriumi permeaméter

P1.90 Autók környezetvédelmi
talajvizsgálatra
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Hidrológiai vizsgálatok

Hatékony és pontos hidrológiai
vizsgálatok magas követelményeket
támasztottak a használt eszközökkel
szemben.

A környezetvédelmi talajvíz
vizsgálatok fogyóeszközei azok az
anyagok, amelyeket talaj és talajvíz
mintavételeknél használunk. Ezeket
az anyagokat általában egyszer
használjuk, hogy elkerüljük a
keresztszennyezõdést (ami a korrekt
analízis és mintázás elengedhetetlen
feltétele).

A vízszintmérések alapvetõ
jelentõségûek a hidrológiai (talaj)
vizsgálatok során. Különbözõ
rendszerek állnak rendelkezésre arra,
hogy a vízszintet meghatározzuk fúrt
lyukakban, béléscsõben, monitoring
kutakban, vagy víztermelõ kutakban.

E mérések fontosak egy adott terület
hidrológiai egyensúlyának
meghatározása szempontjából.

P2.01 Fogyóeszközök talajvíz
vizsgálatokhoz

P2.20 Vízszintmérések

P2.25 Vízfolyás mérõeszközök

Hidrológiai vizsgálatok Az Eijkelkamp cég különbözõ típusú
mérõeszközöket fejlesztett ki arra,
hogy vízfolyások, drén-rendszerek
átfolyásméréseit végre lehessen
hajtani, és/vagy öntözõrendszerek
vízfelhasználását regisztrálni lehessen.

A környezetvédelmi célú (talaj-)víz
mintavétel idõt és pontosságot igényel.

A talaj telítetlen zónájából történõ
talajpára mintavételre mind mobil, mind
fix telepítésû, és folytonos mintavételt
biztosító készleteket forgalmazunk.
Mind nagyon kis átmérõjû, mind pedig
nagyon nagy kerámiasapkával
rendelkezõ talajpára mintavevõket
forgalmazunk. Ezek a berendezések
nagyon alkalmasak a telítetlen
zónában található szennyezõk
tanulmányozására.

Különbözõ anyagokból (acél, PTFE,
PE), és különbözõ méretben elõállított
merítõcsöves mintavevõk kaphatók
nyugalomban lévõ víz (vagy más
folyadék) mintázására, tetszõleges
mélységben (tankok, aknák, monitoring
kutak, stb.).

P2.30 Talajpára mintázás

P2.40 Bailer (merítõcsöves)
mintavevõk

(Talaj-)víz mintavétel(Talaj-)víz mintavétel

Víz (P2)

A hang- és fényjelet adó
vízszintmérõ szonda segítségével
lehet mérni pl. a vízszintet egy
monitoring kútban (P2.20).

Az azonnali sebességmérõ
mûszert csévetest és a
kútkorláthoz erõsített kinyúló kar
segítségével engedjük le a mérési
helyre (P2.25).

P2.01 Fogyóeszközök

P2.20 Vízszintmérõk

P2.20 Vízszintmérõk - Diver

P2.40 Bailer (merítõcsöves) mintavevõk
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P2.50 Talajvíz szivattyúk

P2.51 Lábszelepes szivattyú talajvíz
vizsgálatra

P2.52 Terepi perisztaltikus
szivattyúk

P2.53 Fogyóeszközök talajvíz
mintázáshoz

A talajvíz szivattyúkat rendszerint a
monitoring kutak
tisztítószivattyúzására, és a
kútkifejlesztést célzó szivattyúzásra
használjuk, a mintavételt
megelõzõen.

A lábszelepes szivattyúkat általában
olyan talajvíz szivattyúzására
használjuk, ahol a cél a
környezetvédelmi vizsgálat.

A perisztaltikus szivattyúk (lehet kézi
és elektromos) különösen alkalmasak
anaerob (levegõt kizáró) vízmintá-
zásra. Szintén kiválóan alkalmasak a
talajvíz azonnali (in line) szûrésére.

A mintázás során megvalósítandó
szûrés bizonyos vizsgálatoknál
elengedhetetlen követelmény (pl.
toxikus fémekre történõ mintázásnál).
A szûrésre szûrõtartó cserélhetõ
szûrõszövetekkel, vagy egyszer
használatos szûrõ áll rendelkezésre.
A szûrõkön kívül mintatartó edények,
mintavevõ csövek, stb. tartoznak a
termékcsaládba.

(Talaj-)víz vizsgálat

P2.70 Vízminõség vizsgálat

P2.71 Vízminõség monitoring

P2.72 Vízmintavevõ és -vizsgáló
készlet

P2.73 Terepi vizsgálóeszközök

A termékcsaládban mobil és labora-
tóriumi PC-kompatibilis turbidiméter
(zavarosság-mérõ), valamint hordozható
reflektométer található.
Ez utóbbival különbözõ anionok és
kationok határozhatók meg vízben,
talajoldatokban, komposztban,stb.

A DIVER® család a világ legkisebb
automata vízszint- és hõmérséklet-
regisztráló eszköze. Lehetõség van
DIVER-rel vezetõképesség és oldott
oxigén tartalom mérésre is.
A termékcsaládba tartozik még a
hordozható “multiparaméter” szonda.

A készlet arra szolgál, hogy kezdeti
globális áttekintést adjon a (talaj) vízrõl.
Ez a terepi vizsgálat nagyon fontos
sekélymélységû kutak és figyelõkutak
esetén.

Ezek az eszközök arra lettek kifejlesztve,
hogy segítségükkel mind terepi, mind
laboratóriumi körülmények között mérni
lehessen az ún. “terepi paramétereket”
(pH, EC, T, O2). A terepi mérések
megkönnyítésére ún. átfolyó cella is
kapható, amellyel a mûszer érzékelõi a
folyadékba helyezhetõk.

(Talaj-)víz vizsgálat

Víz (P2)

A szivattyúzási sebesség
beállítása a lábszelepes, 220 V-os
elektromos szivattyún (P2.51).

A perisztaltikus szivattyúval (12 V
egyenáramú) talajvízminta vétele
és szûrése történik (P2.52).

P2.51 Lábszelepes szivattyúk

P2.71 Diver®P2.50 Talajvíz szivattyúk

P2.73 Terepi vizsgálóeszközök
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Termés
Az élõ növények és növekedési
feltételeik tudományos igényû
tanulmányozása fontos a növények
optimális fejlõdése és a megfelelõ
gazdaságosság elérése
szempontjából.

A gyökér-mintavevõ berendezés
bolygatatlan mintát vesz a növény
gyökér-rendszerének tanulmányozása
céljából.

A növény fiziológiai vizsgálatok az
összes olyan folyamat tanulmányo-
zását jelentik, amelyek a növény
fejlõdése közben lejátszódnak.

Különféle készülékek állnak
rendelkezésre arra, hogy
meghatározzuk a teljes sugárzási, és
a fotoszintézisre rendelkezésre álló
energiát. Levél-felület-index és
levélborítottság mérés elvégzésére
beesõ fényt mérõ mûszer is található
a kínálatunkban.

A termékcsaládban analóg és digitális
(gabona)mag nedvesség mérõt,
fûmagasság mérõt, szalma- és bála-
nedvesség mérõt találunk.

P3.01 Gyökér mintavétel

P3.50 Növény fiziológia

P3.60 Napsugárzás mérés

P3.70 Növényi mag és termés
vizsgálatok

Termés Agro-meteorológia
A megbízható meteorológiai
megfigyelések létfontosságúak mind a
mezõgazdasági, mind a
környezetvédelmi munkában.

Ezekkel az eszközökkel csapadék-,
szélirány-, szélerõsség-, hõmérséklet-,
páratartalom- és párolgás-méréseket
végezhetünk. A mért adatok
adatgyûjtõben tárolhatók.

Az adatgyûjtõk használata ideális
megoldás az adatok folyamatos
észlelése és regisztrálása esetén. Az
adatgyûjtõk és érzékelõk komplett,
automatikus idõjárásmérõ állomásként
való szállítására is lehetõség van
(különösen agro-meteorológiai célra).
Az adatgyûjtõket növénykutatásban,
energiával kapcsolatos, és
kultúrmérnöki munkák során is
használjuk.

A termékcsalád az Eijkelkamp cég által
kifejlesztett távérzékelõ és távadó
modulokat tartalmazza.

P4.01 Meteorológiai berendezések

P4.30 Adatgyûjtõk, érzékelõk,
meteorológiai állomások

P4.32 e-SENSE

Agro-meteorológia

Növényzet (P3)
Agro-meteorológia (P4)

A beesõ fénymennyiség mérése a
levél-felületi index
meghatározására (P3.60).

A data logger (adatgyûjtõ)
ellenõrzése (P4.30).

P3.01 Gyökér mintavétel

P4.30 Automatikus meteorológiai
állomás

P4.32 e-SENSE modem

P4.01 Meteorológiai berendezések

11



Fizikai megfigyelés
Mezõgazdasági fejlesztési projektek
megvalósítása csak akkor lehet sikeres, ha
a kérdéses területet alaposan
tanulmányozzuk. Ezekhez a
vizsgálódásokhoz létfontosságú, hogy
légifotókat elemezzünk, és megbízható
felszíni megfigyelõeszközöket használjunk.

Különbözõ szintezõ készülékek a hozzájuk
tartozó mérõlécekkel, mérõszalagok,
mérõkerekek, iránytûk, és egyéb földmérõ
eszközök vannak a kínálati palettán.

A légifotó a távérzékelõ eszközökhöz
tartozik. A távérzékelés egy objektumról
olyan módon való információszerzés, hogy
egy mérõeszközzel az objektumról
korábban szerzett adatot elemzünk. Ez az
elemzés történhet sztereoszkóppal
(kapható zseb és asztali kivitel),
planiméterrel, és pantográffal.

P5.01 Földmérõ eszközök

P5.20 Légifotó elemzés / interpretálás

Fizikai megfigyelés Tartályok és hulladékok
A vegyszerek és hulladékok nagyon
speciális következményeket támasztanak a
mintavételi eszköz alakjával és
anyagminõségével szemben.

Az áttetszõ teflon szivornya és a folyadék-
réteg mintavevõ jól használható eszközök
ilyen anyagok mintázása során. A mintázás
történhet hordóból, aknából, tartályból,
vagonból, stb.

A multisampler olyan univerzális mintavevõ,
mellyel anaerob, viszonylag bolygatatlan
mintát vehetünk szilárd anyagból és
folyadékból biológiai, kémiai és fizikai
vizsgálatra.

A standard készlet szilárd, lágy és
folyékony anyagok és hulladékok, vegyi
anyagok, víz, szennyvíz és talaj
mintavételét teszi lehetõvé. A készlet
különbözõ hatóságok által történõ
felhasználásra is készült (rendõrség,
környezetvédelmi hatóság, vám, stb.).

A kínálati palettán különbözõ automata és
kézi, csalásbiztos mintavevõ berendezések
találhatók hígtrágya, veszélyes hulladék,
stb. vizsgálatra, valamint terepi készlet
gyors nitrogén- és foszfor-tartalom
meghatározásra.

P6.01 Nagy viszkozitású folyadékok
(szirupszerû anyagok) mintázása

P6.02 Multisampler (univerzális
mintavevõ)

P6.20 “Chemviro” vizsgálókészlet

P6.30 Trágya és hulladék mintázás

Tartályok és hulladékok

Fizikai megfigyelés - Geodézia (P5)
Tartályok és hulladékok (P6)

A tükrös sztereoszkóp használata
légifotó feldolgozása során
(P5.20).

Vegyszerek és/vagy
anyagmaradékok hordóból történõ
mintázása a folyadék-réteg
mintavevõ (P6.01) segítségével.

P5.01 Surveying equipment

P5.20 Aerial survey interpretation

P6.02 Multisampler

P6.20 Checkkit Chemviro
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TALAJ
Talaj fúrás és mintavétel:

Talaj és iszap (üledék) mintavétel:

In situ talajfizikai kutatás:

Laboratóriumi talajfizikai kutatás:

P1.01 Kézi fúrók
P1.02 Kézi mûködtetésû, "bailer" fúró készletek
P1.03 Kihúzó szerkezetek fúrókhoz
P1.04 Talaj magmintavevõk
P1.06 Környezetvédelmi talajvizsgáló készlet
P1.07 Talaj osztályozás
P1.08 Építészeti célú mintázás
P1.09 Hengeres talaj-oszlop típusú fúró
P1.10 "Elveszõ csúcs" fúrási módszer
P1.20 Talajfúró készlet kétütemû motorral
P1.21 Ütvefúró talajmintavevõ szonda készlet
P1.22 Fúrókészlet figyelõkutak készítéséhez
P1.25 Béléscsövek, egyéb felszerelések
P1.27 SonicSampDrill rendszer

P1.30 Bolygatatlan talajminta-vétel
P1.31 Talaj mintavevõ gyûrûk
P1.32 Mélységi magmintavétel (Akkerman;

Van der Horst;Perkoláció-teszt készlet)
P1.40 Zavarmentes üledék (iszap) mintavétel
P1.41 Huzal-mûködtetésû iszapmintavevõk
P1.42 Szuszpendált üledék mintavevõk
P1.43 Részben zavart üledék mintavevõk
P1.48 Iszap-szõnyeg érzékelõ

P1.50 Eijkelkamp típusú kézi penetrométer
P1.51 Penetrograf
P1.52 Penetrologger
P1.53 Felszíni penetrométerek
P1.54 Nyírófeszültség mérés
P1.60 In situ hidraulikus vezetõképesség

vizsgálat
P1.61 Víz elszivárgás mérõk
P1.62 Talaj sótartalom/vezetõképesség mérés
P1.63 Tenziométerek
P1.64 TDR talajnedvesség mérõ készülékek
P1.65 Talajlevegõ(gáz) mintavétel és analitika
P1.66 Oxigén diffúzió sebesség mérõ
P1.67 Talaj vizsgálatok
P1.68 Talaj pára mérés
P1.75 Talaj kármentesítéssel kapcsolatos

vizsgálatok

P1.80 pF-görbe meghatározás
(homokágy módszer)

P1.81 pF-görbe meghatározás
(kerámia lemezes)

P1.82 Pipetta
P1.83 Szemcseméret eloszlás
P1.84 Aggregátum stabilitás

(nedves szitálási készlet)
P1.85 Kalciméter
P1.86 Levegõ piknométer
P1.87 Talaj vízáteresztési vizsgálat
P1.88 Talaj légáteresztési vizsgálat

Egyebek:

Hidrológiai kutatás:

(Talaj)víz mintavétel:

(Talaj)víz analitika:

P1.90 Környezetvédelmi talajvizsgálatokra
berendezett autók

P1.93 Iskolai tanításra való készlet
P1.96 Általános laboratóriumi berendezések

P2.01 Eszközök talajvíz kutatáshoz
P2.20 Talajvízszint mérés
P2.25 Víz kifolyás mérõk

P2.30 Talajnedvesség mintavétel
P2.40 "Bailer" mintavevõk
P2.50 Talajvíz szivattyúk
P2.51 Lábszelepes szivattyúk
P2.52 Perisztaltikus szivattyúk (terepi)
P2.53 Talajvíz szûrés

P2.70 Vízminõség vizsgálat
P2.71 Vízminõség monitoring
P2.72 Terepi mintavevõ és analitikai készlet
P2.73 Mûszerek terepi analitikai méréshez

P3.01 Gyökér mintavevõ
P3.50 Növényfiziológiai vizsgálatok
P3.60 Napsugárzás-mérés
P3.70 Mag- és termésvizsgálat

P4.01 Meteorológiai mûszerek
P4.30 Adatgyûjtõk, érzékelõ mérõállomások
P4.32 e-SENSE (távérzékelés)

P5.01 Geodéziai mûszerek
P5.20 Légi felmérés

P6.01 Mintavevõk híg és viszkózus folyadékokhoz
P6.02 Multifunkcionális mintavevõk
P6.20 Környezetvédelmi és kémiai vizsgáló

készlet ("Check-kit Chemviro")
P6.30 Automatikus üledék- és szennyvíz

mintavevõ

VÍZ

NÖVÉNYZET

AGRO-METEOROLÓGIA

GEODÉZIA

TARTÁLYOK ÉS HULLADÉKOK

Információ bekérés az Eijkelkamp termékekrõl

IGÉNYLÕ

Forgalmazó:

Neve:

......................................................

Cég neve:

......................................................

ITENVIRO Kft.
1165 Budapest,
Hunyadvár u. 56.
Tel.: (36-1) 407-5350*
Fax: (36-1) 407-1159
E-mail: info@itenviro.hu
Internet: www.itenviro.hu

......................................................

......................................................

Címe:

......................................................

......................................................

Telefon:

......................................................

Telefax:

......................................................

E-mail:

......................................................

Sántha Pál, ügyvezetõ

Termékismertetõt kérek az alábbi Eijkelkamp berendezésekrõl:



Magyarországi képviselet:

1165 Budapest, Hunyadvár u. 56.
Tel: (36-1) 407-5350* Fax: (36-1) 407-1159

E-mail: info@itenviro.hu Internet: www.itenviro.hu

ITENVIRO Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.

Talaj

Víz

Növényzet

Agro-meteorológia

Geodézia

Tartályok és hulladékok


