
 MODELOS EDJ-40C CRACK METER, 

EDJ-41M CRACK / JOINT METER E  

EDJ-40TJ TRIPLANO METER JOINT 

INTRODUÇÃO  

rachadura Encardio-rito e metros conjuntos são ideais para a medição do movimento. Estas medidas 

são importantes para monitorar o comportamento de estruturas civis e edifícios.   

O medidor de fenda é usado para medir a alteração na largura de uma fenda de superfície. Ele é 

utilizado para monitorizar fissuras em estruturas de betão, pedra, pontes, placas de pavimento, etc. O 

medidor de articulação é idealmente adequado para a medição do deslocamento / movimento entre as 

articulações, tais como a abertura de junção entre dois blocos de betão / alvenaria numa barragem.

MODELO EDJ -40C CRACK METER 

O modelo EDJ-40C metros fenda pode medir a alteração na largura de uma fenda de superfície com 

uma resolução de 0,5 mm.  É constituída por um 

escala graduada com uma resolução de 0,5 mm e uma placa acrílica transparente por uma marca de 

cursor linha fina.  

CARACTERÍSTICAS  

• Confiável e precisa. 

• Simples de instalar. 

• Simples de ler. 

• construção robusta. 

• Baixo custo.

APLICAÇÕES  

Rachar metros: para monitorar as rachaduras em:  Rachar metros: para monitorar as rachaduras em:  

• Concretas e arco barragens. 

• estruturas de concreto. 

• estruturas de pedra, solo e alvenaria. 

• Edifícios afetados devido à vizinha 

construção ou 

actividade escavação. 

medidor de articulação: para medir o movimento em medidor de articulação: para medir o movimento em 

massa: 

• Construção e 

submerso articulações dentro 

concreto barragens, estruturas e pontes. 

• Túneis e forros eixo. 

• estruturas de pedra, solo e alvenaria.  

A escala graduada e a placa acrílica 

transparente são montados através da fissura 

com âncoras expansíveis em buracos de 5 

mm de diâmetro perfurados a uma 

profundidade de 30 mm, como mostrado na 

figura. 

À medida que a fenda se abre ou fecha, a 

escala graduada e o cursor mover-se 

relativamente uns aos outros 

representando a 

montante do movimento 

ocorrendo. A leitura da marcação é 

inicialmente observado e é tomado como 

base.

CRACK METER E  

METER JOINT 

medidor de crack EDJ-40C 



MODELO EDJ-41M CRACK / METER JOINT 

O modelo EDJ-41M é utilizado para monitorização de fissuras, juntas e 

fissuras.  

É constituída por dois blocos de aço inoxidável de pontos zero redondos (2) 

que estão instalados em ambos os lados da abertura. Cada bloco dado tem 

um sulco na superfície ao longo da circunferência para ajudar na tomada 

de leituras. Um orifício de passagem de montagem ajuda a montar o bloco 

de dado em betão, alvenaria ou superfície da rocha utilizando âncoras 

expansíveis (1). M8 porcas (3) são fornecidos para apertar a ancoragem 

expansível.   

A distância entre as ranhuras dos blocos de referência é inicialmente 

medido por um compasso de calibre dentro digital com uma resolução de 

0,01 mm.   

MODELO EDJ-40TJ TRIPLANO METER JOINT 

modelo Encardio-rito EDJ-TJ jointmeter triaxial é usado para 

medição de superfície. Superfície articulação 

as medições podem ser feitas tanto na superfície ou em localizações 

acessíveis a partir de galerias.  

O modelo Encardio-rito EDJ-40TJ jointmeter triaxial para medição de 

superfície é constituído por dois elementos ligados precisão usinada para 

reforçar a barra de escora hastes. A medição é feita por ancorar os dois 

elementos de cada lado do

a articulação e 

medir com precisão a distância entre eles ao longo de um período de 

tempo. 

Os elementos de precisão são feitos de alumínio e são pintura epóxi para 

torná-lo à prova de corrosão. Os blocos de descanso micrômetro e botões 

de fixação são de aço inoxidável.  

A gama de modelo EDJ-40TJ jointmeter é de ± 15 mm na direcção XYZ. A 

medição é feita por ancorar os dois elementos de cada lado da junta e 

medir com precisão a mudança na distância entre eles ao longo de um 

período de

Tempo. o

deslocamento é medido por um medidor de profundidade micrómetro da 

gama de 50 mm e resolução de 0,01 mm.  

Cheio dependência não deve ser colocado na medição de superfície 

sozinho. Deve-se reconhecer que todas as partes de uma joint não abra ao 

mesmo tempo, nem mesmo a mesma quantidade. Assim, uma grande 

quantidade de informações sobre a abertura da junta é obtida a partir 

metros conjuntos localizados internamente (Encardio-Rite modelo 

EDJ-50V). Em alguns casos, onde é desejado o conhecimento do 

movimento de corte, medições de superfície pode ser feita com vantagem 

em que as articulações são acessíveis nas galerias ou na superfície.

* Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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