
 

Modelo EGS-30V 

INTRODUÇÃO  

O sistema de medição liquidação EGS-30V 

é projetado para controlo remoto 

medição de liquidação ou heave em solos. Alguns

típica são exemplos 

medição de assentamento em preenchimentos, 

subsidência devido ao tunelamento ou de mineração, a 

consolidação em tanques de armazenamento e de 

liquidação ou heave em aterros ou fundações de aterro.  

OPERAÇÃO 

O sistema de medição de acordo EGS-30V consiste de uma 

célula de assentamento que contém um transdutor de 

vibração pressão fio ligado a uma câmara de fluido (células) 

que está ligada com polímero duplo 

tubagem para um reservatório cheio de líquido remoto mantida a uma altitude mais elevada constante. 

A célula de assentamento está ligada a uma pequena placa, de modo que ele se move para cima ou 

para baixo com o solo circundante. Toda a montagem é incorporado no local onde é requerida a 

medição de liquidação. Como a célula liquidação vai para baixo devido à liquidação ou sobe devido ao 

heave há uma mudança na cabeça de líquido acima do transdutor de pressão. O transdutor de pressão 

 

CARACTERÍSTICAS  

• Confiável, preciso e 

simples de ler 

• Adequado para leitura remota de 

liquidação 

• atmosférico pressão 

alteração não afecta a leitura  

• Fácil de instalar e manter  

APLICAÇÕES  

• Liquidação ou heave dentro 

aterros e 

fundações de aterro  

• Assentamento vencimento de-

rega e percolação 

• Subsidência devido à mineração 

• Liquidação em preenchimentos marinhos 

• Subsidência por causa de tunelamento 

• Consolidação sob tanques de armazenamento  

medidas o troco dentro 

pressão resultante a partir do qual a mudança 

na cabeça fluido em milímetros 

é obtido pela 

Cálculo. A liquidação pode ser lida no EDI-51V 

vibrando indicador fio anotando a diferença 

das leituras da pressão, em termos de 

milímetros de coluna de água.
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O Sistema de Liquidação 

Vibratório sensor de pressão de arame 

O sensor de pressão do fio oscilante é fixado à placa de assentamento de 

tamanho 300 milímetros x 300 mm x 3 mm. Esta unidade completa

é colocado em o ponto de 

assentamento. 

tubos de nylon 

O sensor está ligada ao reservatório por dupla de nylon-6 tubos, cada tubo 

com diâmetro externo de 6 mm e 4 ID 

milímetros.  

cabo de sinal de poliuretano ventilada  

O cabo de sinal de quatro-núcleo do sensor é blindado e ventilada, com 7 / 

0,20 condutores de cobre estanhado, filtro de Kevlar e de bainha de 

poliuretano exterior, od 7 mm e um peso de 50 g / m. cabo ventilado não é 

necessária para os sensores 50 m e 70 m de capacidade.

Reservoir & câmara de dessecante 

O reservatório juntamente com a câmara de dessecante (armadilha de 

humidade) é montado num invólucro resistente. O dessecante é azul 

escuro na cor quando ativo e rosa quando inativo.

De fluido arejado  

Uma mistura contendo 50% de etileno glicol e 50% de água arejada-de é 

usado para manter o nível do líquido no reservatório e o enchimento dos 

tubos de nylon. A mistura tem uma densidade relativa de 1.06 a 4 ° C. O 

etileno glicol é um bom agente molhante e também um anticongelante.

Bomba de pé 

A bomba de pé é necessário para bombear o fluido arejado-de através dos tubos de 

nylon. Se as bolhas de ar estão presentes nos tubos, que podem causar erros 

devido ao ar de travamento e também porque o ar é mais leve do que o fluido de 

enchimento. Qualquer bomba adequado pode ser utilizado em vez de uma bomba 

de pé.

Codigi ordenado:  

EGS-30V-X (Capacidade) -Y (comprimento do cabo, de nylon de tubulação será 

de mesmo comprimento) 

COMENTÁRIOS 

• A resolução do sistema de liquidação depende do alcance do sensor 

de pressão. A precisão e repetibilidade depende de uma instalação 

adequada, manutenção do fluido arejado-de e aplicação de correção 

de temperatura.  

• O sensor e os tubos são completamente enterrado no solo. Por 

conseguinte, não interfere com qualquer actividade de construção e 

são menos susceptíveis de serem danificados. As leituras também são 

tomadas remotamente num local onde o reservatório está situado; 

evitando-se assim a interrupção da actividade de construção.

• Um termistor é fornecido no sensor de pressão para a medição de 

temperatura. Como a densidade do fluido muda com a temperatura, 

as correcções necessárias podem ser feita, se necessário. 

Geralmente não é necessário correcção como os tubos sensores de 

nylon e são incorporados no solo.

ESPECIFICAÇÕES 

Sistema de Liquidação EGS-30V 

Gama (m) 

7, 20, 30, 50, 70 

a precisão do sistema 

• 0,25% a fs • 1% fs 0,25% a fs • 1% fs 0,25% a fs • 1% fs 

limite de temperatura -20 • Para C 80 • C (sensor) 20 • Para C 80 • C (sensor) 20 • Para C 80 • C (sensor) 20 • Para C 80 • C (sensor) 20 • Para C 80 • C (sensor) 

habitação Reservoir 400 hx 300 wx 220 d milímetros 

NOTA: 

a precisão do sensor • 0,1% fs 

não-linearidade do 

sensor  

• 0,5% fs 

termistor 0,1” padrão 

Cabo 

CS-1102 (ventilada) para o sensor de 

intervalo de 7 m, CS-0702 para outros 

sensores 

tubo de fluido 

6 mm, tubo duplo de nylon ID de 4 

milímetros 

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