
 Modelo ESC-30V

INTRODUÇÃO  

O 'New Austrian Tunneling Method', ou NATM, apela para o apoio de um túnel pela rápida aplicação de 

betão projectado para o chão recém-exposta. A teoria subjacente a este método de suporte, 

particularmente útil em terrenos mais fracos, é que, se a força inerente do solo pode ser preservado, 

será quase auto-suportado e vai necessitar de suporte muito menos artificial sob a forma de betão ou 

de aço. avaliação adequada da tensão total pode ajudar a:

• A adequação do forro de betão projectado, indicando a necessidade de, talvez, mais ou menos 

betão projectado para manter a estabilidade. 

• Verificando premissas de projeto que irá promover concepção e construção mais seguro e mais 

econômico.  

Betão projectado CELL STRESS CONCRETO 

células de stress de betão betão projectado estão concebidos para a medição de tensões radiais e 

tensões tangenciais em revestimentos de túnel betão projectado. Elas são muitas vezes utilizados em 

conjunto com a fita extensômetro EDS-80 e EDS-64 furo extensómetro para medir:

• O desempenho do revestimento e  

• Para determinar se o forro é suficientemente espessa para manter a estabilidade. 

• Sufixo 'C': para uso em concreto 

Descrição dos equipamentos 

o Encardio-rite 

NATM estilo células de stress de 

betão betão projectado 

basicamente consiste de uma 

cápsula rectangular plana e 

uma pressão 

transdutor ligados um ao outro por 

um tubo de aço 6 milímetros fx 165 

milímetros de comprimento 

inoxidável. A rigidez da célula 

excede 50.000 MPa e garante que 

vai responder

imediatamente 

e com precisão para o aparecimento de tensões aumento de betão. 

CARACTERÍSTICAS  

• Robusto, impermeável todos 

inoxidável aço 

construção para Alto 

confiabilidade. 

• Remoto cheio de alta rigidez, precisa e 

resposta rápida. 

• fio vibratório sensor 

assegura estabilidade a longo prazo 

leitura rápida e fácil. 

• Comprima tubo para re-inflação em 

concreto. 

• Facilmente adaptável a registradores de 

dados.  

• Termistor disponível para correção de 

temperatura.  

APLICAÇÕES  

• Radial e tangencial 

salienta em revestimentos de túnel de concreto 

projetado.  

• Avaliar a adequação de revestimento betão 

projectado. 

• Mina aterro monitoramento. 

• A pressão sobre e dentro do revestimento 

do subterrâneo 

escavações. 

• avaliando Fundação 

tendo pressões. 

• Estresse nas paredes de rocha de cavernas 

sem forro  

células de pressão cheios com fluido 

O modelo ESC30V Encardio-rito células 

shotcrete-concreto compreende de 

dois rectangular 

placas soldada em volta do bordo. A fenda 

estreita entre as placas é enchido com fluido 

através de um processo especial que 

assegura que todo o ar é excluído.  

Vibratório transdutor fio 

O transdutor de pressão de aço inoxidável é de 

42 mm ••x 190 milímetros de comprimento. isto

incorpora o 

vibração do fio, o conjunto magnético da 

bobina e a caixa de articulação de cabo. Cada 

célula de pressão é individualmente

temperatura 

compensada a 0,03% / 0C. 

Betão projectado & CONCRETO 

célula de pressão 



talões 

Os ressaltos são proporcionados nos cantos das placas rectangulares para 

facilitar que prende a célula na avião, enquanto o betão projectado é aplicado. 

tubo pitada 

Uma extremidade de um tubo longo pitada 600 milímetros enchido com 

fluido é soldada à célula de pressão. A outra extremidade é tapado por 

soldagem. durante concreto forro, 

temperaturas muitas vezes se levanta e faz com que a cápsula para 

expandir no concreto ainda verde. Por arrefecimento, os contratos cápsula, 

a qual, se pode permanecer, iria impedir a transmissão de pressões do 

concreto para a célula. A finalidade do tubo pinça é para inflar a cápsula 

depois de o betão em torno dele está totalmente curado e ter arrefecido 

para a temperatura ambiente. Um conjunto de alicate é usado para 

espremer o fluido no tubo de aperto. O fluido é forçado para fora do tubo 

para dentro da cápsula, que se expande até que a diferença é eliminada.

Princípio de funcionamento 

O aumento na tensão no betão provoca um aumento correspondente na 

pressão do fluido, como as placas de aço estão apertadas em conjunto. A 

mudança na pressão do fluido é detectado pela célula de pressão de 

arame construído especialmente Encardio-rito de vibração e é convertida 

num sinal eléctrico que é transmitido como um sinal de frequência para ler 

a unidade. A célula de pressão basicamente consiste de uma força de 

tracção magnética, alta esticado fio, uma extremidade do qual está 

ancorado e a outra extremidade fixa a um diafragma que desvia de alguma 

proporcional à pressão aplicada. Qualquer deformação do diafragma muda 

a tensão no fio, afectando, assim, a frequência de ressonância do fio de 

vibração.  

A frequência de ressonância com o qual vibra de arame podem ser 

medidos com precisão pela unidade de leitura de fio de vibração. 

ESPECIFICAÇÕES 

Modelo ESC-30V 

Gama (Mpa) 
1. 0, 2,0, 3,5, 5,0, 1. 0, 2,0, 3,5, 5,0, 

10,0, 20,0, 30,0 

especificar

Tamanho (almofada de pressão) 100 x 200 mm 2,100 x 200 mm 2,

150 x 250 mm 2,150 x 250 mm 2,

200 x 300 mm 2,200 x 300 mm 2,

300 x 300 mm 2,300 x 300 mm 2,

especificamos 

tipo de transdutor  fio vibratório

Precisão ± 0,5% FS (padrão) 0,1% FS 

(disponível a pedido) 

Com o nosso indicador fio 

vibrando EDI-51V (não 

linearidade + histerese 

+ Repetibilidade) 

limite de temperatura

Operacional - 20 a 80 ° C 

compensada 0 a 55 ° C 

Sobre limite de alcance 150% de intervalo 

Ao longo efeito de gama ± 0,1% fsd até 120% 

Leia Indicador fio vibrando 

portátil

recinto Aço inoxidável 

termistor YSI 44005 ou equivalente (3 

kOhms a 25 ° C) 

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