
 MODELO EDS-63U / D

VISÃO GERAL  

O modelo Encardio-rito EDS-63U / D extensômetro furo é idealmente adequado para cima, para baixo 

ou furos inclinados. É um instrumento de precisão concebida para ajudar os engenheiros civis e 

geólogos na medição da deformação da massa de rocha e de solo adjacente ou circundante. 

Juntamente com célula de carga de parafuso de ancoragem e extensômetro fita, é um equipamento 

essencial para a investigação e monitoramento de fundações, encostas e taludes e para estudar o 

comportamento da rocha em torno cavidades subterrâneas, túneis e minas.

DESCRIÇÃO 

O extensômetro furo mede a extensão (deslocamento) que ocorre com o tempo de um furo furado ou 

em vários buracos furados em uma massa de rocha. Ela consiste essencialmente de um ou mais 

âncoras e uma placa de referência. A âncora ou âncoras são definidas no mesmo furo ou em diferentes 

furos perfurados ao lado do primeiro furo. Eles ajudam a medir com precisão a distância entre as várias 

âncoras com respeito à placa de referência e monitorar o seu deslocamento relativo, com a passagem 

do tempo. é geralmente assumido que a âncora mais profunda está em terreno estável e por isso 

qualquer mudança no espaçamento âncora fornece informações sobre a determinação de fundação 

ocorrendo.

MÉTODO DE MEDIÇÃO 

A medição com o modelo de EDS-63U / D extensômetro furo é económico, muito fiável e é preferido 

em 

locais onde o acesso 

até a foz do 

a 

furo é facilmente 

disponível. leituras de 

deslocamento

estamos 

ocupado de 

medindo a 

profundidade da extremidade próxima da haste de ligação a partir de uma placa de referência fornecida na boca 

do furo de sondagem. Um medidor de profundidade pinça / micrómetro digital com uma resolução de 0,01 mm, é 

utilizada para levar as leituras.  

EDS-63U / D SIMPLES / MULTI-POSIÇÃO extensômetro  

O modelo de EDS-63U / D extensômetro furo com até três posições pode ser instalado em um 3” ••• NX O modelo de EDS-63U / D extensômetro furo com até três posições pode ser instalado em um 3” ••• NX O modelo de EDS-63U / D extensômetro furo com até três posições pode ser instalado em um 3” ••• NX 

(76 mm ••) furo; com até seis posições, ele pode ser instalado em um 100 milímetros •• furo. (76 mm ••) furo; com até seis posições, ele pode ser instalado em um 100 milímetros •• furo. (76 mm ••) furo; com até seis posições, ele pode ser instalado em um 100 milímetros •• furo. (76 mm ••) furo; com até seis posições, ele pode ser instalado em um 100 milímetros •• furo. (76 mm ••) furo; com até seis posições, ele pode ser instalado em um 100 milímetros •• furo. 

APLICAÇÕES  

• Para determinar como o telhado ou parede de 

uma cavidade subterrânea ou 

túnel se comporta durante a 

operação de escavação e para estudar a 

eficácia do sistema de apoio. 

• Para medir e monitorizar liquidação 

em uma fundação 

vencimento para escavação do 

cavidades subterrâneas ou, devido à 

construção de uma estrutura pesada, 

como concreto, enrocamento, alvenaria 

ou barragem de terra sobre a fundação.

GROUTABLE ÂNCORA  

em locais onde a formação rochosa é macio 

ou muita água existe, não é possível instalar 

âncoras expansíveis de forma eficaz. âncora 

Groutable

é idealmente 

adequados para essas aplicações. Num furo, é 

usual utilizar um 20 milímetros •• 500 mm de usual utilizar um 20 milímetros •• 500 mm de usual utilizar um 20 milímetros •• 500 mm de 

comprimento âncora groutable. 

DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

A âncora barra groutable reforçado (1) está 

ligado a SS 410 de aço inoxidável ( • 8 mm) ou ligado a SS 410 de aço inoxidável ( • 8 mm) ou ligado a SS 410 de aço inoxidável ( • 8 mm) ou 

fibras de vidro ( • 6 mm) de bielas (2) de fibras de vidro ( • 6 mm) de bielas (2) de fibras de vidro ( • 6 mm) de bielas (2) de 

comprimento adequado, tal como especificado 

no desenho. As âncoras são inseridos no furo 

de sondagem, juntamente com

deles 

respectivas bielas e fixado em posição por 

calda de cimento. As bielas são protegidos 

contra a calda de cimento, colocando em 

pesados tubo de protecção (3), permitindo 

assim

Movimento livre e 

deslocamento. A cabeça de extensão consiste 

em um

referência cabeça / flange 

caixa (6) e uma cobertura de protecção (13). A 

caixa com flange é rebocada concêntrico com 

o furo. A cabeça de referência tem quatro 

âncoras de cimentação (11) para fixação da 

cabeça extensómetro para a superfície de

a 

furo. 

FURO 

extensômetro 



O tubo de protecção (3), o tubo de argamassa (5) e O tubo de purga (4) são 

presos à cabeça de referência / invólucro com flange com anilhas de borracha 

(8) e os parafusos ocos (9) para fazer o vazamento do sistema prova. Uma 

placa de referência (12) é utilizado para medir o deslocamento do dispositivo de 

ancoragem a partir do botão de referência (10) fixa sobre a haste de ligação (2). 

Encardio-rito usa convenção que a profundidade de âncora deve ser calculada 

como a distância da boca do buraco para o fim próximo da âncora.  

extensômetro MONTAGEM

descrição do item Qtde 

1 Âncora (20 mm de diâmetro x 500 mm de comprimento) *

2 Biela (SS Ø 8 mm / fibra de vidro 

Ø montagem 6,3 milímetros com tubo de protecção) 

#

3 PVC tubo protector para SS biela (OD-14 mm x 2 mm 

de espessura) 

#

4 tubo de ventilação de ar (OD-12 mm x 1 mm de espessura) ●

5 tubo de argamassa (OD-12 mm x 1 mm de espessura) ●

6 conjunto de cabeça de Referência 1 

7 bucha de borracha para o ar respiradouro / gota 

tubo / biela 

*

8 Máquina de lavar *

9 parafuso oco para a ventilação de ar do tubo / argamassa *

10 botão de referência 1 

11 Expansível âncora M12x145 com máquina de lavar e 

porca 

4 

12 placa de referência com acessórios de montagem  1 

13 Assembléia capa protetora 1 

* Quantidade depende número de posições 

# Quantidade depende número de posições e profundidade de 

âncoras 

● Comprimento varia de aplicação para aplicação ØA - 76 mm para 

2-3 pontos e 102 mm durante 4-6 pontos OB - 90 mm durante 2-3 pontos, 

125 mm durante 4-6 pontos G = para sensor 50 mm - 255 mm; 

INFORMAÇÃO ORDAERING 

• Número de âncoras por sistema 

• Profundidade de cada âncora em metros. 

• Número de sistemas necessários. 

• Número de calibre caliper / profundidade digitais necessário. 

ØA 1 

2 3 4 

5 6 

7-9 

10 12

11 

13

ØB

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