
 Modelo EDS-92

INTRODUÇÃO  

O modelo Encardio-rito EDS-92 extensómetro é utilizado para monitorizar o deslocamento entre as 

duas superfícies que podem deslocar em relação uns aos outros com o tempo. O extensômetro solo 

encontra grande aplicação na medição de tensões laterais e assentamento em ou por baixo da terra e 

rocha encher aterros; e em barragens. É utilizado na medição dos movimentos de fundação e controlar 

de corte natural e pistas. O deslocamento de muros de suporte, pilares de pontes e pilares também 

pode ser monitorizada pelo extensómetro solo. Ele também encontra aplicação na medição de 

deslocamento entre as juntas de construção em betão, e em frente juntas e falhas na rocha. Os 

extensômetros são normalmente instalados em cerca de 500 mm de largura x 600 mm valas profundas. 

 

OPERAÇÃO 

O extensômetro solo utiliza um sensor do fio de vibração para monitorizar o deslocamento. O sistema 

consiste de um conjunto de sensor com flanges que é montado com os adaptadores, unidade de 

ajustamento, tomadas e hastes de extensão entre duas âncoras para controlar o movimento horizontal 

do solo circundante. O sistema é fechado em tubos de PVC telescópica com anéis de vedação 

adequada 'O' para eliminar o atrito entre as hastes e o solo circundante e para impedir a penetração de 

água.  

CARACTERÍSTICAS  

• Confiável, precisa e 

simples de ler. 

• Adequado para controlo remoto 

leitura de deslocamento. 

• Probe é robusto, Cuidado 

sendo dada para proteger todos os 

componentes e sub-

conjuntos de entrada de água e à 

corrosão. 

• Gama até 100 mm de deslocamento. 

• Fácil de instalar. 

• Preço razoável 

APLICAÇÕES  

• movimento horizontal dentro 

fundações e 

aterros. 

• Movimento de encostas naturais e 

cortadas, pedreira e escavações 

mineiras. 

• deslocamento de contenção 

paredes, pilares e pilares. 

• Deslocamento através 

construção articulações dentro 

concreto e falhas em rochas. 

O sistema extensómetro é fornecido com 

diferentes comprimentos Gage (comprimento 

de referência é a distância entre duas 

âncoras).  

Um certo número de unidades extensômetro 

pode ser ligado em série 

para a medida 

incrementais deslocamentos 

sobre ampla distâncias. 

Movimento de posição relativa entre dois 

canais de ancoragem em 

as extremidades de o solo 

extensômetro é 

representante do massa 

movimento. o relativo 

movimento entre a 

âncoras provoca alteração na saída do sensor 

de vibração do fio. 

extensômetro SOLO 



 

Esta saída pode ser medido pelo modelo Encardio-rito EDI-51V portátil 

ler-out unidade / datalogger ou monitoradas por um modelo remoto 

EDAS-10 sistema de aquisição de dados. A leitura inicial é tida como

o dado. A diferença entre 

leituras subseqüentes e leitura inicial dá a magnitude do movimento.  

ESPECIFICAÇÕES 

S. n. Descrição Qtde. 

1 Habitação 1 

2 montagem de prensa-cabo 1 

3 conjunto do sensor 1 

4 Adaptador 1 

5 soquete 2 

6 unidade de ajuste 1 

7 varetas de extensão 1 

8 Telescópico protectora tubagem-A 2 

9 guia arbusto 2 

10 de protecção telescópica tubo-B 1 

11 rings' 4 

12 Mesa 1 

13 Adaptador 1 

14 canal feixe âncora 2 

15 parafusos sextavados 4 

DETALHES DO SISTEMA 

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