
 Modelo EMA-11

INTRODUÇÃO  

O modelo Encardio-rito EMA-11 âncora de medição, também conhecido como extensômetro parafuso de 

pregagem, é uma combinação de parafuso de ancoragem e extensométrico. EMA11 âncora de medição é 

usada para determinar a carga exercida sobre cavilhas para rocha. É um instrumento de precisão projetado 

para ajudar os engenheiros civis e geólogos para avaliar as forças do sistema âncora e sua distribuição dentro 

do parafuso e, portanto, sua segurança e eficácia.

A medição com âncora modelo EMA-11 de medição é económico, muito fiável e é preferido em locais 

onde o acesso à boca do 

furo está disponível. 

CARACTERÍSTICAS  

• Fácil de manusear e instalar. 

• Confiável e robusto. 

• substitui uma sistema 

âncora, portanto, não é necessária 

qualquer furo extra. 

• Alta precisão. 

APLICAÇÕES  

• Para determinar a 

eficácia do sistema de ancoragem de 

uma cavidade subterrânea ou túnel.  

VISÃO GERAL 

O princípio função de 

medindo âncora é para 

determinar a profundidade onde a força é 

exercida sobre o parafuso, devido a efeitos de 

rocha afrouxamento.  

Modelo EMA-11 âncora de medição 

consiste de um parafuso oco de aço âncora / 

rocha com um extensómetro 4-ponto preciso 

integrado na mesma. As barras de medição no 

interior do parafuso de ancoragem oco têm 

pontos em cada quarto do comprimento total, 

por forma que a extensão de

o parafuso de pregagem e as forças 

correspondentes podem ser determinados. 
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MEDIÇÃO ÂNCORA 



MÉTODO DE MEDIÇÃO 

Modelo EMA-11 âncora de medição tem uma força de ruptura de até 250 

kN. O comprimento oferecido varia de 3 m a 6 m.  

A alteração no comprimento devido à compressão ou extensão entre as barras 

de medição individuais são levados através da medição da profundidade da 

extremidade mais próxima das respectivas barras de medição a partir de uma 

placa de referência fornecida na boca do furo de sondagem. Um medidor de 

profundidade de pinça / micrômetro digital com uma resolução de

0,01 milímetros é utilizada para levar as leituras.  

Uma cabeça de montagem eléctrica que consiste de quatro 

sensores potenciométricos é opcionalmente disponível para saída 

eléctrica. Encardio-Rite modelo EDI-53P leitura logger / dados ou EDAS-10 

sistema de aquisição de dados estão disponíveis para o monitoramento 

medição âncora no site.

ESPECIFICAÇÕES 

comprimento 3, 4, 6 m  

pontos fixos 4 

diâmetro do furo 51 mm 

diâmetro Anchor 26,7 mm nominal 

Capacidade de carregamento 250 kN 

medição eléctrico  

Alcance ± 5 mm 

Resolução 0,01 mm 

linearidade 0,2% fs 

recinto IP 65 

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