
 

MODELO EDS-80

INTRODUCTIN

O extensômetro fita é um instrumento de precisão projetado para ajudar os engenheiros civis e 

geólogos para a medição de pequenas alterações de distância entre as deformações de aberturas 

subterrâneas quando submetido a mudança tensões terra e prever telhado cai antes que eles 

realmente ocorrer. Tecto ou na parede quedas em cavidades subterrâneas são quase invariavelmente 

precedida por quedas como as camadas se abre. O movimento ocorre geralmente em uma taxa 

crescente de condições de queda são abordados. avaliação adequada deste afundamento pode ajudar 

na prevenção de telhado e da parede insuspeita cai, que pode resultar em acidentes graves e exigem 

operações de remendo e reparação dispendiosos.

O extensômetro fita constitui uma parte importante nas investigações durante a escavação de túneis, 

especialmente o New Austrian Tunneling Method (NATM). 

extensômetro TAPE 

O extensômetro fita Encardio-rito mede o deslocamento relativo que ocorre com o tempo entre as 

âncoras de referência fixos a uma escavação ou uma estrutura. 

O extensômetro fita é concebido para medir com precisão a pequena alteração na distância entre dois pontos 

que podem ser a partir de um m a 30 m (3 pés a 100 pés) de distância. Ele pode ser usado em qualquer 

orientação. (No caso de fita extensômetro ordenada está em unidades imperiais, referem-se a números entre 

parênteses).

OPERAÇÃO 

Para obter leitura distância entre o par de parafusos de ancoragem de referência grouted em qualquer 

estrutura, o operador é obrigado a esticar a fita entre duas âncoras, ajustar a sua tensão e observar a 

fita e as leituras digitais. Esta não é a verdadeira distância entre os dois pontos de referência. Isso só é 

usado como uma leitura inicial. A variação a partir da leitura inicial, dá a mudança a distância 

(convergência ou divergência) entre dois pontos de ancoragem com a sensibilidade de medição de ± 

0,01 milímetro (± 0,0005” ).

DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO 

A fita extensômetro Encardio-rito consiste de uma fita de precisão perfurado, que incorpora um 

sistema de tensionamento repetível e uma leitura digital, que estão alojados num invólucro 

instrumento (1). Uma manilha (3) é fixada a uma extremidade do invólucro instrumento. Uma outra instrumento (1). Uma manilha (3) é fixada a uma extremidade do invólucro instrumento. Uma outra instrumento (1). Uma manilha (3) é fixada a uma extremidade do invólucro instrumento. Uma outra 

manilha (3) é fixada à extremidade livre da fita métrica (2).

CARACTERÍSTICAS

• Robusto, compacto e de baixo custo. 

• O peso leve, portátil e de confiança, 

• lata a medida pequeno 

alterar dentro distância 

entre dois pontos de 1-30 m spart. 

Mais longo fita 

medidas estão disponíveis mediante pedido. 

• fita de aço de engenharia pesados. 

• Grande botão recartilhado para ajuste da 

tensão fácil. 

• Rápido e preciso 

medição pode ser feita com fita estendido 

em qualquer direcção. 

APLICAÇÕES 

• Para determinar radial 

movimento e convergência de túneis, 

poços e revestimentos. 

• Para estudar a eficácia do telhado de uma 

mina ou no subsolo 

cavidade e 

monitorar o seu comportamento durante a 

operação de escavação. 

• Para determinar a estabilidade do 

concreto estruturas e 

edifícios. 

• Monitoramento e controle de construção 

pelo Método Tunneling New Austrian 

(NATM). 

Para obter uma leitura, a 

manilha no interior do instrumento está ligado 

a um dos parafusos de ancoragem firmemente 

chumbada na estrutura. 

o fita 

a medida é desenrolado, 

permitindo que a lingueta na sua extremidade 

para ligar-se ao parafuso de fixação no lado 

oposto. tensão constante na fita é obtida por

uma precisão 

mola de tensão e um botão de ajuste 

serrilhada. Isto permite que a medição seja 

feita com um mínimo de afundamento (que é  

extensômetro TAPE 



repetível) ao longo de uma variedade de distâncias nos sentidos horizontais, inclinadas ou verticais. 

EDS - 80/1 habitação Instrumento 

A fita extensômetro Encardio-rito tem um corpo de alumínio revestida com epoxi para alojar o visor 

digital. O visor é um LCD de 5 dígitos que funciona em uma célula do botão de óxido de prata 1,5 V (SR 

44).

EDS -80/2 aço fita métrica 

Um aço de precisão de medição de fita, perfurado com orifícios, a uma distância progressiva de 

aproximadamente 12,5 milímetros, proporciona a leitura da escala de referência no modelo de EDS-80 

fita extensómetro. Para levar a folga da fita métrica, de ajuste da tensão grosseira é realizado 

acoplando um pino do extensômetro em uma das perfurações espaçadas na fita de aço.

ajuste da tensão fina é obtida por rotação de um botão de ajuste de alumínio serrilhada que reduz o 

comprimento total do dispositivo, até duas marcas de índice fornecidos no extensómetro, coincidem. 

Isso resulta em uma tensão repetível constante sobre a fita métrica. O indicador digital mede esse 

ajuste fino.

EDS - 80/3 manilha de aço inoxidável 

Para tirar a leitura de qualquer deslocamento que pode ter ocorrido, as algemas de aço inoxidável são 

fornecidos em ambas as extremidades da fita de aço. As algemas são fáceis de ligar para os parafusos 

de ancoragem.

EDS - 80/4 quadro Calibração 

Para verificar a estabilidade zero e precisão do extensômetro fita, Encardio-Rite fornece um quadro de 

calibração opcional tem uma distância âncora de cerca de 1 m. A armação de calibração é de 

construção de aço.

Prática Recomendada 

Para o máximo de confiabilidade e precisão, recomenda-se que um instrumento de ser dedicado a cada 

projeto. Um quadro de calibração deve ser utilizado regularmente para verificar repetibilidade e 

determinar uma correlação temperatura. A temperatura deve sempre ser gravado e deixou-se 

estabilizar na altura de tomar leituras.

Após o ajuste fino com botão serrilhada, a leitura display digital deve ser gravado com cuidado. Esta 

leitura é tomada como leitura de referência. Para um buraco fita em particular, qualquer variação deste 

leitura de referência dá a alteração na distância (convergência ou divergência). No caso da alteração na 

distância cresce grande e o buraco fita tem de ser alterado, uma nova leitura de referência deve ser 

estabelecida.

ESPECIFICAÇÕES 

Medição mm (polegadas) Medição mm (polegadas) 

Comprimento de fita 1-30 m (3-100 pés). De outrosComprimento de fita 1-30 m (3-100 pés). De outros

comprimentos disponíveis a 

pedido. 

Precisão ± 0,1 mm (± 0,005” ) Precisão ± 0,1 mm (± 0,005” ) 

resolução LCD 0,01 mm (0,0005” ) resolução LCD 0,01 mm (0,0005” ) 

Coeficiente de linear 11 ppm / ° C Coeficiente de linear 11 ppm / ° C 

expansão ( 20 ppm.0 / ° F) expansão ( 20 ppm.0 / ° F) 

ACESSÓRIOS 

Os seguintes acessórios se 

separadamente pedido estamos 

disponível para uso com o extensômetro 

fita. 

• quadro de referência 

• fita métrica de substituição  

• âncora Groutable 

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