
 MODELO EHP-10

INTRODUÇÃO  

O modelo Encardio-rito EHP-10 tubo duplo piezômetro hidráulico está concebido para monitorizar uplift 

& pressão de poro em gradientes de fundações, taludes e pilares. O sistema é apropriado para medir 

uma pressão de poro positivo ou negativo até (-) 5 m wc. Sistema composto por uma ponta de nylon & 

piezômetro filtro de cerâmica, ligado ao sistema de tubo de distribuição através de polietileno revestido 

tubos de nylon duplo preenchido com água arejada-de.  

Princípio de funcionamento 

O sensor fornecido obras sobre vibrando princípio fio. A pressão de poro na ponta é medido em 

qualquer um ou ambos os tubos de água por um transdutor de pressão com um indicador VW read-out 

digital. O sensor é fornecido um sensor de feixe de electrões de construção em aço inoxidável soldada 

com um vácuo de cerca de 1/1000 Torr no seu interior. É fornecido com um vidro para vedante de 

metal.  

DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

O sistema compreende, de uma ponta piezômetro com um corpo de nylon e um filtro de cerâmica de 

porosidade especificado, ligada através de um tubo duplo de nylon (de entrada e tubos de saída de nylon 

encerrado num revestimento de polietileno) a uma parede de sistema colector. Os tubos de nylon são 

enchidos com água arejou-de preferência levada à ebulição sob vácuo, através da sua difusão através de 

ambos os tubos e a ponta. Os tubos permanecerem cheios durante toda a sua vida de trabalho e pode a 

qualquer momento ser re-lavado para remover qualquer ar ou gás que possa ter acumulado.  

A pressão de poro na ponta é medido em qualquer um ou ambos os tubos de água por um transdutor 

de pressão com um indicador de leitura para digital. O sistema hidráulico é piezômetro adequado para 

medir uma pressão de poro positivo ou negativo até (-) 5 m wc.  

A pressão de poro em qualquer ponta é determinada pela adição da diferença de carga entre o sistema 

de colector e a ponta para a leitura indicado pela unidade de leitura. Ambos os tubos de entrada e de 

saída deve dar a mesma leitura de pressão. Se isso não for assim, então um pouco de ar ou gás se 

acumulou nos tubos que devem ser removidos por re-lavagem. Re-lavagem só é necessário no caso de 

acumulação de ar ou gás no interior dos tubos. Para solo saturado, um filtro de cerâmica de baixa 

entrada de ar de 60 microns porosidade é fornecido. Para o solo parcialmente saturado ou onde as 

pressões negativas de poros são experientes, a entrada de ar de alta filtro de cerâmica de porosidade 

média de 1 micron é fornecido.  

Piezómetro pode ser instalado em qualquer profundidade prática até uma distância de 500 m a partir do 

sistema colector. No entanto, em nenhum caso, o sistema de colector ou o tubo instalado ser mais do 

que 5 m acima do nível da água na ponta piezômetro. A saída do transdutor de pressão

CARACTERÍSTICAS  

Confiável precisa e 

econômica 

• Robusto, fácil de instalar e simples de ler 

 

• Vibratório transdutor de pressão de 

arame forneceu para 

medição de cabeça de água. 

• O uso de dois tubos de ajuda na 

eliminação de imprecisões devido à 

acumulação de ar e gás na ponta 

piezômetro. 

• entrada de ar de alta filtro cerâmico também 

acessível para 

medição de pressão negativa dos poros 

e uso em solo não saturado.  

APLICAÇÕES  

• elevação e monitorização da pressão dos 

poros gradientes dentro 

fundações, taludes e pilares. 

• operações hidrológico de investigação e de 

abastecimento de água. 

• Construção ao controle, 

investigação estabilidade e 

monitoramento de barragens de terra, 

aterros, fundações, obras subterrâneas 

rasas e escavações superficiais. 

• Monitoramento e controle da desidratação 

e de drenagem. 

é adequado para a transmissão de dados através 

de longas distâncias e para registo de dados. 

TWIN HIDRÁULICA TUBE 

SISTEMA piezômetro 



DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE   

dicas piezômetro  

EHP-01/10 Fundação ponta tipo piezômetro com filtro de disco 

de cerâmica e dois conectores de compressão de 

latão, de acordo com IS 7356 (parte 2) § 4.1.1.  

EHP-02/10 aterro digite piezometer gorjeta 

com dois filtros de disco de cerâmica e dois 

conectores de compressão cotovelo latão 45o, como 

por IS 7356 (parte 2) § 

4.1.2.  

tubos de plástico  

EHP-03/10 Obsoleto  

EHP-10 / 04A Nylon 12 duplo tubo de bainha, cada EHP-10 / 04A Nylon 12 duplo tubo de bainha, cada 

tubo com diâmetro externo de 6 mm e 4 mm id. O tubo 

é selado em ambas as extremidades com tampas de 

PVC prevenir 

contaminação.   

Outros equipamentos e acessórios  

EHP-05/10 Compressão acoplamentos tipo de latão para aumentar o 

comprimento do tubo de nylon de acordo com IS 7356 

(parte 2) § 6 figura 4.  

EHP-06/10 Bronze ligar com compressão virola & porca para 

ligar tubos de nylon.  

EHP-07/10 cremalheira carretel de madeira para segurar bobinas de tubos duplos 

para facilidade na colocação do tubo.  

EHP-10/08, 09, 10 Obsoleto  EHP-10/08, 09, 10 Obsoleto  

EHP-10/11 etiquetas de identificação para tubos duplos.  

EHP-10/12 Ferramenta estojo compreendendo de conjunto de 

chaves inglesas, 150 mm alicate, roda fixado 

cortador de tubos, martelo, chave de fenda e 30 m 

de fita de medição.  

EHP-10/13 argila de bentonite. Durante preenchimento volta da 

vala, um plug 30 cm de largura constituída de 5% de 

bentonite, em volume, e material de aterro 95% deve 

ser colocado em todos os 15 m de distância ao longo 

da vala.

EHP-10 / 14-12 Parede de montagem do sistema colector com EHP-10 / 14-12 Parede de montagem do sistema colector com 

acoplador tampões adequados para 12 

piezômetros.  

EHP-10 / 14-24 Parede de montagem do sistema colector com EHP-10 / 14-24 Parede de montagem do sistema colector com 

acoplador tampões adequados para 24 

piezômetros.  

EHP-10/15 vibratória portátil sensor de pressão fio capacidade 

adequada com encaixes de acoplador na maleta. 

EHP-10/16 água desarejada.  

EHP-10/17 bomba de água elétrica  

EHP-08/10 fio vibrando portátil data logger unidade de leitura de  

Especificações Sensor 

Tipo  fio vibratório  

Gama (Mpa)  0,2, 0,35, 0,5, especificar 

Precisão  ± 0,25% FS normais fs ± 

0,1% opcional  

limite de temperatura - 20 a 80 ° C 

Sobre limite de alcance  150% de intervalo  

termistor  YSI 44005 ou equivalente  

Nota: Esta literatura baseia-se na IS 7356 (parte 2) que especifica todos os tubos, válvulas e medidores em tamanhos métricas. No entanto, 

tamanhos BSP são predominantes na Índia. Sempre tamanhos métricos não estiverem disponíveis, tamanhos BSP pode ser fornecido.

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