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CHARAKTERISTIKA 

Inklinometrie je jednou z nejspolehlivějších a nejběžněj-
ších metod monitoringu horizontálních posuvů v zemino-
vém a v horninovém masivu.  

Principiálně se měří odklon vodící inklinometrické sondy 
od svislé osy průzkumného vrtu. Měření se provádí vždy 
ve dvou navzájem kolmých rovinách. 

POPIS 

Plastové pažnice ABS určené pro inklinometrická měření 
jsou vyrobeny ze speciálního PVC se zvýšenou hustotou. 
Pažnice je opatřena průběžnými vodícími drážkami. Spo-
jování se provádí pomocí plastovými spojníků. 

Pro zajištění spoje se používá vulkanizační lepidlo, nýty 
nebo kombinace obojího. Pro dokonalé utěsnění je 
možné použít montážní pásku. 

Pažnice ABS jsou designovány na základě dlouhodobých 
zkušeností a požadavků z praxe, průřezová plochy drá-
žek a jejich rozteč je přizpůsobena moderním inklinome-
trickým měřicím přístrojům. 

Standardní příslušenství tvoří zátky a špice. 

POUŽITÍ 

 určování hloubky smykových ploch 
 sledování směru a velikosti pohybů svahů 
 monitoring změn v patách hrází 
 deformace opěrných a pilotových stěn 
 mnoho dalších použití 

MATERIÁLOVÁ DATA 

Materiál rigidní PVC odolné proti nárazům 

Hustota kg/m³ 1500 ± 100 

Pevnost v tahu MPa 30 

Tažnost % 50 

Modul pružnosti MPa 2700 

  

určování hloubky smykových ploch určování polohy porušených zón 
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TECHNICKÁ DATA 

Typ A 
 

 

 

Typ 
A 

(mm) 
B 

(mm) 
C 

(mm) 
Průměr spojníku 

(mm) 

60/70 60 70 64 76 

57/70 57 70 61 76 

 

Typ B 
 

 

 

Typ 
A 

(mm) 
B 

(mm) 
C 

(mm) 
Průměr spojníku 

(mm) 

47/60 47 60 54 66 

74/87 74 87 80 95 

BALENÍ, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

Inklinometrické pažnice jsou standardně dodávány v dél-
kách 3 m s nalisovaným a přilepeným spojníkem na jed-
nom konci. Na požadovanou délku se poslední pažnice 
zkracuje řezem. 

Při manipulaci je nutno dbát na to, aby nedošlo k mecha-
nickému poškození výrobků. 

Pažnice a příslušenství musí být po celou dobu sklado-
vány v podmínkách bez povětrnostních, chemických, me-
chanických či jiných vnějších vlivů na jejich kvalitu. 

Pažnice dlouhodobě nevystavujte ani neskladujte na pří-
mém slunečním záření, aby se zabránilo jejich možné de-
formaci. Při nízkých teplotách může být materiál křehký. 
Doporučená teplota pro skladování je +5 až +30 °C. 

PROHLÁŠENÍ 

Údaje v tomto technickém listu odpovídají našemu stavu 
vědění a našim zkušenostem k okamžiku vydání, který je 
uveden v zápatí. Stav vědění a zkušeností se dále rozvíjí. 
Dbejte prosím na to, abyste vždy používali aktuální vy-
dání technického listu. 

Popis použití výrobku v tomto technickém listu nemůže 
mít na zřeteli zvláštní podmínky a vztahy, které se proje-
vují v jednotlivých případech. Vyzkoušejte proto tento vý-
robek vždy před užíváním na jeho vhodnost pro konkrétní 
účel použití. 

Použití, zpracování a aplikace našeho výrobku probíhají 
přirozeně mimo naše možnosti kontroly. Podléhají proto 
výhradně Vaší zodpovědnosti, právě tak jako výsledek 
zpracování, jehož bylo dosaženo na základě našich uži-
vatelsky technických informací. 

Žádný údaj v tomto technickém listu nepředstavuje zá-
ruku v právním smyslu. Prohlašujeme, že za výrobek ru-
číme jen v rámci smluvních ujednání vedoucích k jeho 
získání. 
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