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CHARAKTERISTIKA 

Inklinometria je jednou z najspoľahlivejších a najbežnej-
ších metód monitoringu horizontálnych posuvov v zemi-
novom a v horninovom masíve. 

Principiálne sa meria odklon vodiacej inklinometrickej 
sondy od zvislej osy prieskumného vrtu. Meranie sa vy-
konáva vždy v dvoch navzájom kolmých rovinách. 

POPIS 

Plastové pažnice ABS určené na inklinometrické meranie 
sú vyrobené zo špeciálneho PVC so zvýšenou hustotou. 
Pažnica je vybavená priebežnými vodiacimi drážkami. 
Spojovanie sa vykonáva pomocou plastovými spojníkov. 

Pre zaistenie spoja sa používa vulkanizačné lepidlo, nity 
alebo kombinácia oboch. Pre dokonalé utesnenie je 
možné použiť montážnu pásku. 

Pažnice ABS sú designované na základe dlhodobých 
skúseností a požiadaviek z praxe, prierezová plocha drá-
žok a ich rozteč je prispôsobená moderným inklinometric-
kým meracím prístrojom. 

Štandardné príslušenstvo tvorí zátky a špice. 

POUŽITIE 

 určovanie hĺbky šmykových plôch 
 sledovanie smeru a veľkosti pohybov svahov 
 monitoring zmien v pätách hrádzí 
 deformácia oporných a pilotových stien 
 mnoho ďalších použití 

MATERIÁLOVÉ DÁTA 

Materiál rigidné PVC odolné voči nárazom 

Hustota kg/m³ 1500 ± 100 

Pevnosť v ťahu MPa 30 

Ťažnosť % 50 

Modul pružnosti MPa 2700 

  

určovanie hĺbky šmykových plôch určovanie polohy porušených zón 
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TECHNICKÉ DÁTA 

Typ A 
 

 

 

Typ 
A 

(mm) 
B 

(mm) 
C 

(mm) 
Priemer spojníka 

(mm) 

60/70 60 70 64 76 

57/70 57 70 61 76 

 

Typ B 
 

 

 

Typ 
A 

(mm) 
B 

(mm) 
C 

(mm) 
Priemer spojníka 

(mm) 

47/60 47 60 54 66 

74/87 74 87 80 95 

BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE 

Inklinometrické pažnice ABS sú štandardne dodávané 
v dĺžkach 3 m s nalisovaným a prilepeným spojovníkom 
na jednom konci. Na požadovanú dĺžku sa posledná paž-
nica skracuje rezom. 

Pri manipulácii je potrebné dbať na to, aby nedošlo k me-
chanickému poškodeniu výrobkov. 

Pažnice a príslušenstvo musí byť po celý čas skladované 
v podmienkach bez poveternostných, chemických, me-
chanických či iných vonkajších vplyvov na ich kvalitu. 

Pažnice nevystavujte ani neskladujte dlhodobo na pria-
mom slnečnom svetle, aby nedošlo k ich deformácii. Pri 
nízkych teplotách sa materiál môže stať krehkým. Odpo-
rúčaná teplota na skladovanie je +5 až +30 °C. 

VYHLÁSENIE 

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú stavu našich 
vedomostí a skúseností k dátumu vydania, ktorý je uve-
dený v päte dokumentu. Stav vedomostí a skúseností sa 
ďalej rozvíja. Dbajte prosím o to, aby ste vždy používali 
aktuálne vydanie technického listu. 

Popis použitia výrobku v tomto technickom liste nemôže 
mať na zreteli zvláštne podmienky a vzťahy, ktoré sa pre-
javujú v jednotlivých prípadoch. Vyskúšajte preto náš vý-
robok vždy pred používaním na jeho vhodnosť pre kon-
krétny účel použitia. 

Použitie, spracovanie a aplikácia nášho výrobku prebie-
hajú prirodzene mimo naše možnosti kontroly. Podliehajú 
preto výhradne Vašej zodpovednosti práve tak ako výsle-
dok spracovania, ktorý bol dosiahnutý na základe našich 
užívateľsko-technických informácií. 

Žiadny údaj v tomto technickom liste nepredstavuje zá-
ruku v právnom zmysle. Vyhlasujeme, že za výrobok ru-
číme len v rámci zmluvných dojednaní vedúcich k jeho 
získaniu. 
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