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HYDRAULICZNE CZUJNIKI 

OBCIĄŻENIA KOTEW 

Czujniki obciążenia kotew są stosowane do monitorowania w kotwach gruntowych i 
skalnych oraz kablach sprężających. Składają się one z dwóch płyt w kształcie 
pierścienia ze stali nierdzewnej, zespolonych ze sobą po obwodzie. Pierścieniowa 
przestrzeń pomiędzy tymi płytami jest wypełniana olejem w warunkach próżni. 
 
 
Obciążenie jest mierzone bezpośrednio za pomocą manometru Bourdona połączonego z 
korpusem czujnika. Manometr jest kalibrowany w laboratorium, aby umożliwić 
bezpośredni odczyt w kN. Modele elektryczne są wyposażone w przetwornik ciśnienia, 
który jest także dostępny dla zdalnych pomiarów. 
 
 
Bardzo sztywna płyta redystrybuująca została zastosowana, aby zapewnić równą 
powierzchnię przyłożenia siły czujnika. 

ZASTOSOWANIE 
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

Konstrukcje oporowe 
Głębokie wykopy 
Tunelowanie 
Ściany szczelinowe 
Odciągi 
Rozpory 
Kotwy skalne 
Osuwiska 

WŁAŚCIWOŚCI 
•  bezpośredni odczyt z manometru Bourdona,  

brak  konieczności przeprowadzenia czynności 
konserwacyjnych 

elektryczna konwersja dla zdalnych 
odczytów 
 
wytrzymały i niezawodny w każdych 
warunkach środowiskowych 

długa żywotność zapewniona dzięki 
konstrukcji ze stali nierdzewnej 
 
wodoszczelny 

•  

•  

•  

•  

Meet the essential requirements of the EMC Directive 2004/108/EC 
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PROCEDURA 
INSTALACJI 

Czujniki obciążenia kotew muszą być zainstalowane ze szczególną starannością, aby uzyskać płaskie i 
równoległe powierzchnie nośne, w celu uniknięcia znaczących zakłóceń pod obciążeniem. Specyficzna 
konstrukcja tych czujników daje możliwość niwelowania mimośrodu. Pomiędzy czujnikiem a 
powierzchniami ścianek jest zazwyczaj instalowana płyta oporowa. Płyta powinna być przynajmniej tej 
samej grubości, co płyta redystrybuująca (30 mm), o średnicy co najmniej 20 mm większej niż czujnik 
obciążenia. W celu instalacji należy wykonać następujące czynności: 

•  przygotować równą i gładką powierzchnię wokół otworu kotwy; umieścić 3-4 cm warstwę cementu 
w celu uzyskania płaskiej powierzchni; 

•  zaczekać na zestaw cementowy; w tym czasie spojrzeć na czujnik obciążenie manometru w celu 
sprawdzenia działania i odczytać oraz zapisać na formularzu wartość zerową; przed 
rozpoczęciem operacji napinania kotwicy, zainstalować czujnik układając go na kotwie z płytą 
redystrybuującą; 

•  montaż może być uznany za kompletny poprzez zastosowanie małego napięcia na kotwicy. 
Pełne napięcie może zostać zastosowane w momencie, gdy cement uzyskał odpowiednią 
wytrzymałość, zazwyczaj 1-2 dni po instalacji; 

•  patrząc na manometr rozpocząć naprężenie kotwy do wartości projektowej. 

Należy pamiętać, że po fazie napięcia kotwy, następuje uwolnienie zgodnie z  regulacją całego systemu, 
które zwykle daje zmniejszenie obciążenia o 10-15%. 

Płyta redystrybuująca 
(zapewniona) 

mm 

Głowica kotwy 
(nie zapewniona) 

     Płyta redystrybująca 
              (zapewniona) 

mm 

Głowica kotwy 
(nie zapewniona) 

56 

30 

56 
30 mm mm 

OD OD 
ID ID 

Kotwy Kotwy 

Hydrauliczny czujnik 
obciążenia kotew 

Manometr 

Hydrauliczny czujnik 
obciążenia kotew 

Przetwornik 
ciśnienia 

Płyta oporowa 
(nie zapewniona) 

Płyta oporowa 
(nie zapewniona) 

MODEL 0L2M0 
Wraz z płytą redystrybuującą 

ELECTRICZNY MODEL 0L2EO 
Wraz z płytą redystrybuującą 

KOD 
PRODUKTU 

0L2M04030H0 
0L2M07050H0 
0L2M09075H0 
0L2M11100H0 
0L2M13100H0 
0L2M16150H0 
0L2M22250H0 

OBCIĄŻENIE 

300 KN 
500 KN 
750 KN 
1000 KN 
1000 KN 
1500 KN 
2500 KN 

Śr. wew. 
ID 

40 mm 
71 mm 
92 mm 
110 mm 
138 mm 
165 mm 
225 mm 

Sr. zew. 
OD 

140 mm 
163 mm 
196 mm 
231 mm 
244 mm 
293 mm 
380 mm 

KOD 
PRODUKTU 

0L2E0705000 
0L2E0907500 
0L2E1110000 
0L2E1310000 
0L2E1615000 

OBCIĄŻENIE 

500 KN 
750 KN 
1000 KN 
1000 KN 
1500 KN 

Śr. wew. 
ID 

71 mm 
92 mm 
110 mm 
138 mm 
165 mm 

Sr. zew. 
OD 

163 mm 
196 mm 
231 mm 
244 mm 
293 mm 

Standardowo manometr montowany jest w pozycji poziomej. Na życzenie klienta istnieje możliwość montażu 
pionowego. 
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SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 

MODEL L2M0 

Opis Hydrauliczny czujnik obciążenia kotew z 
manometrem Bourdona 

od 300 do 2500 KN 
120% z mniej niż 
2% FS zeroshift 

≤ 0.5% FS 
- 
±1.5 % FS 
Stal nierdzewna AISI  
0.25 KN/°C 
Równa powierzchni czujnika 
-35°C do + 60°C 

MODEL L2E0 

Hydrauliczny czujnik obciążenia kotew z 
elektrycznym przetwornikiem ciśnienia 

od 500 do 1500 KN 
120% z mniej niż 
2% FS zeroshift 

≤ 0.025% FS 
4-20 mA 
±1% FS 
Stal nierdzewna AISI 304 
0.05 F.S./°C 
Równa powierzchni czujnika 
-35°C do + 60°C 

Pełna skala obciążenia 
Przeciążenie 

Rozdzielczość 
Sygnał wyjściowy 
Dokładność 
Materiał 
Dryft termiczny 
Śr. zew. płyty redystrybuującej 
Zakres temp. pracy 

PPP łłłyyy ttt aaa    ooo ppp ooo rrrooo www aaa    www    ooo kkkooo lll iii cccaaaccchhh    SSSooo ccczzz iii    ---    RRR ooo sss jjj aaa    

KOMPATYBILNOŚĆ 
TYLKO DLA MODELU OL2E 

Wszystkie  informacje zawarte w tym dokumencie są własnością Sisgeo Srl i nie powinny być używane bez zgody Sisgeo Srl. Zastrzegamy sobie 
prawo do zmiany naszych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. 

Via F. Serpero 4/F1 
20060 Masate (Mi) italy 
Phone +39 02 95764130 
Fax +39 02 95762011 
info@sisgeo.com 

SiSGEo S.r.L. WSPARCIE TECHNICZNE 
 
SISGEO dla swoich klientów oferuje pomoc on-line w celu maksymalizacji wydajności 
systemu i szkolenie z zakresu prawidłowego korzystania z urządzenia/odczytu. 
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuje się poprze email: 
assistance@sisgeo.com 
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