
TEL 604 540 1100
info@rstinstruments.com
www.rstinstruments.com

RST Instruments Ltd.
11545 Kingston St.,
Maple Ridge, BC  V2X 0Z5  Canada

RST Instruments Ltd. se reserva o direito de mudar as especificações sem aviso prévio.  SSB0024A Agosto 10 2020

Detalhes da Sonda 
com Interruptor 

Magnético da RST.

Todos os 3 tipos de configuração 
do Sistema Magnético de Recalque 

fazem uso de uma Sonda com 
Interruptor Magnético da RST 

para fornecer leitura nas zonas 
magnéticas alocadas ao longo 

do comprimento do furo.

 > APLICAÇÕES

Monitorar recalque ou levantamento  
associado a construção, mineração 
e abertura de túneis.

Quando utilizada em volta do tubo  de 
inclinômetro, pode ser monitorada 
a deformação no terceiro eixo.

Monitoramento de subsidência.
Deslocamento de muros de 
contenção, píeres e ombreiras.

Levantamento  no fundo de escavações.
Relaxamentos de rocha ao redor 
de aberturas de túneis.

Monitoramento de recalques na fundação. Maciços e aterros.

 > FUNCIONALIDADES

Princípio de operação 
simples, porém preciso.

Baixo custo.

Imãs cerâmicos de alto desempenho.
Seções telescópicas vedadas com anel 
de retenção de diâmetro externo liso para 
tubo de acesso ou tubo  de inclinômetro.

Fita de alta precisão sem elasticidade.
Aranhas magnéticas simples liberadas 
mecanicamente sem necessidade 
de cortadores pneumáticos.

Compatível com o tubo  de 
inclinômetro da RST.

Cabo elétrico e corrente de 
pesquisa integrais.

 > BENEFÍCIOS

 3 Aumento da Segurança  3 Aumento da Produtividade

CATEGORIA DO PRODUTO:
MONITORAMENTO DE RECALQUE

Sistema Magnético de 
Recalque 
Os Sistemas de Recalque Magnético da RST Instruments estão 
disponíveis em 3 configurações principais que monitoram o levantamento 
ou recalque em solo e rochas. Tudo projetado para ser simples, 
preciso e fornecer confiabilidade a longo prazo a baixo custo.

Todas as três configurações listadas abaixo usam uma sonda RST Reed Switch 
para fornecer uma leitura nas zonas magnéticas alocadas ao longo do comprimento 
do furo. A instalação é tipicamente vertical, no entanto, as aplicações horizontais 
podem ser acomodadas utilizando hastes de instalação para inserir a sonda.

SISTEMA MAGNÉTICO DE RECALQUE COM TUBO DE PVC ROSQUEÁVEL:

A instalação desse dispositivo tem o objetivo único 
de monitorar recalque/levantamento.

SISTEMA MAGNÉTICO DE RECALQUE COM TUBO DE INCLINÔMETRO:

Instalado juntamente com o Tubo de Inclinômetro com Junção 
Lisa da RST para obtenção de dados de deformação tanto vertical 
quanto horizontal a partir de uma única instalação. Se são esperadas 
quantidades maiores de recalque/levantamento, essa configuração 
pode também incorporar a Camisa Corrugada com Anéis Magnéticos 
de Recalque que acomodará o Tubo de Inclinômetro da RST de 
tamanhos 70 mm (2,75”) e 85 mm (3.34”) diâmetro externo.

SISTEMA MAGNÉTICO DE RECALQUE COM TUBO CORRUGADO DE 1,5”:

Sistema mais inclusivo que contém imãs pré-instalados ao 
longo de um tubo corrugado de 1,5” DI (Diâmetro Interno). Essa 
configuração corrugada também é ideal em situações em que sejam 
esperadas quantidades maiores de recalque/levantamento.
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Sistema Magnético de Recalque

Princípios 
Operacionais:
Os alvos magnéticos são ancorados ao solo em 
torno de um tubo de PVC, como o de um Piezômetro 
Casagrande, de um Tubo de Inclinômetro ou de Tubo 
Corrugado de 1,5” do Sistema Magnético de Recalque. 
As ancoragens não são acopladas ao tubo de acesso e 
estão livres para se movimentarem com o solo. Há imãs 
disponíveis para prender no tubo de inclinômetro para 
monitorar o fechamento das seções telescópicas.

A sonda é um interruptor magnético simples de abertura 
normal que fecha mediante a entrada de campo magnético 
da ancoragem alvo. A operação é análoga à do medidor 
de nível d’água no sentido em que quando o interruptor 
fecha, o circuito elétrico é completado, fazendo com 
que um sinal sonoro/luz no mostrador seja disparado. 
Uma fita com dois condutores serve tanto para abaixar 
a sonda até o fundo do tubo de acesso quanto para 
conectar a sonda ao quadro de alimentação. Para realizar 
a pesquisa, a sonda é içada do fundo e o interruptor na 
sonda fecha quando entra no campo magnético, o sinal 
é amplificado e alimenta a luz/sinal sonoro. A elevação 
da ancoragem é então lida diretamente na fita.

A sonda incorpora dois interruptores magnéticos para 
evitar dificuldades na fabricação de um imã em formato de 
anel com polaridade uniforme, impedir falso fechamento 
ao passar através dos três campos magnéticos do imã e 
anular os efeitos finais sobre o campo magnético quando 
são utilizadas aranhas magnéticas de aço com mola.

As pesquisas são sempre realizadas do 
fundo para o topo e não o contrário.

Os imãs são dispostos na ancoragem para gerar campo 
magnético uniforme axial com uma zona nula bem definida.

Imãs cerâmicos, mais do que imãs ferroso, são usados por 
causa de suas propriedades magnéticas consistentes:

- Não há alteração significativa na   
  resistência do campo com o tempo.

- Os imãs não são afetados pela maioria  
  dos regimes de água subterrânea.

- Não há diferença significativa na resistência  
  do campo com a temperatura.

- A resistência do campo não é afetada por impacto.

Assim como para a instalação do inclinômetro, os Sistemas 
de Recalque com Interruptor Magnético utilizam o fundo 
do furo como ponto de referência. Geralmente, o furo é 
feito em solo estável e um imã de referência é instalado. 
Se as condições da localidade impedirem o uso do 
fundo do furo como ponto de referência, métodos de 
pesquisa ótica deverão ser usados no topo do furo.

O recalque ou levantamento é calculado pela 
comparação de leituras subsequentes às 
leituras iniciais do ponto de referência.

 > Seções Telescópicas

Quando a compressão vertical excede 
1-2%, as seções telescópicas precisam 
ser usadas para permitir a movimentação 
axial do inclinômetro /tubo PVC de acesso 
ao mesmo tempo em que se minimiza a 
distorção devida à deformação vertical. 
Seções telescópicas vedadas com anel 
de retenção e junção lisa para permitir 
ancoramentos deslizantes sobre o 
tubo de acesso pré-instalado estão 
disponíveis tanto para adaptação a tubo 
de PVC quanto ao tubo de inclinômetro.

 > Camisa de Proteção  
Ondulada

No lugar das seções telescópicas, ou em 
aplicações onde o recalque esperado 
exceder a faixa das seções telescópicas, 
a camisa corrugada (ou Sistema 
Magnético de Recalque com Tubo 
Ondulado de 1,5”) pode ser usada para 
acomodar compressão axial de até 35%.

 > Leitor

Fornecido em bobina robusta de 
enrolamento completa com freio e alça 
para transporte. Uma fita revestida de 
polietileno ou Teflon® sem elasticidade 
com condutores de aço inoxidável 
serve para descer a sonda dupla com 
interruptor magnético. As fitas têm 
escala dupla em polegadas e metros 
ou escala simples em pés ou metros, 
de acordo com a preferência, com 
resolução de 1/100 polegadas ou 1 mm. 
Os eletrônicos resistentes à umidade e a 
bateria padrão de 9V estão acomodados 
no carretel enrolador para fácil acesso. 
A profundidade do ancoramentos é 
indicada por uma luz e um sinal sonoro 
com controle padrão de sensibilidade.

 > Tubo de Acesso

Os tubos de acesso podem ser tubo 
de inclinômetro para monitorar tanto 
deformação horizontal quanto vertical 
ou tubo de PVC somente para medição 
de recalque/levantamento. A caixa de 
inclinômetro da RST é fabricado com 
precisão em tamanhos do DO de 70 
mm (2.75 pol.) e 85mm (3.34 pol.). Dois 
métodos de junção lisa estão disponíveis 
para permitir a instalação de ancoragem 
aranha em furos envelopados. O método 
padrão de acoplamento usa cimento ABS 
com o Sistema de Acoplamento com 
Vedação Rápida da RST que oferece 
um método de vedação com anel de 
retenção e auto acoplável. Seções 
telescópicas estão disponíveis para 
acomodar recalque de 15cm por seção. 
Veja as especificações completas na 
literatura sobre o tubo de inclinômetro 
da RST. Os tubos de acesso de PVC 
têm junção lisa, juntas rosqueáveis nos 
comprimentos de 5 pés (1.5m) ou 10 pés 
(3m), e seções telescópicas com vedação 
em anel de retenção estão disponíveis.

 > Imãs de Ancoragem

Os imãs de referência são acoplados 
diretamente ao fundo do tubo ou tubo 
de acesso e fixados com grout para 
servir como ponto de referência sem 
sedimentação em solo estável.

As placas magnéticas estão disponíveis 
para utilização no aterro. Os imãs são 
simplesmente deslocados sobre o tubo do 
inclinômetro ou tubo PVC à medida que 
o aterro avança. Uma grande superfície 
serve para acoplar a âncora ao aterro.

Aranhas magnéticas são usadas na 
instalação de furos usando dois métodos 
de implantação. O método mais simples 
exige o uso de furo envelopado ou de trados 
helicoidais ocos pelos quais o tubo do 
inclinômetro/tubo PVC de acesso engraxada 
é instalado através da caixa ou trado e o 
envelope do furo é puxado para a primeira 
elevação da âncora. Uma âncora aranha 3 
pernas é então pressionada sobre o tubo do 
inclinômetro/tubo PVC de acesso, saindo 
do envelope do furo e permitindo que as 
pernas em mola da aranha magnética 
se fixem no solo. O envelope é puxado 
para o próximo local de ancoragem e o 
procedimento é repetido até que todas as 
âncoras sejam colocadas. Os sistemas da 
RST incorporam seções telescópicas lisas 
para permitir esse método de instalação.

Alternativamente, âncoras aranha 6 pernas 
podem ser usadas. Em um furo aberto, o 
tubo do inclinômetro/tubo PVC de acesso é 
inserido com todas as aranhas magnéticas 
pré-instaladas no tubo, mas com as pernas 
recolhidas. Podem ser usados tubos 
corrugados para ligar os imãs e impedir 
que o grout se ligue ao tubo de acesso. É 
puxado um pino, similar a uma âncora do 
extensômetro com anel retentor, que libera as 
pernas da aranha para ancoragem ao solo.

Imãs de tubo de inclinômetro estão 
disponíveis para incorporação às seções 
telescópicas da caixa de inclinômetro para 
medir o fechamento da junta telescópica. 
Eles desempenham a mesma função 
que o dispositivo USBM de cruzeta ou a 
sonda de recalque tipo gancho, ao mesmo 
tempo em que mantêm a simplicidade 
do sistema de interruptor magnético.

CATEGORIA DO PRODUTO:
MONITORAMENTO DE RECALQUE

Imãs de  
Referência

Perspectiva 
da Placa 

Magnética
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SISTEMA 1: SISTEMA 2: SISTEMA 3:
Sistema Magnético de 
recalque com Tubo de PVC 
Rosqueável ou Caixa de 
Inclinômetro

Sistema Magnético de  
Recalque com Tubo de PVC 
Rosqueável ou Tubo de  
Inclinômetro ou Envelope  
Corrugado de 3,0 polegadas

Sistema Magnético de 
Recalque com Tubo  
Corrugado de 1.5  
polegadas

Aranhas magnéticas 
fechadas (esquerda) 

e abertas (direita).

Corte de 3.0 polegadas 
em Envelope  
Corrugado DI  

mostrando Caixa de 
Inclinômetro da RST em 

seu interior (recortes 
mostrados somente 

com intuito explicativo).

Alvo de 
Referência e 
Conjunto de 
Ancoragem 
mostrados 

sobre o Tubo 
Corrugado 

flexível de 1.5 
polegadas.

Envelope Corrugado 
DI de 1.0  

polegada sobre 
Caixa de Inclinômetro 

mostrado com 
Anéis Magnéticos 

de Recalque.

Detalhe do 
Alvo Magnético 
sobre o Tubo 
Corrugado de 
1.5 polegadas.
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PLATE
MAGNET

PVC PIPE OR
INCLINOMETER
CASING

FLUSH
STANDARD
COUPLING
(PVC Pipe or
Inclinometer
Casing)

TELESCOPIC
COUPLING
(for PVC Pipe) or 
FLUSH TELESCOPIC 
SECTION (for 
Inclinometer Casing)

GROUT

SPIDER
MAGNET
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MAGNETIC
RING ON
CORRUGATED
SLEEVING

3.0 INCH (ID)
CORRUGATED
SLEEVING

DATUM
MAGNET
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WEIGHT

FLUSH
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COUPLING
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(optional)
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TARGET
ASSEMBLY

DATUM
TARGET

1.5 INCH (ID)
CORRUGATED
PIPE

1.0 INCH (ID)
ACCESS
PIPE

GROUT

ANCHOR
ASSEMBLY

CONCLUSÃO 
DO TOPO

TUBO DE PVC 
OU TUBO DE 

INCLINÔMETRO

ACOPLAMENTO 
TELESCÓPICO 
(para Tubo de 

PVC) ou SEÇÃO 
TELESCÓPICA 
LISA (para Tubo 
de Inclinômetro)

PLACA 
MAGNÉTICA

ACOPLAMENTO 
LISO PADRÃO 
(Tubo de PVC 

ou Tubo de 
Inclinômetro)
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MACIÇO MACIÇO

GROUT

ANEL 
MAGNÉTICO

PESO

GROUT

ANEL 
MAGNÉTICO 

CONJUNTO 
DE 

ANCORAGEM 

CONCLUSÃO 
DO TOPO

TUBO DE PVC 
OU TUBO DE 

INCLINÔMETRO

ENVELOPE 
CORRUGADO 

DE 3,0 
POLEGADAS 

(DI) 
ANEL 

MAGNÉTICO 
DE RECALQUE 
EM ENVELOPE 
CORRUGADO

CONCLUSÃO 
DO TOPO

TUBO DE 
ACESSO DE  

1.0 POLEGADA 
(DI)

TUBO 
CORRUGADO 

DE 1.5 
POLEGADAS 

(DI)

CONJUNTO 
DE ALVO 

MAGNÉTICO

PLACA 
MAGNÉTICA 

(opcional)
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SISTEMA 3:

IMÃS: ESPECIFICAÇÕES

PARA USO COM TUBO DE PVC OU TUBO DE 
INCLINÔMETRO

MODELO ESPECIFICAÇÃO

IMÃS DE REFERÊNCIA

SSRS00D1
Se adapta a tubo de PVC Rosqueável de 1 pol.
Max DO 5.95cm (2.4 pol.).

SSRS00D2
Se adapta ao tubo de inclinômetro Cola & Encaixa 
ou Vedação em Anel de 70 mm (2.75 pol.) da RST.

SSRS00D4
Se adapta ao tubo de inclinômetro Cola & Encaixa 
ou Vedação em Anel de 85 mm (3.34 pol.) da 
RST.

ARANHAS MAGNÉTICAS

SSMM100
Alvo aranha com liberação mecânica para tubo de 
PVC de 1 polegada. 

SSMM275
Se adapta ao tubo de inclinômetro Cola & Encaixa 
ou Vedação em Anel de 70 mm (2.75 pol.) da RST.
DO máx. 9.92cm (4.0 pol.).
Tamanho do furo de acordo com a necessidade.

SSMM334

Se adapta ao tubo de inclinômetro Cola & Encaixa 
ou Vedação em Anel de 85 mm (3.34 pol.) da 
RST.
DO máx.11.16 cm (4.5 pol.).
Tamanho do furo de acordo com a necessidade.

PLACAS MAGNÉTICAS

SSRS00P1
Se adapta a tubo de PVC Rosqueável de 1 pol.
Dimensões: 30 x 30 cm (12 x 12 pol.)

SSRS00P2
Se adapta ao tubo de inclinômetro Cola & Encaixa 
ou Vedação em Anel de 70 mm (2.75 pol.) da RST.
Dimensões: 30 x 30 cm (12 x 12 pol.)

SSRS00P3
Se adapta ao tubo de inclinômetro Padrão ou 
Vedação em Anel de 85 mm (3.34 pol.) da RST.
Dimensões: 30 x 30 cm (12 x 12 pol.)

CAIXA DE INCLINÔMETRO: IMÃS DE SEÇÃO TELESCÓPICA

ICGC2TS01
Se adapta a tubo Cola & Encaixa de 70 mm (2.75 
in.) da RST.
DO máx. 7.25 cm (2.85 pol.)

ICSC2TS01
Se adapta a caixa de Vedação em Anel de 70 mm 
(2.75 pol.) da RST.  
DO máx. 7.25 cm (2.85 pol.)

ICGC3TS01
Se adapta a tubo Cola & Encaixa de 85 mm (3.34 
pol.) da RST.
DO máx. 8.89 cm (3.50 pol.)

ICSC3TS01
Se adapta a tubo de Vedação em Anel de 85 mm 
(3.34 pol.) da RST.
DO máx. 8,89 cm (3.50 pol.)

IMÃS + TUBOS DE ACESSO: ESPECIFICAÇÕES

PARA USO COM SISTEMA DE RECALQUE COM 
TUBO CORRUGADO DE 1,5 POLEGADAS

MODELO ESPECIFICAÇÃO

IMÃS

SS3210 Conjunto de Ancoragem (inclui Alvo de Referência)

SS3220 Conjunto de Alvo Magnético

SSRS00P2 Placa Magnética: 30 x 30 cm (12 x 12 pol.)

ENVELOPES E TUBOS DE ACESSO

SS3201 Tubo corrugado/envelope 38.1  mm (1.5  pol.) DI

EPA100805 Tubo de Acesso em PVC de 25 mm (1.0  pol.) x 60 polegadas .

EPA100810 Tubo de Acesso em PVC de 25 mm (1.0 pol.) x 60 polegadas.

TUBOS DE ACESSO: ESPECIFICAÇÕES

PARA USO COM TUBO EM PVC OU TUBO DE INCLINÔMETRO

MODELO ESPECIFICAÇÃO

EPA100805 PVC de 25 mm (1 pol.) X 60 polegadas. 

EPA100810 PVC de 25 mm (1 pol.) X 120 polegadas. 

SSTS100 Seção Telescópica de 1pol. - 10 a 7 polegadas 

ICGC210 Tubo  Cola & Encaixa de 2.75 pol. X 10 polegadas. 

ICGC205 Caixa Cola & Encaixa de 2.75 pol. X 60 polegadas. 

ICTC205 S eção t elescópica de Tubo  p adrão de 70 mm (2.75  pol .)

ICSC305 Caixa com Vedação em Anel de 3.34  pol. X 10 pés. 

ICSC310 Tubo  com Vedação em Anel de 3,34  pol. X 5 pés. 

ICTC310 Seção T elescópica de Tubo Inclinométrico com Vedação em Anel de 85 mm (3.34 pol.) 

SS3001 Envelope corrugado 76,2 mm (3,0  pol.) DI

ESPECIFICAÇÕES  
DO LEITOR 

MODELO COMPRIMENTOS

SSRS0100 100 pés

SSRS0150 150 pés

SSRS0200 200 pés

SSRS0250 250 pés

SSRS0300 300 pés

SSRSM015 15 m

SSRSM030 30 m

SSRSM050 50 m

SSRSM075 75 m

SSRSM100 100 m

SSRSM150 150 m

Por gentileza, entre em contato com a RST para pedido de comprimentos fora do padrão.

ITEM ESPECIFICAÇÃO

RESOLUÇÃO 1 mm / 1.0  pés.

FITA

Revestida em polietileno (revestimento 
opcional em Teflon®)
10mm (0.4 pol.) estilo plano.
Condutores em aço inoxidável.

SONDA
Dois interruptores magnéticos padrão.
16 X 200 mm (5/8 pol. DO X 8 pol. 
comprimento)

PRECISÃO DO  
INTERRUPTOR MAGNÉTICO 

±0,03 a 0,3 mm (±0.001 a 0.01 pol.)

PRECISÃO DO SISTEMA

Instalações verticais
geralmente ±3 a 5 mm (±0.1 a 0.2 pol.).
Instalações verticais com cabeça de 
micrômetro
geralmente ±0.5mm (±0.02 pol.).

BATERIA Padrão 9 V

RST Instruments Ltd. se reserva o direito de mudar as especificações sem aviso prévio.  
SSB0024A Agosto 10 2020

Sistema Magnético de Recalque 
ESPECIFICAÇÕES +PEDIDOS

Sistema magnético 
de recalque com 
Tubo Corrugado 

de 1.5”

CATEGORIA DO PRODUTO:
MONITORAMENTO DE RECALQUE


