
Opis merskega profila MS II Večtočkovni ekstenziometri 

Ekstenzometer v vrtinah 

Ekstenzometri, ki so vgrajeni v vrtinah, se uporabljajo za meritve pomikov okolne hribine v 
različnih globinah. Rezultati meritev pomikov v ekstenzometrih morajo podati informacijo o 

absolutni velikosti pomikov okrog predora, relativnih pomikov med posameznimi merskimi 
točkami ekstenzometra in globino ter porazdelitev deformacij v okolni hribini 

 

Ekstenzometri v vrtini morajo biti izvedeni kot večtočkovni ali kot različno dolge vrtine z 
vgrajenimi reperji na določenih globinah. Vsaka merska točka v vrtini mora biti povezana z glavo 

ekstenzometra, tako da je omogočeno neovirano gibanje palic ali vrvi v vrtini. Večtočkovni 
ekstenzometer mora omogočati neovirano registracijo vsaj treh merskih točk v vrtini. Palice 

ekstenzometrov so toge – jeklene. Za fiksiranje posameznih točk ekstenzometrih v vrtinah se 
pretežno uporabljajo sidra za zalitje z injektirno maso. Instrumenti morajo biti odporni proti 

koroziji. Premer vrtine, v katero je vgrajen ekstenzometer, je odvisen od tipa ekstenzometra 

(enojni/večtočkovni palični) in mora ustrezati zahtevam izbranega proizvajalca in tehničnim 
rešitvam, ki so podane v načrtu tehničnega opazovanja gradnje predora. Pomiki morajo biti 

izmerjeni s pomočjo mikrometra ali električnega merilca pomikov, ki je nameščen na izbrani 
napravi. Natančnost čitanja mora biti + 0,05 mm.  

 

Na glavah ekstenzometra so nameščeni elektronski senzorji pomikov (spodnja fotografija). Kabli 
s teh senzorjev so speljani na centralno mersko mesto v profilu, kjer se nahaja sistem za 

kontinuirni zajem – zapisovalnik merskih podatkov - ZMP (data logger) morajo biti dolgi 10 m 
ali več. Dolžine kablov so v popisu ocenjene pavšalno (10m/senzor) in variirajo v odvisnosti od 

tipa profila in lokacije ZMP. 
 

 
 

Fotografija je simbolična:  Električni merilci na ekstenzometru, brez zaščitnega pokrova. 

 
Ekstenzometri, morajo imeti integrirane bralne glave, ki so dovolj majhne, da jih je mogoče 

vstaviti v vrtino običajne velikosti in zatesniti z injektiranjem. S tem bo preprečena škoda na 
bralnih enotah zaradi nadaljnjih dejavnosti v okviru gradnje predora, zlasti razstreljevanja.  

 

Horizontalni modularni povratni ekstenzometer (HMPE) 
Za spremljanje in meritve vzdolžnih deformacij v več merskih točkah v stebru hribine pred 

izkopnim čelom predora in optimiziranje dolžine izkopnega koraka ter podporja je projektno 
določena vgradnja HMPE v izkopno čelo predora. Sestavlja ga ekstenzometer dolžine 30 m s 

petimi merskimi elementi s preklopom 3 m. Interpretacija izmerjenih pomikov bo izvajana ob 

predpostavki, da je dno HMPE fiksno. Ekstenzometer ima avtomatski zajem podatkov, ki se 
zbirajo v ZMP. Horizontalni modularni povratni ekstenzometer (HMPE) služi za spremljanje in 

meritve vzdolžnih deformacij v več merskih točkah v stebru hribine pred izkopnim čelom predora 
in optimiziranje dolžine izkopnega koraka ter podporja.  

 



 
 

Slika je simbolična vgradnje HMPE 
Specifikacije HMPE: območje min. 100 mm/točko; resolucija min. 0,05 mm; natančnost min. ± 0.5% F.S. 

 

 

Opis merskega profila MS III merska sidra  
Merske celice se vgrajujejo na glavah merskih sider za merjenje obtežb. Uporabijo se lahko 

standardne hidravlične celice ali električne merske celice, ki delujejo na principu meritev 
sprememb specifičnih deformacij. Občutljivost meritev znaša za hidravlične celice ±1 % njene 

merilne kapacitete. Za električne merske celice je občutljivost določena z vrednostjo ±0.5 % 

njene merilne kapacitete. Napaka zaradi temperaturne spremembe 200C znaša lahko do 1.2 % 
izmerjene vrednosti. 

 
Merska sidra opremljena z merilci sil na njihovih glavah se uporabljajo za meritve velikosti osnih 

obtežb sidrnih sistemov v projektno predpisanih merskih profilih. Merski podatki o velikosti in 

časovnemu razvoju osnih sil v merskih sidrih skupaj z ugotovljenimi prostorskimi pomiki glav 
sider, morajo podati informacijo o napetostih in obremenitvah v sidrih, ki so izbrana za različne 

vrste podporja. Rezultati morajo omogočiti preverjanje potrebne mejne obtežbe vgrajenih sider. 
Specifikacije električnih celic: območje 500 kN; občutljivost min. ± 0.2% F.S.;  natančnost 

min. ± 0.5% F.S.; opomba F.S. (full scale) pomeni celotno  merilno območje.  
 

 

 
 

 
 

 

 
Prikaz merske celice na glavi sidra 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Prikaz namestitve merske celice na glavo sidra 

 

 

 
Vgradnja meskih profilov MS II in MS III je razvidna iz risbe G 3 in G.8.  

Vse materiale, ki se bodo vgrajeval v predor jih mora pregledati in potrditi Inženir.  

 


