
Услуги за геотехническото инженерство





FIELD е обслужваща компания за инженерство, геотехни-
ческо, строително инженерство и строителство на 
сгради и съоръжения.

Компанията е основана през 1999 със седалище в северна 
Италия, Lallio (Bergamo). Тя е основана като национален 
и международен лидер в областта на контролноизмерва-
телните уреди, тестове/ измевания, за геотехническо 
инженерство, хидравличен и строителен мониторинг.

FIELD предлага сфера от Услуги и Решения за всякакви 
ситуации, с изчерпателни, иновативни и спциализирани 
решения.

FIELD работи в областта на инженерството  като парт-
ньор на публична администрация, основни предприемачи, 
специализирани компании, инженерни компании, дизайнер-
ски компании и професионални дейности.

С помощта на своите инженери и конструктури FIELD е 
готова бързо да се намеси и да работи не само в цялата 
страна, но и извън страната.
Нашите основни УСЛУГИ включват:
• инженерство и Решения за гео структурен монито-
ринг;
• управление на данни в Web (WMS/GALEMYS) от статич-
ни, динамични и топографски системи за мониторинг;
• планиране и изпълнение на тестови измервания (ста-
тични и динамични) върху основи, настилки и мостове;
• топографски мониторинг с GPS и Total Stations, автома-
тизирани във фиксирани станции;
• доставка и оборудване под наем, измервателни систе-
ми;
• услуги и лаборатория за ремонт;
• звукови тестове, РIТ и  Pull-out;
• изпълнение и измерване на ускорение, динамични те-
стове и тестове за вибрации;
• планиране, разработване и изпълнение на тестове за 
разтягане с високопрецизни сензори.

FIELD работи със сертифицирана система за качество 
ISO 9001-2008 - стандарт за проектиране, доставка, из-
граждане и управление н мониторинг системи  в обла-
стите геотехника, геомеханика, хидрология и строител-
но инженерство; геотехнически тестове и измервания 
на място.

FIELD притежава квалификация за SOA категории: 
             OG12-II  OS20-I   OS21-I У
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HidroSogamoso Язовир- Колумбия



Критерии

Контролът на режима на работа на язовирните стени се извърш-
ва посредством анализ на набор от физични величини, които оп-
исват актуалното състояние на работата.

FIELD конструира, доставя, изпълнява и ръководи статични, дина-
мични и топографски системи за мониторинг на язовири и диги.

Физични величини за контрол

През жизнения си цикъл строежите са обект на изменения, при-
чинени от заобикалящата ги околната среда, което влияе върху 
техния структурен режим на работа.

Основни параметри на мониторинга са:

• въздух, вода и температура на бетона;
• количеството валежи и времето;
• водното ниво в резервоара;
• сеизмични събития;
• изтичането и нивото на изтичане;
• напрежението и вътрешните налягания върху структурата;
• локалните деформации и разтягането на бетона;
• хоризонтални и вертикални опори;
• ротации и движения на връзките и пукнатините;
• стабилност на близките наклони;
• състояние на пълнежа или почвата;
• разместване на пластовете и налягане в кухините.

Основните инструменти за измерване:

• пиезометри, датчици за налягане и уреди за измерване на ниво;
• уреди за измерване на разтягане;
• призми, оптични шибри и роботизирани станции;
• уреди за измерване на разтягане- на наклон;
• уреди за измерване на пукнатини и свързвани;
• уреди за измерване на  V-ниво и поток;
• уреди за измерване на наклон;
• директни и обратни махала;
• хидравлични системи и клетки за налягане;
• уреди за измерване на разтягане и термометри;
• уреди за измерване на ускорение;
• станции за атмосферни условия и клетки за товар. У
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Мониторинг на язовири и язовирни стени

Язовирите и язовирните стени се считат за инже-
нерна работа, в която има потенциален риск. Затова 

нуждата от продължителен контрол върху техния режим 
на работа  е от фундаментална важност. Ефективният 
мониторинг осигурява полезна информация за тяхната 
поддръжка.



Снимка на Свличане на Cortenova-Lecco



Най-често параметрите, които трябва да се измерват са наля-

гане в кухините, нива на водния слой, пропускливост на почвата, 

механична сила, общо налягане, деформации и отмествания на 

свличанията и прилежащите инфраструктурни съоръжения.

Оборудването позволява контрол на  поведението на нестабил-

ността, еволюцията във времето и ефекта върху безопасостта 

и целостта на включените структури.

Ефективна проследяваща система позволява да се определи на-

време:

 • площ, обем и дълбочина на свлачището;

• движения на място и техните пространствено-времеви изме-

нения;

• зависимостта на движенията с промяната на атмосферното 

време и худравличните условия;

• влиянието на външни фактори, които не са директно свързани 

със свлачищата.

На база на получената информация основната цел на мониторин-

га е да управлява геотехническия риск, да осигурява публична за-

щита и да дава ранно предупреждение за опасност.

Оборудването, което се използва за мониторинг на нестабилни 

наклони е следното:

• лостови или жични уреди за измерване на разтягане;

• дълбочинен уред за измерване на разтягане;

• уреди за измерване на пукнатини и свързвания;

• дълбочинни уреди за измерване на наклон и повърхностни уреди 

за измерване на ъгъл на наклон;

• пиезометри (за язовири, електрически, с отворени тръби);

• уреди за измерване на валежи и метеометри;

• сеизмични-измерващи ускорението системи;

• TDR кабели.
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Мониторинг на движенията при свличания

FIELD проектира, произвежда и управлява геотехниче-
ски, структурни и хидро-метеорологични системи за 

мониторинг.



Снимка на  скална стена-Costa Volpino (BG)



Топографското изследване и последващото цифрово и графич-
но представяне на пространствени геометрични форми, пред-
ставлява специфично и деликатно приложение на прецизната 
топография.

Топографският диагностичен мониторинг е широко използван 
в строителното инженерство за контрол на стабилността 
и защита на чувствителните структури по време на строи-
телството и след това.

Структури, които подлежат на мониторинг:

 • Тунели;
•  исторически сгради и паметници;
• отвесни стени и поддържащи стени;
• свлачища;
• мостови конструкции и кейове ;
• структури.

Топографският мониторинг използва съвременно оборудване 
като total станции и оптични нива, с които се извършва серия 
от измервания във времето.

Употребата на Global Positioning System (GPS) може да допълни 
информацията, получена от топографския мониторинг. Едно 
от предимствата на тази система е възможността  за рабо-
та при всички атмосферни условия.

Измерванията, които ние извършваме са:

• много високопрецизно изравняване;
• планов мониторинг на надморската височина с много висока 
прецизност с помощта на total станциите и призми;
• планов мониторинг на надморската височина с помощта на 
GPS;
• сходни измервания с топографски метод;
• автоматичен мониторинг с роботизирани стационарни total 
станции;
• измервания с лазерни скенери. У
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Топографски мониторинг

Най-старият метод за измерване е топографското из-
следване (оглед). Топографският мониторинг с много 

висока точност е базиран на учението и анализа на ъглови-
те изменения във времето и пространството на точки и 
стуктурни части, материализирани посредством репери.



Снимка на  Пътен виадукт на река По-Piacenza



За проверка на устойчивостта и сигурността на мостове ре-
довният краткотраен и продължителен мониторинг е много 
необходим.

В структурите се получава явление, което може да причини 
локално намаляване на устойчивостта и в дългосрочен план 
да повлияе комплексно върху структурната безопасност.

Безопасни и устойчиви структури са тези, на които се прави 
автоматичен и продължителен мониторинг с анализ и валиди-
ране на получените данни.

По тази причина продължителният мониторинг е изключител-
но необходимо средство, особено в случаите на мостове, кои-
то изпълняват дългогодишна функция и то в условия, различни 
от предвидените по време на конструкцията им.

FIELD конструира  и произвежда статични и динамични систе-
ми за мониторинг за контрол и диагностика на чувствителни 
геотехнически и структурни параметри на мостове и пеше-
ходни пътища.

Параметрите, които се измерват са:

• натоварване върху подпорите (кейове/ брегови устои);
• движения върху свързванията (брегови устои/ кейове/ мо-
стови платформи);
• деформация на настилка;
• температура на структурата и термален градиент;
• ротация и повреда на бреговите устои;
• спадане на фундамента;
• спадане на фундамента на кейове;
• мониторинг на околната среда и хидравликата;
• ускорение и вибрация (сеизмична и динамична характериза-
ция).

FIELD провежда и статични и динамични тестове с традици-
онни инструменти и посредством топографски методи. У

сл
уг

и 
за

 г
ео

т
ех

ни
че

ск
от

о 
и

нж
ен

ер
ст

во

Продължителният мониторинг на структурите е под-
ходящ инструмент за контрол и управление, който 

позволява планиране на поддръжката.

Мониторинг мостове и пешеходни пътища



Снимка  HS MI-BO Natural Tunnel



Геоструктурният мониторинг се извършва, за да помогне на ге-

отехническото инженерство в конструирането, изпълнението и 

управлението на геотехническите строежи с цел намаляване на 

риска, свързан със срутване или с ограничаване на строителните 

дейности.

Мониторинга измерва серия от важни параметри като:

• подпори/издутини;

• хоризонтални и вертикални движения, дълбоки и повърхностни;

• налягане и структурни деформации;

• деформация на фасадата;

• температури;

• приближавания и ротации;

• свързвания и пукнатини;

• налягане в кухините;

• вибрации;

• шум на скалите и напукване на скалите.

За мониторинг на поведението на строежа във времето FIELD 

конструира и произвежда системи, които са напълно автомати-

зирани, за контрол на напредването в секциите.

Предимства на геоструктурния мониторинг

• мониторинг на ефективността на строителния метод посред-

ством геотехнически измервания;

• избор на параметри, които да бъдат измервани по време на 

строежа и изчисляване на очакваните стойности на база кон-

структивните предположения;

• оценка и изпълнение в реални условия по време на строител-

ството на тунела, измерват се избрани параметри;

• проверка и подобрение на конструкцията на база актуалното 

поведение на настилката по време на строителството;

• промени в конструкцията и регулиране според актуалните ус-

ловия на строителство. У
сл

уг
и 

за
 г

ео
т

ех
ни

че
ск

от
о 

и
нж

ен
ер

ст
во

Безопасността и управлението на тунелите изисква 
редовен мониторинг (краткотраен и дълготраен), за 

да се увеличат познанията на актуалното поведение на 
структурата.

Мониторинг на тунели и подземни строежи



Подземен паркинг - Pisa



По време на разкопки в градски зони е важно да се направят 

серия измервания на зоните, заобикалящи изкопната дейност 

и в частност да се провери взаимодействието между разкоп-

ките, настилката, структурите и заобикалящите построй-

ки.

На база нуждите на клиентите и опита на техните техници 

FIELD помага за реализацията на диагностичните системи за 

мониторинг на разкопки в градски зони и структурите, нами-

ращи се в непосредствена близост до тях.

Съгласно наредбите FIELD прави диагностика и алармени сис-

теми, проектирани при актуални условия и използващи специ-

фични системи и средства-най-съвременните технологии.

Системата

Системата за мониторинг, съставена от инструменти, дат-

чици за данни с коректно управление на получените данни (ло-

кално и дистанционно), може да върне в реално време развити-

ето на всички измерени параметри във времето.

Средства Наблюдавани параметри Приложение

Пиезометри Нива на подпочвени води Почва

Кутии с уреди за из-
мерване на наклон

Хоризонтални движения Почва

Верижни уреди за из-
мерване на наклон

Хоризонтални движения Почва

Сензори за ниво Вертикални движения Структури/
постройки

Повърхностни уреди 
за измерване ъгъла на 
наклон

Ротации Структури/
постройки

Уреди за измерване на 
пукнатини

Пукнатини
Движения

Структури/
постройки У
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FIELD се смята за отправна точка за проектиране, 
доставка, инсталиране и управление на геотехниче-

ска система за мониторинг на структурати като сгради 
и различни конструкции, намиращи се в непосредствена 
близост до разкопките.

Мониторинг на разкопките в градски зони



HS Line Mi-BO Oasi Pegolotta - Reggio Emilia



Прилагането на RDS към жп линии позволява контрол на два от 
най-важните параметри, свързани с геометрията и безопасност-
та на жп линията.

• Надлъжното ниво 
се определя като размер, изразен в (мм),  вър-
ху вертикалната надлъжна равнина на под-
вижна дъска и представлява разстоянието 
отнесено към вертикална средна позиция 
на дадена дължина, която свързва две други 
точки, поставени на едно и също разстоя-
ние от точката на измерване; разстоянието 
между две точки се нарича база.

• Усукването
се определя като наклон, изразен в %о , от-
несен към един ред на релсата и сравнен с 
друг, изчислен като съотношение между раз-
ликата в напречното ниво ∆L  на два пътни 
участъка, поставени на определено разстоя-
ние, което е измервателната база на усуква-
нето. Обикновено за измервателна база се 
взимат разстояние равни на 3 и 9 м.

Системата:
RDS е модуларна и иновативна система, създадена да отгова-
ря на всички специфични приложения. Точната обработка и уп-
равление на данните с математически статистически анализ 
(FieldStat) позволява да се изчистят всички отчитания от тер-
малния ефект, връщайки данните в графичен и табличен вид за 
инженерно оценяване и анализ.
Системата позволява визуализация на данните в реално време с 
възможност за прагова стойност за аларма и последващо сигна-
лизиране на доклади към персонала, когато се надвиши праговата 
стойност.

Основните характеристики на системата са:

• висока прецизност на измерванията;
• отлична механична сила и вибрация;
• бърза и лесна инсталация;
• бързо преместване на системата, в случай на поддръжка, към 
платформата на релсата;
• цена, близка до традиционните методи за измерване. У
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Нуждата от система, способна да извършва монито-
ринг на геометрията на железопътна линия се роди, 

когато влезе в сила Постановлението  RFITCARSTAR01001 
(96/48/ЕС) за италианската железопътна мрежа.

Система за деформация на
железопътна линия - RDS



Tръбопровод - Enna



Обикновено тръбопроводите са под земята, за да са защитени 
от влиянието на околната среда и за безопасност. Закопаването 
в земята не изключва  разрушаване от възможни геологични съби-
тия като свличания и нестабилност на наклоните.

Всяко движение в почвата около тръбопровода генерира напре-
жения, които в някои случаи могат да причинят повреда или нео-
бичаен натиск. Оттук следва и нуждата от система за диагно-
стичен мониторинг, която може да измерва и проверява важните 
параметри за безопасност на тръбопровода.

Мониторинг на тръбопровод се състои основно от два типа кон-
трол:

• мониторинг на натиска върху тръбопровода;
• мониторинг на почвата, заобикаляща тръбопровода.

Мониторинг на натиска върху тръбопровода

Върху тръбопровода се инсталират, чрез щанца, измерватели на 
опън с електрически сензор или сензор с вибрираща жица, които 
засичат автоматично опъванията  и го предават дистанционно. 
Инструментите са снабдени с термистори, които позволяват 
термална корелация.

Обикновено измервателите на опън се поставят върху стомане-
ната повърхност на тръбопровода с №3 сензори, разположени на 
120О един от друг.

Участъците, върху които се провежда измерването, са опреде-
лени така, че да засичат опъването върху основните криви на 
гравитационното явление.

Мониторинг на почвата около тръбопровода

Зоните, заобикалящи тръбопроводите, могат да бъдат наблюда-
вани със следните сензори:

• уреди за измерване на наклон и уреди за измерване на наклон и 
разтягане;
• пиезометри и худрогеоложко оборудване;
• уреди за измерване на разширение;
• топографски и метеорологични уреди. У
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Тръбопроводите са по-евтини и по-бързи системи за 
транспортиране на течности и газови продукти.

Мониторинг на тръбопроводи



Диаграми на WEB системи за мониторинг



Основни понятия

Електрическите сигнали на инструментите се получават от 
звено за получаване на данни и незабавно с помощта на модем 
GPRS/3G/LAN се изпращат към FTP сървър и след това към база 
занни SQL.

Тук данните се организират, конвертират към инженерни звена, 
валидират се и се представят върху удобна за управление графи-
ка и интерактивни текстове.

Системата може да създаде и динамично увеличение, да персона-
лизира параметрите на таблицата (цветове, дебелина и да раз-
дели по серии), да сваля цифрови таблици в ексел формат и да 
показва на монитора таблици за състоянието на цялата мрежа 
за мониторинг.

Ключови характеристики

Софтуера работи в предназначен за него портал, наречен 
GALEMYS, който позволява на клиентите да се включват с парола 
към персонализирани страници, където могат да разгледат серия 
от услуги като:

• визуализация и автоматична конверсия на необработени дан-
ни;
• ръчно и автоматично валидиране на данните;
• анализ и графичен дисплей на данните в реално време;
• пълна съвместимост с динамични, топографски и хидрометео-
рологични методи;
• конфигурация за аларма чрез sms/ имейл/ horn;
• дисплей на таблици със статус аларма на интерактивното 
оборудване;
• персонализиране на графичния профил на потребителя;
• обслужване при поискване;
•  гео-справки;
• въвеждане на cad многопластово чертане (cad multilayer 
drawing);
• настройка на различни нива и достъп до преимущества.

Възможна е визуализация на серия елементи, които описват и 
идентифицират системата за мониторинг (планове и таблици, 
диаграми на окабеляване, технически доклади, документи и адми-
нистративни спецификации, фото галерии). У
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FIELD е разработил SW платформа за управление на 
данни от геотехнически системи и системи за авто-

матизиран структурен мониторинг с възможността да 
въвеждат данните от ръчните измервания. 

WEB система за
Мониторинг



New road junction Calolziocorte/Tione-Lecco



Тестовете се провеждат, за да установят дали теоритическото 

положение на структурите, които са подложени на натоварване 

(тренировъчни и тестове за скъсване/пробиване), съвпадат с оч-

акванията при конструирането и изчисленията.

От основно значение е след това да се проведат тези тестове, 

за да се потвърдят предположенията при конструирането.

Приложения

• Контрол на положението на структурите

• Проверка на носещия капацитет на стълбовете/почвата

Услуги, които извършва FIELD:

• Планиране на тест;

• Подготовка на тестовите уреди (до 13000 kN налягане на хи-

дравличните захранващи звена);

• Инсталиране на измервателното оборудване (датчици за от-

местване, уреди за измерване на разтягане, механични уреди за 

сравнение продукта със стандарт, клетки за товар, датчици за 

налягане, термометри, система за получаване на дянни, софтуер 

за управление);

• Извършване на теста;

• събиране на данни, валидиране и извършване на измерванията;

• издаване на документация и доклад за проведения тест. У
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FIELD планира и директно извършва специални тестове 
на почвата, стълбовете и структурите. Тестовете 

се проектират и извършват в съответствие с регула-
торните стандарти или според нуждите на клиентите.

Статични тестове за натоварване



Mose Project-Chioggia



За определяне на натоварването посредством динамичен метод 

FIELD използва системата PDA (Динамичен анализатор на Стъл-

бове).

Тази система позволява оценка на носещия капацитет на стълбо-

вете и определяне  целостта на самия стълб.

PDA системата се състои от:

• комплект уреди за измерване на разтягане;

• комплект уреди за измерване на ускорение;

• специфична динамична сонда за данни.

Инструментите, фиксирани в диаметрално противоположна по-

зиция на лоста, са свързани с кабел към сондата за данни, която 

съхранява сигналите в реално време и показва на дисплей следни-

те стойности:

• сила на натиск;

• якост на опън;

• пренесената енергия;

• общи кадри.

Всички тестове се извършват в съответствие с референтните 

стандарти (ASTN D4945-89) или се планират и извършват в съот-

ветствие със специфичните нужди на Клиента. У
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FIELD планира и извършва тестове за динамично нато-
варване на подпорни стълбове и микро-стълбове, за 

да определи статичния капацитет на основата, посред-
ством динамично напрежение при висока енергия.

Динамични тестове за натоварване



Нов мост над река Замбези-Мозамбик



Анализът се базира на оценката на първите времена на присти-
гане на ултразвуковите вълни, които преминават през матери-
ала; като се знае скоростта на пресичане на материала може да 
се определят дефектите и аномалиите.

Тази оценка се извършва чрез използването на №2 или 3 сонди, 
идентифицирани като:

• източник;
• приемник.

Анализът Напречен-Отвор изисква инсталирането на метални 
тръби (1 ” до 31/4 ”) в диафрагмите или стълбовете.

За да се извърши правилно теста, тръбите трябва да бъдат на-
пълнени с вода. В последствие тя контролира и измерва дължини-
те на тръбите, струята извън хидромонитора и разстоянието 
между главите на тръбите.

ПРИНЦИП

Сондите, намиращи се на дъното на тръбите се повдигат като 
запазват същото ниво.
Сондата източник излъчва продължителни импулси или вибрации, 
които се засичат от приемащата сонда, оттук сигналите се 
предават в специално звено за получаване на данни. Резултатът 
е показан като диаграма, която след изследване, позволява да се 
определят дефектите в структурата.
Благодарение на следващата обработка на данни, измерванията 
могат да определят:
• дължината на изследваната структура;
• празнини и пролуки;
• линии на счупване;
• неравности.

ПРЕДИМСТВА НА НАШЕТО ОБОРУДВАНЕ:

• възможна е употребата на 3 сонди за получаване  едновременно 
измервания на 3 маршрута;
• минимум смущения с подсилващите лостове или съществуващи 
структури;
• неограничена дължина на жицата;
• звено с дистанционен контрол;
• висока сила на сигналите за разстояние  между тръбите  пове-
че от 3 метра.
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Методът Напречен-Отвор е ултразвуково изследване 
за определяне целостта на бетона, като се оценява 

хомогенността на материала, липсата на дефекти в ма-
териалите по време отливането на носещите стълбове 
или други подпорни структури.

Звукови измервания напречен-отвор



Нов виадукт върху река Adda-BRE.BE.MI-Cassano d’ Adda (MI)



При инженерни приложения тестовете на структурата могат 

да бъдат техническа помощ към теоретичната фаза и констру-

ирането на конструкцията или ако конструкцията е завършена, 

като установяване на правилното изпълнение и съответствие с 

характеристиките на проекта.

Тези анализи са важни, когато е необходимо количествено изра-

зяване на влиянието на някои режими на работа върху структу-

рата.

Как се измерват деформациите

За измерването на деформациите се използват специални уреди 

за измерване на разтягане, които осигуряват електрически сиг-

нал, пропорционален на засечените деформации.

Електрическите уреди за измерване на разтягане са най-широко 

използвани и евтини, направени в различни размери, с отлична 

точност и лесно отчитане. Уредите се базират на физическия 

принцип, че съпротивлението е пропорционално на коефициента 

на удължение на проводника, който представлява съпротивлени-

ето.

Електрическите уреди за измерване на разтягане се състоят от 

една или повече решетки на нишковидни проводници, разположе-

ни върху опората, която е залепена или заварена към материала, 

който ще бъде тестван.

След като е залепена/заварена към уреда, опората се свързва към 

чувствителна верига и като трябва да бъде добре защитена.

Обратно връщане на данни

Данните, получени от измерванията се събират, валидират и об-

работват в съответствие с действащите стандарти, посред-

ством статистически софтуер и се връщат с помощта на тех-

нически отчети, съдържащи данни и графики.
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FIELD извършва тестове за определяне на структур-
ните деформации и усилията на елементите, които 

са предмет на различно натоварване (предизвикано или 
природно).

Тестване на структурата



Свлачище val d’Aveto- Santo Stefano d’Aveto (GE)



FIELD е разработила предупредителна система, която поз-

волява в реално време да се засекат потенциални рискове, 

дължащи се на нестабилни явления и по този начин могат да 

се предприемат незабавни интервенции за обезопасяване на 

пътните инфраструктури, жп линиите и съжръженията.

Предупредителната система е съставена от серия инстру-

менти, които засичат движенията на спукванията или свърз-

ванията.

Тези инструменти като засекат надвишаване на граничната 

стойност, изпращат сигнал към звеното за локален контрол 

и алармират.

Контролното звено получава сигнала и активира серия от сис-

теми за ранно предупреждение и предпазни мерки като:

• микро-камера;

• светлинни и звукови предупредителни системи;

• трафик светлини;

• телефонни алармиращи системи.

FIELD може да инсталира предупредителна система върху ба-

риерите/огражденията на скални свлачища, по двата основни 

елемента, от които се състои системата: прихващащ екран 

и подпори. Този тип контрол позволява на институциите да 

осъществяват ефективна поддръжка като се избягва  неиз-

правност на бариерата/ограждението. У
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FIELD се позовава на опита си за мониторинг и обез-
опасяване на области, които са предмет на земни и 

скални свличания.

Системи за алармиране



HS Line MI-BO Railway Viaduct-Modena



Методология

Теста включва вкарването на специални котви в бетона и 

последваща екстракция с подходящ пружинен превключвател. 

В бетона се правят дупки, в които се вкарват специални меха-

нични шпилки с дължина 45 мм и след това те се свързват към 

специалан пружинен превключвател, след което с помощта на  

ръчна помпа за масло се извършва екстракцията от бетона.

В съответствие с UNI наредбите минималният брой шпилки 

за всяка тестова точка е 3, защото стойностите на съпро-

тивлението се усредняват, за да се получи прецизна оценка.

Приложения

Теста екстракция се използва за изследвания на бетона при 

строителното инженерство. Използва се в лабораторни те-

стове. Тестовете могат да осигурят важна информация за 

силата на материала и стойността на модулната му елас-

тичност.

Отчет за справка

-UNI 9536:1989 “Излекуван бетон. Определяне на екстракцион-

ната сила с подложки preinglobati в отливката”.

-UNI 10157:1992 „Подсилен бетон. Определяне на екстракцион-

ната сила като се използва вкарана клема-вкарана и подложе-

на на геоматрично разтягане”.

-ASTM C900 „Стандартен тестов метод за сила на разтягане 

на подсилен бетон” У
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Тест Екстракция,  Pull-Out (разтягане), е лесен тест, 
класифициран като полу-разрушителен, се използва за 

оцента на силата на бетона.

Pull-Out - тест



Графики



INCLI 2
Това е софтуер, направен за обработка и управление на измер-
ванията от вертикални и хоризонтални уреди за измерване 
на наклон. Програмата предлага на потребителя възможност 
за бърза работа и по интуитивен начин, обработка на цяла-
та информация, отнасяща се до измерванията от уредите за 
измерване на наклон по най-опростен начин. Благодарение на 
графичния интерфейс, осигурява цялостна  функционалност и 
в същото време лесна и ефективна употреба.

FIELDSTAT
Е програма, направена и развита в сътрудничество с Универ-
ситета в Бергамо за статистически анализ на исторически 
данни, събрани от системите за мониторинг. FieldStat поз-
волява да се определят съотношенията, които може да въз-
действат върху събраните данни, като например температу-
ра, и изчиства измерванията от ефектите на тези външни 
фактори.

T-REX
T-REX софтуер за управление на данни обработва измервани-
ята от сондите тип SISGEO T-Rex или INCREX в условия на 
локални или натрупани деформации в обема на изследваната 
почва.  За да се получи по-значителна интерполация на измере-
ните стойности, софтуерът включва  изравняваща техника, 
която позволява получаването на цифрови и графични резул-
тати, които по-добре възпроизвеждат реалното поведение на 
изучаваното явление.
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FIELD разработва, доставя и използва за своите услуги 
софтуерни решения за извършване, управление и ва-

лидиране на измерванията от системите за мониторинг 
(ръчни и автоматични).

Софтуер



Road bridge - Singapore

Mock-up Mose project - Chioggia

PLNG Station in Soyo -  Angola
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Rais El Delvari Dam - Iran

TBM Metro 1 Panama City - Panama



Uadi el Kouf bridge - Libya

Bumbuna Dam - Sierra Leone

Petka Dam - Macedonia
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Chateau Versailles - Francia

New stadium of Constantine - Algeria

Rock wall - Costa Volpino (BG)
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