
Бетонови язовирни стени

земнонасипни язовири и скалнонасипни язовири

RCC язовири

ХвостоХранилища
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Бетонови язовирни стени земнонасипни язовири и 
скалнонасипни язовири                         

RCC язовири                                           

Директно махало
обратно   махало

Уред за измерване на разтягане *
лост на уред за измерване
на разтягане
(DSM) система за хидравлично 
поставяне

пиезометър

измервател на водно ниво

колона за наклонено поставяне

термометър

Уред за измерване на наклон

Уред за измерване на свързвания

призма/оптичен шибър

DEX система

клетка за общо налягане
сензор за наклон
(предавателан лост)
зазиждащ се уред за измерване на 
разтягане
Уред за измерване на разтягане 
в почва
Уред за измерване на ускорение 
(акселерограф)

измервани параметри и инстрУменти

Земнонасипни яЗовири и скалнонасипни яЗовири
водно налягане в кухините пиезометър
общо налягане в почвата клетка за общо налягане
поставяне на пълнежа или многоточков магнитен уред за 
почвата  измерване на разтягане
Хоризонтално разтягане или зазиждащ се  (за почва) уред за 
свиване на пълнежа или почвата  измерване на разтягане
промяна във вертикалното Хидравличен уред за измерване 
сечение относно известна точка  (DSM)
странично (хоризонтално) в  Уред за измерване на наклон, уред 
пълнежа или почвата за измерванена наклон на място (IPI)
поставяне на основи от скали DEX система
Деформация на наклона Уред за измерване на наклон и преда 
 вателен сензор
Увеличаване на налягане пиезометър 
отваряне/ затваряне на Уред за измерване на свързванията
връзките на бетоновите плочи
ротационно движение Уред за измерване на наклон
степен на потока измервател на потока
водно ниво в резервоара измервател на налягане/ ниво
Динамично ускорение в акселерограф
резултат на сеизмично събитие

Бетонови и  RCC яЗовири
вертикално отклонение и  висящи махала (директни и обратни)
странично движение 
температура на бетона термометър
разтягане в бетона или в Уред за измерване на разтягане
структурен елемент
Дълготрайни натоварвания клетка за товар
в скалните болтове или връзки
отваряне/ затваряне на Уред за измерване на свързвания
връзките в бетона

ротационно движение Уред за измерване на наклон
Увеличаване на налягането пиезометър
поставяне на основа от скали DEX система
разтягане или многоточков лостов уред за измер- 
свиване в кухините  ване на разтягане

промяна във вертикалното  Уред за и змерване, оптичен шибър, 
сечение относно известна точка призма
степен на потока V-образен преливник, измервател на потока
водно ниво в резервоара измервател на налягане/ниво
Динамично ускорение в акселерограф 
резултат на сеизмично събитие



ДълБок тУнел в скалите

каверни (големи пещери)  и мини 

отворена кариера / разкопки

плитък тУнел
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ДълБок тУнел в скалите отворена кариера / разкопки плитък тУнел

DBS измерваща котва

Уред за измерване на разтягане
лостов уред за измерване на 
разтягане 

(DSM) Хидравлична система

пиезометър

T-REX диференциален уред за 
измерване на разтягане

приближаваща игла

Уред за измеране на наклон с лост

котвена клетка за товар

призма/ оптичен шибър

акселерограф

DEX система

клетка за общо налягане

Уред за измерване на наклон  (IPI)

клетка налягане
клетка за товар със стоманено 
покритие

мониторинг на тУнели 
сходство лентов уред за измерване на разтя 
 гане, оптичен шибър
Деформация на скалната маса лостов уред за измерване на разтя 
около разкопките  гането в кухините
разтягане в обшивката Уред за измерване на разтягането
напрежение в сегментите клетка наляганеl, измервател на на 
обшивката  напрежение
товар върху тунелна обшивка клетка налягане
Деформация на основата T-REX диференциален уред за измерва 
 не на разтягане
натоварване в скалните клетки за товар
болтове или котви  
налягане във водните кухини пиезометър
земно хоризонтално разместване T-REX уред за измерване на разтяга 
 не, магнитен уред 
Деформация на скалната лостов уред, DEX система
маса около разкопките
Деформация на сгради  Уред за измерване на наклон, в непо-
средствена близост свързване,пукнатини
Диференциално улягане на сгра- DSM система, сензор на уред за
дите в непосредствена близост  измерване на наклон
Ускорение върху сградата акселерограф, мощен рекордер на  
 движението
промяна във вертикалното сече- Уред за измерване, оптичен шибър, 
ние относно известна точка призма

отворени иЗкопни дейности 
Дълготрайно натоварване в клетка за товар
скални болтове или котви
Деформация на скалната многоточков лостов уред за маса 
около разкопките  измерване на разтягане
налягане на почва/скали клетка за налягане
върху структурата
налягане върху подпорите Уред за измерване на разтягане
странична деформация Уред за измерване на наклон, уред на 
стената на разкопките  за измерванена наклон на място (IPI)
разтягане в бетона или Уред за измерване на разтягане,   VW 
в структурен елемент  арматура
отместване на околностите T-REX уред за измерване на разтяга 
 не, DEX система
промяна във вертикалното  Уред за измерване, оптичен шибър, 
сечение относно известна точка призма
странично (хоризонтално)  Уред за измерване на наклон, уред за 
движение около разкопките  измерванена наклон на място (I PI)
Увеличаване на налягане пиезометър 
Деформация/ ротация на сгради Уред за измерване на наклон, в
непосредствена близост  свързване, пукнатини
Диференциално улягане на сгра- DSM система, сензор на уред за 
дите в непосредствена близост  измерване на наклон
Ускорение върху сградата акселерограф, мощен рекордер на  
 движението

измервани параметри и инстрУменти
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