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Stručný popis:
Kontinuální nedestruktivní diagnostika mostní konstrukce pomocí georadaru.

1 Provedení diagnostiky
1.1 Popis metody/zařízení
V posledních letech se georadarová (GPR) metoda stala vyhledávanou metodou pro průzkum
mostních konstrukcí. Vývoj GPR zařízení i georadarových antén přispěl k velkému zlepšení přesnosti
metody i rychlosti samotného provádění průzkumů. Vývoj vlastního software pro zpracování a analýzu
dat umožnil lepší zobrazení i vizualizaci výsledků.

Obr. 1: Ukázka GPR dat z měření na mostě

Na měření se používá zařízení od výrobce Geophysical Survey Systems Inc. (GSSI), 3d-Radar A/S a
Ingegneria dei Sistemi (IDS).
GPR metoda na mostech může být použita pro:
- měření tloušťky asfaltové vrstvy,
- měření krytí výztuže,
- identifikaci vlhkosti a poruch v betonové mostovce,
- hodnocení stavu odvodnění/kvality izolace a určení tloušťky betonové mostovky.
Výsledky se prezentují v tabulkové formě nebo formou topografické mapy celého mostu v rozličných
hloubkách pod povrchem vozovky.
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Obr. 2: Zařízení GPR
Technická specifikace:
-

dvě řady osmi antén (celkem 16 antén) s centrální frekvenci 2 GHz pro 3D měření v celkové šířce
0,8 m,

-

umístnění polarizačních antén 8 v jednom a 8 v druhém směru,

-

sběr dat a rychlost měření systému 100 scan/m při rychlosti měření max. 7 km/h,

-

měřicí kolo pro měření přesné délky.

1.2 Popis postupu měření
Měření je vykonáváno celoplošně v samostatných liniích. Měření se vždy provádí z jedné strany na
druhou, ve stejném směru, viz obr. 3.

Obr. 3: Postup měření
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4 Výsledek diagnostiky a vyhodnocení
Ideální postup zpracování údajů z GPR měření na mostech:
1. Propojení všech naměřených dat do projektu Road Doctor
2. Zpracování a interpretace dat
3. Výpočet útlumu signálu z dat
4. Zobrazení výsledků ve formě mapy poruch
5. Výběr referenčních míst pro jádrové vrty
6. Odběr vzorků a laboratorní analýzy
7. Korelace GPR dat s jádrovými vrty
8. Závěrečná zpráva
Příklad zobrazení mapy poruch na mostovce je uveden na obrázku 4. Signál silně zeslabuje (červené
plochy) z důvodu možné koroze výztuže, rozpadu konstrukce nebo zvýšeného obsahu soli. Modrá
barva zobrazuje místa bez poruch v konstrukci.

Obr. 4: Ukázka zobrazení mapy poruch. Červená místa indikují poruchy v betonové mostovce
Výsledkem měření je půdorysná mapa měřeného mostu, a to v různých hloubkách pod povrchem
vozovky, viz obr. 5.
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Obr. 5: Výsledky měření
Výstupy:
-

Půdorysná mapa měřeného povrchu s vyznačenými místy možných poruch, korozi výztuže.

-

Půdorysná mapa měřeného povrchu s mapou vlhkosti.

-

Půdorysná mapa měřeného povrchu s určenými tloušťkami asfaltový vrstvy na mostovce.
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