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Souhrn 

V roce 2018 se výzkumné aktivity soustředily na 
optimalizaci výběru nedestruktivních diagnostických 
metod používaných při diagnostice mostů z hlediska 
rozsahu měření, způsobu provádění a také z hlediska 
možnosti jejich kombinování.  

Výstupem této aktivity je rovněž samostatná zpráva. 

Několik řešitelských organizací projektu CESTI 
zajišťuje výstavbu, rekonstrukce či komplexní 
diagnostiku mostů, a to jak tradičními metodami, tak 
s použitím novějších nedestruktivních 
diagnostických metod (NDT). 

Související problematiku v obecné rovině řeší TL 
6.5: Aplikace nových a progresivních 
diagnostických metod. 

Oblast použití 

Diagnostické průzkumy mostů [1] se stále ve většině 
případů provádí tradičními semidestruktivními 
metodami, které se neobejdou bez jádrových vývrtů, 
odtrhových zkoušek či sekaných sond. V době, kdy 
se objevují stále nové diagnostické metody, je pro 
správce mostů užitečné, umět se orientovat v této 
nabídce a vhodným způsobem kombinovat tyto 
metody s těmi tradičními. 

Další důležité téma je, ve vazbě na účel plánovaného 
diagnostického průzkumu, správně stanovit rozsah 
měření či provedených zkoušek a také dohodnout 
jejich cenu.  

Metodika a postup řešení 

Práce probíhaly ve čtyřech následujících oblastech: 

1) Návrh a vytvoření zkušebního tělesa s umělými 
vadami pro srovnávací měření různými NDT 
metodami. 

2) Shrnutí dosavadních zkušeností do zprávy: 

Zpráva tvoří přehled používaných metod: 

Tradiční metody: 

 vizuální prohlídky a záznam poruch, 
 ultrazvuková impulsová metoda, 

 elektromagnetické indikátory polohy výztuže, 
 radiografie, 
 měření korozních potenciálů (půlčlánek), 
 měření elektrického odporu. 

Novější metody: 

 georadar, 
 magnetoelastické metody měření napětí, 
 metoda magnetické paměti materiálu, 
 laserové systémy, 
 infračervená termografie, 
 fotogrametrická metoda (fotosken), 
 družicová radarová interferometrie (InSAR),  
 akustická emise. 

 
 Obr. 2 Lokalizace průběhu výztuže na nosníku 

železobetonového mostu pomocí georadaru, zdroj: 
CDV 

 

Obr. 3 Laserové skenování mostu - mračno bodů, zdroj: 
EXACT  
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Přitom se klade důraz na to, které metody jsou 
vhodné pro jednorázový či opakovaný diagnostický 
průzkum, a které pro dlouhodobý monitoring stavu 
konstrukce. 

Zmiňuje se zde požadavek na provádění prohlídek 
mostů, které musí podle vyhlášky č. 104/1997 Sb. 
[2] zabezpečit jejich vlastník nebo správce. Rozsah a 
způsob provádění prohlídek mostních objektů, jejich 
intervaly, vedení záznamu o nich a další podrobnosti 
jsou uvedeny v normě ČSN 73 6221 [3]. 

Samostatná kapitola se věnuje kombinaci různých 
NDT metod, např: 

 ultrazvuk a infračervená termografie, 
 infračervená termografie a vizuální prohlídky, 
 georadar, magnetické metody a další. 

Pro jednotlivé metody je uveden jejich obvyklý 
rozsah a nastíněn cenový rámec, v kterém se tyto 
zkoušky zpravidla provádějí. 

Mimo těchto zkoušek popisuje TL 6.8 možnosti 
uplatnění systému WIM při diagnostice stavu a 
ochraně mostu a TL 6.11 příklady systémů pro 
kontinuální monitorování stavu mostů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 4 Zobrazení  delaminací na nosníku ŽB mostu 
pomoci infračervené termokamery ve srovnání s 
digitální fotografií, zdroj: CDV4) 

 

 

 

 

 

3) Monitorování zahraničních zkušeností: 

V roce 2018 proběhla v německém Saarbrückenu 
konference: International Symposium on Structural 
Health Monitoring and Nondestructive Testing [4], 
kde byly prezentovány novinky z oblasti zkoušení 
železobetonových konstrukcí. Ing. Janků se ve 
Švýcarsku zúčastnil: 17th International Conference 
on Ground Penetrating Radar [5], kde se každé 2 
roky prezentují nejnovější poznatky týkající se 
hardwaru, softwaru a aplikací GPR.  

 Prezentování výsledků projektu: 

Způsoby uplatnění NDT metod byly v roce 2018 
prezentovány na několika konferencích, viz TL 6.5. 

Výsledky 

Ve zprávě k této aktivitě jsou uvedeny údaje 
podstatné pro technicko-ekonomické srovnání 
jednotlivých NDT metod používaných pro 
diagnostiku stavu mostů.  

Vzorové příklady uplatnění NDT metod [6], včetně 
důležitých informací k jednotlivým metodám, jsou 
zveřejněny na webových stránkách projektu CESTI. 

Závěr 

Na tuto aktivitu budou navazovat další činnosti, 
včetně, přípravy nových vzorových příkladů 
uplatnění. 
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