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Termografie – tunely

•

Využití při detekci průsaků (a dutin do hloubky cca 5 cm)

•

V silničním tunelu lze provádět mobilní snímání s minimálním
omezením provozu

•

V železničním tunelu lze v závislosti na jeho délce a bezpečnosti
měření použít i ruční termokameru
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Termografie – pokládka AB krytu vozovky

•

Kontrola teploty položeného AB krytu – teplotní segregace

•
•
•

Příliš nízká teplota znemožňuje dokonalé zhutnění asfaltové vrstvy
Může vést k lokálním změnám mezerovitosti a objemové hmotnosti
asfaltové směsi
Zvýšené riziko budoucího poškození vozovky
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Termografie – metodika

•
•
•
•

Úkolem metodiky je podrobně popsat možné způsoby
použití infračervené termografie při nedestruktivní
diagnostice objektů dopravní infrastruktury.
Metodika platí pro mosty, vozovky a tunely.
Hlavním cílem je vysvětlení principů použití termografické
metody při detekci poruch.
Dále zde jsou charakterizovány specifické podmínky a
postupy při měření, včetně příkladů vyhodnocení.
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Traffic Speed Deflectometer

• Měření průhybů povrchu vozovky → rychlost až 80 km∙h-1
• Dynamické pohyblivé zatížení → vyvolané rychle se
•
•

pohybujícím kolem vozidla
TSD stanovuje průhyby vozovky za pomocí Doppler-laser
snímačů umístěných na tuhém nosníku
Měření průhybů v celé linii průjezdu (na rozdíl od FWD = 25
m) → kompletní informace o průhybu na celém úseku
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Srovnávací
Traffic Speed
měření
Deflectometer:
FWD (CDV)2014
a - 2015
TSD (ANAS, IBDiM)

•
•
•

2014 – srovnávací měření TSD ANAS/FWD RODOS (CDV)
v okolí Říma (cca 15 km)
2015 – srovnávací měření TSD IBDiM/FWD RODOS +
KUAB (SSC) v okolí Liptovského Mikuláše
- Měřené PK: D1 (2,5 km), I/18 (1,9 km), II/537 (2,5 km)
2016 – ČR – dokončuje se vyhodnocení (projekt SFDI)
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Traffic Speed Deflectometer - 2016

•
•
•
•

2016 – ČR: SFDI projekt – v Jihomoravském kraji (D, I., II.
tř) - 170 km
Dodavatel měření TSD: Instytut Badawczy Dróg i Mostów
(Polsko), vlastní TSD od roku 2011 – 8 Doppler laserů
Rychlost měření TSD: 50/80 km·h-1, krok TSD dat: 10 m =
17 000 průhybových křivek
FWD – krok měření 10 m, změřeno cca 25 km = 2 500
průhybových křivek, + výsledky deflektometru v JMK
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Traffic Speed Deflectometer 2016

•
•
•
•

účast na jednání skupiny DaRTS6 (Deflection at Road
Traffic Speed) v Praze 20.10.2016
komunikace s IBDiM, ANAS, Greenwood Engineering, ...
SFDI projekt → první ověření této technologie na území ČR
CESTI: zpráva shrnující výsledky za 3 roky (2014 - 2016)
= TSD je vhodné na úrovni sítě, hodnotí se:

•
•
•

homogenita (spolehlivost) výstupů z TSD
možnost identifikování úseků s rozdílnou únosností
shoda s výsledky FWD
Další možný krok = návrh klasifikační stupnice na základě
korelace TSD a FWD.
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Georadar – realizované mobilní zařízení

•

Stanovení polohy kluzných trnů a kotev ve spárách
cementobetonových krytů vozovek

•
•

akreditace zkoušky 05/2016 - spolupráce se společností SQZ, s.r.o.
zdokonalení zařízení a metody
vyhodnocení naměřených dat a
úpravy SW pro interpretaci
výsledků měření
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Georadar – mobilní zařízení – další aplikace pro
akreditaci

•

Další vývoj – stanovení tlouštěk vrstev stmelených vrstev a
detekce zabudované výztuže na nových mostovkách

•
•
•

testování zařízení – opakovatelnost a reprodukovatelnost
ověření tloušťky vrstev na vývrtech
příprava metodik k uvedeným aplikacím
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Georadar – prezentace výsledků měření v tunelu

•

Kontrola ostění vrchlíku tunelu (dálnice)

•
•

detekce dutin v tunelovém ostění, tloušťka tunelového ostění
krytí horní výztuže
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Georadar – revize TP 207 Experiment přesnosti

•
•
•
•
•

Georadar: doplnění přílohy E – Experiment přesnosti zařízení
měřících tloušťky vrstev vozovek pozemních komunikací
Výběr 3 referenčních konstrukci vozovky, délky alespoň 100 m, dle
daných podmínek výběru referenčních míst
Vyhodnocení shodnosti (opakovatelnost) měřených veličin pro každé
zařízení (staničení a času průchodu EM signálu) jednotlivých vrstev
vozovky: hodnotící kritérium: relativní směrodatná odchylka
Vyhodnocení správnosti tlouštěk vrstev vypočítaných z času průchodu –
lineární regrese průměrných výsledků získaných ze všech zařízení a
výsledku každého zařízení: hodnotící kritérium: korelační koeficient
Prokáže-li se, že měřicí zařízení dává shodné a správné výsledky, pak je
provozovateli měřicího zařízení vydáno:
Osvědčení ke kontinuálnímu měření tlouštěk vrstev
vozovek PK
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Závěr
K dispozici je čím dál více nedestruktivních diagnostických
metod, které umožňují diagnostikovat stav vozovek a objektů
dopravní infrastruktury.
K tomuto účelu je potřeba správcům podat pomocnou ruku ve
formě:
- doporučení, metodik,
- zpracování vzorových příkladů uplatnění jednotlivých NDT metod,
- uspořádáním srovnávacích měření.

K tomuto cíli směřuje projekt CESTI, ve WP6.
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