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• vizualizace výsledků měření

• srovnávací měření zařízení

• zapojení se do činnosti různých skupin
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Kombinace NDT metod

• uplatnění jednotlivých NDT metod
• georadar

• laserové skenování - vozovky, mosty, tunely, žel.

• termografie 

• FWD  (vysokorychlostní deflektometr) a jiné - vozovky

http://www.cesti.cz/index.php?page=NDT – vzorové příklady uplatnění

• kombinace NDT metod
• georadar, termografie, ultrazvuk

• protismykové vlastnosti a podélné nerovnosti 

• georadar a FWD

hodnocení  /  tvorba homogenních sekcí
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Kombinace NDT metod

• proveden experiment
na betonovém panelu
s umělými defekty

• porovnání  georadaru (GPR), 
termografie (IRT) a ultrazvukové 
metody (pulse echo)

- článek
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Kombinace NDT metod

• vliv podélných nerovností (parametr IRI) na výsledky měření 
součinitele tření (protismykové vlastnosti povrchů vozovek)

• problematika přítlaku a statického zatížení měř. kola ve 
vztahu k měřicí rychlosti (60 – 80 km/h)

CEN/TS 
15901:

Jméno: Součinitel tření: Poměr skluzu 
[%]*

Statické 
zatížení měř. 
kola [N]

Měřicí pneumatika

-1 RoadSTAR podélného (LFCS) 82 3500 PIARC 165 R15                    
s dezénem

-2 ROAR podélného 
(LFCRNL)

86 1200 ASTM 1551

-3 ADHERA podélného (LFCA) 100 2500 PIARC 165 R15                  
bez dezénu

-4 TRT** podélného (LFCT) 25 1000 ASTM E1551
-5 ROAR podélného 

(LFCRDK)
20 (nebo 18) 1200 ASTM E1551

-6 SCRIM bočního (SFCS) 34*** 1962 velká pneumatika 
76/508 mm bez 
dezénu

-7 Griptester podélného (LFCG) 15 250 ASTM E1844
-8 SKM bočního (SFCD) 34*** 1960 SKM 3 × 20" ověřeny 

v BASt (Německo)
-9 DWWNL podélného (LFCD) 86 1962 PIARC 165 R15                

bez dezénu
-10 Skiddometer BV-8 podélného 

(LFCSK)
100 nebo 16 3500 PIARC 165 R15                      

s dezénem
-11 SRM podélného 

(LFCSR)
100 nebo 15 
nebo ABS

3500 PIARC 165 R15                      
s dezénem

-12 BV 11 a Saab 
friction tester

podélného (SFT) 17 1000 Trelleborg typ T49 
4.00-8/4

-13 Odoliograph bočního (SFCO) 34*** 2700 PIARC 165 R15                   
bez dezénu

-14 ViaFriction podélného (LFCN) 18 - ASTM 1551
-15 IMAG podélného (LFCI) 15 nebo 85 1700 - 2000 PIARC                                 

bez dezénu

- CEN

- sběr údajů a 
zkušeností z různých 
zemí

- požadavek ŘSD
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Vizualizace výsledků

• zaměření na diagnostiku vozovek – hlavně proj. 

úroveň:

• uplatnění předchozích výsledků CESTI-WP6:
• metodiky: rázové zařízení FWD, georadar GPR,  termografie IRT

• doporučení ohledně lokalizace při měření - satelity (GNSS), vazba na 
mapy

• kombinace výsledků měření vícero metodami
• video, poruchy, georadar, únosnost, termografie, vývrty …

• interpretace výsledků, parametry
• např. pro únosnost: průhyby, indexy, tuhosti, moduly

• GPR: tl. vrstev, amplituda odrazu signálu, relativní 

permitivita, rozkmit antény (nerovnost)

• tvorba homogenních celků ve vazbě na údržbu
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Vizualizace výsledků
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Vizualizace výsledků

Georadar – 4 parametry:

ukazatel nerovnosti povrchu vozovky



www.cesti.cz

Srovnávací měření

• proměnné parametry vozovek (ČR - TP 207:2017)
• makrotextura

• nerovnosti

• protismykové vlastnosti

• únosnost - FWD

• georadar - plán 2019

• (hlučnost CPX)

• situace v jiných zemích:
• Nizozemí CROW – FWD (COST 336), nerovnosti, textura, hlučnost SPB a CPX

• protismykové vl. – ROSANNE, EPFW 2017

• georadar – min.

• výsledky jsou prezentovány na sekci PVV

experiment přesnosti 2018
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Podpůrné aktivity WP6

• vedení sekce povrchových vlastností povrchů 
vozovek při ČSS – jednání leden 2018, leden 2019

• práce v Technologické platformě silniční doprava –
WP: Silniční infrastruktura  - technologické trendy

• vazba na problematiku CBK (skupina na ŘSD)

• zastupování v CEN TC 227 WG5

• PIARC TC D.2.3 – GPR a IRT

• zpracování posudků pro ŘSD

• SURF 2018, ERPUG 2018
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