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Izvleček
Magistrsko delo obravnava nekatere nedestruktivne metode, ki se najbolj pogosto uporabljajo pri
pregledih premostitvenih objektov. Nedestruktivne preiskave, ki jih uporabljamo pri pregledih
objektov lahko ocenjujemo z različnimi kriteriji, ki jih v nalogi identificiramo in utemeljimo njihovo
relevantnost. Relativne pomembnosti kriterijev smo določili na podlagi anketiranja strokovnjakov, ki
izvajajo tovrstne preiskave. Poleg tega smo nedestruktivne preiskovalne metode glede na izbrane
kriterije vrednotili na podlagi zaključkov, ki smo jih pridobili pri pregledu razpoložljive literature in
anketiranih strokovnjakov. Na podlagi relativne pomembnosti kriterijev in vrednotenja nedestruktivnih
metod glede na izbrane kriterije, smo metode razvrstili v tri razrede pomembnosti. Ugotovili smo, da
se nedestruktivne metode, ki pri naši razvrstitvi dosegajo višja mesta, tudi v praksi najbolj pogosto
uporabljajo. Izvedena je tudi SWOT analiza, ki obravnava pregledovanje premostitvenih objektov z
nedestruktivnimi metodami. Ugotovili smo, da bi uporabo nedestruktivnih metod lahko povečal
tehnološki razvoj in standardizacija metod. V zadnjem delu naloge smo izvedli vizualni ogled viadukta
Dolgi most v Ljubljani. Pri ogledu smo evidentirali vidne poškodbe elementov objekta in predlagali
izvedbo najprimernejših nedestruktivnih in destruktivnih preiskav, s katerimi bi pridobili natančnejše
podatke o trenutnem stanju vgrajenih materialov in s tem stanja konstrukcije kot celote. Kot
najprimernejše smo izbrali preiskave, ki se glede na karakteristike ki jih želimo pridobiti, razvrščajo
visoko v naši razvrstitvi. Izvedbo pregleda s predlaganimi preiskavami smo finančno ovrednotili, pri
čemer v stroških nismo upoštevali opreme preiskav. Pregled na objektu smo načrtovali z ekipo 2.
inženirjev in 3. tehnikov in ocenili, da bi pregled lahko opravili v dveh podaljšanih delovnikih (20 ur),
izdelava osnovnega poročila o pregledu pa bi tehnik in inženir opravila v 5 dodatnih dneh.
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Abstract
The Master's thesis presents a review of some of the most common non-destructive methods used in
inspections of bridging structures. There are different criteria that evaluate non-destructive methods
and we identify and justify the relevance of these criteria. Relative importance of criteria is determined
by surveying experts that have experience in non-destructive testing. We also rated individual nondestructive (and some destructive) methods with respect to criteria. Our ratings are based on
conclusions that were obtained during the review of available literature and survey of experts. Based
on relative importance of criteria and ratings of non-destructive methods we sorted them in three
classes of importance. We found that non-destructive methods, which rank high on our classification,
are also the most commonly used in the field. A SWOT analysis that deals with non-destructive
testing, was also done. We found that the usage of non-destructive methods could be increased by
technological development and standardization of methods. In the practical part we made a visual
inspection of the viaduct Dolgi most in Ljubljana. We recorded visual defects and suggested the most
appropriate non-destructive and destructive methods for inspection, in order to obtain more precise
information on the current state of built-in material and structure. As the most appropriate methods,
we chose the ones that rank high on our ratings, relating to characteristic that we want to acquire.
Inspection, involving all suggested methods, was financially assessed, in which we did not consider
machinery and equipment needed for conducting the inspection. We planned an inspection on the
structure with 2 engineers and 3 technicians and we estimated that they could complete it in two
extended working days (20 hours). Elaboration of a basic inspection report would be carried out by
one engineer one technician within 5 additional days.
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1 UVOD
1.1 Opredelitev problema
Gradbeništvo in njegovi končni izdelki imajo v primerjavi s serijsko industrijo precej posebnosti. Vsak
končni izdelek gradbeništva, je navkljub kakršnim koli očitnim vizualnim podobnostim, unikat.
Gradbeni objekti so kompleksni proizvodi, kjer je načrtovanje ločeno od proizvodnje, za njih pa je
značilno tudi, da je njihov čas uporabe mnogo daljši od proizvodov v serijski industriji. Zaradi svoje
trajne narave imajo vpliv na gospodarstvo in družbo, ob čemer se moramo zavedati, da z grajenjem le
teh posegamo v življenjske razmere in okolje ljudi. Prometna infrastruktura (cestna in železniška) je
pomemben del širše javne infrastrukture, ki omogoča transport dobrin in ljudi, brez katerega
gospodarstvo ne more delovati. Pod to infrastrukturo spadajo tudi premostitveni objekti, ki sodijo med
pomembnejše in občutljivejše dele prometne infrastrukture. Kakor so različne ovire, ki jih
premostitveni objekti premoščajo, so tudi različni premostitveni objekti – po zasnovi, geometriji,
dimenziji in po izpostavljenosti različnim okoljskim vplivom.
Danes vemo, da betonske konstrukcije niso večne in da negativni vplivi kot so (prekomerne)
obremenitve, atmosferski vplivi, pomanjkljiva izvedba, nestrokovno projektiranje, zanemarljivo
vzdrževanje in drugo povzroča poškodbe in degradacijo armiranobetonskih konstrukcij (Šajna, 2010).
Tako lahko objekt, ki je v času predaje v uporabo izpolnjeval vse pogoje in bil grajen po tedanjih
standardih in praksah, v času stalnega napredka industrije in s tem spremembe standardov, ne zadošča
več trenutno veljavnim zahtevam. Če objekta ne vzdržujemo in ob dejstvu, da lahko v tem dolgem
časovnem obdobju pride do poškodb tudi zaradi naravnih nesreč, pa se varnost in uporabnost lahko
zmanjšata do te mere, da je objekt potrebno sanirati. Ob tovrstnem posegu moramo objektu z
različnimi ukrepi zagotoviti ustrezno nosilnost in stabilnost, kakor tudi potresno odpornost, pri čemer
je potrebno upoštevati veljavne standarde. Še posebno zahtevno je zagotavljanje potresne odpornosti
starejših objektov. Razvoj predpisov na področju gradnje je bil postopen in pravila so se sčasoma širila
in zaostrovala. Po današnjem Zakonu o graditvi objektov (2004) je potrebno gradbenemu objektu
zagotoviti ne le ustrezno nosilnost, temveč tudi izpolnjevanje vseh drugih bistvenih zahtev. V večini
primerov pa so zahteve enako stroge tako pri projektiranju rekonstrukcij starejših objektov kot pri
novogradnjah.
Za ustrezno načrtovanje vzdrževanja obstoječih gradbenih objektov je nujno potrebno poznavanje
njegovega obstoječega stanja, katerega ugotavljamo z izvedbo različnih vrst preiskav. Pri pregledih
premostitvenih objektov smo v teh primerih lahko omejeni z dostopom preiskovalne opreme do
objekta, morebitnih daljših zapor odsekov cest, kjer se premostitveni objekt nahaja, pa tudi časa in
finančnih sredstev, saj imamo pri pregledih infrastrukture običajno opravka z večjim številom
objektov. Obstoječega gradbenega objekta ne moremo pregledati tako natančno, da bi lahko zanesljivo
določili vse njegove lastnosti. Potrebno pa je doseči nivo poznavanja objekta, ki bo omogočil
določitve parametrov, s katerimi dokazujemo izpolnjevanje bistvenih zahtev. Izvedba preiskav je za
ugotavljanje dejanskega stanja torej nujno potrebna, projektiranje rekonstrukcij obstoječih objektov pa
je pogosto zahtevnejše od projektiranja novogradenj, saj imamo običajno opraviti s poškodovanim ali
dotrajanim objektom, ki se mu materialne karakteristike med posameznimi elementi lahko bistveno
razlikujejo. Pri starejših objektih so lahko tudi že precej drugačne, kot so bile ob njihovi vgraditvi.
Vesten lastnik oziroma upravljavec objekta mora zato slediti spremembam njegovega stanja. Pri tem
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se lahko poslužuje različnih nedestruktivnih preiskovalnih metod, katerih uporaba lahko (v primerjavi
z vizualnim pregledom) občutno zviša stopnjo poznavanja stanja konstrukcije.
1.2 Cilj naloge
Poškodbe konstrukcij ter degradacija gradbenih materialov so pripeljale do potrebe po spremljanju in
zagotavljanju njihove kakovosti. V primerih starejših gradbenih objektov je praviloma na voljo izvirna
projektna dokumentacija, dodatnih informacij o objektu pa običajno nimamo, saj po končani gradnji
stanja objekta v večini primerov ne preverjamo več. Izjeme so družbeno pomembnejši infrastrukturni
objekti na katerih moramo ažurno spremljati njihovo stanje. Že Crawshaw (1979) poroča, da ima 4/5
gradbenih prenov težave s pomanjkanjem projektne dokumentacije. Avtor sodi, da so gradbene
prenove in rekonstrukcije obravnavane preveč podobno kot novogradnje. S tem se zanemarja
informacije o obstoječem stanju, v prid opisovanju predlaganih del. (Crawshaw D. T. 1979, cit. po
Daoud, 1997). Kljub temu, da je od navedenih ugotovitev minilo že kar nekaj časa, predstavlja
nepoznavanje objekta in omejenost pri izbiri ukrepov za rekonstrukcijo še vedno precejšen problem. V
zadnjem času se pozornost namenja (izgubi) trajnosti gradbenih objektov, ki so med uporabo
podvrženi tako degradaciji materialov, kakor tudi zunanjim vplivom, kot je npr. potresna obtežba. Za
uspešno utrditev in v izogib rušenju starih objektov (ki je pogosto nezaželeno) je potrebno oceniti in
ovrednotiti njihovo dejansko stanje. Tega se lotimo z izvedbo niza preiskav objekta, na tej osnovi pa
lahko nato določimo in analiziramo njegovo obstoječe stanje. Na podlagi poznavanja stanja objekta
lahko v naslednjem koraku določimo potrebne in primerne posege. Preiskave, ki jih pri tem lahko
uporabimo, so raznovrstne. Delimo jih na destruktivne in nedestruktivne; izvedba prvih lahko objekt
deloma poškoduje, izvedba drugih pa ne. Ker je dandanes na voljo mnogo različnih nedestruktivnih
preiskav, je cilj magistrske naloge preučiti uporabnost obstoječih tovrstnih metod pri načrtovanju
pregledov masivnih premostitvenih objektov. V nalogi želimo kot prvo izdelati sistematičen pregled
pogostejših nedestruktivnih preiskav, s pomočjo katerih lahko določimo trenutno stanje obstoječih
gradbenih objektov. Identificirati želimo tudi prednosti in slabosti posameznih metod. Nadalje želimo
ugotoviti s katerimi problemi se največkrat srečujemo pri določanju dejanskega stanja in kasnejšem
projektiranju prenove obstoječega objekta.
Nadalje bomo v nalogi razvili večkriterijski sistem odločanja, s pomočjo katerega bo možno
ovrednotiti možne načine spremljanja stanja objektov (monitoring). Ob tem se je potrebno zavedati, da
je potrebno v načrtovanju pregledov premostitvenih objektov z nedestruktivnimi preiskovalnimi
metodami uporabiti več kriterijev, ki imajo različno težo oz. relativno pomembnost. V delu bomo
določili relativne pomembnosti (uteži) posameznih kriterijev, ki omogočajo načrtovanje pregledov
premostitvenih objektov z nedestruktivnimi preiskovalnimi metodami. Relativne pomembnosti
kriterijev želimo določiti z anketiranjem strokovnjakov, ki rezultate tovrstnih preiskav uporabljajo pri
svojem delu. Nadaljnje želimo razvrstiti obravnavane metode po pomembnosti v tri razrede. Za boljši
vpogled v uporabnost nedestruktivnih preiskovalnih metod izvedemo tudi SWOT analizo. Nalogo
zaključimo s primerom iz prakse, kjer vizualno pregledamo izbran premostitveni objekt s ciljem, da
predvidimo vrsto potrebnih preiskav in njihova mesta izvedb. Predlagane preiskave tudi časovno in
finančno ovrednotimo.
1.3 Zasnova naloge
V uvodu je kratko predstavljen problem določanja stanja in projektiranja obstoječih objektov, opisani
so cilji naloge. Sledi poglavje o problematiki staranja objektov, kjer opisujemo izzive povezane z
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zastarelostjo gradbenih objektov in načine propadanja najbolj pogosto uporabljenih gradbenih
materialov za masivne premostitvene objekte. Poglavje vključuje opise materialov in pogostejših
vzrokov njihovega propadanja. Dalje so opisane tudi pogoste poškodbe, s katerimi se pogosto
srečujemo pri premostitvenih objektih, pregled zakonodaje ter standardov s področja rekonstrukcije in
potresno odporne gradnje. Kratko je predstavljen tudi postopek izvajanja rekonstrukcije.
Osrednji del naloge obravnava določanje stanja obstoječim objektom s pomočjo izvajanja različnih
preiskav. Opišemo različne vrste preiskav, ki jih glede na njihovo zasnovo delimo na nedestruktivne
(neporušne) in destruktivne (porušne). Kot kontinuirano preiskovanje premostitvenih objektov
obravnavamo tudi monitoring. Pregled zajema splošen opis preiskav, identificira prednosti in slabosti
glede na druge metode in morebitne ostale posebnosti, ki jih identificiramo na podlagi razpoložljive
literature. Pojem monitoring v tej nalogi razumemo kot zvezno zajemanje podatkov z različno merilno
opremo in senzorji. Osredotočimo se na opis sistema sprotnega spremljanja objektov (angl. Structural
Health Monitoring – SHM), ki je zaenkrat najbolj pogosto vzpostavljen na mostovih.
V naslednjem poglavju razvrstimo nekatere najbolj pogosto uporabljene nedestruktivne in delnodestruktivne preiskovalne metode po pomembnosti v odvisnosti od izbranih kriterijev. Pri tem kriterije
definiramo tako, da poskušamo zajeti vse vidike pregledovanja premostitvenih objektov, njihove
relativne pomembnosti (uteži) pa določimo z anketiranjem manjše skupine strokovnjakov. Metode tudi
vrednotimo glede na izbrane kriterije in njihovih relativnih pomembnosti, ter jih s pomočjo enačbe za
izračun koristnosti razvrstimo glede na doseženo skupno korist. Sledi izvedba SWOT analize, kjer
poskušamo analizirati praktično uporabnost nedestruktivnih metod pri pregledovanju masivnih
premostitvenih objektov.
V praktičnem delu naloge obravnavamo obstoječi premostitveni objekt – viadukt Dolgi most na jugu
Ljubljane. Na osnovi obstoječe dokumentacije in izvedenega terenskega ogleda smo pridobili osnovne
informacije o objektu, za natančnejše informacije pa bi bila potrebna izvedba preiskav. Glede na stanje
viadukta smo predlagali vrste in mesta izvedb nedestruktivnih in delno-destruktivnih preiskav ter jih
finančno ovrednotili. V finančno vrednotenje pregleda smo zajeli stroške pregleda z nedestruktivnimi
in delno-destruktivnimi preiskavami na terenu in zaporo premostitvenega objekta, nismo pa upoštevali
opreme (naprav) za preiskovanje.
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2 PROBLEMATIKA STAREJŠIH OBJEKTOV
2.1 Življenjska doba zgrajenega objekta
Premostitveni objekti prometnega omrežja so izpostavljeni propadanju, predvsem zaradi nenehne
izpostavljenosti atmosferskim vplivom in prometni obtežbi. V Sloveniji so poleg stavb pogosto
zaščiteni kot kulturni spomeniki tudi mostovi (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije –
zvkds.si). Trije izmed njih imajo status spomenika državnega pomena (Čevljarski most, Trnovski most
in Tromostovje) še štirje pa status kulturnega spomenika lokalnega pomena (Register nepremične
kulturne dediščine, 2017). Vse skupaj je v Sloveniji spomeniško zavarovanih 140 mostov, mnogi med
njimi so še vedno v uporabi (Žepič in Ručigaj, 2012). Predvsem je v uporabi še precejšnje število
kamnitih mostov, katerih starost že močno presega pričakovano življenjsko dobo, hkrati pa tudi veliko
število takih, katerih življenjska doba še ni presežena, vendar so bili projektirani in zgrajeni v času
bistveno nižjih prometnih obtežb (Kušar, 2014). Navedeni mostovi imajo poleg nižje nosilnosti lahko
tudi ožje vozne pasove, neustrezne ograje in podobno. V tovrstnih primerih lahko govorimo o njihovi
zmanjšani funkcionalnosti oziroma zastarelosti. Pri projektiranju cestnih premostitvenih objektov je
pričakovana (projektirana) življenjska doba odvisna predvsem od kategorije ceste in vrste objekta
(Uranjek, 2006):
80 let … objekti na lokalnih oziroma regionalnih cestah,
100 let … objekti na avtocestah in magistralnih cestah,
120 let … večji objekti in objekti na pomembnih strateških odsekih.
Življenjska doba vgrajenih elementov oziroma posameznih delov premostitvenih objektov pa od
življenjske dobe celotnega objekta odstopa. Dolžino pričakovane življenjske dobe posameznih delov
mostu opredeljuje Žmavc (2010) z naslednjimi vrednostmi:
20 – 25 let … oprema, ležišča, dilatacije, ograje, vozišče, izolacija, odvodnjavanje,
30 – 50 let … zgornji del prekladne konstrukcije,
80 – 120 let … celotna prekladna konstrukcija,
130 – 150 let … podporna konstrukcija.
Poročilo DRC (Henigman in sod., 2008) navaja, da so izkušnje s pregledov in vzdrževanja starejših
objektov pripomogle k boljši zasnovi premostitvenih objektov in usmerile projektiranje betonskih
mostov v okvirne konstrukcije brez dilatacij in ležišč. Gradnja mostov je monolitna, dimenzije
nosilnih elementov pa so robustnejše. V poročilu je zapisano tudi, da pričakujejo, da bo ob ustreznem
vzdrževanju obdobje rekonstrukcije daljše (40-50 let), medtem ko bo obnova opreme in dilatacij ob
gostejšem prometu težkih vozil potrebna vsakih 10-20 let, odvisno od tipa dilatacije in pogojev
uporabe. Po navedbah poročila je bilo v obdobju 1965-1995 zgrajenih okoli 330 premostitvenih
objektov, v obdobju 1995- 2008 pa okoli 720. Leta 2008 je bilo torej skupno na državni cestni mreži in
avtocestah v uporabi 2456 premostitvenih objektov.
Starejši objekti (tukaj imamo v mislih predvsem stavbe) projektantom omejujejo možnost zasnove
konstrukcije, saj smo vezani na obstoječi objekt, ki že ima svojo geometrijo, sistem nosilne
konstrukcije, konstrukcijske sklope in zunanji izgled. S tem smo omejeni na obstoječo nosilno
konstrukcijo, ki je pri stavbah pogosto zakrita pod finalnimi oblogami. V takšnih primerih je mogoče,
da nam je sestava konstrukcijskih sklopov neznana. Pri stavbah je pri prenovi poleg nosilne
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konstrukcije potrebno upoštevati tudi izboljšavo gradbeno fizikalnih lastnosti (energetska prenova) in
sanacijo vlage, ki so v medsebojni odvisnosti (Popović, 2009). Potreben je celovit pristop k prenovi in
smiselno je, da se poskuša z ukrepi izboljšati več lastnosti hkrati. Predvsem pa je pomembno, da z
izboljšavo ene lastnosti objekta ne poslabšamo druge. Za uspešno prenovo je potrebno ogromno
znanja iz različnih področij, kar tudi pomeni sodelovanje različnih strokovnjakov. Potrebujemo
opremo in ustrezno usposobljen kader za izvajanje preiskav, saj praviloma ne razpolagamo z dovolj
natančnimi in zanesljivimi viri informacij o konstrukciji in njenih lastnostih. Tovrstne preiskave
objekta včasih zahtevajo tudi fizični poseg v objekt, v primerjavi s projektiranjem pa so relativno
drage. Velikokrat se zgodi, da se investitorji ne zavedajo pomembnosti rezultatov preiskav, kar se
odraža v dodatnih stroških in težavah v nadaljevanju. Bolj kot imamo zanesljive podatke o lastnostih
vgrajenih materialov in nosilnem konstrukcijskem sistemu, bolj zanesljivi bodo tudi rezultati analize
(Dolinšek, 2003).
Življenjsko dobo1 stavb lahko glede na pomen razdelimo na tehnično življenjsko dobo in obratovalno
(gospodarsko) življenjsko dobo. Na življenjsko dobo pomembno vplivajo predvsem naslednji faktorji
(Polajnar, 2006):
-

trajnost grobih gradbenih del tj. zgradbe v surovem stanju,
kakovost izvedenih del stavbe, pri čemer imamo v mislih tudi strokovno pravilno izgradnjo in
ne samo kvaliteto gradbenega materiala,
tekoče vzdrževanje,
sprememba namembnosti objekta,
zunanji vplivi oz. vplivi okolja.

Tehnična življenjska doba stavb je v večji meri odvisna od kakovosti izvedenih gradbenih del (oz.
trajnosti elementov, ki so grajeni samo enkrat npr. zunanji zidovi, nosilne stene, strešna konstrukcija,
masivne stopnice) in od elementov zaključnih gradbenih del (npr. strešni žlebovi, električne in
vodovodne inštalacije, cevi, stropi, okna, vrata), ki imajo krajšo dobo trajanja in so v teku tehnične
življenjske dobe enkrat ali večkrat prenovljeni ali zamenjani. Tehnična življenjska doba stavbe je torej
neka srednja vrednost različnih tehničnih življenjskih dob oziroma trajanja posameznih gradbenih
materialov. Poleg gradbenega materiala vplivajo na tehnično življenjsko dobo tudi opravljena
vzdrževalna dela, katerih opustitev se lahko odrazi v znatno hitrejšem staranju (Polajnar, 2006). V
nadaljevanju prikazujemo povprečne življenjske dobe, ki nam lahko služijo kot smerne vrednosti
(Polajnar, 2006):
20 – 30 let … lesene stavbe, lope, barake,
30 – 40 let … lesene dvorane, kamnite barake, skladiščne lope, enostavne garaže,
50 – 60 let … skladišča za kmetijsko dejavnost, brunarice, skednji, obratne stavbe za pivovarne,
60 – 80 let … stanovanjske hiše v lahki in masivni gradnji npr. hiše v naseljih, delavnice, blagovnice,
80 – 100 let … mestne stanovanjske hiše, armiranobetonska skeletna gradnja, poslovna gradnja,
125 – 150 let … stanovanjske hiše kakovostne gradnje kot npr. upravne stavbe (občine, in kakovostne
hiše na podeželju),
150 – 200 let … stanovanjske hiše najbolj kakovostne gradnje (npr. dvorec),
1

Vir:

-

Ross, F.W., Brachmann, R. Ermittlung des Bauwertes von Gabaüden und des Verkehrswertes von Grundstücken,
1997, cit. po Polajnar (2006)
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300 let in več … monumentalne zgradbe, kot so gradovi in cerkve.
Obratovalna doba se nanaša na gospodarske izračune donosa. To je časovni interval, v katerem je
stavba, za katero obstajajo gospodarski pogoji, ustrezna njeni namembnosti, gospodarsko koristna
oziroma prinaša donos (Nutzungsdauer cit. po Polajnar, 2006). Zaradi gospodarskih (stavba ne prinaša
več donosa) ali tehničnih vzrokov je kljub vmesnem vzdrževanju objekt potrebno sanirati (ali
izboljšati) v kolikor je le to mogoče. Pri stavbah lahko na primer izboljšamo nosilnost, potresno
varnost, izboljšamo videz in (kar je v zadnjem času najbolj pogost ukrep) ga energetsko prenovimo. V
Sloveniji imamo veliko starejših objektov, ki so identificirani kot kulturna dediščina ter temu primerno
spomeniško zaščiteni. Nekatere zgradbe kulturne dediščine imajo neprecenljivo vrednost in v slabem
stanju izgubljajo svojo zgodovinsko vrednost (Novak, 2008). Ob tem se moramo zavedati, da
predstavlja vzdrževanje, prenova, sanacija ali rekonstrukcija starih objektov izredno velik strošek. Pri
obnovi tovrstnih objektov predstavlja največji problem nepoznavanje objekta in omejenost pri izbiri
ukrepov rekonstrukcije. Običajno namreč nimamo dovolj razpoložljivih zanesljivih virov, ki bi nam z
dovolj veliko natančnostjo zagotavljali poznavanje sestave, lastnosti in strukture nosilnih elementov,
zato so nujno potrebne preiskave. Tudi predlagani ukrepi za izboljšanje nosilnosti velikokrat
predstavljajo motnjo funkcionalnosti objekta oziroma so v nasprotju z drugimi zahtevami, še posebej
zahtevami spomeniškega varstva. (Gostič in Dolinšek, 2006). Od minimalnih zahtev lahko stavbe, ki
so varovane po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, odstopajo glede energetske
učinkovitosti, če bi njihovo izpolnjevanje ogrozilo varovane vrednote objekta. S tem država in drugi
javni organi, ki se pojavljajo v vlogi investitorja skušajo z ekonomičnimi vlaganji ohranjati kulturno
dediščino, ne da bi pri tem ogrozili varnost objekta.
2.2 Propadanje materiala
Še večji problem kot zastarelost predstavlja za gradbene objekte njihovo (sicer počasno) propadanje.
Propadanje v konstrukciji je težko opisati z merljivimi količinami oziroma jih kvantificirati, zato
običajno ta kompleksen proces opisujemo z življenjsko dobo konstrukcije, opisano v prejšnjem
poglavju. Mehanizmi propadanja so prav tako zapleteni in raznovrstni, včasih medsebojno povezani
fizikalno kemijski procesi, ki spremenijo lastnosti materiala ali celotnega gradbenega elementa (Brulc,
2013). Hitrost propadanja je odvisna od kakovosti gradnje, vrste uporabljenih materialov, prometnih
obremenitev, atmosferskih vplivov, uporabe posipnih soli, naravnih nesreč in podobno. Za oceno
stopnje propadanja pa v prvi fazi potrebujemo poznavanje materialov, ki so vgrajeni v objekt. To
predstavlja osnovo za kasnejše podrobnejše analize. Potrebno je poznati vzroke za propadanje
različnih vrst materialov in postopke za njihovo zaščito ali izboljšanje. Opisani so materiali, ki so se in
se še najpogosteje uporabljajo za gradnjo.
2.2.1 Armirani beton
V današnjem času je eden temeljnih in vsestransko najbolj uporabljenih materialov (kot konstrukcijski
material – kompozit) – armiran beton. Uporablja se zaradi možnosti vsestranske uporabe, dobre
obstojnosti in mehanskih lastnosti, predvsem pa visoke tlačne trdnosti. Uporabljal naj bi se že v rimski
dobi, zopet pa je zaživel po iznajdbi portland cementa leta 1824 (Likar, 2006). Rojstvo armiranega
betona, je po večini zgodovinskih virov leto 1867, ko je francoski vrtnar in izumitelj Joseph Monier,
pri izdelavi loncev za rože uporabil mrežo jeklenih žic za preprečitev razpok (Wikipedia, Reinforced
Concrete, 2017). Beton ima visoko tlačno trdnost, vendar obenem nizko natezno trdnost, zato za
prevzemanje nateznih napetosti vanj vgrajujemo jeklene palice ali mrežo.
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Jeklo je železova zlitina, pri kateri je poleg železa najpomembnejši zlitinski element ogljik, dodajajo
pa se še ostali elementi, kot so na primer mangan, fosfor, žveplo, aluminij, krom. Ker je jeklo železova
kovina je občutljiva na oksidacijo, saj se kisik iz okolja veže z železom v železov oksid. Ta
elektrokemijski proces imenujemo korozija, katerega pospešujejo še drugi elementi, zlasti kadar se
pojavljajo kot raztopine v vodi (agresivne snovi). V armiranem betonu jeklene armaturne palice beton
ščiti s svojo alkalnostjo. Zaščiti, ko se na površini jekla ustvari mikroskopsko tanek sloj oksidov
(pasivni film) pravimo pasivacija. V takšnih pogojih se korozija ne bo pojavila, vendar se ravnovesje
pogosto vendarle poruši lokalno, ko zaradi razpok na zaščitnem sloju betona in por v notranjosti
betona pride do prodora vlage in agresivnih snovi (Beg, 2013; Popović, 2009).
Čeprav sta materiala zelo različna, zaradi dobre sprijemnosti kot konstrukcijski material delujeta kot
eno. Poleg mehanskih lastnosti so pri armiranobetonskih konstrukcijah pomembne tudi tehnološke
lastnosti betona kot so obrabnost, vodotesnost in zmrzlinska odpornost. Beton je obstojen material in
včasih je veljalo prepričanje, da je večen. Danes vemo, da je beton od vgradnje naprej izpostavljen
različnim zunanjim vplivom, ki privedejo do njegovega propadanja (Popović, 2009). Vplive, ki
delujejo na konstrukcijo lahko razdelimo na naravo njihovega delovanja: fizikalni, mehanski in
kemični vplivi (Gerbec in Pelan, 2006).
Fizikalni vplivi, ki vplivajo na obnašanje gradbenih materialov
-

Volumske spremembe materiala zaradi temperaturnih obtežb (zmrzovanje/odtaljevanje, lahko
tudi ekstremne temperature kot je požar), ki povzroča krčenje in raztezanje.
Erozija in površinska obraba, ki največkrat povzročajo korozijo betona:
Abrazija je suho brušenje površine zaradi kotaljenja teles (vpliv delovanja vozil) in drsenja.
Erozija je posledica abrazivnega (površinskega) delovanja tekočin ali vetra, ki vsebujejo
majhne trdne delce.
Kavitacija je pojav, s katerim se v gradbeništvu srečamo predvsem pri napeljavi. Pojavi se, če
na določenem mestu tlak pade pod uparjalni tlak vode, ki teče po cevi. Zgodi se na mestih,
kjer voda teče z veliko hitrostjo in majhnim tlakom in prihaja do eksplodiranja mehurčkov, ki
povzročajo velike lokalne obremenitve betona (Bremec, 2007; Rot, 2013).

Mehanski vplivi
V splošnem so tudi to fizikalni vplivi, vendar jih v magistrskem delu obravnavamo kot tiste, ki
rušilno/mehansko vplivajo na betonsko konstrukcijo. Gre za mehanske preobremenitve, ki ji
povzročajo posredni in neposredni udarci v betonsko konstrukcijo, pomiki raznih podpornih
elementov, vibracije in podobno. Te vplivi so lahko ciklični in največkrat vodijo do vse večjih razpok
v betonu, s čimer se začne omogočanje prodora vlage v material (Likar, 2006).
Kemični vplivi
So zapleteni procesi, ki vključujejo kemijske reakcije med agresivnimi snovmi iz okolja in primarnimi
komponentami armiranega betona, najbolj pogosto s cementnim kamnom. Tako se vrši korozija
armature in betona zaradi različnih reakcij:
-

Karbonatizacija zaradi ogljikovega dioksida v ozračju in prisotnosti vlage povzroča padec pH
betona. Alkalnost betona je potrebna za zaščito armature (pasivni film je tanek sloj zaščite, ki
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-

-

-

se ustvari na površini jekla) in dobro sprijemnost med armaturo in betonom. Kadar pade pod
mejo, kjer beton nudi zaščito armature, le-ta začne korodirati (Gerbec, 2005).
Prisotnost kloridov, v kombinaciji s kisikom in vlago tudi povzroča korozijo. Kloridi pridejo v
stik z betonom pri obmorskih objektih, kjer je prisotna morska voda, pri cestnih objektih pa iz
soli za preprečevanje zmrzovanja cestišča. Kadar vlaga in kloridi prodrejo v beton, se lahko
začne korozija armature tudi že pri visoki alkalnosti betona (Rot, 2013).
Alkalno-agregatna reakcija je posledica interakcije med cementnim kamnim in agregatom.
Nastane, ko nekatere snovi v agregatu reagirajo z alkalnimi snovmi v cementnem kamnu.
Poznamo alkalno-silikatno reakcijo (ASR) in alkalno-karbonatno reakcijo (ACR). Pri ASR
pride do reakcije med silikatnimi minerali v določenih kamnih in alkalijami portlandskega
cementa, pri ACR pa so to dolomitni minerali. Pri obeh reakcijah v notranjosti nastaja spojina
v obliki gela, ki se širi in povzroča dodatne notranje napetosti (Likar, 2006).
Sulfatna korozija je izjemno agresiven proces propadanja. Sulfati povzročajo nabrekanje in
pokanje betona, ker se v notranjosti tvorijo ekspandirajoči produkti (Gerbec, 2005).

2.2.2 Opeka
Opeka je tradicionalen gradbeni material in že v preteklosti, predvsem v dobi rimskega cesarstva se je
v gradnji pogosto uporabljala. Kasneje sta jo izpodrinila kamen in les, od šestnajstega stoletja dalje pa
se je ponovno uveljavila za gradnjo pomembnejših objektov kot so dvorci, cerkve in podobno.
Naposled so jo začeli uporabljati tudi pri gradnji pomembnejših zgradb v mestnih središčih. Z velikim
napredkov v oblikovanju in tehnologiji sušenja in žganja pa je opeka prevladala v gradnji na prelomu
iz devetnajstega v dvajseto stoletje. V Sloveniji je največji delež stanovanjskih stavb zgrajenih iz
opeke.
Osnovna surovina opeke je ilovica, ki je zmes peska in gline ter železovih in drugih oksidov. Opeka
kot izdelek pa je sušena in žgana na visoki temperaturi (cca. 1000 °C). Dimenzije opeke so izbrane
tako, da ustrezajo modularnim meram in upoštevajo debelino veziva pri gradnji. Pri nas poleg
normalnega formata (NF = 25 x 12 x 6,5 cm), največkrat srečamo predvsem star avstrijski format (30
x 15 x 6 cm ali 29 x 14 x 6 cm) in star rimski format.
Med glavne vzroke za propadanje opeke, ki se pojavi kljub svoji trajnosti in odpornosti, spada
posredno tudi prodiranje vode. V kolikor voda, ki prodira v pore opeke zamrzne, povzroči nastanek
poškodb zaradi povečanega specifičnega volumna. Ker se zmrzovanje najpogosteje pojavlja ciklično v
kratkih časovnih obdobjih (zmrzovanje preko noči, taljenje preko dneva) lahko povzroča dnevno
večanje obsega poškodovanosti, zato sodi zmrzlinska odpornost med najpomembnejše lastnosti opeke.
Izredna izpostavljenost neugodnim vplivom in udarcem je tudi lahko razlog propada. V nosilnem
konstrukcijskem sistemu pa opečni zidovi lahko propadajo zaradi slabe povezanosti z malto ali hujših
dinamičnih vplivov (Popović, 2009).
2.2.3 Kamen
Kamen uvrščamo glede na izvor med sedimentne, vulkanske ali metamorfne kamnine. Kamen je v
preteklosti, še preden so začeli uporabljati opeko, predstavljal edinstveno in poceni gradivo za zidanje
nosilnih zidov objektov, saj je zelo trajen in odporen. Uporabljali so lomljeni ali delno oblikovani
kamen, ki je bil lokalno dostopen. Lastnosti kamna so predvsem odvisne od velikosti in razmerja
njegovih zrn in poroznosti, ki predstavlja njegovo najbolj pomembno fizikalno lastnost. Kot
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konstrukcijski material se je uporabljal za zidanje nosilnih zidov, obokov ali kot obloga, kasneje in še
danes pa tudi kot polnilo (agregat v betonu). Za vezivo v kamnitih zidovih so veliko časa uporabljali
apneno malto iz peskov (Dolinšek in Bergant, 2006).
Poglavitni vzrok za propadanje kamna posredno predstavlja voda. Zaradi porozne strukture kamna in
razpok voda iz okolja prodira v njegovo notranjost. V kolikor zaradi nizkih temperatur voda zamrzne,
nastane v porah led, ki ima večjo prostornino od vode, kar obremenjuje in razganja kamen. Voda pa
lahko v kamen transportira tudi razne kisline in druge snovi, ki topijo nekatere kamnine. V tem smislu
so najbolj ogrožene zunanje kamnite obloge (fasadne površine iz kamna), ki so izpostavljene tako
imenovanemu kislemu dežju. Kisel dež je dež, ki skozi onesnaženo atmosfero nase akumulira
določene pline in škodljive trdne delce. Kamnite konstrukcije pa podobno kot opečnate propadajo
zaradi neugodnih vplivov drugih konstrukcijskih elementov, hujših dinamičnih vplivov ali razpadajo
zaradi neustrezne povezanosti (Popović, 2009).
2.3 Poškodbe
Vzroke za obnovo starejših objektov največkrat pogojujejo njegove poškodbe. Poškodbe nam
pokažejo šibka mesta konstrukcije, ki jih pri projektiranju podobnih novih konstrukcij odpravimo, pri
obstoječih poškodovanih pa utrdimo. Osnovne poškodbe, kot so na primer razpoka v armiranobetonski
plošči, luščenje podpornih stebrov, ali obarvanost spodnjega dela nosilca lahko vizualno razmeroma
brez težav najdemo in identificiramo. Veliko težje pa je ugotoviti, zakaj se je določena poškodba
pojavila. Vendar je potrebno, v kolikor je le mogoče, za saniranje ali utrditev ugotoviti ravno vzroke in
vrsto poškodbe, saj lahko s tem določimo ustrezne ukrepe in odpravimo tudi vzroke za poškodbe. Pri
prenovah poskušamo ne samo popraviti poškodb, pač pa tudi izboljšati določene lastnosti (Dolinšek,
2003; Tomaževič, 2016).
Poškodbe armiranobetonskih konstrukcij (predvsem imamo tukaj v mislih premostitvene objekte,
predore in parkirne hiše) se odražajo predvsem v razpokanosti (angl. cracking), luščenju (angl.
spalling) in razslojevanju oz. delaminacijah (angl. delamination) (Slika 1a). V večini primerov so
posledica zmrzovanja/odtaljevanja, sulfatov in drugih kemijskih reakcij (glej poglavje 2.2.1). Pogosto
se na armiranobetonskih elementih pojavi tudi gnezdenje (angl. honeycombing), ki nastane zaradi
neenakomerne razporeditve agregatnih zrn pri zgoščevanju. Na površini se pojavi preveč grob agregat,
ki odstopi in pusti votline. Poleg zmrzovanja, kemijskih in vseh ostalih zunanjih vplivov pa se
poškodbe pojavljajo tudi zaradi drugih razlogov. Predvsem so to neustrezna kakovost betona, površna
in slaba gradbena izvedba in tudi napake pri projektiranju.
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a)

b)

c)

Slika 1: Tipi poškodb na armiranobetonskih konstrukcijah: a) poenostavljen prikaz mehanizma poškodb
(Banville, 2008), b) odpadanje betonskega zaščitnega sloja (Coutinho, 2013), c) luščenje betona v območju
armature (Coutinho, 2013)

Obravnavanje poškodb premostitvenih objektov obsega poznavanje vplivov, ki delujejo na
premostitveni objekt in pogostejših vzrokov, ki povzročajo poškodbe. Premostitveni objekti so namreč
podvrženi prometnim obremenitvam, vremenskim vplivom in drugim vplivom iz okolja, razlikovati pa
jih moramo tudi po njihovi zasnovi in vrsti materiala nosilne konstrukcije. Kadar obravnavamo
armiranobetonske premostitvene objekte, lahko vzroke za propadanje razdelimo po RILEM2-u (1991)
v štiri osnovne skupine (Cmok, 2016):
A. Lastnosti objekta
Lastnosti so povezane z zasnovo konstrukcije, katera je zaradi kakovosti vgrajenega materiala, starosti
objekta občutljivejša za določene poškodbe. Izkazalo se je na primer, da je uporaba kontinuiranega
konstrukcijskega sistema manj občutljiva na poškodbe dinamičnih obremenitev s strani prometa. Pri
projektiranju nekontinuiranega sistema je namreč potrebna uporaba večjega števila dilatacij, kar
posledično prispeva k večji možnosti poškodb.
B. Prometna obremenitev
Obremenitev prometa je zunanje narave in je problematična predvsem z vidika naraščanja deleža
tovornih vozil. To povečuje možnost pojavljanja poškodb pri starejših premostitvenih objektih,
predvsem zaradi povečanja dinamičnih obremenitev.
C. Vremenski in okoljski vplivi
Premostitveni objekti so v veliki meri izpostavljeni vremenskim in okoljskim vplivom, saj v večini
primerov niso pokriti z zaščitnimi elementi (streha) kot stavbe, ki bi jih ščitilo na primer pred dežjem.
Ti vplivi imajo pretežno večji vpliv na trajnost objekta kot na primer prometna obremenitev.

2

RILEM (franc. Réunion Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux systèmes de construction et ouvrages) je
združenje ustanovljeno leta 1947, katerega namen je promovirati znanstveni pristop na področju gradbenih konstrukcij in
materialov. Njegovi tehnični komiteji izdajajo publikacije in priporočila, ki se velikokrat uporabljajo v praksi in so bila
privzeta v standarde. Njihovo poslanstvo je širjenje znanja na področju gradbenih materialov, konstrukcij in sistemov.
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D. Vzdrževanje objekta
Je neposredno odvisno od intenzitete in kakovosti izvedbe vzdrževalnih del. Kakovostno vzdrževanje
večinoma vodi v podaljševanje trajnosti objekta, medtem ko v splošnem nezadostno vzdrževanje vodi
v propadanje objekta.
Poleg omenjenih štirih osnovnih skupin lahko vzroke poškodb delimo še na objektivne in subjektivne.
Objektivne so tiste, ki so neodvisne od človeškega faktorja, kot je na primer sprememba temperature,
dež ali veter. Subjektivne pa so tiste, ki so odvisne od človeškega faktorja, tako pri gradnji kot pri
obratovanju objekta. Tako je vzdrževanje objekta odvisno od človeškega faktorja, saj kljub temu, da je
bila na primer izbrana kakovostna vgradnja materialov, lahko ob nezadostnem vzdrževanju objekt
propada. Nadaljnje lahko vzroke razdelimo glede na oba kriterija (na primer: C. Vremenski in okoljski
vplivi – objektivno: dež sneg, potres, veter, ki vpliva na konstrukcijo in druge elemente; in C.
Vremenski in okoljski vplivi – subjektivno: prodiranje kloridov zaradi soljenja cestišča na ali pod
premostitvenim objektom, požar in podobno) (Cmok, 2016).
Omenjeni vplivi in vzroki se odražajo na različnih delih in elementih premostitvenega objekta. Na
trajnost premostitvenih objektov vpliva tudi kakovost opreme kot so na primer dilatacije in ležišča,
zato je potrebno, da se tem elementom posveča ustrezna pozornost že pri zasnovi objektov. Uranjek
(2006) z izvedbo glavnih in rednih pregledov premostitvenih objektov in Kne (2007) s pregledom
skupine armiranobetonskih nadvozov (primerjal jih je lahko zaradi podobnosti glede njihove
konstrukcijske zasnove in materiala) navajata nekatere najbolj tipične poškodbe različnih delov
objekta (Preglednica 1).
Preglednica 1: Tipične poškodbe pregledanih premostitvenih objektov, ki jih navajata Uranjek (2006) in Kne
(2007)

Del objekta
Spodnja (podporna)
konstrukcija

Prekladna konstrukcija

Cestišče

Oprema objekta

Tipične poškodbe
Stopničasti prehodi na most, poškodbe zaradi posedkov, napake
betoniranja (gnezdenje, razslojevanje), zamakanje po površini stebrov,
poškodbe površine betona zaradi kemijskih vplivov in zmrzovanja,
odlomi zaradi udarcev
Zamakanje (ob dilataciji, na površini, ob izlivniku), poškodbe površine
betona zaradi kemijskih vplivov in zmrzovanja, tehnološke razpoke,
razpoke zaradi preobremenitve, razpoke vzdolž glavne armature,
izločanje soli
Poškodbe površine betona na robnikih in robnem vencu zaradi
kemijskih vplivov in zmrzovanja, poškodbe robnih vencev na novejših
objektih (razpoke na mestih vgradnje stebrov mostnih ograj), korozija
armature na robnikih in robnem vencu, kolesnica, udarne jame,
neravnost cestišča, zapolnjene dilatacije in rege z blatom, pesek in
rastje na vozišču, razpoke asfalta, hodnika in robnega venca, izločanje
soli
Korozija armature pri AB ograjah in luščenje zaščitnega sloja, v
primeru lesenih ograj gnitje in leseni škodljivci, v primeru kamnitih
ograj izpadanje malte iz fug in celjenje kamnitih gradnikov.

12
Kumar, A. 2018. Praktična uporabnost nekaterih nedestruktivnih preiskovalnih metod pri načrtovanju pregledov premostitvenih objektov.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Gradbeništvo, Nizke gradnje.

Slika 2: Primera dveh poškodb armiranobetonskih premostitvenih objektov: razkrita armatura zaradi zamakanja
površine nosilca in nezadostnega zaščitnega sloja – levo (vir: osebni arhiv), poškodba krila iz nearmiranega
betona zaradi učinkov zmrzovanja/odtaljevanje– desno (Uranjek, 2006)

Kamniti in opečnati premostitveni objekti so dotrajani že zaradi svoje visoke starosti, obenem pa so
pogosto pod dimenzionirani glede na današnje težje prometne obremenitve. Na Sliki 3 prikazujemo
obstoječi most grajen, iz kamna in opeke, kjer so vidne poškodbe zaradi prometnih in atmosferskih
vplivov. Najprej je prišlo do odpadanje zaščitnega sloja malte, kar je posledično, ob prisotnosti vlage,
privedlo do izpadanja večjih kamnov in opeke (Slika 3, desno).

Slika 3: Obstoječi dotrajan most čez Bistrico in vidne poškodbe (odpadanje nosilnega materiala) na opečnatem in
kamnitem delu oboka (ISB, 2017)
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3 ZAKONODAJA IN STANDARDI
3.1 Zakonodaja
Krovni zakon, ki obravnava področje graditve objektov v Republiki Sloveniji do maja 2017, je Zakon
o graditvi objektov. Maja 2017 je Vlada RS potrdila predlog gradbenega zakona in zakona o
arhitekturni in inženirski dejavnosti, vendar zakona še nista stopila v veljavo. Novi gradbeni zakon je
bil sprejet novembra 2017, uporabljal pa se bo od 1.6.2018. Z istim dnem bo prenehal veljati trenutni
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1). Zakon o graditvi objektov ureja pogoje za gradnjo, določa
bistvene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati objekti in nadaljnje določa osnovna pravila ostalih
dokumentov, ki podrobneje urejajo posamezna področja graditve. Zakon zahteva, da rekonstruiranemu
objektu zagotovimo enake bistvene zahteve kot novogradnji. Kot rekonstrukcijo objekta ZGO-1
definira kot »spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta
spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne
spremeni velikost, zunanji izgled in namembnost objekta, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski
elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave« (2. člen).
Rekonstrukcija je torej poseganje v nosilno konstrukcijo, npr. utrditev armiranobetonskega elementa
(dodajanje jeklene armature) na premostitvenem objektu ali sprememba gabaritov pri stavbi in
podobno. Kadar pa gre za obsežnejše posege (prizidki ob obstoječih objektih, razširitev voznih pasov
na mostu in podobno) lahko le te smatramo že kot novogradnje (Popović, 2009).
Po ZGO-1 moramo za izpolnjevanje bistvene zahteve po mehanski odpornosti in stabilnosti objektov
upoštevati Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (2005). Pravilnik določa zahteve, s
katerimi se zagotovita mehanska odpornost in stabilnost objektov ves čas njihove življenjske dobe in
katerih cilj je omejiti ogrožanje ljudi, živali in premoženja v objektih ter v njihovi neposredni okolici.
Pravilnik v 1. členu navaja, da se za rekonstrukcijo objektov uporablja »kadar so dane tehnične
možnosti za dosego zahtev iz tega pravilnika in če to ne nasprotuje pogojem varstva kulturne
dediščine«. In kadar so tehnične možnosti dane, se za zagotovitev zahteve glede mehanske odpornosti
in stabilnosti objektov poslužujemo načel in pravil Evropskih standardov Evrokod (angl. Eurocode).
Glede izpolnjevanja bistvene zahteve po mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, ki je definirana v
2. členu ZGO-1, je zakonodaja enako stroga do obstoječih objektov kot do novogradenj. Določa, da se
zahteve izpolnjujejo za celoten objekt, četudi je rekonstruiran samo del. V kolikor se s časom zahteve
zaostrujejo, že obstoječim objektom ob pogoju normalne uporabe, teh strožjih zahtev ni potrebno
upoštevati. Če pa želimo objektom spremeniti namembnost in je pri tem potreben poseg v nosilno
konstrukcijo, pa je izpolnjevanje standardov, ki so v uporabi zahtevano.
Po ZGO-1 in Pravilniku o projektni dokumentaciji (2008) je za vsako poseganje v nosilno
konstrukcijo potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. V 20. členu »Pravilnika o projektni
dokumentaciji« je zapisano, da mora v primeru rekonstrukcije objekta projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja (okrajšava PGD) »vsebovati statično presojo obstoječega objekta, s katero se
ugotovita možnost in primernost nameravane gradnje«. Prav tako je potrebno gradbeno dovoljenje za
dela v zvezi s spremembo namembnosti. Sprememba namembnosti je definirana kot »izvedba del, ki
niso gradnja in zaradi katerih tudi ni potrebna rekonstrukcija, predstavljajo pa takšno spremembo
namena objekta ali njegovega dela, da se povečajo vplivi objekta na okolico«. ZGO-1 v prvi alineji 4.

14
Kumar, A. 2018. Praktična uporabnost nekaterih nedestruktivnih preiskovalnih metod pri načrtovanju pregledov premostitvenih objektov.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Gradbeništvo, Nizke gradnje.

člena pravi: »Z deli, ki so v zvezi s spremembo namembnosti, se lahko začne na podlagi
pravnomočnega gradbenega dovoljenja«.
V vseh primerih – rekonstrukcija, sprememba namembnosti, dozidava in nadzidava obstoječega
objekta, je potrebno pred izdelavo risb izdelati tudi posnetek obstoječega stanja, za katerega se lahko
uporabijo tudi obstoječe risbe projekta izvedenih del (9. člen, peta alineja).
Dela na premostitvenih objektih pogosto potekajo v okviru investicijskih vzdrževalnih del in
vzdrževalnih del v javno korist, ki jih definira Zakon o cestah (ZCes-1). Investicijska vzdrževalna dela
so dela »s katerimi se ne spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg
napeljav, naprav in opreme ter druge infrastrukture v območju javne ceste«. Vzdrževalna dela v javno
korist pa so lahko tudi »izvedba rekonstrukcije javne ceste, s katero se spremeni zmogljivost ceste,
velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge infrastrukture v
območju javne ceste«. V vzdrževalnih del v javno korist »se lahko zgradijo tudi nezahtevni pomožni
infrastrukturni in drugi objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (oporni in podporni
zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje in podobno)« (18. člen).
3.2 Standardi
Evropski standardi – evrokodi (okrajšava EC), predstavljajo obsežen sistem evropskih standardov za
projektiranje gradbenih konstrukcij. Ideja o mednarodnih standardih s področja projektiranja
konstrukcij, se je izoblikovala leta 1974, ko so se ugledne strokovne mednarodne organizacije
dogovorile za usklajeno delovanje na tem področju. Do danes je uveljavljenih devet evrokodov, vsak
za različno vrsto konstrukcij, ki so sestavljeni iz več standardov in pokrivajo različne vrste
projektiranja (npr. osnovna pravila in projektiranje stavb, projektiranje mostov, projektiranje požarno
odpornih konstrukcij). Vsak od teh standardov ima tudi nacionalni dodatek, kjer so navedene
nacionalne posebnosti, ki veljajo v posamezni državi. Te se nanašajo predvsem na velikost delnih
varnostnih faktorjev, na izbiro med različnimi postopki projektiranja, ter na geografske in klimatske
posebnosti. V Sloveniji je s sprejemom Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov
(2005) predpisana uporaba evrokodov. Vidik potresno odporne gradnje obravnava Evrokod 8:
Projektiranje potresno odpornih konstrukcij (okrajšava EC8). Uporaba ostalih načinov projektiranja
sicer ni eksplicitno prepovedana, vendar je v takih primerih potrebno dokazati, da je dosežena stopnja
zanesljivosti vsaj enaka stopnji, ki jo predpisujejo Evropski standardi. S tem se pokriva predvsem
primere, ki jih EC8 ne obsega (Beg in Pogačnik, 2009).
Objekte se projektira glede na dve osnovni zahtevi: zahtevo po neporušitvi in zahtevo po omejitvi
poškodb. Zahteva po neporušitvi pravi, da mora biti konstrukcija projektirana in zgrajena tako, da
prenese projektni potresni vpliv brez porušitve dela ali celote. Objekt je projektiran glede na
verjetnost, da se bo v nekem časovnem obdobju (obratovalna doba objekta) zgodil potres, ki bo
prekoračil projektirani potresni vpliv. Verjetnost te prekoračitve je povezana s povprečno povratno
dobo s spodnjo enačbo:
𝑇

𝐿
𝑇𝑅 = − ln(1−𝑃
,
)
𝑅

kjer so:
TR… povprečna povratna doba,
PR… verjetnost prekoračitve določene velikosti potresnega vpliva,

(1)
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TL… vrednost verjetnosti prekoračitve velikosti potresnega vpliva v letih.
Projektni potresni vpliv je izbran glede na povprečno povratno dobo. V Sloveniji je za splošne objekte
vnaprej izbrano obratovalno obdobje 50 let, v katerem obstaja 10 % verjetnosti, da bo vrednost
projektnih potresnih vplivov presežena. V skladu s prejšnjo enačbo znaša povratna doba potresa 475
let, za katerega je tudi izdelana uradna karta projektnega pospeška tal, prikazana na Slika 4 (Lapajne in
sod., 2001) Včasih se za pomembne objekte uporablja deterministični postopek, pri katerem se
upošteva najslabši scenarij, kar pomeni, da se potres zgodi v najbližjem prelomu z največjo možno
magnitudo (Ministrstvo za obrambo, 2013).

Slika 4: Karta Slovenije za projektni pospešek tal (Lapajne in sod., 2001)

Zahteva po omejitvi poškodb se nanaša na poškodbe potresa v obratovalni dobi konstrukcije. Le ta
mora ostati brez takih poškodb in z njimi povezana omejitev uporabe objekta, katerih popravilo bi
predstavljalo nesorazmerno velik strošek v primerjavi s ceno konstrukcije. Izpolnjevanje zahteve se
zagotavlja s kontrolo dveh mejnih stanj: kontrola mejnega stanja nosilnosti in kontrola mejnega stanja
uporabnosti. Za omejevanje škode se je razvil t.i. koncept »performance based design«, kar bi lahko
prevedli kot projektiranje kontroliranega obnašanja. Ideja je, da projektanti čim bolj natančno
predvidijo obnašanje objektov pri potresih, v dogovoru z lastnikom pa se nato določi še sprejemljivo
velikost poškodb (Fajfar, 1999). Ključen s stališča potresno odpornega projektiranja mostov je 2. del
Evrokoda 8 (okrajšava EC8-2). Standard je od leta 2008 obvezno v uporabi tudi v Sloveniji in vsebuje
določila za projektiranje potresno odpornih mostov. Slovenski mostovi naj bi bili pred letom 2008, po
priporočilih DARS-a in IKPIR-a, projektirani upoštevajoč predstandard EC-2, vendar žal vse zahteve
niso bile vedno v celoti izpolnjene (Jamnik, 2012). Obstoječe stavbe pa z vidika potresne odpornosti
obravnava 3. del Evrokoda 8 (okrajšava EC8-3). Podaja merila za ocenjevanje in prenovo obstoječih
stavb in opisuje pristop pri izbiri ukrepov za sanacijo in rekonstrukcijo. Pri tem je poudarjeno, da je
najpomembnejše poznavanje obstoječega stanja objekta.
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Pri ugotavljanju obstoječega stanja objektov nam pomaga poznavanje njegovega projektiranega stanja,
zato je dobro poznati preteklo zakonodajo o potresno odporni gradnji. Glede na razvoj potresno
odporne gradnje lahko na kratko predpise razdelimo kronološko in sicer (povzeto po Kilar 2014 in
Ministrstvo za obrambo 2013):
- Pred letom 1895 (obdobje pred ljubljanskim potresom leta 1895)
Pravila za potresno varno gradnjo so bila temeljila predvsem na izkušnjah graditeljev. Omejevali
so višino stavb, povečevali debeline zidov v spodnjih etažah, znižali težišče stavbe.
- Od leta 1895 do 1946 (obdobje po ljubljanskem potresu leta 1895)
Po potresu v Ljubljani leta 1895 so izšli prvi tehnični predpisi, v katerem so bili zajeti
konstruktivni napotki. Določali so debelino opečnih zidov v posameznih etažah, širino medokenskih sklopov, izdelavo masivnih stropov in podobno. Kot horizontalna obtežba se je
upoštevala predvsem obtežba vetra.
- Od leta 1946 do leta 1963 (zgodnje povojno obdobje)
Leta 1948 so v tedanji SFRJ izšli »Začasni tehnični predpisi za obremenitev zgradb«, ki so bili
prvi predpisi, ki so vključevali potresno obtežbo kot poseben obtežni primer. Kljub temu so te
predpisi potresne obremenitve močno podcenjevali in so bili praviloma grajeni samo za prenos
vertikalne obtežbe. Takrat je bila Jugoslavija razdeljena na 3 potresne cone. Za najstrožjo cono
(cono katastrofalnih poškodb) je maksimalna potresna sila znašala največ 3% stalne in polovice
koristne obtežbe, kar je na nekaterih potresno ogroženih območjih tudi do deset krat manj od
današnjih zahtev.
- Od leta 1963 do leta 1981 (obdobje po potresu v Skopju leta 1963)
Leta 1963 so bili v Sloveniji sprejeti tehnični predpisi, ki so zahtevali ustrezno potresno odporno
projektiranje (Uredba o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih). V
tem letu je bila sprejeta tudi nova seizmološka karta Slovenije, ki je bolj realno opisovala območja
različnih intenzitet. Uredba je predpisovala uporabo spektra odziva, razporeditev horizontalnih sil
po višini stavbe in vpliv nosilnih tal. Za gradnjo zidanih konstrukcij je bila zahteva izvedba
horizontalne armiranobetonske vezi, medtem ko vertikalne vezi še niso bile predpisane (Gostič in
Dolinšek, 2017)
- Od leta 1981 do 2007 (obdobje po potresu v Črni gori leta 1979)
Sprejet je »Pravilnik o tehničnih normativih za graditev objektov visoke gradnje na seizmičnih
področjih«, ki zagotavlja višjo raven potresne varnosti kot predhodni predpisi.
- Od leta 2007 dalje
Konec leta 2005 je bil objavljen Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti, s katerim je
Slovenija sprejela Evropski standard EN 1998 (Evrokod) oziroma slovenski standard SIST EN
1998 – EC8. Določeno je bilo prehodno obdobje dveh let, ko sta se za potresno nevarnost
uporabljali dve uradni karti projektnega pospeška tal.
3.3 Postopek izvedbe rekonstrukcije
Pogoj za pristop k rekonstrukciji gradbenega objekta je poznavanje njegovega obstoječega stanja.
Potrebna je izvedba terenskih preiskav, s katerimi želimo izvedeti čim več o dejanskih lastnostih
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objekta, pri čemer si pomagamo tudi z obstoječo dokumentacijo. V grobem preiskave delimo na
ugotavljanje gradbeno fizikalnih lastnosti in ugotavljanje stanja nosilnega sistema konstrukcije.
3.3.1 Preiskave in vrednotenje
V prvi fazi izvedemo vizualni pregled, ki je tudi eden izmed najpomembnejših, saj je to naš prvi stik s
konstrukcijo in izkušeni strokovnjak lahko na podlagi izčrpnega vizualnega pregleda poda zelo
uporabne informacije. Prepoznava se predvsem vizualne karakteristike, kot so razpadanje in
preperevanje materiala, razpoke, izbokline, luščenje, spremembe barv, površinski madeži in podobno.
Pregled naj ne bi bil omejen izključno na konstrukcijo, temveč naj bi zajemal tudi okolico, morebitne
sosednje objekte in izpostavljenost klimatskim pogojem. Gre za najverjetneje enega zahtevnejših
vidikov pregleda in diagnosticiranja, saj lahko spregledani podatki in opustitev pregleda okolice
privedejo do napačnih zaključkov. Zaradi teh razlogov je pomembna izkušenost in usposobljenost
pregledovalcev (IAEA, 2002). Na podlagi vizualnega pregleda se poda splošna ocena objekta in
predpiše program nadaljnjih, podrobnejših preiskav, s katerimi nato ugotavljamo dejanske lastnosti
objekta in njegovih elementov kot na primer: stanje temeljnih tal, v primeru armiranobetonskih
konstrukcij se ugotavlja količina in razpored armature ter kakovost vgrajenega betona, sestavo zidov
pri zidanih objektih, prisotnost vlage v konstrukciji, deformiranje pod prometno obtežbo in podobno.
V kolikor so opazne večje poškodbe objekta ali druge nepravilnosti, se poskuša ugotoviti vzroke za
njihov nastanek. Preiskave so izvedene s kombinacijo nedestruktivnih, delno-destruktivnih metod in v
kolikor je le mogoče, pa tudi destruktivnih metod. Natančneje obravnavamo posamezne vrste preiskav
v poglavju 4.
3.3.2 Načrtovanje
Po izvedenih preiskavah in analizi obstoječega stanja objekta začnemo s fazo načrtovanja obnove ali
rekonstrukcije. S poznavanjem konstrukcijske zasnove, lastnosti materialov in vplivov (obtežb) na
konstrukcijo izdelamo statično in seizmično analizo objekta. Na podlagi analiz zasnujemo morebitne
spremembe in predlagamo ukrepe. Pri izbiri ukrepov se držimo smernic, ki jih predpisujejo evrokodi
ter drugi standardi in pravilniki. Ukrepi se predlagajo na podlagi predhodnega vrednotenja, kjer je
potrebno upoštevati tudi socialni vidik izvedbe ukrepov kot na primer: motenje bivanja oziroma
izvajanja dejavnosti v času izvedbe ukrepa, trajnost rešitve, možnost pridobitve soglasij in podobno.
3.3.3 Izvedba
Sledi izvedba del, ki se od postopka novogradnje loči predvsem v tem, da je potrebna visoka stopnja
kontrole kakovosti izvedenih del, saj gre pri izvedbi predvsem za uporabo specialnih materialov in
posebnih metod. To izvaja tako notranja kot tudi zunanja kontrola, saj je pravilnost izvedbe pri
uporabi specialnih materialov in metod bistvena za kakovostno izvedbo rekonstrukcije.
Rekonstrukcijska dela so cenovno praviloma dražja od ekvivalentnih del, ki se pojavljajo pri
novogradnjah, kar je predvsem posledica uporabe specialnih materialov, specialnih kadrov, oteženih
razmer dela zaradi omejitve prostora in varovalnih ukrepov (Gostič in Dolinšek, 2006).
Pri sanaciji poškodovanih armiranobetonskih konstrukcij (te predstavljajo prevladujoč delež
konstrukcij premostitvenih objektov) se ukrepi v grobem delijo na metode, ki zadevajo sanacijo in
zaščito betonskega medija in metode za zaščito armature. Sanacijski ukrepi, ki so namenjeni ojačitvi
betonske konstrukcije so (Likar, 2006 povzeto po ENV 1504-9:1997):
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-

dodajanje ali zamenjava jeklenih armaturnih palic neposredno v konstrukcijo ali ob njej,
ojačitev z vgradnjo jeklenih sider v vnaprej izvrtane luknje v obstoječem betonu,
ojačitev AB plošč,
dodajanje malte ali betona,
injektiranje in zapolnitev razpok, lukenj in odprtih stikov,
prednapenjanje - (naknadno napenjanje),
armiranje s polimernimi vlakni (angl. Fibre Reinforced Polymer – FRP).

Gostič in Dolinšek (2006) poudarjata, da ima lahko dobro poznavanje objekta tudi pozitivne
ekonomske učinke pri projektiranju in izvedbi. To na prvi pogled ni očitno, vendar se to lahko
izkaže kasneje, saj se z zanesljivimi podatki uporabijo nižji varnostni faktorji. Nepopolno
poznavanje objekta privede do nepredvidljivih situacij, ki v večini primerov izvedbo podražijo. V
skrajnem primeru se lahko zgodi, da objekta na predviden način ni mogoče rekonstruirati in bi bila
primernejša rešitev izvedba nadomestne gradnje. Stroški preiskav so v tem primeru zanemarljivi, v
primerjavi z izgubljenih časom, podvojenimi stroški gradnje in projektiranja. Novak (2008) v
diplomskem delu obravnava pristop sanacije gradu Pišece. Na tem primeru gradu so izvajali dve
raziskavi o trenutnem stanju nosilnih elementov objekta: raziskava za potrebe EU projekta in
raziskava za potrebe izdelave projektne dokumentacije. Spremljali so tudi potek sanacije in na
podlagi operativnih sestankov ugotovili, da bi z izdelavo optimalnih raziskav na objektu lahko
stroške projektantskega nadzora zmanjšali za 60 %.
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4 VRSTE PREISKAV
Preiskave objektov se izvajajo iz različnih razlogov, vendar vedno s ciljem pridobiti informacije in
podatke o preiskovanem objektu kot celoti, njegovih elementih, vgrajenih materialih in morebitnih
poškodbah. Spekter preiskav je širok in zajema vse od monitoringa (zveznega zajemanja podatkov)
pomembnejših infrastrukturnih objektov, periodičnih vizualnih pregledov, enkratnih detajlnih
pregledov do preverjanja novo vgrajenih materialov v pri notranji ali zunanji kontroli, ko se preverja
skladnost izvedbe s projektno dokumentacijo. V splošnem (v tej nalogi) preiskave delimo na:
-

nedestruktivne (neporušne) preiskave,
destruktivne (porušne) preiskave,
monitoring.

Nedestruktivne preiskave predstavljajo preiskave, kjer iz konstrukcij ne jemljemo vzorcev in s tem
njenih elementov ne poškodujemo. Glavna prednost tovrstnih preiskav je torej, da fizično ne
posegamo v material, kar pomeni, da lahko izvedemo poljubno število preiskav na poljubnih mestih.
Zaradi navedenih lastnosti je uporaba nedestruktivnih metod v gradbeništvu vse bolj prisotna,
predvsem pri določanju obstoječega stanja in kasnejši obnovi pomembnejših objektov kulturne
dediščine. Slabost nedestruktivnih metod je, da imajo omejeno in spremenljivo penetracijsko
sposobnost, to je sposobnost prodiranja v gradbene elemente. Vzrok je heterogena struktura gradbenih
materialov, nepravilnosti v konstrukcijskih elementih in občutljivost tovrstnih metod na fizikalne
lastnosti gradbenih materialov (Cotič, 2014). Zaradi vseh teh omejitev je zanesljivost podatkov s
tovrstnimi preiskavami nizka. Kljub temu pa uporaba nedestruktivnih metod zaradi ostalih prednosti
narašča. Vedno bolj se kaže tudi pomembnost le-teh pri rednih in glavnih pregledih premostitvenih
objektov, saj lahko ravno z njimi zvišamo zanesljivost podatkov vizualnega pregleda in s tem
zmanjšamo vpliv subjektivnosti ocenjevalca pri tovrstnih pregledih.
Za razliko od nedestruktivnih imajo destruktivne preiskave navadno visoko zanesljivost podatkov in se
običajno izvajajo na licu mesta (»in-situ«) ali pa je vzorec prenesen v laboratorij za nadaljnjo
preiskavo. Destruktivne metode preiskav so večinoma izbrane za objekte, za katere je prenova že
predvidena in poškodbe ob izvajanju preiskav in jemanju vzorcev ne predstavljajo težav ali pa je
zahtevana visoka zanesljivost podatkov. Glavna prednost tovrstnih preiskav je, da preiskujemo
dejanske elemente konstrukcije, z dejanskimi materiali v dejanskih obtežnih pogojih. Slabost je
omejitev števila preiskav, kar postavlja pod vprašaj postavlja vrednotenje in posplošitev preiskav na
celotno stavbo. Posledično je potrebno skrbno izbrati mesto preskušanja in zavarovati konstrukcijo
pred morebitnimi poškodbami, ki bi lahko nastale med preiskavo (Tomaževič, 2016).
V okviru te naloge štejemo med preiskave tudi monitoring, omejimo pa se izključno na zvezno
zajemanje podatkov, tj. zajemanje in pridobivanje podatkov s pomočjo različnih merilnih
inštrumentov na objektu. Monitoring se redno izvaja tudi po končani gradnji, saj lahko z današnjim
razvojem in vgraditvijo senzorjem ter drugih tehnologij daljinskega zaznavanja, spremljamo stanje
objektov med obratovanjem v realnem času.
Za uspešno rekonstrukcijo oz. sanacijo gradbenega objekta pa lahko zanesljive podatke dobimo le s
kombinacijo dveh ali več metod (Bosiljkov, 2006). Velika večina v nadaljevanju navedenih preiskav
obravnava armiranobetonske konstrukcije, katerim je tudi v splošnem namenjeno največ preiskav.
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Razlog je predvsem v razširjenosti armiranobetonskih premostitvenih objektov in velikemu številu
možnih vrst poškodb in pomanjkljivosti, ki jih tovrstni objekti lahko imajo.
4.1 Nedestruktivne preiskave
Za potrebe gradbeništva razvrščamo nedestruktivne preiskave v grobem v dve glavni skupini –
akustične (zvočne) in elekromagnetne (EM), dokaj pogosto pa se uporablja tudi nekatere mehanske
preiskave, kot sta na primer metoda udarnega kladiva (angl. Rebound hammer test - pogovorno se pri
nas uporablja tudi beseda sklerometer) (Kušar, 2014) in penetracijski test z iglo (angl. Probe
penetration test). Obe mehanski metodi sta hitri in enostavni metodi za določanja tlačne trdnosti »insitu« betona ter slonita na odzivu materiala na mehansko obremenitev. Omenjeni sta tudi dve metodi
za ugotavljanje delaminacij na premostitvenih objektih, ki slonita na mehanskem valovanju: vlečenje
vrvi (angl. Chain dragging) in udarjanje s kladivom (angl. Hammer sounding) ter metoda za določanje
vlage z elektronskimi aparaturami. Akustične metode temeljijo na širjenju in odboju mehanskega
zvočnega valovanja v trdnih snoveh. Rezultati metode so odvisni od gostote in elastičnih lastnosti
materialov. Na podlagi odboja zvočnih valov v trdni snovi omogočajo določitev votlin, razpok,
območij nepravilnosti, debeline zidov in plošč in druge informacije. Akustične metode se nadaljnje
razlikujejo glede na način generiranja in uporabljeno frekvenco zvočnih valov:
-

-

-

Metoda udarec-odmev (angl. Impact echo), ki uporablja frekvence nižje od 1 kHz, vendar se v
današnjem času uporablja tudi za oceno debeline armiranobetonskih plošč s frekvencami do
80 kHz (Cotič, 2014).
Metoda z ultrazvokom (angl. Ultrasonics), ki uporablja piezoelektrične oddajnike in
sprejemnike s frekvencami, višjimi od 20 kHz (Cotič, 2014).
Metoda akustične emisije (angl. Acoustic emission – AE), ki temelji na sprejemanju zvočnih
valov, generiranih znotraj preizkušanca, ki je pod vplivom obtežbe ali spremembe materiala
(Agrež in Ziherl, 2008).
Metoda s kladivom (angl. Sonic pulse test), kjer kladivo oddaja frekvenco od 500 Hz – 10 kHz
(Cotič, 2014), ki se uporablja za določanje lokacij delaminacij in razpok na armiranobetonskih
elementih ter preiskovanje kakovosti zidanih konstrukcij.

Elektromagnetne metode pri določanju stanja konstrukcije izkoriščajo njene elektromagnetne lastnosti.
Temeljijo na širjenju elektromagnetnih valov in merjenju elektromagnetnih lastnosti materialov.
Izmed vseh metod so glede uporabljene merilne tehnike in opreme najbolj raznovrstne:
-

-

Georadar (angl. Ground Penetrating Radar – GPR), ki temelji na generiranju in širjenju
elektromagnetnih valov v preizkušanec in sprejemanju odbitih valov od različnih nepravilnosti
v preizkušancu (Komel in Pavlič, 2008).
Metode elektro potenciala, s katerimi ugotavljamo kritične lokacije za nastop korozije v
armiranobetonskih elementih, uporabljajo pa se tudi za preiskovanje zidov. Metode merjenja
korozije jekla v betonu lahko merimo neposredno ali posredno z merjenjem parametrov, za
katere vemo, da so v povezavi s korozijo. Te parametri so npr.: vlaga betona, pH vrednost,
koncentracija kloridov, električna prevodnost. V gradbeništvu je med metodami merjenja
elektro potenciala za preiskovanje korozije, najbolj pogosto v uporabi metoda, ki temelji na
merjenju elektrokemijskega potenciala vgrajenih armaturnih palic glede na referenčno
elektrodo (angl. Half-cell potential method) (Česen, 2013).

21
Kumar, A. 2018. Praktična uporabnost nekaterih nedestruktivnih preiskovalnih metod pri načrtovanju pregledov premostitvenih objektov.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Gradbeništvo, Nizke gradnje.

-

Elektrokemijske metode kot sta metoda merjenja linearne polarizacijske upornosti in metoda z
galvanostatskim pulzom (Česen, 2013).
Termografija (angl. Infrared Thermography – IRT) je v gradbeništvu vsestransko uporabljena
metoda (Cotič, 2010).
Detektor kovin (angl. Metal detector, pogovorno profometer)
Radiografija je jedrska metoda, ki je zaradi visoke cene in zahtevnosti izvedbe, v gradbeništvu
redkeje uporabljana (Špeglič, 2013).

4.1.1 Metoda udarnega kladiva (angl. Rebound (Schmidt) hammer test)
Napravo za metodo udarnega kladiva je leta 1948 razvil švicarski inženir Ernst Schmidt (od tod tudi
ime kladiva, pri nas pa se za napravo pogovorno uporablja tudi beseda sklerometer). Kot še nekatere
druge metode, ki so se v tistih letih začele uporabljati v gradbeništvu za oceno homogenosti in tlačne
trdnosti, se je motivacija za napravo porodila iz testov razvitih za merjenje trdote kovin (Carino,
1997), kjer je znana korelacija med tlačno trdnostjo in trdoto površine. Bistveni deli, ki sestavljajo
Schmidtovo kladivo, so zunanji okvir (angl. Body), bat (angl. Plunger), kladivo oz. elastična masa
(angl. Hammer), vzmet (angl. Spring) in indikator odbitja (angl. Slide Indicator). Kladivo za test
pripravimo tako, da ga držimo čim bolj pravokotno na površino preizkušanca in pustimo batu, da se
»iztegne« iz naprave (Slika 5 (a)). Napravo nato potisnemo na površino preizkušanca s čimer se
raztegne vzmet, ki je pritrjena na bat in elastično maso (Slika 5 (b)). Ko napravo potisnemo do meje,
zapora (angl. Latch) izpusti elastično maso, ki se nato zaradi vzmeti in težnosti odbije od bata (Slika 5
(c) in (d)). Razdaljo elastične mase od bata meri indikator na katerem odčitamo rezultat oziroma
končno številko (angl. Rebound number). Rezultat preskusa je odvisen od trdote površine, ki jo lahko s
pomočjo poznavanja empirično določene povezave med trdoto površine in tlačno trdnostjo
preskušanega materiala prevedemo v tlačno trdnost (Helal in sod., 2015). Privzeta kalibracija je
nastavljena na horizontalno preskušanje, torej za merjenje lastnosti sten, kjer je kladivo pravokotno na
preizkušan element. Lahko se uporablja tudi vertikalno in pod kotom, vendar moramo tedaj rezultate
tlačne trdnosti popraviti (pretvoriti), skladno s preglednicami, ki jih predloži proizvajalec opreme.

Slika 5: Sestavni deli Schmidtovega kladiva in postopek izvedbe (Carino, 1997)
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Metoda je izvedena na mestu (»in situ«), je zelo hitra in poceni. S preiskavo določimo tlačno trdnost
preskušanca, najpogosteje pa se uporablja za beton. Za ustrezno oceno tlačne trdnosti je potrebno
izvesti zadostno število ponovitev, zagotoviti pa je potrebno tudi odstranitev morebitnih finalnih oblog
na preskušancu (barva, mavec, dekoracije ali karkoli podobnega). Ker je preiskava odvisna od
lastnosti betona na površini ali zelo blizu površine, lahko dobimo nekonsistentne rezultate v primeru,
ko se bat naprave nahaja točno nad večjim primerkom agregata ali zračnih por. Zato standard EN
12504-2:2012 zahteva, da se pri preiskovanju določenega mesta opravi vsaj 10 meritev, pri čemer dve
meritvi med seboj ne smeta biti oddaljeni manj kot 2,5 cm. Navedeno je tudi, da se meritve ne izvajajo
na mestih, kjer je točno nad armaturno palico manj kot 2 cm zaščitnega sloja betona. Poleg tega mora
biti vsaka površina, ki je močno hrapava, mehka ali vsebuje sledove malte, brušena.
Slika 6 prikazuje krivulje različnih avtorjev3, ki so obravnavali povezavo rezultatov testa
Schmidtovega kladiva in tlačno trdnostjo betona. Opomniti velja, da krivulje odstopajo tudi od tistih
krivulj, ki jih podajo proizvajalci sklerometrov.

Slika 6: Krivulje za kalibracijo rezultatov testa udarnega kladiva (L'Hermite, D.T 1960, cit. po Malhotra in
Carino, 2004)

Prednost:
-

Poda zadovoljivo natančno oceno tlačne trdnosti in jo lahko uporabimo za celotno
konstrukcijo, če je to potrebno.

Slabosti:
-

3

Če hočemo preiskati celotno konstrukcijo, je lahko delo zelo zamudno, saj je potrebno opraviti
veliko meritev.

Kolek, J. 1958. An appreciation of the Schmidt rebound hammer. Mag. Concr. Res. London.
Schmidt, E. 1950. The concrete test hammer (Der Beton-Prüfhammer), Schweiz. Bauz. Zurich.
Greene, G.W. 1954. Test hammer provides new method of evaluating hardened concrete. ACI J. Proc. 51, 3: 249 str.
Chefdeville, J. 1953. Application of the Method toward Estimating the Quality of Concrete. Special Issue-Vibrating Testing
of Concrete, 2nd part. Paris
(povzeto po Malhotra in Carino, 2004)
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-

-

Rezultati meritev so odvisni od velikega števila dejavnikov: gladkosti površine, starosti
betona, velikosti, oblike in togosti preizkušanca, vrsta agregata in cementa, količina cementa,
morebitna prisotnost vlage in stopnja karbonatizacije.
Metoda zaradi svoje narave in možnih sprememb v površini betona ni dovolj zanesljiva, da bi
obveljala kot nadomestna zanesljivejšim metodam določanja tlačne trdnosti vgrajenega betona
(kot na primer laboratorijska preiskava tlačne trdnosti betona - SIST EN 12390:3:2009, pri
kateri pa moramo odvzeti valjasti vzorec betona). Zato je uporabna bolj kot pokazatelj
primerjalnih vrednosti tlačne trdnosti, kot pa za merjenje absolutnih vrednosti. Na podlagi
raztrosa rezultatov preiskave s sklerometrom, določimo potrebno število odvzetih valjev za
potrditev tlačne trdnosti. Pri merjenju s sklerometrom moramo biti pazljivi tudi, da je
instrument pravilno kalibriran.

4.1.2 Penetracijski test z iglo (angl. Probe penetration test)
Podobno kot metoda udarnega kladiva tudi ta metoda poda tlačno trdnost betona. Temelji na tem, da
igla (angl. probe) prodre skozi površino betona v notranjost. Tako je mogoče, v okviru predpostavk,
omejitev in povezav med globino penetracije in nekaterimi lastnostmi betona pod površjem, določiti
empirično povezavo med globino penetracije in tlačno trdnostjo betona. Razvijanje metode in opreme
se je začelo leta 1964 v sodelovanju pristanišča New York (T.R. Cantor of the Port New York
Authority) in podjetja Windsor Machinery Co. Sistem in oprema sta bila nato podana na trg, zato se
včasih ta metoda imenuje tudi Windor probe test (Carino, 1997).
Glavno opremo sestavlja utrjena jeklena igla, »pištola« oz. pogon (angl. drive) z naboji (angl.
cartridges), ki iglo »porine« v beton in merilnik, ki meri globino penetracije igle. Igle so premera 6,3
mm (tudi 7,9 mm za betone z lahkim agregatom) in dolžine 79,5 mm in imajo stožčasti konec. Na
drugi strani so z navoji vstavljene v luknjo na »pištoli«. Igla penetrira v beton, dokler se s drobljenjem
in lomljenjem betonskega agregata in malte, ter trenjem ne absorbira vsa kinetična energija ustvarjena
s »pištolo«. Igla povzroči, da se beton do površine zlomi v obliki stožca. Na Slika 7 je prikazana cona
poškodovanosti (angl. damage zone). Globje prodiranje igle onemogoča trdnost materiala ob konici in
trdota agregata (Carino, 1997). Zaradi manjših poškodb, ki jih metoda pusti na betonu, bi lahko le-ta
veljala tudi za delno-destruktivno.

Slika 7: Shematski prikaz lokalne porušitve pri penetraciji igle pri Windsor probe testu (Carino, 1997)
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Na globino penetracije torej vplivajo trdnostne lastnosti agregata. Največji vpliv ima trdota agregata.
Pri istem tlačnem trdnostnem razredu betona bo globina penetracije večja za beton z lahkim agregatom
v primerjavi z betonom z težkim agregatom. Prav tako na test vpliva velikost agregata in trdota malte.
Smer, v katero izvajamo test, ne vpliva na rezultate, dokler je test izveden pravokotno na površino.
Prav tako ne vplivajo na test pogoji na površini. Potrebno pa je biti pazljiv, da testa ne izvajamo v
bližini armaturnih palic, še posebno v primeru, ko je zaščitna plast betona majhna.
Proizvajalec Windsor probe testa je izdal tabele, ki povezujejo vidno dolžino igle (angl. exposed
length) tj. dolžina igle, ki ni penetrirala v beton in tlačno trdnost betona. Za vsako vidno dolžino je
podana različna tlačna trdnost betona, glede na tip agregata uporabljen v betonu. Tabele so izdelane na
osnovi empiričnih povezav, ki jih je proizvajalec ugotovil z laboratorijskimi preiskavami. Kljub temu
so nekateri avtorji z raziskavami ugotovili, da tabele ne dajo vedno zadovoljivih rezultatov, zato je
potrebno rezultate s tabel smiselno povezati z vrsto preiskanega betona (IAEA, 2002). Za metodo
obstaja ameriški standard ASTM C803M – 17: Standard Test Method for Penetration Resistance of
Hardened Concrete.
Metoda se lahko uporablja za:
-

Določanje tlačne trdnosti betona v fazi strjevanja, za odločanje o tem, kdaj se lahko odstrani
opaž.
Določanje tlačne trdnosti betona kot nadomestna metoda jemanja vzorcev ali kadar je pod
vprašajem kakovost betona zaradi neprimernih pogojev strjevanja in je potrebno opraviti »insitu« meritve. Podobne zahteve za »in-situ« preiskave se pojavijo tudi pri starejših objektih in
zaradi praktičnih razlogov, kot je zamudno opravljanje testov v laboratoriju.

Prednosti:
-

Metoda je hitra in enostavna za uporabo in tudi oprema ne potrebuje veliko vzdrževanja.
Rezultati so razmeroma hitri, v kolikor je v tabelah proizvajalca na voljo ustrezna krivulja za
preiskovan betona in uporabljen agregat.
Potreben dostop samo do ene površine.
Rezultati bodo predstavljali vrednosti betona do globine penetracije in ne samo na površini,
kot je to pri metodi udarnega kladiva.

Slabosti:
-

Minimalna oddaljenost med dvema sosednjima preiskavama ali oddaljenost do kateregakoli
roba je od 150 – 200 mm.
Minimalna debelina preiskovanega elementa mora biti vsaj trikrat večja od pričakovane
globine penetracije.
Test je omejen na betone s tlačno trdnostjo manj od 40 MPa.
Metoda pusti manjše luknjice (cca. 8 mm), ki so posledica penetracije igel.
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4.1.3 Metoda udarec-odmev (angl. Impact Echo – IE)
Metoda udarec-odmev temelji na odboju zvočnega valovanja, ki ga generiramo z mehanskim udarcem
na površini preizkušanca. Uporablja nizko frekvenčno območje in podaja celosten odziv, zaradi česar
je bolj primerna za podrobno analizo narave napak (Cotič, 2010). Oprema metode sestoji iz kladiva oz.
jeklene krogle, ki ustvari udarec (angl. Impact) in odda zvočno valovanje, sprejemnika, ki zajema
podatke in programske opreme, ki podatke obdela in prikaže na numeričen in grafičen način. Temelji
na opazovanju in merjenju zvočnih valov, ki se širijo skozi element in se odbijajo od napak v
notranjosti elementa, drugih prisotnih materialov in zunanjih površin. Zvočne valove ustvarimo z
udarcem površine elementa oziroma preizkušanca z majhnim kladivom ali jekleno kroglo. Odbito
valovanje od napak v notranjosti preizkušanca ustvarja majhne pomike na površini, ki jih merimo s
sprejemnikom (angl. Transducer) nameščenim vzporedno od udarca. Sprejemnik meri pomike in čas
valov ter jih transformira v grafa napetost – čas in amplituda – frekvenca. Vzorci na teh grafih so tisti,
ki dajo informacijo o lokaciji nepravilnosti ali debelinah slojev elementa. Če se na znanih vzorcih
pojavijo spremembe ali motnje v grafu je to znak o obstoju in lokaciji nepravilnosti (Sansalone in
Streett, 1997). Globino nepravilnosti dobimo na podlagi grafa amplituda-frekvenca. Z uporabo
frekvenčnih vrhov na grafu, lahko določimo oddaljenost od odbojnih površin. Na Slika 8, desno
vidimo, da frekvenčni vrh f1 poda določeno globino od odbojne površine, ki je v tem primeru debelina
elementa d1. Frekvenčni vrh f2 pa poda globino od druge odbojne površine d2. Ta odbojna površina v
tem primeru predstavlja nepravilnost znotraj elementa.

Slika 8: Posplošen prikaz metode Impact Echo (Sansalone in Streett, 1997) in grafična razlaga (Bosiljkov, 2016)

Z metodo ugotavljamo lokacije armature in praznin, določamo poškodovana območja in razpokanost
betonskih in zidanih konstrukcijskih elementov. Uporablja se tudi za odkrivanje delaminacij in
odstopanja armature v vseh armiranobetonskih konstrukcijah kot so plošče, stene, stebri, nosilci in
mostne armiranobetonske plošče z asfaltom. Z metodo lahko določamo tudi debelino posameznih
slojev materiala v zidanih konstrukcijah povezanih z malto, armiranobetonskih ploščah in debeline
posameznih slojev na cestah. Za lažjo praktično uporabo se uporabljajo tudi avtomatizirane naprave,
ki omogočajo hitrejše preiskovanje večjih površin. Metoda ima ameriški standard, ki obravnava
merjenje debeline betonskih plošč: ASTM C1383-15: Standard Test Method for Measuring the PWave Speed and the Thickness of Concrete Plates Using the Impact-Echo Method.
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Slika 9: Naprave za preiskovanje obsežnejših armiranobetonskih površin po metodi udarec – odmev (Gucunski
in sod., 2012)

Slabosti:
-

-

Potrebna je dobra usposobljenost in izkušenost pri interpretaciji rezultatov, saj spremembe
valovanja ne pomenijo nujno razpok ali praznin. Lahko so posledica odboja od armature v
betonskem elementu.
Površina preizkušanca mora biti popolnoma gladka in očiščena, saj v nasprotnem primeru
valovanje ne prodre dovolj globoko.

Sansalone in Streett (1997) poudarjata, da je za uspešen pregled potrebno razumevaje delovanja
metode in tudi znanje o gradbenih konstrukcijah.
4.1.4 Metoda z ultrazvokom (angl. Ultrasonics)
Metoda temelji bodisi na odmevu bodisi na prenosu ultrazvočnega valovanja z oddajniki (angl.
transmitter) in sprejemniki (angl. receiver). Ta metoda uporablja piezoelektrične naprave tako za
oddajanje kot za sprejemanje ultrazvočnega valovanja. Generirani valovi so lahko tako longitudinalni
kot tudi transverzalni. V gradbeništvu se uporabljajo oddajniki ultrazvočnega valovanja od 20 kHz –
200 kHz. Možna je tudi uporaba nižjih frekvenc (10 kHz) za preiskovanje večjih betonskih elementov,
ali višjih frekvenc (tudi do 1 MHz) za preiskovanje malt in injektivnih mas, kjer je pot potovanja
signala kratka (IAEA, 2002). Metodo uporabljamo za določanje debelin sten, ugotavljanje prisotnosti
praznin, določanje globine razpok in tudi za ocenjevanje trdnosti betona in določanje dinamičnega
modula elastičnosti betona. Uporablja se tudi za preiskave korozije jeklenih elementov, kjer so
površine elementov večinoma vidne in dostopne. Ultrazvočne preiskave evidentirajo tako površinske
kot globinske poškodbe, natančno določijo njihova mesta in obliko. Ko valovanje zazna napako v
notranjosti preizkušanca, se majhen del oddane energije odbije nazaj na površino, kjer se te napake
grafično zaznajo kot anomalije v valovanju, saj je valovanje drugačno kot v preostalem delu elementa.
Glede na položaj oddajnika in sprejemnika poznamo tri konfiguracije preiskave: kadar sta oddajnik in
prenosnik postavljena na nasprotujočih si straneh preizkušanca (Slika 10, levo) gre za direktno
tehniko, kadar sta postavljena na med seboj pravokotnih stranicah gre za pol-direktno preiskavo (Slika
10, sredina), indirektna preiskava pa pomeni, da sta oddajnik in sprejemnik postavljena na isti strani
preizkušanca (Slika 10, desno).
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Z direktno tehniko merimo čas valovanja skozi element. Čas in izračunana hitrost nam podata
informacijo o homogenosti elementa, ki ga preiskujemo. Na hitrost valovanja vpliva sestava elementa
in pa praznine in nepravilnosti, ki so v notranjosti. Pri odčitavanju razporeditve hitrosti skozi element,
lahko te nepravilnosti lociramo. Ta tehnika ima najbolj zadovoljive rezultate, ker se prenese in sprejme
največ energija impulza. Zadovoljiva je tudi uporaba pol-direktne tehnike, kjer pa je potrebno biti
pazljiv, da oddajnik in sprejemnik med seboj nista preveč oddaljena. Tehnika se uporablja, kadar se
izogibamo velikim količinam vgrajene armature (Malhotra in Carino, 2004). Indirektna tehnika temelji
na odboju zvočnih valovanj, ki jih pošlje oddajnik. Notranje praznine v elementu delujejo kot vmesna
površina med dvema različnima materialoma od katerih se zvočno valovanje odbije (Bosiljkov in sod.,
2010).

Slika 10: Direktna (levo), pol-direktna (sredina) in indirektna tehnika (desno) preiskave (Malhotra in Carino,
2004)

Pri ultrazvočni metodi lahko merimo točkovno ali s kombinacijo meritve več točk na površine. V
gradbeništvu s točkovnimi meritvami običajno ne dobimo veliko informacij. V najboljšem primeru
lahko s točkovnimi meritvami ugotovimo debelino posameznih slojev gradbenega elementa, če le
vemo, da so sloji v gradbenem elementu med seboj vzporedni. Znaten korak je bil dosežen z
avtomatizacijo in uvedbo več nizov razporeditve (angl. array arrangement) oddajnikov in
sprejemnikov, kar omogoča preiskovanje večjih betonskih površin, kot je recimo prekladna
konstrukcija premostitvenih objektov. Pri tem je pomemben dober stik senzorjev v oddajnikih in
sprejemnikih s površino preiskovanega elementa, saj lahko kakršnakoli prekinitev stika vpliva na
rezultate meritev (hitrost valovanja). Stik lahko izboljšamo z uporabo gelov in masti (Helmerich idr.,
2008; Kashif Ur Rehman in sod., 2016). Metoda ima standard EN 12504-4:2004 za določanje hitrosti
ultrazvočnih valov.

Slika 11: Merilna oprema (levo) za preiskovanje in izvajanje (desno) ultrazvočne preiskave zgornjega dela
konstrukcije mostu (Gucunski in sod., 2012)
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Prednosti:
-

Valovanje pri metodi z ultrazvokom, lahko v nasprotju z elektromagnetnim valovanjem prodre
v kovine.
Ima dobro ločljivost pri določanju oddaljenosti in velikosti nepravilnosti v preizkušancu.
Preiskovalna oprema je enostavna za izvajanje na terenu.

Slabosti:
-

Točkovne meritve ne dajejo zadovoljivih podatkov.
Občutljiva je na prisotnost vlage in temperature pri ocenjevanju trdnosti betona – opazne so
bile razlike v trdnosti pri betonskem elementu in laboratorijski kocki, narejeni iz istega betona
(IAEA, 2002). Občutljiva je tudi na velikost agregata, vodocementno razmerje, starost betona
(Malhotra in Carino, 2004).

4.1.5 Akustična emisija (angl. Acoustic emission – AE)
Metoda izkorišča dejstvo, da materiali in konstrukcije oddajajo zvok, ko so mehansko in termalno
obremenjene do plastičnih deformacij. To nastajanje valovanja v materialu imenujemo akustična
emisija in je posledica hitro sproščene energije iz nekega vira – npr. mehanska deformacija, kot je
udarec, razpoka, zdrs in podobno. Na površini valovanje lahko zaznamo s piezoelektričnimi senzorji,
ki so sposobni zaznavanja že zelo majhnih nihanj. Ti senzorji mehanske deformacije pretvorijo v
električni signal.

Slika 12: Različni tipi senzorjev za uporabo pri metodi AE - levo (Vir: physicalacoustics.com) in desno nameščen senzor na preizkušanec v laboratoriju (Bremec, 2007)

Pri metodi akustične emisije je potrebno omeniti Kaiserjev pojav, imenovan po odkritelju Josefu
Kaiserju (1950). Ugotovil je, da materiali pod obremenitvijo oddajajo majhne pulze elastične energije
v frekvenčnem območju od 100 kHz do 2 MHz. Material dalje proizvaja akustične valove samo takrat,
ko je obremenjen z večjo obremenitvijo, kot je bila kadarkoli prej dosežena v obravnavanem
materialu. Signal torej dobimo, ko je prvotna obremenitev presežena (Bremec, 2007; Agrež in Ziherl,
2008).
Metoda omogoča odkrivanje novih poškodb in lahko s stalno prisotnostjo merilnega sistema ugotovi
nastanek in lokacijo napake v trenutku, ko se pojavi in razpoke odkrije, še preden so vidne s prostim
očesom. Uporabna je predvsem v sistemih, kjer je potrebno testiranje opreme med delovanjem.
Mednje spadajo rafinerije, cevovodi, jedrske elektrarne, konstrukcije letal, gradbeni objekti,
izpostavljeni velikim obremenitvam. V gradbeništvu se uporablja za določanje lokacije dogodkov v
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materialu in ima potencial uporabe pri monitoringu betonskih konstrukcij (torej tudi večine
premostitvenih objektov). V betonskih konstrukcijah signal akustične emisije običajno povzroči
nastanek ali rast razpok ali zdrs med armaturnimi palicami in betonom. Malhotra in Carino (2004)
navajata, da je metoda uporabljena predvsem pri laboratorijskih preiskavah in je za praktično uporabo
problematična. En razlog je, da rezultati niso dovolj zanesljivi glede določanja vzrokov poškodb in
zvočnega šuma v ozadju. Drugi razlog pa izhaja iz dejstva, da so signali akustične emisije povzročeni
takrat, ko je konstrukcija v večji obremenitvi kot kadarkoli prej, kar predstavlja praktičen problem, saj
zaznavamo obremenitve v plastičnem območju.
Prednosti:
-

Omogoča nadzorovanje konstrukcije v realnem času, tj. takojšnje zaznavanje razpok in
njihovega napredovanja, zato je uporabna tudi za monitoring.
Določanje lokacije oddaljenih poškodb.
Merilni sistem je hitro nastavljiv in ni potreben dostop do celotnega objekta.

Slabosti:
-

Glavna slabost je občutljivost na okoliški šum, katerega je potrebno prepoznati in ločiti od
koristnih signalov. Ko šum preseže določen prag, postane metoda neuporabna.
Nemožnost zaznavanja napak v materialu, ki niso posledica mehanskih deformacij, kot je na
primer korozija.
Konstrukcija mora biti pod obremenitvijo.

4.1.6 Georadar (angl. Ground Penetrating Radar – GPR)
Georadar je relativno mlada geofizikalna metoda, ki je razvoj in tehnološko dovršenost doživela v
zadnjih dvajsetih letih tudi in predvsem zaradi razvoja programske opreme, ki omogoča
dvodimenzionalno in trodimenzionalno obdelavo meritev. Georadar je sestavljen iz generatorja
elektromagnetnih impulzov in oddajno-sprejemne antene (angl. monostatic radar), ki lahko na
sekundo 200-krat odda in sprejme elektromagnetne valove. Običajno uporablja elektromagnetne
valove v frekvenčnem območju od 100 MHz – 1 GHz (tudi do 3GHz) (COST 345, 2002), po
navedbah Kohl (2005) se za elemente gradbenih konstrukcij najpogosteje uporablja antene s središčno
frekvenco valovanje med 300 MHz in 2,5 GHz. Metoda temelji na oddajanju in širjenju
elektromagnetnih pulzov ter zaznavanju bodisi odbitega bodisi prepuščenega valovanja z uporabo
antene. Valovanje se pri širjenju skozi material sipa, z globino njegova jakost slabi, obenem pa se
generirani elektromagnetni valovi odbijajo od mejnih ploskev materialov z različnimi dielektričnimi
lastnostmi. Dielektričnost materiala je izražena z relativno dielektrično konstanto materiala (εr) in je
brezdimenzionalna. Pri meritvah z georadarjem je razlika v dielektričnih konstantah materialov
ključna za zaznavanje anomalij v elementu, saj se ta razlika odraža v spremembi amplitude (Cotič,
2014). Dielektrično konstanto lahko opišemo kot sposobnost shranjevanja in oddajanja energije
elektromagnetnega valovanja v obliki električnega naboja (Špeglič, 2013). Pri konstrukcijskih
materialih v gradbeništvu se ta konstanta v povprečju giblje od 4 za suhe opeke, do 20 za vlažne
betone. (Jol, 2009)
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Slika 13: Shematični prikaz širjenja in odboja elektromagnetnega valovanja od materialov z različnimi
relativnimi dielektričnimi konstantami (Bosiljkov in sod., 2010)

Področje uporabe georadarja je zelo široko in se v svetu uporablja tudi na področju okoljske
problematike (npr. odkrivanje zakopanih eksplozivnih teles, problemi pri hidrogeologiji,
sedimentologiji in drugih z okoljem povezanih ved), odkrivanja arheoloških ostalin in širjenju
onesnaževal v tleh, saj z njim lahko določimo mejo med elektromagnetno različnimi materiali.
Večinoma so to naravne, geološko različne snovi, vendar ima široko uporabo tudi pri umetnih snoveh
kot so: beton, plastika, asfalt in drugih konstrukcijskih elementih v gradbeništvu. Snovi, ki jih
preiskujemo, so lahko naravnega ali umetnega izvora, debele od nekaj centimetrov do nekaj deset
metrov, kar še povečuje uporabnost georadarja (Komel in Pavlič, 2008).
V gradbeništvu se georadar uporablja za:
-

ugotavljanje debeline, sestave in stanja armiranobetonskih plošč, podpornih zidov, sider,
temeljev in podobnih betonskih elementov,
odkrivanje razpok, praznin in območij anomalij in gnezdenja v betonskih konstrukcijskih
elementih,
ugotavljanje lokacij jeklenih armirnih palic,
ugotavljanje kakovosti injektiranja konstrukcijskih elementov,
odkrivanje poteka instalacij v stenah, tleh in stropih.

Nivo podrobnosti, ki jo je mogoče zaznati, je odvisno od frekvence valov in razlike električnih
lastnosti materialov v konstrukciji. Nižja kot je frekvenca, večja je globina penetracije in višja kot je
frekvenca, boljša je resolucija rezultatov. Izbira frekvence je kompromis med različnimi zahtevami.
Na Slika 14 je prikazana preiskava armiranobetonskega elementa, kjer se določuje lokacije jeklene
armature (COST 345, 2002). Ameriški standard ASTM D6432-11, podaja smernice za uporabo
metode GPR pri preiskovanje pod površino.
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Slika 14: Preiskava GPR, s katero lahko določamo lokacijo armature v betonu (COST 345, 2002)

Prednosti:
-

-

-

Največje prednost georadarskih raziskav so v njihovi vsestranskosti, natančnosti, dobri
ločljivosti, ponovljivosti in z ekonomskega vidika predvsem v cenovni konkurenčnosti. Pri
določenih preiskavah najrazličnejših konstrukcij ali tal je nedestruktivnost ena od glavnih
zahtev. Z georadarjem namreč le raziskujemo, hkrati pa ne posegamo v samo snov, zato z
njimi ne povzročamo njene oslabitve (Komel in Pavlič, 2008).
Zveznosti in prostornost meritev – posname lahko dvodimenzionalne prereze poljubnih
dolžin, kar se lahko nadaljnje dodela do tridimenzionalnega prikaza, ki omogoča boljo
interpretacijo rezultatov.
Izvajanje »in-situ«, kar posreduje dejanske geofizikalne lastnosti.

Slabosti:
-

Elektromagnetni valovi georadarja ne morejo »prodreti« skozi kovino. Širjenje
elektromagnetnega valovanja je občutljivo tudi na vsebnosti vlage v materialu.
Težko je povezati rezultate GPR preiskave s točno določeno poškodbo oziroma mehanizmom
poslabšanja (za to je potrebna dodatna obdelava podatkov). V primeru preiskav večjih površin
pridobimo ogromno količino podatkov, kar otežuje interpretacijo in zahteva izkušenega
strokovnjaka in nadaljnje analize (Kashif Ur Rehman in sod., 2016).

4.1.7 Metoda elektro potenciala (angl. Half-cell electrical potential method)
Z metodo merimo elektrokemijski potencial vgrajene armature glede na referenčno elektrodo, ki se
imenuje half-cell. Ta po navadi vsebuje bakreno ali srebrno palico. Referenčna elektroda mora biti
postavljena tako, da z električnimi žicami omogoča kontakt z armaturno palico. Razlika v
elektrokemijskem potencialu med armaturno palico in referenčno elektrodo merimo z voltmetrom.
Razlika naj bi bila empirično povezana z nevarnostjo pojava korozije (IAEA, 2002).
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Slika 15: Metoda half-cell potential (povzeto po IAEA, 2002)

Slika 16: Kartiranje potencialov (povzeto po IAEA, 2002)

Meritve se lahko izvajajo naključno ali v določenem vzorcu. Oddaljenost posameznih meritev naj bi
bila izbrana tako, da so sosednji odčitki v razponu med 100 – 150 mV (milivolt). Območje z odčitkom
več kot 150 mV nakazuje korozijo. V primerih, ko v armiranobetonskem elementu ni odpadlega
zaščitnega sloja betona, je potrebno zvrtati odprtino, da zagotovimo neposreden stik. Odčitki so
narisani na papir tako, da so razporejeni od najmanj negativnega do najbolj negativnega potenciala. Po
določenem pravilu elektrokemijskega kartiranja se izmeri razlika med potenciali. Verjetnost
nevarnosti korozije glede na razliko potencialov je prikazana v Preglednica 2 (IAEA, 2002). Metoda
ima tehnična priporočila združenja RILEM (RILEM TC 154-EMC) in ameriški standard za izvajanje
preiskave na nepremazani armaturi.
Preglednica 2: Verjetnost korozije armaturne palice v odvisnosti od razlike elektro potencialov (IAEA, 2002: str
59)

Razlika potencialov [mV]
manj kot -500
-350 do -500
-200 do -350
več kot -200

Verjetnost korozije armaturne palice
vidni znaki korozije
95 %
50 %
5%

Prednosti:
-

Nezahtevna oprema in enostavna izvedba.

33
Kumar, A. 2018. Praktična uporabnost nekaterih nedestruktivnih preiskovalnih metod pri načrtovanju pregledov premostitvenih objektov.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Gradbeništvo, Nizke gradnje.

-

Rezultati so hitro znani in so lahko prikazani v obliki kontur.

Slabosti:
-

Metoda potrebuje direkten stik z armaturnimi palicami, kar lahko zahteva tudi vrtanje odprtin.
Ne poda točne stopnje korozije ampak se lahko potrdijo samo korozijsko aktivna področja v
trenutku merjenja.

4.1.8 Metoda meritve linearne polarizacijske upornosti (angl. Linear Polarization Resistance –
LPR)
Ker je korozija elektrokemijski proces, je verjetnost pojava korozije povezana s korozijskim tokom, le
ta pa je odvisen od upornosti betona. Upornost betona je torej lahko indikator korozije (Mallet, 1994).
Elektrokemijske metode za spremljanje korozije v splošnem delimo na tehnike, ki uporabljajo
izmenični tok (angl. Alternating Current – AC) in tehnike, ki uporabljajo enosmerni tok (angl. Direct
Current – DC). Med slednje spada tudi tehnika linearne polarizacijske upornosti (okrajšava LPR).
Za meritve kvantitativnih podatkov o stopnji korozije sta najbolj pogosti v uporabi tehnika s Taflovimi
meritvami in meritve linearne polarizacijske upornosti (Feliu Jr in sod., 2009). S Taflovimi meritvami
merimo tokovni odziv elektrod v območju ± 250 mV od korozijskega potenciala in rezultate
prikazujemo kot odvisnost napetosti (E) od logaritma gostote toka (log j). Tako prikazane rezultate se
pogosto navaja kot Taflove krivulje. Iz Taflovih meritev dobimo vrednosti Taflovih koeficientov, ki
nam omogočajo izračun korozijskih hitrosti, ki so najbolj odvisne od polarizacijske upornosti (Česen,
2013). Polarizacijska upornost 𝑅𝑝 (v Ohmih) se uporablja za izračun stopnje korozije, lahko jo
izračunamo ali eksperimentalno določimo. Za izračun se uporabi Stern-Gearyova enačba (Stern in
Geary, 1957):
𝑅𝑝 = 𝑖

𝐵

𝑐𝑜𝑟𝑟

,

(2)

kjer so:
B… konstanta proporcialnosti (določena je lahko empirično ali iz naklona anode in katode Taflovih
krivulj),
𝑖𝑐𝑜𝑟𝑟 … korozijski tok.
Pri meritvah metode LPR polarizacijsko upornost (𝑅𝑝 ) (po Stern-Gearyovi enačbi) določimo kot
naklon krivulje potenciala proti gostoti toka na določenem območju (običajno ±20 mV) glede na
potencial odprtega toka:
𝑅𝑝 =

∆𝐸
,
∆𝑗

(3)

kjer je ∆𝐸 sprememba potenciala in ∆𝑗 sprememba gostote toka. Za boljše razumevanje in določanje
korozije pa je treba polarizacijsko upornost uporabiti še za izračun korozijske hitrosti (𝑣𝑘𝑜𝑟 ), s katero
imamo boljši vpogled v to kako hitro material korodira in oceno življenjske dobe kovine (Česen,
2013). Metoda je hitra za izvedbo vendar ima slabost, saj vplivata na rezultate temperatura in vlaga
(Cmok, 2016) ter lastnosti betona kot je poroznost in razporeditev velikosti por. Združenje RILEM je
izdalo priporočila za izvedbo te metode (RILEM TC 154-EMC).
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4.1.9 Metoda z galvanostatskim pulzom (angl. Galvanostatic pulse method)
V primeru objektov, tako starejših kot tudi novejših, katerim ob gradnji niso bili vgrajeni senzorji za
namen spremljanja korozijske aktivnosti armature, lahko preučujemo korozijo na površini betona. Ena
od tovrstnih površinskih metod je metoda z galvanostatskim pulzom, ki meri polarizacijsko upornost
jekla v betonu. Za razliko od zgoraj opisane metode meritve linearne polarizacijske upornosti, kjer
merimo parameter, ki vpliva na korozijo, s to metodo neposredno ocenjujemo korozijsko aktivnost
armature na določenem mestu. Pri metodi z galvanostatskim pulzom na površini betona uporabimo
konstanten tokovni sunek z majhno amplitudo, ki ga vsilimo z elektrodo. Zaradi vsiljenega toka pride
do spremembe korozijskega potenciala v jekleni armaturi, katerega merimo preko referenčne
elektrode.

Slika 17: Shematski prikaz metode – levo (Česen, 2013) in izvajanje metode na terenu - desno (Dong in Song,
2010)

Prednost:
-

Hitra izvedba metode, zato je primerna za delo na terenu.

Slabost:
-

Previdnost pri interpretaciji rezultatov, še posebno pri merjenju korozijske aktivnosti ob
prisotnosti kloridov (nestabilni odčitki) – posledično bolj primerna za merjenje korozije v
karbonatiziranem betonu (Česen, 2013).

4.1.10 Termografija (angl. Infrared thermography – IRT)
Termografija je metoda, ki uporablja termografsko kamero za zaznavanje temperaturne spremembe na
površini telesa. Kamera je sposobna merjenja sevanja toplotnega toka, ki je našim očem nevidno.
Površina telesa, ki ima višjo temperaturo, oddaja večje sevanje in kamera to beleži v obliki barvne
slike. Poznamo aktivno in pasivno termografijo. Pri pasivni termografiji se telo segreva zaradi
klimatskih, okoljskih razmer (sončno sevanje). Pri aktivni termografiji se uporablja umetni zunanji vir
za segrevanje telesa, ki privede do temperaturnih sprememb. Aktivna termografija omogoča
zaznavanje manjših temperaturnih kontrastov in se je že dokazala za uporabno na področju lociranja
napak pod površino, kot so nezapolnjeni prostori in razpoke v betonu ter krušenje in pokanje opek in
malte. Zaradi teh značilnosti je aktivna termografija bolj primerna za laboratorijske preiskave manjših
vzorcev, medtem ko je pasivna termografija uporabna pri ocenjevanju večjih površin, kot so fasade in
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notranje stene pri stavbah. Za take meritve je najprimernejši čas hladna in mirna noč pri ogrevani
notranjosti stavbe. Z ogrevanjem dosežemo največji toplotni tok skozi stene, ki ob izklopu vira
ogrevanja omogoča zaznavanje sprememb v temperaturnem profilu zaradi nehomogene strukture
(Cotič, 2010). Uporaba sonca kot naravne grelne metode pri termografiji se lahko uporabi tudi za
preglede in vzdrževalna dela na površini mostov in za probleme tlakovanja v splošnem (Bosiljkov,
2016).
Metoda je uporabna tudi pri ugotavljanju nepravilnosti svežega in strjenega betona. Površina telesa, ki
oddaja toplotni tok, je odvisna od lastnosti telesa. Kakršnakoli nepravilnost v notranjosti telesa torej
rezultira v majhnih spremembah na površini. Tako lahko v betonu evidentiramo praznine ali
pronicanje vode, ki so na primer lahko posledica slabega strjevanja betona. Metoda je nekontaktna in
omogoča ugotavljanje stanja starejših objektov, ki imajo omejen dostop ali so poškodovani. Kot
primer: če je v območju pod zidom nehomogena snov, se bo to odražalo v razlikah izmerjene
temperature na površini.
Na Slika 18 so vidni armiranobetonski stebri pri utrjevanju. Stebri na desni (bele barve) imajo glede na
temperaturno lestvico, temperaturo med 29 – 30 °C. V ospredju vidimo stebre pri utrjevanju, pri
katerih je v zgornjem delu temperatura višja (bela barva) in tako ugotovimo, da so pomanjkljivo oviti,
saj se tam beton hitreje suši (Rao, 2008).

Slika 18: Razlika v temperaturi armiranobetonskih stebrov zaradi pomanjkljivosti ovitja (Rao, 2008)

Prednosti:
-

-

Omogoča pregled večjih površin, saj lahko kamero usmerimo na poljubne površine objektov.
Njena uporaba je zelo razširjena in učinkovita za potrebe lociranja toplotnih mostov pri
energetskih pregledih stavb.
Izkazala se je za izredno uporabno tudi na drugih področjih, saj lahko brez poseganja v
konstrukcijo lociramo napake pod površino kot so razpoke, pokanje opeke in druge podobne
napake.
Hitra postavitev opreme, ki nima nobenega vpliva na konstrukcijo in okolico.

Slabost:
-

Ne moremo prepoznati vrste in globine poškodbe, lahko samo določimo njeno območje.
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4.1.11 Detektor kovin (angl. Metal detector) – profometer
Dobro poznana nedestruktivna metoda je detekcija kovin (pogovorno pogosto imenovana profometer,
po elektronskem instrumentu proizvajalca opreme Proceq). Preiskava se v gradbeništvu uporablja za
določanje položaja vgrajene armature ter debeline zaščitnega sloja betona in odkrivanje kovinskih
delov v zidanih konstrukcijah (jeklene vezi, cevi in žice). Delovanje detektorjev temelji na zaznavanju
magnetnega polja, ki je povezan z elektromagnetnim pojavom, da električni tok, ki potuje skozi
prevodnik, inducira šibko magnetno polje okoli prevodnika (na površini električno prevodnega
materiala, ki je v magnetnem polju, se ustvarijo vrtinčni tokovi). Iskalna glava merilnega instrumenta
– detektor kovin, se pomika po površini konstrukcijskega elementa in zaznava magnetno polje.
Napredna obdelava signalov omogoča lociranje armature na podlagi grafičnega prikaza. Desno na
Slika 19 je grafično prikazan rezultat, dobljen na osnovi preiskave s profometrom, kjer moramo
razdaljo med armaturnimi palicami določiti sami. Za metodo obstajajo britanske smernice za uporabo
detektorjev kovin BS 1881-204.
Prednost:
-

Relativno poceni in dostopna merilna oprema, ki je tudi enostavna za uporabo.

Slabosti:
-

Zaznamo lahko le magnetne prevodnike.
Merilna naprava zazna magnetne minerale kot kovinske predmete, zato je potrebna
premišljena interpretacija signalov. Napačen signal je lahko tudi posledica majhne
medsebojne razdalje med kovinskimi deli v zidovih.

Slika 19: Izvedba preiskave z profometrom - levo (Proceq, 2017) in grafični prikaz rezultatov preiskave (vir:
Kušar, 2017 osebni arhiv)

4.1.12 Radiografija (angl. Radiography)
Radiografija spada med jedrske metode. Pri tej metodi preizkušanec presevamo z visoko energijskimi
fotoni – rentgenskimi ali gama žarki (sevanje zelo majhnih valovnih dolžin). Gama žarki so zaradi
višje energije in sposobnosti globjega prodiranja žarkov bolj uporabni. Med prodiranjem v
preizkušanec se del valovanja absorbira v skladu z različnimi absorpcijskimi koeficienti materiala, ki
so odvisni od gostote (ali spreminjanja gostote), sestave in debeline merjenca. Valovanje, ki se je
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absorbiralo, zabeležimo tako, da za merjenec postavimo detektor, s katerim dobimo informacijo o tem,
koliko vpadnega sevanja se je na določenih mestih absorbiralo. Najstarejšo izvedbo detektorja je
predstavljala fotografska plošča, novejše različice pa prepuščeno sevanje pretvorijo direktno v
elektronski signal, ki ga lahko sproti gledamo na zaslonu (Agrež in Ziherl, 2008).
Glede na način zaznavanja vpadnega valovanja ločimo dve metodi: presevno metodo (angl. through
transmission) in odbojno metodo (angl. back scatter). Pri presevni metodi je preizkušanec postavljen
med virom valovanja in detektorjem, ki zazna valovanje skozi preizkušanec. Predmet in nepravilnosti
v preizkušancu so zato vidne kot obrisi. Pri odbojni metodi sta vir in detektor valovanja postavljena na
isto stran preizkušanca.
Poleg ultrazvoka je radiografija metoda, s katero lahko zadovoljivo zaznamo napake, ki se pojavijo
tudi globoko pod površino preizkušanca. Za to pa potrebujemo veliko težke opreme, kar se odraža v
ceni preiskave, kar je tudi ena od slabosti radiografije in (ne)uporabe jedrskih metod v gradbeništvu
nasploh.
Prednost:
-

Možnost zaznavanja napak globoko pod površino preizkušanca.

Slabosti:
-

Zapletena in dolgotrajna interpretacija rezultatov.
Visoka cena in obsežna, težka merilna oprema.

4.1.13 Vlečenje verige (angl. Chain dragging) in udarjanje s kladivom (angl. Hammer sounding)
Metodi sta enostavni in se uporabljata (predvsem v ZDA) za ugotavljanje mest delaminacij na
prekladni konstrukciji premostitvenih objektov. Test se izvaja v skladu s standardom ASTM D458086 (ASTM – American Society for Testing and Materials je ameriška organizacija za standardizacijo).
Cilj vlečenja verige ali udarjanja s kladivom vzdolž vozišča na prekladni konstrukciji je zaznavanje
območij, kjer se zvok spremeni iz jasnega zvonjenja (angl sound deck) v votlega oziroma šumečega
(angl. delaminated deck), kar nakazuje prisotnost delaminacij. Metodi sta kategorizirani kot test
elastičnega valovanja, kjer operater vleče verige in posluša zvok, ki ga ustvarjajo verige. Valovanje
(longitudinalno), ki izhaja iz udarca (bodisi vlečenje verige ali udarec s kladivom), je običajno v
območju od 1 – 3 kHz, kar je v slišnem območju človeškega ušesa. Prisotnost vsake delaminacije
spremeni frekvenco nihanja in s tem zvočni odziv prekladne konstrukcije. Vlečenje verige je relativno
hitra metoda za določanje približne lokacije delaminacij, medtem ko je udarjanje s kladivom
počasnejše in se uporablja za natančno opredelitev območij razslojevanja. Uporaba obeh metod je
prikazana na Slika 20.
Prednosti:
-

Vlečenje vrvi se lahko uporablja za preiskovanje večjih površin.
Udarjanje s kladivom lahko uporabljamo za večji nabor konstrukcijskih elementov tudi v
vertikali.
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Slabosti:
-

Vlečenje vrvi se lahko uporablja samo v horizontalni legi.
Očitna slabost obeh metod je človeški faktor, saj je rezultat odvisen od sluha operatorja.

Slika 20: Vlečenje vrvi (levo) in udarjanje s kladivom (desno) na premostitvenem objektu (Gucunski in sod.,
2012)

4.1.14 Določanje vlage s prenosnimi elektronskimi napravami
Za določanje vlage masivnih premostitvenih objektov smo se omejili na metode z elektronskimi
ročnimi merilnimi napravami, s katerimi se najpogosteje preiskuje na samem objektu. Obstajajo tudi
druge metode:
-

-

CM (karbidna) metoda, ki je v praksi tudi zelo pogosto v uporabi na gradbišču, saj je
enostavna za izvedbo. Pri tej metodi vzamemo vzorec in ga zdrobimo v fin prah. V CM aparat
se nato k finemu prahu doda kalcijev karbid, ki kemijsko reagira z vodo in povišuje pritisk. S
pomočjo CM aparata določimo vsebnost vlage v vzorcu, glede na preglednice podane s strani
proizvajalca naprave.
Gravimetrična metoda je najbolj natančna metoda za ugotavljanje vlage v odvzetih vzorcih.
Pri tej metodi vlažne vzorce posušimo v sušilniku ter nato na podlagi razlike v masi odvzetega
in posušenega vzorca izračunamo masni odstotek preostale vlage. (Bekrić, 2008)

Z ročnimi elektronskimi napravami za merjenje vlage betona lahko merimo površinsko vlago betona.
Običajno naprava sestoji iz aktivne sonde (Slika 21, zgoraj desno), katero prislonimo na material, ki ga
preiskujemo, ter elektronskega merilca (Slika 21, zgoraj levo). Nekateri proizvajalci omogočajo tudi
naprave za določanje vlage v betonu. Pri tem aktivno sondo vstavimo v vnaprej izvrtano luknjo (Slika
21, spodaj desno), kjer le ta meri vlažnost. Ena od tovrstnih naprav se imenuje »Hygropin«
proizvajalca Proceq, ki zagotavljajo najmanjšo razpoložljivo sondo na trgu, kar zmanjšuje poškodbe
površine zaradi vrtanja luknje. S to napravo lahko izvajamo preskus, opisan v ameriškem standardu
(ASTM F2170-09: Standard Test Method for Determining Relative Humidity in Concrete Floor Slabs
Using in situ Probes), ki zajema določanje relativne vlažnosti v betonskih ploščah z uporabo sond.
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Slika 21: Zgoraj: elektronska naprava in sonda za določanje vlage proizvajalca Gann (vir: gann.de), spodaj:
elektronska naprava »Hygropin« za določanje vlažnosti in njena sonda (vir: proceq.com)

Prednosti:
-

Enostavna izvedba metode in lahka prenosljiva oprema.
Rezultate je potrebno interpretirati glede na podane razpredelnice proizvajalcev opreme (v
odvisnosti od materiala in njegove gostote).

Slabosti:
-

Meritve so točkovne, zato je za večjo natančnost potrebno opraviti meritve na več mestih.
V primeru površinskega merjenja pridobimo le rezultate na površini.
Pri metodi vstavljanja sonde v globine je potrebno izvrtati (sicer majhne) luknje, zato je
metoda (delno) destruktivna.

4.2 Destruktivne metode
Destruktivne metode se lahko izvajajo na objektu (»in-situ«), ali pa se vzorce prenese v laboratorij. Pri
preiskavah na večjih elementov kot je na primer del zidu, je zaradi zahtevnosti transporta in varovanja
prenos v laboratorij manj primeren. V nekaterih primerih pa je morda zaradi opreme, ki jo
potrebujemo za preiskavo, vzorec nujno prenesti v laboratorij.
Destruktivne metode lahko glede na to, koliko je gradbeni element oziroma vzorec po preiskavi
poškodovan, dodatno razdelimo na delno-destruktivne in destruktivne metode. Pri delno-destruktivnih
metodah je obseg ali globina poškodbe minimalna, vendar ne nična kakor pri nekaterih
nedestruktivnih metodah (na primer pri termografiji). Destruktivne metode v primerjavi z delnodestruktivnimi veliko bolj poškodujejo gradbene elemente. Tako lahko na primer »in-situ« strižna
preiskava lahko poruši vzorec ali del zidu, in je v primerjavi s »pull-off« testom, kjer poškodujemo
samo površino preizkušanca, veliko bolj destruktivna. V primerih, ko preiskave armature izvajamo na
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licu mesta, moramo pri določenih preiskavah z jeklenimi armaturnimi palicami zagotoviti neposreden
stik merilne naprave in armaturnih palic, kar zahteva vrtanje luknje. Kadar pa je zaradi odpadlega
zaščitnega sloja betona armatura razkrita, bi te preiskave lahko interpretirali kot nedestruktivne.
4.2.1 Sondiranje in vzorčenje (angl. Coring and sampling)
Vzorčenje v splošnem predstavlja jemanje vzorcev iz gradbenih konstrukcij. Pri betonskih elementih
so to običajno cilindri ali valji, pri zidanih elementih pa vzorci zavisijo od situacije in od želenih
lastnosti, ki jih želimo določiti/pridobiti. Odvzeti vzorci opeke in kamnitih blokov morajo biti celi in
odvzeti iz suhega, nepopravljenega dela zidu. S površinskim ali globinskim sondiranjem ugotavljamo
strukturo in mehanske lastnosti opečnatih in kamnitih zidov. Najpomembnejši parameter pri
ocenjevanju kakovosti zidanih konstrukcij je prečni prerez in struktura zidu. Na videz dobro stanje
površine lahko skriva šibko konstrukcijo in slabo zidavo v notranjosti. Pri ugotavljanju zidave lahko
odstranimo zunanje sloje kamnov in nato preiščemo osrednji del zidu in pravilnost zidave na vogalih.
Za ugotavljanje strukture pa lahko vrtamo vrtine – jedra in zbiramo vzorce. Tehnike jemanja vzorcev
je zelo pomembna, saj morajo ostati nepoškodovani, da lahko predstavljajo »in-situ« stanje zidu.
Čeprav rezultati, ki jih dobimo s preskušanjem vzorcev iz terena predstavljajo lokalno stanje kjer je bil
vzorec odvzet, so lahko dragoceni za nadaljnje laboratorijske raziskave in ocenjevanje mehanskih
lastnosti (Bosiljkov in sod., 2010).

a)

b)

Slika 22: a) Odvzemanje vzorca opeke (Bosiljkov in sod., 2010), b) pridobljena jedra iz sondiranja zidu (Binda
in Saisi, 2002)

Prednost:
-

Dobimo dober vpogled v sestavo in lastnosti obstoječega materiala.

Slabost:
-

-

Sondiranje in vzorčenje je zahtevno in občutljivo za izvedbo na terenu, saj moramo vzorce
pridobiti tako, da čim manj poškodujemo preostali del objekta (konstrukcijskega elementa s
katerega jemljemo vzorce). Če se preostali del elementa poškoduje moramo le tega
popravljati.
Tehnologija odvzemanja vzorcev (vodno hlajenje krone) je neprimerna za notranje prostore, ki
so še v funkciji. Poleg tega je zaradi vodnega hlajenja sprana malta.

41
Kumar, A. 2018. Praktična uporabnost nekaterih nedestruktivnih preiskovalnih metod pri načrtovanju pregledov premostitvenih objektov.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Gradbeništvo, Nizke gradnje.

4.2.2 Merjenje odtržne trdnosti (angl. Pull-off test)
S testom »pull-off« merimo odtržno trdnost betonov, s katerim razmeroma malo poškodujemo
material, zanesljivost dobljenih rezultatov pa je visoka. Najprej na mestu meritev izvrtamo rez v
globino betona. Na očiščeno podlago z lepilom pritrdimo kovinske diske (običajno premera 50 mm) in
počakamo, da se lepilo strdi. Na kovinske diske nato pritrdimo merilno napravo za izvajanje »pull-off«
testa, s katero povečujemo natezno silo dokler ne pride do porušitve (odtrga) vzorca. Glede na
izmerjeno natezno silo in površino na mestu merjenja izračunamo odtržno ali adhezijsko trdnost z
enačbo:
4𝐹

𝑓ℎ = 𝜋𝐷ℎ2 ,

(4)

kjer so:
fh… odtržna (adhezijska) trdnost (v MPa),
Fh … izmerjena natezna sila ob porušitvi vzorca (v Newtonih),
D… premer vzorca (v milimetrih)
Postopek in priprava testa je podana v standardu SIST EN 1542:2000 – Proizvodi in sistemi za zaščito
in popravilo betonskih konstrukcij – Preizkusne metode – Merjenje odtržne trdnosti.

Slika 23: Test »pull-off« (Juvandes, 2013)

Prednost:
-

Uporaba metode v primerjavi s sondiranjem poškoduje samo površino betona, obenem pa
dobimo zanesljiv rezultat.

Slabost:
-

Trajanje, saj moramo za en preizkus najprej vrtati zareze in nato čakati, da se lepilo strdi.

4.2.3 »Pullout test«
Metoda trenutno še nima ustreznega slovenskega izraza, saj je pri nas ne izvajamo. Temelji na
merjenju sile, ki je potrebna, da iz betona izvlečemo vgrajen ali vstavljen kovinski vložek. Prve opise
metode »Pullout« je podal avtor Skramtajev (1938) še v takratni Sovjetski zvezi (Central Institute for
Omdistroa). Nato se je obsežen raziskovalen program začel na Danskem leta 1962, kjer je avtor
raziskave Kiekergaard-Hansen poskušal ugotoviti optimalno geometrijo za opremo testa. Poskušal je
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razviti enostavno opremo, ki bi bila lahko uporabljena na terenu in obenem imela dovolj zanesljivo
povezavo med končno silo porušitve in tlačno trdnostjo. Po Kiekergaard-Hansen naj bi bil kovinski
vložek vstavljen dovolj globoko, da pri testu zajamemo tudi agregat pod površino. Če povečujemo
globino vstavljenega vložka, se povečuje tudi sila, ki je potrebna za poteg, za katero bi potrebovali
večjo opremo. Glede na različne avtorje (Volf in Tremper (1944), Richards (1977)) ki so se ukvarjali s
testom, naj bi ta globina znašala približno od 25 – 50 mm (Carino, 1997).
Kovinski vložek (angl. Insert Shaft) z vstavljeno glavo (angl. Insert Head) je vgrajen v beton. Nato s
pomočjo opreme, ki je postavljena na ležajni obroč (angl. Bearing Ring) s silo vlečemo kovinski
vložek. Sila se preko ležajnega obroča, ki je postavljen koncentrično glede na vstavljen vložek,
prenaša na beton. Ko je sila dovolj velika, se iz betona poruši stožčasto oblikovan del in za sabo pusti
porušne površine. Slika 24 prikazaje idealizirano porušno površino (angl. Idealized Fracture Surface).

Slika 24: Shematsko prikazan pullout test (IAEA, 2002)

Glede na vstavljen vložek poznamo dve vrsti testa:
-

Vložek je vstavljen v beton ob vgradnji. Pri raziskavah na Danskem so silo za poteg nanašali
kot silo udarca (dansko »Lok«), zato se ta metoda včasih navaja kot danski »LOK« test.
Vložek je vstavljen v strjen beton z vrtanjem luknje. Prednost te metode je, da ne zahteva
vnaprejšnjega planiranja in vstavljanja med gradnjo. Metoda se navaja kot metoda BRE, po
raziskovalni instituciji v Angliji (Building Research Establishment).

Pri metodi silo apliciramo počasi in statično, zato se meri dejanske trdnostne lastnosti. Kljub temu se v
betonu ustvari prostorsko napetostno stanje in skoraj nemogoče je dobiti razporeditev napetosti in
pričakovati dejanske vrednosti. Za zanesljive rezultate je potrebno vstaviti zadostno število vložkov, na
kritična mesta.
Prednosti:
-

Metoda ob večjemu številu testov na določeni konstrukciji nudi dovolj zanesljive rezultate.
Metoda je zelo učinkovita med gradnjo za ugotavljanje trdnosti betona pri pomembnih dejanjih
kot so odstranjevanje opaža, prednapenjanje in podobno.

Slabost:
-

Za izvajanje metode je potrebno načrtovanje že ob sami izgradnji objekta.

43
Kumar, A. 2018. Praktična uporabnost nekaterih nedestruktivnih preiskovalnih metod pri načrtovanju pregledov premostitvenih objektov.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Gradbeništvo, Nizke gradnje.

4.2.4 Merjenje globine karbonatizacije (angl. Carbonation depth)
Globino karbonatizacije merimo na valjastih vzorcih, izvrtanih iz armiranobetonskega elementa ali na
terenu, kjer lahko na betonski konstrukciji odstranimo del betona ali pa poiščemo že
izpostavljen/poškodovan del konstrukcije (v tem primeru preiskavo lahko uvrščamo med
nedestruktivne, saj fizično ne posegamo v konstrukcijo). Za razvoj procesa karbonatizacije je potrebna
določena prepustnost betona in prisotnost vlage. Karbonatizacija nevtralizira običajno zaščito armature
(pasivni film) v betonu oz. povzroči padec alkalnosti betona. Če je torej ves zaščitni sloj betona
karbonatiziran, bo ob prisotnosti vlage v ozračju armatura začela korodirati, na površini betona
opazimo sledi rje (Gerbec, 2005).
Za določanje globine karbonatizacije se uporablja fenolftaleinska metoda, ki je določena s standardom
SIST EN 14630:2007. Na preizkušance ali na izpostavljen del armiranobetonskega elementa (na
primer na delu odpadlega zaščitnega sloja betona) nanesemo 1 % raztopino fenolftaleina, ki se na
površini z vrednostjo pH, višjo od 9,2 obarva vijolično. Površina, ki ima pH nižji od 9,2 (je
nevtralizirana) ohrani prvotno barvo, kar nakazuje prehod v ne-alkalno območje betona in možnost
karbonatizacije. Z merilom izmerimo dolžino dela s prvotno barvo na mestih in ta nam predstavlja
globino karbonatizacije. Meritev izvedemo na 4 do 8 različnih mestih in za globino vzamemo
povprečje vseh meritev (Gerbec, 2005; Likar, 2006).

Slika 25: Določanje globine karbonatizacije s fenolftaleinskim testom, levo – kocka, desno – valj (Coutinho,
2013)

Za napoved globine karbonatizacije obstaja tudi nekaj matematičnih modelov. Ena od teh je formula
objavljena v publikaciji »Engineering for improving the durabilty of reinforced concrete structures«,
japonskega ministrstva za gradbeništvo (Japanese Construction Ministry) (IAEA, 2002):
7,2

𝑦 = 𝑅2 (4,6𝑥−1,76)2 𝐶 2 ,

(5)

kjer so:
y… starost objekta v letih,
x… vodocementno razmerje ( angl. water cement ratio – w/c),
C… globina karbonatizacije,
R… konstanta (R = α β).
Formula vključuje starost objekta, vodocementno razmerje in konstanto R, ki je odvisna od vrste
obloge na površini betona in je produkt faktorjev α in β. Vrednost faktorja α je 1,7 za betone, ki niso
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izpostavljeni zunanjim vplivom in 1,0 za betone, ki so izpostavljeni zunanjim vplivom. Vrednosti
faktorja β so prikazani v Preglednica 3.
Preglednica 3: Vrednosti faktorja β glede na vrsto obloge na betonu za enačbo napovedi globine karbonatizacije
(IAEA, 2002: str 68)

Notri
1,7
0,79
0,41
0,29
0,15
0,21
0,57

Vrsta obloge
brez obloge
mavčna obloga
malta + mavčna obloga
malta
malta + barva
ploščice
barva

Zunaj
1,0
/
/
0,28
/
0,07
0,80

Enačba za globino karbonatizacije je torej (IAEA, 2002):
𝑦𝑅(4,6𝑥−1,76)
√7,2

𝐶=√

.

(6)

Prednost:
-

Enostavnost uporabe in interpretacije rezultatov.

Slabosti:
-

Potreba po fizičnem poseganju v material.
Metoda s fenolftaleinom nam pokaže samo ali beton doseže mejno vrednost pH (alkalnost) ali
ne, medtem, ko t.i. mavričnimi indikatorji (angl. rainbow indicator) z vrednostjo pH
spreminjajo barvo.

4.2.5 Merjenje vsebnosti kloridov (angl. Chloride penetration test)
Kljub temu, da je beton zelo kompakten in na videz nepropusten material, je njegova mikroskopska
struktura porozna. Kloridi in druge škodljive snovi prodirajo v betonski konstrukcijski element skozi
njegovo porozno strukturo (Likar, 2006), ter ustvarjajo pogoje za korozijo armature (Grum in sod.,
2004). Delovanje kloridov je še posebej izrazito na mostovih avtocest, kjer se v zimskem času na ceste
posipa sol in na premostitvenih objektih v stiku z vodo. Vsebnost kloridov nas zanima, ker
pospešujejo depasivacijo armature na njenih šibkih mestih, kar privede do rjavenja armature. Za
določanje vsebnosti kloridov v betonskih elementih so preiskave veliko bolj zahtevnejše od testa
karbonatizacije. V nadaljevanju je posplošeno opisan test, ki s pomočjo zunanjega električnega
potenciala sili kloride, da penetrirajo v vzorec.
Valjasti vzorci so vstavljeni v vakuumsko posodo, kjer so izpostavljeni tlaku in nato potopljeni v
Ca(OH)2 raztopino. S pomočjo vnesenega električnega potenciala kloridi prodirajo v vzorce. Vzorce
nato razpolovimo in poškropimo z raztopino srebrovega nitrata, ki razkrije globino penetracije
kloridov (bela barva) (Coutinho, 2013). Metoda ima standard EN 14629:2007.
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Prednost:
Poda natančne rezultate.

-

Slabost:
-

Potreba po fizičnem posegu v material.

Slika 26: Vzorci preiskave (levo) in vzorci vstavljeni v vakuumsko posodo (desno) (Coutinho, 2013)

Slika 27: Določanje penetracije kloridov (Coutinho, 2013; Stanish in sod., 1997)

4.3 Monitoring4
4.3.1 Splošno
V Sloveniji je veliko pomembnih inženirskih objektov in odgovornost ter dolžnost države je, da
prepreči potencialne katastrofe, ki bi jih lahko povzročila konstrukcijska napaka ali pomanjkljivo
izpolnjeni pogoji za normalno obratovanje objekta. Tovrstnim objektom moramo preverjati stanje tudi
po končani gradnji, zato morajo biti ti objekti podvrženi stalnemu spremljanju in biti vključeni v
4

Monitoring – izraz, ki pomeni vnaprej načrtovani nadzor, tj. tehnično opazovanje, in pokriva področja gradbeništva,
geodezije, geomehanike, geologije, geomehanike, statike, hidrologije, seizmologije (Golob, 2008; Sedej, Širca in Turk,
2010). V slovenski zakonodaji se uporablja predvsem v Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1), kjer je v 3.členu navedeno, da je
monitoring okolja »spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi
povezanimi postopki«. V ZGO-1 (2004) je naveden pojem »obratovalni monitoring«, ki se nanaša predvsem na objekte z
vplivi na okolje (91.člen) in pomeni »kontrolo obratovanja objekta oziroma tehnološke naprave v skladu s predpisi o varstvu
okolja.« (2.člen). V kontekstu te naloge se bomo z izrazom omejili zgolj na področje gradbeništva (opazovanje konstrukcij v
daljšem časovnem obdobju) in se osredotočili na zvezno zajemanje podatkov o premostitvenih objektih.
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monitoring (Golob, 2008). Primeri takih objektov so pregrade, jezovi, hidroelektrarne in druge
elektrarne (NEK), večji viadukti (Črni kal) in drugi gradbeni objekti, ki jim projektna dokumentacija
nalaga vzpostavitev monitoringa. Največje število zahtevnih gradbenih objektov predstavljajo
premostitveni objekti, zato je največ sistemov monitoringa vzpostavljenih zanje.
Premostitveni objekti so del cestne infrastrukture, ki ima veliko vrednost in potrebuje znatna finančna
sredstva za vzdrževanje, zato je za njihovo upravljanje potreben sistematičen pristop. Največ izkušenj
na področju vzdrževanja in obnove cestne infrastrukture imajo ZDA, Kanada, Japonska in
skandinavske države EU. V Evropi je bilo leta 1989 ustanovljeno združenje FEHRL (angl. Forum of
National European Highway Research Laboratories), katerega namen je bil izboljšati sodelovanje med
evropskimi cestnimi laboratoriji, in upravami na področju cestne infrastrukture, spremljati stanje na
področju raziskav na cestnem področju, omejiti nepotrebno podvajanje raziskav, izboljšati medsebojno
informiranost o aktivnostih glede raziskav v cestni infrastrukturi in podobne s tem povezane
aktivnosti. Organ je bil torej predvsem namenjen koordiniranju aktualnih zadev znotraj tega področja,
ki se je na koncu izkazal za zelo učinkovitega tudi pri reševanju problematike vzdrževanja in obnove
cestne infrastrukture pod katero spadajo tudi vsi premostitveni objekti. Danes je FEHRL razdeljen na
tri glavne aktivnosti: razvojno-raziskovalne projekte, ki so financirani s strani FEHRL-a, razvojnoraziskovalni projekti, ki so financirani s programov EU in COST akcije (Kne, 2007). Glede na
tematiko, so za nas v tem delu zanimive predvsem slednje.
COST (angl. Co-operation in Science and Technology) akcije so raziskovalne aktivnosti na področju
znanosti in tehnologij v Evropski uniji in delujejo na principu povezovanja strokovnjakov, iz vsaj
petih držav, ki se ukvarjajo z določeno problematiko. S problematiko cestne infrastrukture je bilo
izvedenih kar nekaj COST akcij in drugih EU projektov (na primer SAMCO). Glede vzdrževanja in
vrednotenja je bila leta 2002 uspešno zaključena akcija COST 345, katere cilj je bil zbrati
razpoložljive podatke o uporabljenih metodologijah za ocenjevanje poškodovanosti in varnosti
objektov v različnih državah EU in pripraviti smernice za njihovo uporabo. Njihovi predlogi pravijo,
da naj bi bili razlogi in podlaga za pregled premostitvenih objektov (COST 345, 2002):
-

preverjanje, da konstrukcija objektov služi svojemu namenu in bo tako ostalo v bližnji
prihodnosti,
odkrivanje očitnih znakov napak in poškodb oziroma napačne uporabe konstrukcije objekta,
narediti načrt za popravila, obnove in vzdrževalna dela na objektih.

Te točke so dosežene z spremljanjem in beleženjem stanja konstrukcije objekta in njegovih elementov
– opravljati je potrebno preglede. Pri pregledih je potrebno biti pozoren predvsem na (COST 345,
2002):
-

zaznavanje napak in znakov nevarnosti porušitve objektov,
določiti vzrok, obseg in morebitno napredovanje propadanja materialov,
odkrivanje sprememb pri uporabi, katere lahko vplivajo na varnosti in trajnost objekta,
ocena učinkovitosti predhodnih popravil objekta,
pridobivanje informacij, ki so pomembne za določanje obstoječe nosilnosti objekta,
določanje stanja konstrukcije objekta in njegovih delov.

Pri pregledovanju objekta se poslužujemo različnih metod in tehnik, s katerimi lahko pridobimo čim
več informacij tudi za vrednotenje stanja objekta. Pregledi lahko vsebujejo (COST 345, 2002):
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-

vizualni pregled konstrukcije objekta in njegovih delov,
»in-situ« preiskave oz. vzorčenje za teste v laboratoriju,
monitoring,
metode za pridobivanje informacij o prometu (štetje prometa in podobno),
izpolnjevanje kontrolnih listov in poročila s slikovnimi prilogami.

Vrste pregledov se med seboj razlikujejo po natančnosti in pogostosti ponavljanja. Natančnejši
pregledi se izvajajo redkeje kot osnovni. Pregledi se razlikujejo tudi po državah. V ZDA imajo
definiranih osem tipov pregledov. Trije tipi pregledov se izvajajo v predpisanih intervalih: rutinski
pregled, pregled kritičnih objektov in podvodni pregled. Ostali definirani pregledi so še: »hands-on
inspection« (pregled delov objekta, ki so na dosegu roke), »close-up-access« (pregled od blizu
nekaterih ključnih elementov objekta), »collection of quantitive data« (pregled, ki poda kvantitativne
mere nekaterih poškodb ali dimenzij posameznih elementov) in za starejše bolj poškodovane
premostitvene objekte še »interim« (vmesni) in »in-depth« (globinska sondiranja – destruktivne
metode) pregleda (Kušar, 2014). V EU se države večinoma držijo vzorca pregledov, ki ga predlaga
poročilo OECD (angl. Organisation for Economic Co-operation and Development) iz leta 1992 (Kne,
2007). Večina evropskih držav po navedbah akcije COST 345 definira tri (npr. Avstrija, Danska,
Španija, Švica), štiri (npr. Slovenija, Nemčija, Norveška, Poljska, Švedska, Velika Britanija) ali pet
(npr. Francija) pregledov. V Sloveniji skladno s priporočili (OECD, 1992) izvajamo naslednje
preglede:
-

splošni pregled (angl. superficial inspection),
redni pregled (angl. general inspection),
glavni pregled (angl. major insepction),
detajlni pregled (angl. special insepction).

Splošni pregled naj bi se opravil vsaj enkrat letno. Opravijo ga lahko osebe, ki niso posebej
usposobljene za pregledovanje cestnih objektov, zato se ta pregled po navadi opravi s strani
pregledovalne službe upravljavca cest, pod katere spadajo premostitveni objekti. Vizualno se pregleda
hodnike za pešce, robnike, ograje, dilatacije, odvodnjavanje in druge vidne dele konstrukcije objekta.
Namen je splošna ocena stanja objekta in odkrite poškodbe, ki predstavljajo nevarnosti uporabnikom
in večje stroške vzdrževanja v prihodnosti.
Redni pregled se opravlja na vsaki dve leti in ga opravljajo zunanji kvalificirani pregledovalci. Ti so
izbrani s strani upravljavca cest na podlagi javnega razpisa. Pregleda se spodnja in prekladna
konstrukcija, cestišče in glavna oprema objekta. Pregled se opravi vizualno (nedostopne dele objekta
lahko »pregledamo« s pomočjo daljnogleda) in na koncu se vse zapiše v poročilo. V poročilu so
opisane informacije o lokaciji objekta, vrsti objekta, šifri objekta ter lokaciji, vrsti, intenziteti in
obsežnosti poškodb na podlagi katerih se tudi dobi ocena stanja objekta. Poročilo vsebuje tudi predlog
sanacij in morebitnih nadaljnjih podrobnejših pregledov.
Glavni pregled se izvaja na vsakih 6 let in je podoben rednemu pregledu s tem, da pri glavnem
pregledu s pomočjo specialne opreme pregledujemo tudi težje dostopna mesta. Držimo se načela, da se
moramo vsakega elementa fizično dotakniti (t.i. hands-on inspection). Pregled lahko vsebuje
podvodne preglede temeljev in rečne struge okoli njih. Poleg vizualnega ogleda se izvajajo tudi
nekatere nedestruktivne preiskave, kjer pregledujemo trajnost vgrajenih materialov (npr.
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fenolftaleinski test globine karbonatizacije betona). Vse poškodbe morajo biti pregledane od blizu in
jih oceniti glede na njihovo vrsto, obseg in intenziteto poškodbe. Na avtocestnih premostitvenih
objektih, se glavni pregled nujno izvaja pred prevzemom in odprtjem objekta za promet. Tako se
odkriva morebitne napaka izvajalca. Poročilo glavnega pregleda zajema enake informacije kot
poročilo rednega pregleda.
Detajlni pregled se izvaja, kadar je na podlagi rednega ali glavnega pregleda izkazana potreba po
dodatnih preiskavah, za namen podrobnejših informacij o poškodbah objekta. Izvajajo se »in-situ« in
laboratorijske preiskave za natančno določitev poškodovanih predelov objekta. Detajlni pregledi se
opravljajo tudi na objektih, kjer je prisoten stalen ali občasen monitoring (večji, pomembnejši
infrastrukturni objekti). Taki pregledi naj bi se izvedli tudi po večjih nenadnih dogodkih, kot so
poplave, potresi, plazovi, večje prometne nesreče, in druge naravne nesreče (COST 345, 2002).
V dokumentih akcije COST 345 (2002) je poudarjena pomembnost nedestruktivnih preiskav pri
upravljanja z premostitvenimi objekti. Omenjeno je, da lahko z nedestruktivnimi preiskavami
zmanjšamo subjektivnost, ki je povezana z vizualnim pregledom in s tem izboljšamo kakovost
informacij o stanju konstrukcije. Kljub temu, da omenjene preiskave lahko igrajo pomembno vlogo pri
pregledih, so za konsistentno uporabo in interpretacijo podatkov, pridobljenih na večjem številu
premostitvenih objektov, potrebne smernice. Kadar vzroka in obsega poškodb ni mogoče določiti z
vizualnim pregledom, lahko pregledovalec izvede dodatne preiskave, ki običajno vključujejo
nedestruktivne ali delno-destruktivne preiskave. Tako morajo smernice upoštevati informacije, ki
izhajajo iz teh preiskav. Predlagano je tudi, da se te informacije lahko uporabijo tudi za pomoč pri
odločanju o možnih ukrepih vzdrževanja, njihovih stroškov in prihodnjega obnašanja konstrukcije.
Poleg uporabe za namene pregleda, se lahko uporabljajo tudi za posodabljanje baze podatkov, kot na
primer z zagotavljanjem podatkov o lastnostih vgrajenih materialov in dimenzij elementov.
COST TU1406
Z izboljšanjem upravljanja s premostitvenimi objekti in predvsem z zgoraj zapisanimi smernicami, se
ukvarja akcija COST TU1406. Glavni cilj akcije je, da z vključevanjem najnovejšega znanja o
postopkih ocenjevanja učinkovitosti, poda smernice za vzpostavitev planov zagotavljanja kakovosti
(okrajšava QC – angl. Quality Control) na cestnih mostovih. Poenostavljeno rečeno lahko
zagotavljanje kakovosti v cestni infrastrukturi enačimo s sistemi upravljanja premoženja, saj je v obeh
primerih vedno večja potreba po razvoju strategij, ki izboljšajo celoten sistem s ciljem zmanjšanja
tveganj nepričakovanih stroškov. S pregledom dokumentov in obstoječih smernic v sodelujočih
državah so ugotovili, da so procesi spremljanja stanja mostov v večini držav sicer zadovoljivi, vendar
bi z enotno in predvsem izboljšano metodologijo upravljanja dodatno zmanjšali tveganja porušitev,
izboljšali učinkovitost porabe denarnih sredstev in zvišali nivo zadovoljstva uporabnikov (COST
TU1406, 2016).
COST TU1402
Redni pregledi premostitvenih objektov vsekakor zmanjšajo stopnjo negotovosti poznavanja
trenutnega stanja posameznega objekta, vendar so kljub temu prisotne omejitve vizualnega pregleda
(Cmok, 2016). Bolj natančen sistem sprotnega spremljanja stanja premostitvenih objektov, kjer
dobimo t.i. »up-to-date« (tj. sproti osvežene podatke), predstavlja Structural Health Monitoring
(okrajšava SHM). Z njim dobivamo podatke v realnem času, s katerimi lahko zaznavamo spremembe
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in pojave novih poškodb. Trenutno se izvaja 4 letni COST projekt TU1402, ki si prizadeva povečati
koristi implementacije SHM-ja. Akcija COST TU1402 stremi k zanesljivosti in varnosti pri
projektiranju in vzdrževanju objektov na osnovi optimiziranja sistema SHM. Cilj je predvsem razvoj
na področju ocenjevanja vrednosti SHM-ja, še pred njegovo implementacijo. Sodelujoči sodijo, da bo
projekt ter njegovi rezultati pomembno vplival na lastnike infrastrukturnih objektov, predstavnike
gradbene industrije, raziskovalce, inženirje, politične organe na regionalni in evropski ravni in organe
za standardizacijo (COST TU1402, 2015).
4.3.2 Structural Health Monitoring System
4.3.2.1 Splošno
Sistem SHM (angl. Structural Health Monitoring System), je nedestruktivno »in-situ« zaznavanje, ki
uporablja različne senzorje (vgrajene ali povezane s konstrukcijo) za spremljanje odziva konstrukcije,
analiziranja lastnosti konstrukcije ter oceno resnosti/slabšanja poškodb in ocenjevanja posledic le-teh
na zmogljivost in življenjsko dobo objekta (Housner in sod. 1997, Karbhari 2005, Mufti 2001, cit. po
Dong in Song, 2010). SHM običajno vsebuje različno merilno opremo in tehnike, ki so lahko
opredeljene kot nedestruktivne metode. Osnovna razlika je v tem, da sistem SHM ni odvisen od
operaterja, ki metodo izvaja. Sistem SHM običajno vključuje stalno ali ponavljajočo oceno stanja, kjer
mora biti nekatera merilna oprema (običajno so to senzorji) v konstrukcijo vgrajeni stalno (Bisby in
sod., 2004). Sistem se lahko aplicira na vrsto različnih gradbenih objektov (tuneli, železnica,
avtoceste) pri čemer trenutno v praksi prednjačijo mostovi. V tej nalogi se ukvarjamo predvsem s
premostitvenimi objekti, v splošnem pa lahko navedemo objekte, za katere bi bila uporaba SHM
koristna (Cmok, 2016):
-

novejše konstrukcije z drugačnim pristopom načrtovanja ali uporabe novih materialov in
načinov gradnje,
nove konstrukcije, kjer je prisotna negotovost, agresivno okolje in večja možnost poškodb,
objekti, ki so strateškega pomena na omrežju in bi njihovo zaprtje imelo velik vpliv na širšo
družbo ali reprezentativni objekti v omrežju,
obstoječi objekti z že znanimi poškodbami in pomanjkljivostmi oziroma slabim ratingom.

Inaudi (2009) opisuje pregled 40 projektov mostov v 13 različnih državah (29 v Evropi, 6 v ZDA in 5
v Aziji), kjer so bili v različnih meri vgrajeni sistemi SHM. V pregledu je poudarek predvsem na
analizi različnih vrst mostov, vrsti projekta (obstoječe stanje, prenova ali novogradnja) in namenu
vzpostavitve sistema. Glede na zasnovo prevladujejo betonski gredni mostovi, vendar so zastopani
tudi viseči mostovi in mostovi s poševnimi zategami, kar nakazuje učinkovitost sistema SHM na vseh
vrstah mostov (Grafikon 2). Od 40. pregledanih mostov je bilo 18 novogradenj (sistem SHM je bil
vgrajen med gradnjo), 13 obstoječih mostov (vgradnja sistema se je vršila na obstoječe stanje mostu)
in 9 prenov (vgradnja sistema SHM med sanacijskimi deli). Razlogi za odločitev o vzpostavitvi
sistema SHM so različni, najbolj pogost je pridobitev kvantitativnih podatkov o obnašanju
konstrukcije za namen potrditve projektiranih stanj in pridobivanje takojšnjih (»real-time«) odzivov
konstrukcije med gradnjo. Prvi razlog še posebno velja za novogradnje, drugi pa za nekatere obstoječe
mostove, kjer podatki pridobljeni s sistemom SHM pripomorejo k boljšemu vzdrževanju. Nekateri
projekti imajo namen podaljšanja življenjske dobe mostu, kjer je glavni cilj izboljšanje varnosti in
stabilnosti, z opozarjanjem o propadanju različnih delov mostu. Pri tistih, ki so predstavljeni kot
demonstrativni, pa je glavni namen uvajanje novih tehnologij (Grafikon 1). Zanimivo je omeniti tudi,
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da so bili med 40. projekti, pobudniki in finančni podporniki namestitve sistema največkrat lastniki
mostov (23), sledijo univerze (13) in inženirska podjetja (3).
Grafikon 2: Vrsta mostov zaobjetih v pregledu
(Inaudi, 2009: str 3)

Grafikon 1: Namen vgraditve Sistema SHM v pregledu
40. mostov (Inaudi, 2009: str 3)
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Z namestitvijo različne merilne opreme, ki lahko meri odzive objekta na koristno obtežbo in druge
vplive, spremljamo napredovanje morebitnih poškodb in ostale pomembne parametre in s tem
dopolnjujemo oceno stanja premostitvenega objekta na podlagi vizualnega pregleda. Vsak
premostitveni objekt namreč razvije svojevrsten odziv na obremenitve, ki je odvisen od
nepredvidljivih dogodkov, tako notranjih kot zunanjih. Tako se lahko zgodi, da odziv ni enak
projektiranemu, kar predstavlja izziv za vzdrževanje in upravljanje predvsem takrat, ko pride do
odločanja o razporejanju finančnih sredstev. Finančna sredstva so praviloma omejena in za učinkovito
odločanje o vzdrževalnih in obnovitvenih delih je potreben sistem z bazo podatkov in orodji za
njihovo obdelavo. Orodja, ki nam pomagajo obdelovati podatke, so različni podatkovni filtri, modeli
propadanja objektov, modeli za pomoč pri odločanju in podobno.
4.3.2.2 Metodologija SHM
Idealen sistem SHM naj bi bil v vsakem trenutku sposoben zagotavljati vse zahtevane informacije o
stanju objekta in opozarjati na nastanek poškodb. Razvoj tovrstnega sistema potrebuje znanje različnih
področij kot so: projektiranje konstrukcij, materiali, odkrivanje poškodb, znanje o senzorjih in
računalnikih, upravljanje in prenos podatkov. Primeri implementacije sistema SHM se v podrobnostih
razlikujejo, običajno pa je sestavljen iz šestih glavnih komponent (Bisby in sod., 2004):
-

pridobivanje podatkov (angl. Acquisition and Collection of Data),
prenos podatkov (angl. Communication of Data),
procesiranje podatkov (angl. Intelligent Processing),
shranjevanje procesiranih podatkov (angl. Storage of Processed Data),
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-

analiza podatkov in napoved (angl. Diagnostics),
obnova podatkov iz baze (angl. Retrieval of Data).

Tipična metodologija sistema je prikazana na Slika 28, vendar ima pretok informacij med različnimi
komponentami lahko tudi več poti (Bisby in sod.., 2004).

Slika 28: Tipična metodologija sistema SHM (povzeto po Bisby in sod., 2004)

Pridobivanje podatkov (angl. Acquisiton and Collection of Data)
Komponenta vsebuje zbiranje (zajemanje) podatkov na objektu kot so pomiki, deformacije in
podobno. V to komponento je vključena tudi merilna oprema, ki meri fizične spremembe konstrukcije.
Na tej točki je pomembno definirati, katere parametre bomo merili. Parametri so odvisni od
premostitvenega objekta in potreb lastnika, v splošnem pa merimo naslednje (Bisby in sod., 2004):
-

obtežba,
pomiki,
deformacije (verjetno najbolj pogosta meritev sistema SHM),
temperatura,
pospešek.
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-

-

Video nadzor je način spremljanja premostitvenih objektov z uporabo video kamer.
Uporabljamo ga na primer na mostovih, ki so izpostavljeni pretežkim tovornjakom. S
povezavo senzorjev (zaznajo preobremenitev) in video kamer lahko identificiramo tovornjake
s pretežkim tovorom in ustrezno ukrepamo.
Ob tem je potrebno omeniti akustično emisijo (AE), metodo, ki se pogosto uporablja pri
sistemih SHM za spremljanje konstrukcij z betonskimi prerezi naknadno napetih kablov izven
betonskih prerezov, saj lahko zazna zelo majhen zdrs kablov. Tako lahko ukrepamo takoj in
preprečimo odpoved skupine več kablov.

Za pridobivanje več vrst podatkov o odzivu konstrukcije se uporablja različno merilno opremo.
Ključno za učinkovitost sistema SHM je izbor primerne opreme, ki mora meriti želene parametre. Pri
sodobnih senzorjih gre za meritev vrednosti fizikalnih veličin in pretvorbe v električni signal s
pretvornikom. Nato se električni signal prenese od pretvornika do sistema za zajemanje podatkov, kjer
se signal zapiše v digitalno oblika in obdela z računalnikom (Bosiljkov, 2016). Poleg merjenja želenih
parametrov je pri izbiri senzorjev pomembno upoštevati tudi njihovo natančnost, zanesljivost, način
napajanja, trajnost, ceno, omejitev signala in omejitve pri vgradnji. Navodila za vgradnjo senzorjev
poda proizvajalec in priporočeno je upoštevati ta navodila že pri načrtovanju SHM sistema.
Konvencionalni senzorji so: elektrouporovni merilni lističi, »vibrating wire« lističi, LVDT merilci,
pospeškometri, temperaturni senzorji in optični senzorji.
Elektrouporovni merilni lističi (angl. Strain Gauges) delujejo na principu spremembe upornosti, ki
je posledica mehanskih deformacij merjenca. Običajno so pritrjeni na površino merjenca in povezani s
sprejemno enoto. Ko se merjenec deformira in na površini spremeni dolžino, tej spremembi dolžine
sledi merilni listič. Merilni listič zaradi spremembe dolžine spremeni tudi presek žice in posledično
tudi upornost, kar registrira sprejemna enota (Bosiljkov, 2016). Registriranje spremembe upornosti je
mogoče, ker lističi delujejo na principu Wheatstonovega mostička. To je metoda za določanje
neznanega upora. Merilni lističi so narejeni iz različnih vrst materialov, od tega je odvisna tudi njihova
dolžina. Nekateri omogočajo sočasno merjenje deformacij v več smereh. Tem uporovnim lističem
pravimo rozete (Slika 29, desno).

Slika 29: Elektrouporovni merilni listič - levo (vir: omega.com/literature/transactions/volume3/strain.html) in
rozete - desno (vir: les.bf.uni-lj.si)

Slabost:
-

V SHM sistemih so elektrouporovni lističi manj v uporabi, predvsem kadar je med lističem in
sprejemno enoto velika razdalja. Merilni listič namreč signale pošilja z majhno voltažo, ki je
občutljiva na elektromagnetne in elektrostatične vplive iz okolja. Če signal od uporovnega
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lističa potuje po dolgih kablih, motnje pomembno vplivajo na meritve in lahko pripeljejo do
nepravilnih odčitkov. Občutljivi so tudi na vlago in morajo biti pred njo zavarovani, prav tako
je potrebna pozornost pri nameščanju lepila, kar omejuje njihovo primerno za dolgotrajno
merjenje (Cmok, 2016).
Uporovni lističi »vibrating wire« so izdelani tako, da jih varimo ali vgrajujemo na različne elemente
armiranobetonskih konstrukcij. Listič je sestavljen iz napete žice, dveh »blokov« na vsaki stani žice in
magnetne tuljave, vse skupaj zatesnjeno v jekleno cev. Ko se element, na katerem je listič vgrajen ali
varjen deformira, se bloka premakneta in žica ustrezno spremeni napetost in frekvenco. Z magnetno
tuljavo nato merimo izhodno frekvenco, ki jo zazna sprejemna enota. Na Slika 30, desno vidimo listič
privarjen na armaturo.

Slika 30: Uporovni listič »vibrating wire« (vir: sisgeo.com)

Prednosti:
-

Merilci so zatesnjeni v jekleno cev in niso občutljivi na vlago, vendar morajo biti zaščiteni
pred direktnim kontaktom z vodo.
Sprejemna enota lističa zaznava frekvenco, katera se lahko brez večjih motenj prenaša po
daljših kablih (> 2000 m) (Dong in Song, 2010).

Slabost:
-

Pri vgrajevanju lističa ne sme priti do direktnega stika med velikim agregatnim zrnom in
lističem, saj tako zagotovimo prenos deformacij iz konstrukcije in ne samo iz agregatnega
zrna.

Linearni diferenčni pretvorniki – LVDT (angl. Linear Variable Diferential Transducers) so
inštrumenti namenjeni za merjenje premikov. Sestavljeni so iz primarne tuljave, dveh sekundarnih
tuljav in jedra, vstavljenega v sredino, ki se prosto giblje po osi. Kadar je položaj jedra v centralnem
položaju se v obeh tuljavah inducira enaka napetost. Kadar se v konstrukciji zgodi premik, se le-ta
preko tipala odraža v odmiku jedra v sredini iz centralnega položaja. Sprememba položaja jedra v eni
tuljavi inducira močnejšo napetost kot v drugi, zato je tudi izhodna napetost različna od nič. Razlika
obeh napetosti je tem večja, čim večji je pomik jedra (Cmok, 2016).
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Slika 31: Shematski prikaz LVDT (vir: les.bf.uni-lj.si)

Prednost:
-

LVDT imajo nizko porabo energije, so robustni in imajo občutljivost od nekaj μm do nekaj 10
cm (Bosiljkov, 2016).

Slabost:
-

Občutljivost na magnetno polje in spremembe temperature.

Pospeškometri (angl. Accelerometers) so preproste naprave, ki primerjajo pospešek zaznan na
konstrukciji z gravitacijskim pospeškom. V gradbeništvu se uporabljajo predvsem piezoelektrični
(angl. piezoelectric) (Slika 32) in vzmetni (angl. spring-mass) pospeškometri. Pospeškometer ima dele
osnovnega inštrumenta v ohišju, ki je pritrjen na konstrukcijo. Piezoelektrični pospeškometer ima v
ohišju piezoelektrični kristal, na katerega ob vibraciji udari masa. Udarec v kristalu proizvede
električni naboj, ki ga zazna sprejemna enota. Pospeškometri se uporabljajo zaradi njihove sposobnosti
točnega zaznavanja pospeškov, še posebej tistih, ki jih ne zmore zaznati sistem GPS (Global
Positioning System) (Ahlborn in sod., 2010).

Slika 32: Piezoelektrični pospeškometer (vir: PCB Piezotronics (pcb.com))

Prednost:
-

So majhni in lahki ter imajo široko območje merjenja pospeškov. Prednost vzmetnih
pospeškometrov je, da imajo boljšo ločljivost in so zmožni zaznavanja manjših pospeškov
(Dong in Song, 2010).
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Slabost:
-

Okornost in omejen razpon zaznavanja (Dong in Song, 2010).

Temperaturni senzorji, ki merijo temperaturo s pomočjo električnega upora temeljijo na tem, da se s
spremembo temperature spremeni tudi električna odpornost materiala. Poznamo dva tipa tovrstnih
senzorjev: kovinskega in termičnega (angl. thermistors). Kovinski senzor običajno sestavlja platinasta
žica prekrita z zaščitno prevleko ali vstavljena v zaščitno ohišje. Termični senzoriji merijo razliko
upornosti keramičnega polprevodnika. Razpon, v katerem lahko delujejo termični senzorji, je manjši
od kovinskih, vendar imajo le-ti višjo natančnost. Vsi temperaturni senzorji imajo pomembno omejitev
– električno tok potreben za delovanje senzorjev, čeprav še tako majhen, ustvari določeno količino
toplote, ki lahko privede do napačnih odčitkov. Za merjenje temperature se uporabljajo tudi »vibrating
wire« in optični senzorji (Dong in Song, 2010).
Optični senzorji (angl. Fibre Optic Sensing – FOS) imajo v zadnjem obdobju velik napredek,
predvsem zaradi povpraševanja po spremljanju infrastrukture v agresivnih pogojih. V sistemih SHM,
se senzorji z optičnimi vlakni uporabljajo predvsem za merjenje deformacij in temperature.
Delovanje optičnih senzorjev temelji na dejstvu, da svetlobni valovi, ki se prenašajo po tanki žici v
optičnem kablu, odražajo dejansko stanje kabla. Posebna oprema je sposobna zaznati še tako
(mikroskopsko) majhne spremembe v svetlobnem valovanju, ki so povezane s krčenjem in
raztezanjem. Te vrednosti predstavljajo dejanske deformacije konstrukcije na mestu, kjer so vgrajeni
senzorji. Trenutno so na trgu ali v razvijanju na voljo štirje tipi optičnih senzorjev za uporabo v SHM
(Bisby in sod., 2004):
-

-

-

-

Točkovni senzorji (Fabry-Perot) merijo točkovne meritve na koncu optičnega kabla. So
točkovno omejeni, vendar jih lahko spajamo, varimo in enostavno vgradimo v večino
gradbenih materialov, vključno z betonom.
Dolgi merilni senzorji (SOFO) imajo izredno dobro dolgoročno stabilnost in zmožnost
meritev v območju mikrometrov (µm). Vlakno je prednapeto in mehansko pritrjeno na dveh
koncih, kar omogoča zaznavanje deformacij. Drugo vlakno je prosto in služi merjenju
temperature. Po navedbah Inaudi (2011) je bil sistem SOFO uspešen pri monitoringu več kot
150 objektov, od mostov, tunelov, sidranih sten, zgodovinskih objektov, nuklearnih elektrarn,
in jezov do laboratorijskih modelov.
Delno porazdeljeni senzorji (Fibre Bragg Gratings (multiplexed)) vsebujejo niz majhnih
reflektorjev, razporejenih po optičnem kablu v določenem razmaku (običajno 10 mm).
Tovrstni senzorji imajo točkovne meritve in so občutljivi na temperaturo. Lahko se
uporabljajo za statično in dinamično zaznavanje.
Porazdeljeni senzorji (Brillouin and Raman Scattering) so sposobni meriti na katerikoli točki
vzdolž enega optičnega vlakna. Take meritve so koristne pri ugotavljanju širine razpok,
prenosu deformacij pri povezanih stikih ali razporeditev napetosti pri preboju elementov.
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Slika 33: Različni tipi optičnih senzorjev (Inaudi, 2010)

Prednosti (Dong in Song, 2010):
-

-

Stabilnost: senzorji so odporni proti koroziji in tako omogočajo dolgotrajen monitoring.
Svetlobne signale lahko pošiljamo po velikih razdaljah brez izgube signala, kar omogoča
monitoring veliko bolj oddaljenih objektov.
Neprevodnost in neobčutljivost na elektromagnetne in radijske motnje.
Vsestranska uporabnost, saj jih zaradi enostavnega spajanja lažje trajno vgrajujemo v vse vrste
konstrukcij.

Prenos podatkov (angl. Communication of Data)
Je komponenta, ki se nanaša na mehanizem prenosa podatkov, zajetih z objekta na lokacijo, kjer bodo
dalje procesirani in analizirani. Ta komponenta je pomembna pri učinkovitosti sistema SHM, saj
omogoči delovanje na daljavo in izloči potrebo po obiskih objekta (vizualnih pregledih) – inženirji
lahko spremljajo odziv konstrukcije iz pisarn. Moderni načini prenosa podatkov z objekta so brezžične
povezave (Bisby in sod., 2004).
Procesiranje podatkov (angl. Intelligent Processing)
Podatki, pridobljeni z različnimi senzorji na objektu, zaradi možnosti napak in negotovosti pri zbiranju
podatkov, zelo verjetno vsebujejo odvečne meritve ali hrup. Le ti lahko pomembno vplivajo na končne
informacije, ki jih bo podal načrtovan sistem SHM. Posledično je potrebno zajete podatke ustrezno
obdelati (procesirati), preden se shranijo za kasnejšo analizo in interpretacijo. Cilj te komponente je
izločiti nezaželene informacije in »šum« z namenom, da bo kasnejša interpretacija podatkov lažja,
hitrejša in natančnejša. V mnogih primerih je procesiranje podatkov potrebno, kadar moramo
odstraniti vpliv temperature ali drugih neželenih učinkov na podatke.
Eden od načinov je, da zabeležimo samo spremembe in njihov čas. Tako so iz podatkov izpuščene vse
meritve, kjer se dolgo časa ni zgodilo nič. Lahko se uporabi tudi način beleženja meritev nad določeno
mejno vrednostjo, ali najvišje izmerjene vrednosti v določenem časovnem obdobju. V najbolj
naprednih sistemih SHM se lahko aplicira tehnika nevronskih izračunov (angl. neural computing). Pri
teh tehnikah se zasnovani algoritmi naučijo prepoznavati določene vzorce meritev in tako beležijo le
tiste meritve, ki jih identificirajo kot »nove«. Tako lahko na primer na mostovih z nižjo prometno
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obremenitvijo zaznavamo samo najtežja tovorna vozila, saj bo večina ostalih meritev manjša od
meritev najtežjih vozil (Bisby in sod., 2004).
Shranjevanje procesiranih podatkov (angl. Storage of Processed Data)
Podatke je po njihovem procesiranju potrebno shraniti za kasnejšo uporabo in določanje stanja
objekta. V nekaterih primerih so podatki shranjeni daljša obdobja, zato je pomembno, da so shranjeni
podatki razumljivi. Količina podatkov je odvisna od števila senzorjev in časa meritev, zato moramo
zagotoviti dovolj prostora za njihovo shranjevanje. Odločitev, katere podatke shraniti, je izziv sistema
SHM. Pomembno je, da shranjena zbirka podatkov vsebuje dovolj informacij za kasnejšo
interpretacijo (Bisby in sod., 2004).
Analiza podatkov in napoved (angl. Diagnostics)
Najbolj pomembna komponenta učinkovitega sistema SHM je analiza podatkov, ki vključuje nadaljnje
razlage in interpretacije, zbranih in procesiranih podatkov. Zahteva znanje o konstrukciji objekta in
poškodbah ter njihovem vplivu na delovanje objekta. V dolgotrajnih monitoringih mora biti sistem
sposoben podatke primerjati s predhodno izdelanimi scenariji in se nato odločiti za najboljšega. Nivo
zahtevnosti analiz je odvisen od potreb monitoringa (Bisby in sod., 2004).
Kakor omenjeno, je merilna oprema izbrana na podlagi konstrukcijske zasnove objekta in želenega
parametra. Za armiranobetonske konstrukcije običajno za merjenje pomikov izberemo inštrumente
LVDT. Za merjenje deformacij objekta so primerni elektrouporovni merilni lističi, lističi »vibrating
wire« in optični senzorji. Lokalne deformacije ali širine razpok se lahko meri z optičnimi senzorji in
»vibrating wire« uporovni lističi. Prav tako z njimi lahko merimo temperaturo (ter z temperaturnimi
senzorji). Deformacije se merijo za opravljanje statičnih analiz, medtem ko za dinamične analize
potrebujemo pospeškometre. Z njimi merimo vibracije, ki jih povzroča prometna obremenitev, na
podlagi katerih lahko določimo značilne oblike nihanja konstrukcije.
Dostop do podatkov (angl. Retrieval of Data)
V sistemu SHM je potrebno zagotoviti, da lahko vedno dostopamo do shranjenih podatkov. Poglavitni
cilj je zagotoviti zanesljive in hkrati (kolikor je le možno) podrobne podatke, ki jih je mogoče
uporabiti za inženirske odločitve v vsem času življenjske dobe objekta. Ta komponenta je zelo
povezana s shranjevanjem podatkov, saj moramo pri izbiri podatkov za shranjevanje upoštevati njihov
pomen. Kot primer lahko navedemo primerjavo statičnega in dinamičnega obremenilnega testa. Pri
statičnem obremenilnem testu je količina generiranih podatkov razmeroma majhna, zato se lahko za
kasnejši dostop shranijo tako surovi, kot tudi procesirani podatki. Dinamični test ima v primerjavi s
statičnim veliko več podatkov, zato se shranijo samo procesirani podatki (Bisby in sod., 2004).
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4.4 Komplementarnost različnih preiskav
Cotič (2014) v svojem doktorskem delu raziskuje različne nedestruktivne preiskave in razvija ustrezen
postopek za združevanje slik, ki bi temeljil na metodah gručenja (angl. clustering methods) in bi
omogočil učinkovito in zanesljivo obdelavo podatkov večsenzorskih neporušnih preiskav gradbenih
elementov. V eksperimentalnem delu uporabi georadar (GPR) in termografijo (IRT) na betonskih
vzorcih in zidanih preizkušancih. Ugotavlja, da je na betonskih preizkušancih občutljivost georadarja
manjša od občutljivosti termografije. Georadar natančneje zazna vodno anomalijo kot zračno, obratno
velja za IRT. Hkratna uporaba georadarja in termografije omogoča celostno karakterizacijo strukture
ometanih kamnitih zidov, poleg morfologije in teksture zidov je možno zaznati tudi odstopanje ometa.
Za ugotavljanje tlačne trdnosti betona se običajno uporabljata metoda z udarnim kladivom (angl.
Rebound hammer test) in metoda z ultrazvokom (angl. Ultrasonics). Metodi lahko kombiniramo s
statističnimi analizami, ki pa so včasih nezanesljive. Uporablja se lahko tudi metoda podpornih
vektorjev (angl. Support Vector Machines – SVM), ki je nekakšna metoda umetne inteligence in ima
sposobnost »samoučenja«. Shih in sod. (2015) so opravili raziskavo na 95 valjastih betonskih vzorcih
(12 cm × 24 cm), kjer so poleg obeh nedestruktivnih metod uporabili tudi destruktivno metodo (»insitu« test tlačne trdnosti) in njene vrednosti pripisali kot izhodiščne vrednosti tlačne trdnosti za metodo
SVM. Raziskava je pokazala, da kombiniranje obeh metod poda boljšo oceno tlačne trdnosti, kot ena
sama metoda.

Slika 34: Rebound hammer (levo) in izvajanje ultrazvočnega testa (desno) (Shih idr., 2015)

Yehia in sod. (2007) so opravili študijo o zanesljivosti treh nedestruktivnih metod: metoda udarecodmev (IE), georadar (GPR) in termografije (IRT) na prekladnih konstrukcijah mostov. Z vsemi tremi
metodami so na znanih lokacijah preiskovali razpoke, delaminacije in praznine. Tako so določili
sposobnost posamezne metode, da odkriva omenjene nepravilnosti. Ugotovili so, da sta metodi GPR in
IE zadovoljivo natančni pri odkrivanju delaminacij in praznin, za odkrivanje razpok pa je sposobna
samo metoda IE. Za termografijo je bilo ugotovljeno, da je globje in manjše nepravilnosti z njo težje
odkrivati. V enem od treh vzorcev metoda IRT ni odkriva nepravilnosti, ki so bile globje od 6 cm. Pri
termografiji so meritve opravili v različnih delih dneva, da bi ugotovili učinke spremembe temperature
na rezultate. Pokazalo se je, da temperatura okolice na rezultate vpliva manj kot izpostavljenost soncu.
Zaradi tega nepravilnosti niso mogli odkriti ponoči (Yehia in sod. 2007, cit. po Hesse, Atadero in
Ozbek, 2015).
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5 RAZVRSTITEV METOD PO POMEMBNOSTI
V predhodnem poglavju smo predstavili nekatere nedestruktivne metode, ki se uporabljajo za
določanje obstoječega stanja premostitvenih objektov. Ugotovili smo, da imajo vse metode svoje
prednosti in slabosti in lahko služijo za preiskovanje določene (ali več) lastnosti, poškodbe ali
dimenzij obravnavanega objekta. V poglavju monitoringa so bile na kratko predstavljene tudi vrste
pregledov, ki se v Sloveniji izvajajo za premostitvene objekte, med katerimi prednjači vizualni
pregled. V splošnem lahko preglede razdelimo tudi po kakovosti zajetih podatkov: redni (vizualni)
pregled, glavni pregled in detajlni pregled. Posledično lahko sklepamo, da je od kakovosti zajetih
podatkov odvisna tudi stopnja poznavanja konstrukcije. Redni (vizualni) pregledi premostitvenih
objektov dajejo osnovno stopnjo poznavanja konstrukcije. Z uporabo nedestruktivnih metod, ki v
primerjavi z destruktivnimi preiskavami detajlnega pregleda ne zahtevajo tako visokega finančnega
zalogaja, pa lahko pri pregledu pridobimo uporabne dodatne informacije o stanju materiala elementov
konstrukcije premostitvenega objekta. Pri tem se srečamo z odločanjem o tem, katere nedestruktivne
metode uporabiti. V razvrščanje po pomembnosti smo vključili tiste preiskave, ki se najbolj pogosto
uporabljajo v slovenski gradbeni praksi, zato so v analizo vključene tudi nekatere delno-destruktivne
metode, izključene pa so tiste nedestruktivne preiskave, ki se v praksi ne uporabljajo pogosto (ali pa se
sploh ne). Cilj razvrstitve je pridobiti vpogled v pregledovanje premostitvenih objektov z
nedestruktivnimi metodami, ugotoviti kateri kriteriji so pri tem najbolj pomembni ter metode razvrstiti
v tri razrede pomembnosti za pomoč pri nadaljnjem načrtovanju pregledov.
Metode smo razvrstili na podlagi več kriterijev, ki so opisani v nadaljevanju. Glede na njihovo
pomembnost za pregled premostitvenih objektov, smo jim določili tudi uteži. Obravnavane metode
sem, glede na razpoložljivo literaturo, posvetovanjem s somentorjem in osebno presojo, ovrednotil
(določil točke) in jih razvrstil po pomembnosti s pomočjo enačbe (7) za izračun koristnosti, ki je
obravnavana v poglavju 5.5.
S koristjo izrazimo kvantitativno pomembnost določenega proizvoda ali storitve glede na izbrane
kriterije. V našem primeru se storitev nanaša na nedestruktivne metode pri pregledih premostitvenih
objektov. Izbrani kriteriji so v našem primeru opisni (glej poglavje 5.2), v nekaterih primerih pa bi
lahko kriterije izražali tudi kvantitativno (npr. cena v denarnih enotah, trajanje v minutah).
5.1 Odločanje in metoda AHP
Odločanje je aktivnost, ki kot del reševanja problemov, v splošnem nastopa na praktično vseh
področjih človekovega delovanja. Težavnost odločitvenih problemov je raznolika in sega od
enostavnih osebnih (rutinskih) odločitev in vse do zahtevnih problemov skupinskega odločanja, na
primer pri vodenju, upravljanju in planiranju aktivnosti v podjetjih. Odločanje običajno definiramo kot
izbiro ene izmed več variant, alternativ, možnosti oziroma različic, med katerimi želimo izbrati tisto
alternativo, ki najbolj ustreza našim ciljem. V praksi omenjene alternative največkrat nimajo samo ene
lastnosti, ampak več. Nekatere od teh so dobre, druge slabe, zanimajo pa nas vse, katere je treba pred
odločitvijo pretehtati. Zato pravimo, da so praktične odločitve večinoma večparametrske. Kadar
govorimo o večparametrskem odločanju, spremljamo in ocenjujemo več kot le eno lastnost alternativ.
Pri tem določimo različne kriterije, s katerimi lahko posamezno alternativo vrednotimo. S takim
načinom odločanja navadno ne želimo doseči samo enega samega cilja, temveč več ciljev hkrati (na
primer dosego čim boljše stopnje poznavanja konstrukcije premostitvenega objekta, pri čim manjših
zunanjih stroških, ki jih povzroči redni pregled z uporabo nedestruktivnih metod). Če vseh ni mogoče
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v celoti izpolniti, se morda zadovoljimo z delnim, vendar čim boljšim izpolnjevanjem ciljev (Bohanec,
2006).
Večparametrskega odločanja se velikokrat poslužujemo pri odločitvah o sanacijah omrežja
premostitvenih objektov. V našem primeru vrednotimo nedestruktivne metode za načrtovanje
pregledov premostitvenih objektov, kjer moramo za razvrstitev metod v razrede pomembnosti vključiti
kriterije. Različne kriterije različni deležniki ne ocenjujejo enako, zato bomo za določitev njihove
relativne pomembnosti uporabili metodo AHP (Analitični hierarhični proces – angl. Analytic
Hierarchy Process). Metodo je razvil Thomas Saaty (1980) in temelji na parnih primerjavah vnaprej
določenih kriterijev in trdi, da je parno razvrščanje kriterijev po pomembnosti objektivnejše kot
istočasno razvrščanje vseh danih kriterijev. Posamezne kriterije se vrednoti tako, da se primerja le po
dva hkrati (parna primerjava) vendar vsakega z vsakim. Pri tej vrsti primerjave definiramo matriko
primerjav, katero izpolnimo tako, da primerjamo kriterije navedene v vrstici, s tistimi v stolpcih. V
matriki je s sodbami ovrednotena pomembnost enega kriterija v primerjavi z drugim. Metoda AHP
nato te sodbe pretvori v numerične vrednosti, ki jih je mogoče med seboj primerjati in vsakemu
kriteriju določi utež. Pri izračunu uteži, ki ga uporablja metoda AHP, gre matematično za izračun
lastnih vrednosti in lastnega vektorja matrike primerjav (Bohanec, 2006). Lastni vektor lahko
določimo s točno metodo (uporaba programskih orodij kot je npr. Expert Choice in druga) ali s
približno metodo: normalizacija matrike primerjav tako, da je vsota po stolpcih enaka ena, ter izračun
aritmetične sredine posameznih vrstic normalizirane matrike (Kne, 2007).
Bistvo in prednost AHP metode je, da za podlago pri odločanju uporablja subjektivne sodbe, za
razliko od odločitvenih tehnik, ki se opirajo zgolj na razpoložljive podatke (Vodopivec, 2015). Način,
s katerim zajema podatke o alternativah (primerjava po parih) metodi omogoča, da se spretno izogne
neposrednemu zajemanju osnovnih koristi alternativ. Ta način tudi pomeni, da se AHP ne ozira na
vrsto ali tip osnovnih parametrov in povsem enakovredno obravnava (v našem primeru kvalitativne)
parametre. Njena slabost je, da je alternative potrebno primerjati po parih, pri čemer število zahtevanih
primerjav hitro narašča. Očitki metode so tudi, da ima pomanjkljivo konsistentnost sodb. Gre za oceno
v kolikšni meri so primerjave kriterijev po parih med seboj skladne. Če namreč podamo sodbo, da je
kriterij A dvakrat pomembnejši od kriterija B in je hkrati B dvakrat pomembnejši od C je tedaj
konsistentna izjava, da je A štirikrat pomembnejši od C. Čim večje odstopanje od tega, manj
konsistentna je matrika sodb (Bohanec, 2006). V našem primeru glede na prvo slabost nismo imeli
veliko kriterijev (6), katere je bilo potrebno primerjati. Bistven doprinos metode AHP pri odločanju je
porazdelitev vrednosti (pomembnosti) kriterijev in zmožnost, da upošteva človeški faktor pri
odločanju glede preferenc. Pri tem metoda AHP dopušča relativno ohlapno vrednotenje kriterijev, zato
je vsebinsko izhodišče (opisno definiranje) vrednotenja izredno pomembno (Vodopivec, 2015).
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5.2 Izbira kriterijev za ocenjevanje
Naša vsebinska opredelitev kriterijev temelji na splošnem poznavanju pregledov premostitvenih
objektov, ki smo ga pridobili pri teoretičnem delu naloge, oprli pa smo se tudi na nekatere podobne
opravljene raziskave kot na primer: poročilo ameriškega strateškega raziskovalnega programa za
avtoceste (angl. Strategic Highway Research Program – SHRP2 Report) o pregledovanju
premostitvenih objektov na avtocestah, avtorjev Gucunski in sod. (2013), raziskava o natančnosti in
zanesljivost nedestruktivnega pregledovanja mostov na podlagi mnenj strokovnjakov (Hesse, Atadero
in Ozbek, 2015) in članek o vrednotenju nedestruktivnih preiskovalnih metod z uporabo AHP metode
(Omar in Nehdi, 2016). Vsebinski opis vsakega kriterija, ki ga obravnavamo, je prikazan v
Preglednica 4.
Preglednica 4: Opis kriterijev za razvrščanje nedestruktivnih preiskovalnih metod

KRITERIJ

OPIS

PRIMER
Rebound hammer
(sklerometer) test ima
relativno nizko zanesljivost
rezultata, saj lahko na rezultat
vpliva veliko dejavnikov

Zanesljivost rezultatov
meritev

Opisni kriterij opredeljuje, kako zanesljivi
oziroma točni so rezultati meritev posamezne
preiskave. V kolikšni meri se lahko zanesemo
na točnost rezultata. Zajema tehnološko
dovršenost preiskave, občutljivost metode na
različne dejavnike, stanje preizkušanca in
podobno.

Standardiziranost
preiskave

Merljivi kriterij standardiziranosti preiskave ali za nedestruktivno metodo obstajajo
standardi.

Za metodo Rebound hammer
(sklerometer) obstaja standard
(npr. EN 12504-2).

Uporaba termografije nam
omogoča preiskovanje
različnih materialov, vendar
nam ne omogoča določanja
globine poškodb oziroma
nepravilnosti v preizkušancu.

Uporabnost

Kriterij uporabnosti (v angl. je zelo priročna
beseda usability) opredeljuje metode glede na
njihove sposobnosti merjenja različnih
parametrov. Nanaša se na to, koliko različnih
parametrov lahko s posamezno preiskavo
merimo - sposobnost izvedbe preiskave na
dveh ali več materialih, sposobnost
preiskovanja poškodb kot tudi merjenja
dimenzij, sposobnost določanja točnih lokacij
poškodb za razliko od samo površinskega
določanja.

se nadaljuje …
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… nadaljevanje Preglednice 4.

Trajanje preiskave

Merljivi kriterij opredeljuje hitrost
izvedbe preiskave in pridobivanja
podatkov (tudi pomembnost
avtomatiziranosti postopka). Kriterij
se povezuje predvsem z morebitnimi
zaporami premostitvenih objektov
med izvajanem preiskav.

Zahtevnost
interpretacije
rezultatov

Opisni kriterij se nanaša na
zahtevnost interpretacije dobljenih
rezultatov meritve. Nanaša se na
potrebo po dolgi, zahtevni analizi
pridobljenih razultatov in morebitno
zahtevo po uporabi računalniške
opreme in vključitve izkušenih
inženirjev strokovnjakov.

Cena

Merljivi kriterij opredeljuje ceno
preiskave, v katero spada: cena
opreme, cena izvedbe preiskave s
pridobivanjem podatkov in cena
analize podatkov in interpretacija.

Pri testu "pull-off" je trajanje preiskave relativno
dolgo, saj moramo za zagotovitev sprijemnosti
med napravo in betonom počakati 30 min.

Fenolftaleinski test ne potrebuje zahtevne
interpretacije rezultata preiskave (obarvanost).
Poleg tega je rezultat preiskave znan v kratkem
času.

5.3 Določitev medsebojne pomembnosti kriterijev
Za določanje pomembnosti posameznih kriterijev pri pregledih premostitvenih objektov z
nedestruktivnimi metodami, smo izdelali vprašalnik (PRILOGA A), ki smo ga poslali strokovnjakom s
področja nedestruktivnih metod in pregledovanja premostitvenih objektov. Vprašalnik je sestavljen za
analiziranje z metodo AHP in je vseboval parne primerjave kriterijev in njihov opis. Vprašalnike smo
poslali v obdobju med julijem in avgustom 2017, sodelovalo pa je 5 strokovnjakov (2 iz obeh
slovenskih univerz in 3 iz večjih projektivnih oziroma raziskovalnih podjetij).
V našem primeru smo za medsebojno primerjavo kriterijev uporabili pet stopenjsko opisno vrednostno
lestvico pomembnosti, ki smo ji v anketi zaradi boljše preglednosti določili številke od 0 do 4 (glej
spodaj). Vsak strokovnjak je parno primerjal vsak kriterij z vsakim in s tem podal svoje sodbe. Sodbe,
ki nakazujejo »večjo pomembnost« kriterija se nahajajo na levi strani tabele, sodbe, ki so »manj
pomembne« se nahajajo na desni strani tabele. Primer izpolnjenega vprašalnika s sodbami je prikazan
na Slika 35.
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Opisna vrednostna lestvica pomembnosti pri parni primerjavi:
0: enako pomembna kriterija
1: zmerno večja pomembnost prvega parametra glede na drugega
2: znatno (močno) večja pomembnost prvega parametra glede na drugega
3: zelo večja prvega parametra glede na drugega
4: skrajno (izjemno) večja pomembnost prvega parametra

Slika 35: Primer izpolnjenega vprašalnika v formatu Excel: v tabeli je bila na primer zanesljivost zelo močno bolj
pomembna od standardiziranosti

Izpolnjene sodbe smo nato iz Excel tabele vstavili v programsko orodje, s katerim smo izračunali uteži
(relativne pomembnosti). Pri določevanju uteži smo uporabili programsko orodje SuperDecisions, ki
je namenjena modeliranju odločitvenih problemov in določanju uteži parametrov po metodi AHP. Na
sliki 36 je prikazan izpolnjen vprašalnik v programskem orodju SuperDecisions in pripadajoči
rezultati.
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Opomba: Pri metodi AHP se najbolj pogosto uporablja devet stopenjska lestvica, kjer imamo vrednosti
1,3,5,7 in 9, katere predstavljajo glavne preferenčne vrednosti (podobno kot v našem primeru opisna
lestvica 0 – 4), ostale (2,4,6,8) pa predstavljajo vmesne preferenčne vrednosti. V našem primeru nismo
uporabili vmesnih vrednosti, ampak smo opisno vrednostno lestvico za potrebe računanja z matrikami
po metodi AHP (s programom SuperDecisions) pretvorili sledeče:
Opisna lestvica
0
1
2
3
4

→
→
→
→
→

Metoda AHP
(SuperDecisions)
1
3
5
7
9

Slika 36: Izpolnjen vprašalnik v programskem orodju SuperDecisions

Po opredelitvi medsebojnih pomembnosti kriterijev posameznih strokovnjakov s parnimi
primerjavami smo končne uteži dobili tako, da smo izračunali povprečne vrednosti uteži posameznih
vprašalnikov. V Preglednica 5 so prikazane uteži posameznih strokovnjakov (v preglednici označeno z
»Anketa«) in končna utež (povprečje).
Preglednica 5: Prikaz uteži kriterijev izračunanih s programskim orodjem SuperDecisions

Kriterij (k)
Zanesljivost
Standardiziranost
Uporabnost
Trajanje
Zahtevnost
Cena

Anketa 1

Uteži (wk)
Anketa 2 Anketa 3 Anketa 4

Anketa 5

Končna utež (povprečje)

0,333

0,358

0,437

0,087

0,183

0,280

0,064

0,076

0,034

0,180

0,190

0,109

0,293

0,297

0,255

0,253

0,065

0,233

0,135

0,065

0,059

0,365

0,225

0,170

0,123

0,053

0,159

0,084

0,251

0,134

0,053

0,152

0,056

0,031

0,086

0,075
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Rezultati kažejo, da imata kriterija zanesljivosti (28 %) in uporabnosti (23,3 %) skupno relativno
pomembnost 51,3 %, kar pomeni, da bistveno vplivata na skupno pomembnost posameznih
nedestruktivnih metod pri pregledovanju premostitvenih objektov. Sledi jima trajanje s 17 % deležem,
zahtevnost interpretacije (13,4 %), standardiziranost (10,9 %) in cena (7,5 %). Razlika je bila opazna
pri dveh anketah (Anketa 4 in Anketa 5), kjer sta strokovnjaka večjo pomembnost podala kriteriju
standardiziranosti. To lahko pripišemo njunemu strokovnemu delovanju, saj sta oba strokovnjaka
dejavna (ali pa sta bila dejavna) v laboratoriju. Rezultati ankete 4 dajejo največjo pomembnost
kriteriju trajanja, kar tudi lahko pripišemo strokovnemu profilu anketiranca, ki deluje v podjetju, kjer
se med drugim ukvarjajo z upravljanjem infrastrukturnih objektov, trajanje preiskav pa bistveno vpliva
na zapore premostitvenih objektov. Zanj je torej trajanje preiskav zelo pomembno, saj se pri delu
pogosteje srečuje z zaporami in njihovo organizacijo. Moramo se zavedati, da je vprašalnik specifičen,
saj ocenjuje kriterije uporabe nedestruktivnih metod pri pregledovanju premostitvenih objektov in ne
njihove splošne uporabe. Zato so tudi nas presenetili nekoliko nekonsistentne sodbe.
Omar in Nahdi (2016) sta v Kanadi opravila podobno raziskavo o najbolj pomembnih kriterijih pri
preiskovanju zgornjega dela mostov z nedestruktivnimi metodami. V raziskavo je bilo vključenih 27
strokovnjakov iz Kanade in ZDA, ki delujejo na prometnih ministrstvih, raznovrstnih agencijah za
transport, izvajalcev pregledov in raziskovalcev na tem področju. Anketa in definicije kriterijev so bili
nekoliko različni, vendar še vedno primerljivi z našimi. Avtorja sta z raziskavo ugotovila, da je najbolj
pomemben kriterij točnost rezultatov (angl. Accuracy of results) z utežjo 0,48, sledi mu uporabnost
oziroma sposobnost odkrivanja propadanja materiala pod površino (angl. Capability to detect
subsurface defects) z utežjo 0,26. Oba kriterija predstavljata več kot polovico pomembnosti in jih po
definiciji zlahka primerjamo s kriterijema, ki sta v naši raziskavi dosegla najvišjo utež, to sta
zanesljivost in uporabnost. Razlika pa je opazna pri kriteriju, ki dosega najnižjo utež. V raziskavi
avtorjev je najnižjo utež (0,06) dosegel kriterij enostavnosti izvedbe preiskave in interpretacije (angl.
Simplicity of data collection and interpretation), ki ga v naši raziskavi lahko delno primerjamo s
kriterijem zahtevnosti interpretacije. Tu je vidna razlika, saj v našem primeru le ta dosega še enkrat
višjo utež (0,13). V našem primeru je najnižjo utež dosegel kriterij cene. Zanimivo je, da v našem
primeru kriterij trajanja dosega tretje mesto z utežjo 0,17 v raziskavi Omar in Tahdi-ja pa primerljiv
kriterij hitrosti preiskave (angl. Speed) 0,08. V našem primeru kriterij dosega višjo utež, ker imamo
majhen statistični vzorec in v enem od izpolnjenih vprašalnikov kriterij trajanja postavljen na prvo
mesto in vidno odstopa od ostalih. Zaradi tega v končnem povprečju kriterij trajanja tudi dosega višjo
utež.
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5.4 Vrednotenje nedestruktivnih metod glede na kriterije
Nedestruktivnim preiskovalnim metodam smo točke določili glede na izbrane kriterije. Pri točkovanju
smo se sklicevali na pregled literature in podobne opravljene raziskave (Gucunski in sod. (2013),
Omar in Nehdi (2016), Hesse, Atadero in Ozbek (2015)). Enostavna obrazložitev točkovanja je
prikazana v Preglednica 6.
Zanesljivost je kriterij, ki zajema natančnost metode in zaupanje v rezultate meritev, ki jih poda
preiskava. V zanesljivost je vključena tudi občutljivost metode na različne dejavnike, kar pomeni da
nam na primer dobra metoda, kljub različnim dejavnikom, poda enake rezultate meritev. Dobra
zanesljivost metode pomeni, da imamo veliko zaupanje v meritve (fenolftaleinski test nam na primer
poda zanesljivo informacijo o globini karbonatizacije betona). Zadovoljiva zanesljivost pomeni, da
smo z rezultati zadovoljni, vendar bi bilo za višje zaupanje potrebno izvesti več meritev. Slaba
zadovoljivost pomeni, da je preiskava občutljiva na ogromno dejavnikov in samo z enkratno izvedbo
preiskave ne moremo zaupati rezultatom meritev. Za potrditev teh rezultatov potrebujemo izvajanje
komplementarnih preiskav.
Kriterij standardiziranosti smo opredelili glede na to, ali za preiskavo obstajajo standardi. Zelo ugodno
točkovanje dobi metoda, za katero obstajajo standardi EN, ugodno točkovanje dobi metoda, za katero
obstajajo priporočila ali standardi, vendar ne standardi EN, neugodno pa metoda, za katero ne
obstajajo standardi, ki bi bili relevantni za uporabo metode pri preiskovanju premostitvenih objektov.
Uporabnost metode je kriterij, ki nam pove koliko različnih parametrov lahko metoda meri in kako
natančno jih lahko meri. Parameter je lahko material, poškodba ali dimenzija. Gucunski in sod. (2013)
v svoji raziskavi omenjajo, da je sposobnost zaznavanja (angl. detectability) nepravilnosti temeljni
parameter za vrednotenje katere koli metode. Če metoda ni sposobna zaznati določene nepravilnosti,
so vsi ostali kriteriji brez pomena. V našem primeru se sposobnost zaznavanja in natančnost lahko
povezuje tudi s kriterijem zanesljivosti, saj mora biti zaznavanje nepravilnosti tudi zanesljivo. Zelo
ugodna uporabnost nakazuje, da metoda lahko preiskuje različne materiale, ima zmožnost določanja
obsega in/ali globine poškodb ter meriti dimenzije poškodb/slojev (zelo ugodno uporabnost ima na
primer georadar, saj z njim lahko preiskujemo več vrst materialov, v katerih lahko zaznavamo
poškodbe in tudi določamo njihovo globino). Omejena uporabnost metode pomeni, da je le ta
sposobna merjenja več parametrov, vendar je omejena bodisi na material bodisi na merjenje dimenzij
ali poškodb (termografija nam na primer omogoča izvajanje preiskave ne glede na material, vendar z
njo ne moremo določiti globine ugotovljenih nepravilnosti). Izjemno omejena uporabnost metode
pomeni, da je metoda omejena na preiskovanje določenega materiala za določen parameter.
Trajanje opredeljuje hitrost izvedbe preiskave in pridobivanja podatkov na terenu ter analiziranje
pridobljenih podatkov. Ker v našem primeru ocenjujemo metode pri pregledovanju premostitvenih
objektov, ima hitrost izvedbe preiskave na terenu večji vpliv kot trajanje analize. Hitra preiskava je
tista, ki nam omogoča hitro izvedbo na terenu ter analizo meritev – ne povzroča »izgubljenega časa«.
Zmerno hitra preiskava je tista, katero izvedemo hitro na terenu, vendar potrebuje dalj časa za analizo.
Dolgotrajna preiskava je tista, ki nam vzame veliko časa tako za izvedbo na terenu kot tudi za analizo
rezultatov. Pri kriteriju trajanja se oziramo tudi na obseg preiskovane površine, kar pomeni, da
preiskava, ki kljub daljšem trajanju preišče večje površine, ne spada pod dolgotrajno.
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Zahtevnost interpretacije je kriterij, s katerim ocenjujemo zahtevnost pri interpretaciji meritev in
potreba po izkušenosti strokovnjaka, ki analizira meritve. Zelo ugodna ocena zahtevnosti pomeni, da
je odčitek rezultata in njegova interpretacija lahka. Pri tem je potrebno osnovno znanje in malo
izkušenj (za odčitavanje rezultata fenolftaleinskega testa ne potrebujemo izkušenj, temveč samo
osnovno znanje o izvedbi metode). Ugodna ocena zahtevnosti pomeni, da poleg izvedbe preiskave
potrebujemo tudi krajšo analizo in uporabo računalniške opreme, da lahko pridemo do zaključkov. Pri
analizi rezultatov je potrebno strokovno znanje in izkušnje (po preiskavi s profometrom moramo
meritve obdelati računalniško opremo). Neugodna zahtevnost interpretacije metode pomeni, da
potrebujemo visoko strokovno znanje in bogate izkušnje, če želimo prek meritev priti do zaključkov.
Pri kriteriju cene smo opredelili, da cena zajema stroške vse opreme, čas potreben za izvajanje
preiskave in pridobivanje podatkov na terenu, ter čas potreben za opravljanje analiz. Kot vidimo,
zajema cena širok nabor stroškov, ki jih je potrebno upoštevati. Potrebno je dodati, da bi bilo za
določitev cene potrebno upoštevati tudi pripravo na izvedbo preiskav (načrtovanje pregleda
premostitvenega objekta) in morebitne dodatne komplementarne preiskave, ki jih potrebujemo za
potrditev rezultatov prvotne preiskave. V kolikor se nam na primer na terenu dogodi, da s
sklerometrom dobimo presenetljivo boljše rezultate, kot smo pričakovali, je po inženirski presoji
primerno izvesti katero od destruktivnih preiskav, da potrdimo rezultat. Pri tem je lahko tudi
interpretacija daljša, kot smo pričakovali in težko je opredeliti, kaj se upošteva v ceno prvotne
preiskave. Vse to predstavlja ogromno nepričakovanih stroškov, ki jih ne moremo predvideti. Za
določanje cene posamezni metodi bi potrebovali ustrezno metodologijo. Poleg tega so za določitev
cene analiz in izdelavo poročil potrebne praktične izkušnje in ceno izdelave le teh, lahko določijo le
tisti, ki preiskave izvajajo in analizirajo rezultate. Zaradi vsega naštetega smo se odločili, da kriterij
cene pri razvrstitvi izpustimo. Predvidevamo, da izpustitev tega kriterija ne bo imela znatnega vpliva
na skupno pomembnost nedestruktivnih metod pri pregledovanju premostitvenih objektov, saj ima
najnižjo utež (0,075). Lahko pa omenimo, da se težavnost določanja cene preiskave zmanjša, če
preiskave ocenjujemo za specifičen objekt. V tem primeru imamo z vizualnega pregleda že
informacije o lokaciji poškodb, njihovem (vizualnem) obsegu in lahko na podlagi teh informacij lažje
ocenimo čas meritev.
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Preglednica 6: Enostavna obrazložitev točkovanja nedestruktivnih metod po kriterijih

Vrednosti - točke
Kriterij
Zanesljivost
Standardiziranost

Uporabnost

Trajanje
Zahtevnost
interpretacije

Zelo ugodno - 3
Dobra
EN standard
Možnost preiskovanja
na 2 ali več materialih,
možnost preiskovanja
dimenzij in poškodb ter
zmožnost detekcije
poškodb v globini
elementa
Hitra

Lahka in hitra

Ugodno - 2
Zadovoljiva
Je standardizirana
(ni EN standarda)
Omejena možnost
preiskovanja:
preiskovanje
dveh različnih
materialov ali
dveh različnih
parametrov
Zmerna
Potrebna krajša
analiza

Neugodno - 1
Slaba
Ni relevantnega standarda

Izjemno omejena možnost
preiskovanja: preiskovanje
izključno določene
nepravilnosti/parametra na
določenem materialu
Dolgotrajna
Potrebna daljša analiza in
večja strokovna usposobljenost
pri interpretaciji

Sklerometer smo po kriteriju zanesljivosti ocenili kot neugodnega, saj individualna meritev ne poda
zadovoljivega rezultata o dejanski tlačni trdnosti, poleg tega je meritev odvisna od vrste dejavnikov.
Metoda je standardizirana oz. ima EN standard zato pri tem kriteriju dobi 3 točke. Pri uporabnosti
metoda dobi ugodno točkovanje. Metoda se najpogosteje uporablja za preiskovanje betona, vendar jo
lahko uporabljamo tudi za kamen. To nakazuje tudi ameriški standard ASTM D5873: Standard Test
Method for Determination of Rock Hardness by Rebound Hammer Method. Metoda je hitra za
uporabo, zato je pri kriteriju trajanja ocenjena kot zelo ugodna. Na napravi lahko takoj odčitamo
rezultat, za zaključke o določitvi trdnosti pa je potreben krajši izračun, vendar sama interpretacija ni
zahtevna, zato ima metoda pri kriteriju zahtevnosti interpretacije 3 točke.
Penetracijski test z iglo ima podobno kot sklerometer nizko zanesljivost individualne meritve, zato je
ocenjen kot neugoden. Metoda nima standarda EN, vendar obstaja ameriški standard. Uporablja se
samo za merjenje tlačne trdnosti betona, zato dobi pri uporabnosti neugodno oceno. Preiskava je
razmeroma hitra, zato je pri kriteriju trajanja ocenjena kot zelo ugodna, pri interpretaciji pa je potrebna
analiza ujemanja z vsemi tabelami in krajši izračun, zato ima pri kriteriju zahtevnosti interpretacije 2
točki.
Metodi udarec-odmev smo pri kriteriju zanesljivosti podali ugodno oceno. Kljub temu, da jo avtorji
Gucunski in sod. (2013) v svoji raziskavi omenjajo kot najbolj natančno pri zaznavanju delaminacij na
betonskih cestiščih, so njeni rezultati odvisni stanja površine, na kateri izvajamo metodo, in
izkušenosti preiskovalca. Metoda nima EN standarda, obstaja pa ameriški standard, ki obravnava
merjenje debeline betonskih plošč, zato pri standardiziranosti dobi 2 točki. Pri uporabnosti metoda
dobi oceno zelo ugodno, saj z njo lahko preiskujemo tako betonske kot tudi zidane konstrukcije, prav
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tako lahko z njo merimo dimenzije elementov in odkrivamo poškodbe. Ocenjujemo, da metoda na
terenu ni hitra, ampak zmerna, prav tako je analiza in interpretacija rezultatov lahko dolgotrajna, zato
je pri kriteriju trajanja ocenjena kot zmerna. Pri zahtevnosti interpretacije je metoda ocenjena kot
neugodna, saj zahteva izkušnje in visoko strokovno usposobljenost preiskovalca.
Ultrazvočna metoda je pri kriteriju zanesljivosti ocenjena kot zadovoljiva, saj je občutljiva na vrsto
dejavnikov. Za metodo obstaja EN standard zato pri kriteriju standardiziranosti dobi 3 točke. Z njo
lahko preiskujemo beton in jeklo ter zaznavamo razpoke, zato dobi oceno zelo ugodno pri uporabnosti.
Trajanje preiskave je zmerno, saj je preiskovalna oprema za izvajanja na terenu enostavna.
Interpretacija signalov je podobno kot pri metodi udarec-odmev zahtevna, zato pri kriteriju zahtevnosti
dobi oceno neugodno.
Georadar smo pri kriteriju zanesljivosti ocenili kot zelo ugoden, saj lahko za zaznavanje nepravilnosti
uporablja različne antene z različnimi frekvencami. Tudi Gucunski in sod. (2013) ter Omar in Nehdi
(2016) so v svoji raziskavi po kriteriju natančnosti georadar uvrstili najvišje. Za metodo obstaja
ameriški standard, ki podaja splošne smernice. Metoda ima zelo široko uporabo, saj lahko z njo
preiskujemo tako različne materiale, kot tudi različne nepravilnosti v materialih. Georadar ima zato pri
kriteriju uporabnosti oceno zelo ugodno. Pri kriteriju trajanja smo georadar ocenili kot zmeren, saj
glede na potreben čas, tudi preiščemo velike površine. Metoda ima namreč neprekinjen način
zajemanja podatkov, zato so jo tudi Gucunski in sod. (2013) v svoji raziskavi ovrednotili kot eno
najhitrejših. Zahtevnost interpretacije rezultatov georadarja je nedvomno zahtevna in potrebuje
izkušenega strokovjaka, zato metoda pri tem kriteriju dobi oceno neugodno.
Metoda elektro potenciala, po navedbah Gucunski in sod. (2013), sicer uspešno zaznava razliko med
elektrokemijskim potencialom, vendar ne poda točne stopnje korozije, zato pri zanesljivosti dobi
oceno zadovoljivo. Metoda ima priporočila združenja RILEM in dobi 2 točki za standardiziranost.
Uporabnost metode je zelo omejena, saj je usmerjena v točno določeno meritev. Trajanje metode je
razmeroma hitro, vendar se moramo zavedati, da metoda zahteva direkten stik z armaturnimi palicami,
kar lahko podaljša trajanje, zato metoda dobi oceno ugodno. Zahtevnost interpretacije je pri metodi
zahtevna, tudi RILEM priporočila omenjajo, da naj rezultate metode interpretira izkušen strokovnjak.
Metoda merjenja električne upornosti betona (LPR) je podobna metodi elektro potenciala, katere
rezultati meritev so precej odvisni od lastnosti betona. Kot rezultat dobimo dovzetnost betona za
korozijo in po navedbah Gucunski in sod. (2013) je natančnost določanja teh območij visoka, zato je
zanesljivost meritev zadovoljiva. Za metodo obstajajo priporočila RILEM, zato dobi 2 točki pri
standardiziranosti. Uporabnost metode je zelo omejena, saj je usmerjena v točno določeno meritev.
Trajanje metode je v celoti hitro, zato dobi oceno zelo ugodno. Zahtevnost interpretacije je pri metodi
zahtevna, saj so meritve lahko odvisne od ogromno lastnosti materiala.
Metoda z galvanostatskim pulzom omogoča hitro oceno korozijskega potenciala, vendar je podobno
kot zgornja metoda merjenja električne upornosti, odvisna od različnih parametrov, kot je na primer
vlažnost betona in predvsem prisotnosti kloridov. Metoda zaradi občutljivosti na te parametre pri
kriteriju zanesljivosti dobi oceno zadovoljivo. Metoda nima standarda, tudi njena uporabnost je
omejena na točno določeno meritev. Prednost metode je njena hitrost pri izvajanju, zato pri kriteriju
trajanja dobi zelo ugodno oceno, interpretacija pa kljub enostavni izvedbi zahteva izkušnje z
merjenjem, zato pri kriteriju zahtevnosti dobi 2 točki.
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Termografija se pri premostitvenih objektih uporablja za zaznavanje praznin in delaminacij, vendar je
metoda odvisna predvsem od okoljskih pogojev. Občutljiva je na intenziteto sončnega sevanja, kar
pomeni, da oblaki, ki mečejo sence vplivajo na zmožnost zaznavanja napak. Na metodo vplivajo tudi
površinske napake betona, zato je zanesljivost metode slaba. Metoda ni standardizirana. Uporabna je
za več vrst materialov, vendar ni sposobna določiti globine napak, zato je njena uporabnost omejena.
Metoda ima prednost, da je enostavna za izvedbo, polega tega pa z njo lahko preiskujemo večje
površine, zato za kriterij trajanja dobi zelo ugodno oceno. Zahtevnost interpretacije je lahka, saj
meritve lahko vidimo v obliki barvne slike.
Profometer je naprava, ki omogoča določanje lokacije armature in debeline krovnega sloja betona.
Tehnološka dovršenost metode ji daje dobro zanesljivost. Za metodo med drugimi obstaja tudi
britanski standard (BS 1881: Part 204) za splošno uporabo naprav za merjenje armature (angl. cover
meter). Uporabnost metode je zelo omejena, saj se uporablja za armiranobetonske konstrukcije.
Profometer je enostaven za uporabo, zato je tudi trajanje preiskave hitro. Pri zahtevnosti interpretacije
metoda dobi oceno ugodno, saj je za zaključke rezultatov potrebna krajša analiza in uporaba
programske opreme.
Metoda merjenja odtržne trdnosti pull-off ima zaradi destruktivne narave preiskave visoko zanesljivost
rezultatov in pri kriteriju zanesljivosti dobi 3 točke. Poleg tega ima metoda standard EN 1542. Njena
uporabnost je zelo omejena, saj je namenjena preiskovanju točno določenega parametra na določenem
materialu. Trajanje metode smo ocenili kot dolgotrajno, saj nam posamezna meritev na terenu vzame
vsaj 30 minut, poleg tega pri izvajanju metode poškodujemo material konstrukcije, zato smo njeno
destruktivnost upoštevali pri kriteriju trajanja.
Fenolftaleinski test merjenja globine karbonatizacije ima dobro zanesljivost rezultatov, kar zagotavlja
tudi slovenski standard SIST EN 14630:2007, zato metoda pri obeh kriterijih dobi oceno zelo ugodno.
Metoda je uporabna za armiranobetonske konstrukcije, tudi standard je omejen na beton, zato pri
uporabnosti metoda dobi 1 točko. Trajanje metode je kratko, vendar v kriterij trajanja upoštevamo tudi
morebitno destruktivnost metode, zato smo jo ocenili kot zmerno dolgotrajno (2 točki). Zahtevnost
interpretacije metode je lahka in hitra ter ne potrebuje nobene dodatne analize, zato pri tem kriteriju
dobi 3 točke.
Določanje vlage s prenosnimi elektronskimi merilnimi napravami ni najbolj točna metoda določanja
vlage, poleg tega moramo preskus korelirati z razpredelnicami, zato metoda dobi 1 točko pri
zanesljivosti. Metoda nima standarda (1 točka), lahko pa se uporablja za več materialov, zato pri
uporabnosti dobi 2 točki. Trajanje metode je hitro, zahtevnost interpretacije pa zahteva krajšo
interpretacijo glede na razpredelnice, zato pri tem kriteriju dobi 2 točki.
Opomba: Bohanec (2006) omenja, da je največji problem AHP metode določanje točk in njihova
interpretacija: kako sploh postaviti meje (1 oziroma 3 točke) in kaj na primer pomenijo 3 točke v
primerjavi z 1 točko. Na ta problem smo naleteli tudi sami, saj je v določenih primerih izredno težko
ovrednotiti metode med dvema opisnima vrednostima. V praksi je preiskava namreč vedno vezana na
določen objekt in mesto izvedbe, pogosto pa prihaja tudi do nepredvidenih situacij oziroma
»presenečenj«, kar smo poskušali v čim večji meri objektivno zajeti v naše določanje točk.
Točkovanje metod po kriterijih je prikazano v Preglednica 7.
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Potrebno je dodati še, da smo v razvrščanje po pomembnosti vključili tiste preiskave, ki se najbolj
pogosto uporabljajo v slovenski gradbeni praksi, zato so vključene tudi nekatere delno-destruktivne
metode, izključene pa so nekatere nedestruktivne preiskave, ki se v praksi ne uporabljajo pogosto (ali
pa se sploh ne uporabljajo).
Preglednica 7: Vrednotenje nekaterih preiskav glede na kriterije

Vrednosti (v točkah): Vk, i
IZBRANA PREISKAVA
(NDT)

Zanesljivost

Standardiziranost

1

3

1

Metoda udarnega kladiva
(Rebound hammer)
Penetracijski test z iglo
Metoda udarec-odmev
(Impact echo)
Metoda z ultrazvokom
Georadar
Metoda elektro potenciala
(Half-cell)
Metoda linearne polarizacijske
upornosti (LPR)
Metoda z galvanostatskim
pulzom
Termografija
Profometer
Pull-off test
Fenolftaleinski test
Določanje vlage s prenosnimi
elektronskimi napravami

Uporabnost

Trajanje

Zahtevnost
interp.

2

3

3

2

1

3

2

2

2

3

2

1

2

3

3

2

1

3

2

3

2

1

2

2

1

2

1

2

2

1

3

1

2

1

1

3

2

1
3
3
3

1
2
3
3

2
1
1
1

3
3
1
2

3
2
3
3

1

1

2

3

2

5.5 Izračun in razvrstitev po pomembnosti
Metode smo razvrstili v tri razrede pomembnosti glede na točkovanje, ki smo ga izvedli v predhodnem
poglavju. Uporabili smo enačbo za izračun koristnosti: točke, ki jih dobi vsaka metoda pri
posameznem kriteriju, pomnožimo z utežjo istega kriterija in tako dobljene zmnožke seštejemo. To
lahko izrazimo s formulo:
𝐹𝑖 = ∑𝑚
𝑘=1 𝑉𝑘,𝑖 ∗ 𝑤𝑘 ,

pri čemer je:
Fi… pomembnost posamezne preiskave,
i = 1,… n (število preiskav, ki jih razvrščamo; n = 13),
k = 1,…m (število kriterijev; m = 5),

(7)
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Vk,i… število točk (vrednosti) preiskave pri posameznem kriteriju,
wk… utež k-tega kriterija
Meje točk smo postavili glede na maksimalne in minimalne dobljene točke, pogoj pa je bil tudi, da so
v vsakem razredu vsaj 3 metode. Izračun in razvrstitev je prikazana v Preglednica 8.
Preglednica 8: Razvrstitev nekaterih preiskav po pomembnosti

RAZRED
1

F>2

2

1,7 < F < 2

3

F < 1,7

Fi
2,23
2,14
2,07
2,06
1,98
1,97
1,95
1,76
1,68
1,65
1,63
1,51
1,48

PREISKAVA
Georadar
Fenolftaleinski test (merjenje karbonatzacije)
Profometer
Metoda z ultrazvokom
Metoda udarnega kladiva (Rebound hammer)
Pull-off test
Metoda udarec-odmev (Impact echo)
Termografija
Metoda z galvanostatskim pulzom
Metoda linearne polarizacijske upornosti (LPR)
Določanje vlage z elektronskimi napravami
Penetracijski test z iglo
Metoda elektro potenciala (Half-cell)

Po pričakovanjih so po izračunu pomembnosti višje uvrščene tiste metode, ki dosegajo visoke točke
pri kriterijih zanesljivosti in uporabnosti. Izjema je metoda fenolftaleinskega testa, ki kljub omejeni
uporabnosti dosega drugo mesto. Razlog je, da pri vseh ostalih kriterijih dosega visoko število točk.
Opazno je, da so metode, ki v našem izračunu dosegajo visoko mesto, tudi v praksi najbolj pogosto
uporabljene pri preiskovanju objektov. Skladnost našega izračuna in pogostosti uporabe v praksi nam
poda potrditev, da je bil naš proces odločanja pravilen. Navedena ugotovitev se ne sklada le za metodo
elektro potenciala (half-cell potential), ki v našem izračunu dosega zadnje mesto. Za primer: avtorja
Omar in Nehdi (2016) sta v svoji raziskavi metodo elektro potenciala postavljata na prvo mesto po
pogostosti uporabe. Razlog je iskati v tem, da metoda v ZDA ima veljaven standard, zato jo po vsej
verjetnosti uporabljajo bolj pogosto. Razlog slabe skupne ocene je tudi naše vrednotenje metode pri
kriteriju zanesljivosti in zahtevnosti interpretacije. Metodo smo ocenili kot zadovoljivo zanesljivo in
neugodno za interpretacijo, zaradi potrebe po izkušenem strokovnjaku.
Točkovanje temelji na lastnih zaključkih, pridobljenih na podlagi pregleda literature in pridobljenega
znanja v sklopu izdelave magistrske naloge. Ustreznost dobljenih končnih vrednosti so potrdili
mentorji naloge, zato jih do določene mere lahko ocenimo kot objektivne, vendar bi za natančnejšo
oceno potrebovali mnenje večjega števila strokovnjakov, ki delujejo na tem področju.
Izračun in razvrstitev preiskav je dokaj enostavna, kar je tudi razlog, da ima metoda AHP v praksi
razširjeno uporabo. Po drugi strani pa preprostost pomeni tudi manjše zaupanje tovrstni analizi. Kljub
vsemu temu Omar in Nehdi (2016) navajata, da ima manjše število kriterijev večjo uporabnost za
agencije, ki se ukvarjajo z infrastrukturo in gradbeno industrijo.

73
Kumar, A. 2018. Praktična uporabnost nekaterih nedestruktivnih preiskovalnih metod pri načrtovanju pregledov premostitvenih objektov.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Gradbeništvo, Nizke gradnje.

6 SWOT ANALIZA
Analiza SWOT (angl. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threaths) – v slovenski terminologiji
lahko zasledimo izraz PSPN (Prednosti, Slabosti, Priložnosti, Nevarnosti) je analiza, ki je pogosto
uporabljena v poslovnih vedah, aplicira pa se lahko tudi na mnoga druga področja, kot je splošno
poslovanje podjetij, izvedbe različnih vrst projektov, ocena stanja v dejavnosti, ki jo opravljamo,
gospodarskega trga in podobno. Z analizo ocenjujemo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti za
neko področje, projekt ali podjetje in vključuje specifikacijo notranjih in zunanjih dejavnikov, ki
pozitivno ali negativno vplivajo na doseganje določenega cilja. SWOT analiza je strateško orodje, ki
pomaga pri odločitvah in usmeritvah o poslovanju oziroma aktivnostih na določenem
področju/projektu. Končni rezultat analize je SWOT matrika.

Slika 37: Splošna matrika SWOT analize (Hafner, 2016)

Z analiziranjem notranjih dejavnikov določamo prednosti in slabosti znotraj naše dejavnosti. Tu se
opiramo predvsem na faktorje, ki prihajajo iz dejavnosti katero analiziramo. Nanašajo se na sredstva,
kulturo, specifične kvalitete in znanja ter informacije, ki jih ima ta dejavnost. Z zunanjimi dejavniki pa
opredelimo priložnosti in tveganja, ki izhajajo iz okolja, v katerem se nahaja naša dejavnost. Tu se
osredotočimo predvsem na naše tržišče, zunanje deležnike in lastnosti sistema, v katerem se
storitev/dejavnost nahaja. Analiza je zelo enostavna za uporabo, saj ne zahteva podrobnih specifičnih
znanj, hkrati pa je zelo prilagodljiva, saj jo lahko apliciramo na veliko število področij in dejavnosti.
Slabosti analize se nanašajo predvsem na subjektivnost analize, saj je na vsakem koraku potrebna
osebna odločitev in tako lahko nekdo določeno lastnost presodi kot slabost, drugi pa kot prednost. Za
primer vzemimo organizacijo, ki izvaja preglede in nedestruktivne preiskave na objektih. Analizirajmo
opremo nedestruktivnih metod znotraj te organizacije. Naša organizacija lahko sloni na enem
proizvajalcu in distributerju opreme nedestruktivnih metod, kar lahko vidimo kot prednost, saj lahko
vso opremo in ostale potrebne produkte za izvajanje dobimo na enem mestu. Vsa veriga naročil in
dobave lahko učinkovito deluje. Lahko pa je to obenem tudi slabost, saj smo preveč odvisni od
določenega proizvajalca in distributerja opreme nedestruktivnih metod.
Moramo se zavedati, da naj SWOT analiza služi kot vodilo za kasnejše odločitve, s katerimi lahko
sežemo po priložnostih, ne pa kot glavno merilo, po katerem se ravnamo (Hafner, 2016). Predstavlja
strateško orodje za oblikovanje celovite strategije za nadaljnje odločitve in poslovanje.
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V našem primeru smo s SWOT analizo obravnavali pregledovanje masivnih premostitvenih objektov z
nedestruktivnimi preiskovalnimi metodami in poskušali analizirati njihovo praktično uporabnost.
Analiza ima subjektiven značaj, zato so lahko prednosti, slabosti, priložnosti in tveganja tudi drugačni.
Temeljijo na mojem izboru in izhajajo iz pregleda razpoložljive strokovne literature, posvetovanja s
somentorjem ob terenskem ogledu premostitvenega objekta pri praktičnem delu naloge ter tudi iz
poznavanja širše gradbene panoge.
Prednosti
-

-

Enostavnost uporabe najbolj pogosto uporabljenih nedestruktivnih metod nam olajša delo na
terenu - hitreje izvajamo preglede.
Standardiziranost nekaterih preiskav izboljšuje primerljivost njihovih rezultatov, saj preiskave
vedno izvajamo na enak način.
Z uporabo nedestruktivnih metod pri pregledih pridobimo višji nivo poznavanja obstoječega
stanja v primerjavi z vizualnim pregledom. Poleg tega z izvedbo nedestruktivnih preiskav
zmanjšamo število potrebnih mest izvajanja destruktivnih preiskav.
Uporaba nedestruktivnih metod zniža subjektivnost vizualnega pregleda.

Slabosti:
-

Nedestruktivne metode se med seboj precej razlikujejo, kar zahteva zelo dobro poznavanje
področja in omejitve posamezne metode.
Zahtevnost analize in interpretacije rezultatov nekaterih metod predstavlja slabost, ker za
interpretacijo potrebujemo visoko usposobljene strokovnjake.
Za višjo zanesljivost zajetih podatkov je potrebno v izvedbo detajlnih pregledov objektov
vključiti vsaj delno-destruktivne preiskave, kot je na primer sondiranje ali vzorčenje materiala
nosilne konstrukcije.

Priložnosti
-

-

Uporaba nedestruktivnih metod v sklopu glavnih pregledov premostitvenih objektov, bi
zvišala nivo poznavanja obstoječega stanja, kar ima lahko finančne koristi za upravljavca kot
tudi širše družbene koristi.
Vlaganja v tehnološki razvoj metod bi lahko privedla do njihove bolj pogoste uporabe.
Interdisciplinarno sodelovanje in izmenjava izkušenj pri uporabi nedestruktivnih metod bi
lahko privedli do njihove bolj pogoste uporabe v gradbeni panogi.
Izobraževanje trenutnega kadra in usposabljanje mladega inženirskega kadra bi lahko privedlo
do redne uporabe nedestruktivnih metod v praksi.

Tveganja:
-

Pomanjkanje sredstev za razvoj nedestruktivnih metod bi zaviralo uporabo metod, saj brez
tehnološkega razvoja metod ne bi bilo njihove bolj pogoste uporabe.
Potreba po višjih sredstvih za preglede in vzdrževanje. Pogostejša uporaba nedestruktivnih
metod pri pregledih bi zahtevala tudi višja sredstva zaradi dodatnih analiz in raziskav, ki jih
metode zahtevajo.
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-

Počasno prilagajanje upravljavcev infrastrukture na nove tehnologije. Upravljavci bi lahko
zaradi različnih razlogov zavrnili uporabo nedestruktivnih metod (npr. zaradi pomanjkanja
sredstev za izvedbo, uvajanje novih tehnologij zahteva izobraževanja in podobno).

Po izvedeni SWOT analizi poskušamo z metodo ujemanja in preoblikovanja, poudariti pozitivne plati
nedestruktivnih metod ter omejiti slabosti, ki se navezujejo na njih. Poleg tega želimo prepoznati
neizrabljene priložnosti in jih spremeniti v prednosti, ter tudi slabosti preoblikovati v prednosti.
Na podlagi analize smo ugotovili, da nam nedestruktivne metode pri pregledih premostitvenih
objektov pomagajo predvsem zato, ker zvišujejo nivo poznavanja obstoječega stanja objektov in
znižujejo subjektivnost vizualnega pregleda. Ugotavljamo, da imajo samo nekatere metode EN
standard, kjer opažamo priložnost, da s standardizacijo večjega števila nedestruktivnih metod
povečamo njihovo uporabo. Slabosti smo poskušali spremeniti v prednosti in priložnosti in zaznali, da
bi izobraževanje kadra privedlo do pogostejše uporabe metod, saj predvidevamo, da bi v tem primeru
ublažili vsaj zahtevnost uporabe metod, če ne tudi analize in interpretacije rezultatov. S tem tudi
spremenimo tveganje, ki se nanaša na počasno prilagajanje trenutnih upravljavcev infrastrukture na
nove tehnologije. Na dolgi rok bodo namreč zaradi izobraževanj in interdisciplinarnega sodelovanja
upravljavci infrastrukture bolj ozaveščeni o prednostih uporabe nedestruktivnih metod. Slabost je tudi
potreba po destruktivnih preiskavah pri pregledih za preverjanje odkrite napake. Odkrito napako
namreč vedno potrjujemo z destruktivnimi metodami. Predvidevamo, da bi tehnološki razvoj in
standardizacija metod pripomogla k zmanjšanju potrebe po destruktivnih preiskava pri detajlnih
pregledih, saj bi nedestruktivne metode podajale bolj zanesljive rezultate. Četudi predpostavljamo, da
je tehnološki razvoj počasen in standardizacija metod zahtevna, pogostejša uporaba nedestruktivnih
metod še vedno daje veliko več informacij o stanju konstrukcije, kakor samo vizualni pregled. Zato
lahko že sedaj z njihovo uporabo dvignemo nivo poznavanja konstrukcije.
Dolgoročno je potrebno graditi na prednostih nedestruktivnih metod, saj prinašajo tako finančne, kot
družbene koristi. V gradbenem sektorju moramo poleg izboljšanja načina gradnje in usmeritev v nove
tehnologije, zagotoviti tudi učinkovitejše upravljanje z infrastrukturo. Upravljavci infrastrukture
morajo slediti tehnološkemu napredku preiskovalnih metod in v njih prepoznati priložnosti. Pogostejša
uporaba nedestruktivnih metod bi lahko privedla tudi do vlaganj v njihov tehnološki napredek.
Proizvajalci bi namreč lahko prepoznali potencial, ki ga določena metoda ponuja na (vse večjem) trgu
in zato vlagali v njen razvoj. Tako blažimo tudi tveganje, ki se navezuje na pomanjkanje sredstev za
razvoj nedestruktivnih metod v gradbeništvu (v medicini je na primer takih vlaganj v razvoj več).
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7 PRAKTIČEN PRIMER OBSTOJEČEGA PREMOSTITVENEGA OBJEKTA
Upravljalec avtocestne infrastrukture DARS že več let planira razširitev vseh vozišč na območju
razcepa Kozarje za en dodaten pas. Pri tem še ni dokončno odločen, ali bi na območju Dolgega mosta
obstoječe viadukte saniral in razširil, ali bi se odločil za rušitev obstoječih in gradnjo novih objektov
(vir: Kušar, ustna korespondenca). Za potrebe praktičnega primera predvidevamo, da upravljalcu
obstoječe stanje objekta ni zadovoljivo dobro poznano in želi pridobiti dodatne informacije o stanju
vgrajenih materialov, za kar je potrebna izvedba preiskav. Pri tem naročnik želi izvedbo le tistih
destruktivnih preiskav, ki so za določitev osnovnih materialnih karakteristik nujno potrebne, ostale
preiskovalne metode pa morajo ostati nedestruktivne. Izvedba vrst, mest in števila preiskav je odvisna
od stanja posameznega konstrukcijskega sklopa objekta, ki ga določimo na podlagi vizualnega ogleda
objekta.
V nadaljevanju poglavja podajamo splošen opis objekta in njegove konstrukcijske zasnove. Nadalje
opišemo vizualni ogled objekta in informacije o stanju konstrukcijskih sklopov objekta. Na podlagi
informacij o stanju objekta, pridobljenih z vizualnega ogleda, predlagamo izvedbo različnih preiskav.
Pregled objekta, s predlaganimi preiskavami, tudi časovno in finančno ocenimo.
7.1 Splošno o objektu in konstrukciji
Izbran premostitveni objekt za praktični del naloge je viadukt Dolgi most na južni ljubljanski
obvoznici. Viadukt je sestavljen iz dveh objektov: severni objekt A in južni objekt B. Naš pregled je
bil opravljen maja 2017 na objektu A, saj omogoča lažji dostop na zgornjo stran viadukta. Slika 38
prikazuje situacijo viadukta, Slika 39 pa sliko objekta A s severne strani (na sliki situacije označeno z
oranžno barvo).

Slika 38: Situacija viadukta Dolgi most
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Slika 39: Slika objekta A

Zasnova objekta je pogojena z nenosilnim barjanskim terenom, težkimi prometnimi pogoji in
prečkanjem železnice, ceste in potoka. Viadukt premošča potok Gradaščico (širina 30 m in globina
5,40 m) železniško progo (svetli profil ima širino 13,80 m in višino 5,80 m) ter Tržaško cesto (svetli
profil širine cca. 12,50 m in višine 4,50 m). Horizontalno poteka viadukt v horizontalni krivini z
radijem R = 3000 m, v prehodnici L = 60 m in R = 2000 m za objekt A, ter L = 40 m in R = 3000 m za
objekt B. Prečni sklon na vozišču znaša 2,5 %, enako pod hodniki proti vozišču.
Dolžina viadukta – med dilatacijami:
-

Objekt A: L = 344,36 m
Objekt B: L = 319,36 m

Karakteristični prečni profil viadukta:
-

hodnik z ograjo
vozišče
vmesni pas
celotna širina

2 × 1,90 = 3,80 m
2 × 11,70 = 23,40 m
4,00 m
B = 31,20 m

Prekladno konstrukcijo sestavljajo armiranobetonski I nosilci, medsebojno povezani v sistem rešetke,
ki tvori prostoležeča polja. Nosilci so montažni, prereza I z višino 200 cm, s širino zgornje pasnice 180
cm in širino spodnje pasnice 70 cm. Dolžini nosilcev sta dve in sicer: l1 = 33,40 m in l2 = 38,50 m.
Projektirana tlačna trdnost betona nosilcev je takratna marka betona MB 400, armirana z mehko
armaturo in prednapetimi kabli. Nosilci so na začetku, koncu in v sredini povezani s prednapetimi
armiranobetonskimi prečniki širine 30 cm. Vmesni pas med viaduktoma A in B je prekrit z
montažnimi armiranobetonskimi ploščami dimenzij 260 × 150 × 12 cm.
Podporno konstrukcijo viadukta tvori osem vmesnih podpor in dve krajni podpori. Stebri so
poligonalnega prereza 3,50 × 2,20 m z debelino sten 30 cm in projektirano tlačno trdnostjo marke MB
400. Kapa stebra je konzolna z dimenzijami 2,20 × 13,20 m, višine 1,60 m nad stebrom. Krajne
podpore so projektiranje kot okvirna konstrukcija pravokotnega preseka dimenzij 1,30 × 2,50 m.
Projektirana tlačna trdnost krajnih opornikov je marka MB 300.
Hodniki in robni venci so monolitno zabetonirani na objektu. Širina hodnika z robnim vencem je 1,90
m, dimenzija robnega venca pa znaša 55 × 10 cm. Na zunanjih betonskih hodnikih je izveden
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zaključek s cevno ograjo in jekleno varnostno ograjo proti vozišču. Zgornji ustroj na vozišču sestoji iz
1 cm mastiksa (hidroizolacija), 3 cm litega asfalta in asfaltni beton debeline 4 cm. Hodniki in venci so
monolitno betonirani na kraju (in-situ). Odvodnjavanje meteorne vode se izvaja preko tipskih
izlivnikov s stranskim odtokom, vgrajene so tudi cevke za pronicajočo vodo (Gradis, 2011; Cmok,
2016)
7.2 Ogled in predlog izvedbe preiskav
Pri vizualnem ogledu objekta izhajamo iz dejstva, da želi naročnik oziroma upravljalec
premostitvenega objekta (v našem primeru je to DARS) pridobiti dodatne informacije o stanju
konstrukcijskih sklopov objekta. Naša naloga je ugotavljati poškodovanost vgrajenih elementov in
podati boljše poznavanje stanja vgrajenih materialov. Želimo torej predlagati izvedbo detajlnega
pregleda, ki bo prevladujoče izveden z nedestruktivnimi preiskovalnimi metodami in preiskavami na
izvrtanih valjih (za natančnejše določanje nekaterih vrednosti in preverjanje rezultatov nedestruktivnih
preiskav).
Cestišče
Ogled zgornjega dela viadukta smo opravili z vzhodne strani (na načrtu vzdolžnega prereza pri osi Od
– PRILOGA D). Opazili smo razpoke na asfaltu vzdolž dilatacije pri krajnem oporniku (Slika 40,
levo) in odpadanje betonskega sloja ob robniku betonskega hodnika (Slika 40, desno). Dilatacija je
vgrajena nad vsakim tretjim vmesnim opornikom (os 3 in 6 na načrtu) in pri krajnih opornikih (os OI
in Od). Vidno v najslabšem stanju je dilatacija pri vmesnem oporniku na 6. osi (Slika 41, desno). Na
tem mestu za ugotavljanje stopnje korozije dilatacije predlagamo uporabo metode elektro potenciala
(okrajšava EP 1 na načrtu). Preveritev funkcije tesnenja dilatacije (gumno tesnilo) presodimo vizualno
ali pa si pomagamo s preprostim preizkusom zalivanja vode – vodo zalivamo po vozišču/dilataciji in
pod objektom preverjamo, če tesnilo pušča. Preizkus tesnenja opravimo na dilatacijah pri obeh
vmesnih opornikih (pri osi 3 in osi 6). Na hodniku viadukta je opazno luščenje betonske površine, na
nekaterih mestih je razkrita armatura (Slika 41, levo). Ocenjujemo, da so poškodbe nastale zaradi
soljenja cestišča. Na betonskem hodniku za beton predlagamo preverjanje vsebnosti kloridov
(potreben je odvzem vzorca betona – S-CL 1). Na mestih, kjer je beton v vidno dobrem stanju (ni
odpadanja in obsežnega luščenja) izvedemo test tlačne trdnosti betona z metodo udarnega kladiva
(sklerometer – SK 1 na načrtu). Na tem mestu in ostalim podobnim, kjer beton še ni odpadel vizualno
pregledamo morebitno prisotnost delaminacij. Za armaturne mreže na betonskem hodniku nam, zaradi
njihove vidne razkritosti, zadošča vizualna ocena obsežnosti razkritja.
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Slika 40: Razpoke vzdolž dilatacije (levo) in razkrita armatura ob robniku (desno)

Slika 41: Razkrita armatura na pohodni betonski površini (levo) in stanje dilatacije (desno)

Prekladna konstrukcija
Ogled prekladne konstrukcije smo opravili od krajnega opornika na vzhodni strani viadukta (os Od)
proti zahodu do osi 3 (Slika 43 zgoraj levo, prikazuje prekladno kontrukcijo v polju od osi Od proti osi
8). Odkrili smo napake zaščitnega sloja betona na spodnji strani voziščne plošče (zunanja stran
viadukta t.j. hodnik viadukta - Slika 43, spodaj levo) in na nekaterih mestih vgrajene armature na
glavnih I nosilcih (Slika 43, zgoraj desno in spodaj desno). Na prekladni konstrukciji nismo opazili
drugih vidnih poškodb, vendar za boljše poznavanje stanja vgrajenega materiala in preverjanje
lastnosti nosilcev in voziščne plošče predlagamo naslednje preiskave:
-

pregled s profometrom za določitev debeline zaščitnega sloja betona,
sklerometerske preiskave za hitro oceno tlačne trdnosti (določitev indeksa tlačne trdnosti
betona),

80
Kumar, A. 2018. Praktična uporabnost nekaterih nedestruktivnih preiskovalnih metod pri načrtovanju pregledov premostitvenih objektov.
Mag. delo. Ljubljana, UL FGG, Magistrski študijski program druge stopnje Gradbeništvo, Nizke gradnje.

-

fenolftaleinski test z vrtanjem za ugotavljanje globine karbonatizacije po načinu
»CARBONTEST« (vir: carbontest.it). Omenjen način fenolftaleinskega testa temelji na
zbiranju prahu, ki se nabira ob vrtanju v beton z običajnim vrtalnikom. Za to metodo je bil
razvit poseben zbiralnik prahu – epruveta (Slika 42, levo), ki optimalno zbira prah. V epruveto
se nato nanese fenolftalein in izmeri karbonatiziran del (Slika 42, desno). Po navedbah
proizvajalca opreme je metoda enostavna za uporabo, ne predstavlja velike destruktivnosti in
omogoča izvedbo testa v samo par minutah, kar jo posledično naredi tudi bolj ekonomično.
Metoda je v skladu z italijanskim standardom UNI 9944:1992. Fenolftaleinski test lahko v
praksi izvajamo tudi na morebitnih mestih že razkrite armature, kjer na razkrito območje
nanesemo fenolftalein in izmerimo globino karbonatiziranega dela betona.

Slika 42: Fenolftaleinski test po načinu »CARBONTEST« (vir: carbontest.it)

-

-

metoda elektro potenciala za ugotavljanje stopnje korozije armature,
meritve vlage v betonu z ročnimi elektronskimi napravami, katera posredno vpliva na trajnost
konstrukcije (ob zadostni prisotnosti vlage začnejo potekati korozijski procesi) in katera lahko
tudi vpliva na rezultate nekaterih preiskav (npr. sklerometer),
odvzem valjastih vzorcev za ugotavljanje prisotnosti kloridov in določanje tlačne trdnosti
betona.

Obseg preiskav za ugotavljanje poškodovanosti vgrajenih materialov oziroma konstrukcije, smo
predvideli na podlagi obširnosti evidentiranih poškodb z vizualnega pregleda in dostopnosti za
izvajanje preiskav. Preiskave prekladne konstrukcije so grafično prikazane v prilogi D in sicer smo jih
predvideli:
-

v prvem in zadnjem polju,
v vsakem 3. polju, izmenično na levi in desni strani (z izjemo območij, kjer med 4. in 5. osjo
poteka železnica, saj zadrževanje v neposredni bližini železniških prog ni dovoljeno).

To pomeni, da se preiskave izvajajo v zadnjem polju (od osi Od do osi 8 – kamor kaže Slika 43, zgoraj
in spodaj levo) na zunanjem delu voziščne plošče (glej PRILOGA D – Prečni prerez, preiskave SK 2,
FT 1, PR 1, EP 2, VL 1) in sredinskem glavnem nosilcu (preiskave SK 3, FT 2, PR 2, EP 3, VL 2).
Naslednje polje preiskovanja je med 6. in 7. osjo, kjer so preiskave izvedene na voziščni plošči ob
glavnem sredinskem nosilcu (preiskave SK 4, FT 3, PR 3, EP 4, VL 3) in na zunanjem nosilcu
(preiskave SK 5, FT 4, PR 4, EP 5, VL 4). Naslednje preiskave, v polju med 3. in 4. osjo ter v prvem
polju, se ponovijo po isti logiki (v enem polju na levi strani, v drugem na desni strani objekta).
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Pri oporniku pri 3. osi smo opazili bolj obširna razkritja armature kot na drugih opornikih, zato v polju
med 3. in 4. osjo predlagamo odvzem valja za ugotavljanje prisotnosti kloridov. Odvzem predlagamo
na spodnji strani voziščne plošče (S-CL 2). Tudi za določanje tlačne trdnosti betona potrebujemo
odvzem valjev za preskušanje v laboratoriju. Za določitev števila valjev potrebujemo raztros
rezultatov preiskave s sklerometrom, katerega pa ne poznamo. Pavšalno se odločimo, da bomo odvzeli
3 vzorce valjev v treh različnih poljih: v zadnjem polju (S-OP 1), v polju med 6. in 7. osjo (S-OP 2) in
v polju med 3. in 4. osjo (S-OP 3). Prav tako so odvzemi valjev različni glede na nosilce prekladne
konstrukcije – predlagamo odvzem na obeh zunanjih (S-OP 1 in S-OP 2) in enem sredinskem nosilcu
(S-OP 3). Ocenjujemo, da lahko s temi odvzemi valjev naredimo splošno primerjavo rezultatov za
prekladno konstrukcijo.

Slika 43: Podporna konstrukcija v polju (zgoraj levo) in napake zaščitnega sloja betona prekladne konstrukcije
(zgoraj desno in spodaj)

Podporna konstrukcija
Ogled podporne konstrukcije smo opravili od krajnega podpornika na vzhodni strani (os Od) viadukta
do vmesnega podpornika pri osi 3. Pri krajnem oporniku je bilo s strani opaziti zamakanje po površini
in razkrit zaščitni sloj betona ob armaturi (Slika 44, levo) medtem, ko je stanje krajnega opornika v
notranjosti vidno boljše (Slika 44, desno).
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Slika 44: Zamakanje po površini krajnega opornika na strani viadukta (levo), stanje krajnega opornika v
notranjosti (desno)

Na prečnikih in vmesnih opornikih smo opazili tudi nekatere večje poškodbe betona in razkritje
armature. Te so bile najbolj opazne na tistih opornikih, kjer so na prekladni konstrukciji nad njimi
vgrajene dilatacije (vmesna opornika na osi 3 in 6 - Slika 45, zgoraj desno). Na omenjenih opornikih
je na več mestih odpadel zaščitni betonski sloj, vidni so tudi sledovi korodirane armature (Slika 45,
zgoraj levo). Za natančnejšo oceno stanja betona na opornikih v osi 3 in 6 se predlaga odvzem
valjastih vzorcev za fenolftaleinski test določitve globine karbonatizacije (S-FT 1, S-FT 2) in odvzem
valjev za ugotavljanje vsebnosti kloridov (S-CL 3, S-CL 4). Na omenjenih dveh vmesnih opornikih in
obeh krajnih opornikih predlagamo tudi izvedbo metode elektro potenciala za ugotavljanje nevarnosti
za prisotnost korozije (preiskave od EP 10 do EP 13) in meritve vlage z ročno elektronsko napravo
(preiskave od VL 9 do VL 12).
Predlaga se tudi izvedba preiskave indeksa tlačne trdnosti betona s sklerometrom na več mestih na
oporniku pri osi 6. Za primerjavo rezultatov in boljšo predstavo o razponu vrednosti, naj se metoda
izvede tudi na opornikih, ki na videz ne kažejo poškodb. Predlagamo preiskavo na obeh krajnih
opornikih in vsaj še dveh ostalih vmesnih opornikih (preiskave od SK 10 do SK 18). Na obeh vmesnih
opornikih je že opaziti sanacijo betonskega sloja – preplastitev betonskega sloja (Slika 45, spodaj
levo).
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Slika 45: Poškodbe vmesnega opornika (zgoraj) in preplastitev ter odpadanje zaščitnega betonskega sloja
(spodaj)

Za določanje dejanske tlačne trdnosti betona se predlaga tudi odvzem betonskega valja za preizkus v
laboratoriju. Pri pregledu opornika pri 3. osi smo opazili, da so v preteklosti že odvzemali valjaste
vzorce (Slika 45, spodaj desno), zato predpostavljamo, da je naročniku pregleda in upravljavcu
viadukta (DARS-u) dokumentacija zanje že razpoložljiva. Glede na to predpostavko, predvidevamo
odvzem enega valjastega vzorca za primerjavo z rezultati prejšnjih odvzetih vzorcev (S-OP 4).
Pri postopku odvzemanja valjev moramo biti pazljivi, da ne zajamemo armature, saj potrebujemo
intakten vzorec. Za ugotavljanje prisotnosti armature, si zato lahko pomagamo s profometrom. Slika
46 prikazuje viden zaris armature (levo), ki so ga v času izvedbe preiskav prav s tem razlogom
označili preiskovalci. Na bližnjem mestu odvzema valjastega vzorca je vidno, da so pri jemanju vzorca
malenkost »zadeli« armaturo (Slika 46, desno).
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Slika 46: Odvzem vzorca na enem od vmesnih opornikov

7.3 Časovna in finančna ocena izvedbe predlaganih preiskav
Naročnika storitev, poleg novo pridobljenih informacij, zanima tudi strošek izvedbe preiskav. S tem
namenom, smo pregled obravnavanega viadukta s predlaganimi preiskavami tudi časovno in finančno
ocenili. V izračunu upoštevamo čas pregleda, število potrebnih ljudi za njegovo izvedbo in stroške
zapore odstavnega pasu zaradi izvajanja preiskav. Kot mehanizacijo predvidimo DARS-ovo vozilo za
pregledovanje objektov (Slika 47). Mesta izvedbe preiskav so prikazana v prilogi D.

Slika 47: DARS-ovo vozilo za pregledovanje objektov (vir: Kušar, 2017 osebni arhiv)

Pregled premostitvenih objektov lahko štejemo med zagotavljanje kakovosti infrastrukture. V serijski
industriji čas zagotavljanja kakovosti delimo na čas preiskovanja, čas čakanja in čas premikanja. Če
poenostavimo in čas zagotavljanja kakovosti s serijske industrije prenesemo na naš primer, kjer
ocenjujemo čas pregleda premostitvenega objekta, lahko le tega razdelimo na:
-

čas izvajanja preiskav (top),
čas premikanja in priprave (od enega mesta izvedbe do drugega mesta) (tm),
čas čakanja (tč).
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Opravljanje samih preiskav na mestu ne vzame veliko časa (ocenjujemo na primer, da sklerometerska
preiskava na enem mestu vzame 5 minut), zato moramo zaradi narave dela pri pregledu objekta
upoštevati tudi ostali (»izgubljeni«) čas: čas premikanja in priprave (premik vozila in njegove ročice
do mesta pregleda oziroma hoja po in pod objektom od enega mesta izvedbe do drugega) in čas
čakanja (razmišljanje o točnem mestu izvedb preiskave, čas zapisovanja ugotovitev oziroma
rezultatov, transport odvzetih vzorcev do vozila ali pa čakanje na rezultate preiskav). Seštevati samo
čas izvajanja preiskav bi bilo zavajajoče, zato smo ocenili tudi ostali čas. Njegova natančna ocena
zaradi nezmožnosti upoštevanja vseh dejavnikov ni mogoča (npr. izurjenost ekipe, vremenski pogoji v
času preiskav, nepričakovani zastoji in podobno), zato bomo podali približno oceno časa. Skupni čas
(Ttot), potreben za izvedbo terenskega pregleda izračunamo kot:
𝑇𝑡𝑜𝑡 = ∑𝑢𝑝=1(𝑡𝑜𝑝,𝑝 + 𝑡𝑚,𝑝 + 𝑡č,𝑝 ) ∗ 𝑛𝑝

(8)

kjer je:
p … vrsta preiskave,
top,p … čas izvajanja preiskave p,
tm,p … čas premikanja in priprave pri preiskavi p,
tč,p … čas čakanja pri preiskavi p,
np … število izvedenih preiskav p.
Vrednosti za posamezno preiskavo kot tudi skupni čas so prikazani v Preglednica 9. Kot minimalni čas
izvedbe katerekoli preiskave smo privzeli 5 minut. Čas priprave in premikanja je v največji meri
odvisen od premika vozila za preglede in njegove ročice, za posamezne preiskave, kot je na primer
odvzem vzorca valja, pa so potrebne tudi specifične predpriprave za njihovo izvedbo. Čas čakanja pri
odvzemih valjev sem predvidel 10 minut, ker želimo vzorce takoj odnesti s terena, da se ne
poškodujejo. Minimalni čas čakanja potreben za zapis dobljenih rezultatov meritev v beležko, je
privzet kot 2 minuti. Najdaljši čas čakanja smo predvideli za vizualno oceno tesnjenja dilatacij, kjer
želimo izvedeti na katerem mestu dilatacija ne tesni, zaradi česar moramo območje spremljati celoten
čas izvedbe preiskave in še določeno obdobje po njej.
Preglednica 9: Čas za posamezno preiskavo in skupni čas

Preiskava (p)
Sklerometer (SK)
Profometer (PR)
Fenolftaleinski test z vrtajem
("CARBONTEST") (FT)
Elektro potencial (EP)
Odvzem valja (S-OP, S-CL in
S-FT)
Meritve vlage (VL)
Vizualna ocena tesnjenja
dilatacij

Št.
predvidenih
merskih
mest
18
8

Čas
Čas
izvedbe premikanja
preiskave in priprave
(min)
(min)
5
5
5
10

Čas
čakanja
(min)
2
2

Skupni
čas (min)
216
136

8

5

5

2

96

13

10

15

5

390

10

20

20

10

500

12

5

5

2

144

2

15

15

15

90

Skupaj Ttot (min) =
Skupaj Ttot (ur) =

1572
26,20
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Po enačbi (8) smo vsem preiskavam sešteli čase in jih pomnožili s številom predvidenih merskih mest,
ki so grafično prikazani v prilogi D. Glede na naše ocene časa izvedbe preiskav in ostalega časa
izračun pokaže, da je skupni čas 26,2 ur.
Na tem mestu v vrednotenje vključimo še delovno silo. Ocenjujemo, da bodo pregled izvajali trije
tehniki in dva inženirja. Vsako ekipo sestavljata inženir in tehnik, dodatni tehnik pa pomaga pri
zahtevnejših preiskavah, je zadolžen za fotodokumentacijo in podobno. Preiskave prekladne
konstrukcije, kjer na terenu preiskujemo na ročici delovnega vozila, smo predvideli na istih območjih,
kar pomeni, da lahko nekatere preiskave izvajamo vzporedno (npr. sklerometer in profometer) in to
skrajšuje skupni čas preiskav. To sicer ne velja za odvzemanje valjev, saj s sondiranjem, ki povzroča
vibracije, onemogočamo natančno preiskovanje ostalim metodam (na prekladni konstrukciji smo
predvideli odvzem 4 valjev). Pri sondiranju na opornikih je vzporedno delo lažje, saj preiskujemo na
»trdnih tleh«, kjer lahko druga ekipa preiskuje tudi na drugem oporniku, kar tudi skrajšuje skupni čas.
Zaradi predpostavk o možnosti vzporednega izvajanja nekaterih preiskav, ocenjujemo, da z dvema
ekipama skupni čas skrajšamo za faktor 1,5. Naš delovni čas je torej:
Ttot (delovno) = Ttot / 1,5 = 17,47 ur.

(9)

Izračun pokaže, da je delovni čas pregleda približno 17,5 ur. Izračunanemu delovnemu času moramo
dodati še prevoz delovne sile na in z objekta, čas za malico ter priprave na pregled. Odločimo se, da
bomo pregled načrtovali tako, da organiziramo 2 podaljšana delovna dneva (dvakrat po 10 ur).
Časovno bomo za stroške delovne sile upoštevali 2 podaljšana delovnika (20 ur). Na objektu
potrebujemo zaporo enega pasu (odstavni pas) za delovno vozilo, saj nimamo predvidenih preiskav
voziščne konstrukcije. Kot čas zapore enega pasu vzamemo 11 ur na delovni dan, saj upoštevamo, da
mora biti zapora dejavna pred našim prihodom na objekt in se zaključi po našem odhodu. Skupni čas
zapore je torej 22 ur. V celotni izračun stroškov vključimo še najem vozila. Izračun je prikazan v
Preglednica 10.
Preglednica 10: Ocena stroškov izvedbe pregleda premostitvenega objekta na terenu

Stroški izvedbe
Tehnik
Inženir
Zapora (en pas)
Najem vozila

Število potrebne
delovne sile
3
2

Število ur
20
20
22
20

Urna postavka
(€/uro)
50
70
150
120
Skupaj (Sizvedba) =

Izračun (€)
3000
2800
3300
2400
11500

V oceni vrednosti izvedbe pregleda (Preglednica 10) amortizacije delovne opreme nismo vrednotili
posebej, temveč je vgrajena v urno postavko delavca. Upoštevane parametre (št. potrebne delovne sile,
št. ur in urna postavka) smo ocenili sami. Število ocenjenih ur tehnika in inženirja v Preglednica 10 ne
zajema analiz, izdelave načrtov in poročil ter preskušanje valjev v laboratoriju.
Posledično moramo oceniti še potrebno število ur za izdelavo osnovnega poročila o izvedenih
preiskavah. Pri vsebini poročila se omejimo izključno na grafični prikaz mest izvedbe in rezultatov
preiskav, tekstualni zapis načina izvedbe preiskav in dobljenih rezultatov. V poročilo ne vključujemo
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statične in seizmične analize, saj smo objekt preiskovali za ugotavljanje poškodovanosti vgrajenih
materialov oziroma konstrukcije in ne za potrebe analiz. Prav tako ne predvidevamo mnenja o stanju,
izdelave smernic za sanacijo in podobno. Za izdelavo grafičnega prikaza izvedb in rezultatov preiskav
na objektu ter pripravo in izvedbo testa na valjih v laboratoriju, predvidevamo 4 dni tehnika in 5 dni
inženirja. Izračun je prikazan v Preglednica 11.
Preglednica 11: Ocena stroškov izdelave poročila

Stroški
poročila

Število potrebne
delovne sile

Število ur

Tehnik
Inženir

1
1

32
40

Urna postavka
(€/uro)

Izračun (€)

50
70
Skupaj (Sporočilo) =

1600
2800
4400

Seštevek stroškov izvedbe pregleda objekta na terenu in stroškov izdelave poročila nam poda celotno
oceno vrednosti pregleda obravnavanega premostitvenega objekta:
Scelotno = Sizvedba + Sporočilo = 11500 € + 4400 € = 15900 €.

(10)

7.4 Komentar
Izbor preiskav je temeljil na presoji njihove uporabnosti za določen material, zanesljivosti rezultatov,
enostavnosti izvedbe. Odločitve o preiskavah so odraz inženirske presoje in so odvisne od izkušenosti,
usposobljenosti pregledovalca, kakovosti morebitnega preliminarnega vizualnega pregleda, v praksi pa
tudi od razpoložljivosti merilnih naprav. Grafične načrte obravnavanega objekta smo pridobili iz
arhiva DARS, iz njih smo razbrali projektirane dimenzije elementov objekta. V kolikor bi presodili, da
izvedba ni povsem skladna z načrtom, bi pri pregledu natančno izmerili elemente in v kasnejših
izračunih (ali analizah, če bi preiskovali za potrebe analiz) upoštevali dejanske izmere. Obseg preiskav
smo v našem primeru določili na podlagi vizualnega pregleda, zato je tudi več preiskav predvidenih na
mestih, kjer smo evidentirali obširnejše poškodbe, kot sta na primer opornika pri 3. in 6. osi.
Na prekladni konstrukciji so preiskave razporejene izmenično enkrat na levi in drugič na desni strani.
Na podporni konstrukciji so preiskave tlačne trdnosti opornikov s sklerometrom, predlagane tudi na
več opornikih, ki ne kažejo poškodb, zato da lahko rezultate med seboj primerjamo. Specifična mesta,
kot je na primer vmesni opornik pri 3. osi, pa je bil za odvzemanje vzorca izbran, ker smo pri
vizualnem ogledu opazili, da je v slabšem stanju kot nekateri ostali vmesni oporniki (prikazan je na
Slika 45). Pri obravnavanem premostitvenem objektu so izbrane preiskave namenjene predvsem
določanju stanja betona in armature, z namenom ocene trajnosti konstrukcije pa smo predvideli tudi
enostavno preiskavo, namenjeno oceni tesnjenja dilatacij. Na podlagi pridobljene projektne
dokumentacije poznamo dimenzije elementov in projektirane materialne karakteristike. Poznamo torej
predvidene lastnosti vgrajenih materialov, vendar si želimo pridobiti njihove dejanske karakteristike,
zaradi česar se nedestruktivne preiskave in odvzem vzorcev izvajajo. S pridobljenimi dejanskimi
materialnimi karakteristikami lahko izračunamo (sedanjo) nosilnost in potresno odpornost viadukta.
Če bi se lastnik objekta odločil za nadgradnjo ali popolno rekonstrukcijo objekta, bi predvideli
izvedbo več destruktivnih preiskav in s tem bolj zanesljivo določili karakteristike.
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Ob terenskem ogledu zgornjega dela viadukta je bilo pri vstopu na objekt (pri krajnih opornikih), čutiti
vibracije. V kolikor bi bil objekt predviden za rekonstrukcijo oziroma nadgradnjo (povečanje števila
voznih pasov ali podobno), bi bilo ob izvajanju gradbenih del smiselno predlagati vgradnjo sistema
SHM. Potrebno bi bilo definirati parametre, ki jih bomo merili in cilje vgraditve sistema SHM.
Lokacije vgradnje senzorjev so odvisne od zasnove premostitvenega objekta in želenih podatkov, ki so
relevantni za upravljavca in druge vpletene v projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objekta. Izbira
senzorjev in lokacije vgradnje presegajo okvire naše naloge.
Vsak premostitveni objekt, četudi grajen iz enakih materialov, ima svoje značilnosti in s tem svoj
proces propadanja. Objekti se med seboj razlikujejo po zasnovi konstrukcije, prometni obtežbi,
atmosferskih vplivih (podnebni tip), prisotnosti vode pod objektom, kakovosti gradnje, starosti in
podobno. Posledično moramo pregledati vsak objekt in ne le denimo tipskega, ker tak ne obstaja. To
potrjuje tezo, da imamo pri gradbenih projektih opraviti z enkratnim izdelkom, pogoji, zahtevami,
sodelujočimi in predlaganimi rešitvami.
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8 ZAKLJUČEK
Magistrsko delo obravnava nedestruktivne preiskovalne metode, ki se (predvsem v tujini, nekatere pa
tudi pri nas) pogosteje uporabljajo pri izvajanju detajlnih pregledov premostitvenih objektov. V
začetnem delu kratko opišemo problematiko obstoječih gradbenih objektov, vrste pregledov
premostitvenih objektov, na kratko obravnavamo tudi rekonstrukcije/sanacije/utrditve ter zakonodajo
in standarde s tega področja. Osrednji del naloge predstavlja sistematični pregled različnih vrst
preiskav, ki jih uporabljamo za določanje stanja obstoječih gradbenih objektov. Največjo pozornost
smo namenili nedestruktivnim preiskavam, delno smo obravnavali tudi destruktivne preiskave ter
monitoring premostitvenih objektov (SHM), kot način zveznega zajemanja podatkov o stanju
objektov. Med nedestruktivnimi metodami smo obravnavali akustične (zvočne) in elektromagnetne
(EM) metode, dve najpogostejši mehanski nedestruktivni preiskavi (metoda udarnega kladiva in
penetracijski test z iglo) in metodo določanja vlage z ročnimi napravami. Med destruktivnimi
metodami smo obravnavali sondiranje in vzorčenje, pull-off test, metodo določanja globine
karbonatizacije in metodo določanja vsebnosti kloridov. Identificirali smo prednosti in slabosti
posameznih metod in ugotovili, da so metode izredno raznolike z več vidikov. Nekatere metode imajo
visoko natančnost rezultatov, vendar je interpretacija zajetih podatkov izjemno zahtevna. Druge
metode so enostavne za uporabo in omogočajo enostavno odčitavanje rezultatov, vendar ti niso
natančni ali lahko na primer služijo le za lociranje poškodb, ne podajo pa njihove intenzitete.
Ugotovili smo tudi, da odčitki določenih preiskav temeljijo na empiričnih povezavah (preiskave za
določanje stopnje korozije, metoda z udarnih kladivom, penetracijski test z iglo), zato je potrebno biti
pazljiv pri interpretaciji meritev. Prednosti in slabosti posamezne metode nam lahko služijo kot osnova
za odločanje o (ne)uporabi, odločitve o izvedbi vrste in obsega preiskav v praksi pa zavisijo od
specifik vsakega posameznega objekta in naše potrebe po vrsti informacij, ki jih želimo pri pregledu
pridobiti. V vsakem primeru moramo v sklopu izvajanja detajlnih pregledov objektov izvesti vsaj
manjše število destruktivnih preiskav za potrditev meritev, ki jih pridobimo z nedestruktivnimi
preiskavami. Destruktivne preiskave dajo natančnejši vpogled v dejansko stanje, vendar smo pri
njihovem izvajanju pogosto omejeni, saj z njimi poškodujemo konstrukcijo, zahtevajo več časa za
izvedbo, višja so tudi potrebna finančna sredstva.
Ob pregledu stanja na obravnavanem področju smo ugotovili, da predstavlja uporaba SHM tehnologije
učinkovit način spremljanja stanja pomembnejših premostitvenih objektov. Koristi vgraditve teh
sistemov so bile že ugotovljene v tujini in pripomorejo k optimalnejšim odločitvam glede ukrepov na
premostitvenih objektih.. Uvedba SHM zahteva več časa in večje število strokovnjakov v fazi
načrtovanja, vendar prispeva k učinkovitejšemu vzdrževanju, saj nam podaja bolj zanesljive in sproti
osvežene podatke. Posledično lahko v primeru boljšega obnašanja konstrukcije od pričakovanj,
odlašamo z izvedbo sanacijskih ukrepov, v primeru slabšega pa s sanacijo pohitimo.
Po pregledu in opisu posameznih preiskav smo v nalogi le te medsebojno primerjali po pomembnosti
na podlagi več izbranih kriterijev. Najprej smo določili relativne pomembnosti oz. uteži s pomočjo
analitičnega hierarhičnega procesa (metode AHP) in sicer tako, da smo vprašalnik parnih primerjav
kriterijev poslali strokovnjakom s področja pregledovanja premostitvenih objektov. Na osnovi
odgovorov petih vprašancev iz stroke ugotavljamo, da sta najpomembnejša kriterija nedestruktivnih
metod pri pregledovanju premostitvenih objektov zanesljivost in uporabnost, ki imata skupaj relativno
pomembnost prek 50%, tretji najpomembnejši kriterij pa je trajanje preiskave. Ugotavljamo, da so
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dobljene uteži kriterijev primerljive s podobnimi raziskavami v tujini. Točkovanje posameznih metod
glede na kriterije smo nato opravili na podlagi zaključkov, pridobljenih pri teoretičnem delu naloge,
ter primerljivih raziskav v tujini in jih razvrstili v tri razrede pomembnosti. Razvrstitev preiskav ne
pomeni, da je najvišje uvrščena preiskava najboljša in najnižje uvrščena najslabša, poda pa nam trend,
katere preiskave so v povprečju bolj uporabne in njihovi rezultati bolj zanesljivi. V določenih
okoliščinah so lahko sicer tudi slabše uvrščene preiskave edine primerne za določitev določene
lastnosti vgrajenega materiala. Pogostost uporabe obravnavanih preiskav v praksi je dokaj skladna z
našo razvrstitvijo, kar lahko štejemo za potrditev pravilnosti uporabe metode ocenjevanja preiskav.
Za nedestruktivne preiskave, ki jih izvajamo pri pregledovanju premostitvenih objektov, smo izvedli
analizo SWOT. Menimo, da bi izobraževanje sedanjega in usposabljanje novega kadra lahko privedlo
do njihove bolj pogoste uporabe v praksi. Izobraževanje bi obenem ublažilo evidentirano slabost, to je
potrebo po visoko kvalificiranem kadru za uporabo metod, saj imamo v Sloveniji trenutno zelo
majhno število visoko usposobljenih strokovnjakov. Prav tako smo ugotovili, da bi tehnološki razvoj
metod lahko poenostavil njihovo uporabo in interpretacijo meritev. Čeprav bi se zato povišale cene
metod, bi se le te še vedno uporabljale, kar izkazujejo tudi odgovori vprašancev v sklopu izvedbe AHP
analize.
Po teoretični obravnavi preiskav smo izvedli ogled obstoječega premostitvenega objekta, kjer smo na
podlagi vizualnega pregleda predlagali izvedbo preiskav, s katerimi bi lahko zanesljiveje določili
obstoječe stanje objekta. Pri ogledu smo ugotovili, da se veliko poškodb viadukta ujema s tipičnimi
poškodbami objektov, ki jih navaja več avtorjev (Uranjek, 2006; Kne, 2007): zamakanje po površini
opornika, razpoke ob dilataciji, razpoke vzdolž glavne armature, poškodbe betona na betonskih
robnikih, hodniku in robnem vencu. Za cestišče in podporno konstrukcijo smo preiskave predpisali
glede na zaznane poškodbe. To so bile predvsem poškodbe zaključnega sloja betona. Za prekladno
konstrukcijo so preiskave predpisane za celoten objekt tako, da preverimo njene lastnosti z uporabo
naslednjih metod: sklerometer, profometer in fenolftaleinski test. Ugotovili smo, da se preiskave
razlikujejo predvsem glede na material, ki ga želimo preiskati, ter glede na podatke oziroma lastnosti,
ki jih želimo pridobiti. Izvedba nedestruktivnih (ali delno-destruktivnih) preiskav v primerjavi z
vizualnim pregledom sicer zahteva dodatna finančna sredstva, vendar z njihovo izvedbo zvišamo nivo
poznavanja obstoječega stanja objekta in v primeru rekonstrukcij ali nadgradenj natančneje
projektiramo. Predlagane preiskave smo za naš primer finančno vrednotili tako, da smo upoštevali
stroške človeških virov in zapor, ki bi jih z izvedbo pregleda imeli. Ocenjujemo, da bi 3 tehniki in 2
inženirja opravili pregled v dveh podaljšanih delovnikih (20 ur), pri čemer je zapora enega odstavnega
pasu viadukta ocenjena na 11 ur na en delovni dan, saj začetek zapore predvidevamo pred našim
prihodom in konec zapore po našem odhodu z objekta. Celoten strošek pregleda obravnavanega
premostitvenega objekta, vključno z izdelavo osnovnega poročila, je ocenjen na 15900 €.
Gradnja cestnega prometnega omrežja je v Sloveniji v večini zaključena. Gradbena stroka se bo
morala v prihodnjih letih posledično bolj usmeriti k vzdrževanju in s tem tudi preiskovanju že
zgrajenih objektov. Povečanje obsega izvajanja preiskav bo potrebno tudi na objektih železniškega
omrežja, saj bo glede na napovedi o njeni nadgradnji potrebni preveriti ustreznost mnogih inženirskih
objektov, ki sestavljajo omrežje. S tem se odpirajo možnosti pogostejše uporabe obravnavanih
nedestruktivnih metod v splošno prakso kot tudi razvoja vpeljave novih tehnologij na tem področju.
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»Ta stran je namenoma prazna«
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