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▲ Fot. 1. Georadar 3D RADAR
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Badania nieniszczące
Badania nieniszczące (NDT) w ogóle lub
w nieznacznym stopniu uszkadzają badany element i zazwyczaj umożliwiają
szybkie zdiagnozowanie dużych fragmentów konstrukcji. Analizie podlega jednak
zwykle cecha skojarzona z wymaganym
parametrem. Konieczne są przy tym większe umiejętności z zakresu badanego zagadnienia i weryfikacji wyników prac jedną
z uznanych metod niszczących.
Firma Subgeo wykonuje nieniszczące badania georadarowe w zakresie:
k
 ompleksowego skanowania konstrukcji: wykonywanie map 2D/3D elementów
ze wskazaniem m.in. układu fundamentów, pozostałości starych konstrukcji,
otworów, pustek, a także przy zastosowaniu anten o wysokiej częstotliwości
(> 2 GHz) – lokalizacji wkładek zbroje-
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