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Szanowni Państwo, W związku z wdrażaniem w praktyce efektów projektu badawczego zrealizowanego w ramach Programu „Innotech” pn.: „Innowacyjna nieniszcząca metoda diagnostyki korozji konstrukcji żelbetowych”, TPA Sp. z o.o. w imieniu konsorcjum realizującego projekt zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Niniejsza ankieta jest anonimowa i ma na celu zebranie informacji rynkowych dotyczących popytu na urządzenie diagnostyczne lub usługę diagnostyczną dla szybkiej oceny korozji konstrukcji żelbetowych elektrochemiczną metodą nieniszczącą.  1. Co jest głównym obszarem Państwa działalności w zakresie infrastruktury mostowej: a. Zarządzanie infrastrukturą mostową, b. Wykonywanie przeglądów lub ekspertyz infrastruktury mostowej, c. Sporządzanie projektów budowy, przebudowy lub remontów infrastruktury mostowej, d. Wykonawstwo projektów budowy, przebudowy lub remontów infrastruktury mostowej, e. Nadzór inwestorski nad projektami budowy, przebudowy lub remontami infrastruktury mostowej, f. Badania laboratoryjne i polowe, g. Działalność naukowa, h. Inne (proszę podać jakie): ………………………………………………………………………………………. 2. Jak oceniacie Państwo swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie zasad przeprowadzania przeglądów  i ekspertyz obiektów infrastruktury mostowej oraz metod badawczych diagnostyki tychże obiektów? a. Wyczerpująca, b. Dobra, c. Dostateczna, d. Znikoma. 3. Czy korzystali Państwo wcześniej z usług badań lub wykonywali we własnym zakresie badania nieniszczące, mające na celu oznaczenie korozji betonu i stali w obiektach mostowych? a. Tak (jeśli Państwo pamiętacie jakie, proszę podać): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b. Nie. 4. Czy korzystali Państwo wcześniej z usług badań lub wykonywali we własnym zakresie inne badania związane z diagnostyką obiektów mostowych? a. Tak (jeśli Państwo pamiętacie jakie, proszę podać): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… b. Nie. 
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5. Proszę wskazać jak oceniacie Państwo użyteczność nieniszczącej diagnostyki korozji betonu i stali w Państwa działalności wskazanej w p.1? a. Bardzo użyteczne, b. Użyteczne, c. Mało użyteczne, d. Niepotrzebne. 6. Proszę wskazać jak oceniacie Państwo innowacyjność nieniszczącej diagnostyki korozji betonu i stali? a. Bardzo innowacyjna, b. Innowacyjna, c. Mało innowacyjna, d. Odtwórcza. 7. Czy byliby Państwo zainteresowani nabyciem urządzenia do nieniszczących badań korozji betonu i stali? a. Tak, b. Nie, c. Brak opinii / nie dotyczy. 8. Czy byliby Państwo zainteresowani nabyciem usług wykorzystujących metodę diagnostyki korozji betonu i stali w obiektach mostowych? a. Tak, b. Nie, c. Brak opinii / nie dotyczy. 9. Proszę wskazać jak oceniacie Państwo wartość pojedynczej usługi nieniszczącego oznaczenia stopnia korozji dla pojedynczego betonowego elementu obiektu mostowego? a. 1 000-1 500, b. 500-1 000, c. 250-500, d. 100-250, e. Inna (proszę wskazać) …. 10. Proszę wskazać jak oceniacie Państwo wartość pojedynczej usługi nieniszczącego oznaczenia stopnia korozji dla całego obiektu mostowego? a. 10 000-15 000, b. 5 000-10 000, c. 2 500-5 000, d. 1 000-2 500, e. Inna (proszę wskazać) …. 11. Czy uważacie Państwo, że nowobudowane i przebudowywane obiekty mostowe powinny być wyposażone w miejsca pomiarowe, służące późniejszej ocenie korozji w trakcie przeglądów okresowych oraz przeglądów specjalnych lub ekspertyz? a. Tak, b. Nie, c. Brak opinii.  
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12. Czy widzicie Państwo możliwość zastosowania nieniszczącej metody diagnostyki korozji betonu i stali poza obiektami infrastruktury mostowej? Prosimy o podanie propozycji wykorzystania metody w Państwa działalności ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13. Czy wyrażają Państwo chęć otrzymania materiałów informacyjnych dotyczących nieniszczącej metody diagnostyki korozji w konstrukcjach żelbetowych? Jeśli tak, prosimy o podanie adresu e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  W imieniu konsorcjum realizującego projekt, tj.: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o., Instytut Badawczy Dróg i Mostów, TPA Sp. z o.o. uprzejmie dziękujemy za poświęcony przez Państwa czas.  


