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Raziskave na področju kulturne 
dediščine

kontakt: 

izr.prof.dr. Andraž Legat: andraz.legat@zag.si

doc.dr. Andrijana Sever Škapin: andrijana.skapin@zag.si Ljubljana, 19. 10. 2021

1. Predstavitev Zavoda za gradbeništvo Slovenije
(ZAG)

2. Ključni laboratoriji / oprema

3. Načrtovane aktivnosti

4. Nujne raziskovalne usmeritve slovenskega
vozlišča E-RIHS

5. Digitalizacija v kulturni dediščini
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- ZAG je vodilna RR inštitucija na 
področju gradbeništva v Sloveniji

- 220 zaposlenih / 126 raziskovalcev
(61 dr., 16 mag., 90 visoka)

- prihodek v letu 2020:11,6 MIO EUR 
(raziskave ≈ 50 %)

- oddelki: materiali, konstrukcije, 
gradbena fizika, geotehnika in 
prometnice, metrologija

- interdisciplinarno povezovanje vsebin 
na področju KD

Znanstveno - raziskovalna dejavnost

• več kot 150 projektih evropskih okvirnih programov od 4. do 7. OP, 
H2020, KIC / EIT RawMaterials, Interreg, LIFE+, Eureka, COST 
akcije, različna bilateralna sodelovanja 

• projekti EU H2020: CINDERELA (koordinator), EnDurCrete, 
MEACTOS, oVERFLOw, PAPERCHAIN, POCITYF, InnoWEE, 
WOOL2LOOP, ACES

• partner v projektu Teaming InnoRenew (Center odličnosti za 
raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega 
bivanjskega okolja) in nosilec  projekta ERA-Chair FRISBBE 
(Požarno-varno trajnostno grajeno okolje)
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Znanstveno - raziskovalna dejavnost na
področju kulturne dediščine
• Vzpostavljena široka partnerska mreža na področju KD v domačem in mednarodnem

okolju

• Ustanovitev Konservatorskega centra modernih in sodobnih umetnosti (Laboratorij za
raziskave arhitekturne dediščine 20.stol.) - MACC – INTERREG SLO-IT

• MINE TOUR – INTERREG SLO-HR: Rudnik Sitarjevec Litija / povezovanje znanosti in 
umetnosti

• Galerija Strojnica/Govce: SRIPT Turistični potencial dediščine podzemnih arhitektur

• ADRISEIMIC: Interreg ADRION; Novi pristopi za potresno izboljšanje in obnovo 
jadranskih in jonskih zgodovinskih mestnih središč 

• HEROMAT: Protection Of Cultural Heritage Objects With Multifunctional Advanced 
Materials - FP7

• Zaščita bronastih spomenikov v spremenljivem okolju (partnerstvo: ZVKDS, ZAG, 
Innorenew)

• Razvoj novih kamnitih površin, odpornih na biokorozijo in nastanek madežev
(partnerstvo ZAG, ZVKDS, UL-NTF, SAZU, Marmor Hotavlje)

• Raziskave novih metodologij za konserviranje/restavriranje baročnih slik na platnu
(partnerstvo ZVKDS, ZAG, IJS, BIA Separations, JUB)

• Raziskave in razvoj materialov historičnih objektov (ZAG, UL-NTF, UL-FGG, ZVKDS)

Znanstveno - raziskovalna oprema

- materiali: anorganski, organski (les), kovine (širok nabor za 
karakterizacijo njihove strukture in lastnosti);

- gradbena fizika: toplotne in zvočne lastnosti, parametri 
bivalnega okolja (temperatura in vlaga); vpliv globalnega 
segrevanja;

- konstrukcije: statične in dinamične mehanske lastnosti, metode 
za detekcijo in oceno poškodb; vpliv naravnih nesreč (potresi, 
poplave);

- požar: lastnosti materialov in konstrukcij, onesnaženje, požarna 
varnost;

- digitalizacija: povezovanje več področij;
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Fixlab: Laboratorij za rentgensko računalniško tomografijo historičnih materialov
in predmetov ter 3D tisk kopij

RENTGENSKI RAČUNALNIŠKI MIKROTOMOGRAF

Časovno spremljanje skrčkov

Določiti število in 
obliko agregata v 
ropotulji

Uporaba podatkov za 3D tisk

Določitev dimenzij in poroznosti

3D TISK – kapljični nanos

Tisk predmetov, ki jih dobimo iz XCT

Zamenjava objekta s tiskanimi kopijami
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Fixlab: Laboratorij za mikroskopijo

Odsevna svetlobna mikroskopija Vrstična elektronska mikroskopija

Ca  Mg Fe Al

Si Hg S
EDS - mapiranje

Fixlab: Laboratorij za mikroskopijo

Konfokalna mikroskopija - 3D analize površin

analiza biorecepcije (štetje celic)  

Fluorescenčna mikroskopija –
analize razpok
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Fixlab: študij obstojnosti in degradacijskih procesov

Xenon in UV komoreKlimatske komore 

Pospešeno staranje vzorcev : sonce, 
dež, temperaturna nihanja, nihanja
relativne vlage… analiziramo vplive

okolja na obstojnost historičnih
materialov in proučujemo
degradacijske procese. 

MOLAB: Laboratorij za in situ vrednotenje poškodovanosti in/ali učinkovitosti 
posegov na nepremični kulturni dediščini)

S spektrofotometrijo določamo spremembe
barve pred in po posegih

metoda DRMS ("Sistem za merjenje odpornosti 
na vrtanje") omogoča oceno trdnosti skozi 

globino preiskovanega materiala
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MOLAB: Laboratorij za in situ vrednotenje poškodovanosti in/ali učinkovitosti 
posegov na nepremični kulturni dediščini)

trdnost materiala določamo posredno s                             
površinsko trdoto in metodo širjenja ultrazvočnih valov (USV)   

Načrtovane aktivnosti ZAG 
(v sodelovanju z E-RIHS)

1. vzpostavitev mobilnega laboratorija za ne-destruktivne in mikro-
destruktivne metode za ocenjevanje poškodb, degradacije in 
utrjenosti historičnih materialov;

2. nadgradnja rentgenske mikro-tomografije (in situ testiranja z 
močnejšo celico za mehanske lastnosti, razvoj kontrastnih 
sredstev);

3. nadgradnja dinamične mehanske analize za karakterizacijo 
historičnih materialov 

4. digitalizacija: zajem prostorskih podatkov (oblak točk), zasnova 
BIM modelov grajenih struktur nepremične kulturne dediščine, 
oprema objektov s senzorji in zajem podatkov ter hramba v velikih 
podatkovnih skladiščih, analiza ter uporaba v BIM kompatibilnem 
okolju za napovedovanje, analize s pomočjo umetne inteligence;
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Nujne raziskovalne usmeritve
slovenskega vozlišča E-RIHS

1) Raziskave in razvoj novih ali izboljšanih metod za karakterizacijo 
materialov in objektov kulturne dediščine (s poudarkom na ne-
invazivnih analiznih metodah ali metodah z minimalnim 
vzorčenjem)

2) Študije razgradnje materialov kulturne dediščine zaradi vpliva 
okoljskih dejavnikov 

3) Raziskave in razvoj na področju meritev okoljskih onesnaževal 
(razvoj senzorjev in analiznih metod itd.) 

4) Raziskave in razvoj preventivnih metod in ukrepov pri konzerviranju 
(»Preventive Conservation«) 
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Nujne raziskovalne usmeritve
slovenskega vozlišča E-RIHS

5) Razvoj metod za konserviranje-restavriranje kulturne dediščine

6) Raziskave in razvoj digitalnih vsebin (orodja za obdelavo in analizo 
digitalnih podatkov in metode oslikovanja »Imaging« ter predstavitve 
objektov kulturne dediščine)

7) Ozaveščanje splošne javnosti na področju znanosti in dediščine 
(raziskave in razvoj metod za vključitev splošne javnosti v 
dediščinsko znanost »Citizen Heritage Science«)

8) Povezava s kreativno industrijo, vključno s turizmom
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Bistvene prednosti digitalizacije nepremične
kulturne dediščine

● Konzervatorsko-restavratorski postopki bi bili učinkovitejši, če bi 
uporabljal HBIM 

● Pri prenovi dediščine je mogoče podatke iz konzervatorskega načrta 
povezati z arhitekturno zasnovo

● V primeru rušitve ali nesreče, se digitalizirani podatki ohranijo, lahko 
naredimo virtualni muzej, lahko naredimo klasičen muzej z razširjeno 
resničnostjo

● HBIM lahko konzervatorjem / restavratorjem / drugim strokovnjakom 
omogoči bistveno večjo vključenost v procese, povezane z upravljanjem 
stavb kulturne dediščine tekom celotnega življenjskega cikla
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