Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií

TP 05/2014

TECHNICKÉ PODMIENKY

KATALÓG PORÚCH ASFALTOVÝCH VOZOVIEK

účinnosť od: 15.10.2014

Katalóg porúch asfaltových vozoviek

TP 05/2014

OBSAH
1

2

3

4

5

6

7

Úvodná kapitola ............................................................................................................................... 3
1.1
Predmet technických podmienok (TP)..................................................................................... 3
1.2
Účel TP .................................................................................................................................... 3
1.3
Použitie TP .............................................................................................................................. 3
1.4
Vypracovanie TP .................................................................................................................... 3
1.5
Distribúcia TP .......................................................................................................................... 3
1.6
Účinnosť TP ............................................................................................................................. 3
1.7
Nahradenie predchádzajúcich predpisov ................................................................................ 3
1.8
Súvisiace a citované právne predpisy .................................................................................... 3
1.9
Súvisiace a citované normy ..................................................................................................... 4
1.10 Súvisiace a citované technické predpisy a podmienky ........................................................... 5
1.11 Vzájomné uznávanie ............................................................................................................... 5
1.12 Použité skratky ........................................................................................................................ 6
Všeobecne ....................................................................................................................................... 6
2.1
Základné termíny a definície ................................................................................................... 6
2.2
Klasifikácia porúch ................................................................................................................... 7
2.3
Kvalitatívne triedenie porúch ................................................................................................... 7
2.4
Kvantitatívne triedenie porúch ................................................................................................. 9
2.5
Štrukturálne triedenie porúch a ich odstraňovanie .................................................................. 9
2.6
Definície údržby a opravy ...................................................................................................... 10
2.7
Mechanizmy vzniku a vývoj porúch vozoviek ........................................................................ 10
Poruchy povrchu vozovky .............................................................................................................. 11
3.1
Strata drsnosti........................................................................................................................ 11
3.2
Poruchy povrchu .................................................................................................................... 12
Poruchy v kryte .............................................................................................................................. 12
4.1
Triedenie porúch v kryte ........................................................................................................ 12
4.2
Deformácie krytu.................................................................................................................... 12
4.3
Trhliny v kryte ........................................................................................................................ 13
4.4
Výtlky v kryte.......................................................................................................................... 15
4.5
Odporúčané technologické úpravy na poruchy v kryte vozovky ........................................... 15
Poruchy podkladových vrstiev a podložia ..................................................................................... 15
5.1
Deformácie ............................................................................................................................ 15
5.2
Trhliny .................................................................................................................................... 17
5.3
Rozpad vozovky .................................................................................................................... 18
5.4
Odporúčania na odstránenie porúch v podkladových vrstvách a v podloží .......................... 18
Iné poruchy .................................................................................................................................... 18
6.1
Všeobecne ............................................................................................................................. 18
6.2
Poruchy pri mostoch .............................................................................................................. 18
6.3
Poruchy pri koľajniciach ......................................................................................................... 19
6.4
Poruchy pri inžinierskych sieťach .......................................................................................... 19
6.5
Poruchy vzniknuté nesprávnou údržbou ............................................................................... 19
6.6
Poruchy nevozovkových častí ............................................................................................... 19
Katalógové listy.............................................................................................................................. 20

2

Katalóg porúch asfaltových vozoviek

1

TP 05/2014

Úvodná kapitola

Katalóg porúch asfaltových vozoviek je jedným zo základných nástrojov systému
hospodárenia s vozovkami, ktorého cieľom je efektívne využívanie vozoviek cestných komunikácií.
Katalóg definuje hlavné charakteristiky a zjednocuje názvy jednotlivých porúch. Je pomôckou pre
správnu a jednotnú identifikáciu porúch vozoviek.

1.1

Predmet technických podmienok (TP)

Tento technický predpis určuje postup pri identifikácii a zatriedení porúch asfaltových
vozoviek. Takýto cielený postup sa následne využíva ako podklad pre navrhovanie údržby a opráv
asfaltových vozoviek cestných komunikácií, dopravných a iných plôch zaťažených dopravným
zaťažením a klimatickými účinkami.

1.2

Účel TP

Účelom týchto TP je poskytnúť základné informácie o poruchách, o identifikácii porúch na
cestách I., II. a III. tried, diaľniciach a rýchlostných cestách pre správcov cestných komunikácií,
projektantov a zhotoviteľov stavieb.

1.3

Použitie TP

Tieto TP sú určené pre všetkých správcov cestných komunikácií v Slovenskej republike (SR).
Zároveň sú tieto TP určené aj pre investorov, projektantov a zhotoviteľov asfaltových vozoviek.

1.4

Vypracovanie TP

Tieto TP na základe objednávky Slovenskej správy ciest (SSC) vypracovala spoločnosť VUISCESTY, s.r.o., Lamačská 8, 841 01 Bratislava.
Zodpovedný riešiteľ/ Zodpovední riešitelia – Ing. Vladimír Řikovský, CSc., tel. č.: +421/54 77
13 22, e-mail: vuis.cesty@vuis-cesty.sk.

1.5

Distribúcia TP

Elektronická verzia TP sa po schválení zverejní na webovej stránke SSC: www.ssc.sk
(technické podmienky) a na webovej stránke MDVRR SR: www.mindop.sk (doprava, cestná doprava,
cestná infraštruktúra, technické predpisy).

1.6

Účinnosť TP
Tieto TP nadobúdajú účinnosť dňom uvedeným na titulnej strane.

1.7

Nahradenie predchádzajúcich predpisov

Tieto TP nahrádzajú TP SSC 02/2002 Katalóg porúch asfaltových vozoviek, SSC: 2002
v celom rozsahu.

1.8
[Z1]
[Z2]
[Z3]
[Z4]
[Z5]
[Z6]
[Z7]

Súvisiace a citované právne predpisy
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v znení neskorších
predpisov;
zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
vyhláška MDVRR 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a
systémy posudzovania parametrov;
vyhláška FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný
zákon), v znení neskorších predpisov;
zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov;
vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov;
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[Z8]

1.9

zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Súvisiace a citované normy

STN 73 6100
STN 72 1016
STN 73 6114
STN 73 6121
(73 6121)
STN 73 6124-1
(73 6124)
STN 73 6125
(73 6125)
STN 73 6126
(73 6126)
STN 73 6129
(73 6129)
STN 73 6133
STN EN 13036-7
(73 6171)
STN EN 13043
(72 1501)
STN EN 13108-1
(73 6163)
STN EN 13108-2
(73 6163)
STN EN 13108-3
(73 6163)
STN EN 13108-4
(73 6163)
STN EN 13108-5
(73 6163)
STN EN 13108-6
(73 6163)
STN EN 13108-7
(73 6163)
STN EN 13108-8
(73 6163)
STN EN 13242+A1
(72 1504)
STN EN 13285
(73 6182)
STN EN 13808
(65 7004)
STN EN 14188-1
((73 6143)
STN EN 14188-2
((73 6143)
STN EN 14188-3
(73 6143)
STN EN 14227-1
(73 6184)
STN EN 15381
(80 6152)
STN EN 12697-36
(73 6160)

Názvoslovie pozemných komunikácií
Laboratórne stanovenie pomeru únosnosti zemín (CBR)
Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie
Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy
Stavba vozoviek. Časť 1: Hydraulicky stmelené vrstvy
Stavba vozoviek. Upravené zeminy
Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy
Stavba vozoviek. Postreky, nátery a membrány
Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií
Povrchové vlastnosti vozoviek. Skúšobné metódy. Časť 7: Meranie nerovnosti
vrstiev vozovky latou
Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných
plôch
Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1: Asfaltový betón
Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 2: Asfaltový koberec veľmi
tenký
Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 3: Mäkká asfaltová úprava
Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 4: Vtláčaná úprava
Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 5: Asfaltový koberec mastixový
Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 6: Liaty asfalt
Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 7: Asfaltový koberec drenážny
Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 8: R-materiál
Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných
v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest a iných dopravných plôch
Nestmelené zmesi. Požiadavky
Asfalty a asfaltové spojivá. Podklady pre špecifikáciu katiónovoaktívnych
asfaltových emulzií
Tesniace vložky a zálievkové hmoty. Časť 1: Technické podmienky pre
zálievkové hmoty používané za horúca
Tesniace vložky a zálievkové hmoty. Časť 2: Technické podmienky pre
zálievkové hmoty používané za studena
Tesniace zálievky a prostriedky. Časť 3: Špecifikácie pre tesniace profily
Hydraulicky stmelené zmesi. Špecifikácie. Časť 1: Cementom stmelené zmesi
Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Charakteristiky požadované na
použitie na vozovky a asfaltové povrchy
Asfaltové zmesi. Skúšobné metódy pre asfaltové zmesi spracúvané za horúca.
Časť 36: Stanovenie hrúbky asfaltových vrstiev vozovky

Poznámka: Súvisiace a citované normy vrátane aktuálnych zmien, dodatkov a národných príloh
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Súvisiace a citované technické predpisy a podmienky

[T1]
[T2]

TP 10/2006
TP 14/2006

[T3]

TP 01/2009

[T4]
[T5]
[T6]

TP 03/2009
TP 03/2011
TP 04/2011

[T7]
[T8]

TP 06/2011
TP 07/2011

[T9]

TP 08/2011

[T10]

TP 16/2011

[T11]

TP 03/2012

[T12]

TP 04/2012

[T13]
[T14]
[T15]

TP 05/2012
TP 06/2012
TP 01/2013

[T16]

TP 08/2013

[T17]

TP 01/2014

[T18]

TP 06/2014

[T19]
[T20]
[T21]
[T22]
[T23]
[T24]
[T25]
[T26]

TKP časť 0
TKP časť 6
TKP časť 6.1
TKP časť 6.2
TKP časť 7
TKP časť 36
TKP časť 37
TKP časť 38

1.11

Vzájomné uznávanie

Systém hospodárenia s vozovkami, MDPT SR: 2009;
Meranie a hodnotenie drsnosti vozoviek pomocou zariadení SKIDDOMETER
BV11 a PROFILOGRAPH GE, MDPT SR: 2006;
Meranie a hodnotenie únosnosti asfaltových vozoviek pomocou zariadenia
FWD KUAB + Prílohy A, B, C, D, MDPT SR: 2009;
Navrhovanie netuhých a polotuhých vozoviek, MDPT SR: 2009;
Asfaltový koberec veľmi tenký, MDVRR SR: 2013;
Recyklácia asfaltových zmesí za horúca v obaľovacích súpravách, MDVRR
SR: 2011;
Asfaltový koberec drenážny, MDVRR SR: 2011;
Opätovné spracovanie netuhých vrstiev vozoviek za studena na mieste,
MDVRR SR: 2011;
Katalóg technológií na opravy základných typov porúch vozoviek + Prílohy A,
B, C, MDVRR SR: 2011;
Metodika merania a vyhodnocovania stavu povrchu vozovky pomocou
zariadenia LineScan. Hodnotenie stavu povrchu vozovky kamerovým
systémom LineScan, MDVRR SR: 2011;
Využitie Georadaru (GPR) pri návrhu rehabilitácie/rekonštrukcie vozoviek,
MDVRR SR: 2012;
Meranie a hodnotenie nerovnosti vozoviek pomocou zaradenia Profilograph
GE, MDVRR SR: 2012;
Metodika pre používanie HDM-4 v podmienkach SR, MDVRR SR: 2012;
Zosilňovanie asfaltových vozoviek, MDVRR SR: 2012;
Použitie geosyntetických a im podobných materiálov vo vrstvách asfaltových
vozoviek, Časť A, Časť B, MDVRR SR: 2013;
Prehliadky, údržba a oprava cestných komunikácií. Diaľnice, rýchlostné cesty
a cesty, MDVRR SR: 2013;
Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných pruhov, napojenia vozoviek
a priečnych rozkopávok cestných komunikácií, MDVRR SR: 2014
Vykonávanie a vyhodnocovanie podrobných vizuálnych prehliadok
asfaltových vozoviek, MDVRR SR: 2014;
Všeobecne, MDVRR SR: 2012;
Hutnené asfaltové zmesi, MDPT SR: 2010;
Asfaltový koberec drenážny, MDVRR SR: 2011;
Asfaltový koberec veľmi tenký, MDVRR SR: 2011;
Liaty asfalt, MDPT SR: 2010;
Kalové zákryty, MDPT SR: 2010;
Asfaltocementové vrstvy vozoviek, MDVRR SR: 2011;
Asfaltové zmesi s vysokým modulom tuhosti, MDVRR SR: 2011.

V prípadoch, kedy táto špecifikácia stanovuje požiadavku na zhodu s ktoroukoľvek časťou
slovenskej normy (“Slovenská technická norma”) alebo inej technickej špecifikácie, možno túto
požiadavku splniť zaistením súladu s:
(a) normou alebo kódexom osvedčených postupov vydaných vnútroštátnym normalizačným
orgánom alebo rovnocenným orgánom niektorého zo štátov EHP;
(b) ktoroukoľvek medzinárodnou normou, ktorú niektorý zo štátov EHP uznáva ako normu
alebo kódex osvedčených postupov;
(c) technickou špecifikáciou, ktorú verejný orgán niektorého zo štátov EHP uznáva ako normu;
alebo
(d) európskym technickým posúdením vydaným v súlade s postupom stanoveným v nariadení
(EÚ) č. 305/2011.
Predchádzajúce body však platia len za predpokladu, že príslušná norma stanovuje
rovnocennú úroveň technických a bezpečnostných parametrov ako stanovená norma alebo technická
špecifikácia.
„Štát EHP“ znamená štát, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom
priestore podpísanej v meste Porto dňa 2. mája 1992, v aktuálne platnom znení.
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“Slovenská norma” (“Slovenská technická norma ”) predstavuje akúkoľvek normu vydanú
Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vrátane prevzatých
európskych alebo iných medzinárodných noriem.

1.12
TP
CK
IPSV
P
d
h
SHV
PD
MK
CBR
Ep,n
Nc
TDZ
DSÚ
D
RC
PK
AC
BBTM
SMA
MA
PA
N1V
N1V2P
N2V
TNV

Použité skratky
technické podmienky
cestná komunikácia
index porušenia stavu vozovky
plocha
dĺžka
hĺbka
Systém hospodárenia s vozovkou
projektová dokumentácia
miestna komunikácia
Kalifornský pomer únosnosti meraný podľa STN 72 1016
návrhový modul pružnosti podložia
prevádzková výkonnosť vozovky
trieda dopravného zaťaženia
dlhodobo sledovaný úsek
diaľnica
rýchlostná cesta
pozemná komunikácia
asfaltový betón podľa STN EN 13108-1
asfaltový koberec veľmi tenký podľa STN EN 13108-2
asfaltový koberec mastixový podľa STN EN 13108-5
liaty asfalt podľa STN EN 13108-6
asfaltový koberec drenážny podľa STN EN 13108-7
jednovrstvový náter podľa STN 73 6129
jednovrstvový náter s dvojitých podrvovaním podľa STN 73 6129
dvojvrstvový náter podľa STN 73 6129
ťažké nákladné vozidlá

2

Všeobecne

2.1

Základné termíny a definície

V TP sú použité odborné termíny z STN 73 6100, STN 73 6114, z STN EN 13108-1 až 7 ako
aj z vybraných technologických noriem STN 73 6121 až STN 73 6133. Uvádzame tiež niektoré
z použitých termínov a definícií, ktoré dominujú v týchto TP napr. tieto termíny a definície:
- poruchy povrchu vozovky: poškodenia krytu vozovky, ktoré ovplyvňujú prevádzkovú
spôsobilosť vozovky a možnosti jej udržiavateľnosti (STN 73 6114);
- poruchy vozovky: poškodenia jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky, prípadne
podložia, ktoré ovplyvňujú prevádzkovú výkonnosť a spôsobilosť vozovky a jej
opraviteľnosť (STN 73 6114); vznikajú následkom pôsobenia vonkajších mechanických,
fyzikálnych, chemických a iných vplyvov; ovplyvňujú jej prevádzkové funkcie a môžu znížiť
únosnosť jej konštrukcie (podložia);
- model poškodzovania vozovky: fyzikálno-matematický model poškodzovania
konštrukčnej vrstvy vozovky alebo celej vozovky v priebehu predpokladanej doby
životnosti (STN 73 6114);
- výtlk: predstavuje konečné štádium väčšiny konštrukčných porúch;
- trhlina: porucha, ktorá vzniká vo vozovke v dôsledku kontrakcie vrstiev vozovky;
- vyjazdená koľaj: je charakterizovaná pozdĺžnym vytláčaním asfaltového materiálu
v stopách kolies vozidiel;
- deformácia: porucha, ktorá vzniká v dôsledku vytlačenia materiálu alebo v dôsledku
zmien v podloží;
- rozpad vozovky, prelomenie konštrukcie: porušenie vozovky, ktoré môže nastať pri
nadmernom prevlhčení zeminy v podloží a vo veľkom znížení únosnosti celej konštrukcie
vozovky napr. prejazdom ťažkých nákladných vozidiel v období zníženej únosnosti
podkladu a podložia.
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Klasifikácia porúch

Význam klasifikácie porúch
Poruchy sú charakterizované intenzitou (mierou) - kvalitatívne hodnotenie porúch
a množstvom (rozsahom) - kvantitatívne hodnotenie porúch.
Každá porucha má svoju závažnosť z hľadiska prevádzkovej spôsobilosti a prevádzkovej výkonnosti
vozovky a negatívne ovplyvňuje:
- bezpečnosť cestnej premávky;
- rýchlosť, plynulosť, hospodárnosť a pohodlie cestnej premávky (má vplyv na prevádzkovú
spôsobilosť).
2.2.1

Všetky poruchy spôsobujú straty a zvýšené náklady, a to najmä:
- straty pri dopravných nehodách (materiálne, ľudské),
- straty hospodárnosti cestnej prevádzky (zvýšenie nákladov na prevádzku motorových
vozidiel, straty času a znížené pohodlie),
- náklady na údržbu, opravu a prípadne rekonštrukciu vozovky,
- zhoršenie životného prostredia na priľahlom území.
Všetky prevádzkové funkcie sú odvodené od prevádzkovej spôsobilosti, ktorá je charakterizovaná
premennými parametrami povrchu vozovky, z ktorých najhlavnejšie sú drsnosť, pozdĺžna a priečna
nerovnosť a stav povrchu vozovky. Na stanovenie charakteristík sa používajú výkonné meracie
zariadenia.
Porušovanie konštrukcie vozovky môže ovplyvniť aj zmenu únosnosti vozovky, ktorá odráža
zmeny vo vnútri konštrukcie vozovky a v podloží.
Plnenie prevádzkových funkcií vozovky sa môže tiež opísať kvalitatívnym a kvantitatívnym
záznamom porúch a ich vyhodnotením podľa príslušných TP.
Záznamom porúch sa tiež doplňujú charakteristiky vozovky získané diagnostickou technikou.
2.2.2

Účel klasifikácie porúch
Základnou požiadavkou zatriedenia a zberu porúch je riešenie vzťahu:

PORUCHA  PRÍČINA PORUCHY ODSTRÁNENIE PORUCHY
Pri návrhu opravy poruchy sa vychádza z:
- dopravného významu pozemných komunikácií a charakteristík cestnej premávky;
- charakteristík prevádzkovej spôsobilosti a únosnosti vozovky doplnených výskytom
porúch alebo z kvalitatívneho a kvantitatívneho popisu porúch;
- technologických možností údržby a opráv;
- ekonomického posúdenia údržby a opráv rôznymi technológiami.
Pri návrhu spôsobu údržby a opráv vozoviek pozemných komunikácií (PK) treba zohľadniť aj iné
hľadiská, ktoré prípadne môžu rozhodnutie upraviť (stratégia údržby a opráv vozoviek, plánované
opravy sietí a rozvoj priľahlého územia, ekologické a estetické hľadiská, charakteristiky prostredia a
pod.).
Odstraňovanie porúch je rozdelené z hľadiska rozsahu poruchy v [T16] na:
- údržbu,
- opravu,
- rekonštrukciu.

2.3

Kvalitatívne triedenie porúch

Zatriedenie porúch vychádza z ich významu porušenia a z hľadiska ich údržby a opravy.
Kvalitatívne sa poruchy triedia podľa toho, ktorú časť vozovky zasiahnu. Sú to:
- poruchy povrchu,
- poruchy krytu,
- poruchy podkladových (nosných vrstiev),
- poruchy ochranných vrstiev a podložia,
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- iné poruchy.
Zatriedenie poruchy stanovuje, ktorá konštrukčná vrstva bola zasiahnutá, čo je dôležité pre stanovenie
technológie údržby a opravy. Ak porucha vznikne na povrchu, rozširuje sa do všetkých strán a
zároveň i do plochy, prípadne i do hĺbky konštrukcie vozovky. Od intenzity vývoja porúch do hĺbky
vozovky a podložia sa kvalitatívne mení vývoj poruchy, ktorý je schematicky znázornený na obrázku 1
týchto TP.
Vozovka:

Postup šírenia poruchy:
obrus

kryt

podkladová vrstva

podložie

obrusná
vrstva
ložná
vrstva

horná
podkladová
vrstva
spodná
podkladová
vrstva
podložie

Obrázok 1 Vývoj poruchy povrchu
Ak porucha vzniká v konštrukčných vrstvách (podkladových), v podloží alebo v zemnom
telese, šíri sa vrstvami vozovky hore až na povrch vozovky. Prejavuje sa charakteristickou viditeľnou
poruchou konštrukcie vozovky a podložia. Postup šírenia takejto poruchy je zobrazený na obrázku 2
týchto TP. Kvantitatívne sa potom porucha šíri v ploche vozovky. Oprava tohto typu poruchy je
nákladná a v mnohých prípadoch vedie až k rekonštrukcii vozovky.
Vozovka:

Postup šírenia poruchy:
podložie

podkladová vrstva

kryt

obrusná
vrstva
ložná
vrstva
horná
podkladová
vrstva
spodná
podkladová
vrstva
podložie

Obrázok 2 Postup šírenia poruchy podkladovej vrstvy a podložia
8
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Kvantitatívne triedenie porúch

Vývoj každej poruchy pokračuje aj v jej kvantitatívnej zmene t.j. vo zväčšení množstva porúch
a v ich šírení do okolitých plôch.
Kvantitatívne sa poruchy rozdeľujú z hľadiska veľkosti porušenej plochy na:
- ojedinelá na obmedzenej ploche,
- mnoho ojedinelých porúch,
- súvislé poruchy,
- celá plocha.
Graficky je šírenie poruchy zobrazené na obrázku 3 týchto TP.

Obrázok 3 Šírenie poruchy

2.5

Štrukturálne triedenie porúch a ich odstraňovanie

Ak spojíme kvalitatívne a kvantitatívne triedenie porúch, vymedzujú sa tak požiadavky na
plnenie vzťahu porušenie – odstránenie poruchy podľa schémy na obrázku 4 týchto TP.

Obrázok 4 Schéma porušenia – odstránenia poruchy
V uvedenej schéme je šípkami vyznačený obvyklý vývoj porúch a ich odstraňovanie.
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2.6

Definície údržby a opravy

Údržba alebo oprava je definovaná nasledujúcim spôsobom:
bežná údržba
= porucha povrchu
+
ojedinelý výskyt
súvislá údržba
= porucha povrchu
+
súvislý výskyt
lokálna oprava
= porucha konštrukcie +
ojedinelý výskyt
súvislá oprava alebo rekonštrukcia = porucha konštrukcie +
súvislý výskyt
Hranica medzi porušením povrchu a konštrukcie vozovky je daná hĺbkou porušenej vrstvy.
Porušenie povrchu je porušenie do hĺbky najviac 30 mm. Poruchy vrátane nerovností do hĺbky najviac
7 mm sa môžu odstrániť položením emulzného mikrokoberca (EM) a asfaltového koberca veľmi
tenkého (BBTM) s hrúbkou do 30 mm.
Údržba je teda v súlade so zavedenou praxou definovaná hrúbkou úpravy do 30 mm.
Porušenia vozovky do hĺbky väčšej ako 30 mm a následným odstránením porušenej vrstvy
(vrstiev) nad 30 mm a následným položením asfaltových vrstiev do požadovanej úrovne sa
charakterizuje ako oprava vozovky. Pri navrhovaní opravy užívanej vozovky sa uplatňuje rovnaký
postup ako pri návrhu novej vozovky s tým, že charakteristiky materiálov konštrukčných vrstiev, ktoré
zostávajú súčasťou vozovky po oprave sa stanovujú s prihliadnutím na ich poškodenie (STN 73 6114).
Mieru poškodenia sa odporúča zisťovať meraním stavu premenných parametrov vozovky (únosnosti,
rovnosti atď.) a vykonávaním vizuálnych prehliadok.
Z hľadiska veľkosti plochy porušeného povrchu je prechod medzi použitím technológií na
obmedzených alebo súvislých plochách daný komplexným ekonomickým posúdením ako nákladov na
vykonanie danej technológie, tak i nákladov na presmerovanie cestnej premávky.
Pre menej zaťažené cesty II. a III. triedy možno problém zjednodušiť na posúdenie nákladov
údržby a opravy vykonaných súvisle alebo na obmedzených plochách prípadne s uvážením ich
rozdielnych životností. Týmto postupom je výhodnejšia údržba a oprava na obmedzených plochách do
30 % až 50 % povrchu ako súvislá údržba a oprava.
Na viac zaťažené cesty, rýchlostné cesty a diaľnice sa požaduje zvýšené plnenie
prevádzkových funkcií vozoviek a zvýšené náklady cestnej prevádzky pri častejšie vykonávanej
údržbe a oprave. Svoju úlohu zohrá i rýchly kvalitatívny a kvantitatívny vývoj porúch vozoviek. Na
diaľniciach a rýchlostných cestách bude uprednostňovaná súvislá údržba a súvislá oprava. Údržba a
oprava na obmedzených plochách sa uplatní pri 1 % až 5 % porušených plôch.

2.7

Mechanizmy vzniku a vývoj porúch vozoviek

Každá vozovka podlieha poškodzovaniu a poruchám účinkom klimatického prostredia,
dopravným zaťažením a teplotným zaťažením. Obrusná vrstva vozovky, konštrukcia vozovky
a podložie vykazujú podľa svojich vlastností za daných klimatických podmienok a pri dopravnom
a teplotnom namáhaní rôznu odolnosť proti poruchám. Toto poškodzovanie a porušovanie sa
vyskytuje zákonite. Vyskytujú sa i náhodné poruchy, ktoré vzniknú kombináciou rôznych zaťažení a
podmienok.
Jedným z rozhodujúcich premenných parametrov vozovky, ktorý charakterizuje stav vozovky,
množstvo a závažnosť a vývoj porúch, je únosnosť podložia a vozovky. Únosnosť je závislá na
správnom výbere a usporiadaní materiálov jednotlivých vrstiev vozovky a podložia (návrh vozovky
spĺňajúci zásady a kritériá platnej návrhovej metódy pre asfaltové vozovky), a na kvalite
zabudovaných materiálov.
Tým sa ovplyvní kvalitatívny a kvantitatívny vývoj porúch a rýchlosť vývoja porúch, ale ich
vzniku sa nezabráni. Vždy je potrebné v určitom časovom horizonte počítať s údržbou a opravou
povrchu vozovky i celej vozovky.
Mechanizmy vzniku a vývoja porúch závisia od návrhu konštrukcie vozovky, jej stavby,
následne od jej údržby a spôsobu užívania. Na lepšie objasnenie tohto procesu slúžia degradačné
modely a degradačné funkcie a to pre jednotlivé premenné parametre vozovky, ale aj ako celok pri
agregovanom hodnotení degradácie vozovky.
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Všeobecne
Drsnosť vozovky je vlastnosť povrchu krytu zabezpečujúca spolupôsobenie (interakciu)
vozovky a pneumatiky vozidla. Základným prvkom spolupôsobenia je textúra povrchu. Pod pojmom
drsnosť sa rozumie požiadavka dostatočného šmykového trenia ako odporu na styku pneumatika –
povrch vozovky pri pohybe vozidla, pri brzdení alebo zrýchľovaní a zmene smeru jazdy vozidla. Čím
viac sú tvarované oba povrchy (zvýšenie mäkkosti a pripustenie väčšieho opotrebovania pneumatík
sa zatiaľ používa len na závodných dráhach) a čím ostrejší a pevnejší je materiál na povrchu vozovky,
tým vyššie a trvanlivejšie trenie sa očakáva.
Strata drsnosti nastane:
- uzatvorením povrchu do hladkej plochy, a to vystúpením spojiva na povrch a bez
vystupujúcich zŕn kameniva - dochádza ku strate makrotextúry povrchu;
- vyhladením zŕn kameniva vplyvom dotyku s pneumatikami – dochádza k strate
mikrotextúry povrchu.
Obidva javy vedú k strate šmykového trenia zisteného meraním pozdĺžneho alebo bočného
koeficienta trenia. Strata makrotextúry ovplyvňuje trenie pri vysokých rýchlostiach, strata mikrotextúry
pri nižších rýchlostiach (do 60 km/h).
K obom mechanizmom dochádza nielen pre technologické nedostatky, ale prejavuje sa tiež
náhodná premenlivosť vlastností podkladu, zložením zmesi a vykonaním úprav:
- vyšším dávkovaním asfaltového spojiva, zatlačením kameniva do mäkkej obrusnej vrstvy,
stratou kameniva pri náteroch;
- asfaltovej zmesi chýba zaklinenie hrubých zŕn, z dôvodu nevhodného zloženia zmesi
kameniva (krivka zrnitosti), asfaltová zmes má vyšší obsah spojiva, použité spojivo má
vyššiu penetráciu a pod.
3.1.1

3.1.2

Potenie povrchu vozovky
Potenie sa prejavuje prebytkom asfaltového spojiva na povrchu vozovky. Povrch je uzavretý a
za mokra lesklý. Tomuto javu hovoríme niekedy strata makrotextúry. Opakovaným namáhaním takejto
asfaltovej zmesi pokračuje proces prechodu spojiva na povrch vozovky. Povrch sa stáva hladký a
šmykľavý. Príčinou je nadmerné množstvo spojiva v asfaltovej zmesi. Ďalšou príčinou poruchy môže
byť aj nadmerné množstvo spojiva v spojovacom postreku medzi ložnou a obrusnou vrstvou. Následky
vzniku tejto poruchy sú rovnaké ako v prípade vyhladenia vozovky. Porucha môže byť miestna –
lokálna alebo súvislá.
Strata mikrotextúry
Strata mikrotextúry je spôsobená mechanickým opotrebovaním povrchu asfaltovej vozovky
pneumatikami vozidiel, ktoré zapríčiňujú postupné obrusovanie kameniva. Jav straty mikrotextúry je
spojený s nevhodnou vyhladiťeľnosťou kameniva (použitím ľahko vyhladiteľných kamenív ako sú
vápence, dolomity a bridlice) alebo s použitím už vyhladených zŕn kameniva (hrubé ťažené kamenivo).
Vývoj poruchy závisí od intenzity dopravného zaťaženia. Stav povrchu sa postupne zhoršuje
a nebezpečie šmyku vozidiel rastie najmä pri kritických podmienkach (mokrý, prípadne znečistený
2
povrch vozovky). Porucha môže byť miestna (o výmere niekoľko m ) ale aj súvislá. Nebezpečie šmyku
je veľké najmä pri kombinácii s výskytom pozdĺžnych koľají, ktoré sú pri daždi zaplnené vodou
(aquaplaning).
3.1.3

3.1.4

Obrusovanie povrchu
Je to podobný typ poruchy ako strata mikrotextúry s tým rozdielom, že pri tejto poruche
dochádza k mechanickému opotrebovaniu aj kameniva aj asfaltovej malty. Okrem malej odolnosti
kameniva proti vyhladzovaniu je príčinou aj nevhodná skladba asfaltovej zmesi. Zmes ako celok má
malú odolnosť proti mechanickému opotrebovaniu. Vývoj poruchy je obdobný ako pri strate
mikrotextúry.
3.1.5

Vypieranie povrchu
Vypieranie povrchu je charakteristické uvoľňovaním asfaltovej malty z povrchu vozovky.
Postupne prechádza do drsného a otvoreného povrchu. Príčinou môže byť nevhodné zloženie
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asfaltovej zmesi a prípadne aj v kombinácii s nedostatočným zhutnením. Zvýšené namáhanie zmesi
klimatickými a mechanickým účinkami urýchľuje proces vypierania.

3.2

Poruchy povrchu

3.2.1

Kaverny povrchu vozovky
Kaverny sú miestne poruchy obmedzeného rozsahu v tvare jamky, ktoré vznikajú v miestach,
kde sa v asfaltovej zmesi nachádza na povrchu alebo pod povrchom obrusnej vrstvy málo odolné zrno
kameniva (pieskovec, bridlica), hrudka ílu, prípadne iné cudzie teleso (drevo, tkanina a pod.). Ďalšou
príčinou môže byť zlá priľnavosť asfaltu ku kamenivu, pričom sa zrná uvoľňujú zo zmesi. Účinkom
dopravného zaťaženia, vlhkosti a mrazu sa málo odolný materiál poruší, vytrhá alebo vymyje a
zanechá po sebe jamku, ktorá sa môže postupne v dôsledku popísaných účinkov zväčšiť na rozmer
výtlku. Ide o lokálnu poruchu.
Pľuzgiere v obrusnej vrstve
Porucha, ktorá sa vyskytuje v obrusnej vrstve z liateho asfaltu. Príčinou poruchy je miestne
nahromadenie vodných pár pod obrusnou vrstvou, ktoré pri vysokých letných teplotách vytvoria svojim
tlakom v zmäknutej vrstve liateho asfaltu vyvýšeniny tvaru pľuzgiera s priemerom 100 mm až 150 mm.
3.2.2

Výtlky v obrusnej vrstve
Väčšinou je to ďalšie štádium vývoja niektorých porúch obrusnej vrstvy. Povrch vozovky sa
začne masívnejšie porušovať a na povrchu sa objavia ploché výtlky, vznikajúce uvoľňovaním väčších
zŕn kameniva. Postupne sa v dôsledku pôsobenia pohybujúcich sa vozidiel a dažďa výtlky prehĺbia až
na úroveň styku obrusnej a ložnej vrstvy. Ak je príčinou poruchy prepálený asfalt alebo nedostatočné
zhutnenie, začína porucha vznikať na pracovných stykoch obrusnej vrstvy a na okraji vozovky.
Rozsah poruchy zvyčajne zodpovedá počtu šarží zle namiešanej asfaltovej zmesi. Príčinou vzniku
výtlkov môže byť aj nedostatočné spojenie obrusnej a ložnej vrstvy.
3.2.3

3.2.4

Rozpad obrusnej vrstvy
Kombináciou viacerých porúch obrusnej vrstvy, hlavne výtlkov a trhlín, dochádza k rozpadu
obrusnej vrstvy. Táto porucha je plošného charakteru a vyvinula sa z iných typov porúch.
Odporúčané technologické úpravy na poruchy v kryte vozovky
Poruchy povrchu vozovky, stratu drsnosti je možné opravovať nátermi a mikrokobercovými
úpravami v zmysle [T9]. Pri väčšom rozsahu je potrebná výmena obrusnej vrstvy. Opravy výtlkov sa
vykonávajú podľa technológií uvedených taktiež v [T9].
3.2.5

4

Poruchy v kryte

4.1

Triedenie porúch v kryte

Sú to poruchy, pri ktorých dochádza k porušeniu obrusnej i ložnej vrstvy krytu.
Triedia sa na:
- deformácie krytu,
- trhliny krytu,
- sieťové trhliny,
- výtlky.

4.2

Deformácie krytu

Všeobecne
Asfaltom stmelené krytové vrstvy majú aj vlastnosti spojiva. Pri vyšších teplotách (podľa druhu
asfaltu pri teplote 40°C až 65°C) a dlhodobom zaťažení sa správajú ako väzko pružné až plastické
látky t. j. pri zaťažení nastáva nevratná, plastická deformácia. Pri vysokých teplotách, pomalých
rýchlostiach a státí vozidiel dochádza ku vzájomnému posunu zŕn kameniva (prekročenie šmykového
napätia) asfaltová zmes sa pohybuje z miesta sústredného tlaku do priestoru mimo jeho pôsobenia
(možno ju prirovnať k hustému cestu).
4.2.1

12

Katalóg porúch asfaltových vozoviek

TP 05/2014

Podmienky pri ktorých vzniká trvalá deformácia sú: vysoká teplota, státie alebo pomalá
doprava (dlhodobé zaťaženie), zaťaženie sústredené do jazdných stôp, veľký počet zaťažení
(opakované zaťaženie).
Priečne nerovnosti krytu vozovky
Priečne nerovnosti sa tvoria hlavne v miestach, kde je sústredené zaťaženie (sústredená
jazda v pruhu), kde je šírka jazdného pruhu menšia a je priamy smer komunikácie. Ďalej tam, kde sa
predlžuje doba zaťaženia vozovky a to v miestach prídavných pruhov, pred križovatkami a pod.
a v miestach kde sú veľké šmykové napätia a to pri jazde do kopca a pri brzdení. Porucha je
charakterizovaná pozdĺžnymi priehlbinami v stopách kolies nákladných vozidiel. Šírka koľaje je 0,70 m
až 0,90 m (niekedy i viac), podľa šírky dopravného pruhu. V miestach s kanalizovaným (usmerneným)
pohybom vozidiel je šírka koľaje menšia, ale jej hĺbka väčšia, často s výraznými stopami od
jednotlivých kolies. Príčinou poruchy je nedostatočná odolnosť jednotlivých častí vozovky proti vzniku
trvalých deformácií. Na vzniku koľají sa podieľajú asfaltové vrstvy (nevhodná zmes s malou
medzerovitosťou a mäkkým asfaltom, prebytok spojiva, nedostatočne zhutnená zmes), nestmelené
vrstvy (najmä ťažené štrkopiesky) a podložie s nízkym modulom pružnosti. Príčinou poruchy môžu byť
aj nadmerné zaťaženia vozovky alebo nadmerné teploty. Porucha môže mať najprv lokálny charakter,
neskôr sa zvyčajne prejaví v dlhších úsekoch.
4.2.2

Pozdĺžne nerovnosti vozovky (rolety)
Je to porucha, ktorá sa vyskytuje prevažne pred stop - čiarami na križovatkách. Tvoria ju
priečne priehlbiny a hrbole usporiadané vo viacerých radoch za sebou, vo vzdialenostiach cca 0,50 m.
Hĺbka priehlbín sa postupne, úmerne k počtu zastavení vozidiel zväčšuje, pričom zastavujúce vozidlá
samovoľne zbiehajú do vytvorených priehlbín. Príčiny poruchy sú rovnaké ako pri pozdĺžnych
koľajach. Z hľadiska účinku na vozidlá (komfortu jazdy) sú priečne vlny jednou z najnepríjemnejších
porúch.
Pozdĺžne nerovnosti vznikajú hlavne v miestach pred križovatkami, kde je dlhodobo pôsobiace
zaťaženie v kombinácii s vyššou teplotou (aj od motorov autobusov a nákladných vozidiel).
4.2.3

4.3

Trhliny v kryte

Všeobecne
Trhliny krytu vozovky rozdeľujeme na priečne trhliny v kryte, priečne trhliny v kryte rozvetvené,
mrazové trhliny a trhliny pozdĺžne v kryte.
Trhlina vzniká v kryte vtedy, ak sa technologicky vytvorí alebo prekročí ťahové napätie
(pevnosť) materiálu asfaltových zmesí. Príčina vzniku, tvar, počet a usporiadanie rozdeľujú trhliny do
niekoľkých typov. Do tejto skupiny sa zaraďujú trhliny, ktorých príčiny vzniku sú vo vlastnostiach
materiálov krytu v kombinácií s podmienkami a zaťažením vozovky.
Vývoj trhlín začína od nepatrnej úzkej trhliny, ktorá sa pri ďalšom namáhaní vozovky zväčšuje,
prechádza do širokej trhliny, neskôr do sieťových trhlín až po výtlky a rozpad obrusnej vrstvy a ložnej
vrstvy krytu.
Ďalším štádiom vývoja priečnych alebo pozdĺžnych trhlín sú rozvetvené trhliny, z ktorých
pospájaním vznikajú sieťové trhliny. Medzi sieťové trhliny zaraďujeme sieťové, mozaikové a blokové
trhliny.
Vývoj sieťových trhlín sa delí do nasledujúcich štádií:
- vznik krátkej, malej trhlinky;
- nepravidelná pozdĺžna úzka trhlina vo vnútri, najčastejšie v stope ťažkých nákladných
vozidiel;
- vetvenie trhliny do stôp vozidiel i mimo stopy a následný vznik rozvetvenej trhliny;
- spojovanie trhliniek v sieti trhlín;
- zväčšovanie a zahusťovanie siete trhlín;
- vylamovanie časti vrstvy medzi trhlinami a vznik výtlkov.
Trhlinami preniká do spojenia vrstiev voda, ktorá sa vplyvom dopravného zaťaženia (tlak/podtlak)
rýchlo stláča a vytláča (pumpuje) a eroduje vrstvy. Trhliny sa následne rozširujú a vrstva sa pri ich
hranách znižuje. Tento jav napomáha vytváraniu výtlkov.
Oprava sieťových trhlín si vyžaduje výmenu asfaltových krytových vrstiev.
4.3.1
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Priečne trhliny krytu
Sú to trhliny smerujúce približne kolmo na pozdĺžnu os vozovky o rôznej šírke. Podľa šírky
trhliny môžeme rozdeľovať priečne trhliny na:
- úzke, kde šírka trhliny je do 5 mm,
- široké, kde šírka trhliny je 5 mm a viac.
Príčinou vzniku týchto trhlín (okrem mrazovej a reflexnej trhliny) bývajú technologické ukončenia
asfaltových vrstiev (tieto prebiehajú po celej šírke technologicky kladeného pásu), prípadne zmena
vlastností dodávanej šarže asfaltových zmesí, ktorá sa pri namáhaní krytových vrstiev správa
rozdielne a vytvorí trhlinu.
4.3.2

Priečne, rozvetvené trhliny krytu
Neošetrovaním priečnej trhliny pokračuje jej vývoj a prechádza kvalitatívne, ale i kvantitatívne
do priečnej, rozvetvenej trhliny krytu. Popri jednej priečnej trhline vznikajú vetvy rôznej dĺžky a
rôzneho počtu. Pôvodná trhlina môže byť i reflexná alebo mrazová.
4.3.3

Mrazové trhliny
Asfaltové zmesi pri nízkych teplotách (podľa druhu asfaltu pri nižšej ako 0°C) sa správajú ako
tuhé látky t. j. znižovaním teploty sa zmrašťujú a zvyšovaním teploty sa rozťahujú. Cestná
komunikácia je líniová stavba. Pokiaľ teploty vzduchu poklesnú pod - 20°C alebo pokles teploty
povrchu je rýchly, na povrchu sa prekročí napätie v ťahu asfaltových zmesí a vytvorí sa priečna
mrazová trhlinka, ktorá sa šíri od povrchu vozovky (najnižšia teplota pri ochladzovaní vozovky)
smerom nadol do ďalších vrstiev krytu. Trhlina vzniká v kryte vozovky naraz, pričom zasahuje
zvyčajne celú šírku vozovky (niekedy len šírku položeného pruhu). Môže byť úzka, ale i široká,
v závislosti na dĺžke vytvorených polí. Hrany čerstvej trhliny sú ostré. Nikdy nie je osamelá
a vzdialenosť mrazových trhlín býva od 15 m do 150 m, niekedy i viac. Mrazové trhliny sa v lete
čiastočne zatvárajú, v zime opätovne otvárajú. V dôsledku zaplňovania rôznymi nečistotami sa trhlina
postupne otvára a jej hrany sa porušujú a tým sa jej šírka zväčšuje.
Trhlina sa opakovanými zmenami teplôt rozširuje a postupuje smerom k podložiu, čím porušia
všetky vrstvy krytu. Stáva sa z nej trhlina priečna, široká a pokiaľ sa nevykoná údržba - trhlina priečna
rozvetvená. Príčinou týchto trhlín môže byť nevhodný výber asfaltovej zmesi pre dané klimatické
podmienky (tvrdosť asfaltu, málo asfaltu a pod.).
4.3.4

Pozdĺžne trhliny krytu
Sú to trhliny rovnobežné s pozdĺžnou osou vozovky. Príčinou ich vzniku je prevažne
nesprávne použitá technológia, ako napr. nedostatočné zabezpečenie spojenia dvoch
technologických pásov a tiež nezhutnenie okolia tzv. stredového spoja (úplné nespojenie jednotlivých
kladených pásov asfaltovej zmesi vedľa seba). Môžu sa vyskytnúť v ložnej vrstve krytu, ako
i v obrusnej vrstve. Ďalšou príčinou prípadne kombináciou býva i nedokonalé zhutnenie okrajov
kladených pásov. Vývoj smeruje k rozvetveniu trhliny až k sieťovým trhlinám.
4.3.5

Sieťové trhliny
Ďalším štádiom vývoja trhlín sú rozvetvené trhliny, ktoré po vzájomnom pospájaní majú
sieťový tvar. V prvej fáze vyzerajú podobne ako mozaikové trhliny, rozdielna je však ich vzdialenosť
a hĺbka. Oká siete majú rozmer 0,30 m až 0,40 m trhliny a zasahujú všetky stmelené vrstvy vozovky.
Príčinou vzniku sieťových trhlín je obyčajne nedostatočná únosnosť podložia v mieste poruchy
(prevlhčenie zeminy podložia). Ak je podložie nedostatočne únosné v dlhšom úseku, vzniká
vo vozovke pozdĺžna trhlina v stope kolies nákladných vozidiel, vo vzdialenosti 0,80 m až 1,30 m od
vodiaceho prúžku. V kritických prípadoch sa začne vytvárať miestna preliačina alebo pozdĺžna koľaj.
Vznik sieťových trhlín môže byť aj druhou fázou vývoja mozaikových trhlín.
4.3.6

Mozaikové trhliny
Je to sieť úzkych, zo začiatku málo výrazných trhlín, ktoré zasahujú obrusnú, zriedkavo aj
ložnú vrstvu. Jednotlivé oká siete majú rozmer zvyčajne od 0,15 m do 0,25 m. Charakteristickou črtou
tejto poruchy je, že pri nej v prvej fáze nedochádza ku vzniku nerovností. Príčinou vzniku mozaikových
trhlín je vo väčšine prípadov nedokonalé spojenie alebo oddelenie obrusnej a ložnej vrstvy, prípadne
krytu a podkladu vozovky. Príčinou oddeľovania vrstiev môže byť nedostatočná priľnavosť asfaltu,
znečistenie povrchu spodnej vrstvy prachom, pieskom alebo olejom, nedostatky pri kladení vrstiev
alebo vniknutie vody medzi položené vrstvy. Pri opakovanom zaťažení týchto nespojených vrstiev,
dochádza v hornej nespojenej vrstve (zvyčajne obrusnej) k prekročeniu ťahových napätí v najviac
4.3.7
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namáhanom priereze a v bode akéhokoľvek oslabenia vrstvy (porušené kamenivo, veľké kamenivo,
nadmerná medzerovitosť v zmesi a pod.). Prekročenie napätí naruší spojenie medzi vzájomne sa
dotýkajúcimi zrnami zmesi. Narušenie dá podnet k vývoju trhliny, ktorá prerastá vrstvou na povrch
vozovky. Trhlina sa začne šíriť súbežné so smerom pohybu vozidiel, predlžuje a rozvetvuje sa, sleduje
všetky náhodné oslabenia vrstvy. Trhliny sa spájajú, zahusťujú a vznikajú mozaikové trhliny ako sieť
trhlín o vzájomných vzdialenostiach približujúcich sa až hrúbke nespojenej vrstvy.
Oddeľovanie vrstiev sa dá v prvom období identifikovať len zaťažovacou skúškou (najlepšie rázovým
zariadením). Ďalšou príčinou môžu byť i nekvalitné asfaltové zmesi v ložnej a obrusnej vrstve.
Porucha sa postupne vplyvom pôsobenia vozidiel stáva zreteľnejšou, trhliny sa rozširujú a zahusťujú.
Ak sa dostatočne zavčasu neopraví, porušené časti obrusnej, neskôr aj ložnej vrstvy sa pôsobením
vozidiel, prípadne dažďa uvoľnia a vznikne výtlk. Porucha môže mať lokálny charakter, často sa však
postupne rozširuje na väčšiu plochu. Pri rozvinutej poruche je prakticky jedinou možnosťou opravy
výmena trhlinami porušenej vrstvy.
Blokové trhliny
Blokové trhliny sú priečne a pozdĺžne trhliny, ktoré rozdeľujú vozovku do blokov. Vznikajú v
miestach pozdĺžnych alebo priečnych pracovných stykov vo vrstvách krytu alebo podkladu vozovky.
Blokové trhliny sa môžu vytvárať aj kopírovaním kontrakčných trhlín z podkladovej stmelenej vrstvy do
vrstiev krytu. Vlastnou príčinou poruchy je nedokonalá alebo nevhodná technológia spájania
asfaltových vrstiev, prípadne vrstiev krytu a pokladu pri ich kladení. Na rozdiel od sieťových trhlín,
ktoré sú nepravidelné a rozmanitého tvaru, blokové trhliny kopírujú podkladové trhliny, prípadne
technologické spoje a vytvárajú bloky.
4.3.8

4.4

Výtlky v kryte

Výtlky v kryte vznikajú ako dôsledok nesprávnej (prípadne žiadnej) údržby pri porušovaní
povrchu vozovky. Sú konečným štádiom väčšiny ostatných typov štruktúrnych porúch. Na rozdiel od
povrchových výtlkov či výtlkov v obrusnej vrstve zasahujú celý kryt a niekedy i hornú podkladovú
asfaltovú vrstvu vozovky. Vznikajú najčastejšie v kritických obdobiach, v období jarného odmäku alebo
v období trvalejších dažďov, keď sa dostáva cez trhliny vo vozovke značné množstvo vody do jej
konštrukcie. Ich vývoj môže byť, v závislosti na intenzite dopravy, veľmi rýchly. Môžu sa vyskytovať
len lokálne, v stopách nákladných vozidiel na úsekoch, na ktorých je menšia únosnosť podložia. Často
však postihujú úseky o dĺžke niekoľko sto metrov. Vznik výtlkov v kryte môže byť ďalšou fázou vývoja
sieťových trhlín.

4.5

Odporúčané technologické úpravy na poruchy v kryte vozovky

Opravy porúch krytu sa vykonajú podľa povahy a rozsahu porúch. Oprava sa realizuje
zosilnením výmenou jednej alebo dvoch vrstiev krytu alebo pomocou recyklácie a to recyklovanou
vrstvou zmysle [T6] a [T8]. Trhliny a výtlky sa opravujú obdobnou technológiou ako pri poruchách
krytu [T9].

5

Poruchy podkladových vrstiev a podložia

5.1

Deformácie

5.1.1 Všeobecne
Deformácie môžu vzniknúť následkami:
- dohutnenia vrstiev vozovky, podložia a zemného telesa;
- porušenia stability zemného telesa (napr. ušmyknutím);
- namáhania podložia opakovanými prejazdmi vozidiel (časť stlačenia podložia pri každom
prejazde vozidla zostane ako trvalá deformácia);
- straty únosnosti vozovky spôsobenej prenikaním vody do podložia, priepustným krytom
(stierkový, dlažbový, penetračný makadam) alebo asfaltovými vrstvami, porušenými
trhlinami, zlým alebo porušeným odvodnením;
- dohutnenia zásypov objektov (mostov, priepustov a iných podpovrchových konštrukcií),
rýh, opráv inžinierskych sietí a pod.;
- vyplavenia zemného telesa do kanalizácie, odvodňovacích systémov a chráničiek káblov;
- porušenia podložia vozovky zosuvmi a inými geodynamickými javmi v území (napr. erózia,
poddolovanie, skrasovatenie, zaplavovanie a pod.).
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Priestorový hrboľ (zvyšovanie povrchu vozovky) môže vzniknúť ako:
- nepravidelný hrboľ pri väzbe kameniva na voľné spojivo pri náteroch a penetračných
makadamoch,
- priečny povrchový hrboľ pri opakovaných náteroch priečnej trhliny,
- priečny hrboľ pri vyplnení trhlín a teplotnej rozťažnosti vrstiev, čo má za následok
zdvíhanie okraja vrstvy (hlavne pri liatych asfaltoch),
- priečny hrboľ pri vyplnení širokej trhliny nestlačiteľným materiálom, dôsledkom čoho sa pri
teplotnej rozťažnosti asfaltové vrstvy nadvihujú,
- miestny hrboľ pri nadvihnutí vozovky mrazovým zdvihom v dôsledku lokálneho pritekania
vody do podložia alebo do podkladových vrstiev,
Pozdĺžny hrboľ ako dôsledok vytlačenia podložia medzi stopy vozidiel pri neúnosnej vozovke a
podloží.
Priečny hrboľ
Vyvýšenina, smerujúca približne kolmo na pozdĺžnu os vozovky, s rôznou šírkou a výškou.
Príčinou jeho vzniku môže byť prítomnosť nebezpečne namŕzavých zemín v podloží, kde sa často
striedajú vrstvy rôznych hornín (pieskovcov a bridlíc v pomerne malých hrúbkach). Inou príčinou môže
byť pozdĺžna dilatácia asfaltových vrstiev krytu či podkladu, ktorá vzniká pri tvrdších asfaltoch ako
následok prudkého zvýšenia teploty krytu v jarnom období, keď je teplota spodných vrstiev vozovky
ešte relatívne nízka (0°C až 5°C), ale teplota krytu môže vystúpiť na 30°C až 35°C. Zvýšenie teploty
krytu má za následok vytvorenie plochého hrboľu o šírke 0,80 m až 1,20 m a výške 0,30 m až 0,60 m,
prípadne i viac. Priečny hrboľ vzniká často v mieste priečnej mrazovej trhliny. Zodvihnutý materiál sa
postupne porušuje, rozpadáva a na jeho mieste môže vzniknúť rozpad krytu, prípadne aj výtlky v
kryte. Príčinou poruchy môžu byť aj horizontálne pohyby (skracovanie) povrchu terénu na
poddolovaných územiach. Ďalšou príčinou môžu byť podkladové vrstvy z valcovaného betónu bez
dilatačných škár.
5.1.2

Pozdĺžny hrboľ
Vyvýšenina rovnobežná s pozdĺžnou osou vozovky, ktorá vzniká vytlačením materiálu z
vyjazdených pozdĺžnych koľají do priestoru medzi nimi alebo vytlačením materiálu z koľaje vyjazdenej
na okraji vozovky, v priestore porušenom pozdĺžnymi, prípadne sieťovými trhlinami. Príčinou poruchy
je v prvom prípade nedostatočná tuhosť vozovky ako celku a nedostatočná odolnosť materiálov
vozovky a zeminy podložia proti plastickým deformáciám. V druhom prípade ide o porušenie
mechanickej účinnosti vozovky pozdĺžnymi trhlinami alebo zníženie únosnosti podložia v dôsledku
nasýtenia vodou. Obidve poruchy sa po počiatočnom období rýchleho nárastu čiastočne stabilizujú,
po porušení štruktúry vozovky sa však pomerne rýchlo zväčšujú.
5.1.3

Miestny hrboľ
Má tvar približne kruhovej alebo oválnej vyvýšeniny povrchu vozovky s väčšími či menšími
rozmermi. V čase, keď sa nepoužívali vo vozovke ochranné vrstvy, boli zvyčajnou príčinou tejto
poruchy javy, ktoré sprevádzali premŕzanie podložia vozovky a jeho správanie sa pri odmäku.
Podmienkami vzniku námrazku boli: namŕzavá zemina v podloží, kapilárny vodný režim a premrznutie
podložia na dostatočnú hĺbku (> ako 0,50 m pod úroveň pláne). Ak sa voda uvoľnená z ľadových
nánosov v zemine podložia pri rozmŕzaní vozovky od jej povrchu zhromaždila v ľadovom koryte pod
vozovkou a znovu zamrzla, vytvoril sa hrboľ o výške 0,15 m až 0,30 m s priemerom 1 m až 3 m i viac.
Po definitívnom rozmrznutí zeminy podložia klesla únosnosť podložia zvyčajne natoľko, že sa vozovka
prelomila a rozmočená zemina podložia sa vytlačila na jej povrch. Tento typ poruchy sa môže prejaviť
v zime pri sústredenom prítoku podzemnej (prípadne aj povrchovej) vody do podložia vozovky.
Porucha vyžaduje okamžitú opravu.
5.1.4

5.1.5

Miestny pokles
Porucha má tvar približne kruhovej plochej priehlbiny rôzneho priemeru a hĺbky. Môže byť
následkom nedostatočného zhutnenia podložia a podkladových vrstiev v mieste zásypu jám, studní a
pod. Ku vzniku miestnej preliačiny môže dôjsť aj v dôsledku vyplavovania materiálu ochrannej vrstvy
vozovky, prípadne podložia do odvodňovacích zariadení, pri vytláčaní rozmočenej zeminy podložia v
priebehu jarného odmäku spod vozovky alebo v dôsledku vyhnívania organických látok zabudovaných
do telesa násypu. Hĺbka preliačiny sa časom stabilizuje, ak je príčinou jej vzniku nedostatočné
zhutnenie zeminy v podloží. Porucha má lokálny charakter a vyžaduje bezodkladnú opravu.
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Pozdĺžne koľaje spôsobené poruchami podkladových vrstiev, ochranných vrstiev
a podložia
Porucha charakterizovaná pozdĺžnymi priehlbinami v stopách kolies nákladných vozidiel.
Šírka koľaje je 0,70 m až 0,90 m i viac, podľa šírky dopravného pruhu. V miestach s kanalizovaným
(usmerneným) pohybom vozidiel je šírka koľaje menšia, ale jej hĺbka väčšia, často s výraznými
stopami jednotlivých kolies. Príčinou poruchy je nedostatočná odolnosť jednotlivých vrstiev vozovky a
podložia proti vzniku trvalých deformácií. Na vzniku koľají sa podieľajú asfaltové vrstvy (nevhodná
zmes s malou medzerovitosťou a mäkkým asfaltom, prebytok spojiva, nedostatočne zhutnená zmes),
nestmelené vrstvy (najmä ťažené štrkopiesky) a podložie s nízkym modulom pružnosti. Príčinou
poruchy môže byť aj nadmerné zaťaženie vozovky. Porucha môže mať najprv lokálny charakter,
neskôr sa zvyčajne prejaví v dlhších úsekoch.
5.1.6

Plošná deformácia vozovky
Porucha je charakterizovaná nerovnomerne deformovanou vozovkou s vystriedanými
preliačinami a hrboľmi. Príčinou tejto poruchy je nedostatočné a nerovnomerné zhutnenie podložia
vozovky alebo nehomogenita podložia spôsobujúca nerovnomerné zdvíhanie podložia vozovky v
období jeho premrznutia, zloženie zeminy v podloží vozovky s rôznou namŕzavosťou, s rôznou
vlhkosťou zeminy a pod. V prípade nedostatočného zhutnenia zeminy podložia sa porucha môže
postupne stabilizovať, alebo sa v nasledujúcich zimných obdobiach opakuje a môže sa zväčšovať.
Porucha má lokálny charakter. Osobitnou príčinou zvlnenia vozovky môže byť nedostatočná stabilita
zemného telesa, ktorá sa prejavuje jeho postupným zosúvaním alebo poddolovaním územia, v ktorom
je vedená trasa komunikácie. V tomto prípade môže byť plošná deformácia vozovky kombinovaná so
vznikom nepravidelných trhlín vo vozovke.
5.1.7

5.2

Trhliny

Pozdĺžne trhliny podkladu
Sú to trhliny rovnobežné s pozdĺžnou osou vozovky. Trhliny, ktoré vznikli v podkladových
vrstvách mohli vzniknúť na základe nasledovných príčin: únava materiálov v podkladových vrstvách
(vznik únavových trhlín), nedohutnené, resp. nekvalitne postavené ochranné vrstvy, ktoré spôsobia
následné porušenie podkladových vrstiev, nedostatočne únosné podložie, kde vplyvom zaťaženia
vzniknú deformácie, ktoré spôsobia trhliny v podkladových vrstvách a zosuvy v miestach násypov.
Ďalšou príčinou môže byť nerovnomerné zdvíhanie vozovky pri premŕzaní podložia. Zodvihnutie
vozovky v strede je zvyčajne väčšie ako na okraji, čo vedie ku vzniku pozdĺžnych trhlín na okrajoch
vozovky. Stav vozovky sa zhoršuje pri zatekaní vody do vytvorených trhlín, čo môže spôsobiť
podmáčanie podložia a v dôsledku toho zníženie jeho únosnosti. Vzhľadom na príčiny a kombinácie
príčin tejto poruchy je jej vývoj v čase pomerne veľmi rýchly. Trhliny majú zvyčajne lokálny charakter.
Vznik trhliny začína v podkladových vrstvách, v ochrannej vrstve alebo v podloží. Vývoj pokračuje
prekopírovaním trhliny do nadložných vrstiev až do obrusnej vrstvy vozovky, kde vznikne úzka
pozdĺžna trhlina. Neošetrená úzka trhlina sa vyvinie do širokej až rozvetvenej trhliny a ďalší vývoj
smeruje do výtlkov a následne do rozpadu vozovky.
5.2.1

Pozdĺžne, rozvetvené trhliny
Je to porucha, ktorá vzniká ďalším vývojom pozdĺžnej trhliny podkladu. Ďalším vývojovým
štádiom poruchy sú výtlky a rozpad vozovky.
5.2.2

Priečne, reflexné trhliny
Pri stavbe hydraulicky stmelených podkladových vrstiev, dochádza pri tuhnutí a tvrdnutí vrstvy
k zmrašťovaniu, ktoré vyvolá vo vrstve ťahové napätie vyššie ako je pevnosť materiálu vrstvy a to
spôsobí vznik priečnych zmrašťovacích trhlín cez celú šírku vrstvy. Čím vyššia je pevnosť hydraulicky
stmeleného materiálu podkladovej vrstvy, tým menšia je vzdialenosť medzi trhlinami. Vzdialenosť sa
pohybuje medzi 5 m až 30 m. Po vzniku zmrašťovacích trhlín dochádza k ich otváraniu a uzatváraniu
v závislosti od zmien teplôt vrstvy a teplotnej rozťažnosti materiálu. Rýchlosť kopírovania reflexnej
trhliny na povrch vozovky závisí od hrúbky nadložných asfaltových krytových vrstiev, od opatrení,
ktoré obmedzujú kopírovanie trhlín (napr. textílie) a od spojenia hydraulicky stmelenej podkladovej
vrstvy a nadložnej asfaltovej vrstvy krytu. Rozširovanie a uzatváranie trhlín pokračuje, ak trhlinami
preniká voda a trhliny sú vyplňované pieskom a nečistotami. Týmito vplyvmi dochádza k vývoju trhlín.
Najskôr vznikne úzka trhlina, neskôr široká trhlina, odlamovanie hrán trhlín, narušovanie spojenia
5.2.3
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medzi asfaltovými vrstvami a vznik podružných trhlín ako sú mozaikové trhliny,
vytváranie hrboľa pri vyplnených trhlinách a teplotných pohyboch vrstiev.

vznik výtlkov,

5.2.4

Odlamovanie okraja vozovky
Je to porušovanie pozdĺžnych okrajov vozovky prípadne hrán priečnych trhlín. Poruchy pri
priečnych trhlinách majú často oblúkový tvar. Príčinou je narušenie spolupôsobenia vrstiev krytu a
následný vznik nadmerných napätí od zaťaženia vozidlami na hornom povrchu obrusnej vrstvy.
Ďalšou veľmi častou príčinou je nedohutnenie vrstiev pri okraji vozovky a to ochranných,
podkladových aj krytových. Veľmi častou príčinou býva rozšírenie vozovky na úkor krajnice, v tomto
prípade nie je zabezpečený roznos zaťaženia do podkladových vrstiev a podložia. Porucha má lokálny
charakter, kde nie je zabezpečený roznos zaťaženia aj súvislý charakter.

5.3

Rozpad vozovky

5.3.1

Prelomenie vozovky
Rozpad vozovky nastáva vtedy, ak je vozovka porušená kombináciou viacerých porúch (napr.
sieťové trhliny, pozdĺžna rozvetvená trhlina, pozdĺžne a miestne hrbole). Vozovka nemá dostatočnú
únosnosť. Charakteristickým znakom je, že pri nepriaznivých podmienkach sa dostáva na povrch
zemina z podložia.
Takto porušená vozovka má zvyčajne nekvalitnú alebo chýbajúcu ochrannú vrstvu v
kombinácii s neúnosným podložím. Postupne dochádza k zlomeniu nosných podkladových a vrstiev
krytu tak, že voda z podložia sa pri prejazde vozidlom dostane až na povrch. Rozpad vozovky nastáva
tiež pri prejazde ťažkého vozidla cez námrazok v období po rozmrznutí podložia. Materiál vozovky
premiešaný s rozmočenou zeminou podložia sa vytlačí na povrchu vozovky. Vozovka stratí svoju
celistvosť a rozpadne sa. K prelomeniu vozovky môže dôjsť aj pri nadmernej vlhkosti podložia
spôsobenej prítokom vody do podložia vozovky v oblasti okraja vozovky a zatekaním dažďovej vody
alebo vody z roztopeného snehu do trhlín pri okraji vozovky alebo do styčnej škáry medzi vozovkou a
krajnicou, prípadne vozovkou a rigolom. Porucha má zvyčajne lokálny charakter.

5.4

Odporúčania na odstránenie porúch v podkladových vrstvách a v podloží

Opravy týchto porúch si vzhľadom na závažnosť a náročnosť opravy nevyhnutne vyžadujú
podrobnú diagnostiku stavu vozovky. Na základe diagnostiky a určení príčiny vzniku porúch je v
zmysle STN 73 6114 potrebné pre opravu vždy spracovať projekt opravy/rekonštrukcie vrátane návrhu
posúdenia novej vozovky zvyčajne vo viacerých alternatívach.
Technológia opravy je zosilnenie (veľmi málo prípadov) alebo výmena jednej alebo viacerých
vrstiev. Pri výmene vrstiev sa používajú štandardné technológie v zmysle platných STN, prípadne
recyklácie [T6], [T8]. Pri podkladových vrstvách sa môže použiť aj recyklácia asfaltových vrstiev za
studena na mieste [T8]. Ak je príčinou porucha v nosných podkladových vrstvách alebo v podloží, je
potrebné uvažovať s celkovou rekonštrukciou vozovky.

6

Iné poruchy

6.1

Všeobecne

Bezpečnosť, rýchlosť, plynulosť, hospodárnosť a pohodlie cestnej premávky ovplyvňujú tiež
poruchy pri mostoch, železničných a iných koľajových priecestiach a inžinierskych sieťach ako aj
poruchy nevozovkových častí, ktoré následne ovplyvňujú vozovku tak, že vo vozovke vznikajú
poruchy. Poruchy pri mostoch, koľajniciach a inžinierskych sieťach sú lokálneho charakteru a opravujú
sa lokálne, podľa charakteru poruchy.

6.2

Poruchy pri mostoch

Poruchy vznikajú hlavne z dôvodu nedostatočného zhutnenia násypového materiálu v
blízkosti opory mosta, čo spôsobuje sadanie vozovky. Ďalej to môžu byť koľaje v asfaltových vrstvách
pred dilatáciou čo spôsobuje nerovnosti, nedostatočné spojenie asfaltových vrstiev a mostného
záveru, prípadne nedostatočná údržba mostného záveru.
V mieste dilatačného záveru dochádza k postupnému narastaniu trhlín a zväčšovaniu
poklesov až po vznik výtlkov.
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Poruchy pri koľajniciach

Príčinou vzniku poruchy bývajú nedohutnené vrstvy vozovky v mieste prechodu medzi
vozovkou a koľajnicou na priecestí. Nekvalitné asfaltové vrstvy v mieste prechodu nie sú schopné
odolávať veľkým dynamickým účinkom. Postupne nastáva zväčšovanie poruchy, prehlbovanie
preliačin okolo koľajníc, vznik trhlín smerom od koľajníc (sieťové alebo mozaikové trhliny) a následne
vznik výtlkov a deformácií.

6.4

Poruchy pri inžinierskych sieťach

Príčinou poruchy sú nedostatočne zhutnené podkladové vrstvy alebo podložie, prípadne
nedostatočne založený objekt, ktorý následne klesá. Porucha sa prejavuje deformáciami a trhlinami
(mozaikové trhliny) a neskôr výskytom výtlkov a postupným rozpadom vozovky v okolí cudzieho telesa
vo vozovke. Môžu vzniknúť aj poruchy spôsobené vyplavovaním jemných častíc z podkladových
vrstiev a podložia do netesnej kanalizácie a následné sadanie vozovky až po jej prepad.

6.5

Poruchy vzniknuté nesprávnou údržbou

Hrbole po lokálnych opravách (vysprávkach)
V prípade opráv a údržby hlavne výtlkov sa vyskytuje problém, že množstvo materiálu po
zhutnení je väčšie ako je množstvo potrebné na zaplnenie výtlku (upravenej preliačiny atď.). Tým
vznikne na vozovke hrboľ, ktorý spôsobuje nerovnosť vozovky s negatívnym vplyvom na prevádzkovú
spôsobilosť vozovky. Často hrbole vznikajú aj nesprávnou technológiou opráv trhlín, napr. tryskovou
metódou, čím sa vytvorí priečny hrboľ.
6.5.1

Strata kameniva pri náteroch
Pri oprave náterom sa môže vyskytnúť odlupovanie kameniva z náteru. Príčinou je nekvalitný
materiál a spôsob vyhotovenia náteru. Zvyčajne je to zlá priľnavosť asfaltu ku kamenivu, nevhodné
spojivo a podobne.
6.5.2

Priečne preliačiny
Táto porucha vzniká pri rozkopávkach asfaltových vozoviek, ktorých účelom je oprava alebo
výmena inžinierskych sietí alebo iného technického vybavenia. Je spôsobená nedostatočným
zhutnením podložia a zásypových materiálov nestmelených vrstiev pri tejto činnosti. Následkom je
lokálna preliačina, ktorá nedosahuje kvalitu pôvodnej vozovky. Vývoj poruchy pokračuje prehlbovaním
preliačiny, vznikom trhlín a následne vznikom výtlkov a rozpadom vozovky v okolí preliačiny.
6.5.3

6.6

Poruchy nevozovkových častí
Poruchy nevozovkových častí majú často za následok vznik porúch vo vozovke.

Nefunkčné odvodňovacie zariadenia
Odvodnenie cestnej komunikácie zabezpečujú odvodňovacie zariadenia. Zaraďujeme tu
nefunkčné otvorené odvodňovacie zariadenia ako sú (priekopy, rigoly, sklzy, kaskády, vsakovacie
jamy) a nefunkčné kryté odvodňovacie zariadenia (priepusty, podsypné vrstvy, trativody,
odvodňovacie potrubia, kanalizácia) prípadne ich kombinácie.
Nefunkčnosť odvodňovacích zariadení vzniká v dôsledku zanedbávanej (prípadne vôbec
nevykonávanej) pravidelnej údržby. Voda s nečistotami a zeminou postupne zanáša odvodňovacie
zariadenia. Prispieva k tomu i zimná údržba s posypovými materiálmi a iné nečistoty na vozovke.
Následkom zanesenia zariadení je podmáčané podložie a následne i pokles únosnosti vozovky. Tento
jav má za následok vznik ďalších porúch vo vozovke, ktoré môžu viesť až k prelomeniu vozovky.
6.6.1

Zvýšenie nespevnenej krajnice
Tento druh poruchy vzniká pri zanášaní nespevnenej krajnice posypovými materiálmi a
nečistotami pri prejazdoch vozidlami. Nahromadením tohto materiálu nastáva zvýšenie krajnice, ktoré
spôsobuje, že dažďová voda sa neodvádza z povrchu vozovky a na vozovke pri daždi vzniká tzv.
aquaplaning s následnou stratou bezpečnej premávky na vozovke.
6.6.2
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Poruchy obrubníkov
Poruchy obrubníkov majú niekoľko príčin. Tieto poruchy sa prejavujú odlamovaním častí
z obrubníkov, pričom následný rozpad urýchľuje pôsobenie solí a posypových materiálov ako aj
nárazy vozidiel do obrubníkov. Jednou z príčin vzniku porúch býva realizácia nevhodných prípadne
žiadnych dilatačných škár pri kontinuálnom betónovaní (obrubníky sa vplyvom rozťahovania drvia a
nadvihujú). Príčinou môže byť i zle zhotovené betónové lôžko pre obrubníky (obrubníky klesajú - sú
zatláčané do lôžka a do podkladu lôžka, až niekedy dosiahnu úroveň vozovky, čím sa úplne stráca
funkcia obrubníkov). Ďalšou príčinou môže byť a zlá kvalita betónu.
6.6.3

7

Katalógové listy

Prehľad typov porúch podľa miesta výskytu poruchy vo vozovke je uvedený v tabuľke č. 1
týchto TP. Jednotlivé typy sú určené na zber údajov a na návrh údržby a opráv asfaltových vozoviek.
Jednotlivé typy porúch sa odporúča odstrániť podľa technológií uvedených v katalógových listoch
alebo uvedených v [T9].
Každá porucha uvedená v tabuľke 1 týchto TP má svoj dvojstránkový katalógový list s
nasledovným usporiadaním:
- označenie poruchy a katalógového listu,
- druh, typ, miesto vzniku poruchy,
- obrázok – charakteristická fotografia poruchy,
- popis poruchy – stručná charakteristika vzhľadu poruchy,
- výskyt poruchy – opis poruchy charakterizovaný ako ojedinelý, súvislý alebo líniový
- podobné poruchy – číslo a názov podobne vyzerajúcej, ale odlišnej poruchy,
- pravdepodobnú príčinu vzniku – popis vonkajších a vnútorných podmienok vzniku
poruchy,
- vývoj poruchy – charakteristika ďalších vývojových štádií porúch,
- následky a vplyvy – charakteristika vplyvu poruchy na niektorú z charakteristík funkčnej
spôsobilosti vozovky,
- návrh opravy – popis použiteľných technológií údržby a opravy porúch,
- náčrt poruchy (perokresbu) – zvýraznený priečny rez poruchou alebo axonometrický
pohľad detailom.
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Podkl.vrstvy
a podložie

Kryt vozovky

Povrch
vozovky

Tabuľka 1 Súhrn katalógových listov porúch
Miesto vzniku poruchy

Druh poruchy

Číslo
katalóg.
listu

Názov poruchy

1

potenie povrchu vozovky

2

strata mikrotextúry

3

obrusovanie povrchu

4

vypieranie povrchu vozovky

5

kaverny v obrusnej vrstve

6

pľuzgiere v obrusnej vrstve

7

výtlky v obrusnej vrstve

8

rozpad obrusnej vrstvy

9

priečne nerovnosti (koľaje..)

10

pozdĺžne nerovnosti (rolety..)

11

priečne trhliny krytu

12

priečne, rozvetvené trhliny krytu

13

mrazové trhliny

14

pozdĺžne trhliny krytu

15

sieťové trhliny

16

mozaikové trhliny

17

blokové trhliny

18

výtlky v kryte

19

priečny hrboľ

20

pozdĺžny hrboľ

21

miestny hrboľ

22

miestny pokles

23

pozdĺžne koľaje

24

plošné deformácie vozovky

25

pozdĺžna trhlina podkladu

26

pozdĺžna, rozvetvená trhlina

27

priečna, reflexná trhlina

28

odlamovanie okraja vozovky

rozpad

29

prelomenie vozovky

mosty

30

poruchy pri dilatačných celkoch

koľajnice

31

poruchy pri koľajniciach

Inžinierske siete

32

poruchy pri inžinierskych sieťach

33

hrbole po vysprávkach

34

strata kameniva pri náteroch

35

priečne preliačiny

36

nefunkčné odvodňovacie zariadenia

37

zvýšenie nespevnenej krajnice

38

poruchy obrubníkov

strata drsnosti

poruchy povrchu
vozovky

deformácie krytu

trhliny v kryte

Výtlky

deformácie

trhliny

nesprávna údržba

nevozovkové časti
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Potenie povrchu vozovky

Katalógový list

1

Druh poruchy:

Strata drsnosti

Typ poruchy:

Potenie povrchu vozovky

Miesto vzniku poruchy:

Povrch vozovky

Popis poruchy:

Potenie povrchu (strata makrotextúry). Na povrchu vozovky sa
vyskytuje prebytok asfaltového spojiva. Povrch vozovky je úplne
uzatvorený a hladký a nevyčnievajú zrná kameniva, čím povrch stratil
svoju makrotextúru.

Výskyt:

lokálne v ohraničených plochách, súvislý v jazdných stopách vozidiel

Podobné poruchy:

strata mikrotextúry (2)

Pravdepodobná

Nevhodná skladba asfaltovej zmesi obrusnej vrstvy, nadmerné
množstvo spojiva alebo spojiva s vysokou penetráciou. Pri náteroch
tiež použitie veľkého množstva spojiva.

príčina vzniku:
Vývoj poruchy:

Na povrchu sa postupne vytvorí súvislá vrstva spojiva (prípadne
asfaltového tmelu), postupne sa stáva celý povrch úplne hladký.

Následky a vplyvy:

Nebezpečne hladký povrch bez požadovanej drsnosti s následným
znížením bezpečnosti cestnej premávky.

Návrh opravy:

Ak je obrusná vrstva z asfaltových zmesí, musí sa obrusná vrstva
vymeniť. Pri použití náterov sa odporúča aj posyp drveným
kamenivom prípadne zhotovenie jednovrstvového náteru N1V,
jednovrstvového
náteru
s
dvojitým
podrvovaním
N1V2P,
dvojvrstvového náteru N2V alebo použitie mikrokobercovej vrstvy EM.

Náčrt:
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Strata mikrotextúry
Druh poruchy:

Strata drsnosti

Typ poruchy:

Strata mikrotextúry

Katalógový list

2

Miesto vzniku poruchy: Povrch vozovky

Popis poruchy:

Prejavuje sa lesklým, zaobleným a hladkým (vyhladeným) povrchom zŕn
kameniva, stratou mikrotextúry kameniva.

Výskyt:

v súvislých plochách, najmä v jazdných stopách vozidiel

Podobné poruchy:

potenie povrchu vozovky (1),obrusovanie povrchu (3)

Pravdepodobná
príčina vzniku:

Použitie nevhodného kameniva s nízkym koeficientom ohladiteľnosti
kameniva. Kamenivo nespĺňa požiadavky noriem STN 73 6121, STN 73
6122, STN 73 6127 a STN 73 6129 pre použitie v obrusných vrstvách.

Vývoj poruchy:

Ohladiteľnosť kameniva sa postupne znižuje až do úplnej straty drsnosti.

Následky a vplyvy:

Strata drsnosti a tým i prevádzkovej spôsobilosti vozovky.

Návrh opravy:

Zdrsnenie povrchu frézou, s následnou úpravou jednovrstvovým náterom
N1V, jednovrstvovým náterom s dvojitým podrvovaním N1V2P, emulzným
mikrokobercom EM, asfaltovým kobercom veľmi tenkým BBTM, prípadne
výmenou obrusnej vrstvy.

Náčrt:
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Obrusovanie povrchu
Druh poruchy:

Strata drsnosti

Typ poruchy:

Obrusovanie povrchu

Katalógový list

3

Miesto vzniku poruchy: Povrch vozovky

Popis poruchy:

Nerovnosti, ktoré vznikli mechanickým opotrebovaním
obrusovaním kameniva a súčasne i asfaltového tmelu.

povrchu,

Výskyt:

lokálny až súvislý

Podobné poruchy:

vypieranie povrchu vozovky (4), kaverny v obrusnej vrstve (5),strata
kameniva pri náteroch (34)

Pravdepodobná

Použité kamenivo je málo odolné voči mechanickému opotrebovaniu.

príčina vzniku:
Vývoj poruchy:

Prechod od nerovností k výtlkom v obrusnej vrstve a neskôr i k výtlkom v
kryte vozovky.

Následky a vplyvy:

Nerovnosti striedajúce sa s hladkým povrchom bez potrebnej drsnosti,
strata prevádzkovej spôsobilosti.

Návrh opravy:

Použitie jednovrstvového náteru N1V resp. jednovrstvový náter s dvojitým
podrveným N1V2P, ak sú vysprávky vo väčšom rozsahu. Pri vyššom
štádiu porušenia - prekrytie asfaltovou vrstvou alebo výmena obrusnej
vrstvy.

Náčrt:
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Vypieranie povrchu vozovky

Katalógový list

4

Druh poruchy:

Strata drsnosti

Typ poruchy:

Vypieranie povrchu vozovky

Miesto vzniku poruchy:

Povrch vozovky

Popis poruchy:

Povrch vozovky s uvoľnenými časťami asfaltovej malty, začínajúci sa
rozpad povrchu.

Výskyt:

lokálny až súvislý

Podobné poruchy:

kaverny v obrusnej vrstve (5)

Pravdepodobná

Nevhodná skladba asfaltovej zmesi, nízke dávkovanie asfaltu,
nedostatočné zhutnenie, zlá priľnavosť asfaltu ku kamenivu,
prepálený asfalt, nedostatočné uzavretie povrchu obrusnej vrstvy,
nedostatočné množstvo asfaltového spojiva.

príčina vzniku:

Vývoj poruchy:
Následky a vplyvy:
Návrh opravy:

V prvej fáze sa zvyšuje drsnosť vozovky, v ďalšej fáze sa uvoľňujú aj
hrubšie zrná kameniva a na povrchu sa objavujú priehlbiny, účinkom
dopravy a klimatických vplyvov sa začnú vytvárať ploché výtlky.
V prvej fáze bez následkov, v ďalšej fáze po vytvorení výtlkov,
zníženie až strata prevádzkovej spôsobilosti.
V začiatočnom štádiu vývoja poruchy je vhodný postek, náter alebo
kalový zákryt, v nasledujúcej fáze pri výtlkoch sa odporúča asfaltový
koberec tenký.

Náčrt:
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Katalóg porúch asfaltových vozoviek

TP 05/2014

Kaverny v obrusnej vrstve

Katalógový list

5

Druh poruchy:

Poruchy povrchu

Typ poruchy:

Kaverny v obrusnej vrstve

Miesto vzniku poruchy:

Povrch vozovky

Popis poruchy:

Poruchy v tvare malých jamôk a priehlbenín, ktoré vzniknú po
odlúpnutí kameniva.

Výskyt:

lokálny

Podobné poruchy:

výtlky v obrusnej vrstve (7), vypieranie povrchu vozovky (4)

Pravdepodobná
príčina vzniku:

Odlupovanie zŕn kameniva spôsobené nedostatočnou priľnavosťou
kameniva k asfaltu - použitie nevhodného alebo ináč znečisteného
kameniva.

Vývoj poruchy:

Pri väčšom množstve dochádza k rozšíreniu až k výtlku.

Následky a vplyvy:

Zníženie prevádzkovej spôsobilosti.

Návrh opravy:

Pri väčšom počte kaverien sa realizuje údržba náterom alebo
emulzným kalovým zákrytom.

Náčrt:
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Katalóg porúch asfaltových vozoviek

TP 05/2014

Pľuzgiere v obrusnej vrstve

Katalógový list

Druh poruchy:

Poruchy povrchu

Typ poruchy:

Pľuzgiere v obrusnej vrstve

6

Miesto vzniku poruchy: Povrch vozovky

Popis poruchy:

Vyvýšenina v tvare pľuzgiera o priemere 40mm - 200 mm v obrusnej
vrstve z liateho asfaltu na hydraulicky stmelenom podklade.

Výskyt:

ojedinelý alebo aj súvislý

Podobné poruchy:

miestny hrboľ (21)

Pravdepodobná

Chýbajúca medzivrstva odvádzajúca vodné pary. Miestne nahromadenie
vodných pár pod vrstvou z liateho asfaltu, ktoré pri vyšších letných
teplotách spôsobia miestny zdvih obrusnej vrstvy v tvare pľuzgiera.

príčina vzniku:
Vývoj poruchy:

Pľuzgiere po zaťažení kolesom môžu praskať a vytvoria sa výtlky až
rozpad obrusnej vrstvy.

Následky a vplyvy:

Nevyhovujúca rovnosť vozovky, strata prevádzkovej spôsobilosti.

Návrh opravy:

Odfrézovanie obrusnej vrstvy a položenie novej obrusnej vrstvy s
konštrukčnými opatreniami.

Náčrt:

32

Katalóg porúch asfaltových vozoviek

TP 05/2014

Pľuzgiere v obrusnej vrstve

Katalógový list

33

6

Katalóg porúch asfaltových vozoviek

TP 05/2014

Výtlky v obrusnej vrstve

Katalógový list

7

Druh poruchy:

Poruchy povrchu

Typ poruchy:

Výtlky v obrusnej vrstve

Miesto vzniku poruchy:

Povrch vozovky

Popis poruchy:

Lokálna strata hmoty v obrusnej vrstve. Vznik ostro ohraničenej
lokálnej diery o hĺbke obrusnej vrstvy rôznych rozmerov a tvarov.

Výskyt:

lokálny, v niektorých prípadoch súvislý

Podobné poruchy:

kaverny v obrusnej vrstve (5),výtlky v kryte vozovky (18)

Pravdepodobná

Oddelenie (nespojenie) obrusnej vrstvy od ložnej vrstvy, čo môže
spôsobovať chýbajúci spojovací postrek. Následok vzniku a
rozširovania trhlín. Nedostatočná teplota zmesi pri kladení, nekvalitná
asfaltová zmes. Ďalšie štádium iných porúch.

príčina vzniku:

Vývoj poruchy:

Zväčšovanie plochy a hĺbky výtlku. Rozpad obrusnej vrstvy. Prechod
výtlku do ložnej vrstvy a tým vznik výtlku v kryte vozovky. Rozpad
vozovky.

Následky a vplyvy:

Nerovnosti na vozovke, strata prevádzkovej spôsobilosti vozovky.
Vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.

Návrh opravy:

Lokálne opravenie výtlku. Pri väčšom počte výtlkov výmena obrusnej
vrstvy.

Náčrt:
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Katalóg porúch asfaltových vozoviek

TP 05/2014

Rozpad obrusnej vrstvy

Katalógový list

Druh poruchy:

Porušovanie povrchu

Typ poruchy:

Rozpad obrusnej vrstvy

8

Miesto vzniku poruchy: Povrch vozovky

Popis poruchy:

Kombinácia výtlkov a mozaikových trhlín v obrusnej vrstve.

Výskyt:

lokálny aj súvislý

Podobné poruchy:

výtlky v obrusnej vrstve (7),mozaikové trhliny (16)

Pravdepodobná

Oddelenie obrusnej vrstvy od ložnej vrstvy, znečistené kamenivo,
nekvalitná asfaltová zmes obrusnej vrstvy, nedostatočná priľnavosť
asfaltu ku kamenivu, nedostatočné zhutnenie asfaltovej zmesi.

príčina vzniku:
Vývoj poruchy:

Rozširovanie rozpadu obrusnej vrstvy, ktoré prechádza do porúch ložnej
vrstvy.

Následky a vplyvy:

Nerovnosti na vozovke spôsobujúce stratu prevádzkovej spôsobilosti.

Návrh opravy:

Kompletná výmena obrusnej vrstvy.

Náčrt:
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Katalóg porúch asfaltových vozoviek

TP 05/2014

Priečne nerovnosti (koľaje)

Katalógový list

Druh poruchy:

Deformácie

Typ poruchy:

Priečne nerovnosti (koľaje)

9

Miesto vzniku poruchy: Kryt vozovky

Popis poruchy:

Nerovnosť, ktorá vznikla v stope kolies nákladných vozidiel v dĺžke
najmenej 5 m. Je to plastická deformácia asfaltových vrstiev, ktoré sú
položené na hydraulicky stmelených podkladových vrstvách.

Výskyt:

súvislý, lokálny v miestach státia ťažkých vozidiel

Podobné poruchy:

pozdĺžne koľaje vozovky (23)

Pravdepodobná

Nedostatočná odolnosť asfaltových zmesí voči tvorbe plastických
deformácií (nekvalitné asfaltové zmesi). V prípade horných podkladových
vrstiev z nestmelených materiálov môžu byť príčinou i zle zhutnené
nestmelené vrstvy.

príčina vzniku:

Vývoj poruchy:

Nárast plastickej deformácie v závislosti na hrúbke asfaltových vrstiev a
ich kvalite.

Následky a vplyvy:

Deformácie vozovky spôsobia nerovnosti v priečnom smere, pri
prítomnosti vody aquaplaning a stratu prevádzkovej spôsobilosti vozovky.

Návrh opravy:

Krátkodobé riešenie 0-3 roky: vyrovnanie frézovaním, frézovanie a
položenie asfaltového kalového zákrytu - prípadne tenkého asfaltového
koberca. Dlhodobé riešenie: odstránenie nekvalitných asfaltových vrstiev a
ich výmena za nové s potrebnou odolnosťou voči tvorbe trvalých
deformácií podľa triedy dopravného zaťaženia.

Náčrt:

38

Katalóg porúch asfaltových vozoviek

TP 05/2014

Priečne nerovnosti (koľaje)

Katalógový list

39

9

Katalóg porúch asfaltových vozoviek

TP 05/2014

Pozdĺžne nerovnosti (rolety)

Katalógový list

Druh poruchy:

Deformácie

Typ poruchy:

Pozdĺžne nerovnosti (rolety)

10

Miesto vzniku poruchy: Kryt vozovky

Popis poruchy:

Sú to lokálne nerovnosti vytvorené plastickými deformáciami pred
križovatkami (rolety). Vyskytujú sa pred stop-čiarami na križovatkách a na
zastávkach mestskej hromadnej a autobusovej dopravy.

Výskyt:

lokálny

Podobné poruchy:

priečne nerovnosti v kryte (9)

Pravdepodobná

Príčinou je statické zaťaženie v kombinácii s teplotnými vplyvmi pri použití
asfaltových zmesí málo odolných voči plastickým deformáciám.

príčina vzniku:
Vývoj poruchy:

Trvalé deformácie sa zväčšujú a prehlbuje sa rozdiel medzi poklesmi a
hrbolmi.

Následky a vplyvy:

Nerovnosti dosahujú postupne takú mieru, že vozovka je v daných
miestach neprejazdná.

Návrh opravy:

Odfrézovaním krytových vrstiev a položenie kvalitných asfaltových zmesí
odolných voči trvalým deformáciám, prípadne použitie vystužených
asfaltových zmesí.

Náčrt:
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Katalóg porúch asfaltových vozoviek

TP 05/2014

Priečne trhliny krytu
Druh poruchy:

Trhliny

Typ poruchy:

Priečne trhliny krytu

Katalógový list

11

Miesto vzniku poruchy: Kryt vozovky

Popis poruchy:

Trhlina naprieč vozovkou so šírkou do 5 mm

Výskyt:

líniový priečny, v pravidelných aj nepravidelných intervaloch

Podobné poruchy:

priečna trhlina krytu rozvetvená (12),mrazová trhlina (13)

Pravdepodobná

Jednou z príčin môže byť nízka teplota, prípadne prudký pokles teploty
(mrazová trhlina). Ďalšou príčinou môže byť prekopírovaná trhlina z
podkladových hydraulicky stmelených vrstiev (reflexná trhlina). Trhliny,
ktoré vzniknú pri opravách (technologické trhliny).

príčina vzniku:

Vývoj poruchy:

Trhlina sa zväčšuje a postupne prechádza do širokej trhliny a následne sa
rozvetví do priečnych trhlín krytu a mozaikových trhlín, dôsledkom čoho
vzniknú výtlky a deformácie.

Následky a vplyvy:

Postupné rozširovanie trhliny do rozvetvenej z následnou možnosťou
vzniku výtlkov.

Návrh opravy:

Z priečnej trhliny vytvoriť škáru, ktorú je potrebné ošetriť a utesniť (vyplniť
zálievkovou hmotou, alebo samolepiacou bitúmenovou páskou).

Náčrt:
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Katalóg porúch asfaltových vozoviek

TP 05/2014

Priečne, rozvetvené trhliny krytu
Druh poruchy:
Typ poruchy:

Katalógový list

12

Trhliny
Priečne, rozvetvené trhliny
krytu

Miesto vzniku poruchy: Kryt vozovky

Popis poruchy:

Trhlina smerujúca naprieč vozovkou, z ktorej sa odvíjajú ďalšie pridružené
trhliny až mozaika trhlín so začínajúcimi sa výtlkmi a deformáciami.

Výskyt:

ojedinelý cez celú šírku vozovky

Podobné poruchy:

priečne trhliny krytu (11), mrazová trhlina (13).

Pravdepodobná

Neošetrené úzke a široké trhliny.

príčina vzniku:
Vývoj poruchy:

V okolí trhliny vzniká sieťový rozpad s následnými výtlkmi a deformáciami.

Následky a vplyvy:

Pri rozvetvených trhlinách a vzniku výtlkov je to strata prevádzkovej
spôsobilosti vozovky.

Návrh opravy:

Jedná sa o plošnú opravu odfrézovaním porušených častí až po
neporušené spodné vrstvy, vytvorenie škáry, jej následné ošetrenie a
vyplnenie.

Náčrt:
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Mrazové trhliny

Katalógový list

13

Druh poruchy:

Trhliny

Typ poruchy:

Mrazové trhliny

Miesto vzniku poruchy:

Kryt vozovky

Popis poruchy:

Trhlina v priečnom smere charakteristická tým, že prechádza vždy cez
celú šírku vozovky a má ostré hrany. Prechádza od povrchu do krytu
vozovky.

Výskyt:

líniový priečny cez celú šírku vozovky

Podobné poruchy:

priečna trhlina krytu (11), priečna trhlina krytu rozvetvená (12).

Pravdepodobná

Rýchly pokles teploty asfaltových vrstiev pri teplotách nižších ako
–15°C. Trvalo nízka teplota povrchu vozovky –25 °C, nevhodná
asfaltová zmes pre dané klimatické podmienky (gradačne tvrdý asfalt,
znížené množstvo asfaltu a pod.).

príčina vzniku:

Vývoj poruchy:

Šírka trhliny sa zväčšuje v dôsledku zaplnenia trhliny nečistotami,
hrany sa postupne olamujú, trhlina prechádza do širokej priečnej trhliny
a neskôr do rozvetvenej s následnými deformáciami a výtlkmi.

Následky a vplyvy:

Po vytvorení deformácií a výtlkov sa vozovka stáva nezjazdná a stráca
prevádzkovú spôsobilosť.

Návrh opravy:

Úprava trhliny prerezaním na škáru. Vyčistenie, vysušenie a zaliatie
škáry zálievkovou asfaltovou hmotou a zasypanie pieskom. Možné
utesnenie samolepiacou bitúmenovou páskou.

Náčrt:
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Katalóg porúch asfaltových vozoviek
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Pozdĺžne trhliny krytu

Katalógový list

14

Druh poruchy:

Trhliny

Typ poruchy:

Pozdĺžne trhliny krytu

Miesto vzniku poruchy:

Kryt vozovky

Popis poruchy:

Trhlina v pozdĺžnom smere, ktorá vzniká pri kladení asfaltových zmesí.
Trhliny sú od seba vzdialené na šírku kladeného pásu.

Výskyt:

líniový pozdĺžny

Podobné poruchy:

trhlina pozdĺžna podkladu (25)

Pravdepodobná

Nedokonalé spojenie dvoch technologických pásov vplyvom zníženej
teploty kladeného pásu, prípadne nedokonalé zhutnenie jedného z pásov
(nezabezpečenie napojenia pásov – „teplé na teplé“).

príčina vzniku:
Vývoj poruchy:

Trhlina sa postupne rozširuje a môže sa zväčšiť na rozvetvenú pozdĺžnu
trhlinu.

Následky a vplyvy:

Vniknutie vody do konštrukcie vozovky s následnými poruchami.

Návrh opravy:

Vyčistenie trhliny, jej následné ošetrenie a utesnenie (vyplnenie
zálievkovou hmotou, alebo bitúmenovou páskou) pri väčších poruchách
použitie technológie recyklácie na mieste.

Náčrt:
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15

Druh poruchy:

Trhliny

Typ poruchy:

Sieťové trhliny

Miesto vzniku poruchy:

Kryt vozovky

Popis poruchy:

Veľké množstvo priečnych a pozdĺžnych rozvetvených trhlín
vytvárajúcich sieť rôznej veľkosti. V prvej fáze sa podobajú
mozaikovým trhlinám, zasahujú ale všetky asfaltové vrstvy vozovky.

Výskyt:

ojedinele na menších plochách, súvislý až na celú šírku vozovky

Podobné poruchy:

mozaikové trhliny (16), blokové trhliny (17).

Pravdepodobná

Ďalšie štádium priečnej rozvetvenej trhliny, prípadne pozdĺžne
rozvetvených trhlín vytvárajúcich sieť. Porušenie asfaltových vrstiev
únavou, neúnosné podložie, porucha odvodnenia, použitie namŕzavého
materiálu v podkladových vrstváchzemina z podložia preniká do
podkladových vrstiev.

príčina vzniku:

Vývoj poruchy:

Trhliny sa zväčšujú a zahusťujú, prechádzajú do širokých trhlín v
kombinácii s výtlkmi a deformáciami až dochádza k celoplošným
poruchám.

Následky a vplyvy:

Deformácie a výtlky spôsobujú nerovnosť vozovky a stratu jej
prevádzkovej spôsobilosti aj únosnosti.

Návrh opravy:

Zhotovenie náteru; pri väčšom rozsahu výmena obrusnej vrstvy.
Zosilnenie, čiastočná rekonštrukcia, rekonštrukcia.

Náčrt:

50

Katalóg porúch asfaltových vozoviek

TP 05/2014

Sieťové trhliny

Katalógový list

51

15

Katalóg porúch asfaltových vozoviek

TP 05/2014

Mozaikové trhliny
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Druh poruchy:

Sieťové trhliny

Typ poruchy:

Mozaikové trhliny

Miesto vzniku poruchy:

Kryt vozovky

Popis poruchy:

Sieť trhlín vytvárajúca uzatvorené útvary rôznych tvarov a rozmerov
0,15 m až 0,25 m.

Výskyt:

lokálne, súvislé plochy

Podobné poruchy:

sieťové trhliny (15)

Pravdepodobná

Nedokonalé spojenie vrstiev krytu (znečistením, bez spojovacieho
postreku a pod.), nekvalitná asfaltová zmes v obrusnej vrstve ( príliš
tvrdý asfalt, malé množstvo asfaltu a pod.).

príčina vzniku:
Vývoj poruchy:

Vytvorené útvary (kryhy) sa ďalej lámu a ďalším pôsobením
klimatického a dopravného zaťaženia vznikajú deformácie a výtlky.

Následky a vplyvy:

Po vzniku deformácie a výtlkov je to strata prevádzkovej spôsobilosti.

Návrh opravy:

V začínajúcom štádiu je krátkodobým riešením uzatvárací náter, neskôr
potrebná výmena celej obrusnej, prípadne aj ložnej vrstvy krytu so
zhotovením spojovacieho postreku.

Náčrt:
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Druh poruchy:

Sieťové trhliny

Typ poruchy:

Blokové trhliny

Miesto vzniku poruchy:

Kryt vozovky

Popis poruchy:

Sieť trhlín vytvárajúcich pravidelné alebo nepravidelné bloky
(pravouhlé polia).

Výskyt:

lokálne, súvislé plochy

Podobné poruchy:
Pravdepodobná
príčina vzniku:

Kopírovanie pracovných
z podkladových vrstiev.

škár,

prípadne

kontrakčných

škár

Vývoj poruchy:

Trhliny prechádzajú do širokých trhlín, po vniknutí vody dochádza k
oddeleniu vrstiev a následnému vzniku výtlkov a pod.

Následky a vplyvy:

V ďalších štádiách sú to nerovnosti a výtlky.

Návrh opravy:

V úvodnom štádiu vytvorenie škár, ich ošetrenie a zaliatie vhodnou
zálievkou, zhotovenie náteru, neskôr výmena obrusnej vrstvy,
prípadne vrstiev krytu vozovky, zabezpečenie spolupôsobenia
asfaltových vrstiev. (Možné je aj utesnenie trhliny bitúmenovou
páskou.)

Náčrt:
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Výtlky v kryte

Katalógový list
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Druh poruchy:

Výtlky

Typ poruchy:

Výtlky v kryte

Miesto vzniku poruchy:

Kryt vozovky

Popis poruchy:

Lokálny úbytok hmoty v krytovej vrstve na ohraničenej ploche v celej
hrúbke krytu.

Výskyt:

Lokálny

Podobné poruchy:

výtlk v obrusnej vrstve (7)

Pravdepodobná

Neopravenie výtlku v obrusnej vrstve a neopravenie sieťových trhlín.
Porucha je často konečnou fázou vývoja porúch krytu.

príčina vzniku:
Vývoj poruchy:

Rozširovanie výtlku v pozdĺžnom i priečnom smere do pravidelného
obrazca až po rozpad celého krytu vozovky.

Následky a vplyvy:

Vozovka má neprimerané nerovnosti, stáva sa postupne nezjazdnou.

Návrh opravy:

Odstránenie všetkých krytových vrstiev v poškodenej oblasti a pri
kombinácii s inými poruchami je potrebné realizovať až rekonštrukciu
vozovky s dôsledným zhotovením nových asfaltových vrstiev so
zhutnením.

Náčrt:
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Priečny hrboľ

Katalógový list
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Druh poruchy:

Deformácie

Typ poruchy:

Priečny hrboľ

Miesto vzniku poruchy:

Podkladové vrstvy a podložie

Popis poruchy:

Vyvýšenina, ktorá je orientovaná kolmo na os vozovky. Má rôznu výšku
a šírku a zväčša býva pri nej i priečna trhlina.

Výskyt:

lokálny

Podobné poruchy:

pozdĺžny hrboľ (20)

Pravdepodobná
príčina vzniku:

Vzniká na priečnych trhlinách z nepravidelného poklesu podkladových
vrstiev, prípadne zemného telesa alebo, ak asfaltové vrstvy boli
zhotovené na podkladovom alebo valcovanom betóne bez dilatačných
škár.

Vývoj poruchy:

Vývoj hrboľa pokračuje vznikom sieťových trhlín a výtlkov.

Následky a vplyvy:

Nerovnosti na ceste spôsobia stratu prevádzkovej spôsobilosti.

Návrh opravy:

Odfrézovanie hrboľa, vyčistenie a utesnenie trhliny asfaltovou
zálievkovou hmotou alebo odfrézovanie všetkých asfaltových vrstiev na
šírku minimálne 0,75 m, vloženie vystužujúcej siete a zhotovenie
nových asfaltových vrstiev.

Náčrt:
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Katalógový list

20

Druh poruchy:

Deformácie

Typ poruchy:

Pozdĺžny hrboľ

Miesto vzniku poruchy:

Podkladové vrstvy a podložie

Popis poruchy:

Vyvýšenina vzniknutá ujazdením koľají zatlačením vozovky do podložia
a zvýšením povrchu nad pôvodnú výšku nivelety. Pozdĺžny hrboľ
sprevádzajú trhliny mozaikové.

Výskyt:

na ohraničenej ploche

Podobné poruchy:

priečny hrboľ (19)

Pravdepodobná

Pri menej výrazných hrboľoch je to nadbytok spojiva v spojovacom
postreku, nedostatočná únosnosť alebo porušené podkladové vrstvy a
podložie. Vytláčanie materiálu pri vyjazdených koľajách.

príčina vzniku:
Vývoj poruchy:

Zo začiatku málo zreteľný hrboľ, ktorý sa postupne zväčšuje až dôjde k
celkovému prelomeniu vozovky a jej rozpadu.

Následky a vplyvy:

Nezjazdnosť vozovky, strata prevádzkovej spôsobilosti.

Návrh opravy:

Ak to je len porucha horných asfaltových vrstiev, potom sa realizuje ich
odstránenie a nahradenie novými kvalitnými vrstvami. Pri poruche
väčšieho rozsahu (vo väčšom štádiu poruchy) sa navrhuje celková
rekonštrukcia vozovky vrátane úpravy a spevnenia podložia.

Náčrt:
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Miestny hrboľ

Katalógový list

21

Druh poruchy:

Deformácie

Typ poruchy:

Miestny hrboľ

Miesto vzniku poruchy:

Podkladové vrstvy a podložie

Popis poruchy:

Kruhová, prípadne oválna vyvýšenina o priemere 100 mm až 300 mm.
Sprievodnými poruchami hrboľa sú trhliny.

Výskyt:

lokálny

Podobné poruchy:

pľuzgiere v obrusnej vrstve (6)

Pravdepodobná

Miestne, lokálne namŕzanie zeminy v podloží alebo namŕzavých
materiálov v podkladových vrstvách. Príčinou môže byť i zosuv svahu,
korene stromov vo vozovke a pod.

príčina vzniku:
Vývoj poruchy:

Porucha pokračuje vznikom trhlín, ktoré sa rozširujú a prechádzajú do
mozaikových trhlín s výtlkmi a deformáciami.

Následky a vplyvy:

Nerovnosti na vozovke, strata prevádzkovej spôsobilosti vozovky.

Návrh opravy:

Riešenie odvodnenia vozovky, rekonštrukcia celej vozovky v danom
mieste, úprava stability svahov, odstránenie koreňov stromov a ostatné
úpravy podľa príčiny poruchy.

Náčrt:

62

Katalóg porúch asfaltových vozoviek

TP 05/2014

Miestny hrboľ

Katalógový list

63

21

Katalóg porúch asfaltových vozoviek

TP 05/2014

Miestny pokles
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Druh poruchy:

Deformácie

Typ poruchy:

Miestny pokles

Miesto vzniku poruchy:

Podkladové vrstvy a podložie

Popis poruchy:

Pokles vozovky je približne kruhového alebo oválneho tvaru, o rôznom
rozmere a rôznej hĺbke. Často vzniká na okraji vozovky.

Výskyt:

lokálny

Podobné poruchy:

plošná deformácia vozovky (24), odlamovanie okrajov vozovky (28).

Pravdepodobná

Nedostatočné zhutnenie podložia alebo podkladových vrstiev v mieste
obsypu na okrajoch a v rozšírení vozovky.

príčina vzniku:
Vývoj poruchy:

Prehĺbením poklesu vznikajú trhliny, cez ktoré preniká voda po
podložia, čo má za následok vznik sieťových trhlín plošnej deformácie,
ktorá spôsobuje časom pozdĺžny hrboľ a prelomenie vozovky.

Následky a vplyvy:

Strata prevádzkovej spôsobilosti.

Návrh opravy:

Odstránenie nedohutnenej vrstvy a následná oprava resp. zhotovenie
novej konštrukcie vozovky.

Náčrt:
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Druh poruchy:

Deformácie

Typ poruchy:

Pozdĺžne koľaje

Miesto vzniku poruchy:

Podkladové vrstvy a podložie

Popis poruchy:

Nerovnosť, ktorá vznikla v stope kolies nákladných vozidiel. Je to
plastická deformácia asfaltových vrstiev a podkladových nestmelených
vrstiev.

Výskyt:

súvislý

Podobné poruchy:

priečne nerovnosti (koľaje) v kryte (9)

Pravdepodobná

Nedostatočná odolnosť asfaltových zmesí proti tvorbe plastických
deformácií (nekvalitné asfaltové zmesi). Zle zhutnené a nedostatočne
únosné podkladové vrstvy z nestmelených materiálov (nevyhovujúce
zmesi kameniva v podkladovej vrstve). Dopravné zaťaženie
presahujúce projektované parametre.

príčina vzniku:

Vývoj poruchy:

Nárast plastickej deformácie v závislosti na kvalite a hrúbke asfaltových
vrstiev a kvalite zhutnenia nestmelených podkladových vrstiev.

Následky a vplyvy:

Aquaplaning – rizikové (nebezpečné) miesta z hľadiska bezpečnosti
cestnej premávky.

Návrh opravy:

Výmena nedostatočne zhutnených nestmelených vrstiev, zhotovenie
všetkých asfaltových vrstiev s vyššími pevnostnými parametrami,
aplikácia geomreží v horných podkladových vrstvách. Overenie
skutočného dopravného zaťaženia – s následným návrhom opravy
konštrukcie vozovky.

Náčrt:
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Druh poruchy:

Deformácie

Typ poruchy:

Plošné deformácie vozovky

Miesto vzniku poruchy:

Podkladové vrstvy a podložie

Popis poruchy:

Výrazné striedanie hrboľov a poklesov s najväčšími deformáciami v
miestach najväčšieho zaťaženia.

Výskyt:

súvislý aj lokálny

Podobné poruchy:

miestny pokles (22), prelomenie vozovky (29)

Pravdepodobná

Málo únosné a zle odvodnené podložie, poddimenzovaná vozovka, strata
roznášacích schopností nosných vrstiev vozovky.

príčina vzniku:
Vývoj poruchy:

Začiatok poruchy sa prejavuje vo forme pozdĺžnych koľají alebo zvlnenia
povrchu, najväčší prírastok poruchy je v čase jarného odmäku a porucha
pokračuje zväčšovaním deformácií až po mozaikové trhliny a výtlky v
obrusnej vrstve a neskôr môže nastať prelomenie vozovky.

Následky a vplyvy:

Nerovnosti a deformácie spôsobia stratu prevádzkovej spôsobilosti
vozovky.

Návrh opravy:

Krátkodobé riešenie v počiatočných štádiách poruchy pomocou
zosilnenia konštrukcie vozovky, neskôr celková rekonštrukcia vozovky
vrátane úpravy podložia.

Náčrt:
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Katalógový list

Druh poruchy:

Deformácie

Typ poruchy:

Pozdĺžna trhlina podkladu

25

Miesto vzniku poruchy: Podkladové vrstvy a podložie

Popis poruchy:

Trhlina rovnobežná s osou komunikácie do šírky najviac 5 mm.

Výskyt:

líniový, pozdĺžny

Podobné poruchy:

pozdĺžna, rozvetvená trhlina (26), pozdĺžne trhliny krytu (14)

Pravdepodobná

Trhlina vznikajúca v spodných vrstvách vozovky, ktorá sa rozširuje do
krytu vozovky. Mohli vzniknúť únavou materiálov v podkladových vrstvách
(vznik únavových trhlín) alebo aj nedohutnením, resp. nekvalitným
realizovaním ochranných vrstiev.

príčina vzniku:

Vývoj poruchy:

Postupné rozširovanie trhliny a prechod na pozdĺžnu trhlinu - širokú a
rozvetvenú.

Následky a vplyvy:

Vytvorenie možnosti vývoja ďalších porúch.

Návrh opravy:

Z trhliny je potrebné vytvoriť škáru a tú utesniť bežným postupom so
zálievkovou asfaltovou hmotou, v štádiu rozvetvenej trhliny uplatnenie
recyklácie na mieste za tepla recyklérom 500 (šírka min. 500 mm).

Náčrt:
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Pozdĺžna, rozvetvená trhlina podkladu
Druh poruchy:

Deformácie

Typ poruchy:

Pozdĺžna, rozvetvená trhlina podkladu

Katalógový list

26

Miesto vzniku poruchy: Podkladové vrstvy a podložie

Popis poruchy:

Trhlina resp., trhliny rovnobežné s osou komunikácie, ďalším vetvením
spolu s mozaikovými trhlinami, olámanými hranami a začínajúcimi výtlkmi.

Výskyt:

líniový, plošný

Podobné poruchy:

pozdĺžne trhliny krytu (14), pozdĺžna trhlina podkladu (25).

Pravdepodobná

Je to ďalšie vývojové štádium pozdĺžnej trhliny, alebo začiatočné štádium
mozaikových a sieťových trhlín.

príčina vzniku:
Vývoj poruchy:

Pokračovanie rozširovania trhlín na sieťové a mozaikové trhliny, neskôr
vznik výtlkov a deformácií vozovky.

Následky a vplyvy:

Pri ďalších štádiách poruchy sú to nerovnosti a deformácie, ktoré
spôsobia urýchlenie ukončenia prevádzkovej spôsobilosti vozovky.

Návrh opravy:

Odfrézovanie porušených vrstiev v mieste a okolí trhliny, recyklácia na
mieste, prípadne zosilnenie vozovky. Pri výskyte ďalších súbežných
porúch treba uvažovať s opravou až rekonštrukciu vozovky.

Náčrt:
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Priečna, reflexná trhlina

Katalógový list

Druh poruchy:

Trhliny

Typ poruchy:

Priečna, reflexná trhlina

27

Miesto vzniku poruchy: Podkladové vrstvy a podložie

Popis poruchy:

Priečna trhlina prechádzajúca zväčša cez celú šírku vozovky. Vyskytuje
sa relatívne v pravidelných intervaloch 20 m až 30 m. Šírka trhlín závisí
od ich vzdialenosti.

Výskyt:

líniový priečny

Podobné poruchy:

priečne trhliny krytu (11), priečne, rozvetvené trhliny krytu (12).

Pravdepodobná

Vznik kontrakčnej trhliny v hydraulicky stmelených podkladových vrstvách
v dôsledku jej zmraštenia a následných teplotných zmien. Prekopírovanie
trhliny do asfaltových vrstiev.

príčina vzniku:
Vývoj poruchy:

Olamovanie hrán trhliny. Voda vnikajúca do neošetrenej trhliny podporuje
pri zamrznutí rozpad krytových vrstiev a pôsobením zaťaženia nastáva
postupné lámanie hrán trhliny a vznik výtlkov.

Následky a vplyvy:

Možnosť vzniku nerovností pri širších trhlinách.

Návrh opravy:

V prvej fáze vyčistenie, prefrézovanie a zaliatie trhliny asfaltovou
zálievkovou hmotou. Možnosť použitia samolepiacej bitúmenovej pásky
na utesnenie trhliny.

Náčrt:
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Odlamovanie okraja vozovky

Katalógový list

Druh poruchy:

Trhliny

Typ poruchy:

Odlamovanie okraja vozovky

28

Miesto vzniku poruchy: Podkladové vrstvy a podložie

Popis poruchy:

Pozdĺžne, mozaikové alebo sieťové trhliny v kombinácii s deformáciami a
výtlkmi pozdĺž okraja vozovky.

Výskyt:

lokálny, súvislý

Podobné poruchy:

sieťové trhliny (15), mozaikové trhliny (16), prelomenie vozovky (29).

Pravdepodobná

Okraj vozovky má vrstvy, ktoré sú nedostatočne zhutnené, prípadne
podložie je na okraji vozovky nezhutnené, prípadne podmáčané.
Nesprávne realizované rozšírenie vozovky.

príčina vzniku:
Vývoj poruchy:

Postupným prenikaním vody do podkladových vrstiev a podložia, bude
pokračovať vývoj poruchy mozaikovými trhlinami, výtlkmi v obrusnej
vrstve a kryte vozovky.

Následky a vplyvy:

Okraj vozovky sa stáva pre cestnú premávku nebezpečným miestom,
pričom sa znižuje pohodlie premávky.

Návrh opravy:

Odstránenie porušených asfaltových, prípadne podkladových vrstiev;
zhotovenie nových vrstiev vozovky s úpravou podložia.

Náčrt:
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Prelomenie vozovky
Druh poruchy:

Rozpad vozovky

Typ poruchy:

Prelomenie vozovky

Katalógový list

29

Miesto vzniku poruchy: Podkladové vrstvy a podložie

Popis poruchy:

Vozovka je porušená kombináciou viacerých porúch ako sú sieťové
trhliny, pozdĺžna rozvetvená trhlina, pozdĺžne a miestne hrbole.
Charakteristickým znakom je, že pri nepriaznivých podmienkach sa
dostáva na povrch plastická zemina z podložia.

Výskyt:

súvislý aj lokálny

Podobné poruchy:

odlamovanie okraja vozovky (28), plošná deformácia vozovky (24).

Pravdepodobná

Nekvalitná alebo chýbajúca ochranná vrstva s kombináciou neúnosného
podložia. Postupne dochádza k zlomeniu podkladových a krytových
vrstiev tak, že voda z podložia sa pri prejazde vozidlom dostane až na
povrch.

príčina vzniku:

Vývoj poruchy:

Vozovka má už v tomto stave obmedzenú zjazdnosť. Vývoj pokračuje vo
zväčšovaní trhlín a deformácií až do stavu kedy je vozovka úplne
nezjazdná.

Následky a vplyvy:

Čiastočná až úplná nezjazdnosť komunikácie s dopadom na bezpečnosť
premávky.

Návrh opravy:

Rekonštrukcia vozovky, ktorá začína sanáciou podložia a zhotovením
ochrannej a ďalších vrstiev vozovky.

Náčrt:
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Katalógový list

Druh poruchy:

Mosty

Typ poruchy:

Poruchy pri dilatačných celkoch

30

Miesto vzniku poruchy: Iné poruchy

Popis poruchy:

Trhliny rôzneho druhu a miestne preliačiny.

Výskyt:

lokálny

Podobné poruchy:

poruchy pri koľajniciach (31)

Pravdepodobná

Nedostatočné zhutnenie násypového materiálu v blízkosti opory mosta,
čo spôsobuje sadanie vozovky. Ďalej to môžu byť znížené hrúbky
asfaltových vrstiev v mieste dilatácie, nedostatočné spojenie asfaltových
vrstiev a mostného záveru, prípadne nedostatočná údržba mostného
záveru. Poruchy môžu vzniknúť aj pri poklese prechodovej dosky.

príčina vzniku:

Vývoj poruchy:

Postupné narastanie trhlín a zväčšovanie poklesov až po vznik výtlkov.

Následky a vplyvy:

Nerovnosť spôsobená miestnou preliačinou alebo koľajou a
nedeformovateľným dilatačným celkom spôsobuje stratu prevádzkovej
spôsobilosti.

Návrh opravy:

Rekonštrukcia celej vozovky v okolí dilatačného uzáveru. Použitie
vysokokvalitných materiálov dokonale zhutnených na upravenom a
zhutnenom podloží. Je potrebné zabezpečiť spojenie asfaltových vrstiev
so stenou dilatačného uzáveru.

Náčrt:

80

Katalóg porúch asfaltových vozoviek

TP 05/2014

Poruchy pri dilatačných celkoch

Katalógový list

81

30

Katalóg porúch asfaltových vozoviek

TP 05/2014

Poruchy pri koľajniciach

Katalógový list

Druh poruchy:

Koľajnice

Typ poruchy:

Poruchy pri koľajniciach

31

Miesto vzniku poruchy: Iné poruchy

Popis poruchy:

Trhliny rôzneho druhu, výtlky, miestne preliačiny a iné poruchy v mieste
styku koľajnice a krytu vozovky.

Výskyt:

lokálny

Podobné poruchy:

poruchy pri dilatačných celkoch (30)

Pravdepodobná

Prechod medzi vozovkou a koľajnicou je nedohutnený a nespojený,
nekvalitné asfaltové vrstvy nie sú schopné odolávať veľkým dynamickým
účinkom.

príčina vzniku:
Vývoj poruchy:

Zväčšovanie poruchy trhlín smerom od koľajníc (sieťové alebo mozaikové
trhliny), vznik výtlkov a deformácií.

Následky a vplyvy:

Vznik nerovnosti, ktorá obmedzuje premávku až po stratu prevádzkovej
spôsobilosti vozovky.

Návrh opravy:

V prvej fáze vytvorenie škár, ich ošetrenie a zatesnenie asfaltovou
zálievkovou hmotou, alebo samolepiacou bitúmenovou páskou, pri
väčšom rozsahu výmena všetkých porušených častí vozovky, zhotovenie
asfaltových zmesí s modifikovaným asfaltovým spojivom, zabezpečenie
spolupôsobenia vozovky s koľajnicou použitím asfaltovej zálievkovej
hmoty.
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Druh poruchy:

Inžinierske siete

Typ poruchy:

Poruchy pri inžinierskych sieťach

Katalógový list

32

Miesto vzniku poruchy: Iné poruchy

Popis poruchy:

Trhliny a deformácie v okolí kontrolných šácht, kanalizačných šácht a
vpustí.

Výskyt:

lokálny

Podobné poruchy:

výtlky v obrusnej vrstve(7), mozaikové trhliny (16).

Pravdepodobná

Bezprostredné okolie cudzieho telesa vo vozovke je nedostatočne
zhutnené alebo cudzie teleso je nedostatočne založené na podloží a
klesá.

príčina vzniku:
Vývoj poruchy:

Zväčšovanie deformácií a trhlín (mozaikové trhliny), výskyt výtlkov a
postupný rozpad celej vozovky.

Následky a vplyvy:

Nerovnosti spôsobujú pri väčšom rozsahu nezjazdnosť komunikácie a
stratu prevádzkovej spôsobilosti.

Návrh opravy:

Znovu osadenie cudzieho telesa, výmena porušených častí vozovky a pri
kladení vrstiev v bezprostrednom okolí cudzieho telesa je potrebné
zabezpečiť dôkladné zhutnenie a to od podložia až po obrusnú vrstvu
vozovky a utesnenie spoja.
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Druh poruchy:

Nesprávna údržba

Typ poruchy:

Hrbole po vysprávkach

Miesto vzniku poruchy:

Iné poruchy

Popis poruchy:

Opravené výtlky sú realizované tak, že v mieste opravy je hrboľ
rozmerov podľa veľkosti opravy. Hrboly vzniklé po opravách
tryskovou metódou. Neodborne vykonané vysprávky porúch. Miesta
vytvárajúce nehomogénny povrch vozovky, zníženie rovnosti,
možnosť tvorby výtlkov.

Výskyt:

lokálne, v niektorých prípadoch súvislý

Podobné poruchy:

výtlky v obrusnej vrstve (7)

Pravdepodobná

Pri oprave sa použilo väčšie množstvo asfaltovej zmesi, ktorá po
zhutnení vytvára hrboľ.

príčina vzniku:
Vývoj poruchy:

Nerovnosť spôsobená hrboľom má za následok vznik dynamických
účinkov od dopravy a následné porušenie vozovky v okolí hrboľa.

Následky a vplyvy:

Nerovnosť na
spôsobilosti.

Návrh opravy:

Pri väčšom počte vysprávok je vhodné zbrúsiť hrbole vysprávok,
prípadne odfrézovať obrusnú vrstvu a položiť novú vrstvu, resp.
vozovku zosilniť.

vozovke

Náčrt:
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Druh poruchy:

Nesprávna údržba

Typ poruchy:

Strata kameniva pri náteroch

34

Miesto vzniku poruchy: Iné poruchy

Popis poruchy:

Uvolnenie kameniva z náteru.

Výskyt:

nepravidelné plochy v jazdných stopách, súvislý výskyt

Podobné poruchy:

obrusovanie povrchu (3)

Pravdepodobná

Nevhodná použitá drvina (vyšší obsah podsitných alebo odplavitelných
častí kameniva, vlhké kamenivo), nízke dávkovanie spojiva, nepravidelný
postrek, nehomogénna obrusná vrstva pod náterom. Kamenivo s
nedostatočnou priľnavosťou k asfaltu.

príčina vzniku:

Vývoj poruchy:

Pôsobením dopravy a klimatických vplyvov sa plocha rozrušenia rozrastá,
môžu vzniknúť miesta s čistým spojivom so stratou drsnosti.

Následky a vplyvy:

Strata drsnosti má za následok stratu prevádzkovej spôsobilosti vozovky.

Návrh opravy:

Lokálne doplnenie chýbajúceho kameniva
zhotovenie nového asfaltového náteru.

Náčrt:

88

pôvodného

náteru

a

Katalóg porúch asfaltových vozoviek

TP 05/2014

Strata kameniva pri náteroch

Katalógový list

89

34

Katalóg porúch asfaltových vozoviek

TP 05/2014

Priečne preliačiny

Katalógový list

35

Druh poruchy:

Nesprávna údržba

Typ poruchy:

Priečne preliačiny

Miesto vzniku poruchy:

Iné poruchy

Popis poruchy:

Výrazne ohraničené zníženie vozovky v priečnom smere.

Výskyt:

Lokálne

Podobné poruchy:

miestny pokles (22)

Pravdepodobná

Nedostatočne zhutnený alebo zle realizovaný zásyp priečne vykopanej
ryhy pri prekopávke vozovky za účelom položenia podzemných vedení.

príčina vzniku:
Vývoj poruchy:

V dôsledku dynamických rázov prehlbovanie preliačiny s následným
poškodením okolitých častí povrchu vozovky.

Následky a vplyvy:

Strata prevádzkovej spôsobilosti z dôvodu priečnych nerovností až po
nezjazdnosť vozovky.

Návrh opravy:

Vybratie porušenej časti, úprava zvislých plôch spojovacím postrekom,
následné zaplnenie, zhutnenie na požadovanú mieru a položenie
krytových resp. podkladových vrstiev vozovky. Vybratie pre zhotovenie
prvej podkladovej šírky musí byť min. o 0,30 m širšie ako je šírka
pôvodnej ryhy. Na pláni je vhodné aplikovať geomrežu.
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Druh poruchy:

Nevozovkové časti

Typ poruchy:

Nefunkčné odvodňovacie zariadenia

Miesto vzniku poruchy:

Iné poruchy

Popis poruchy:

Odvodňovacie zariadenia (priekopy, rigoly, priepusty, kanalizačné
vpuste) sú zanesené a znefunkčnené. Pozdĺžne priekopy, rigoly sú
zanesené zeminou alebo inertným posypom. Kanalizačné vpuste,
priepusty sú zanesené nečistotami. Odvodnenie cestného telesa je
čiastočne alebo úplne nefunkčné.

Výskyt:

súvislý aj lokálny

Podobné poruchy:

zvýšenie nespevnenej krajnice (37)

Pravdepodobná

Zanesenie priekop, rigolov a ostatných povrchových odvodňovacích
zariadení inertným posypom po zimnej údržbe alebo zanesením
zeminou pri zosune svahov. Kanalizačné vpuste, priepusty sú
zanesené nečistotami nahromadenými v dôsledku nedostatočného
čistenia.

príčina vzniku:

Vývoj poruchy:

Ďalším zanášaním sa zväčšuje možnosť hromadenia vody, ďalšie
intenzívnejšie hromadenie vody vniká do násypu a podložia vozovky.

Následky a vplyvy:

Zanesenie priekop, rigolov a ostatných povrchových odvodňovacích
zariadení má za následok podmáčanie podložia vozovky, čím sa
znižuje celková únosnosť vozovky (môže viesť k sadaniu a prepadu).

Návrh opravy:

Vyčistenie priekop, rigolov do požadovanej hĺbky a správne
spádovanie rigolov. Vyčistenie kanalizácie, odstránenie nečistôt z
kanalizačných vpustí. Vyčistenie priepustov.
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Druh poruchy:

Nevozovkové časti

Typ poruchy:

Zvýšenie nespevnenej krajnice

Miesto vzniku poruchy:

Iné poruchy

Popis poruchy:

Nespevnená krajnica vozovky je zvýšená nad úroveň neprašnej časti
komunikácie. Bráni odtoku vody z povrchu vozovky.

Výskyt:

súvislý aj lokálny

Podobné poruchy:

zanesenie priekopy (36)

Pravdepodobná

Nedostatočná údržba, neodprataný inertný posypový materiál zo
zimnej údržby, nánosy z priľahlých častí vozovky, prerastajúca
vegetácia, odpad z prevážaného kameniva alebo z prepravovaných
sypkých materiálov.

príčina vzniku:

Vývoj poruchy:

Krajnica sa postupne zvyšuje a zabraňuje odtoku povrchovej vody do
priekopy resp. do odvodňovacích zariadení. Povrchová voda si
vytvára rigol pozdĺž krajnice. Poškodzovanie a podmáčanie okrajov
spevnenej časti vozovky môže viesť k rôznym sekundárnym
poruchám (odlamovanie okrajov vozovky, mozaikové a sieťové
trhliny, miestny pokles).

Následky a vplyvy:

Porucha ovplyvňuje bezpečnosť cestnej premávky.

Návrh opravy:

Odstránenie prebytočného materiálu nespevnenej krajnice zrezaním
autográderom a pravidelná údržba komunikácie.
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Druh poruchy:

Nevozovkové časti

Typ poruchy:

Poruchy obrubníkov

Miesto vzniku poruchy:

Iné poruchy

Popis poruchy:

Poškodený obrubník neplní svoju funkciu a
prekážku.

Výskyt:

lokálne, ojedinele súvislé

Podobné poruchy:

odlamovanie okraja vozovky (28)

Pravdepodobná

Neoddilatovanie priebežne betónovaných obrubníkov, nekvalitné
obrubníky, podklad pod obrubníkmi je nedostatočne založený na
podloží a klesá

príčina vzniku:

môže tvoriť lokálnu

Vývoj poruchy:

Pri bezdilatovaných obrubníkoch sa obrubník roztiažnosťou zdvíha a
lámu sa stykové plochy. Ak je nekvalitný materiál, obrubník sa
vplyvom soli, mrazu a nárazov rozpadáva. Zle založený obrubník
nerovnomerne klesá.

Následky a vplyvy:

Poškodením obrubníkov (znížením, rozbitím) sa ohrozuje bezpečnosť
cestnej premávky, poškodené obrubníky prepúšťajú vodu do
nespevnenej krajnice a podmáčajú podložie.

Návrh opravy:

Výmena poškodených obrubníkov. V prípade ich sadania je potrebné
opraviť podklad pod nimi a kvalitne ich osadiť.
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