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Katalog poruch vozovek
s cementobetonovým krytem

1. Všeobecně
1.1 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem (dále jen Katalog) je určen
především pro pracovníky Středisek správy a údržby dálnic Ředitelství dálnic Praha,
organizací Správy a údržby silnic, organizací zajišťujících správu a údržbu
komunikací ve městech, pracovníky investorských útvarů, projekčních a stavebních
organizací s působností v oboru údržby a oprav vozovek pozemních komunikací
s cementobetonovým krytem.
1.2 Katalog je pomůckou pro jednotnou klasifikaci poruch a jejich zařazení podle
typů, srovnáním skutečné poruchy v terénu s popisem, fotografiemi a kresbami
uvedenými na jednotlivých katalogových listech.
1.3 Katalog obsahuje celkem 38 nejfrekventovanějších poruch, uspořádaných do 6-ti
skupin podle jejich vnějšího projevu. Každé poruše přísluší jeden katalogový list,
obsahující vždy číslo skupiny poruch, číslo poruchy, název poruchy, parametr
poruchy, její popis a nejčastější příčiny, název podobné poruchy, stupeň závažnosti
a konstrukční a technické zásady opravy poruchy.
1.4 Poruchy jsou číslovány průběžně uvnitř každé ze 6-ti skupin s tím, že na konci
každé skupiny jsou rezervována čísla pro případné zařazení dalších poruch, které
nejsou v Katalogu uvedeny, ale mohou se vyskytnout. Tím je Katalog otevřený a
může být v dalším vydání doplněn. Shodné číslování je zachováno i v programu.
Parametrem poruchy se rozumí vyjádření charakteristiky poruchy (délka, průměr,
plocha atd.) tak, jak je ukládána na paměťové medium počítače při sběru údajů.
Poruchy a příčiny jejich vzniku jsou popsány stručně s vynecháním méně
podstatných informací.
Závažnost poruch je rozdělena do čtyř stupňů:
Stupeň závažnosti

Závažnost poruchy
málo závažná

1

středně závažná

2

závažná

3

velmi závažná

4

Ohodnocení závažnosti se vztahuje pouze k samotným poruchám bez ohledu na
intenzitu jejich výskytu a stupeň vývoje na zvoleném úseku komunikace. Závažnost
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poruch a jejich hodnocení v širším kontextu musí být předmětem odborného
posouzení s uvážením všech rozhodujících vlivů.
1.5 Součástí Katalogu je popis kompletního programu umožňujícího sběr všech v
Katalogu uvedených poruch, popis redukovaného programu pro sběr vybraných
poruch dle požadavku Ředitelství dálnic Praha - závod Brno a disketa s těmito
programy. Stavba programů zároveň určuje systém sběru poruch a umožňuje
zpracování a vyhodnocení údajů podle několika kritérií.
1.6 Katalog slouží především pro vizuální sběr údajů o poruchách, a to buď z
pomalu jedoucího automobilu se zabudovaným měřičem ujeté vzdálenosti nebo
pochůzkou, vždy za použití výpočetní techniky. Při pochůzce je výhodné užít
speciální ruční vozík s připojeným měřičem ujeté vzdálenosti, nesoucí dále snímač
výšky schodů, přenosný počítač a zdroj energie. Lze aplikovat i kombinovaný
způsob sběru, např. nasnímání poruch na určeném úseku videokamerou s
doplněním údajů získaných pochůzkou.
1.7 Lokalizace poruch je vázána na kilometráž, údaje o staničení poruchy jsou
zaváděny do paměťového media počítače automaticky současně se zadáním kódu
poruchy a ostatními údaji klávesnicí. Začátek a konec poruchy (je-li jedním z
parametrů délka ve směru podélné osy komunikace) je vypočítávána automaticky,
šířky se odhadují nebo měří běžným způsobem. Plochy jsou vypočítávány
automaticky.
1.8 Výšku vertikálních posunů desek u poruchy 52 (schody) resp. poruchy 53 je
nutno měřit buď posuvným měřítkem s přesností odečítání vyšší než 1 mm, nebo
elektromechanickým, laserovým, případně jiným vhodným snímačem. Poklesy nebo
zdvihy desek lze předběžně odhadnout, přesné hodnoty je možno získat pouze
nivelací. Snímač ujeté vzdálenosti měřicího vozidla nebo vozíku musí mít přesnost
odečítání nejméně 0.1 m .
1.9 Konstrukční a technické zásady provádění oprav vozovek s cementobetonovým
krytem zahrnují všeobecnou část, ve které jsou shrnuty některé zásady platné pro
více způsobů oprav. V další části jsou k jednotlivým opravám podle Katalogu
uvedeny zásady týkající se vždy jednotlivého typu opravy.
1.10 Při zpracování Katalogu bylo využito (s výjimkou konstrukčních a technických
zásad provádění oprav) především těchto publikací:
[1] Poruchy cemetobetonových vozovek (katalog). Výzkumný ústav dopravní Praha,
1975.
[2] Manual for Condition Rating of Rigid Pavements. Distress Manifestations.
Ministry of Transportation and Communications, Ontario, Canada, 1982.
[3] Catalogue des dégradations. Norme Suisse SN 640 925 Annexe, VSS Zurich,
1991.
[4] Distress Identification Manual for the Long-Term Pavement Performance Project.
Strategic Highway Research Program, Washington DC, USA, 1993.
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2. Konstrukční a technické zásady provádění oprav
jednotlivých typů poruch vozovek s cementobetonovým
krytem
Velmi důležité je posouzení příčin poruchy. Zvolený postup opravy musí směřovat
k odstranění příčiny, nebo aspoň k omezení jejího dalšího vlivu.
Při vyhodnocování výsledků inventarizace poruch se sleduje četnost výskytu poruch
za celý inventarizovaný úsek i za dílčí úseky dlouhé 1 km. Velká četnost poruch
(více než 10% desek s poruchami) naznačuje, že výskyt poruch je ovlivněn
příčinou, jejíž působení by mělo být zohledněno při návrhu opravy. Je-li četnost
desek s poruchami na dílčím úseku více než dvojnásobná než četnost desek s
poruchami na celém inventarizovaném úseku, svědčí to o systematickém vlivu, který
ovlivňuje výskyt poruch na dílčím úseku. Způsob opravy je v těchto případech
vhodné řešit projektem.
Předpokladem úspěšného provedení jakékoliv opravy je odstranění narušeného
nebo nedostatečně pevného betonu a pečlivé očištění povrchu opravovaného místa.
Pro posouzení se používá pevnost v tahu povrchové vrstvy opravovaného
očištěného betonu, stanovená podle ČSN 73 1318 a ČSN 73 6242 -1994. Tato
pevnost je považována za vyhovující, pokud průměrná hodnota zjištěná při všech
zkouškách se rovná nebo je vyšší než 1.5 MPa a zároveň maximálně 20 % všech
naměřených hodnot je menších než 1.5 MPa a když žádná z naměřených hodnot
není menší než 1.2 MPa. Z tohoto hlediska je výhodné využití paprsku vysokotlaké
vody (75 MPa) na odstranění narušeného betonu. Plošné zbrušování nezaručí, že
se na povrchu opravy nevyskytnou lokálně zbytky méně kvalitního betonu. Použití
těžkých pneumatických kladiv vytváří nebezpečí narušení i dobrého nevybouraného
betonu.
Důležité při volbě způsobu opravy je také seznámení se s vlastnostmi správkové
hmoty, případně ověření deklarovaných parametrů. Zvolená správková hmota musí
vyhovovat pevností, přilnavostí i odolností proti rozmrazovacím látkám požadavkům
na materiály krytu vozovky. Technologické postupy oprav uvedené výrobcem je
nutno bezpodmínečně dodržet. Správková hmota musí vyhovovat i dalším
požadavkům daným např. velikostí opravy, či časem vymezeným na opravu.
Protože řada poruch (trhliny, nezalité či netěsněné spáry) umožňuje vnikání vody
a případně i posypových solí do vozovky, je včasné provedení opravy důležité pro
zamezení dalšího rozvoje poruch.
U poruch, jejichž příčinou je malá únosnost vozovky (42, 50) je vhodné posoudit stav
vozovky a možnost jejího zesílení, zejména při vyšších četnostech výskytu těchto
poruch.
Některé poruchy (např. 50, 51, 52) mohou být doprovázeny i narušením podkladní
vrstvy. Pak je nutné při opravě poruchy cementobetonového krytu opravit i poruchu
podkladní vrstvy.
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U poruch již provedených oprav (např. 60, 61, 62, 63) je nutno posoudit přilnavost
správkové hmoty nejen k betonu, ale i ke správkové hmotě použité při předchozí
opravě, pokud nebude celá původní vysprávka vybourána.
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3. Seznam poruch obsažených v Katalogu

Číslo

Skupina poruch

Název poruchy

Strana

poruchy

• 10
• 11
12

1
Poruchy povrchu

• 13
14
15
16-19
•20

2

•21

Poruchy na
spárách bez
destrukcí

Jamka

7

Výtluk
Mapové trhlinky

9
11

Koroze povrchu
Plošný rozpad povrchu

13

Ohlazení povrchu

17

Rezerva
Nefunkční nebo chybějící těsnění
podélné spáry
Nefunkční nebo chybějící těsnění
příčné spáry

15

19
21

• 22

Rozestoupená podélná spára

23

• 23

Rozestoupená příčná spára

25

Těsná příčná spára
Vzájemný posun betonových pásů

27

24
25
26-29
• 30
• 31
32
33

3
Poruchy na
spárách s
destrukcemi

34
•35

Rezerva
Rozpad betonu na podélné spáře

31

Rozpad betonu na příčné spáře

33

Odrolená hrana podélné spáry

35

Odrolená hrana příčné spáry

37

Oprýskaná hrana příčné spáry

39

Ulomená hrana desky

41
43

Rozdrcený roh na styku desek

36

29

Rezerva

37-39

Podélná trhlina

45

Oblouková trhlina

47

•43

Příčná trhlina
Šikmá trhlina

49
51

•44

Nepravidelná (meandrová) trhlina

53

•45

Ulomený roh desky

55

•40

4
Trhliny

41
•42

46-49

Rezerva

5

Číslo

Skupina poruch

Název poruchy

Strana

poruchy

• 50
51
• 52

5

Rozlomená deska

57

Deformace
nivelety

Pumpování desky

59

Vertikální posun desek (schody)
Vertikální posun pásů
Střechovitý zdvih desek

61

Pokles desek
Vystřelení desky

67

Nerovnosti na styku
cementobetonového a asfaltového krytu

71

• 53
54
• 55
56
57
58-59
•60
•61

63
65
69

Rezerva
Porucha opravy výtluku
Porucha opravy trhliny

73
75

•62

Porucha opravy podélné spáry

77

•63

Porucha opravy příčné spáry

79

Porucha plošné vysprávky

81

•64
65-69

6
Poruchy oprav

Rezerva

Pozn.:
• Poruchy obsažené v redukovaném programu
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10 JAMKA
Skupina poruch

1

Parametr poruchy

Poruchy povrchu
Průměr (mm); hloubka (mm)

Popis poruchy:
Ojedinělé prohlubně na povrchu desek, nejčastějí přibližně kruhového nebo
oválného tvaru. Hloubka větších jamek odpovídá zhruba jejich průměru. Naspodu
bývají zbytky hliněných hrudek nebo jiných nečistot. Menší jamky bývají zpočátku
čisté Průměr a hloubka jamek se pohybují v rozmezí od 10 do 100 mm.
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Nejčastější příčina poruchy:
Nečistoty v kamenivu, zejména hliněné hrudky nebo zvětralá zrna kameniva,
znečištění zrn hrubého kameniva nalepenými odplavitelnými částicemi, účinek vody
a mrazu.

Podobné poruchy:
Vzhledově podobné větším jamkám mohou být některé výtluky.

Vývoj poruchy:
Účinkem mrazu, vody, posypových solí a dopravy může nastat rozpad betonu stěn
jamky a zvětšování prohlubně až do velikosti výtluku.

Závažnost poruchy:
Málo závažná porucha, nenastává-li rozpad betonu stěn a zvětšování poruchy.
Stupeň závažnosti 1 až 2.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Odstranění nečistot a osekání až na zdravý beton. Zaplnění
postupem odpovídajícím použité správkové hmotě. (Např. při
hmot na bázi silikátů se opravovaný beton pečlivě navlhčí, při
hmot na bázi epoxiakrylátů se na vysušený povrch opravy
nátěr).
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správkovou hmotou
použití správkových
použití správkových
provede penetrační

11 VÝTLUK
Skupina poruch

1

Parametr poruchy

Poruchy povrchu
Délka (m); šířka (m); plocha (m2); hloubka (mm)

Popis poruchy:
Prohlubně nepravidelného, často okrouhlého tvaru v desce. Plocha až několik dm ,
hloubka až 10 cm i více. Výtluky se vyskytují obvykle na trhlinách nebo na spárách,
ale mohou být i samostatně.
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Nejčastější příčina poruchy:
Místní narušení homogenity betonu s následným destrukčním účinkem posypových
solí, vody, mrazu a dopravy.

Podobné poruchy:
Některé větší jamky, které však vznikly odlišným způsobem.

Vývoj poruchy:
Zvětšování hloubky a průměru pokračujícími účinky solí, vody, mrazu a dopravy,
může dojít až k plošnému rozpadu povrchové vrstvy betonu.

Závažnost poruchy:
Středně závažná až závažná porucha. Stupeň závažnosti 2 až 3.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Zařezání okrajů poruchy na hloubku min. 20 mm. Odstranění nečistot a narušeného
betonu. Je nutno použít takový postup, aby nebyl narušen neporušený beton,
případně podkladní vrstvy. Vhodné je proto použití vysokotlaké vody (WOMA,
WAR), odfrézování, opískování či obroušení. Dokonalé očištění povrchu
opravovaného místa od úlomků betonu a prachových částic je základním
předpokladem úspěchu opravy.
Podle použité správkové hmoty se pak povrch opravovaného místa dokonale
navlhčí nebo opatří penetračním postřikem či nátěrem.
Při opravě poruchy přes spáru je nutno vložením dilatační vložky zabezpečit funkci
spáry již v době tvrdnutí správkové hmoty, jinak dilatační pohyby na spáře v
průběhu tvrdnutí, popř. i po vytvrzení, způsobí narušení vysprávky.
U správkových hmot na bázi cementu je po zarovnání povrchu vysprávky aplikován
ochranný postřik a po vyzrání vysprávky provedena impregnace povrchu.
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12 MAPOVÉ TRHLINKY
Skupina poruch

Poruchy povrchu

1

Plocha (m2)

Parametr poruchy

Popis poruchy:
Jemné mapovité rozpraskání povrchu vlasovými trhlinkami, jimi ohraničené plošky
řádově v cm2, šířka trhlinek okolo 0.1 mm, jejich hloubka v mm. Plocha
rozpraskaného povrchu řádově v dm2, zřídka v m2.

DETAIL A
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Nejčastější příčina poruchy:
Hydratační a kapilární smrštění cementové malty na povrchu, způsobené
nevhodnými vstupními materiály a výrobou směsi, nedostatečná nebo pozdní
ochrana čerstvého betonu před odparem vody.

Podobné poruchy:
Nevyskytují se.

Vývoj poruchy:
Odlupování povrchové vrstvičky malty, degradace povrchu, plošný rozpad povrchu
betonu.

Závažnost poruchy:
Málo závažná porucha v případě včasné sanace. Stupeň závažnosti 1.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Očištění plochy s výskytem mapových trhlinek nejlépe tlakovou vodou, popřípadě
opískováním. Nanesení fixačního nátěru.
Pozn.: V případě, že je povrch s výskytem mapových trhlinek již narušen např.
působením posypových solí, mrazu a vody, je postup opravy totožný s postupem
opravy při korozi povrchu (porucha 13).
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13 KOROZE POVRCHU
Skupina poruch

1

Parametr poruchy

Poruchy povrchu
Plocha (m2)

Popis poruchy:
Odlupování povrchové vrstvičky malty, zpočátku ojedinělé nebo ve skupinách,
jednotlivé odloupnuté šupiny řádově v cm2, později většího rozsahu řádově až v m
a intenzivní uvolňování zrn kameniva, poškození povrchu až na hloubku několika
cm. Nový povrch je hrbolatý s obvyklým uvolňováním dalších zrn kameniva.
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Nejčastější příčina poruchy:
Neprovzdušněný nebo nedostatečně provzdušněný a zpracovaný beton s
následnými účinky mrazu, vody a posypových solí, dále ruční opravy a dodělávky
povrchu, zasažení čerstvého betonu dešťovou srážkou, příměs kameniva z
nevhodných lokalit.

Podobné poruchy:
Plošný rozpad povrchu, který je však intenzivnější a zasahuje do větší hloubky.

Vývoj poruchy:
Další uvolňování hrubé frakce kameniva, rozpad malty a celková destrukce
povrchové vrstvy betonu do hloubky 5 a více cm.

Závažnost poruchy:
Středně závažná až závažná porucha. Zastaví-li se vývoj poruchy v první fázi, zvýší
se drsnost povrchu. Stupeň závažnosti 2 až 3.

Konstrukční a technické zásady opravy:
V první fázi vývoje poruchy očištění povrchu tlakovou vodou. Pokud se nevyskytují
nerovnosti přesahující hodnoty povolené ČSN 73 6123 tab. 15, provede se fixační
nátěr.
Je-li povrch více porušen, odstraní se narušený beton a nečistoty tlakovou vodou
(dostatečnost očištění se posuzuje na základě pevnosti v tahu povrchové vrstvy
stanovené podle ČSN 73 1318 a ČSN 73 6242; ta je vyhovující, pokud průměrná
hodnota zjištěná při všech zkouškách se rovná nebo je větší než 1.5 MPa a zároveň
maximálně 20 % všech naměřených hodnot není menší než 1.5 MPa a když žádná z
naměřených hodnot není menší než 1.2 MPa).
Podle použité správkové hmoty se povrch opravovaného místa dokonale navlhčí
nebo opatří penetračním postřikem či nátěrem. Na takto upravený povrch se nanese
a rozprostře správková hmota. Podle použité správkové hmoty se ošetřuje povrch
opravy a případně se opatří impregnací. Nesmí dojít ke zhoršení povrchových
vlastností oproti přilehlým částem krytu.
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14 PLOŠNÝ ROZPAD POVRCHU
Skupina poruch

1

Parametr poruchy

Poruchy povrchu
Plocha (m2)

Popis poruchy:
Pokračování koroze povrchu. Další uvolňování a vydrolování hrubé frakce kameniva
doprovázené rozpadem malty, spojité porušení betonu do hloubky 5 cm a větší,
někdy s trhlinami vzniklými následkem ztráty únosnosti desky. Plocha několik drn2
až m2

' ' O, -v .
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Nejčastější příčina poruchy:
Neprovedená oprava korodovaného povrchu, dále narušení betonu a vznik netěsné
spáry na styku s plošnou vysprávkou, nevyspravený výtluk.

Podobné poruchy:
Koroze povrchu, která je však méně intenzivní.

Vývoj poruchy:
Celkový rozpad a ztráta únosnosti desky.

Závažnost poruchy:
Velmi závažná porucha ohrožující bezpečnost dopravy. Stupeň závažnosti 4.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Odstraní se narušený beton a nečistoty tlakovou vodou. Posouzení dokonalosti
očištění i provedení opravy je obdobné jako u poruchy 13. V závažných případech
se provede výměna desky.
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15 OMLAZENÍ POVRCHU
Skupina poruch

1

Parametr poruchy

Poruchy povrchu
Plocha (m2)

Popis poruchy:
Ohlazený povrch vozovky zejména v jízdních stopách vozidel, zvláště v protisvětle
(viz foto) jsou patrné lesklé plošky oblažených zrn na povrchu desek.
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Nejčastější příčina poruchy:
Nevhodné kamenivo s velkou ohladitelností, zejména vápenec a dolomit.

Podobné poruchy:
Co do vlastností povrchu - ohlazené zdrsnění.

Vývoj poruchy:
Další ohlazování kameniva, případně vyjíždění mělkých kolejí v jízdních stopách.

Závažnost poruchy:
Velmi závažná porucha v případě možnosti ohrožení bezpečnosti dopravy sníženou
přilnavostí pneumatik vozidel k povrchu. Úseky s oblaženým povrchem jsou pod
stálou kontrolou odborných pracovníků správce komunikace. Stupeň závažnosti 3
až 4.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Provedení zdrsňovacích nátěrů na dokonale očištěný povrch; eventuelně
ofrézování, vyfrézování drážek nebo zdrsnění povrchu tlakovou vodou o tlaku min.
75 MPa. Impregnace zdrsněného povrchu. Kontrola výsledné drsnosti.
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20 NEFUNKČNÍ NEBO CHYBĚJÍCÍ TĚSNĚNÍ
PODÉLNÉ SPÁRY
Skupina poruch

2

Parametr poruchy

Poruchy na spárách bez destrukcí
Délka (m)

Popis poruchy:

a) Těsnění uvolněno nebo odtrženo od jedné ze stěn spáry (těsněním se rozumí
klasická zálivka nebo jiný typ utěsnění spáry).
b) Chybějící těsnění nebo nedolitá zálivka. Zálivka nebo jiné těsněný jsou pod
hranou spáry níže, nežli je její šířka. V nezalitých spárách se hromadí nečistoty
a zbytky posypových solí, což způsobuje další poruchy. Nezalitou spárou infiltruje
voda do konstrukce vozovky a podloží.
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Nejčastější příčina poruchy:
Neutěsnění spár při výstavbě, uvolnění, vytržení zálivky nebo těsnění následkem
dopravy a pohybu desek, nesprávná konstrukce spáry s ohledem na vlastnosti
těsnění a velikost skutečných dilatačních pohybů desek.

Podobné poruchy:
Nefunkční nebo chybějící těsnění příčné spáry.

Vývoj poruchy:
Další vytrhávání a uvolňování těsnění, možnost koroze betonu na stěnách spáry,
vznik kaveren - viz porucha 30 a 31. Vlivem infiltrované vody do konstrukce vozovky
a podloží se snižuje únosnost a vytváří se předpoklady vzniku dalších poruch.
Pevné částice vniklé do spáry způsobují rozdrcení styčných ploch spáry vlivem
nadměrných kontaktních napětí.

Závažnost poruchy:
Středně závažná porucha. Stupeň závažnosti 2.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Odstranění event, zbytků těsnění či nečistot (teplovzdušným agregátem,
mechanickým zařízením, tlakovou vodou o tlaku 10 až 50 MPa). Rozšíření spáry
na šířku 8 až 12 mm a hloubku 35 mm. Utěsnění spáry např. vložením těsnicího
provazce, penetrací stěn spáry, zalitím spáry.
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21 NEFUNKČNÍ NEBO CHYBĚJÍCÍ TĚSNĚNÍ
PŘÍČNÉ SPÁRY
Skupina poruch

2

Parametr poruchy

Poruchy na spárách bez destrukcí
Délka (m)

Popis poruchy:

a) Těsnění uvolněno nebo odtrženo od jedné ze stěn spáry (těsněním se rozumí
klasická zálivka nebo jiný typ utěsnění spáry).
b) Chybějící těsnění nebo nedolitá zálivka. Zálivka nebo jiné těsnění jsou pod
hranou spáry níže, nežli je její šířka. V nezalitých spárách se hromadí nečistoty
a zbytky posypových solí, což způsobuje další poruchy. Nezalitou spárou infiltruje
voda do konstrukce vozovky a podloží.
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Nejčastější příčina poruchy:
Neutěsnění spár při výstavbě, uvolnění, vytržení zálivky nebo těsnění následkem
dopravy a pohybu desek, nesprávná konstrukce spáry s ohledem na vlastnosti
těsnění a velikost skutečných dilatačních pohybů desek.

Podobné poruchy:
Nefunkční nebo chybějící těsnění podélné spáry.

Vývoj poruchy:
Další vytrhávání a uvolňování těsnění, možnost koroze betonu na stěnách spáry,
vznik kaveren - viz porucha 30 a 31. Vlivem infiltrované vody do konstrukce vozovky
a podloží se snižuje únosnost a vytváří se předpoklady vzniku dalších poruch.
Pevné částice vniklé do spáry způsobují rozdrcení styčných ploch spáry vlivem
nadměrných kontaktních napětí. Možnost vzniku schodů.

Závažnost poruchy:
Středně závažná porucha. Stupeň závažnosti 2.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Odstranění event, zbytků těsnění či nečistot (teplovzdušným agregátem,
mechanickým zařízením, tlakovou vodou o tlaku 10 až 50 MPa). Rozšíření spáry
na šířku 8 až 12 mm a hloubku 35 mm. Utěsnění spáry např. vložením těsnicího
provazce, penetrací stěn spáry, zalitím spáry.
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22 ROZESTOUPENÁ PODÉLNÁ SPÁRA
Skupina poruch

2

Parametr poruchy

Poruchy na spárách bez destrukcí
Délka (m); šířka (mm)

Popis poruchy:
Podélná spára, jejíž šířka je větší než 10 mm při teplotě vzduchu za posledních
8 hodin v rozmezí od +5 do +15 °C nebo dosáhne-li šířka spáry dvojnásobku své
původní šířky nebo zvětšila-li se její šířka za jeden rok o více než 30 %.
Rozestoupené podélné spáry se vyskytují rovněž na styku asfaltového
a cementobetonového krytu (jízdní pás - krajnice).

7«. j.-v
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Nejčastější příčina poruchy:
Chybějící kotvení spáry, následek sedání násypového tělesa, následek odstředivých
sil vozidel v zatáčkách, případně vzájemný posun betonových pasů.

Podobné poruchy:
Co do vzhledu - rozestoupená příčná spára.

Vývoj poruchy:
Rozestupování podélné spáry se během času zpomaluje, umožňuje ale vnikání vody
a roztoku posypových solí do konstrukce vozovky s následným vznikem dalších
poruch (viz např. porucha 30).

Závažnost poruchy:
Středně závažná porucha. Stupeň závažnosti 2.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Není-li rozestupování provázeno vznikem nerovnosti větší než povoluje
ČSN 73 6123, je postup opravy obdobný jako u poruchy 20 (zpravidla je
rozestupováním spáry narušena funkce zálivky). Vznikla-li na spáře nerovnost větší
než povoluje ČSN 73 6123, provede se vyrovnání zvedáním desek, případně
zbroušení nerovnosti, obnova těsnění podle postupu jako u poruchy 20 a
impregnace obroušeného povrchu.
Na styku cementobetonového a asfaltového krytu se provede rozšíření spáry na cca
12 mm, event, zařezání okrajů opravy na hloubku min. 20 mm. Vybourání
narušeného materiálu a odstranění nečistot. Vyplnění rozestoupené spáry, případně
prostoru opravy při šířce do 50 mm dostatečně pružnou sanační hmotou na bázi
asfaltových modifikovaných hmot. Při větší šířce se vyplní prostor opravy asfaltovou
směsí.
Pozn.: Při rozsáhlém výskytu velkých rozestupování spár je vhodné řešit projektem
obnovu spolupůsobení desek na spáře.
ČSN 73 6123 povoluje v tabulce 15 nerovnost povrchu cementobetonové vozovky
maximálně:
Skupina vozovek

L

I

II

lil

IV

Nerovnost (mm) max.

3

5

6

6

6
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23 ROZESTOUPENÁ PŘÍČNÁ SPÁRA
Skupina poruch

2

Parametr poruchy

Poruchy na spárách bez destrukcí
Délka (m); šířka (m)

Popis poruchy:
Příčná spára, jejíž šířka je větší než 15 mm při teplotě vzduchu za posledních
8 hodin v rozmezí od +5 do +15 °C nebo dosáhne-li šířka spáry dvojnásobku své
původní šířky. Rozestoupené příčné spáry se rovněž vyskytují na styku
cementobetonového a asfaltového krytu.
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Nejčastější příčina poruchy:
Smršťováni betonu teplotní nebo hydratační, vliv intenzivního provozu, navazujíc,
vložené úseky asfaltového krytu, umožňující posun desek.

Podobné poruchy:
Co do vzhledu - rozestoupená podélná spára.

Vývoj poruchy:

Rozestupování příčné spáry se během času zpomaluje, umožňuje ale vnikaní vody
a roztoku posypových solí do konstrukce vozovky s následným vznikem dalších
poruch (viz např. poruchy 31, 51). Snížení až ztrata spolupůsobeni desek.

Závažnost poruchy:
Středně závažná porucha. Stupeň závažnosti 2.

Konstrukční a technické zásady opravy.
Nmí-li rozestupování provázeno vznikem nerovnosti větší než povoluje
ČSN 73 6123 je postup opravy obdobný jako u poruchy 20 (zpravidla je
rozestupováním spáry narušena funkce těsnění). Vzníkla-I, na spare nerovnost vete,
než povoluje ČSN 73 6123, provede se vyrovnaní zvedáním desek; Pnp
zbroušení nerovnosti, obnova těsnění podle postupu jako up
y
impregnace obroušeného povrchu.
Na styku cementobetonového a asfaltového krytu se provede rozšíření spáry na 0^
12 mm event, zařezání okrajů opravy na hloubku mm. 20^
; ^
narušeného materiálu a odstranění nečistot. vyPjněn^rozestouPenehSPan^upr'Pabdan®
orostoru opravy při šířce do 50 mm dostatečné pružnou sanační hmotou na bázi
asfaltových modifikovaných hmot. Při větší šířce se vyplní prostor opravy asfaltovou
směsí.
Pozn. : Při rozsáhlém výskytu velkých rozestupování spár je vhodné řešit projektem
obnovu spolupůsobení desek na spáře.
ČSN 73 6123 povoluje v tabulce 15 nerovnost povrchu cementobetonové vozovky
maximálně:
Skupina vozovek

L

I

II

lil

IV

Nerovnost (mm) max.

3

5

6

6

6
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24 TĚSNÁ PŘÍČNÁ SPÁRA
Skupina poruch

2

Parametr poruchy

Poruchy na spárách bez destrukcí
Délka (m)

Popis poruchy:
Vzájemné přiblížení dvou sousedních desek tak, že šířka spáry je menší než její
původní šířka.
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Nejčastější příčina poruchy:
Posun desek po spádu vozovky v úsecích s větším spádem nebo stoupáním nebo
teplotní dilatace desek.

Podobné poruchy:
Nevyskytují se.

Vývoj poruchy:
Možnost zvednutí desek v létě vlivem teploty nebo až vystřelení desky.

Závažnost poruchy:
Středně závažná porucha. Stupeň závažnosti 2.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Proříznutí spáry na celou tloušťku desky, obnova těsnění spáry postupem jako
v případě poruchy 20.
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25 VZÁJEMNÝ POSUN BETONOVÝCH PÁSŮ
Skupina poruch

2

Parametr poruchy

Poruchy na spárách bez destrukcí
Délka (m); rel. posun (mm)

Popis poruchy:
Betonové pásy se navzájem pohybují, což se projevuje vzájemným posunem
příčných spár obou pásů. Velikost relativního posunu je až 100 mm.
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Nejčastější příčina poruchy:
Nekotvené betonové pásy, podklad umožňující snadný posun pásů, velký podélný
sklon, vliv dopravy.

Podobné poruchy:
Nevyskytují se.

Vývoj poruchy:
Při pokračujícím posunu možnost rozestupování podélné spáry, vznik nerovností,
vznik dalších poruch - např. ulomení rohů na styku desek.

Závažnost poruchy:
Málo závažná porucha. Stupeň závažnosti 1.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Není-li posun pásů provázen vznikem nerovností větších než povoluje
ČSN 73 6123, je postup opravy obdobný jako u poruchy 20 (zpravidla je posunem
pásů narušena funkce těsnění). Vznikla-li na spáře nerovnost větší než povoluje
ČSN 73 6123, provede se vyrovnání zvedáním desek, případně zbroušení
nerovnosti, obnova těsnění podle postupu jako u poruchy 09 a impregnace
obroušeného povrchu.
Pozn.: Při větších posunech pásů doprovázených rozšířením spáry a vznikem
nerovností je vhodné posoudit projektem obnovu spolupůsobení desek, včetně
odstranění nerovností.
ČSN 73 6123 povoluje v tabulce 15 nerovnost povrchu cementobetonové vozovky
maximálně:
Skupina vozovek

L

I

II

III

IV

Nerovnost (mm) max.

3

5

6

6

6
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30 ROZPAD BETONU NA PODÉLNÉ SPÁŘE
Skupina poruch

3

Parametr poruchy

Poruchy na spárách s destrukcemi
Délka (m); šířka (mm)

Popis poruchy:
Rozpad betonu na styku dvou desek - na spáre, šířka rozpadu až 100 mm, hloubka
150 mm i více. Rozpad postupuje odspodu k povrchu nebo opačně, následkem toho
pak dochází k odlamování hran. Na podélných spárách může dosahovat souvislý
rozpad až několika desítek metrů.
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Nejčastější příčina poruchy:
Nefunkční odtok vody na styku cementobetonového krytu a podkladní vrstvy. Do
neutěsněné spáry proniká roztok posypových solí, který za spolupůsobení mrazu
rozrušuje beton.

Podobné poruchy:
Rozpad betonu na příčné spáře.

Vývoj poruchy:
Úplná destrukce betonu v okolí podélné spáry na šířku až 200 mm a na celou
tloušťku desky.

Závažnost poruchy:
Závažná porucha. Stupeň závažnosti 3.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Způsob opravy řeší projekt a musí zamezovat, či alespoň výrazně omezovat příčinu
poruchy, t.j. pronikání roztoku posypových solí. Vlastní oprava zpravidla obsahuje
tyto postupy:
Zařezání okrajů opravy na min. 50 mm hloubky. Vybourání narušeného betonu
a odstranění nečistot (zejména při vyfoukávání kalů po řezání se snadno vytváří
povlak na stěně opravy). Další postup:
□
□
□
□
□
□

vyvrtání otvorů pro kotevní tmy v neutrálně rovině desky,
uložení tmů a podélné výztuže,
zabezpečení vytvoření spáry na celou tloušťku opravy,
zaplnění správkovou hmotou a ochrana povrchu správkové hmoty,
utěsnění spáry,
impregnace povrchu opravy.

Pozn.: Protože i v průběhu dne dochází následkem změn teplot k dilatačním
pohybům desek, musí být vytvořena spára na plnou tloušťku desky, aby dilatační
pohyby nenarušily přilnavost nebo celistvost opravy již v průběhu tuhnutí správkové
hmoty.
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31 ROZPAD BETONU NA PŘÍČNÉ SPÁŘE
Skupina poruch

3

Parametr poruchy

Poruchy na spárách s destrukcemi
Délka (m); šířka (mm)

Popis poruchy:
Rozpad betonu na styku dvou desek - na spáře, šířka rozpadu až 100 mm, hloubka
150 mm i více. Rozpad postupuje odspodu k povrchu nebo opačně (viz obr.),
následkem toho pak dochází k odlamování hran. Na příčných spárách může
dosahovat souvislý rozpad přes celou šířku desky.
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Nejčastější příčina poruchy:
Nefunkční odtok vody na styku cementobetonového krytu a podkladní vrstvy. Do
neutěsněné spáry proniká roztok posypových solí, který za spolupůsobení mrazu
rozrušuje beton.

Podobné poruchy:
Rozpad betonu na podélné spáře.

Vývoj poruchy:
Úplná destrukce betonu v okolí podélné spáry na šířku až 200 mm a na celou
tloušťku desky.

Závažnost poruchy:
Závažná porucha. Stupeň závažnosti 2.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Způsob opravy řeší projekt a musí zamezovat, či alespoň výrazně omezovat příčinu
poruchy, t.j. pronikání roztoku posypových solí. Vlastní oprava zpravidla obsahuje
tyto postupy:
Zařezání okrajů opravy na min. 50 mm hloubky. Vybourání narušeného betonu
a odstranění nečistot (zejména při vyfoukávání kalů po řezání se snadno vytváří
povlak na stěně opravy). Další postup:
□
□
□
□
□
□

vyvrtání otvorů pro kotevní tmy v neutrálně rovině desky,
uložení trnů a podélné výztuže,
zabezpečení vytvoření spáry na celou tloušťku opravy,
zaplnění správkovou hmotou a ochrana povrchu správkové hmoty,
utěsnění spáry,
impregnace povrchu opravy.

Pozn.: Protože i v průběhu dne dochází následkem změn teplot k dilatačním
pohybům desek, musí být vytvořena spára na plnou tloušťku desky, aby dilatační
pohyby nenarušily přilnavost nebo celistvost opravy již v průběhu tuhnutí správkové
hmoty.
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32 ODROLENÁ HRANA PODÉLNÉ SPÁRY
Skupina poruch

3

Parametr poruchy

Poruchy na spárách s destrukcemi
Délka (m)

Popis poruchy:
V případě výškového posunu jednoho dopravního pásu vůči druhému na spáře
dochází k odrolování a obrušování vyšší hrany. Velikost odrolení je řádově v mm
až cm. Odrolení probíhá souvisle na délku několika metrů až desítek metrů.
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Nejčastější příčina poruchy:
K odrolování a obrušován vyšší (volné) hrany dochází následkem přejezdu vozidel
z jednoho pásu do druhého.

Podobné poruchy:
Odrolená hrana příčné spáry.

Vývoj poruchy:
Postupné odrolování vyšší hrany do šířky, možnost narušení homogenity betonu
na odrolených plochách a jeho rozpad.

Závažnost poruchy:
Středně závažná porucha. Stupeň závažnosti 2.

Konstrukční a technické zásady opravy:
V každém případě je nutné zvážit možnost zásadní úpravy výškových poměrů na
spáře. Při včasné opravě postačuje obnova rovnosti zbroušením, nebo zvednutím
a podinjektováním desek. Při opravě rozvinuté poruchy se provede zařezání okrajů
opravy na hloubku min. 20 mm. Vybourání narušeného betonu a odstranění
nečistot. Zabezpečení vytvoření spáry na celou tloušťku opravy. Zaplnění
správkovou hmotou, urovnání a ošetření povrchu opravy. Utěsnění spáry. Podle
použité správkové hmoty event, impregnace povrchu opravy.
Pozn.: Při použití dostatečně pružných sanačních hmot na bázi asfaltových
modifikovaných hmot je těsnění spáry vytvořeno správkovou hmotou.
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33 ODROLENÁ HRANA PŘÍČNÉ SPÁRY
Skupina poruch

3

Parametr poruchy

Poruchy na spárách s destrukcemi
Délka (m)

Popis poruchy:
Neleží-li protilehlé hrany příčné spáry v rovině (viz např. porucha 52), dochází
k odrolování, resp. obrušování volné hrany, zejména v jízdních stopách vozidel.
Velikost odrolení je řádově v mm až cm.
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Nejčastější příčina poruchy:
Přejezdy vozidel přes volnou hranu desky.

Podobné poruchy:
Odrolená hrana podélné spáry.

Vývoj poruchy:
Postupné odrolování vyšší hrany do šířky, možnost narušení homogenity betonu
na odrolených plochách a jeho rozpad.

Závažnost poruchy:
Málo závažná až středně závažná porucha. Stupeň závažnosti 1 až 2.

Konstrukční a technické zásady opravy:
V každém případě je nutné zvážit možnost zásadní úpravy výškových poměrů na
spáře. Při včasné opravě postačuje obnova rovnosti zbroušením, nebo zvednutím
a podinjektováním desek. Při opravě rozvinuté poruchy se provede zařezání okrajů
opravy na hloubku min. 20 mm. Vybourání narušeného betonu a odstranění
nečistot. Zabezpečení vytvoření spáry na celou tloušťku opravy. Zaplnění
správkovou hmotou, urovnání a ošetření povrchu opravy. Utěsnění spáry. Podle
použité správkové hmoty event, impregnace povrchu opravy.
Pozn.: Při použití dostatečně pružných sanačních hmot na bázi asfaltových
modifikovaných hmot je těsnění spáry vytvořeno správkovou hmotou.
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34 OPRÝSKANÁ HRANA PŘÍČNÉ SPÁRY
Skupina poruch

3

Parametr poruchy

Poruchy na spárách s destrukcemi
Délka (m)

Popis poruchy:
Bodové nebo až několik dm dlouhé odlomení jedné nebo obou hran spáry, hloubka
odlomení 10 až 50 mm i více, vyskytuje se často u neutěsněných spár.
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Nejčastější příčina poruchy:
a) Porucha vzniká často již při řezání spár následkem vydrolování kamínků, není-li
beton dostatečně pevný.
b) Kamínky, případně jiné nečistoty zapadlé do spáry způsobí následkem tepelné
dilatace velká kontaktní napětí na hranách, překračující mez pevnosti betonu.
Nebezpečí výskytu této poruchy v případě staveništní dopravy po vozovce s dosud
neutěsněnými spárami.

Podobné poruchy:
Odrolená hrana příčné spáry, výtluk na spáře.

Vývoj poruchy:
Možnost narušení betonu v místě oprýskání a jeho postupný rozpad.

Závažnost poruchy:
Málo až středně závažná porucha (dle rozsahu). Stupeň závažnosti 1 až 2.

Konstrukční a technické zásady opravy;
Pokud šířka oprýskání nepřesáhne 12 mm, opraví se takto:
□ Odstranění event, zbytků těsnění či nečistot (teplovzdušným agregátem,
mechanickým zařízením, tlakovou vodou o tlaku 10 až 50 MPa, event, ručně).
Rozšíření spáry na šířku 8 až 12 mm a hloubku 35 mm. Utěsnění spáry např.
osazením vymezovací vložky, penetrací stěn spáry, zalitím spáry.
Pokud je šířka oprýskání větší než 12 mm, provede se oprava tímto postupem:
□ Zařezání okrajů opravy na hloubku min. 20 mm. Vybourání narušeného betonu
a odstranění nečistot. Zabezpečení vytvoření spáry na celou tloušťku opravy.
Zaplnění správkovou hmotou, urovnání a ošetření povrchu opravy. Utěsnění
spáry. Podle použité správkové hmoty event, impregnace povrchu opravy.
Pozn.: Při použití dostatečně pružných sanačních hmot na bázi asfaltových
modifikovaných hmot je těsnění spáry vytvořeno správkovou hmotou.
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35 ULOMENÁ HRANA DESKY
Skupina poruch

3

Parametr poruchy

Poruchy na spárách s destrukcemi
Délka (m)

Popis poruchy:
Oblouková trhlina připomínající ploché písmeno "D" vyskytující se na příčných
i podélných spárách, vyvinutá buď podél jedné hrany, nebo zasahující malou část
přilehlé kolmé hrany téže desky. Délka ulomení bývá až několik desítek cm, trhlina
se vyskytuje zpravidla osamoceně.
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Nejčastější příčina poruchy:
Porucha vzniká na volných hranách desek smykovým napětím od zatížení nebo
zatížením příliš čerstvého betonu koncentrací napětí na malou plochu u spáry, dále
nedodržením technologie při výstavbě, např. řezáním spár v příliš čerstvém betonu.

Podobné poruchy:
Oblouková trhlina, která však dosahuje větší délky.

Vývoj poruchy:
Rozpad betonu v blízkém okolí trhliny, vytržení betonu ulomené části, vznik výtluků
s možností vytvoření plošného rozpadu.

Závažnost poruchy:
Středně závažná porucha. Stupeň závažnosti 2.

Konstrukční a technické zásady opravy;
Probroušení trhliny na šířku 10 až 15 mm do hloubky 35 mm. Vyčištění trhliny
a utěsnění postupem stejným jako v případě poruchy 20.
Při rozvinutější poruše, kdy již nastává rozpad betonu, nutno ohraničit svislým
řezem prostor opravy, vysekat na zdravý beton a zaplnit správkovou hmotou. Při
provádění opravy nutno zajistit funkci spáry umístěním vložek do spáry na plnou
tloušťku opravy. Zarovnání a ošetření povrchu opravy. Utěsnění spáry.
Pozn.: S ohledem na zamezení vnikání vody do vozovky je žádoucí co nejdříve
provést utěsnění trhliny.
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36 ROZDRCENÝ ROH NA STYKU DESEK
Skupina poruch

3

Parametr poruchy

Poruchy na spárách s destrukcemi
Plocha (m2)

Popis poruchy:
Rozdrcený roh (rohy) na styku dvou desek s krajnicí nebo na styku desek mezi
dopravními pásy. Trhliny obvykle neprocházejí celou tloušťkou desek, rozdrcená
hmota betonu obvykle chybí Plocha poruchy cca 100 až 200 cm2.
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Nejčastější příčina poruchy:
Tepelná dilatace desek, nevstřícnost spár desek, zatížení dopravou, působí i tuhost
cementobetonového krytu a vlastnosti podkladních vrstev..

Podobné poruchy:
Výtluky, především co do vzhledu, ulomený roh desky.

Vývoj poruchy:
Postupné rozrušování betonu v místě poruchy a přilehlých spárách vlivem mrazu,
vody a posypových solí, zvětšování prohlubně. Možnost až plošného rozpadu.

Závažnost poruchy:
Středně závažná porucha. Stupeň závažnosti 2.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Ohraničení opravy a vysekání na zdravý beton. Vyčištění prostoru opravy. Umístění
vložek do spár na plnou tloušťku opravy. Zaplnění správkovou hmotou, zarovnání
a ošetření povrchu opravy. Utěsnění spár.
Pozn.: Při vyplnění opravy sanační hmotou
modifikovaných hmot není nutno vytvářet spáru.
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na

bázi

asfaltobetonových

40 PODÉLNÁ TRHLINA
Skupina poruch

4

Parametr poruchy

Trhliny
Délka (m); šířka (mm)

Popis poruchy:
Trhlina je orientována rovnoběžně nebo téměř rovnoběžně s osou komunikace,
obvykle prochází celou tloušťkou desky a přes celou délku desky. Někdy navazuje
na příčné trhliny. Podélné trhliny se mohou vyskytovat i ve skupinách. Kromě
jednoduchých se vyskytují rovněž podélné trhliny větvené.
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Nejčastější příčina poruchy:
Zatížení provozem, zvláště při nadměrných kolových tlacích, nerovnost podkladu,
sedání násypového tělesa, pozdní řezání podélných spár na příliš široké desce.

Podobné poruchy:
Trhliny všeobecně.

Vývoj poruchy:
Postupný rozpad betonu podél trhliny, postupné vydrolování rozpadlé hmoty, vznik
výtluků, větvení trhliny, případný vznik dalších větví.

Závažnost poruchy:
Závažnost poruchy musí být posuzována individuálně v souvislosti s příčinami
vzniku trhliny a jejím chováním. Méně závažné jsou trhliny nepracující, závažné jsou
trhliny vykazující pohyb.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Postup a):
Rozšíření trhliny na šířku 10 až 15 mm do hloubky 35 mm. Vyčištění trhliny
a utěsnění postupem stejným jako v případě poruchy 20.
Postup b):
Odstranění původního těsnění a vyčištění trhliny s vyfrézováním na min. šířku 10
mm. Prořezání sousedních spár na celou tloušťku krytu. Utěsnění sousedních
kontrakčních a podélných spár postupem stejným jako v případě poruchy 20.
Vyřezání drážek pro spony s vyvrtáním otvorů, vybourání event, nedořezaných
zbytků a vyčištění drážek a vrtů. Osazení spon a zaplnění správkovou hmotou.
Podle použité správkové hmoty ošetření povrchu opravy.
Pozn.: S ohledem na zamezení vnikání vody do vozovky je žádoucí co nejdříve
provést utěsnění trhliny.
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41 OBLOUKOVÁ TRHLINA
Skupina poruch

4

Parametr poruchy

Trhliny
Délka (m); šířka (mm)

Popis poruchy:
Trhlina tvoří plochý oblouk a je pravidelně vyvinuta na podélné spáře. Délka trhliny
řádově v metrech, často přetíná příčnou spáru. Obvykle se nevětví.
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Nejčastější příčina poruchy:
Pozdní řezání podélných spár na příliš široké desce, neúčinná podélná spára,
nerovnoměrná únosnost podkladu.

Podobné poruchy:
Ulomená hrana, jejíž délka je však řádově menší.

Vývoj poruchy:
Postupný rozpad betonu podél trhliny, postupné vydrolování rozpadlé hmoty, vznik
výtluků.

Závažnost poruchy:
Závažnost poruchy musí být posuzována individuálně v souvislosti s příčinami
vzniku trhliny a jejím chováním. Méně závažné jsou trhliny nepracující, závažné jsou
trhliny vykazující pohyb.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Postup a):
Rozšíření trhliny na šířku 10 až 15 mm do hloubky 35 mm. Vyčištění trhliny
a utěsnění postupem stejným jako v případě poruchy 20.
Postup b):
Odstranění původního těsnění a vyčištění trhliny s vyfrézováním na min. šířku 10
mm. Prořezání sousedních spár na celou tloušťku krytu. Utěsnění sousedních
kontrakčních a podélných spár postupem stejným jako v případě poruchy 20.
Vyřezání drážek pro spony s vyvrtáním otvorů, vybourání event, nedořezaných
zbytků a vyčištění drážek a vrtů. Osazení spon a zaplnění správkovou hmotou.
Podle použité správkové hmoty ošetření povrchu opravy.
Pozn.: S ohledem na zamezení vnikání vody do vozovky je žádoucí co nejdříve
provést utěsnění trhliny.
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42 PŘÍČNÁ TRHLINA
Skupina poruch

4

Parametr poruchy

Trhliny
Délka (m); šířka (mm)

Popis poruchy:
Trhlina je orientována kolmo nebo téměř kolmo k podélným hranám desky (úhel
odklonu je menší než 5°), probíhá obvykle přes celou šířku i tloušťku desky. Trhliny
se mohou vyskytovat i ve skupinách. Kromě jednoduchých vyskytují se rovněž
příčné trhliny větvené
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Nejčastější příčina poruchy:
Poddimenzování, zatížení provozem, tepelné borcení a zatížení, tepelná dilatace
desek, vliv smršťovacího napětí při pozdním řezání příčných spár, sedání nasypu
nad presypanými objekty.

Podobné poruchy:
Trhliny všeobecně.

Vývoj poruchy:
Postupný rozpad betonu podél trhliny, postupné vydrolování rozpadlé hmoty, vznik
výtluků, větvení trhliny, případný vznik dalších větví.

Závažnost poruchy:
Závažnost poruchy musí být posuzována individuálně v souvislosti s příčinami
vzniku trhliny a jejím chováním. Méně závažné jsou trhliny nepracující, závažné jsou
trhliny vykazující pohyb.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Postup a):
Rozšíření trhliny na šířku 10 až 15 mm do hloubky 35 mm. Vyčištění trhliny
a utěsnění postupem stejným jako v případě poruchy 20.
Postup b):
Pokud je vznik trhliny doprovázen vytvořením nerovnosti větší nez povoluje
ČSN 73 6123, provede se nejprve vyrovnání zvedáním částí desek, případně
zbroušení nerovnosti.
Odstranění původního těsnění a vyčištění trhliny s vyfrézováním na min. šířku 10
mm. Prořezání sousedních spár na celou tloušťku krytu. Utěsnění sousedních
kontrakčních a podélných spár postupem stejným jako v případě poruchy 20.
Vyřezání drážek pro spony s vyvrtáním otvorů, vybourání event, nedořezaných
zbytků a vyčištění drážek a vrtů. Osazení spon a zaplnění správkovou hmotou.
Podle použité správkové hmoty ošetření povrchu opravy.
Pozn.: S ohledem na zamezení vnikání vody do vozovky je žádoucí co nejdříve
provést utěsnění trhliny.
ČSN 73 6123 povoluje v tabulce 15 nerovnost povrchu cementobetonové vozovky
maximálně:
Skupina vozovek

L

I

II

III

IV

Nerovnost (mm) max.

3

5

6

6

6
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43 ŠIKMÁ TRHLINA
Skupina poruch

4

Parametr poruchy

Trhliny
Délka (m); šířka (mm)

Popis poruchy:
Trhlina propojuje nebo téměř propojuje podélné hrany desky pod úhlem větším než
5° (od kolmé spojnice podélných hran) nebo propojuje podélnou a příčnou hranu
téže desky ve vzdálenosti větší než 1.2 m od rohu. Trhlina prostupuje deskou
na celou tloušťku desky. Kromě jednoduchých vyskytují se rovněž šikmé trhliny
větvené.
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Nejčastější příčina poruchy:
Poddimenzování, zatížení provozem, tepelné borcení a zatížení, neúčinná podélná
spára, nerovnost podkladu, výrazně rozdílná únosnost podkladu pod deskou.

Podobné poruchy:
Trhliny všeobecně.

Vývoj poruchy:
Postupný rozpad betonu podél trhliny, postupné vydrolování rozpadlé hmoty, vznik
výtluků, větvení trhliny, případný vznik dalších větví.

Závažnost poruchy:
Závažnost poruchy musí být posuzována individuálně v souvislosti s příčinami
vzniku trhliny a jejím chováním. Méně závažné jsou trhliny nepracující, závažné jsou
trhliny vykazující pohyb.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Postup a):
Rozšíření trhliny na šířku 10 až 15 mm do hloubky 35 mm. Vyčištění trhliny
a utěsnění postupem stejným jako v případě poruchy 20.
Postup b):
Odstranění původního těsnění a vyčištění trhliny s vyfrézováním na min. šířku 10
mm. Prořezání sousedních spár na celou tloušťku krytu. Utěsnění sousedních
kontrakčních a podélných spár postupem stejným jako v případě poruchy 20.
Vyřezání drážek pro spony s vyvrtáním otvorů, vybourání event, nedořezaných
zbytků a vyčištění drážek a vrtů. Osazení spon a zaplnění správkovou hmotou.
Podle použité správkové hmoty ošetření povrchu opravy.
Pozn.: S ohledem na zamezení vnikání vody do vozovky je žádoucí co nejdříve
provést utěsnění trhliny.
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44 NEPRAVIDELNÁ (MEANDROVÁ) TRHLINA
Skupina poruch

4

Parametr poruchy

Trhliny
Délka (m); šířka (mm)

Popis poruchy:
Trhlina s křivolakým, nepravidelným, někdy meandrovým průběhem, převážně
v podélném směru. Zvláštním případem jsou "sinusové" trhliny - viz foto.
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Nejčastější příčina poruchy:
Heterogenita betonu, anizotrotopie smršťovacích sil v čerstvém betonu, pozdní
řezání spár. "Sinusové" trhliny vznikají v úsecích, kde jsou dobetonovávány přídatné
rozširovací pruhy, u nichž není zajištěno vytvoření příčných spár na celou tloušťku
desky už v čerstvém betonu a není tím umožněna dilatace vozovky a dodatečně
betonovaného pruhu ve stejných celcích.

Podobné poruchy:
Trhliny všeobecně.

Vývoj poruchy:
Postupný rozpad betonu podél trhliny, postupné vydrolování rozpadlé hmoty, vznik
výtluků.

Závažnost poruchy:
Závažnost poruchy musí být posuzována individuálně v souvislosti s příčinami
vzniku trhliny a jejím chováním. Méně závažné jsou trhliny nepracující, závažné jsou
trhliny vykazující pohyb.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Postup a):
Rozšíření trhliny na šířku 10 až 15 mm do hloubky 35 mm. Vyčištění trhliny
a utěsnění postupem stejným jako v případě poruchy 20.
Postup b):
Odstranění původního těsnění a vyčištění trhliny s vyfrézováním na min. šířku 10
mm. Prořezání sousedních spár na celou tloušťku krytu. Utěsnění sousedních
kontrakčních a podélných spár postupem stejným jako v případě poruchy 20.
Vyřezání drážek pro spony s vyvrtáním otvorů, vybourání event, nedořezaných
zbytků a vyčištění drážek a vrtů. Osazení spon a zaplnění správkovou hmotou.
Podle použité správkové hmoty ošetření povrchu opravy.
Pozn.: S ohledem na zamezení vnikání vody do vozovky je žádoucí co nejdříve
provést utěsnění trhliny.
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45 ULOMENÝ ROH DESKY
Skupina poruch

4

Parametr poruchy

Trhliny
Délka (m); šířka (mm)

Popis poruchy:

úseky vymezené
a

TÄ ÄÄS

jejich délka je v rozmezí 0.2 až 1.0 m. Trhlina je vyvinutá na celou tloustku desky.
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Nejčastější příčina poruchy:
Zatížení volného rohu desky, nevstřícnost sousedních pásů, zatížení příliš
čerstvého betonu, vznikem napětí při řezání spár.

Podobné poruchy:
Rozdrcený roh na styku desek.

Vývoj poruchy:
Rozpad betonu v okolí trhliny, postupné vydrolování odlomených částí betonu, vznik
výtluků.

Závažnost poruchy:
Středně závažná porucha v první fázi vývoje, závažná porucha po vydrolení
betonové hmoty v konečné fázi. Stupeň závažnosti 2 až 3.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Zařezání okraje opravy a odstranění betonu ulomeného rohu na celou tloušťku
desky. Řez nesmí být dalšími pracemi poškozen. Zabezpečení funkce spáry již v
průběhu zrání správkové hmoty (vložkami nebo separačním nátěrem). Vyplnění
správkovou hmotou, urovnání a ošetření povrchu opravy, utěsnění spár postupem
stejným jako v případě poruchy 20. Případná impregnace povrchu opravy podle
použité správkové hmoty.
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50 ROZLOMENÁ DESKA
Skupina poruch

5

Parametr poruchy

Deformace nivelety
Plocha (m2)

Popis poruchy:
Nejméně jedna trhlina procházející celou tloušťkou desky (viz foto), nejčastěji však
kombinace podélných, šikmých a příčných trhlin na jedné desce, způsobující
rozdělení desky na bloky. Charakteristický je viditelný zlom nebo samostatný
vertikální, případně horizontální posuv jednotlivých bloků.
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Nejčastější příčina poruchy:
Vozovka na konci životnosti, neúnosné podloží, nadměrné sedání násypu

Podobné poruchy:
Příčná trhlina v případě čistého zlomu desky (viz foto).

Vývoj poruchy:
Celková destrukce desky.

Závažnost poruchy:
Velmi závažná porucha v případě, že vertikální pohyb bloků desky má za následek
vytvoření schodů s negativním důsledkem na bezpečnost provozu. Stupeň
závažnosti 3 až 4.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Postup a):
Zvednutí a podinjektování pokleslých částí desky. Vyfrézování trhliny na šířku 10 až
15 mm a hloubku 35 mm. Vyčištění spár a trhliny. Utěsnění spár a trhliny stejným
postupem jako v případě poruchy 20.
Postup b):
Vybourání rozlomené desky. Vyčištění prostoru opravy. Separační nátěr nebo jiný
způsob zabezpečení spár se sousedními deskami. Položení armovacích sítí a jejich
fixace v polovině tloušťky desky. Betonáž vyjmuté desky (superplastifikovaným
betonem a pod.). Ochranný postřik vybetonované desky. Impregnace povrchu
desky. Těsnění spár postupem stejným jako v případě poruchy 20.
Pozn.. Protože teto porucha má jako jednu z příčin obvykle nedostatečnou únosnost
voz?vky’ je vhodné volit postup zvyšující únosnost desky, jako je způsob ad b). Při
větší četnosti těchto poruch na daném úseku je vhodné na základě projektu zvážit
zesílení nebo rekonstrukci vozovky.
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51 PUMPOVÁNÍ DESKY
Skupina poruch

5

Parametr poruchy

Deformace nivelety
Není

Popis poruchy:
V první fázi ještě nepatrný svislý pohyb nepodporovaných okrajů desek při přejezdu
vozidel, později vyplavování jemných zrn podkladních vrstev a vytváření dutin pod
hranami desek. Viditelný vertikální pohyb okrajů desek při přejezdu těžkých vozidel
za deštivého počasí s patrným výronem vypumpovaného bahna.
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Nejčastější příčina poruchy:
Dopravou způsobené svislé pohyby desek vyvolávají pumpování vody a jemných
částic z podkladních vrstev netěsnými spárami, trhlinami a zpod okrajů desek.
Následkem je vytváření dutin, nepodepřených okrajů desek a vznik dalších poruch.

Podobné poruchy:
Nevyskytují se.

Vývoj poruchy:
Ztráta podporování desek zejména v okolí spár, ztráta spolupůsobení desek,
odlamování rohů, tvorba příčných trhlin až do vzdálenosti 2 m od příčné spáry.

Závažnost poruchy:
Velmi závažná porucha. Stupeň závažnosti 4.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Postup opravy stejný jako v případě poruchy 50, doplněný eventuálně o vyspravení
horní podkladní vrstvy (postup b) a o obnovu spolupůsobení desek.
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52 VERTIKÁLNÍ POSUN DESEK (SCHODY)
5

Deformace nivelety

Parametr poruchy

Výška schodu (mm)

Skupina poruch

Popis poruchy:
Nerovnost dvou protilehlých hran příčné spáry větší než 4 mm. Porucha je vyvinuta
na celou šířku desky. Vyšší hrana je pravidelně na konci desky ve směru jízdy.
Charakteristickým projevem poruchy jsou rázy vznikající při přejezdu vozidel přes
hrany, subjektivně dobře pozorovatelné jejich osádkou.
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Nejčastější příčina poruchy:
Při netěsných spárách dochází vlivem infiltrace vody a vlivem dopravy k přesunu
materiálu podkladu od jedné desky ke druhé, a to proti směru jízdy vozidel. Nárazy
kol na okraje desek způsobují zvýšení schodů.

Podobné poruchy:
Vzhledově - vertikální posun pásů.

Vývoj poruchy:
Zvětšování výšky schodů vlivem zvyšujícího se dynamického zatížení, ztráta
spolupůsobení desek, vznik pumpování a následných trhlin. Zvyšující se negativní
vliv na komfort jízdy a bezpečnost provozu.

Závažnost poruchy:
Závažná porucha. Stupeň závažnosti 3.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Vyrovnání nerovností zvedáním desek s podinjektováním, případně zbroušení
nerovnosti, obnova těsnění spáry podle postupu jako u poruchy 20 a případně
impregnace obroušeného povrchu.
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53 VERTIKÁLNÍ POSUN PÁSŮ
Skupina poruch

5

Parametr poruchy

Deformace nivelety
Délka (m); výška (mm)

Popis poruchy:

Nerovnost dvou protilehlých hran betonových pásů větší než 6 mm. Posun může
probíhat na délce několika metrů až desítek metrů. Vyšší hrana pravidelně na levem
(rychlém) pásu.
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Nejčastější příčina poruchy:
Dohutňování podkladu a podloží následkem větší intenzity provozu v pravém
(pomalém) pásu za spolupůsobení vody infiltrované netěsnými spárami.

Podobné poruchy:
Vzhledově - vertikální posun desek.

Vývoj poruchy:
Zvětšování výškového rozdílu na hranách, odrolování vyšší hrany vedoucí až
k destrukci betonu.

Závažnost poruchy:
Středně závažná porucha. Stupeň závažnosti 2.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Vyrovnání nerovností zvedáním desek s podinjektováním, případně zbroušení
nerovnosti, obnova těsnění spáry podle postupu jako u poruchy 20 a případně
impregnace obroušeného povrchu.
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54 STŘECHOVITÝ ZDVIH DESEK
Skupina poruch

5

Parametr poruchy

Deformace nivelety
Plocha (m2); výška (mm); délka (m)

Popis poruchy:
Zvednutí nejméně dvou sousedních, nejčastěji však více desek o více než 20 mrn
Porucha se objevuje v létě za abnormálně vysokých teplot nebo i v zimě částecne
i jako následek letního zdvihu tím, že do prostoru pod deskami proniká voda.
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Nejčastější příčina poruchy:
Letní zdvih je způsoben tepelnou dilatací desek, zdvih v zimě vzniká promrzáním
vodou nasycených namrzavých zemin v podloží, následkem nevhodného
vodně-teplotního režimu a mrazových cyklů.

Podobné poruchy:
Vystřelení desky.

Vývoj poruchy:
V letních měsících může dojít k vystřelení desky a destrukci příčných hran desek.
Značné snížení jízdního komfortu a ohrožení bezpečnosti dopravy.

Závažnost poruchy:
Závažná až velmi závažná porucha podle výšky zdvihu a počtu zasažených desek.
Stupeň závažnosti 3 až 4.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Vybourání střechovitě zdvižených desek. Vyčištění prostoru opravy. Separační nátěr
nebo jiný způsob zabezpečení spár se sousedními deskami. Položení armovacích
sítí a jejich fixace v polovině tloušťky desek. Betonáž vyjmutých desek
(superplastifikovaným betonem a pod.). Ochranný postřik vybetonovaných desek.
Impregnace povrchu desek. Těsnění spár postupem stejným jako v případě poruchy

20.
Jestliže je podezření, že zimní zdvih desky je ovlivněn namrzavostí zeminy
v podloží, je nutno posoudit návrh vozovky a podle výsledku navrhnout:
a) zvýšení tepelného odporu vozovky náhradou CB desky netuhou vozovkou,
b) zlepšení vodního režimu např. provedením podélných trativodů po obou
stranách vozovky,
c) kombinaci obou předchozích postupů,
d) celkovou rekonstrukci vozovky včetně výměny zeminy v podloží za
nenamrzavou zeminu.
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55 POKLES DESEK
Skupina poruch

5

Parametr poruchy

Deformace nivelety
Délka (m); hloubka (mm); plocha (m2)

Popis poruchy:
Nejméně dvě, nejčastěji však několik desek souvisle poklesne o více než 20 mm.
Porucha je patrná okem, vyskytuje se na vyšších násypech a na přechodech
na objekty.
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Nejčastější příčina poruchy:
Sedání násypu, dohutňování zásypu u objektu, konzolidace podloží násypu.

Podobné poruchy:
Nevyskytují se.

Vývoj poruchy:
Zvětšování poklesu, vytváření trhlin v desce. Podstatné snížení jízdního komfortu a
ohrožení bezpečnosti dopravy.

Závažnost poruchy:
Závažná až velmi závažná porucha podle délky a hloubky poklesu. Stupeň
závažnosti 3 až 4.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Při malém počtu pokleslých desek lze provést jejich zvednutí a podinjektování.
Vyčištění spár a jejich utěsnění postupem jako v případě poruchy 20.
Při větším počtu pokleslých desek je vhodné řešit opravu projektem. Je nutno
vycházet z prognózy dalšího sedání násypu. Přichází v úvahu náhrada částí nebo
celých desek, případně překrytí asfaltovou vozovkou.

68

56 VYSTŘELENÍ DESKY
Skupina poruch

5

Parametr poruchy

Deformace nivelety
Výška (mm)

Popis poruchy:
Příčné zlomy cementobetonového krytu, nejčastěji v místě pracovní spáry
s vyboulením nahoru, což způsobuje dobře viditelné schody (posuvy) nebo změny
sklonu. Objeví se velmi rychle při prvním období velkých veder v průběhu roku
(květen, červen) kolem poledne.
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Nejčastější příčina poruchy:
Tepelná dilatace desek při nedostatku volného prostoru v příčných spárách.

Podobné poruchy:
Vizuálně - zdvih desek v létě nebo v zimě, ale menšího rozsahu bez drcení betonu.

Vývoj poruchy:
Vývoj destrukce krytu v několika minutách. Jako předběžný příznak se projevuje
drolení po celé délce příčných spár (zvláště u smršťovacích spár).

Závažnost poruchy:
Velmi závažná porucha, kterou je nutno neprodleně odstranit. Stupeň závažnosti 4.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Způsob opravy řeší projekt. Zpravidla obsahuje postupy jako při poruše 54.
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57 NEROVNOSTI NA STYKU CEMENTOBETONOVÉHO A ASFALTOVÉHO KRYTU
Skupina poruch

5

Parametr poruchy

Deformace nivelety
Výška (mm)

Popis poruchy:
a) Schod na styku asfaltového a cementobetonového krytu, a to v jízdních stopách
vozidel.
b) Schod na styku asfaltového a cementobetonového krytu, zpravidla na celou šírku
jízdního pásu.
c) Příčný hrbol z asfaltové směsi na styku obou typů krytu ve spádu.
Pozn. Rozestoupené spáry na styku asfaltového a cementobetonového krytu - viz
poruchy 22 a 23.

71

Nejčastější příčina poruchy:
a) Dohutňování asfaltového krytu provozem - vyjíždění kolejí.
b) Nestejné sedání podkladu u přechodu na objekt, nepřesné provedení krytu.
c) Posun asfaltové směsi po spádu v oblasti styku obou technologií.

Podobné poruchy:
V případě ad a) a b) vizuálně schody (viz porucha 52), v případě ad c) nejsou.

Vývoj poruchy:
Zvětšování výšky schodů, resp. zvětšování výšky příčného hrbolu.

Závažnost poruchy:
Středně závažná až závažná porucha podle výšky schodu, resp. hrbolu. Závažná
porucha při výšce větší než 15 mm. Stupeň závažnosti 2 až 3.

Konstrukční a technické zásady opravy:
a) Zbroušení nerovnosti asfaltového krytu, případně jeho ofrézování a položení
vrstvy asfaltové směsi v tloušťce 50 až 70 mm. Další možností je zvednutí betonové
desky s podinjektováním, případně zbroušení nerovností.
b) Odfrézování asfaltového krytu a položení nové vrstvy asfaltové směsi v tlouštce
50 až 70 mm. V případě narušení betonové desky na styku s asfaltovým krytem
odříznutí poškozené části betonové desky na celou tloušťku a náhrada asfaltovou
směsí.
Pozn.: Způsob rozsáhlejších oprav řeší zpravidla projekt. U stoupacích pruhů
s asfaltovým krytem (s poruchami na styku s cementobetonovým krytem a s
vyjetými kolejemi) je vhodné zvážit náhradu asfaltu cementovým betonem.
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60 PORUCHA OPRAVY VÝTLUKU
Skupina poruch 6

Poruchy oprav

Parametr poruchy

Délka (m); šířka (m); plocha (m2)

Popis poruchy:
Zcela nebo částečně chybějící správková hmota výtluku.
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Nejčastější příčina poruchy:
Nedokonale očištěné plochy výtluku, jež nebyly při opravě zbaveny narušeného
betonu, nevhodná správková hmota, nedodržení technologického postupu opravy,
vytržení nebo vydrolení správkové hmoty dopravou.

Podobné poruchy:
Poruchy opravy rozdrceného rohu na styku desek.

Vývoj poruchy:
Dosažení nebo zhoršení stavu před provedením vysprávky.

Závažnost poruchy:
Středně závažná porucha. Stupeň závažnosti 2.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Postup opravy stejný jako v případě poruchy 11 (event, uvážit volbu vhodnější
správkové hmoty nebo zvětšení plochy opravy zajišťující odstranění okolního
narušeného betonu).
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61 PORUCHA OPRAVY TRHLINY
Skupina poruch 6

Poruchy oprav

Parametr poruchy

Délka (m)

Popis poruchy:

Vytržení, vydrolení nebo degradace zálivky, resp jiné správkové hmoty, nefunkční
těsnění
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Nejčastější příčina poruchy:
Přelitá zálivka na trhlině, vynechání potřebné komůrky pro zálivku, nevhodná těsnicí
hmota, rozestupování trhliny.

Podobné poruchy:
Nevyskytují se.

Vývoj poruchy:
Dosažení nebo zhoršení stavu před provedením vysprávky.

Závažnost poruchy:
Závažnost poruchy musí být posuzována individuálně v souvislosti s příčinami
vzniku poruchy. Méně závažné jsou poruchy oprav na trhlině nepracující, závažné
jsou poruchy oprav na trhlinách vykazujících pohyb.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Postup opravy stejný jako v případě poruchy 40 (event, uvážit volbu vhodnější
správkové hmoty).
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62 PORUCHA OPRAVY PODÉLNÉ SPÁRY
Skupina poruch 6

Poruchy oprav

Parametr poruchy

Délka (m); šířka (m)

Popis poruchy:

_____

Rozpad nebo odlomení nově vytvořených hran, vznik výtluku na sparach.
Doprovázeno rozpadem původního betonu podél pásů oprav.
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Nejčastější příčina poruchy:
Nevhodně zvolená správková hmota, nesprávná technologie opravy
nedodržení šířky a hloubky spáry v době opravy).

(např.

Podobné poruchy:
Porucha opravy příčné spáry.

Vývoj poruchy:
Dosažení nebo zhoršení stavu před provedením vysprávky.

Závažnost poruchy:
Závažná porucha. Stupeň závažnosti 3.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Postup opravy stejný jako v případě poruchy 30 (posoudit vhodnost použité
správkové hmoty, event, posoudit pevnost a odolnost opravovaného betonu).
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63 PORUCHA OPRAVY PŘÍČNÉ SPÁRY
Skupina poruch 6

Poruchy oprav

Parametr poruchy

Délka (m); šířka (m)

Popis poruchy:

Rozpad nebo odlomení nově vytvořených hran, vznik výtluků na sparach
Doprovázeno rozpadem původního betonu podél pásů oprav
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Nejčastější příčina poruchy:
Nevhodně zvolená správková hmota, nesprávná technologie opravy (např.
nedodržení šířky a hloubky spáry v době opravy).

Podobné poruchy:
Porucha opravy podélné spáry.

Vývoj poruchy:
Dosažení nebo zhoršení stavu před provedením vysprávky.

Závažnost poruchy:
Závažná porucha. Stupeň závažnosti 3.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Postup opravy stejný jako v případě poruchy 31 (posoudit vhodnost použité
správkové hmoty, event, posoudit pevnost a odolnost opravovaného betonu).
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64 PORUCHA PLOŠNÉ VYSPRÁVKY
Skupina poruch 6

Poruchy oprav

Parametr poruchy

Plocha (m2)

Popis poruchy:
Odlupování a odpadávání správkové hmoty na části nebo na celé opravené ploše
(viz foto)
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Nejčastější příčina poruchy:
Nevhodně zvolená správková hmota, nesprávná technologie opravy.

Podobné poruchy:
Nevyskytují se.

Vývoj poruchy:
Dosažení nebo zhoršení stavu před provedením vysprávky.

Závažnost poruchy:
Závažnost poruchy vysprávky je závislá na jejím rozsahu a závažnosti původní
poruchy.

Konstrukční a technické zásady opravy:
Postup opravy stejný jako v případě poruchy 13 (je vhodné posoudit pevnost
a odolnost správkové hmoty i opravovaného betonu a podle toto upravit rozsah
vybourání poruchy).
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Příloha 1
NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ
MĚŘÍCÍHO VOZIDLA

1. Úvod

Programové vybavení ke sběru poruch vozovek s cementobetonovým krytem pomo
cí měřicího vozidla zajišťuje vzájemnou komunikaci jednotlivých částí měřícího zaří
zení mezi sebou, přenos a zpracování dat, jejich ukládání po dobu měření, komu
nikaci s obsluhou a úpravu výsledných dat do podoby požadovaných výstupních
sestav. Je přizpůsobeno použití přenosného počítače kategorie PC (laptop nebo
notebook) jako měřícího a záznamového přímo ve vozidle. Ve vozidle je k tomuto
účelu nutný snímač ujeté vzdálenosti, jehož výstupní elektrický signál je pomocí sé
riového rozhraní přiveden do počítače.
Převážná část programu je zpracována v jazyce Turbo Pascal 6.0 v prostředí Tur
bo Vision, některé části programu jsou v jazyce assembler. Jeho obsluha je podrob
něji popsána v následující stati.

2. Seznámení s hlavním programem.

Program je po instalaci uložen na pevném disku počítače v adresáři C:\PORUCHY
pod názvem Poruchy.exe. Pro svou práci vyžaduje program podadresáře DATA,
POPIS a PROHLID, vytvořené v adresáři PORUCHY. Tyto jsou vytvořeny automa
ticky v průběhu instalace z dodané instalační diskety.
Spuštění programu se provede běžným způsobem buď z operačního systému počí
tače nebo z uživatelského prostředí (Norton Commander, PC Shell ap.). Po odstar
tování programu se na obrazovce počítače objeví v horním řádku nabídkové me
nu základních funkcí programu a ve spodním tzv. stavovém řádku nabídka někte
rých z nich se zkráceným přístupem.
Stavový řádek obsahuje následující položky:
vyvolá přerušení činnosti programu a odchod do operačního
systému, metodou dialogu upozorňuje obsluhu na potřebné
činnosti pro zamezení ztráty naměřených dat
při chybně zadané poruše umožňuje stisk této klávesy prohlásit
Oprava
tuto poruchu za neplatnou; tento záznam bude ignorován při
tvorbě výstupní sestavy
opakovaným stiskem zapíná a vypíná výstražné zvukové zna
Zvuk
mení při chybových a varovných hlášeních programu
Jiný záznam otevře dialogové okno pro záznam události, která není obsaže
na v připraveném seznamu událostí prezentovaných v průběhu
měření v nabídkovém menu
aktivuje položky z nabídkového menu v horním řádku displeje
Menu

Alt-X Ukončení

F1

F2
F9

F10
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Výběr z nabídky horního řádku lze provést 2 způsoby:
□

po stisku klávesy F10 se v něm objeví tzv. blokový kurzor, jeho pohyb je
možný pomocí kurzorových šipek klávesnice, výběr zvýrazněné položky
pak klávesou Enter.

□

kombinací klávesy Alt+ zvýrazněného písmene v názvu funkce.

Po uskutečnění výběru dojde buď k přímému vykonání činnosti nebo k otevření
další nabídky, tzv. submenu, v němž je možno se pohybovat opět pomocí kurzoro
vých šipek nebo provést výběr podle zvýrazněného znaku (hot-key), nyní již bez
použití klávesy Alt.

3. Obsluha měřícího programu
3.1 Příprava

První položkou nabídkového menu je Příprava. Po jejím zvolení se otevře submenu
s nabídkou následujících položek:
otevři Popis měření
Obecné údaje
odchod do DOS-u
Přímo přístupné jsou pouze první a poslední položka.

3.1.1 Popis měření

Aktivace první položky otevře na obrazovce dialogové okno pro zadání názvu
souboru obsahujícího popis měření. Zadání názvu, případně i s adresářem má za
následek vytvoření příslušného souboru. Poté se program nastaví do režimu zadá
vání obecných údajů. Pokud soubor se zadaným názvem již existuje dojde pouze k
jeho otevření. Otevřený soubor lze doplňovat, opravovat a prohlížet. Současně je
tento soubor k dispozici pro následně prováděné měření.
Opětovným vyvoláním položky Příprava se otevře submenu v němž je zpřístupně
na i nabídka Obecné údaje .

3.1.2 Obecné údaje

Volbou Obecné údaje je aktivováno dialogové okno s názvem "Zadání evidenčních
údajů".
V případě nově vytvářeného souboru jsou jednotlivé položky prázdné (vyjma před
volených hodnot) a podle předepsaných identifikátorů je možno je naplnit, při
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otevření existujícího souboru je pak možno číst event, opravovat jejich obsah. Po
ložky záhlaví jsou následující:
- Datum
- Číslo komunikace
- Směr
- Z uzlu
- Do uzlu
- Od kilometru
- do Kilometru
- sPrávce úseku
- okrEs
- pRovedl
- Inf. poznámka
Jejich význam je zřejmý z názvů. První položka (datum) je informací o době, kdy byl
soubor vytvořen. Po odstartování měření je automaticky nahrazena aktuálními údaji
o datu a čase v okamžiku spuštění. Její vyplnění tedy není pro vlastní měření nutné.
Poslední položka záhlaví (inf. poznámka) je rezervou pro zápis informací nad rámec
požadovaný v zadání a běžně bude nevyužita. Velkým písmenem je vyznačena klá
vesa, jejíž stisk v kombinaci s klávesou Alt přepne pozici kurzoru na tuto položku.
Po zadání záhlaví je nutno provést jeho uložení pomocí nabídky v dialogovém okně
(klávesa Hotovo-ulož) - přepnutí na tuto nabídku lze provést pomocí tabulátoru ne
bo kombinací Alt+H. Pro ukončení činnosti bez uložení lze obdobně použít nabídku
Zruš-neukládej nebo Esc.

3.1.3 Odchod do DOS-u.

Volbou odchod do DOS-u je na obrazovku vyvoláno varovné hlášení, doplněné akustickým signálem. Další činnost je řízena nápovědou podle momentálního stavu
programu až po zrušení programu a odchod do operačního systému.

3.2 Obrazovka

Volba otevírá další submenu obsahující následující položky:
Barevná
Monochromatická
LCD
Ukaž značky
Schovej značky
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Jednotlivé položky umožňují zvolit na počítači typ zobrazení odpovídající jejich náz
vům. Značkami se rozumí zobrazení šipek kolem vybrané položky z menu.

3.3 Začátek

Volbou Začátek (Alt+Z) je spuštěna inicializační část měřícího programu. V jejím
průběhu je pomocí dialogového okna provedena kontrola nastavení cejchu či jeho
změna a ohlášena připravenost k měření. Potvrzením souhlasné volby (Ves) kláve
sou Enter nebo Y je vlastní měření odstartováno. Na displeji počítače se součas
ně otevřou 3 okna.
První z nich (Přehled provedených záznamů) poskytuje posádce informace o zazna
menaných událostech (viz dále) a jejich lokalizaci. Druhé okno je nazváno
"Informace o prováděném měření" a zobrazuje informace o datu a čase zahájení
měření (pro kontrolu správnosti s reálným časem). Tyto údaje jsou odvozeny od
hodin v počítači PC laptop, v případě chyby je třeba nastavit je systémovými příka
zy Date a Time z operačního systému. Dále jsou v tomto okně informace o nastave
ní dráhového cejchu, o použitém souboru obsahujícím popis záhlaví, popis měřené
ho úseku a posádce vozidla. Třetí okno obsahuje formou menu nabídku událostí,
jež mají být registrovány v průběhu jízdy.
Položky této nabídky jsou aktivní na stisk zvýrazněného písmene v názvu,
trojúhelníček v pravém okraji menu ohlašuje existenci nové nabídky (submenu) se
stejným způsobem ovládání. Zrušení vyvolaného submenu lze provést klávesou
Esc. Položky bez tohoto symbolu jsou názvem konkrétní poruchy, která bude přímo
zapsána do záznamu měření. Každá takto vyvolaná položka je doplněna několika
dialogovými okénky, do kterých se vepisují její charakteristiky a její umístění v
jízdních pruzích. Jízdní pruh se zadává jedním písmenem podle nápovědy obsa
žené v dialogovém okénku. Její význam je následující:
P ... pravý jízdní pruh ve směru měření
S ... střední jízdní pruh ve směru měření
L ... levý jízdní pruh ve směru měření

O ... odbočovací jízdní pruh ve směru měření
R... zrychlovací (připojovací) jízdní pruh ve směru měření
T ... stoupací jízdní pruh ve směru měření
K ... krajnice

V případě, že je u konkrétní poruchy vyžadován tzv. index, zadá se jedno z písmen
P,N,V s následujícím významem :
P ... podélná nebo N ... příčná (porucha)
V ... větvená nebo žádný znak pro hladkou trhlinu
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Přípustné znaky indexu jsou při zadávání napovězeny v dialogovém okně. Zazna
menaná porucha se zapíše v podobě jednoho řádku do okna "Přehled provede
ných záznamů". Tento řádek obsahuje :
□

údaj o staničení místa kde byla porucha zapsána. Pokud se záznam prová
dí z jedoucího vozidla, je tímto místem pozice vozidla při stisku první kláve
sy, aktivující příslušnou položku menu.

□
□

název zaznamenané poruchy
charakteristiky poruchy podle jejího typu, prvním údajem je vždy umístění
v jízdním pruhu. Tyto údaje jsou ohraničeny oddělovači.

□

eventuální poznámku vztahující se k poruše.

3.4 Konec

Ukončení měření se provede volbou Konec (Alt+K). Nejdříve je zobrazeno okénko
vyžadující potvrzení, že je skutečně požadováno ukončení měření - to je pojistka
proti nechtěnému předčasnému ukončení měření přehmatem na klávesnici. V okam
žiku potvrzení tohoto okénka klávesou Enter je měření skutečně ukončeno - toto po
tvrzení je tedy třeba provést v okamžiku průjezdu koncovým bodem měření. V přípa
dě zrušení výstražného okénka klávesou Esc pokračuje měření dále.
Po ukončení měření zmizí z obrazovky počítače okno nabízející výběr z položek událostí a objeví se okno nadepsané "Výstupní soubor ASCII", v němž do řádku
nadepsaného "Name" se zadá název souboru, který bude obsahovat výsledky
provedeného měření. Program sám nabízí jméno výstupního souboru, které je
odvozeno od názvu souboru obsahujícího popisné údaje zadané při zahájení mě
ření. Při souhlasu s nabízeným jménem stačí potvrzení klávesou Enter, v opač
ném případě lze zadat nové jméno souboru. Pro další zpracování je důležité za
chovat příponu vys. Přehled existujících souborů s touto příponou je obsažen okénku nadepsaném Files. Při větším počtu souborů lze v tomto okénku listovat kur
zorovými šipkami, přepnutí do něj lze provést tabulátorem nebo kombinací kláves
Alt+F. Zápis výstupního souboru je doprovázen zvukovým signálem. Po ukončení
zápisu je možno v okně "Přehled provedených záznamů" listovat seznamem zazna
menaných událostí (jeho částí odpovídající velikost vyr. paměti) pomocí kurzorových
šipek.

3.5 Window

Volba Window otevře submenu obsahující následující položky :
Resize/move
Zoom
Get info
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Výběr mezi jednotlivými položkami je možný opět obvyklým způsobem. Činnost jed
notlivých položek je následující:

3.5.1 Resize/move

Služba poskytovaná prostředím Turbo Vision umožňující změnu velikosti nebo polo
hy okna na displeji počítače. Ovládá se pomocí kurzorových šipek a lze ji použít pro
okno "Přehled provedených záznamů". Zkrácený přístup k této volbě je možný kom
binací kláves Ctri+F5 .

3.5.2 Zoom

Opět služba Turbo Vision - zvětší okno "Přehled provedených záznamů" na celý dis
plej, opakovanou volbou vrátí původní velikost. Přímý přístup je možný klávesou
F5.

3.5.3 Get info

Informace o verzi programu a o využitelné volné části operační paměti počítače.

3.6 Export

Naměřená data jsou uložena úsporným způsobem na disku počítače. Po skončení
měření je automaticky vytvořena výstupní sestava v úsporné podobě a s příponou
.vys je zapsána do podadresáře DATA (viz výše). V případě nechtěného poškození
automaticky vytvořené úsporné výstupní sestavy (.vys) je možno vytvořit ji opětovně
po volbě "Export prvotních dat" v submenu nabídky Export. Tuto obnovu lze však
provést pouze do zahájení dalšího měření. Při zadávání jména v příslušném dialo
govém okénku není nutno zapisovat příponu souboru, ta bude doplněna automatic
ky. Takto vytvořená výstupní sestávaje zdrojem pro sestavení definitivních výstu
pů v podobě textových souborů čitelných v textovém editoru T602 v kódu bří. Ka
menických (KEYBCS2) programem Vystupy.exe (viz. dále).

4. Menu událostí
4.1 Přehled hierarchického členění poruch nabízených programem

V následujícím přehledu jsou uvedeny všechny poruchy, které jsou obsaženy v na
bídkovém menu.
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Seznam a třídění poruch vozovek s cementobetonovým krytem,
obsažených v Katalogu a v programu :

Poř.
číslo

Číslo
poruchy

Skupina poruch

1

10

1

2

11

Poruchy povrchu

3

12

Výtluk
Mapové trhlinky

4
5
6

13
14
15

Koroze povrchu
Plošný rozpad povrchu
Ohlazení povrchu

7

16

8

20

2

9

21

Poruchy na spárách
bez destrukcí

10

22

Rezerva 1
Nefunkční nebo chybějící těsnění
podélné spáry
Nefunkční nebo chybějící těsnění
příčné spáry
Rozestoupená podélná spára

11
12

23
24

13
14

25
26

15

30

16
17

31
32

18

33

Odrolená hrana příčné spáry

19

Oprýskaná hrana příčné spáry

20

34
35

21

36

Rozdrcený roh na styku desek

22

37

Rezerva 3

23

40

24

41

25
26

42
43

Příčná trhlina
Šikmá trhlina

27

44

Nepravidelná (meandrová) trhlina

28

45

Ulomený roh desky

29

46

Rezerva 4

Název poruchy

Jamka

Rozestoupená příčná spára
Těsná příčná spára
Vzájemný posun betonových pásů
Rezerva 2
Rozpad betonu na podélné spáře
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Poruchy na spárách
s destrukcemi

Rozpad betonu na příčné spáře
Odrolená hrana podélné spáry

Ulomená hrana desky

Podélná trhlina

4

Oblouková trhlina

Trhliny

7

Poř.
číslo

Číslo
poruchy

Skupina poruch

30

50

31

51

5

32

52

33
34

53
54

35

55

36

56

37

57

Nerovnosti na styku cementobetonového a asfaltového krytu

38

58

39
40

60

Rezerva 5
Porucha opravy výtluku

41

62

Porucha opravy podélné spáry

42

63

Porucha opravy příčné spáry

43

64

Porucha plošné vysprávky

44

65

Rezerva 6

45

70

61

Název poruchy

Rozlomená deska

Deformace nivelety

Pumpování desky
Vertikální posun desek (schody)
Vertikální posun pásů
Střechovitý zdvih desek
Pokles desek
Vystřelení desky
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Porucha opravy trhliny

Poruchy oprav

Jiná porucha

Ostatní záznamy
(mimo Katalog
poruch)

5. Tvorba výstupních sestav - program Vystupy.exe

Program Vystupy.exe je určen k tvorbě výstupních sestav ze souborů s příponou
vys vytvořených měřícím programem Poruchy.exe. Je sestaven podle stejných zá
sad jako měřící program a jeho obsluha je obdobná. Po jeho spuštění je na obra
zovce počítače zobrazeno nabídkové menu v horním řádku a tzv. stavový řádek při
dolním okraji. Nabídkové menu obsahuje položky:
- Výřez trasy
- Tiskové sestavy
- Seznam poruch
-eXit
Způsob jejich volání je shodný s předcházejícím programem.
Volba Výřez trasy umožňuje formou dialogových oken zadat část měřeného úseku,
pro kterou budou zpracovány požadované tiskové sestavy. Pod nabídkou Tiskové
sestavy je skryto submenu s následujícími položkami:
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-

Celková prohlídka
Celková prohlídka včetně četnosti poruch
Poruchy podle skupin
Poruchy podle skupin včetně četnosti

Po volbě libovolné z těchto nabídek se na obrazovce otevře okno "Vstupní soubor",
nabízející výběr z existujících souborů typu * vys v podadresáři DATA. Po provede
ní výběru je otevřeno nové okno "Výstupní soubor", ve kterém program automatic
ky nabízí název výstupní sestavy, odvozený od zpracovávaného souboru s příponou
vys, příponu výstupní sestavy doplňuje program podle jejího typu. Podoba jednotli
vých výstupních sestav je patrná v přílohách tohoto návodu. Výstupní sestavy jsou
zapisovány do adresáře PRCHLID. Volbou nabídky Seznam poruch je do adresáře
PROHLID vypsána tabulka všech poruch obsažených v programu, tak, jak je uve
dena v kapitole 4.1 tohoto textu. Volba eXit ukončí chod programu.

6. Instalace programu

Instalace programu probíhá podle následujícího postupu :
□

instalační verze programu je na dodané disketě v adresáři PORUCHY pod
názvem lnstpor.exe současně s dávkovým souborem lnstal.bat

□

spuštění souboru instal.bat provede vlastní instalaci měřícího programu do
adresáře C:\PORUCHY, pokud tento adresář na disku není, bude automa
ticky vytvořen stejně jako ostatní potřebné podadresáře. Po skončení insta
lace zůstane počítač nastaven v adresáři s nově nainstalovaným progra
mem a je připraven k práci. V případě, že příslušné adresáře nebo program
jsou v počítači před zahájením instalace, upozorní instalační program na
tuto skutečnost a u programu si vyžádá povolení k jeho přepsání.

□

při instalaci na jiný disk než C je třeba nejdříve libovolným způsobem vy
tvořit zamýšlený adresář (název PORUCHY není povinný), do něj pak zko
pírovat program lnstpor.exe a ten následně spustit s parametrem -d. V
nově vytvořených podadresářích pak vymazat soubory a, ve zvoleném ad
resáři vymazat instalační program lnstpor.exe.

7. Závěr

Program sestavený v prostředí Turbo Vision byl koncipován tak, aby obsáhl katalo
gové poruchy betonových vozovek. Standardní ovládání jeho funkcí by mělo umož
nit obsluze co nejrychlejší zacvičení. Pro značný rozsah údajů, které je třeba při
sběru dat o poruchách zaznamenávat, byl program vybaven adresně pro každou
poruchu posloupností vstupních dialogových oken zajišťujících, že v průběhu sběru
nedojde k opomenutí žádného důležitého údaje. Některé hodnoty jsou v programu
obsaženy v podobě předvoleb, jejich potvrzením se tato hodnota zapíše do výstupní
sestavy. Po zadání odlišné hodnoty se program chová, jako by předvolba neexisto
vala. Při záznamu je možno též některé údaje ignorovat potvrzením nevyplněné
položky. V tom případě je nutno počítat i s neúplností údajů o poruše ve výstupní
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sestavě. Poruchy, u kterých je registrován odděleně jejich začátek a konec, budou
zpracovány do výstupních sestav pouze za předpokladu existence obou těchto
záznamů.
Při sběru údajů o poruchách za pomoci tohoto programu se předpokládá pro každý
prohlížený úsek pouze jedna jízda, lokalizace poruch do jednotlivých jízdních pruhů
je zajištěna zadáním příslušné informace do dialogového okna při popisování poru
chy. Tento údaj je nezbytný pro správný výpočet délky poruchy, který je proveden
odděleně pro každý jízdní pruh. Zařazení poruch do hierachicky členěného menu
ovládaného prostřednictvím tzv. hot-key's bez nutnosti používat současné kombi
nace více kláves umožňuje co nejkratší přístup ke zvolené položce.

10

Příloha 2

POPIS REDUKOVANÉHO PROGRAMU
PRO SBĚR ÚDAJŮ O PORUCHÁCH
DÁLNIČNÍCH VOZOVEK
S CEMENTOBETONOVÝM KRYTEM

Příloha 2
Návod pro obsluhu redukovaného programu pro sběr údajů
o poruchách dálničních vozovek s cementobetonovým krytem
Tento program byl odvozen od základní verze programu pro sběr údajů o poruchách
vozovek s cementobetonovým krytem, popsané v příloze 1. Následující text se proto
soustředí pouze na popis odlišností redukovaného programu oproti základní verzi.
Cílem při sestavování redukované verze programu bylo zapracovat specifické poža
davky pro sběr poruch na dálničních vozovkách a díky redukovanému rozsahu sle
dovaných poruch dále zjednodušit práci obsluze.
Vybraný soubor poruch, obsažený v redukovaném programuje uveden v přehledné
tabulce na konci tohoto popisu.
Po spuštění programu je oproti základní verzi rozšířena nabídka ve stavovém řádku
o položku :
F7

Pruh

otevře dialogové okno pro změnu předvoleného jízdního pruhu,
ve kterém jsou registrovány poruchy

Při aktivaci položky Příprava/Obecné údaje z horního řádkového menu v redukova
ném programu se objeví následující položky záhlaví:
- Datum
- Číslo komunikace
- Směr
- Z uzlového bodu
- Do uzlového bodu
- Od kilometru
- do Kilometru
- sPrávce úseku
- okrEs
- pRovedl
- Jízdní pruh
Jejich význam je zřejmý z názvů. Položka Směr je rozhodující pro to, zda registrova
ná dráha v průběhu měření bude přičítána nebo odečítána od výchozího staničení.
Identifikátor z položky Jízdní pruh Gedno z písmen P,S,L,0,R,T,K) se objeví jako
předvolba v dialogovém okénku při startu měření.
Na přání zadavatele je u této verze programu provedena změna ve způsobu zadá
vání jízdního pruhu, ve kterém se nalézá registrovaná porucha. Před zahájením mě
ření se sledovaný jízdní pruh zadá pomocí dialogového okénka. Jeho identifikátor je
pak automaticky přiřazen každé registrované poruše až do okamžiku, ve kterém

1

obsluha zadá pomocí speciální klávesy F7 změnu jízdního pruhu. Tím se současně
snižuje počet zadávaných vstupů při registraci poruch ve stejném jízdním pruhu.
Díky menšímu počtu registrovaných poruch bylo možno provést jiné uspořádání re
gistračního menu, které u většiny zaznamenávaných poruch rovněž snižuje potřeb
ný počet stisků na klávesnici při záznamu poruchy.
Další změnou oproti základní verzi programu, provedenou na žádost zadavatele, je
záznam termínu pro odstranění poruchy na místo stupně závažnosti poruchy.
Tento termín je zadáván pomocí kódů A až E s následujícím významem:
A
B
C
D
E

- havarijní stav, opravit neodkladně
- opravit do 1 roku
- opravit do 2 let
- opravit do 3 let
- opravit příležitostně

Ostatní údaje o obsluze programu je možno vyčíst z popisu základní verze
programu.
V následujícím přehledu jsou uvedeny všechny poruchy, které jsou obsaženy v na
bídkovém menu redukovaného programu.

Seznam a třídění poruch vozovek s cementobetonovým krytem,
obsažených v Katalogu a v programu :

Poř.
číslo

číslo

Název poruchy

Skupina poruch

poruchy

1

10

1

Jamka

2

11

Poruchy povrchu

Výtluk

4

13

8

20

2

9

21

Poruchy na spárách bez destrukcí

10

22

Rozestoupená podélná spára

11

23

Rozestoupená příčná spára

15

30

16

31

20

35

Koroze povrchu
Nefunkční nebo chybějící těsnění po
délné spáry
Nefunkční nebo chybějící těsnění příč
né spáry

Rozpad betonu na podélné spáře

3

Rozpad betonu na příčné spáře

Poruchy na spárách s destrukcemi

Ulomená hrana desky

2

Příloha 2
Číslo
Poř.
číslo poruchy

Název poruchy

Skupina poruch

Podélná trhlina

23

40

4

25
26

42

Trhliny

27

44

Příčná trhlina
Šikmá trhlina
Nepravidelná (meandrová) trhlina

28

45

Ulomený roh desky

30

50

5

32

52

33
35

53

Deformace
nivelety

39

60

6

40

61

Poruchy oprav

41
42

62
63

43

64

45

70

43

55

Rozlomená deska
Vertikální posun desek (schody)
Vertikální posun pásů
Pokles desek
Porucha opravy výtluku
Porucha opravy trhliny
Porucha opravy podélné spáry
Porucha opravy příčné spáry
Porucha plošné vysprávky

Ostatní záznamy
(mimo Katalog
poruch)

Jiná porucha

3
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PŘÍKLADY FORMÁLNÍHO USPOŘÁDÁNÍ
VÝSTUPNÍCH SESTAV

Obsah:
1.

Celková prohlídka včetně četností výskytu

1

2.

Poruchy podle skupin

5

3.

Celková prohlídka včetně četností výskytu - redukovaný program

8

Příloha 3
Záznam z prohlídky betonové vozovky silnice I\50
Konané dne
Směr
Z uzl. bodu
Do uzl. bodu
Od kilometru
Do kilometru
Správce úseku
Okres
Provedl

Čtvrtek, 13.10.1994 14:08:32
1
1234567890
0987654321
0.000
1.480
Správce
Okres
Provedl

1. Zjištění
Staničení
v kí

Pruh Čís. Název
por. * Poznámka

Idx Stupeň Charakteristika poruchy
závaž.

Přehled poruch :
0.0100
P 10 Jamka
* PO JAM HL PR;
P 11 Výtluk
* PO VYTL DEL SIR;
0.0400 P 12 Mapové trhlinky
* PO MAPTRH SIR;
0.0600 P 13 Koroze povrchu
* PO KOROPO SIR;
0.0800 P 14 Plošný rozpad povrchu
* PO PLOSROPO SIR;
0.1000 P 15 Oblažení povrchu
* PO OHLAZ SIR;
0.1100- 0.1200 P 16 Rezerva 1
* PO REZ;
20 Chybí-vadné těs. pod. spáry
0.1300- 0.1400
* PO VADTESPODSP;
21 Chybí-vadné těs. přič. spáry
0.1500
* PO VADTESPRICS DEL;
22 Rozestoupená podélná spára
0.1600- 0.1700
* PO ROZPODSP SIR;
23 Rozestoupená příčná spára
0.1800
* PO ROZPRICS DEL SIR;
24 Těsná příčná spára
0.1900
* PO RESPRICS DEL;
25 Vzájemný posun beton, pásů
0.2000- 0.2100
* PO POSBETPA POS;
0.2200- 0.2300
26 Rezerva 2

1

25 mm hloubka

60.0 mm průměr

3

110.0 mm hloubka

6.0 m2 plocha

2

20.00 m! plocha

4

20.00 m! plocha

2

20.00 m! plocha

2

20.00 m! plocha

1

10.0 m délka

3

10.0 m délka

2

3.0 m délka

1

10.0 m délka

25.0 mm šířka

1

3.0 m délka

25.0 mm šířka

3

3.0 m délka

2

10.0 m délka

2

10.0 m délka

0.2400- 0.2500 P 30 Rozpad betonu podélné spáry
* PO ROZBETPODS SIR;
0.2600
P 31 Rozpad betonu příčné spáry
* PO ROZBETPRICS DEL SIR;
0.2700- 0.2800 P 32 Odrolená hrana podélné spáry

1

10.0 m délka

2.0 m šířka

2

3.0 m délka

2.0 m šířka

1

10.0 m délka

33 Odrolená hrana příčné spáry
* PO ODROLPRICS DEL;

3

3.0 m délka

0.2900

1

30.0 mm posun

P 34 Oprýskaná hrana příčné spáry
* PO OPRYPRICS DEL;
Dlouená
hrana desky podélná
P 35
0.3100
* PO DLOMHRANS;
P 35 DloBená hrana desky příčná
0.3200
* PO DLOMHRMDES IND;
P 36 Rozdrcený roh na styku desek
0.3300
* PO ROZDRCROH PLO;
Rezerva
3
0.3400- 0.3500 P 37
* PO REZ;
0.3600- 0.3700 P 40 Podélná trhlina větvená
* PO PODTRH SIR IND;
0.3800- 0.3900 P 40 Podélná trhlina
* PO PODTRH SIR;
Oblouková
podélná trhlina
0.4000- 0.4100 P 41
* PO PODOBLTRH DEL SIR;
P 43 Příčná trhlina větvená
0.4200
* PO PRICTRH DEL SIR IND;
P 43 Příčná trhlina
0.4300
* PO PRICTRH DEL SIR;
0.4400- 0.4500 P 42 Šikmá trhlina větvená
* PO SIKTRH DE SIR IND;
0.4600- 0.4700 P 42 Šikmá trhlina
* PO SIKTRH DE SIR;
0.4800- 0.4900 P 44 Nepravidelná (meandr.) trhlina
* PO KEANDTRH DE SIR;
0.5000- 0.5100 P 45 Ulomený roh desky
* PO ULOMROHD DE SIR;
0.5200- 0.5300 P 46 Rezerva 4
* PO REZ;
0.5400- 0.5500 P 50 Rozlomená deska
* PO ROZLDES SIR;
P 51 Pumpování desek
0.5600
* PO PUNPDES;
P 52 Vertikální posun (schod)
0.5700
* PO VERTPOSDES VYS;
0.5800- 0.5900 P 53 Vertikální posun pásů
* PO VERTPOSPAS VYS;
0.6000- 0.6100 P 54 Střechovitý zdvih desek
* PO STRECHZDV SIR VYS;
0.6200- 0.6300 P 55 Pokles desek
* PO POKLDS SIR VYS;
P 56 Vystřelení desky
0.6400
* PO VYSTRDES VYS;
P 57 Nerov. na styku AB a CB krytů
0.6500
* NERSTYKUKR VYS;
0.6600- 0.6700 P 58 Rezerva 5
* REZ;
0.6800
P 60 Porucha opravy výtluku
* PO POROPRVYT DEL SIR;
0.6900
P 61 Porucha opravy trhliny
* PO POROPRTRH DEL;
0.7000- 0.7100 P 62 Porucha opravy podélné spáry
* PO POROPRPODS SIR;
0.7200
P 63 Porucha opravy příčné spáry
* PO POROPRPRICS DEL SIR;

1

3.0 i délka

P 2

3.0 m délka

N 3

3.0 m délka

0.3000

2

6.0 m! plocha

1

10.0 i délka

V 1

10.0 m délka

25.0 mm šířka

1

10.0 m délka

25.0 mm šířka

2

3.0 m délka

25.0 mm šířka

V 3

3.0 m délka

25.0 mm šířka

2

3.0 m délka

25.0 mm šířka

V 2

3.0 m délka

25.0 mm šířka

1

3.01 délka

25.0 mm šířka

3

3.0 m délka

25.0 mm šířka

2

3.0 m délka

25.0 mm šířka

1

10.0 m délka

3

20.00 m! plocha

1

2

2

30.0 mm výška

3

10.0 m délka

30.0 mm výška

2

10.0 m délka

30.0 mm výška

20.00 1 plocha

3

10.0 m délka

30.0 mm výška

20.00 i! plocha

3

30.0 mm výška

1

30.0 mm výška

1

10.0 m délka

2

6.00 m! plocha

1

3.00 m délka

1

10.0 m délka

2.00 m šířka

2

3.0 m délka

2.00 m šířka

1

0.7300- 0.7400 P 64 Porucha plošné vysprávky
* PO POROPRPLOSVY SIR;
0.7500- 0.7600 P 65 Rezerva 6
* PO REZ;
0.7700
P 70 Jiná porucha
* PO JINZ;

20.00 u2 plocha
10.0

1

b

délka

1

Stupeň závažnosti

Použité syaboly :

1 - lálo závažná porucha
2 - středně závažná porucha
3 - závažná porucha
4 - velBi závažná porucha

P - pravý pruh
S - střední pruh
L - levý pruh
0 - odbočovací/zpoialovací pruh
R - připojovací/zrychlovací pruh
T - stoupací pruh
K - krajnice

2. Četnosti výskytu
Čís Název
por.

Četnost v pruhu
Celkea
P S L 0 R T K

10 Jaška
11 Výtluk
12 Mapové trhlinky
13 Koroze povrchu
14 Plošný rozpad povrchu
15 Ohlazení povrchu
16 Rezerva 1
20 Chybí-vadné těs. pod. spáry
21 Chybí-vadné těs. přič. spáry
22 Rozestoupená podélná spára
23 Rozestoupená příčná spára
24 Těsná příčná spára
25 VzájeBný posun beton, pásů
26 Rezerva 2
30 Rozpad betonu podélné spáry
31 Rozpad betonu příčné spáry
32 Odrolená hrana podélné spáry
33 Odrolená hrana příčné spáry
34 Oprýskaná hrana příčné spáry
35 Oloaená hrana desky
36 Rozdrcený roh na styku desek
37 Rezerva 3
40 Podélná trhlina
41 Oblouková podélná trhlina
42 Šikiá trhlina
43 Příčná trhlina
44 nepravidelná (Beandr.) trhlina
45 Ulouený roh desky
46 Rezerva 4
50 Rozloiená deska
51 Puipování desek
52 Vertikální posun (schod)
53 Vertikální posun pásů

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1

0
0
0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
0
o
o
0
o

2
2

0
0

10
10
10
10
10
10
10

0 0 0 0 0

1
1
1

o o
0 0 o o
0 0 o o
0

0

1

1
1

0

0

1
1
1
1
1
1
1
1

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o o
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
o o
o o
o o

1
1
1

o
o
o

2

o
o
o

1

o o

1
2
1

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

0
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
3

1

2

2
1
1
1
1
1
1

1
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54
55
56
57
58
60
61
62
63
64
65
70
Suna

Střechovitý zdvih deseh
Pokles desek
Vystřelení desky
Nerov. na styku AB a CB krytů
Rezerva 5
Porucha opravy výtluku
Porucha opravy trhliny
Porucha opravy podélné spáry
Porucha opravy příčné spáry
Porucha plošné vysprávky
Rezerva 6
Jiná porucha

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

49 0 0 0 0 0 0

49

4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Záznau z prohlídky betonové vozovky silnice I\50
Konané dne
Směr
Z uzl. bodu
Do uzl. bodu
Od kilometru
Do kilometru
Správce úseku
Okres
Provedl

Čtvrtek, 13.10.1994 14:08:32
1
1234567890
0987654321
0.000
1.480
Správce
Okres
Provedl

1. Zjištění
Staničení
v ku

Pruh Čís. Název
por. *
* Poznámka

Idx Stupeň Charakteristika poruchy
závaž.

a) Vady povrchu
0.0100
P 10 Jamka
* PO JAMKA HL PR;
0.0200
P 11 Výtluk
* PO VYTL DEL SIR;
0.0300- 0.0400 P 12 Mapové trhlinky
* PO MAPTRH SIR;
0.0500- 0.0600 P 13 Koroze povrchu
* PO KOROPO SIR;
0.0700- 0.0800 P 14 Plošný rozpad povrchu
* PO PL0SR0P0 SIR;
0.0900- 0.1000 P 15 Ohlazení povrchu
* PO OHLAZ SIR;
0.1100- 0.1200 P 16 Rezerva 1
* PO REZ;
b) Vady na spárách :
0.1300- 0.1400 P 20 Chybí-vadné těs. pod. spáry
* PO VADTESPODSP;
P 21 Chybí-vadné těs. přič. spáry
0.1500
* PO VADTESPRICS DEL;
Rozestoupená
podélná spára
0.1700
P
22
0.1600* PO ROZPODSP SIR;
0.1800
P 23 Rozestoupená příčná spára
* PO ROZPRICS DEL SIR;
P 24 Těsná příčná spára
0.1900
* PO RESPRICS DEL;
0.2000- 0.2100 P 25 Vzájemný posun beton, pásů
* PO POSBETPA POS;
0.2200- 0.2300 P 26 Rezerva 2
c) Destrukce spar :
0.2400- 0.2500 P 30 Rozpad betonu podélné spáry
* PO ROZBETPODS SIR;
P 31 Rozpad betonu příčné spáry
0.2600
* PO ROZBETPRICS DE SIR;
0.2700- 0.2800 P 32 Odrolená hrana podélné spáry
* PO ODROLPODS;

5

1

25 mm hloubka

60.0 mm průměr

3

110.0 mm hloubka

6.0 m! plocha

2

20.00 m! plocha

4

20.00 m! plocha

2

20.00 m2 plocha

2

20.00 m! plocha

1

10.0 m délka

3

10.0 m délka

2

3.0 m délka

1

10.0 m délka

25.0 mm šířka

1

3.0 m délka

25.0 mm šířka

3

3.0 m délka

2

10.0 m délka

2

10.0 m délka

1

10.0 m délka

2.0 m šířka

2

3.0 m délka

2.0 m šířka

1

10.0 m délka

30.0 mm posun

P 33 Odrolená hrana příčné spáry
* PO ODROLPRICS DEL;
Oprýskaná
hrana příčné spáry
P 34
0.3000
* PO OPRYPRICS DEL;
P 35 Dloisená hrana desky podélná
0.3100
* PO ULOMHRANS;
P 35 Dlonená hrana desky příčná
0.3200
* PO ÜLOMHRANDES IND;
Rozdrcený
roh na styku desek
P 36
0.3300
* PO ROZDRCROH PLO;
0.3400- 0.3500 P 37 Rezerva 3
* PO REZ;
\
d) Trhliny
0.3600- 0.3700 P 40 Podélná trhlina větvená
* PO PODTRH SIR IND;
0.3800- 0.3900 P 40 Podélná trhlina
* PO PODTRH SIR;
0.4000- 0.4100 P 41 Oblouková podélná trhlina
* PO PODOBLTRH DEL SIR;
P 43 Příčná trhlina větvená
0.4200
* PO PRICTRH DEL SIR IND;
P 43 Příčná trhlina
0.4300
* PO PRICTRH DEL SIR;
0.4400- 0.4500 P 42 Šikiá trhlina větvená
* PO SIKTRH DEL SIR IND;
0.4600- 0.4700 P 42 Šiksá trhlina
* PO SIKTRH DEL SIR;
0.4800- 0.4900 P 44 Nepravidelná (meandr.) trhlina
* PO MEANDTRH DEL SIR;
0.5000- 0.5100 P 45 Ulomený roh desky
* PO ULOMROHD DEL SIR;
0.5200- 0.5300 P 46 Rezerva 4
* PO REZ;
e) Deformace desek :
0.5400- 0.5500 P 50 Rozlomená deska
* PO ROZLDES SIR;
P 51 Pumpování desek
0.5600
* PO PUMPDES;
P 52 Vertikální posun (schod)
0.5700
* PO VERTPOSDES VYS;
0.5800- 0.5900 P 53 Vertikální posun pásů
* PO VERTPOSPAS VYS;
0.6000- 0.6100 P 54 Střechovitý zdvih desek
* PO STRECHZDV SIR VYS;
0.6200- 0.6300 P 55 Pokles desek
* PO POKLDS SIR VYS;
P 56 Vystřelení desky
0.6400
* PO VYSTRDES VYS;
P 57 Nerov. na styku AB a CB krytů
0.6500
* NERSTYMR VYS;
0.6600- 0.6700 P 58 Rezerva 5

3

3.0 i délka

1

3.0 i délka

P 2

3.0 i délka

3

3.0 m délka

2

6.0 i2 plocha

1

10.0 m délka

V 1

10.0 m délka

25.0 mm šířka

1

10.0 m délka

25.0 mm šířka

2

3.0 m délka

25.0 mm šířka

V 3

3.0 i délka

25.0 mm šířka

2

3.01 délka

25.0 mm šířka

V 2

3.0 i délka

25.0 mm šířka

1

3.0 m délka

25.0 mm šířka

3

3.0 m délka

25.0 mm šířka

2

3.0 m délka

25.0 mm šířka

1

10.0 m délka

3

20.00 m2 plocha

0.2900

1

f) Poruchy oprav ;
P 60 Porucha opravy výtluku
0.6800
* PO POROPRVYT DEL SIR;
P 61 Porucha opravy trhliny
0.6900
* PO POROPRTRH DEL;
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2

30.0 mi výška

3

10.0 m délka

30.0 mi výška

2

10.0 i délka

30.0 mm výška

20.00 1 plocha

3

10.0 m délka

30.0 li výška

20.00 2 plocha

3

30.0 mm výška

1

30.0 n výška

1

10.0 i délka

2

6.00 i2 plocha

1

3.00 m délka

0.7000- 0.7100 P 62 Porucha opravy podélné spáry
* PO POROPRPODS SIR;
0.7200
P 63 Porucha opravy příčné spáry
* PO POROPRPRICS DEL SIR;
0.7300- 0.7400 P 64 Porucha plošné vysprávky
* PO POROPRPLOSVY SIR;
0.7500- 0.7600 P 65 Rezerva 6
* POREŽ;
q) Ostatní záznamy :
0.7700
P 70 Jiná porucha
* PO JINZ;

1

10.0 m délka

2.00 m šířka

2

3.0 m délka

2.00 m šířka

1

20.00 mJ plocha

1

10.0 m délka

1

Stupeň závažností :

Použité symboly :

1
2
3
4

P - pravý pruh
S - střední pruh
L - levý pruh
O - odbočovací/zpomalovací pruh
R - připojovací/zrychlovací pruh
T - stoupací pruh
K - krajnice

- málo závažná porucha
- středně závažná porucha
- závažná porucha
- velmi závažná porucha

7
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c3.á.XndLc:

ÍR e cä i t e IL s

i a.

Záznam z prohlídky betonové vozovky dálnice Dl
Konané dne
Směr
Z uzl. bodu
Do uzl. bodu
Od kilometru
Do kilometru
Správce úseku
Okres
Provedl

Pondělí, 17.10.1994 14:50:10
1
8753521
87646352
21
21.4
správce
okres
Misek

1. Zjištění
Staničení
v ión

___________
Pruh Čís. Název
por. * Poznámka

Idx Termín Charakteristika poruchy
opravy

Přehled poruch :
23 mm hloubka
A
P 10 Jamka
21.0000
* PO:
B 112.0 mm hloubka
Výtluk
11
P
21.0100
* PO;
A 30.00 m! plocha
Koroze
povrchu
13
21.0200- 21.0300 P
* PO;
10.0 m délka
A
21.0400- 21.0500 P 20 Chybí-vadné těs. pod. spáry
* PO;
4.0 m délka
C
P 21 Chybí-vadné těs. přič. spáry
21.0600
* PO;
10.0 m délka
A
21.0700- 21.0800 P 22 Rozestoupená podélná spára
* PO;
3.0 m délka
B
P 23 Rozestoupená příčná spára
21.0900
* PO;
10.0 m délka
A
21.1000- 21.1100 P 30 Rozpad betonu podélné spáry
* PO;
3.0 m délka
D
P 31 Rozpad betonu příčné spáry
21.1200
* PO;
3.0 m délka
P E
P 35 Ulomená hrana desky podélná
21.1300
* PO;
10.0 m délka
D
21.1400- 21.1500 P 40 Podélná trhlina
* PO;
3.0 m délka
C
P 43 Příčná trhlina
21.1600
* PO;
3.0 m délka
V B
21.1700- 21.1800 P 42 Šikmá trhlina větvená
* PO;
3.0 m délka
D
21.1900- 21.2000 P 44 Nepravidelná (meandr.) trhlina
* PO;
2.0 m délka
A
21.2100- 21.2200 P 45 Ulomený roh desky
* PO;
B 30.00 m! plocha
21.2300- 21.2400 P 50 Rozlomená deska
* PO;
8

34.0 mm průměr
6.0 m1 plocha

32.0 m šířka
34.0 mm šířka
3.0 m šířka
2.0 m šířka

23.0 mm šířka
23.0 mm šířka
23.0 mm šířka
23.0 mm šířka
23.0 mm šířka

21.2500
21.2600- 21.2700
21.2800- 21.2900
21.3000
21.3100
21.3200- 21.3300
21.3400
21.3500- 21.3600
21.3700

P 52 Vertikální posun (schod)
* PO;
P 53 Vertikální posun pásů
* PO;
P 55 Pokles desek
* PO;
P 60 Porucha opravy výtluku
* PO;
P 61 Porucha opravy trhliny
* PO;
P 62 Porucha opravy podélné spáry
* PO;
P 63 Porucha opravy příčné spáry
* PO;
P 64 Porucha plošné vysprávky
* PO;
P 70 Jiná porucha
* JINB;

23.0 mm výška

D

10.0 m délka

23.0 mm výška

C

10.0 m délka

23.0 mm výška

A

6.00 m! plocha

A

3.00 m délka

A

10.0 m délka

3.00 m šířka

A

3.0 m délka

2.00 m šířka

D

30.00 m! plocha

E

Termíny oprav :

Použité symboly :

A - havarijní stav - opravit neodkladně
B - opravit do 1 roku
C - opravit do 2 let
D - opravit do 3 let
E - opravit příležitostně

P - pravý pruh
S - střední pruh
L - levý pruh
0 - odbočovací/zpomalovací pruh
R - připojovací/zrychlovací pruh
T - stoupací pruh
K - krajnice

2. Četnosti výskytu
Čís Název
kat.

Četnost v pruhu
Celkem
P S L 0 R T K

10
11
13
20
21
22
23
30
31
35
40
42
43
44
45
50
52
53
55
60
61
62

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Jamka
Výtluk
Koroze povrchu
Chybí-vadné těs. pod. spáry
Chybí-vadné těs. přič. spáry
Rozestoupená podélná spára
Rozestoupená příčná spára
Rozpad betonu podélné spáry
Rozpad betonu příčné spáry
Ulomená hrana desky
Podélná trhlina
Šikmá trhlina
Příčná trhlina
Nepravidelná (meandr.) trhlina
Ulomený roh desky
Rozlomená deska
Vertikální posun (schod)
Vertikální posun pásu
Pokles desek
Porucha opravy výtluku
Porucha opravy trhliny
Porucha opravy podélné spáry

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
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B

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30.00 m1 plocha

63 Porucha opravy příčné spáry
64 Porucha plošné vysprávky
70 Jiná porucha
Suia

1000000
l 0 0 0 0 0 0
1000000

1
1
1

25 0 0 0 0 0 0

25
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