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ÚVOD

Predmetom zákazky bolo vypracovanie a dodanie technickej štúdie zameranej na
rekonštrukciu mosta ev. č. M 562-001, v súlade s technickými podmienkami, platnými
STN a legislatívou SR. Mostný objekt sa nachádza na komunikácii II/562 na Cabajskej
ulici v intraviláne mesta Nitra a premosťuje železničnú trať Nitra – Nové Zámky.
Mostný objekt bol v predošlej diagnostickej správe z roku 2020 kvalifikovaný stavebnotechnickým stavom V - zlý. Na základe tejto diagnostiky bola v navrhnutá nová
normálna zaťažiteľnosť - 21,4 t a výhradná zaťažiteľnosť - 30,0 t. V súvislosti so
zabezpečením bezpečnosti dopravy, bola začiatkom roka 2022 naplánovaná úplná
uzávierka pre nákladné vozidlá nad 20,0 t, s výnimkou autobusovej dopravy.
Vzhľadom na usporiadanie cestnej siete vedú plánované obchádzkové trasy pre tento
druh dopravy cez centrum mesta, čo negatívne ovplyvňuje plynulosť premávky.
Nitriansky samosprávny kraj preto objednal vypracovanie technickej štúdie, ktorá
podľa zadania mala zhodnotiť tri varianty realizácie opravy porúch mostného objektu
zistených v statickom posudku spracovanom v auguste 2020 spoločnosťou TASUM,
s.r.o., Žilina.
Štúdia bola spracovaná v troch prílohách :
1 – Technicko-ekonomická štúdia
2 – Správa z diagnostiky mosta
3 – Výpočet zaťažiteľnosti nosnej konštrukcie

1.1

Použité podklady
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

1.2

„Mostný list mostu 562-001, Dopravoprojekt 1987
„Statické posúdenie mostného objektu z hľadiska dlhodobej
zaťažiteľnosti min. 5 rokov na Cabajskej ulici v Nitre“ - TASUM s.r.o.,
Žilina, 2020
„Monitoring trhlín na moste na ceste II/562, ev. č. 562-001“,
ProPonti s.r.o, 2021
Konštrukcie cestných a diaľničných mostov z prefabrikátov I73
dĺžky 21-24-27-30 m, Typový podklad, časť A, Dopravoprojekt, 1973
TP 061/2019 Katalóg porúch mostných objektov na diaľniciach,
rýchlostných cestách a cestách I., II. a III. triedy.
TP SSC č. 14/2013 - Systém hospodárenia s mostami

Základné údaje o mostnom objekte

Mostný objekt sa nachádza na komunikácii II/562 na Cabajskej ulici v intraviláne mesta
Nitra a premosťuje železničnú trať Nitra – Nové Zámky, ktorá v danom mieste
vzhľadom na blízkosť železničnej stanice pozostáva zo šiestich koľají. Prevádzaná
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komunikácia na moste je smerovo umiestnená v priamej. Pred a za mostom sú
križovatky.
Z dostupných informácií bol objekt vyprojektovaný a postavený v 80-tych rokoch
minulého storočia, v prevádzke je od roku 1987.

Obr. 1 Pohľad na most

2

POPIS KONŠTRUKCIE MOSTA

Mostný objekt je riešený ako dvojpoľová konštrukcia, premostenie je šikmé, dĺžka
premostenia je 51,04 m, uhol kríženia je 93,37g, šikmosť 84° Ľ. Celková dĺžka mosta
je 87,670 m. Rozpätia mostných polí sú 29,0 m a 23,0 m. Šírka vozovky medzi
zvýšenými obrubami je 16,00 m. Celková šírka mosta je 22,00 m.
Zo statického hľadiska sa jedná o dve prosté polia. Nosná konštrukcia je v priečnom
smere navrhnutá zo 14-tich predpätých nosníkov I-73 konštrukčnej výšky 1,40 m.
Skladová dĺžka nosníkov je 30,00m a 24,00 m. Nosníky sú v priečnom smere spojené
dobetonávkami medzi hornými i dolnými prírubami. V dutinách medzi nosníkmi sú
vytvorené odvodňovacie otvory.
Uloženie NK na dve krajné opory a jeden stredový pilier je na ložiskách. Dve krajné
opory sú betónové gravitačné, ich založenie je plošné.
Stredový pilier tvoria tri železobetónové
železobetónový úložný prah.

Obr. 2

- Pohľad pod most k opore Nitra
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Obr. 3 Pohľad pod most k opore Cabaj
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Zvršok mosta tvorí asfaltová vozovka a obojstranné chodníky. Voľná šírka vozovky
medzi zvýšenými obrubami chodníkov je 16,0 m, obojstranne sú navrhnuté chodníky
2 x 3,0 m. Na chodníkoch je osadené oceľové zábradlie výšky 1,10 m. Pochôdzna
šírka chodníkov je 2,75 a 2,75 m. Celková šírka mosta je 22,0 m.
Vozovkové vrstvy tvorí vyrovnávací betón, izolácia a asfaltové vrstvy. Kryt chodníkov
je asfaltový, obrubníky sú betónové. Mostné závery sú na oboch koncoch mosta.
Na moste sú prechodové dosky.
Odvodnenie vozovky z priestoru mosta je vytvorené pozdĺžnym sklonom vozovky
mimo nosnú konštrukciu.
Popri krídlach sú svahové kužele. Na strane Nitra je pod mostom vytvorený obklad
svahu opory.
Na ľavej strane je na mostnej konštrukcii zavesené plynové potrubie Ø 200 mm.
Z obidvoch strán medzi prvým a druhým nosníkom sú v medzerách vedené inžinierske
siete – na pravej strane elektrické vedenia a na ľavej vodovodné potrubia Js 400 a Js
200.

Obr. 4 Pohľad na komunikáciu na moste
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Obr. 5 Plynové potrubie na moste

ZÁKLADNE VÝSLEDKY A ZÁVERY PREDCHÁDZAJÚCICH DIAGNOSTÍK
Diagnostika TASUM Žilina (2020)

3.1

V diagnostike zrealizovanej v rámci (2) boli konštatované nasledovné poruchy mosta :
-

Na nosnej konštrukcii je stále viditeľné zadymenie z prevádzky železnice
v minulom období. Ostatné poruchy ( zatečenie stykov nosníkov, korózia
konštrukčnej výstuže dobetonávok, zatekanie a korózia NK v oblasti čiel
nosníkov), sú zapríčinené poruchami zvršku najmä v chodníkovej oblasti,
v miestach dilatačných záverov. K poruchám NK prispelo i malé krytie výstuže
v dobetonávkach nosníkov, v miestach spodných prírub nosníkov, nevhodná
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frakcia kameniva betónu dobetonávok umožňujúca hlboko presahujúcu
karbonatáciu a krátke vyústenie rúr odvodňovačov*.
*Pozn. Na moste v skutočnosti nie sú odvodňovače, v diagnostike (2)
spomínané krátke odvodňovacie rúry sú iba vyústenia otvorov z priestoru
medzi nosníkmi na ľavej strane, kde sú umiestnené vodovodné potrubia.
Otvory majú pravdepodobne slúžiť na odtok vody v prípade poruchy
potrubia.
-

Na úložných prahoch opôr i podpere sa vyskytujú neodstránené drevené prvky
debnenia v dôsledku čoho môže dochádzať k blokovaniu pohybu ložísk.

-

Na spodnej stavbe je viditeľné zatekanie a trhliny. Tie sa vyskytujú na drieku
opory Cabaj-Čápor ( šírky trhlín 0,25 ~ 2,00 mm) a na úložnom prahu
stredového piliera ( šírky trhlín 0,20 až 1,40 mm).

-

Zvršok mosta má lokálne poruchy na vozovke ( lokálne trhliny, nerovnosti
obrusu ), na chodníkoch ( sieťové rozpady a trhliny v kryte, povrchová
degradácia betónových obrubníkov, vegetácia v styku obrubníkov a vozovky),
na rímsach ( vymytý betón) a na zábradlí ( korózia kovových prvkov).

V rámci diagnostiky boli zrealizované skúšky k zisteniu :
-

pevnosti betónu
karbonatácie betónu
prítomnosti chloridov v betóne

Pevnosť betónu v tlaku bola realizovaná tvrdomernou metódou. Výsledné zistené
zatriedenia betónov pre jednotlivé konštrukčné prvky sú uvedené v Tab. 1 , kde sú aj
porovnané s projektovými údajmi uvedenými v mostnom liste, resp. katalógu nosníkov
I-73.
Konštrukčný
prvok

Projektovaná

Diagnostikou
pevnostná
betónu

značka
betónu

odpovedajúca
pevnostná
betónu

základy opôr

B135

C8/10

nezistené

základ podpery

B250

C16/20

nezistené

drieky opôr

B250

C16/20

C16/20

driek podpery

B250

C16/20

C16/20~C25/30

úložné prahy

B330

C20/25 ~C25/30

C25/30

nosníky NK

B500

C35/45

C35/40

dobetonávky NK

B330

C20/25 ~C25/30

C12/15

trieda

zistená
trieda

Tab. 1 Zistené a projektované triedy betónu
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Na nosnej konštrukcii boli zistené nasledovné rozsahy karbonatácie :
5 mm - zatečené plochy nosníkov
1 mm (povrchová vrstva) – ostatné plochy nosníkov a betón strednej podpery
10 mm – dobetonávky nosníkov
Napadnutie betónu difundovanými chloridmi boli zistené iba v okolí zatečených plôch,
degradovaných a odpadnutých krycích vrstiev v okolí odvodňovačov. V správe sa
konštatuje 1,5 násobné prekročenie povolenej maximálnej hranice pre železobetón
a 0,9 násobné prekročenie prípustnej hranice pre predpätý betón.
Pozn. V diagnostike neboli špecifikované hĺbky, v ktorých boli zistené zvýšené
koncentrácie chloridov. Z tohto dôvodu sa nedá určiť predikcia vývoja postupu
chloridov v budúcnosti.
Podstatné závery diagnostiky týkajúce sa stavebno-technického stavu mosta boli
v rámci (2) nasledovné :
-

3.2

stavebný stav objektu bol hodnotený stupňom V – stav zlý,
poruchy statického charakteru sa na mostnom objekte nezistili (str.5,
kap.3 – časť Nosná konštrukcia )
podľa (2) trhliny na úložnom prahu znižujú vypočítanú zaťažiteľnosť
mosta a bola doporučené zabezpečiť ich sledovanie
Diagnostika ProPonti s.r.o. (2021)

Na základe záverov diagnostiky TASUM Žilina bol zrealizovaný monitoring trhlín na
úložnom prahu podpery mosta. Závery monitoringu boli nasledovné :
Trhliny na úložnom prahu stredového piliera vykazujú aktivitu, pričom k prasknutiu
osadených terčíkov došlo niekedy medzi 10 dňom a 2 mesiacmi od osadenia terčíkov.
Šírka trhliny sa v tomto období zväčšila maximálne o 0,05 mm. Trhliny nezasahujú
až po ložiská a preto je vysoko pravdepodobné, že ich príčina nepramení zo
statických problémov konštrukcie. Exaktná príčina vzniku a aktivity týchto trhlín
nebola objasnená. Možnými dôvodmi sú:
-

-

-

Korózia výstuže hlavice (v dôsledku expanzných tlakov od korozívnych
produktov môže dochádzať k vzniku a rozvoju trhlín). Možné overenie:
sondážne práce.
Objemové zmeny betónu. Trhliny pozorované na hlavici piliera nie sú “čerstvé“,
čo značí, že ich rozvoj prebieha už niekoľko rokov. Jednou z príčin môžu byť
objemové zmeny betónu (zmrašťovanie, nerovnomerná zmena teploty).
Zmrazovacie cykly. Trhliny sú situované v miestach, kde dochádza k zatekaniu
hlavice piliera a smerov k ložiskám sa ich šírka zmenšuje. V prípade, že sa do
trhlín dostane voda, ktorá následne zamrzne, môže expanzný tlak spôsobovať
ich aktivitu (medzi meraniami klesli teploty pod bod mrazu).
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DIAGNOSTIKA MOSTA – VUIS Mosty s.r.o. ( 2022 )

Samotná diagnostika bola zameraná najmä na doplnenie informácií, ktoré neboli
obsiahnuté v predošlých diagnostikách a pozostávala z :
-

klasifikácie porúch
rozmerovej kontroly vybraných detailov mosta
overenia predpokladaného spôsobu vystuženia atypických nosníkov I73-24 m
kontroly stavu zainjektovania predpínacej výstuže nosníkov

Prístup k nosnej konštrukcii bol zabezpečený pojazdnou plošinou BARIN. Pracovisko
bolo zabezpečené dočasnými dopravnými značkami.

Obr. 6 Pojazdná plošina BARIN

4.1

Obr. 7 Označenie pracoviska

Klasifikácia porúch a stanovenie ich rozsahu

Klasifikácia porúch bola zameraná nielen na zistenie výsledného stavebnotechnického
stavu mosta, ale i jednotlivých parametrov mosta, aby hodnotenie ich stavu bolo
možné použiť ako vstupy pre zistenie životnosti mosta v zmysle (6) -TP SSC č.
14/2013 - Systém hospodárenia s mostami.
Pri klasifikácii porúch bol použitý (5) - TP 061/2019 Katalóg porúch mostných objektov
na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II. a III. triedy.
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A. CELKOVÉ PÔSOBENIE
Mostný objekt je riešený ako dvojpoľová konštrukcia, premostenie je šikmé, dĺžka premostenia je
51,04 m, uhol kríženia je 93,37g, šikmosť 84° Ľ. Celková dĺžka mosta je 87,670 m. Rozpätia mostných
polí sú 29,0 a 23,0 m. Kolmá svetlosť mostných polí je 27,98 m a 21,99 m, šikmá je 28,30 a 22,11 m.
Šírka vozovky medzi zvýšenými obrubami je 16,00 m. Celková šírka mosta je 22,00 m. Zo statického
hľadiska sa jedná o dve prosté polia. Uloženie NK na dvoch krajných oporách je na pohyblivých
ložiskách NGe a na podpere je na pohyblivých ložiskách NGe 125 (pole rozpätia 29,0 m) a na
pevných ložiskách N 125 ( pole rozpätia 23,0 m).

Konštr.
Číslo
Názov/ popis Hodnotenie Fotografická príloha
prvok
poruchy poruchy
poruchy
105

Zablokovanie

5

(NK
zapretá
závernými
múrikmi
a krídlami)

DSC 06808

20220510-144730

B. SPODNÁ STAVBA
Dve krajné opory sú betónové gravitačné, ich založenie je plošné. Úložné prahy sú železobetónové
výšky 1,0 m. Stredový pilier tvorí železobetónová členená konštrukcia. Driek tvoria tri
železobetónové steny prierezu 0,80 m x 3,0 m. Medzi stenami je voľný priestor 2 x 4,4 m, konzolové
vyloženie úložného prahu je obojstranné 2 x 1,885 m. Železobetónový úložný prah je široký 1,60 m,
vysoký 1,00 m a dlhý 21,57 m.
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Konštr.
prvok
c
opory

Číslo
poruchy

Názov/
popis
poruchy

Hodnotenie
poruchy

301

Výkvety

3

302

Inkrustácie

4

Fotografická príloha

DSC 06681

Znečistenie
(grafity)

305

3

Ostatné
trhliny

326

Poruchy
obkladu
(porušenie
náterusekundárnej
ochrany)

341

DSC 06666

4

4

DSC 06682(2)
d
podpery

305

Znečistenie

3

(grafity)

DSC 06745
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Konštr.
prvok

f

Číslo
poruchy

Názov/
popis
poruchy

Hodnotenie
poruchy

305

Znečistenie

3

Fotografická príloha

(grafity)

krídla

DSC 06721(2)

341

Poruchy
obkladu
(porušenie
náterusekundárnej
ochrany)

4

DSC 06954

j

323

úložné
prahy

Priečne
trhliny

3

(úložný prah
opory)

326

Ostatné
trhliny
(pracovná
škára
betónu)
Poruchy
obkladu
(porušenie
náterusekundárnej
ochrany)

DSC 06677
4

4

341
DSC 06831
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Konštr.
prvok

Číslo
poruchy

Názov/
popis
poruchy

Hodnotenie
poruchy

Fotografická príloha

Priečne
trhliny
(úložný prah
podpery)

323

4

20220510 – 110335

C. NOSNÁ KONŠTRUKCIA
Nosná doskotrámová konštrukcia je v priečnom smere navrhnutá zo 14-tich predpätých nosníkov I73 konštrukčnej výšky 1,40 m a šírky 1,15 m. Skladová dĺžka nosníkov je 30,00m a 24,00 m, vzhľadom
na rovnakú konštrukčnú výšku boli ako 24 m nosníky použité modifikované 30 m nosníky. Nosníky
sú v priečnom smere vzájomne pospájane zálievkami v spodnej prírube i hornej prírube. Celková
kolmá šírka nosnej konštrukcie 21,45 m.

Konštr.
prvok

Číslo
poruchy

Názov/
popis
poruchy

Hodnotenie
poruchy

346

Neodstránené
debnenie

3

Fotografická príloha

a
hlavná NK

DSC 06725
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Konštr.
prvok

Číslo
poruchy

701

702

711

Názov/
popis
poruchy
Nedostatočné krytie
betonárskej
výstuže
Obnažená
betonárska
výstuž
Korózia
betonárskej
výstuže

Hodnotenie
poruchy

Fotografická príloha

4

4

4

20220510 144732

(v miestach
dobetonávok)

303

Vlhké škvrny

4

( zatekanie
nosníkov)

DSC 06786
Znečistenie

305

(výfukové
splodiny nad
železnicou)

4

DSC 06745

D. MOSTNÝ ZVRŠOK
Zvršok mosta tvorí vozovka a obojstranné chodníky. Voľná šírka vozovky medzi zvýšenými obrubami
chodníkov je 16,0 m, obojstranne sú navrhnuté chodníky 2 x 3,0 m. Na chodníkoch je osadené
oceľové zábradlie výšky 1,10 m. Pochôdzna šírka chodníkov je 2,75 a 2,75 m. Celková šírka mostu je
22,0 m.
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Konštr.
prvok

a.

Číslo
poruchy

812

vozovka

Názov/
popis
poruchy

Hodnotenie
poruchy

Priečne
trhliny

Fotografická príloha

3

(nad
podperou )

DSC 7063 (2)

Sieťové
trhliny

814

4

DSC 07122 (2)

d.

806

Rozpad krytu
chodníka

3

chodník,
odrazný
pruh,
obrubník

DSC 07105(2)
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Konštr.
prvok

Číslo
poruchy

821

Názov/
popis
poruchy

Hodnotenie
poruchy

Netesnosť
zálievok škár
(pri mostných
záverov,
obrubníkoch)

Fotografická príloha

5

DSC 07120 (2)
822

Poškodený
obrubník

4

Porušená
izolácia

831

( v mieste
styku
vozovkaobrubník)

5
20220510 102408

e.
rímsa

1010

Uzavretie
dilatačnej
medzery

4

(ríms)

4
315

Rozpad
betónu

DSC 07020

701

Malé krytie
betonárskej
výstuže

4

DC 07003
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E. LOŽISKÁ, KĹBY, INÉ ULOŽENIE
Uloženie NK na dvoch krajných oporách je na pohyblivých ložiskách NGe a na podpere je na
pohyblivých ložiskách NGe 125 (pole rozpätia 29,0 m) a na pevných ložiskách N 125 ( pole rozpätia
23,0 m).

Konštr.
Číslo
Názov/
prvok
poruchy popis
poruchy

Hodnotenie Fotografická príloha
poruchy

a.
ložiská

901

Znečistenie

4

(priestor medzi
ložiskami)

20220510-144730

912

Korózia
oceľových častí

4

20220510 110312
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F. MOSTNÉ ZÁVERY
Mostné závery sú na oboch koncoch mosta ( strana Cabaj-Čápor GHH A-60, strana Nitra GHH A-30).

Konštr.
prvok

Číslo
poruchy

Názov/
popis
poruchy

Hodnotenie
poruchy

Fotografická príloha

a.
mechanické

1001

Znečistenie
suťou

3

DSC 07096
1002

Korózia
kovových
častí

4

(lokálna)

DSC 07098

G. ODVODNENIE MOSTA
V oblasti nosnej konštrukcie nie sú na moste odvodňovače. Vozovkové odvodňovače sú na vozovke
až v oblasti krídiel.

Konštr. prvok

Číslo
poruchy

Názov/
poruchy

popis

Hodnoteni
e poruchy

Fotografická príloha

a.
odvodňovače

DSC 07045
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Konštr. prvok
f.
odvodňovacie
otvory
(odvodnenie
dutín mosta)

Číslo
poruchy

Názov/
poruchy

popis

Hodnoteni
e poruchy

1109

Poškodenie
odvodňovačov

3

1110

Krátke
odvodňovacie
rúrky

4

Fotografická príloha

DSC 06747
H. OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO MOSTA
Most má oceľové zábradlie mestského typu výšky 1,10 m, ktoré je uzemnené. V strede mosta sa po
oboch stranách nachádzajú stĺpy verejného osvetlenia. Na moste je umiestnené evidenčné značenie.
Popri krídlach sú svahové kužele. Na strane Nitra je pod mostom vytvorený obklad svahu opory.

Konštr.
prvok

f.

Číslo
poruchy

Názov/
popis
poruchy

Hodnotenie
poruchy

1202

Korózia
kovových
častí

3

osvetľovacie
zariadenie

Fotografická príloha

(lokálna)

DSC 07094
h.
násyp,
svahový
kužeľ

1306

Nežiadúca
vegetácia

3

DSC 06722

1321

Znečistenie
okolia
mosta

3

DSC 06802
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I. CUDZIE ZARIADENIA
Na ľavej strane je na mostnej konštrukcii zavesené plynové potrubie Ø 200 mm. Z obidvoch strán
medzi prvým a druhým nosníkom sú v medzerách vedené inžinierske siete – na pravej strane
elektrické vedenia a na ľavej vodovodné potrubia Js 400 a Js 200.

Konštr.
prvok

Číslo
poruchy

Plynové
potrubie

-

Názov/
popis
poruchy

Hodnotenie
poruchy

Fotografická príloha

-

-

DSC 06993

4.2

Klasifikácia porúch

Pre výsledné hodnotenie jednotlivých konštrukčných prvkov bola použitá klasifikácia
podľa TP 06/2019 Ministerstva dopravy a výstavby SR - Katalóg porúch pre mosty na
diaľniciach a cestách I,II. a III. triedy.
Stupeň

Hodnotenie

Popis porúch prvku, stav, časti alebo objektu

I

bezchybný

bez akýchkoľvek skrytých alebo zjavných porúch

II

veľmi dobrý

výskyt len vzhľadových porúch, ktoré neovplyvňujú zaťažiteľnosť
mostu

III

dobrý

výskyt väčších, zaťažiteľnosť mostu neovplyvňujúcich porúch

IV

uspokojivý

výskyt porúch, ktoré nemajú okamžitý vplyv na zaťažiteľnosť
mostu, avšak ktoré ju môžu v budúcnosti ovplyvniť

V

zlý

výskyt porúch, ktoré majú nepriaznivý vplyv na zaťažiteľnosť
mostu, ale sú odstrániteľné ešte bez výmeny poruchových súčastí

VI

veľmi zlý

výskyt porúch, ktoré ovplyvňujú zaťažiteľnosť a nedajú sa odstrániť
bez výmeny poruchových alebo doplnenia chýbajúcich súčastí,

VII

havarijný

výskyt porúch, ktoré ovplyvňujú zaťažiteľnosť mostu do takej miery,
že vyžadujú okamžitú opravu

Tab. 2 Klasifikácia porúch
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Výsledné hodnotenie parametrov ( konštrukčných prvkov) mosta je v Tab.3

Hodnotenie
2022

Parameter
A – Celkové pôsobenie

V

B – Spodná stavba

IV

C – Nosná konštrukcia

IV

D – Mostný zvršok

V

E – Ložiská, kĺby a iné uloženie

IV

F – Mostné závery

IV

G – Odvodnenie mosta

IV

H – Ostatné vybavenie

III

I – Cudzie zariadenie

I

J – okolie mosta

III

Tab. 3 Výsledné hodnotenie parametrov mosta

Výsledné hodnotenie mosta : V – Zlý

4.3

Kontrola vybraných rozmerov

Na moste boli prekontrolované základné rozmery poskytnuté v mostnom liste (1).
Kontrola dĺžky nosníkov, vzdialenosti opôr a podpery bola vykonaná laserovým
diaľkomerom. Kontrola rozmerov pri vizuálnej prehliadke detailov mosta bola
vykonaná mechanickými meradlami.
Pri rozmerovej kontrole bolo zistené :
Dĺžky nosníkov zodpovedajú projektovaným dĺžkam.
Z vizuálnej i rozmerovej kontroly ako aj z geometrie šikmého uloženia nosníkov
vyplýva, že záverné múriky blokujú dilatačný pohyb nosíkov.
Pri kontrole výšky obrubníkov sa nezistili odchýlky, ktoré by signalizovali výskyt
nadmerných vozovkových vrstiev.
Na moste zistené rozmery zodpovedajú rozmerom z poskytnutých podkladov a boli
použité ako geometrické vstupy statického výpočtu.
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4.4

Overenie spôsobu vystuženia atypických nosníkov I73-24 m

Dôvod na overenie spôsobu vystuženia nosníkov v poli dĺžky 24m bol nasledovný :
Výška nosníkov na moste je v oboch poliach rovnaká, t. j. 1,40 m. Z toho vyplýva, že
miesto typizovaných nosníkov I73 – 24 m, ktorých typová výška je 1,20 m, boli na
moste v kratšom poli použité modifikované 24 m nosníky, ktoré sa vyrobili vynechaním
stredového 6 m dlhého segmentu z typového nosníka dĺžky 30 m.
Statickou analýzou bolo navrhnuté predpokladané vystuženie modifikovaného
nosníka, t. j. počty a priebehy predpínacej výstuže, ktoré vychádzalo z typovej polohy
a priebehu predpínacej výstuže vo zvyšných segmentoch nosníka I73 pre dĺžku 30m.
Overenie predpokladanej polohy sa okrem kontroly v kotevnej oblasti vykonalo
priamou vizuálnou kontrolou výskytu resp. neprítomnosti predpínacej výstuže cez
kontrolné otvory. Na moste sa potvrdil predpoklad 12 prepínacích káblov
v modifikovaných nosníkoch I73-24 m.
Na krajnom nosníku bol po odkrytí maltovej ochrany kotvy skontrolovaný počet
predpínacích drôtov v kábli. Zistený počet 20 ks drôtov priemeru 4,5 mm zodpovedá
údajom v typovom podklade nosníkov.

Obr. 8 Otvory pre kontrolu vystuženia
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Obr. 10 Obnova ochrany kotvy

4.5

Obr. 11 Vypĺňanie kontrolných otvorov maltou

Kontrola stavu zainjektovania predpínacej výstuže nosníkov

Stav a ochrana predpätej výstuže sú podstatnými údajmi pre hodnotenie predpätých
nosníkov. Predpätá výstuž je v nosníkoch I73 umiestnená v ochranných krepovaných
trubkách. Stav a kvalita ochrany predpätej výstuže boli skontrolované na 9 miestach.
Kontrola sa vykonala endoskopom cez otvory v ochranných trubkách. Poloha sond,
v ktorých sa kontroloval stav a zainjektovanie predpínacej výstuže, je znázornená vo
výkresovej prílohe na konci tejto správy.
Výstuž bola na 8 miestach zainjektovaná a bez korózie, jedno miesto bolo
nezainjektované a s povrchovou koróziou. Nezainjektovaná výstuž s koróziou
znižujúcou prierezový profil nebola zistená ani v jednom kontrolovanom mieste.
To že nosníky boli injektované dokumentuje aj pohľad na prístupné injektážne otvory
v koncových oblastiach nosníkov. Injektážne trubky boli zahnuté, čo bola štandardná
technologická úprava uzavretia trubiek po injektáži.
Kontrolné otvory a odstránená ochrana boli následne uzatvorené, resp. obnovené
reprofilačnou maltou.

VUIS Mosty s.r.o. - ZOD 2203 – 2 -Diagnostika mosta

22

Obr. 12 Otvory k endoskopickej kontrole.

Obr. 13 Endoskopická kontrola

Obr. 14 Endoskopická kontrola

Obr. 15 Endoskopická kontrola

Obr. 16 Endoskopická kontrola

Obr. 17 Endoskopická kontrola
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5
5.1

ZHODNOTENIE STAVU A OCHRANY VÝSTUŽE
Všeobecné predpoklady vzniku korózie výstuže

Funkčnosť a životnosť mosta je daná stavom nosnej konštrukcie. V prípade
predpätých a železobetónových konštrukcií stav nosnej konštrukcie je podmienený
najmä výskytom a rozsahom korózie nosnej výstuže.
Pre vznik korózie výstuže je potrebná kombinácia súčasného výskytu viacerých
faktorov, ktorými sú na mostných konštrukciách najmä :
a)
b)

5.2

vlhkosť + prístup kyslíka z ovzdušia + znížená zásaditosť
( karbonatizácia) betónu
vlhkosť + prístup kyslíka z ovzdušia + nadkritická prítomnosť chloridov v
okolí výstuže

Zhodnotenie súčasného stavu výstuže nosníkov a jej ochrany

Ochranu výstuže zabezpečuje kvalita betónu a hrúbka krycej betónovej vrstvy výstuže.
Hrúbky krycej vrstvy mäkkej výstuže platné v dobe realizácie mosta sú z hľadiska
dnešných požiadaviek nedostatočné. Podľa podkladov z typového projektu nosníkov
bolo navrhnuté a realizované krytie strmienkov 15 mm.
V predpätých nosníkoch I73 z betónu C35/34 (B 500) tvoria ochranu predpätej
výstuže, pozostávajúcej z hladkých drôtov 20Ø PZ 4,5 mm, okrem krycej vrstvy betónu
hr. 49 mm i samotné oceľové krepované trubky Ø42 mm a injektážna malta.
Diagnostikou bolo zistené zatriedenia betónu a krytia výstuže zodpovedajú projektu.
Korózia mäkkej výstuže bola zistená iba v prípadoch, kedy jej krytie bolo výrazne
menšie ako projektované.
V cca 90% kontrolovaných miest bola predpätá výstuž zainjektovaná. Nezainjektovaná
výstuž nemala koróziu znižujúcu prierezovú plochu výstuže.
Na nosníkoch neboli zistené viditeľné prejavy porúch predpätej výstuže.

5.3

Zhodnotenie ochrany výstuže z dôvodu karbonatizácie betónu

Na moste boli zistené nasledovné rozsahy karbonatizácie :
5 mm - zatečené plochy nosníkov
1 mm (povrchová vrstva) – ostatné plochy nosníkov a betón strednej podpery
10 mm – dobetonávky nosníkov
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Obecne sa rýchlosť postupu karbonatizácie vyjadruje vzťahom x = A * T0,5 , kde x je
hĺbka kontaminácie v čase T. Konštantu A je potom možné určiť pre daný vek mosta
v čase zistenia hĺbku x. Následne je možné vypočítať teoretickú hodnotu hrúbky
skarbonizovanej vrstvy pre vek teoretickej životnosti T=100 rokov. Túto hrúbku je
možné porovnať s krycou hrúbkou betónu a zistiť tak vplyv karbonatizácie na životnosť
danej konštrukcie.
Pre vek mosta cca 35 rokov ( od roku výstavby cca 1985 až po rok diagnostiky 2020)
a hĺbku 5 mm je konštanta
A5mm = 0,84515. Teoretická hodnota hrúbky
skarbonizovanej vrstvy pre vek T=100 rokov je potom cca 8,5 mm, čo zodpovedá
hornej hranici rozsahu 4-8 mm uvádzanej v literatúre pre betóny C35/45 (B500), čo je
projektovaná trieda betónu nosníkov.
Zistená hodnota karbonatizácie na nosníkoch teda po celú dobu teoretickej životnosti
mosta ( 100 rokov) neohrozuje výstuž nosníkov ak je jej krytie min. 10 mm.
Obdobne pre vek mosta 35 rokov a hĺbku 10 mm je potom A10mm = 1,6903. Teoretická
hodnota hrúbky skarbonizovanej vrstvy pre vek T=100 rokov je potom cca 16,9 mm,
čo je pod dolnou hranicou rozsahu 25-40 mm uvádzanej v literatúre pre betóny C20/25
(B330), čo je projektovaná trieda dobetonávky betónu nosníkov.
Zistená hodnota karbonatizácie na dobetonávkach nosníkoch teda po celú dobu
teoretickej životnosti mosta ( 100 rokov) neohrozuje výstuž dobetonávok, ak je jej krytie
min. 20 mm.
Pretože na moste boli zistené početné miesta z nedostatočným krytím výstuže, je
potrebné zvýšiť ochrannú vrstvu výstuže. To sa dosiahne umytím betónu
vysokotlakovou vodou, reprofiláciou poškodených miest a novým ochranným náterom.
Okrem toho navrhujeme na NK pred náterom realizovať celoplošnú min. 2 mm hrubú
ochrannú omietku.

5.4

Zhodnotenie ochrany výstuže z dôvodu prieniku chloridov

Z hľadiska závažnosti je prienik chloridov cca rádovo podstatnejší ako karbonatizácia.
Samotný fakt, že na nosnej konštrukcii boli po necelých 40 rokoch namerané
nadmerné množstvá prítomnosti chloridov je dostatočným dôvodom na potrebu
odstránenia porúch umožňujúcich zatekanie nosnej konštrukcie chloridmi. Chloridy sa
na NK dostávajú cez netesnosti izolácie a zvršku. Ako kritické miesta prieniku sa javia
miesta styku vozovky a obrubníkov.
V súčasnosti je odolnosť voči účinkom chloridov ešte zabezpečená kvalitou betónu
prefabrikátov ( vysokou triedou ). Podstatný je aj fakt, že predpätá výstuž bola
zainjektovaná.
Z hľadiska prieniku chloridov je potrebná oprava zvršku mosta.
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6

ZOSTATKOVÁ ŽIVOTNOSŤ MOSTA

Na základe klasifikácie a hodnotenia porúch jednotlivých parametrov mosta je možné
v zmysle metodiky TP SSC č. 14/2013 - Systém hospodárenia s mostami stanoviť
teoretickú zostatkovú životnosť mosta.
Pozn. Treba si ale uvedomiť, že ide o orientačné stanovenie zostatkovej životnosti.
Hodnota takto získanej zostatkovej doby životnosti nevyjadruje dobu, kedy dôjde ku
kolapsu mosta, ale dobu, v ktorej sa vysoko pravdepodobne dostane aspoň jeden
konštrukčný parameter do stupňa VII – havarijný.
Metodika uvedená v príslušnom predpise bola vypracovaná z dôvodu jednotne
určenej „životnosti mosta“ ako jedného z parametrov pri stanovení poradia naliehavosti
opráv mostov. Metodika využíva jediný reálne dostupný spoločný zdroj spracovania
a vyhodnotenia informácií o poruchách na mostoch ich klasifikáciou a hodnotením
podľa Katalógu závad mostných objektov.
VÝPOČET ZOSTATKOVEJ ŽIVOTNOSTI MOSTA
podľa metodiky TP SSC č. 14/2013 - Systém hospodárenia s mostami
Názov mosta :

MOST NA CABAJSKEJ ULICI V NITRE

562-001
Ev.číslo :
Nitriansky samosprávny kraj
Správca :
Typ nosnej konštrukcie :
typy NK (K - klenba, O - oblúk, D - doska, T trámová sústava, KT - komôrkový trám, Z zavesená sústava),
Konštrukčný materiál :
materiál NK (K - kamenné murivo, T - tehla, D drevo, O - oceľ, B - betón, ŽB - železobetón, PB predpätý betón)
materiálovo-konštrukčný koeficient  
Rok výstavby :
Rok hodnotenia :
Vek mosta v čase hodnotenia :
Plánovaná životnosť :
Rok konca plánovanej životnosť :
Výsledky hlavnej prehliadky mosta
A – Celkové pôsobenie
B – Spodná stavba
C – Nosná konštrukcia
D – Mostný zvršok
E – Ložiská, kĺby a iné uloženie
F – Mostné závery
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ŽB

1
1987
2022
35
100
2087

rokov
rokov

5
4
4
5
4
4
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G – Odvodnenie mosta
H – Ostatné vybavenie
I – Cudzie zariadenie
J – okolie mosta

4
3

index bezpečnosti mosta IBM :
index stavebnotechnického stavu ISTS :
pomocná zaokrúhlená hodnota ISTSZ :
koeficient adekvátnosti AtIBM :
koeficient adekvátnosti AtISTS :
úroveň degradácie tkIBM :
úroveň degradácie tkISTS :
 t IBM ( zaokrúhlené na 10 rokov ) =
 t ISTS ( zaokrúhlené na 10 rokov ) =
zostatková životnosť  t = min (  t IBM t
ISTS )
Rok konca teoretickej životnosti

5
4
4
0
1
76
61
10
40

3

10
2032

Rozdiel plánovanej a teoretickej životnosti

rokov

-55

Tab. 4 Zostatková životnosť mosta pred rekonštrukciou

Grafické znázornenie očakávaného vývoja
a stavebnotechnického stavu je na obr.18.

indexov

bezpečnosti

mosta

Most na Cabajskej ulici v Nitre - predikcia vývoja indexu
bezpečnosti IBM a indexu stavebno-technického stavu ISTS
pred rekonštrukciou
7
6
5
4
3
2
1
0
1980

1990

2000

2010

2020

2030

2040

2050

2060

2070

IBM

ISTS

Hranica havarijného stavu

IBM

ISTS

Hranica havarijného stavu

Exponenciálna (IBM)

Exponenciálna (ISTS)

2080

2090

Lineárna (Hranica havarijného stavu)
Obr. 18 Graf vývoja IBM a ISTS pred rekonštrukciou
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Komentár k vypočítanej životnosti :
Relatívne nízka zostatková životnosť bola vypočítaná z dôvodu nepriaznivého
hodnotenia parametrov A – Celkové hodnotenie a D – Mostný zvršok, konkrétne
stupňom V-Zlý, čo je neprimeraný stav vzhľadom na vek mosta 35 rokov.
Pozn. V prípade parametra A – Celkové hodnotenie vlastne ani nejde
o poruchu ale o závadu ( nedostatočná dilatačná škára), ktorá bola vytvorená
už pri stavbe mosta.
Pre porovnanie je obdobný výpočet životnosti mosta urobený pre teoretický stav po
predpokladanej rekonštrukcii mosta realizovanej cca do roku 2025. Očakávané
hodnotenie jednotlivých parametrov pri prehliadke mosta po rekonštrukcii mosta by
malo byť v stupni II – veľmi dobrý. Z výsledkov vidno, že dôjde k obnove projektovanej
životnosti mosta.
VÝPOČET ZOSTATKOVEJ ŽIVOTNOSTI MOSTA
podľa metodiky TP SSC č. 14/2013 - Systém hospodárenia s mostami

Názov mosta :
Ev.číslo :
Správca :
Typ nosnej konštrukcie :
typy NK (K - klenba, O - oblúk, D - doska, T trámová sústava, KT - komôrkový trám, Z zavesená sústava),
Konštrukčný materiál :
materiál NK (K - kamenné murivo, T - tehla, D drevo, O - oceľ, B - betón,ŽB - železobetón, PB predpätý betón)
materiálovo-konštrukčný koeficient  

MOST NA CABAJSKEJ ULICI V
NITRE

NR SK
D

ŽB

1

Rok výstavby :
Rok hodnotenia :
Vek mosta v čase hodnotenia :
Plánovaná životnosť :

1987
2025
38
100

Rok konca plánovanej životnosť :
Výsledky hlavnej prehliadky mosta
A – Celkové pôsobenie
B – Spodná stavba
C – Nosná konštrukcia
D – Mostný zvršok
E – Ložiská, kĺby a iné uloženie

2087
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rokov
rokov

2
2
2
2
2
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F – Mostné závery
G – Odvodnenie mosta
H – Ostatné vybavenie
I – Cudzie zariadenie
J – okolie mosta

2
2
2

index bezpečnosti mosta IBM :
index stavebnotechnického stavu ISTS :
pomocná zaokrúhlená hodnota ISTS* :
koeficient adekvátnosti AtIBM :
koeficient adekvátnosti AtISTS :
úroveň degradácie tkIBM :
úroveň degradácie tkISTS :
D t IBM ( zaokrúhlené na 10 rokov ) =
D t ISTS ( zaokrúhlené na 10 rokov ) =
zostatková životnosť  t = min (  t IBM t
ISTS )

2
2
2
2
2
41
41
60
60

2

60

Rok konca teoretickej životnosti
Rozdiel plánovanej a teoretickej životnosti

rokov

2085
-2

Tab. 5 Zostatková životnosť po rekonštrukcii

Grafické znázornenie očakávaného vývoja indexov
stavebnotechnického stavu po rekonštrukcii je na obr.19.

bezpečnosti

mosta

a

Most na Cabajskej ulici v Nitre - predikcia vývoja indexu
bezpečnosti IBM a indexu stavebno-technického stavu ISTS po
zrealizovaní rekonštrukcie
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Obr. 19 Graf vývoja IBM a ISTS po rekonštrukcii
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7

CELKOVÉ ZHODNOTENIE

Z diagnostiky mosta pri zohľadnení údajov z diagnostík (2) a (3) vyplynuli nasledovné
závery :
1. Na nosnú konštrukciu lokálne zateká cez poškodenú hydroizoláciu v miestach
styku vozovky s chodníkmi a v miestach okolo mostných záverov, čo spôsobuje
lokálne poruchy NK a zvršku.
2. Zatriedenie betónov podľa nedeštruktívnych skúšok na konštrukčných prvkoch
mosta je vyššie alebo rovnaké, ako boli projektované triedy betónu.
3. Hrúbky krycích vrstiev výstuže platné v dobe realizácie mosta sú z hľadiska
dnešných požiadaviek nedostatočné.
4. Na nosníkoch nosnej konštrukcie sa vyskytujú lokálne poruchy spôsobené
koróziou mäkkej výstuže v zatečených oblastiach a v miestach s vytvoreným
minimálnym krytím.
5. Predpätá výstuž bola 95% vo všetkých kontrolovaných miestach zainjektovaná
a bez korózie.
6. Statické trhliny na nosníkoch neboli zistené.
7. Na moste vytvorené záverové múriky blokujú dilatačný pohyb nosnej
konštrukcie.
8. Trhlina na vozovke nad podperou signalizuje poruchu, zníženú funkčnosť
bezmomentového spojenia polí NK nad podperou.
9. Stav mostnej konštrukcie je možné hodnotiť stupňom V – zlý s perspektívou
zníženia hodnotenia v prípade, že nebudú vykonané krátkodobé a strednodobé
opatrenia.
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8
8.1

ZÁVERY A ODPORÚČANIA
Krátkodobé opatrenia

Na moste odporúčame realizovať v najbližšej dobe aspoň tieto opatrenia :
1) prečistenie škár a trhlín na zvršku mosta, vrátane odstránenia vegetácie s
následným zaliatím škár a trhlín,
2) zainjektovanie trhlín na oporách a podpere

8.2

Strednodobé opatrenia

V rámci strednodobých opatrení (~5 rokov), doporučujeme na moste zrealizovať
rekonštrukciu mosta obsahujúcu :
1) kompletnú výmenu mostného zvršku, t. j. vozovky, chodníkov, zábradlia,
ríms, izolácie a podkladného betónu. Nová izolácia by mala byť vytvorená
ako celoplošná,
2) odbúranie pôvodných a zhotovenie nových záverných múrikov, ktorými sa
vytvoria dostatočné dilatačné škáry. Prestavba záverových múrikov si
vyžiada i prestavbu prechodových dosiek,
3) prípadnú opravu bezmomentových stykov nosníkov nad podperou, ktorých
stav sa zistí po odkrytí zvršku,
4) kompletnú reprofiláciu poškodených miest krycej betónovej vrstvy na celom
povrchu nosnej konštrukcie a spodnej stavby a vytvorenie ochranného
a farebne zjednocujúceho náteru. Z hľadiska zabezpečenia projektovanej
životnosti doporučujeme okrem reprofilácie poškodených miest následne na
celom povrchu nosníkov vytvoriť ochrannú omietku v hrúbke 2 mm a na
plochách dobetonávok medzi nosníkmi v hrúbke cca 5 mm. Pri sanácii
spodnej stavby je potrebné zainjektovať všetky trhliny
Vzhľadom k záverom uvedeným v kapitole 7 CELKOVÉ ZHODNOTENIE, body 7 a 8,
doporučujeme na moste ponechať súčasné dopravné značenie zhotovené na základe
záverov predošlej diagnostiky (2) do doby ukončenia rekonštrukcie mosta.
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