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NAVODILA ZA ZAMENJAVO PROTIHRUPNIH VLOŽKOV 

Livarjev program nizkih gradenj LTŽ POKROVOV, vsebuje tudi artikle s protihrupnimi vložkomi, ki imajo funkcijo 
dušenja »ropota« oz. onemogočanje udarjanja pokrova ob okvir med povoznostjo. 
 
POGOSTI VZROKI POŠKODB PROTIHRUPNIH VLOŽKOV:  
Protihrupni vložek se lahko zaradi različnih dejavnikov tudi poškoduje ali obrabi: 
1) NIVELIRANJE PRI VGRADNJI, pokrov in okvir pri vgradnji nista bila dobro nivelirana, pokrov v tem primeru ni 
enakomerno obtežen in s tem tudi protihrupni vložek. Pojavljajo se točkovne obremenitve, ki tesnilo s časoma deformirajo 
do te mere, da začne pokrov udarjati ob okvir. 
2) NEOČIŠČEN OKVIR, okvir s tesnilom po vbetoniranju ni bil očiščen, koščki malte so med uvaljanjem asfalta in med 
povoznostjo prometa, preščipne tesnilo. 
3) POSEDANJE JAŠKA, zaradi različnih vzrokov se lahko jašek tudi posede, ki pokrov spravi v neravnino, pojavijo se 
točkovne obremenitve kot v točki 1) 
4) NEUSTREZNA IZBIRA, pokrov in okvir sta bila pod-dimenzionirana oz neustrezno izbrana za opravljanje svoje 
namembnosti 
5) PROJEKTIRANJE, velikokrat se jaške umesti na mesto kolotekov, kjer se pojavlja velika frekvenca prometa. Ob 
kombinaciji slabe utrditve jaška (posedanje), nezadostnega niveliranja pokrova z okvirjem, ostrih ostankov betona na 
tesnilu ter neustrezne izbire modela pokrova, prihaja do neizogibnih poškodb protihrupnega vložka in s tem motečega 
ropota pokrova, ki udarja ob okvir. OPOZORILO: Mesta jaškov se pri projektiranju načeloma ne umešča na mesto 
kolotekov!! 
 
ZAMENJAVA PROTIHRUPNEGA VLOŽKA 

STAREJŠI MODEL (vložek iz bele umetne mase) 
Obrabljen protihrupni vložek odstranimo in skrbno očistimo namenski utor oz. ležišče vložka. Z žičnato oz. »drateno« 
krtačo odstranimo tudi vso morebitno odluščeno barvo, le to tudi spihamo. Protihrupni vložek je v prvotni dolžini 1,82 m. 
Z ostrim nožem ga odrežemo na dolžino, najprej po daljši dolžini utora in nato med zaklepi (slika). Debelejši del vložka 
naslonimo v namenski - naležni utor okvirja, nato vložek pritisnemo da tanjši spodnji del zaskoči na spodnji rob (klik). Pri 
vgradnji si lahko pomagamo s kladivom iz plastične mase (še posebej v mrzlih dneh, ko je material manj prožen). 

    

NOVEJŠI MODEL (EPDM trapezna guma) 
Poškodovan protihrupni vložek odstranimo ter skrbno očistimo kanal oz. ležišče vložka. Z žičnato oz. »drateno« krtačo 
odstranimo tudi vso morebitno odluščeno barvo, le to tudi spihamo. Protihrupni vložek iz EPDM gume odrežemo z ostrim 
nožem na ustrezno dolžino kanala. Ožji del trapezne EPDM gume stisnemo na dno kanala. Pri vgradnji si lahko pomagamo 
s kladivom iz plastične mase (še posebej v mrzlih dneh, ko je material manj prožen). 
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PRIPOROČILA ZA OBSTOJNOST PROTIHRUPNIH VLOŽKOV 

 ustrezna utrditev okolice in skrbna vgradnja betonskega venca LTŽ okvirja, preprečuje posedanja jaška in s tem 
nastajanja neravnin LTŽ pokrova ter okvirja - pojav točkovnih obremenitev na protihrupni vložek, glej »detajl1 
vgradnja ltž pokrova na jašek«.  

 pazimo na čistost površine protihrupnega vložka (ostri delci, kamenje..) 

 OPOZORILO: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo DRSI v projektnih nalogah, ne dovoli vgradnje 
jaškov na mesta kolotekov oz dovoli izjemo, v kolikor se sistem jaška in LTŽ pokrova vgrajuje skupaj s 
»fleksibilnimi ploščami«, ki prenašajo dinamično obremenitev na okolico jaška!! 

 DODATNA PRIPOROČILA V IZOGIB »ROPOTU« POKROVOV: za pokrove ki so locirani na mestih 
kolotekov se priporoča dodatno – opcijsko VIJAČENJE POKROVA. Ta ukrep omogoča stalno in enakomerno 
naleganje pokrova na protihrupni vložek iz EPDM gume. S tem se znatno zmanjša utrujanje materiala pri 
dinamičnih obremenitvah na frekventnih mestih. Na ta način preprečimo tveganje ropota pokrovov ter tako 
zagotovimo trajnost proizvoda (opcija vijačenja pokrova samo pri art.604 in 605, SIST EN 124-2:2015): 
 

   
 
 
 
 
Foto: LTŽ POKROV IN OKVIR 604 ter 605 (z vent. odprtinami)  
Z OPCIJO VIJAČENJA, kot ukrep za povečane dinamične obremenitve na mestih kolotekov. 
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