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Úvod

V posledných rokoch sa u nás vybudovali dve ČOV - Trnava 
a Petržalka každá so štyrmi valcovými ŽB nádržami s 

kapacitou cca 5200 m3. Už pri skúškach vodotesnosti sa 
ukázala potreba ich predopnutia.ukázala potreba ich predopnutia.

� Príspevok predstavuje originálnu konštrukciu nesúdr žného 
predpätia lanami MONOSTRAND použitú pri sanácii Petr žalskej 
ČOV, ktorú realizovali firmy PROJSTAR-PK, s.r.o. a Do prastav a.s 
Bratislava, OZ Mlynské Nivy



Základné údaje o konštrukciiZákladné údaje o konštrukcii

� Čisti čka odpadových vôd Petržalka
� 4 valcové železobetónové nádrže
� Objem každej nádrže ~ 5200 m 3

Schéma valcovej železobetónovej nádrže 
ČOV Petržalka



� Už pred zavedením do prevádzky pri skúške vodotesno sti a plynostesnosti konštrukcia 
nevyhovela 

� Objavili sa zvislé trhliny od hydrostatického tlaku
� Vodorovné priesaky pracovnými škárami
� Utesnenie kolmatáciou čistiarenským kalom sa nepotvrdilo
� Tesnos ť sa nedosiahla ani po technologicky náro čných vnútorných náteroch
� Potreba sanácie valcovej konštrukcie

Popis problému ČOV PetržalkaPopis problému ČOV Petržalka



Zvislé trhliny, pracovná škára pri 

Sanácia trhlín z vnútornej 
strany

Zvislé trhliny, pracovná škára pri 
technologických otvoroch 

strany



Takmer identické trhliny od hydrostatického tlaku a ko pri ČOV Petržalka

ČOV TrnavaČOV Trnava



Anylýza problémuAnylýza problému

� Posúdenie ŽB steny - únosnos ť zodpovedá približne výške 8 m hydrostatickej nápln e, 
čomu zodpovedá aj skuto čnos ť

� Pre súčasný tvar a) vychádza ŽB stena dimenzovná na medzi vzniku trhlín 
nehospodárne masívna

� Vhodné riešenie - predpätý betón v kombinácii so sta ticky opodstatnením tvarom 
konštrukcie (typ b, c)

� Vhodné predpätie - ovinutie nádrže lanami bez súdržn osti (MONOSTRAND)

Tvary nádrží - reaktorov ČOV Posúdenie železobetónovej steny nádrže Tvary nádrží - reaktorov ČOV

a) súčasný nevhodný tvar
b) valcový tvar s kužeľovým dnom
c) vajcovitý

c)a) b)

Posúdenie železobetónovej steny nádrže 
vo výške 8 m vodného stĺpca
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Návrh konštrukcie predpätiaNávrh konštrukcie predpätia

� Dodato čné ovinutie nádrže prstencovými predpínacími lanami  - vnesenie tlakového 
napätia na uzavretie zvislých trhlín s dostato čnou tlakovou rezervou pre zmeny 
zaťaženia

� Laná:          φφφφLp 15,5 - 1800 MPa bez súdržnosti (MONOSTRAND - laná chránené 
antikoróznym mazivom a extrudovaným PE)

� Kotvenie:   jednolanová kotva PROJSTAR CH-1/VK (sys tém antikoróznej ochrany 
kotvenia) 

Rozdelenie lán (prstencov) po výške steny nádržeSchéma ovinutia nádrže lanami MONOSTRAND a ich 
kotvenie po obvode

PK s.r.o.



� Kotvenie lán k stene nádrže: 4 rady kotevných rebie r R1 až R24 z oce ľových profilov 
UPE č.140 (zinková úprava)

Kotevné rebrá R1~R24 - rozmiestnenie

PK s.r.o.





Schéma usporiadania predpínacích lán a ich kotvenie v kotevnom rebre

PK s.r.o.



Detail kotvenia predpínacích lán v kotevnom rebre



Jednolanová kotva PROJSTAR CH-1/VK

PK s.r.o.



Obídenie technologických 
otvorov



Predpínanie predpínacou 
súpravou PAUL TENSA SM 

200 kN



ZáverZáver
� Exitujúce valcové ŽB nádrže klasického tvaru nesp ĺňajú 

požiadavky vodotesnosti a plynotesnosti
� Možným riešením je sanácia vnesením dodato čného 

predpätia prstencovým ovinutím
� Riešenie pre nové nádže je predpätý betón pri zvole ní � Riešenie pre nové nádže je predpätý betón pri zvole ní 

vhodného tvaru konštrukcie


