
PODROBNÝ MONITORING NAPÄTOSTI LÁN V ZÁVESOCH 
EXTRADOSOVÉHO MOSTA V POVAŽSKEJ BYSTRICI 

 
Doc.Ing. Milan Chandoga,PhD1- Doc.RNDr. Andrej Jaroševič,PhD2 

Ing. Petr Plotený3-  Ing. Marián Repák4 
 
ABSTRAKT 
V tomto príspevku sú uvedené niektoré výsledky monitoringu napätosti závesov extradosového 
viaduktu v Považskej Bystrici.  Na sledovanie napätosti v individuálnych lanách závesov boli 
vyvinuté EM - elastomagnetické snímače, ktoré sú umiestnené v oblasti dolného kotvenia 
závesov. Snímače sily umožnili sledovať kontinuálne zmeny napätosti vo vybraných lanách 
napínaných jednotlivo a overiť tak spoľahlivosť technológie certifikovanej vo firme Dywidag. 
Zostavovanie a napínanie závesov realizoval Doprastav,a.s., zložka Predpínacie technológie, 
dodávku snímačov a vlastný monitoring vykonala firma Projstar-PK,s.r.o. 
 
1 ÚVOD 
 
Mestská estakáda v Považskej Bystrici bude po dokončení patriť medzi ojedinelé mostné 
diela. Celková dĺžka viaduktu 968,58 m, 122 m rozpätia hlavných polí, jednokomorový trám 
(šírky 30,64m, výšky 6m) betónovaný naraz, 7 pylónov so sedlovým uložením 8 závesov, to 
sú parametre, ktoré robia z tohto prvého slovenského extradosového viaduktu unikátne 
mostné dielo. Podrobný opis mosta z pohľadu projektanta a realizátora poskytujú príspevky 
[1], [2] uvedené v tomto zborníku.  
Pri návrhu konštrukcie a prvkov zavesených mostov rešpektujeme zásady, ktoré vychádzajú 
z viac ako 100 ročných poznatkov teórie a praxe. Extradosové mosty (ďalej ED) - 
architektonický príbuzné zaveseným, patria medzi moderné mostné konštrukcie s históriou 
10- 15 rokov. Pri zatriedení mostov podopieraných šikmými závesmi do kategórii zavesené – 
extradosové  sa hlavne sleduje veľkosť napätosti v závesoch od premenných zložiek  
zaťaženia, ktoré spôsobujú únavové porušenie predpínacej výstuže závesu. Preto pri využití 
základného materiálu závesu s rastúcou hodnotou premennej zložky sa znižuje hladina 
základnej napätosti závesu a naopak. Pôvodná myšlienka pri návrhu ED mostov  spočívala vo 
zvýšení účinnosti predpínacej výstuže zväčšením jej excentricity voči trámu. Aby  bolo 
možné použiť pre závesy štandardnú konštrukciu vonkajšieho predpätia (s jednoduchými 
detailmi kotvenia) je potrebné zachovať  tuhosť trámu na úrovni štandardných trámových 
mostov. Tuhý trám absorbuje prevažnú časť pohyblivého zaťaženie sám a závesy tak nie sú 
výrazne vystavené jeho únavovým účinkom. Ako ukázali najnovšie štúdie, v praxi existujú 
dosť veľké odchýlky medzi vypočítanými a nameranými veľkosťami základnej a premennej 
zložky napätosti v závesoch ED mostov. Táto skutočnosť vedie projektantov a dodávateľov 
závesov k aplikácií systémov na úrovni štandardných zavesených mostov.  
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Monitoring napätosti závesov, ktorý je realizovaný na viadukte v P. Bystrici je z tohto 
hľadiska  prvým podrobným pohľadom na napätosť ED závesov a bude cennou informáciou 
pre projektantov, výrobcov závesov, ako aj prevádzkovateľov mostov. 
 
 
2 KONŠTRUKCIA A ZOSTAVOVANIE ZÁVESOV 
2.1     Konštrukcia závesu 
 

Lanové závesy DYNA Grip firmy Dywidag [6] boli aplikované na desiatkach  zavesených 
mostných konštrukcií po celom svete, ale aj na moste APOLLO v Bratislave.  Ide o systém 
s kotvením jednotlivých pozinkovaných lán, opatrených PE obalom s voskovou výplňou, 
v samostatných špeciálnych čeľusťach, ktoré odolávajú vysokému únavovému zaťaženiu. 
Závesový systém má podrobne prepracované konštrukčné detaily a celú technológiu 
zostavovania a napínania lán.  

Extradosové závesy viaduktu v Považskej Bystrici majú na obidvoch koncoch v mostovke 
kotvy typu DYNA Grip a v pylóne neposuvné uloženie v sedle. 
ED závesy, až na vyššiu hladinu statického zaťaženia, musia spĺňať podobné  kritéria, ako 
závesy zavesených mostov. Pre výrobcov preto nie je účelné a ani ekonomické vyvíjať nový 
jednoduchší systém závesov, ktorý by musel absolvovať dlhodobý a zložitý proces 
certifikácie. Schéma konštrukcie  kotvenia 37 lanového závesu DYNA Grip je na obr.1. 
a schéma konštrukcie sedla ja na obr.2. 
 

 
Obr.1 Konštrukcia kotvenia závesu DYNA Grip 

 
 
 

Obr.2 Konštrukcia sedla závesu DYNA Grip 

 



2.2     Zostavovanie a napínanie závesov 

Použitie závesov so sedlami skomplikovala zostavovanie a napínanie lán. Laná museli byť na 
úseku prechádzajúcim sedlom zbavené HDPE plášťa a antikorózneho vosku. Závesy boli 
zostavované z jednotlivých lán na stavbe. Obalová rúra z HDPE svetlosivej farby bola vopred 
zvarená tupými zvarmi z jednotlivých dielov a zavesená na pomocné lano do polohy 
zodpovedajúcej tvaru predpínacích lán napnutých malou montážnou silou. Do rúry boli 
natláčané vo vopred určenom poradí jednotlivé laná, v sedlovej rúre boli uložené do 
predpísanej pozície a po nasunutí do zhodne umiestnených otvorov v obidvoch kotevných 
blokoch bolo každé lano napnuté montážnou silou cca 3 kN. Po osadení boli laná napnuté 
metódou CON-TEN jednotlivo  na požadovanú montážnu silu, ktorá zodpovedá napätiu 
v lanách 850 MPa. Metóda CON-TEN vyvinutá v DSI používa dva hydraulické lisy, jeden 
merací a druhý napínací, ktoré umožňujú napnúť všetky laná podľa prvého lana. Tým sa 
eliminuje vplyv postupného napínania a dosahuje sa veľmi malý rozdiel v napätosti 
jednotlivých lán. 

 
 
3 PODROBNÝ MONITORING NAPÄTOSTI ZÁVESOV 
 
3.1 Konštrukcia EM - elastomagnetických snímačov sily  37PSS20 a 14PSS20 

 
Konštrukcia elastomagnetických snímačov sily je založená na spoľahlivosti a vysokej 
citlivosti snímačov PSS20 (PSS20 - Projstar Smart Sensor s vnútorným otvorom 20 mm). 
Tento snímač dokáže zachytiť zmeny napätosti v predpínacom lane v rozsahu +/- 1 MPa a  
napätosť lana na úrovni 1200 MPa s neistotou menšou ako 2 %.  Na báze týchto snímačov 
boli v minulosti skonštruované viaceré výrobky firmy Projstar - PK  pozri [4]. 
Konštrukcia snímačov pre monitoring napätosti v 37 lanových závesov bola odkonzultovaná 
a schválená firmou DSI. Konštrukčné riešenie bolo založené na nasledujúcich princípoch: 
 

    -  snímač nesmie narušiť integritu závesu, 
    -  snímač nesmie obsahovať žiadne materiály, ktoré by ohrozili životnosť  
       predpínacej  výstuže, 
    -  snímač nesmie zvyšovať prácnosť a spôsobovať problémy pri zostavovaní  
       a napínaní závesov. 
 

Výsledný produkt je zobrazený na obr.3. Na moste boli použité snímače dvoch kapacít. Na 
prvom napínanom pylóne č.11 boli pre závesy č.2, 3 použité snímače označené 37PSS20. 
Tieto snímače umožnili sledovať napätosť vo všetkých 37 lanách závesov č.2, 3 po oboch 
stranách pylónu. Na ostatných pylónoch boli obojstranne monitorované závesy č.5 a č.6 
snímačmi 14PSS20. Výber lán bol zvolený tak, aby zachytil napätostný stav vo všetkých 
vrstvách závesu. 
Snímače sú uložené v oblasti dolného kotvenia závesov, tesne za separačnou doskou. Snímač 
kruhového tvaru má otvory pre 37 lán a 4 otvory pre uchytenie k separačnej doske kotvy. 
Pružná polyuretánová zálievka medzi snímačmi PSS20 a prechodovými PP rúrkami drží 
snímače pospolu a  nebráni lanám v pohybe v priečnom smere závesu. 
 

 
 
 
 



 

    
 

 
                   Obr.3 EM snímač 37PSS20                   Obr.4 Dolná kotva s EM snímačom 
 
Snímače sa dodávali na stavbu zmontované spolu s celým systémom dolného kotvenia podľa 
obr.4. Pri osadzovaní systému na moste, sa najskôr prevliekli cez rúrku osadenú v betónovom 
kotevnom bloku pripojovacie káble snímača, potom sa celé kotvenie priskrutkovalo 
k oceľovej roznášacej doske. 

 
 
3.2 Cieľ monitoringu napätosti ED závesov 

 
ED kábel na rozdiel od klasického závesu plní hlavne funkciu štandardného predpätia 
a doplnkovo pomáha trámu prenášať zvislé účinky zaťaženia, ako pružná podpera trámu – 
záves. V akom podiele sa to na moste realizuje, to závisí na celom rade faktorov. Pri návrhu 
ED závesu vychádzame tiež z kritérií pre únavovú životnosť.  Nakoľko výskum v tejto oblasti 
zatiaľ neposkytuje dostatok informácii, upravujeme si kritéria a odporúčania vypracované pre 
závesy zavesených mostov [5]. V týchto odporúčaniach sú uvedené aj dovolené odchýlky v 
napätosti lán závesu. Najlepším spôsobom, ako overiť platnosť takých odporúčaní, ale aj 
výsledky teoretických analýz a výpočtov je monitoring skutočnej napätosti závesov. Hlbšie 
poznanie extradosových mostov, ktoré sa v súčasnosti vo svete realizuje prostredníctvom 
experimentálneho výskumu a  in situ monitoringu môže viesť k vývoju nových systémov 
a projektových odporúčaní. 
 
 
3.3 Niektoré výsledky monitoringu predpínania závesov [3] 
 
EM snímač využíva zmenu magnetických vlastností lana pri zmene jeho napätosti, teda 
snímačom je v podstate samotné lano. Pretože magnetické vlastnosti jednotlivých lán sa 
mierne líšia, je vhodné EM snímač kalibrovať in-situ. Napínacie zariadenie CON-TEN vnáša 
do lana silu, ktorej hodnota je známa s vysokou presnosťou. EM snímače boli kalibrované 
priamo počas napínania závesov. Meracia aparatúra nepretržite monitoruje silu vo všetkých 
meraných lanách s periódou 40 sekúnd. Napínanie závesov prebiehalo v dvoch etapách. Sila 
v napínanom lane bola pred zakotvením podržaná po dobu aspoň dvoch cyklov merania (cca  
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Obr. 5 Priebeh sily v jednotlivých lanách počas napínania závesu X8 5Z 
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Obr. 6 Priebeh sily v jednotlivých lanách počas napínania závesu X6 6Z 

 
90 sekúnd), čo umožnilo presnejšie stanoviť straty pri zakotvení a výslednú silu v meraných 
lanách. Záznam priebehu sily v meraných lanách závesu X8 6Z počas napínania dňa 



21.11.2009 je znázornený na obr.5. Namerané dáta umožňujú spresniť kalibračnú krivku 
každého EM snímača (dve známe hodnoty sily pred zakotvením) a presne stanoviť úbytok 
sily v lane po jeho zakotvení. Pre prehľadnosť je na vodorovnej osi vynášané poradové číslo 
merania a nie čas. Posledné tri hodnoty sú výsledkom merania sily dňa 9.1.2010 pred 
zmonolitnením konštrukcie. Ukázalo sa, že meranie v prvej etape zbytočne spomaľuje 
napínanie a kalibračnú krivku možno spoľahlivo stanoviť na základe jednej známej hodnoty 
sily v druhej etape napínania. Tento postup dokumentuje obr.6, na ktorom je znázornený 
priebeh sily v lanách závesu X6 6Z pri napínaní dňa 27.11.2009 aj hodnoty sily pred 
zmonolitnením konštrukcie. 

 
4 ZÁVERY 
 
Výsledky merania sily v závesoch č.5 a č.6 na pilieroch č.5 až č.10 sú zhrnuté v TAB. 1. 
Štatistické vyhodnotenie meraní je znázornené na histogramoch obr.7 a obr.8. Na obr.7 je 
znázornené rozdelenie odchýlky sily v lane od strednej hodnoty sily, pripadajúcej na lano 
v danom závese. Na obr.8 je znázornené rozdelenie úbytku sily v lane po zakotvení. 
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         Obr.7 Rozdelenie sily v lanách                   Obr.8 Úbytok sily po zakotvení 

 
 
Získané výsledky merania štrnástich lán závesov č.5 a č.6 na pilieroch č.5 až 10 potvrdili 
správnu funkciu napínacieho systému CON-TEN.  
Odchýlka sily v lane od priemernej hodnoty sily v 318 meraných lanách má približne 
normálne rozdelenie so štandardnou odchýlkou σ = 2.52kN.  Do intervalu ±3.8kN (3σ) spadá 
viac ako 95% (303 z 318) meraných lán. Iba dve laná majú odchýlky -8.13kN a 7.39kN.  

 
Priemerná hodnota úbytku sily po zakotvení je 5.6kN. Úbytok sily má tiež približne normálne 
rozdelenie so štandardnou odchýlkou  σ = 1.42kN.  Do intervalu ±2.1kN (3σ) spadá viac ako 
96% (300 z 311) meraných lán. Iba v jednom lane sa po zakotvení zmenšila sila o 9.35kN.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Tab. 1 

Priemer Max Min Priemer Max Min

X5-5T 136.3 138.8 130.4 5.6 6.5 4.7

X5-5Z 128.9 136.2 125.4 5.8 6.8 4.8

X5-6T 128.0 129.2 126.7 5.0 5.8 4.4

X5-6Z 124.3 126.1 122.8 6.0 6.7 5.1

X6-5T 133.2 134.4 130.2 5.9 6.7 5.1

X6-5Z 132.1 137.6 128.5 5.0 5.6 3.9

X6-6T 126.3 128.8 124.5 4.8 5.5 4.3

X6-6Z 125.7 127.6 124.0 5.2 6.8 3.5

X7-5T 129.9 134.6 126.4 5.2 5.7 4.3

X7-5Z 132.7 132.8 132.5 7.2 7.2 7.2

X7-6T 126.7 128.9 124.6 5.2 6.2 4.2

X7-6Z 125.0 126.9 118.1 5.8 6.9 4.1

X8-5T 133.2 135.6 125.1 5.6 6.5 4.9

X8-5Z 128.1 132.5 125.8 6.4 7.0 5.5

X8-6T 125.5 128.1 122.6 5.1 8.0 4.5

X8-6Z 124.2 126.8 120.8 5.8 6.4 4.8

X9-5T 130.1 132.5 124.6 6.5 7.5 5.8

X9-5Z 126.8 132.1 122.0 5.7 6.6 4.9

X9-6T 128.0 132.7 126.1 5.3 6.4 3.9

X9-6Z 120.7 122.8 115.5 5.7 6.6 5.1

X10-5T 133.2 134.4 130.2 5.9 6.7 5.1

X10-5Z 128.2 133.6 125.1 6.9 9.3 5.8

X10-6T 125.8 126.9 123.1 5.4 5.8 4.8

X10-6Z 122.6 125.7 120.9 5.3 6.9 3.9

Sila na lano / kN Úbytok pri zakotvení / kN
Záves
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