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ELEKTRICKY IZOLOVANÉ PREDPÍNACIE KÁBLE 
PROJSTAR CH 15 -19/EIK

vývoj – certifikácia podľa ETAG 013- realizácia na letmo 
betónovanom železničnom moste  cez rieku Váh 

pri  Púchove 

Impulzom pre vývoj EI káblov bola verejná súťaž o stavbu:                                                       
„ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/h,

I. etapa, traťový úsek Púchov - Považská Bystrica “
Betónové mosty na úseku boli projektované s predpätím elektricky izolovaným.



ELEKTRICKY IZOLOVANÉ PREDPÍNACIE KÁBLE PROJSTAR CH 15 -19/EIK

vývoj – certifikácia podľa ETAG 013 – realizácia

Optimálna antikorózna ochrana predpínacej výstuže zásadne ovplyvňuje
spoľahlivosť a životnosť celej predpätej konštrukcie.

KORÓZIA VÝSTUŽE:      - spôsobená kontaktom s vodou nasýtenou chloridmi,
- vplyvom bludných prúdov

Významným zdrojom BP je železničná dráha elektrifikovaná jednosmernou trakčnou 
prúdovou sústavou, využívajúca koľajnice ako spätný vodič.  5 % až 60 % z celkového spätného 
trakčného prúdu prechádza zemou.
BP generovaný striedavou trakciou má len max. 30%-ný korozívny účinok oproti korozívnym 
účinkom z jednosmernej trakcie.



ELEKTRICKY IZOLOVANÉ PREDPÍNACIE KÁBLE PROJSTAR CH 15 -19/EIK

vývoj – certifikácia podľa ETAG 013 – realizácia

Hlavnou úlohou elektricky izolovaného kábla je zabrániť prietoku bludného 
prúdu cez laná predpínacieho kábla.

Schéma EIK a možná cesta bludného prúdu cez výstuž Iblv a kábel Iblk

(zeleno označené diely sú elektricky nevodivé)

Izolačný odpor EIK (meraný medzi kotevnou objímkou a roznášacou podložkou)
obmedzí intenzitu bludného prúdu pretekajúceho lanami kábla



ELEKTRICKY IZOLOVANÉ PREDPÍNACIE KÁBLE PROJSTAR CH 15 -19/EIK

vývoj – certifikácia podľa ETAG 013 – realizácia

Stratégia antikoróznej ochrany prepínacej výstuže

Úroveň ochrany predpínacieho kábla „PL“

PL1 – kábel injektovaný cementom v hadici zo 
stáčaného plechu, kotvy sú zabetónované bez 
ochranných krytov.

PL2 – kábel injektovaný cementom v PE hadici 
s ochrannými krytmi kotvenia, tzv. kábel 
s kompletným vodotesným obalom.

PL3 - elektricky izolovaný kábel (EIK). Je to kábel PL2 
doplnený elektroizolačnými prvkami pre ochranu proti 
bludných prúdom. 
Jeho korozívny stav možno monitorovať                   
meraním zmien izolačného odporu EIK.

Kategorizácia káblov predpätia



ELEKTRICKY IZOLOVANÉ PREDPÍNACIE KÁBLE PROJSTAR CH 15 -19/EIK

vývoj – certifikácia podľa ETAG 013 – realizácia

Konštrukcia súdržného EIK systému PROJSTAR-CH

Elektroizolačné prvky EI kábla:

- vo voľnej dĺžke kábla sú laná vedené v PE hadici,

- v kotveniach kábla sa PE hadica sa napája na 
izolačnú kužeľovú vložku pomocou zmrašťovacej
plastovej manžety,

- kužeľová vložka je zapustená do drážky v čele 
RPCH/2S,

- pod kotevnú objímku sa vkladá izolačná 
vysokopevnostná medzikruhová doska,

- ochranný kryt kotvenia z PE a s gumovým 
tesnením prekrýva kotevnú objímku.



ELEKTRICKY IZOLOVANÉ PREDPÍNACIE KÁBLE PROJSTAR CH 15 -19/EIK

vývoj – certifikácia podľa ETAG 013 – realizácia

Konštrukcia voľného EIK systému PROJSTAR-CH

- PE rúra sa napája na izolačnú      
kužeľovú vložku pomocou     
zmrašťovacej plastovej manžety,

- kužeľová vložka je zapustená do 
drážky v čele RPCH/2S,

- izolačná vysokopevnostná 
medzikruhová doska sa nachádza pod 
kotevnou objímkou, 

- ochranný kryt kotvenia z PE a s 
gumovým tesnením prekrýva kotevnú 
objímku.

Elektroizolačné prvky voľného EI kábla:
- vo voľnej dĺžke kábla sú laná vedené v  HDPE rúre,



ELEKTRICKY IZOLOVANÉ PREDPÍNACIE KÁBLE PROJSTAR CH 15 -19/EIK

vývoj – certifikácia podľa ETAG 013 – realizácia

Preukazná skúška pre certifikáciu bola vykonaná podľa ETAG013 /B6.5 
a požiadaviek TSUS:

- 19 lanový izolovaný kábel ukončený 19 lanovými kotvami 
PROJSTAR CH19/2S bol zabudovaný do železobetónového bloku 
rozmerov 0,5 x 0,8 x 5,0m,

- blok bol realizovaný na stavebnom dvore firmy VÁHOSTAV –SK, a.s.

- dráha kábla bola zalomená v strede s oblúkom polomeru r=8,50m.



ELEKTRICKY IZOLOVANÉ PREDPÍNACIE KÁBLE PROJSTAR CH 15 -19/EIK

vývoj – certifikácia podľa ETAG 013 – realizácia

POSTUP ZOSTAVENIA, PREDPÍNANIA A INJEKTÁŽE 
KÁBLA

Po dosiahnutí minimálnej pevnosti betónu 36MPa bol 
zostavený 19 lanový kábel. Pod kotevné objímky CH-19 sa 
osadili izolačné podložky.

Kábel bol  napnutý a zakotvený na silu 4104kN (410t).

Po zarezaní lán bol ku kotevnej objímke priskrutkovaný 
elektrický vodič na meranie  el. odporu.

Na kotvenia boli osadené ochranné PE kryty a vykonala sa 
injektáž cementovou maltou.



ELEKTRICKY IZOLOVANÉ PREDPÍNACIE KÁBLE PROJSTAR CH 15 -19/EIK

vývoj – certifikácia podľa ETAG 013 – realizácia

Prvé meranie elektrického odporu (impedancie) 
medzi predpínacou výstužou a mäkkou výstužou 
betónového bloku vykonal TSUS Bratislava po 
48hod od zainjektovania kábla.
Výsledky namerané kalibrovaným meracím 
zariadením boli zhodné s príručným LRC metrom 
ELMA 6400 ktoré používame aj v súčasnosti na 
stavbe.

Graf z merania izolačného odporu na skúšobnej vzorke trámu



ELEKTRICKY IZOLOVANÉ PREDPÍNACIE KÁBLE PROJSTAR CH 15 -19/EIK

vývoj – certifikácia podľa ETAG 013 – realizácia

REALIZÁCIA ELEKTRICKY IZOLOVANÉHO PREDPÄTIA

Montáž  PE hadíc káblových kanálikov Spájanie hadíc spojkou a zmrašťovacou manžetou



ELEKTRICKY IZOLOVANÉ PREDPÍNACIE KÁBLE PROJSTAR CH 15 -19/EIK

vývoj – certifikácia podľa ETAG 013 – realizácia

REALIZÁCIA ELEKTRICKY IZOLOVANÉHO PREDPÄTIA

Osadenie kotevnej objímky a napínanie kábla

Meranie impedancie po napnutí kábla



Ďakujem za pozornosť.


