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ABSTRAKT 

Súvis medzi mechanickým namáhaním feromagnetických prvkov a ich magnetickými 

vlastnosťami (inverzná magnetostrikcia, alebo magnetoelasticita) objavil už v roku 1864 

Villari.  Začiatkom 80-tých rokoch  minulého storočia  firma Bekaert  vyvinula prvé 

magnetoelestické snímače sily v predpínacej výstuži  Tensiomag. Výsledky zrejme neboli 

uspokojivé a k ich praktickej aplikácii nedošlo. Aplikácii tejto metódy sa začali venovať autori 

tohto príspevku už v roku 1984. Od roku 1990 bol vývoj EM metódy, konštrukcie meracej 

aparatúry a snímačov  realizovaný vo firme Projstar -PK,s.r.o. V rámci medzinárodnej 

vedeckovýskumnej spolupráce firmy s partnermi z VB, USA, SRN, Číny, Španielska 

a Japonska bola táto technológia aplikovaná na viacerých mostoch v zahraničí.   

 

1 ÚVOD 

Magnetizácia feromagnetického materiálu (magnetický moment jednotkového objemu) závisí 

od vnútorného mechanického napätia, spôsobeného najčastejšie mechanickým namáhaním 

materiálu ťahom alebo tlakom. Nasýtená magnetizácia je základnou magnetickou 

charakteristikou feromagnetického materiálu, nezávisí od teploty ani mechanického napätia 

(všetky domény v materiáli sú orientované vo smere silného magnetujúceho poľa). Je 

„pevným“ referenčným bodom materiálu. Ak poznáme hysteréznu slučku feromegnetického 

materiálu, obr.1, môžeme zistiť veľkosť mechanického napätia v materiáli.   Na tento účel sa 

používa EM snímač, ktorý sa najčastejšie na materiál voľne nasunie alabo ku materiálu 

priloží. Vznikne magnetický obvod, tvorený aj meraným materiálom. Jeho vlastnosti sa budú 

meniť pri zmene mechanického namáhania, ale budú závisieť aj od teploty. Na meranie 

vlastností magnetického obvodu sa použije vhodná fyzikálna meracia metóda. 

Vyzerá to jednoducho a lákavo. Odkedy sa v stavebníctve používa predpätý betón (Eugéne 

Freyssinet, 1928) vznikla potreba merať ťahovú silu v predpínacej výztuži, ktorá musí 

zabezpečiť v betóne trvalú tlakovú rezervu. Pomocou EM snímača je možné merať 

bezkontaktne silu v súdržných, nesúdržných, externých predpínacích kábloch, dokonca aj cez 

tenkostennú oceľovoú rúrku (kábelový kanálik), HDPE rúru, cez plastovú protikoróznu 

ochranu alebo plastovú rúrku lán typu monostrand. 
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Obr. 1  Zmena tvaru hysteréznej slučky magnetizácie predpínacieho lana Ls 15,7 pri 

mechanickom namáhaní ťahom. Sile 200kN odpovedá napätie 1333MPa.   

 

Samozrejme, laboratórne meracie metódy bolo potrebné upraviť pre použitie v priemyselných 

podmienkach. Tejto problematike sme sa začali venovať v roku 1984. V tomto období sa 

v ČSFR začali budovať prvé zavesené mosty (most cez Labe pri Poděbradoch a most cez 

rybník Jordán v Tábore) a prvé mosty s voľnými predpínacími káblami (most VI-450 a most 

Lafranconi v Bratislave). Zároveň prebiehala výstavba jadrovej elektrárne Temelín 

s predpätými betónovými obálkami reaktorov.  

Po prvých laboratórnych skúškach a vývoji meracej aparatúry bola metóda extenzívne 

využívaná v praxi od roku 1986 a súčasne prebiehal jej ďalší vývoj, inšpirovaný potrebami 

praxe. Od roku 1990 nosnú úlohu v rozvoji EM technológie a jej aplikácie v praxi prevzala na 

seba firma Projstar-PK,s.r.o. V rokoch 1990 až 2017 bolo prostredníctvom firmy  

Projstar-PK,s.r.o. realizovaných viac ako stovka projektov EM meraní doma a v zahraničí.  

Medzi najvýznamnejšie realizované projekty patria:   

Most Dušníky, ČR; The Second Yangtze River Bridge Nanjing, Čína; Zavesený most 

Ashidagawa, Japonsko (obr.2); Estakáda Podtureň; Most Apollo Bratislava (obr.3); 

Extradosová estakáda v Pov. Bystrici (obr.6); Nový železničný most v Trenčíne; Vývoj 

a testovanie 13 a 55 lanových snímačov sily,  zabudovaných do predpínacích lisov PAUL; 

Spolupráca na výskumnom projekte, sponzorovanom NSF USA  „Magneto – Elastic Sensor“ 

s University of Illinois, Chicago, USA a Keisoku research consultant co., Japonsko. 

 

V rokoch 2014 - 15 došlo k dohode o odkúpení  duševného vlastníctva (know - how),  

materiálu a zariadení EM systému PSS ( Projstar Smart Sensor) firmou INSET, s.r.o. 

 

 
Obr.2 Inštalácia dodatočne navíjaného EM senzora   Obr.3 Inštalácia EM senzorov PSS20 

                           Ashidagawa, Japonsko                           Oblúkový most Apollo, Bratislava 



 

 

2.1 Vývoj aplikácii EM metódy merania síl v predpínacej výstuži 

 

Problematika, ktorá bola predmetom vývoja snímačov a metodiky merania sa týkala najmä : 

- kontroly vnesenia predpínacej sily, 

- kontroly distribúcie predpínacej sily po dĺžke kábla (poklz a strata z trenia) , 

- dlhodobého sledovania zmien sily v predpínacej výstuži (reológia betónu), 

- dlhodobého sledovania životnosti predpätia (korózia, poškodenie, redistribúcia,...), 

- monitoringu predpínacej sily pri experimentálnom výskume. 

 

Pri štandardných predpínacich systémoch je otázka spoľahlivosti vnesenia predpínacej sily 

a jej strát riešená v certifikačnej procedúre. Použitie EM monitoringu tu plní len funkciu 

kontroly kvality vykonaných prác. Pri súdržnom predpätí snímače po zainjektovaní kábla  

registrujú iba zmeny napätosti v lokálnom mieste betónovej konštrukcie ale dajú sa využiť na 

meranie lokálneho dynamického namáhania výztuže.  

Pri nesúdržnom predpätí ako sú voľné káble, resp. závesy zavesených mostov, funkcia EM 

senzorov má komplexnejší charakter. Snímače umožňujú monitoring ťahovej sily v  štádiu 

napínania káblov a neobmedzene počas celej životnosti konštrukcie. Osobitne cenným 

monitorovacím prostriedkom sú EM snímače pri zosilňovaní betónových mostov. 

Monitorovateľné predpätie tu plní funkciu senzora, ktorý zachytí prípadný zhoršujúci sa stav 

pôvodného predpätia. Na tejto filozofií bola realizovaná koncepcia sanácie predpätia voľnými 

káblami na moste Podtureň, pozri [1].  

V súvislosti s kontrolou vnesenia predpínacej sily treba spomenúť náš vynález, tzv. 

kontrolovateľného napínania. V roku 2003 sme riešili problematiku napínania spojkovaných 

káblov po 2-ročnom prerušení výstavby na moste Obj.205 diaľnice D1 vo Sverepci.  Pre tento 

účel sme vyvinuli multilanový snímač PMJS 13, ktorý bol súčasťou hlavy predpínacieho lisu 

PAUL TENSA 3000kN. Pri napínaní káblov bolo možné sledovať silu v každom lane 

a v prípade porušenia lana/lán zakotviť laná na takej hladine napätosti, ktorá neprekročila ich 

dovolenú hodnotu.  

Pre firmu Dywidag sme v roku 2012 vyrobili 55 lanový snímač PMJS55, umiestnený 

v kotevnom bloku lisu PAUL TENSA 15000kN, obr.4. Kalibračné meranie sme vykonali 

laboratóriu STUVA, Kolín nad Rýnom, obr.5. 

Ďalšiu vývojovú etapu systému PSS poskytla výstavba mosta Apollo. Na monitoring sily 

v lanách závesov sme z úsporných dôvodov použili jednolanové snímače PSS20, obr.3, ale aj 

preto že sa závesy včítane koncových kotiev zostavovali na mostovke. Prvýkrát sme na moste 

v SR inštalovali komplexný monitorovací systém (obr.7) s centrálnym počítačom [2].  

Na závesoch Mestskej extradosovej estakády v Považskej Bystrici tvoria EM snímače 

integrálnu časť dolnej kotvy závesu, obr.6. Toto riešenie dovolilo nasúvať laná do 

zostaveného obalu závesu s koncovými kotvami v komore mosta. EM snímače 37PSS20 

a 14PSS20 umožňovali kontrolovať silu v jednotlivých lanách pri predkotvení a napínaní 

metódou ConTen [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           
 

      Obr.4 Multilanový snímač sily PMJS55           Obr.5 Kalibrácia snímača PMJS55 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6 Kotva DSI s EM snímačom 37PSS20 

 

2.2 Vývoj meracej aparatúry a snímačov  

 

Vývoj vždy pružne reagoval na potreby praxe, ako aj na stav elektroniky a výpočtovej 

techniky v danom období. Prvá počítačom riadená aparatúra bola použitá na meranie sily 

v predpínacích kábloch obálok reaktorov JETE (1994). Prvá impulzná aparatúra, riadená 

mikroprocesorom, bola použitá na mostoch Jiangyin a Nanjing v Číne. Všetky aparatúry boli 

kompletne vyrábané „na kolene“, čo je náročné na vývoj a výrobu. Preto sa v súčasnosti 

filozofia od základu zmenila. Základným prvkom meracej aparatúry je DAQ (Data 

Acquisition Unit, meracia karta), doplnená iba nevyhnutnými (väčšinou jednoduchými) 

obvodmi. Meracia karta, pomocou aplikácií v LabVIEW, riadi aparatúru a vyhodnocuje 

namerané dáta. Diaľkové ovládanie cez Internet je samozrejmosťou. Na obr.7 je meracia 

ústredňa DYNAMAG PSS  a 16 kanálový MULTIPLEXOR , základné prvky 

monitorovacieho systému, ktorý sme vyvinuli a vyrobili pre most Apollo.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.7 Meracia ústredňa DYNAMAG PSS a MULTIPLEXOR16k 

 

3    Príklady realizácii merania síl  

 

Na webovej stránke www.projstar.sk sú uvedené najvýznamnejšie realizácie EM monitoringu 

od roku 1992, ktoré vykonala firma PROJSTAR-PK, s.r.o. Podrobnejšie sú uvedené niektoré  

výsledky v článkoch v bloku „publikácie“. V tejto kapitole by sme radi poukázali na 

životnosť a najnovšiu schopnosť EM metódy zachytiť dynamické zmeny ťahovej sily 

v predpínacej výstuži. 

  

Dlhodobá spoľahlivosť EM metódy 

V rokoch 1986-87 sme realizovali monitoring napätosti v závesoch zaveseného mosta cez 

rybník Jordán v Tábore [4]. Bolo to v rámci spolupráce TSUS Bratislava a Stavebnej fakulty 

SVŠT. 

 

 

 

 

    Obr.9 Testovanie EM snímača v stende                 

          Amsler Kloknerovom ústave, Praha 

 

              Obr.8 Zavesený most v Tábore 

 



 

 

 

 

Pôvodne malo meranie sily v závesoch prebiehať iba počas výstavby mosta a konečnej 

rektifikácie závesov, preto pri výrobe EM snímačov H125 neboli použité najdokonalejšie 

metódy na zabezpečenie „nekonečnej“ životnosti.  

Vo februári 2018, po 28 rokoch od posledného merania bolo vykonané kontrolné meranie a 

výsledok merania nás milo prekvapil. Jedná sa o najdlhšie nainštalované EM snímače.  

16 snímačov z celkového počtu 26 bolo možné odmerať (pri ostatných boli odrezané káblové 

vývody) a pokročilými metódami vypočítať orientačné napätie v jednotlivých závesoch. 

Výsledok merania je zhrnutý v tab.1. 

 
Označenie prívodu Napätie/MPa Sila/kN 

1 695,4 1771 

5 804,4 2049 

6 608,4 1550 

7 713,7 1818 

8 645,6 1644 

13 692,5 1764 

15 780,8 1989 

16 677,5 1726 

17 738,7 1881 

20 638,7 1327 

22 614,1 1564 

23 690,8 1759 

25 791,8 2017 

26 600,1 1528 

2 712,5 1815 

11 778,5 1983 

 

Tab.1  Sily v závesoch po 28-ich rokoch od posledného merania. 

 

Meranie statického a dynamického namáhania  pri únavovej zaťažovacej skúške 

kotvenia. 

V rámci certifikačného konania kotevného systému PROJSTAR-CH boli realizované aj 

únavové skúšky kotvenia. Nad štandard požiadaviek ETAG 013 sme vykonali EM meranie 

napätosti vo vybraných lanách. Skúška prebiehala na pulzátore ÚSTARCH SAV v Bratislave. 

Kábel bol zostavený z ôsmich lán 150mm2, celková maximálna sila 1451kN, maximálna sila 

na jedno lano 181,375kN, požadovaný rozkmit dynamickej zložky namáhania 12kN. Na 

meranie dynamickej zložky bol použitý dynamický EM snímač (šípka vľavo), na meranie 

statickej sily EM snímače PSS16 (šípka vpravo). Priebeh sily v štyroch z ôsmich lán pri 

zaťažovaní kábla, priebeh dynamického namáhania jedného lana pri únavovej skúške je 

v grafoch na obr.10. Záznam obsahuje 3000 bodov. Tvar dynamického namáhania je 

sínusový.  Opäť sa prejavuje nerovnomerné rozdelenie sily medzi jednotlivé laná krátkeho 

kábla pri skupinovom napínaní (napriek veľmi starostlivej inštalácii vzorky).  
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Obr.10 Dynamické namáhanie lán pri únavovej skúške 

 

3 ZÁVERY 

Keď sme v roku 1984 začali s vývojom EM monitoringu predpínacej sily na základe strohej 

informácie, nik z nás nepočítal s tým, že to bude tak úspešný príbeh. Základom úspešnosti  

bola tímová práca riešiteľského kolektívu fyzikov a stavbárov. Najväčším úspechom 

riešiteľského tímu bola realizácia monitorovacích prác na mostoch v zahraničí, transformácia 

našich výsledkov prostredníctvom spoločných vedeckovýskumných projektov a predaj 

snímačov a meracích aparatúr do krajín s vyspelou elektronikou ako sú USA, Čína, Japonsko. 
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