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ÚVOD 

 

Vývoj a trendy v systémoch predpätia  boli predmetom hodnotenia na všetkých  

doterajších post kongresových kolokviách, pozri  lit. [1] až [6]. Podobne ako pri iných témach 

ani v oblasti predpätia kongres nepriniesol významné poznatky. Obdobie od prijatia smernice 

ETAG 013 [8] možno charakterizovať ako pozvoľný proces zdokonaľovania systémov 

dodatočného predpätia. Stále neuzavretou kapitolou sú káble zavesených a extradosových 

mostov. Medzi odborníkmi už viac rokov prebieha diskusia a hľadanie integrálneho prístupu 

k navrhovaniu a konštrukčnému riešeniu tohto vonkajšieho predpätia. V ďalšej časti 

príspevku sa budem držať osvedčenej obsahovej štruktúry z predchádzajúcich kolokvií FIP, 

fib. 

 

SÚDRŽNÉ PREDPÄTIE 

Transfer predpínacej sily do betónovej konštrukcie, resp. prvku sa u dodatočne predpätých 

konštrukcií uskutočňuje pomocou oceľových kotiev. Transfer predpínacej sily do betónovej 

konštrukcie sa realizuje pomocou oceľových podložiek. V pionierskych časoch predpätia boli 

prevažne používané oceľové dosky (obr.1a) s navareným plechovým prechodovým kužeľom 

(obr.2a). V súčasnosti je to väčšinou oceľový odliatok s jednou, resp. 2-3 transferovými 

doskami, pozri obr.1b,c. 

 

 

 

a) Oceľová doska       b)Jednostupňový odliatok     c) Trojstupňový odliatok 

 

Obr.1 Kotvy súdržného predpätia [12] 
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               a) Oceľová doska                 Tlak        /    Priečny ťah      b) Trojstupňový odliatok 

 

Obr.2 Porovnanie tlakového a ťahového namáhania v betónovej kotevnej zóne [12] 

 

Na obr.2 vidieť charakter namáhaní tlak/ťah v betónovej kotevnej zóne pri prenose 

predpínacej sily prostredníctvom jedno a trojstupňovej roznašacej podložky (ďalej len RP). 

Viacstupňové podložky (obr.1c) okrem zmenšenia priečneho ťahu majú podstatne menšie 

rozmery čelnej dosky, to umožnilo zmenšenie konštrukčnej hrúbky trámov, resp. stien 

komorových prierezov. Na pokrytie priečneho ťahu najviac vyhovuje špirálová vystuž, ktorá 

zabezpečuje „trojosé namáhanie betónu“.  

Firma VSL [11] sa viac rokov snaží o využitie vysokopevnostného betónu. Kompozitná 

roznašacia podložka (oceľový odliatok vyplnený vysokopevnostným betónom - HPC, pozri 

obr.3 je ľahšia, menšia a tiež lacnejšia ako plne oceľová.  Vyrába sa v troch prevedeniach a to 

najdokonalejšie zabezpečuje spolu s PE káblovou hadicou dokonalú elektro -izoláciu 

predpínacieho  kábla.  
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                                   Obr.3 Kotva VSL Typ ES -  oceľový odliatok vyplnený HPC 



 Ďalším, ak nie rozhodujúcim faktorom, ktorý ovplyvnil vývoj kotevných podložiek, je 

časová aplikácia predpätia do nosnej konštrukcie. Len málo betónových konštrukcií sa 

predpína pri dosiahnutí plnej 28 dňovej pevnosti betónu. Zvyčajné sú kotvy navrhované na 

predpínanie pri dosiahnutí 80% z 28-dňovej pevnosti betónu danej triedy. Požadované 

pevnosti betónu v čase vnesenia predpätia (24 -28MPa) sú zvyčajne uvedené v manuáloch pre 

daný kotevný systém (ďalej len KS)  a sú overené laboratórnymi skúškami prenosu zaťaženia 

podľa [8].  

Napriek rozsiahlemu výskumu, ktorý sa venoval kotevným zónam  dodatočne predpätých 

konštrukcií, problém vzniku trhlín alebo lokálneho porušenia pretrváva. Najčastejšou príčinou 

porúch je nedostatočná homogenita betónu  pod roznášacou podložkou. Veľká hustota 

výstuže a zlé zhutnenie vytvárajú v betóne dutiny a preťaženie betónu. Jedno z riešení tohto 

problému poskytuje prefabrikácia časti kotevnej zóny betónovej konštrukcie. Betónový 

prefabrikát so zabetónovanou RP a špirálou, vyhotovený z toho istého, resp. kvalitnejšieho 

betónu ako nosná konštrukcia, sa vkladá do debnenia pri armovaní nosnej konštrukcie. 

Vyzretý betón zabezpečuje lepší prenos zaťaženia a rovnomernejšiu distribúciu tlaku 

v kotevnej zóne kábla. Toto riešenie bolo aplikované na viacerých letmo betónovaných 

mostoch vo svete i u nás.  

Ďalším riešením je redukcia výstuže aplikáciou betónu s vyššou tlakovou a ťahovou 

pevnosťou. V príspevku [8] boli publikované výsledky experimentálneho výskumu prenosu 

zaťaženia vzoriek vyrobených z klasického betónu ORC  

a z betónov: 

-  HPC       high - performance concrete = vysokohodnotný betón, 

-  HPFRC  high - performance fibre reinforced self-compacting concrete = vysokohodnotný    

                 samozhutňujuci betón vystužený vláknami.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4 Skúšobne vzorky 

Cieľom výskumu bola minimalizácia výstuže a rozmerov kotevnej zóny pri použití tohto 

kompozitu. Testy boli vykonané na  6 typov vzoriek ( P1,P2 –ORC; P3,P5,P6- HPFRC; P4-



HPC)  a postupom definovaným v predpise [8]. Vo vzorkách bola použitá roznášacia 

podložka VSL typ GC pre kotevný systém 7x0,6“. 

Pri zaťažovacích skúškach vyhoveli  2 typy vzoriek z HPFRC:  

-  P3 –vzorka bez strmeňovej výstuže pôvodných rozmerov ako štandardná  vzorky P1,P2,  

-  P6 - vzorka so strmeňovou  výstužou a redukovanými rozmermi o cca 50% . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.5 Porušenie vzorky P2 -štandardný betón ( P1 špirála Ø12mm, P2 Ø10mm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6 Porušenie skúšobných vzoriek P4,P5, P6 vyrobených z HPFRC 



HPFRC umožňuje nielen zmenšenie betónovej kotevnej zóny, ale aj redukciu vystuženia. 

Úplné odstránenie vystuženia sa neodporúča kvôli  náhodnej orientácii výstužných vlákien  

a krehkému chovaniu sa betónu v prípade preťaženia. 

 

PREDPÍNACIA VÝSTUŽ 

Pre štandardatizáciu  predpínacej výstuže je ustanovená EN komisia, ktorá stále pracuje na 

výslednom variante normy. Zatiaľ je známy variant prednormy, pozri [7]. V zborníku je iba 

jeden  príspevok a je  venovaný problematike výroby nízko relaxačných lán. 

 

PE HADICE DO BETÓNU   

 

V rámci zdokonaľovania antikoróznej ochrany predpínacich systémov sa mimoriadna 

pozornosť venuje hlavne hadiciam do betónu. Hadice z polyetylénu (obr.7) sú na trhu už viac 

ako 20 rokov. Vzhľadom na kompletnosť prvkov injektáže a spájania, umožňujú plasty 

vytvoriť prakticky vodotesný systém, ktorý zaručuje spoľahlivú protikoróznu ochranu 

predpätia a nižšie straty z trenia pri predpínaní. Neodmysliteľné sú tiež pri realizácii 

elektricky izolovaných káblov. Na stavebnom trhu pôsobí v súčasnosti viacero dodávateľov 

hadíc a komponentov pre dodatočné predpätie. Stále však chýba štandard definujúci 

materiálové  vlastnosti, geometrické detaily a montážne pokyny pre použitie na stavbe.  

TG 9.16 pripravila komplexnú správu pod názvom „Polymérový hadicový systém pre súdržné 

predpätie“ [10]. V správe sú uvedené skúsenosti z 20 ročnej aplikácie a výskumu PE 

hadicových systémov. Ďalej sú tam uvedené platné smernice a predpisy pre výrobcov 

a projektantov (z USA, EU, Japonska... napr. prípustnosť trhlín, konštrukčné zásady, ako je na 

obr.8). Tiež sú tam uvedené postupy a parametre  pre skúšanie prvkov, systémov a  inštaláciu 

in situ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.7 Typy PE hadíc podľa rebierok a tvaru priečneho rezu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.8 Krytie a vzdialenosť PE hadíc v betónovom priereze 

 



INJEKTÁŽNA MALTA 

Naďalej pokračuje vývoj vhodných systémov a prostriedkov  monitoringu kvality injektáže 

káblov a korózie predpínacej výstuže. V zborníku je niekoľko príspevkov venovaných tejto 

problematike. Pozornosť vzbudil aj slovenský príspevok [21], v ktorom sú zverejnené 

výsledky výskumu z oblasti súdržnosti predpínacej výstuže s betónom. 

 

VONKAJŠIE  PREDPÄTIE 

 

Za VP považujeme aj káble s veľkou excentricitou, ktoré vybiehajú pod , alebo nad obrys 

trámu. V tomto prípade už ide o nosný prvok konštrukcie, tiahlo - ak je kábel pod trámom, 

alebo záves pri extradosových mostoch.  

TG 9.13 finalizuje práce na vydaní bulletinu „Externel tendons – Vonkajšie (voľné) káble“.    

TG 9.14 pracuje na bulletine „Cables for Cable Supported Structures - Káble pre zavesené 

konštrukcie“,  ktorý bude komplexne pokrývať oblasť závesov zavesených a extradosových 

mostov. Základné princípy pre navrhovanie a realizáciu káblov pre ED – extradosové  mosty 

a poznatky z ich realizácie sú uvedené v článku [6]. Odborným mostárskym kruhom bol TG 

9.14 predložený na diskusiu inovovaný bulletin fib č.30 [9]. 

Jednou z hlavných požiadaviek dnešnej doby sa stala aj ochrana cestnej infraštruktúry proti 

eventuálnej hrozbe teroristického útoku. Potenciálnym cieľom by pri takomto útoku boli 

najmä mosty s exponovanými a ľahko prístupnými nosnými prvkami, ako sú vonkajšie káble 

a najmä závesy. Firma DSI v spolupráci Universitou Bundeswehr [15] vyvinula a odskúšala 

ochranný systém pre tieto káble, ktorý zabraňuje ich kolapsu pri výbuchu konvenčných bômb, 

alebo výbuchu vozidiel prepravujúcich pohonné hmoty, resp. tekutý plyn, pozri obr.9. Ide 

o dvojvrstvý modulárny systém (segmenty sekundárnej ochrany Protective Layer + CFRP sú 

max dĺžky 2m), ktorý môže byť použitý aj pre existujúce káble. 

 

 
 

Obr.9 Ochranný obal vonkajších káblov a závesov 

 

Vonkajšia rúra je vyrobená na báze uhlíkových vlákien a zabezpečuje primárnu ochranu kábla 

proti tlaku spôsobeného výbuchom. Kompozit má vysokú pevnosť a tuhosť, nízku tiaž a nízku 

tepelnú rozťažnosť, nepodlieha korózii. Vnútorný materiál je vyrobený z extrudovaného 

polypropylénu (EPP), ktorý sa používa ako nárazový absorber v auto priemysle. EPP má 

nízku hmotnosť a dobré izolačné vlastnosti  v prípade požiaru. Ochrane káblov proti požiaru 

sa venuje aj príspevok  [17].   



 

V príspevku  [18] bol predstavený nový výrobok firmy DSI - prefabrikovaný vonkajší kábel, 

ktorý bol vyvinutý primárne pre zvislé predpätie betónových veží veterných elektrární. Výkon  

veternej elektrárne (ďalej len VE) je hlavne závislý od výšky veže, na ktorej je umiestnená 

turbína. Pri klasických oceľových, resp. betónových vežiach sa pohybuje list vrtule VE 

v maximálnej  výške cca 100 m. Pri novom type hybridných veží  (obr.10) dosahujú listy 

vrtule výšku až 180 m, vďaka čomu ten istý typ turbíny zvýšil svoj výkon o cca. 20%. 

Zvyšovanie výšky veže vedie zákonite k zvýšeniu priemeru. Hybridná konštrukcia sa tak 

stáva ekonomickejšia ako oceľová. Viac a viac operátorov požaduje, aby bola veža po 

životnosti VE (cca 25 rokoch) rozobraná. Túto podmienku najlepšie splňuje použitie 

vonkajšieho predpätia – nespojeného s betónovým tubusom cementovou injektážnou maltou. 

Preto firma DSI vyvinula prefabrikovaný typ VK, ktorý umožňuje jednoduché odkotvenie 

a vybratie z tubusu po skončení životnosti VE.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Obr.10 Hybridná veža VE , kotva “SUSPA Wire -EX 66“, montáž a predpínanie kábla 



Prefabrikovaný VK pod názvom “SUSPA Wire-EX” sa vyrába v špeciálnej výrobni z predpínacích 

drôtov Ø=7mm, ktoré sú injektované voskom v HDPE rúre príslušného priemeru. Kotvenie drôtov je 

hlavičkové. Káble sa vyrábajú kapacity  (30 – 84) Ø7 = (1617 – 4528) kN. Kompletný kábel 

s koncovými kotvami sa dopravuje na stavbu natočený na oceľových bubnoch. Vťahuje sa do dutín 

betónového tubusu zo spodku veže. Po zostavení hornej pasívnej kotvy sa VK napína v priestore 

základovej dosky.  

 

SEDLÁ  

 

Problematike navrhovania, skúšania a realizácie sediel bol venovaný príspevok na 

predchádzajúcom kolokviu [6]. Firmy, ktoré majú vo svojom portfóliu výrobu komponentov 

pre káblové závesy naďalej venujú veľké finančné prostriedky do vývoja a skúšania nových 

typov sediel.  V TG fib 9.14 sa vedie hlavne diskusia  na tému trenia lán v sedle a skúšok 

sediel na únavu.  

V súčasnosti sa pre prechod kábla pylónom používajú dva typy sediel: 

-  dvojrúrové sedlo pre skupinový prechod lán obr.11. Laná sú zainjektované v oblasti 

deviácie špeciálnou maltou. Toto riešenie umožňuje výmenu kábla. Nevyrovnané sily v kábli 

sa do pylónu prenášajú pomocou šmykového nosu (shear nose). 

 

 

Obr.11 Dvojrúrová sedlo so za injektovanými lanami 

 

-  jednorúrové sedlo so separovaným prechodom lán  obr.12. Laná sú separované pomocou 

rúrok. Priestor medzi rúrkami a sedlovou rúrou je vyplnený vysokopevnostnou maltou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.12 Sedla so separovanými lanami 



 

V prípade potreby možno urobiť aj individuálnu výmenu lán. Sedlová rúra je zabetónovaná 

v pylóne a nemôže byť vymenená. 

Z pohľadu ekonomiky pylónov sú tieto sedlá  lepším riešením, ako tradične obojstranné 

kotvenie lán v pylóne. Nemožno však nespomenúť nevýhody, ako: 

- potrebná synchrónna výstavba trámu, najmä pri letmej betonáži, 

- zložité operácie pri navliekaní lán, napríklad pri štandardných závesových lanách typu 

Monostrand dopredu treba odstrániť vosk a PE plášť na lane v mieste sedla, 

- hrozba poklzu lán v sedle a jeho zaseknutia pri eventuálnom jednostrannom preťažení 

závesu, 

- časovo a finančne nákladné testy sediel, 

- inšpekcia a kontrola lán v sedle je nemožná bez uvoľnenia lán v kotvení. 

Kvôli vyššie uvedeným nevýhodám boli v niektorých krajinách takéto závesové sedlá 

zakázané . 

Firma DSI prichádza z riešením sedla ozn. DYNA Link Anchor Box System [14], obr.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.13  Konštrukcia sedla DYNA Link Anchor Box  

 

Sedlo - oceľový zvarenec prechádza pylónom a zakotvuje káble  tesne pred pylónom. Káble 

sú takto kontrolovateľné a v prípade potreby vymeniteľné, pylón môže byť veľmi štíhly. 

Pretože ide o konvenčnú oceľovú konštrukciu nie je potrebné vykonať zložité skúšky 

a certifikáciu ako v prípade klasických lanových sediel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.14  DYNA Link Anchor Box  pre Most Chao Phraya River, Thajsko 

 

 



 

MONITORING SILY A ŽIVOTNOSTI PREDPÄTIA 

 

Na kongrese boli prezentované viaceré príspevky venujúce sa monitoringu životnosti 

a veľkosti prepínacej sily. Zvyšovaniu kvality a kontrole životnosti predpätia sa venuje 

značná pozornosť od 90- rokov m.s. Od tohto obdobia možno badať a znamenať čoraz väčšiu 

popularitu vonkajšieho predpätia, ktoré je kontrolovateľnejšie z hľadiska životnosti, ako aj 

veľkosti predpínacej sily.  

Na konferencii odzneli aj dva príspevky z oblasti monitoringu predpínacej sily EM 

(elastomagnetickou) metódou, ide o príspevky [16], [20]. 

V príspevku [20] sú zverejnené výsledky monitoringu sily v závesoch ED mosta v Považskej 

Bystrici. V diskusii po prednesení príspevku bolo ocenené najmä meranie dynamického 

namáhania závesov, ktoré bolo realizované v rámci dlhodobého monitoringu v r. 2013, pozri 

obr.15 ( viac o meraní je v článku [22]).  

 

Obr.15  Sila a vlastná frekvencia kmitania lana č.37- závesu č.5- pylón č.5 

 

O aplikáciách EM systému DYNA Force® (DF) firmy Dywidag USA  je v konferenčnom 

zborníku článok [16]. Jedná sa o modifikáciu systému PSS (Projstar Smart Sensor), ktorý 

v rokoch 1990 – 95 vyvinula slovenská firma PROJSTAR. V  rámci spoločného vedeckého 

projektu financovaného NSF USA bolo v rokoch 1998 -2002 týmto monitorovacím systémom 

vybavené mostné laboratórium na UIC –University of Illinois v Chicagu. V spolupráci s UIC 

a KRC Japonsko boli realizované merania síl v závesoch na viacerých mostoch v Číne 

a Japonsku. 
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