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Predpätý betón prešiel obdobím krízy v 90- tych rokoch minulého storočia

-nedostatky z post pionierskych 60 - 70 tých rokov extenzívnej aplikácie súdržného -

injektovaného  predpätia

-Druhú polovicu 90-tych rokov možno charakterizovať ako roky technického 

zdokonaľovania materiálov, prvkov a technológií realizácie predpätia

-certifikácii prvkov predpätia + technologických procesov a ľudí = ETAG 013

-- VONKAJŠIE KÁBLE v  70-tych rokoch

- Vedené v otvorenom priestore trámu

-- EXTRADOSOVÉ MOSTY v  90-tych rokoch

- Káble vyvedené pod, resp. nad trámom v podobe tiahel a závesov 



PREDPÄTIE 

SÚDRŽNÉ PREDPÄTIE

VONKAJŠIE PREDPÄTIE

VONKAJŠIE (VOĽNÉ ) KÁBLE              TIAHLA, ED ZÁVESY       



SÚDRŽNÉ PREDPÄTIE

EN - pokrývajú  tieto prvky: 

predpínacia výstuž, oceľové hadice do betónu, cementové 

injektážne malty

pr EN 101381: Prestressing steels

ETAG 013  pokrýva certifikované výrobky PT spoločnosti:

Kotvy a spojky, PE rúry a hadice, špeciálne injektážne malty

ČSN EN 742871 „Systémy dodatečného predpínaní. Obecné požadavky

a zkoušení.“



PREDPÍNACIA VÝSTUŽ
USP  Ultra- high Strength Prestressing Strand =  vysokopevnostné 

predpínacie lano (SUMITOMO)

Ø 15,7 mm dosahuje ťahovú pevnosť cca 20% vyššiu pevnosť ako štandardné laná

USP lano s epoxidovým povrchom 

a extrudované plášťom z HDPE

Epoxid
Inj. káble 

v korozívnom

prostredí

Epoxid + HDPE 
VK 

otvorenej 

konštrukcie



Skúška životnosti antikoróznej ochrany lana v zakrivení

Testy : staticky a únavový ,v ohybe, korózia pod napätím 

Kotvenie cez epoxid

ČOV



Vonkajšie káble zaveseného mosta Yabegawa Bridge



HADICE DO BETÓNU

FDOT - USA 

SEGMENTOVÉ MOSTY 

silnostenné PE hadice + spojky



PE spojka  LIASEAL



INJEKTÁŽNA MALTA

PT špecializovaná spoločnosť musí preukázať, že pre daný predpínací systém 

a injektážne zariadenie je schopná s certifikovanou injektážnou maltou 

dokonale zainjektovať skúšobný kábel bez vodných a vzduchových dutín

PREDNOSTI TIXOTROPNÝCH MALT

- takmer nulová odlučnosť vody

- malta sa pri injektáži nemixuje s vodou, ktorá mohla ostať v dutinách kábla

- malta veľmi dobré preniká do dutín lán v injektovanom kábli

- malta sa pri pohybe správa ako gél, nekolabuje v najvyšších miestach káblovej  

dutiny a  nevytvára vzduchové dutiny, preto možno redukovať počet   

odvzdušňovacích ventilov na kábli.



Skúška malty v naklonenej rúre



Skúšky tečenia injektážnych mált

Tixotropná  malta



VONKAJŠIE  PREDPÄTIE
Vonkajšie predpätie (VP)  viac ako rovnocenným partnerom súdržného predpätia

NOSNÝ PRVOK KONŠTRUKCIE  

tiahlo - vsperadlo ak je kábel pod trámom 

záves - pri extradosových mostoch 

VONKAJŠÍ (VOĽNÝ) KÁBEL  

limitovaný obrysom nosnej 

konštrukcie - trámom

Konštrukcia (skladba prvkov) kábla = závesu , kotvenie ,sedlo... ???

Návrh  EDZ = prierezová plocha predpínacej výstuže  ???

Problematika  EDZ



VK  - VONKAJŠÍ (VOĽNÝ) KÁBEL

Pohybl. zaťaženie               Δσvk  = 0 – 50 Mpa

Základná napätosť

70 - 75 % fpu

fpu - garantovaná ťahová pevnosť predpínacej výstuže



VK  - TIAHLO

VSPERADLOVÝ 

SYSTÉM

Ohybová tuhosť 

nosníka

štandard

Zmonolitnené 

prefabrikáty

Monolit



VK - ZÁVES  ED  MOSTA

ED  MOST -----Zavesený most 

???
trám

sedlo



Závesy -

zavesené 

mosty

Závesy -

extradosové 

mosty

Vonkajšie káble

ZZM EDZ VK

Poloha kábla Nad trámom
Nad/pod 

trámom
V obryse trámu

Pylón ? áno áno nie

Deviácia Max. 1 Nelimitovaná Nelimitovaná

Excentricita kábla z/l 1) 1/5 - 1/3 1/30 - 1/8 0 - 1/20

Zvislé zaťaženie prenášané 

káblom
40 - 90 % 10 - 50 % 0 - 10 %

Prírastok napätia od 

pohyblivého zaťaženia 

(N/mm2)

100 - 200 20 - 120 0 - 50

Základná napätosť 45 % fpu 60 - 65 % fpu 70 - 75 % fpu

1) z - excentricita predpätia

l - dĺžka poľa

Základné charakteristiky ZZM, EDZ, VK



EXTRADOSOVÉ ZÁVESY  (EDZ)

ΔσL sa pohybuje v rozmedzí hodnôt 20- 120MPa,

čo je približne polovičná hodnota oproti 

zaveseným mostom

EDZ

ZZM

Δσ= 80MPa

Δσ= 140MPa

Δσ= 200MPa

Δσ= 20MPa

Závesy

ZM                               EDM
???



ŤAHOVÉ NAPÄTIA V ZÁVESE A VK
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NÁVRH

Horná hranica napätosti       Δσ - laná, drôty              

45% fpu 200 MPa - závesy ZM ........bull. fib č.30

50% fpu 190 MPa

55% fpu 180 Mpa

60% fpu 170 MPa

65% fpu 160 MPa

70% fpu 150 MPa

ŤAHOVÁ  A  ÚNAVOVÁ  SKÚŠKY  ED  ZÁVESOV 



Francúzska SETRA odporúča  limitovať napätosť závesov v zóne

(0,46 – 0,60) fpu - pre ΔσL = 140 - 50MPa podľa vzťahu:

σa ≤ 0,46 (ΔσL/140) -0,25 . fpu ≤ 0,6 fpu

fpu - garantovaná ťahová pevnosť predpínacej výstuže

JPCEA (Japonská assoc. pre predpätý betón) odporúča napätosť σa v zóne

(0,4 – 0,6) fpu  určiť na základe vzťahov:

Ak :   ΔσL = 100 - 70MPa

0,6 fpu                                                                            ΔσL ≤ 70 MPa

(1,067 – 0,00667 ΔσL ) fpu                                    70 MPa   ≤  ΔσL ≤ 100 MPa

0,4 fpu                                                                            ΔσL ≤ 100 MPa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ak :   ΔσL = 130 - 100MPa

0,6 fpu                                                                            ΔσL ≤ 100 MPa

(1,267 – 0,00667 ΔσL ) fpu                                    100 MPa   ≤  ΔσL ≤ 130 MPa

0,4 fpu                                                                            ΔσL ≤ 130 MPa

návrh závesov podľa 

FLS ( FLS- fatique LS)

návrh závesov podľa 

SLS (SLS- servis LS)

Dve cesty

návrhu  Ap 

závesov
=



VZŤAH MEDZI NAPÄTOSŤOU A PRÍRASTKOM ΔσL
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Konštrukcia závesov ED mostov

SKLADBA PRVKOV   

EDZ = ZZM

OC. LANO + Zn + HDPE

+

Špiralová HDPE rúra

Kotvenie  =  systém ZM

SKLADBA  PRVKOV   VK



Hlavný problém - Sedlá – prečo?

-- úspora materiálu

-- priestorové riešenie (zakrivené mosty)

-- estetika

-fib Bulletin č.30 definuje skúšky sediel pre ZM

-Prax – sedla odmietnuté po zlých skúsenostiach 

-korózia  a pretrhnutie lán

fretting corrosion fatique



SKÚŠKY  KÁBLA  V  SEDLE

- Únavová  a statická skúška  kotvenia  kábla  v sedle 

pri symetrickom a nesymetrickom zaťažení závesu v sedle, 

- skúška trenia v sedle, 

- skúška vodotesnosti sedla

SETRA   VK:

7 lán: 2,0m

12 lán: 2,5m

19 lán: 3,0m

27 lán: 3,5m

37 lán: 4,0m



SEDLÁ

Konštrukcia sediel je založená na podmienke vymeniteľnosti kábla ako celku, 

resp. vymeniteľnosti individuálnych lán v závese.

Konštrukcia 

sedla firmy VSL
Vymeniteľnosť lán



Skúška 55 lanového sedla v TU Berlín

ÚNAVOVÁ SKÚŠKA SEDIEL 

VSL



KONŠTRUKCIA  KOTVY 

A SEDLA  firmy  DSI

ED estakáda Považská Bystrica

Vymeniteľnosť 

závesu



Ďakujem za pozornosť  


