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Európske technické osvedčenie 
Smernica ETAG 013 - Systémy pre dodatočné predpínanie 

konštrukcií. V angličtine „ Post- tensioning kits for 

prestressing of structures“ s podnázvom „These are 

commonly called Post–Tensioning Systems“

“CE”

ETA

The European Organization for Technical Aporovals

http://www.eota.be/home.asp


ETA

Predpínacie systémy dodatočného predpätia (PT systémy)

sa podľa tejto smernice schvaľujú podľa

typov:

- injektované súdržné predpätie

- nesúdržné predpätie

- vonkajšie predpätie

Do certifikačného systému ETA nie sú zaradené prvky vopred predpätých 

konštrukcií, zemné kotvy, predpínacia výstuž vedená mimo obrys 

konštrukcie a závesy zavesených mostov.

Komplexná smernica určujúca: vlastnosti prvkov a systémov;

ich výrobu, montáž, predpínanie, injektovanie; použité strojné zariadenia; 

dokumentáciu, kontrolu, inšpekciu;

kvalifikáciu personálu,



Organičná štruktúra činnosti a zodpovednosti držiteľa ETA 013

a PT špecializovaných spoločností

Technická činnosť         Logistika - materiály, technika, ľudia        PT činnosť na stavbe

Držiteľ ETA 013,

PT špecilizovné 

spoločnosti

Riadenie kvality výroby PT prvkov

a realizácia PT prác na stavbe 

Držiteľ Držiteľ, PT šp. spoločnosť PT šp. spoločnosť



SÚČASNÝ STAV VO VÝVOJI SYSTÉMOV 

DODATOČNÉHO PREDPÄTIA



Životnosť predpätia

Trendy

Zvýšenie životnosti prostredníctvom zdokonalenia antikoróznej ochrany

prvkov konštrukcie predpínacieho systému

- uzavreté vodotesné káble,

- injektážná malta,

- prefabrikované káble, 

- priesvitné rúry VK,

- predpínacia výstuž s trvalou antikoróznou ochranou

Priama eliminácia vplyvu korozívnych účinkov na konštrukciu 

predpínacieho systému. Káble izolované od BK

- vonkajšie káble interné-externé-extradosed, 



Koncepcia viacbariérovej ochrany predpätia

1-8   zlyhanie vonkajších ochranných  bariér 

9-12 zlyhanie ochranných prvkov kábla

1.odvodnenie 2.vozovka, izolácia

3.hutný betón

3.hutný betón

4.rúrka

4.hadica 

5.inj. malta

6.lano



Životnosť predpätia

predpínacia výstuž, kotvy, spojky



Životnosť predpätia

predpínacia výstuž, kotvy, spojky

Niles Channel
Belá

PK s.r.o.



Konštrukcia predpätia PL vo vzťahu k agresivite prostredia 

a k ochrannej funkcii konštrukčných prvkov mosta

PL1

PL2

PL3

Prvky konštrukcie zabezpečujúce ochranu predpätia
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Konštrukcia predpätia PL vo vzťahu k agresivite prostredia 

a k ochrannej funkcii konštrukčných prvkov mosta

Prečo nie takto ?
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PL1 – kábel injektovaný cementom v hadici zo stáčaného plechu, kotvy

zabetóvané bez ochranných krytov

Cementová malta



PL2 – kábel injektovaný cementom v PE hadici s ochrannými krytmi 

kotvenia, tzv. kábel s kompletným vodotesným obalom

PE hadica
PE hadica

Ochranný kryt



PL3 – kábel injektovaný cementom v PE hadici s ochrannými krytmi 

kotvenia - PL2 a monitorovateľný. V prípade nebezpečia bludných

prúdov eletricky izolovaný

Monitorovateľné káble

Meranie eletrického odporu



Poruchy predpätia USA - mosty stavané r.1987-1993

Mid Bay Bridge

Mid Bay Bridge

Mid Bay, Sunshine Skyway, Niles Channel – stav r.2000



PL? – kábel injektovaný cementom s ochrannými krytmi kotvenia -PL1 

a monitorovateľný. 

Monitorovateľný kábel a jeho kotvenie FDOT USA



Japonsko

Prognóza výstavby betónových mostov

Predpätý betón v Japonsku



Japonsko

Regionálne požiadavky na hrúbku krycej vrstvy betónu pre bet. mosty



Mosty predpäté len vonkajšími káblami - bez káblov 

injektovaných cementom
Steny z ultra vysokopevnostného betónu, oceľových plechov, 

oceľ/bet priehradoviny 

Japonska diaľničná spoločnosť
začala roku 1999 intenzívne presadzovať  koncepciu totálneho 

vonkajšieho predpätia pre betónové mosty 

Nesúdržné predinjektované predpätie
bolo v Japonsku vyvinuté už v roku 1987

Vonkajšie káble s veľkou excentricitou, ktorá sa dosiahne

polygonálnym vedením káblov nad, resp. pod obrysom trámu 

Extradosed predpäté mosty sú koncepciou predpätia, niečo medzi 

vonkajším predpätím a zavesenými mostami. Predpätie je umiestnené mimo 

betónový prierez a nad podperou je podopreté nízkym pylónom. Pretože pylóny 

sú nízke a závesy plytké, pri prenose zvislého zaťaženia je tuhosť trámu 

rozhodujúca. 



1 - Predinjektované káble

klasický systém

inovovaný systém



Prefabrikované predinjektované káble, vonkajšie káble v 

priesvitnom PE



2 - Laná obalené epoxidom

typ Flo-fill

Závislosť relaxácie od hrúbky silikónu

Nanášanie epoxidu



2 - Laná obalené epoxidom
USA,Čína, Japonsko

Kábel zostavovaný a napínaný po jednotlivých lanách
Inšpekcia lán po napnutí kábla



2 - Laná obalené epoxidom

Meranie straty predpínacej sily trením kábla v deviátore

EM senzory Projstar PSS 160

Tomei Expressway - Japonsko



2 - Katsurashima Viadukt

použitie provizórnych káblov vysúvania pre definitívne predpätie



3 - Zvýšenie efektívnosti predpätia



3 - Zvýšenie efektívnosti predpätia

Predpätie s veľkou excentricitou káblov



3 - Most Ayumi

Kombinácia závesov a predpätia s veľkou excentricitou káblov



POKROK VO VÝVOJI MATERIÁLOV A TECHNOLÓGIÍ 2002 – 2006

Injektáž káblov cementovou maltou

Princíp tečenia nizko a vysokoviskóznej injektážnej malty



Injektáž káblov cementovou maltou

Experimentálne skúšky mált na kábli skutočných rozmerov



Injektáž káblov cementovou maltou

Skúšky tečenia injektážnych mált



Injektáž káblov cementovou maltou

Skúšky tečenia injektážnych mált

USG – vysokopevnostná injektážna 

malta



Injektáž vonkajších káblov mazivom
Freyssinet

Vonkajšie káble vymeniteľné a dopínateľné – most Sioule



POKROK VO VÝVOJI MATERIÁLOV A TECHNOLÓGIÍ 2002 – 2006 

Vysokopevnostné predpínacie laná
USP ( Ultra- high Strength Prestressing Strand) - Sumitomo - Japonsko 



Vysokopevnostné predpínacie laná
USP ( Ultra- high Strength Prestressing Strand) – fi. Sumitomo, Japonsko 

Lávka pre peších Akihabara ,Tokio, Japonsko 

Úspora predpínacej výstuže 20%

Ďakujem za pozornosť


