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CHARAKTERISTIKA 

Lanové kotvy RCP1 sú pramencové kotvy konštruované 
v súlade s normou STN EN 1537. 

Výstuž lanovej kotvy RCP1 tvoria sedemdrôtové pra-
mence z predpínacej ocele triedy Y1860 S7 nominálneho 
priemeru 15,3 mm (0,60") alebo 15,7 mm (0,62"), ktoré sú 
vedené v ochrannom rebrovanom návleku. Vo voľnej 
dĺžke sú pramence ošetrené protikoróznym tukom a vsu-
nuté do HDPE rúrok. 

Kotevné zhlavie sa skladá z kotevnej objímky s klinmi, 
podkladovej dosky a tesniaceho veka. Injektáž koreňovej 
časti kotvy vnútri návleku je vykonávaná cez injekčnú ha-
dičku, injektáž kotvy mimo návleku je vykonávaná pro-
stredníctvom manžetovej rúrky alebo omanžetovanej ha-
dičky. V kotevnej dĺžke je kotva osadená rozpernými 
centrátormi, medzi nimi sú pramence stiahnuté oceľovými 
páskami. Voči vrtu je kotva vymedzená vonkajšími diš-
tančníkmi. 

Ak je požadované, ochrana lanových kotiev pred vplyvom 
bludných prúdov sa zabezpečí rebrovaným HDPE návle-
kom hrúbky min. 1,5 mm, špeciálnou vložkou z pevného 
dielektrického kompozitného materiálu vloženou medzi 
kotevnú objímku a podkladovú dosku a gumovým tesne-
ním medzi prechodovou trubkou podkladovej dosky 
a tiahlom kotvy. 

V súlade s STN EN 1537 sú lanové kotvy RCP1 konštru-
ované ako trvalé, s návrhovou životnosťou dlhšou ako 
dva roky. 

PREDNOSTI LANOVÝCH KOTIEV RCP1 

 vysoká zaťažiteľnosť prvkov vďaka konštrukcii kotvy 
a triede ocele 

 voliteľný počet pramencov umožňuje optimálny návrh 
kotvy na potrebné ťahové zaťaženie 

 ľahká manipulácia v obmedzenom pracovnom pries-
tore, jednoduchá preprava a skladovanie 

 variabilná, prakticky neobmedzená dĺžka kotiev 
 možnosť ochrany proti vplyvu bludných prúdov 

POUŽITIE 

Lanové kotvy nachádzajú široké uplatnenie v geotechnike 
a podzemnom staviteľstve. Slúži na realizáciu kotviacich 
prvkov predovšetkým s vyšším zaťažením a kotviacich 
prvkov s dĺžkou presahujúcou 10 m. Medzi typické apliká-
cie lanových kotiev RCP1 patrí: 

 kotvenie oporných stien 
 kotvenie tunelových portálov 
 stabilizácia strmých svahov, zárezov a výkopov 
 kotvenie skalných útvarov 

TECHNICKÉ ÚDAJE PRAMENCOV 

Trieda ocele Y 1860 S7 (1670/1860 MPa) 

Priemer pramenca mm 15,3 (0,60”) 15,7 (0,62”) 

Prierezová plocha mm2 140 150 

Únosnosť pramenca 
na medzi pevnosti Ptk 

kN 260 279 

Únosnosť pramenca 
na medzi klzu Pt0,1k 

kN 230 250 

Jednotková hmotnosť kg/m 1,11 1,18 

DOČASNÉ LANOVÉ KOTVY 

V súlade s technickou normou STN EN 1537 je možné 
lanové kotvy RCP1 použiť ako dočasné, kedy zodpove-
dajúca protikorózna ochrana kotvy zaistí návrhovú život-
nosť dvoch rokov. 

Dočasná kotva sa potom od trvalej kotvy líši absenciou 
ochranného rebrovaného návleku, injekčnej hadičky na 
výplňovú injektáž a veka kotevného zhlavia. Podkladové 
dosky sú bez navarenej ochrannej rúrky a antikoróznej 
povrchovej úpravy. 
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KONŠTRUKCIA LANOVEJ KOTVY RCP1 

 

 

TABUĽKA ZARUČENÝCH KOTEVNÝCH SÍL A ODPORÚČANÉ Ø VRTOV 

Počet pramencov 
N 

Zaručená kotevná sila (kN) Odporúčané návrhové parametre 

Priemer pramenca 
15,3 mm (0,60”) 

Priemer pramenca 
15,7 mm (0,62”) 

Min. odporúčaný ø vrtu 
[mm] 

Min. hrúbka podkladovej 
dosky [mm] 

2 310 330 90 25 

3 465 495 90 25 

4 620 660 130 30 

5 775 825 130 30 

6 930 990 130 40 

7 1085 1155 150 40 

8 1240 1320 150 45 

9 1395 1485 150 45 

10 1550 1650 170 50 

11 1705 1815 170 50 

12 1860 1980 170 50 
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INŠTALÁCIA 

Kotva sa vkladá do predvŕtaného vývrtu požadovaného 
priemeru. Pramence sú od ústia po dno vrtu vedené v reb-
rovanom ochrannom návleku. V kotevnej dĺžke sú pra-
mence v návleku vymedzené od hrán a seba samých 
striedavo po cca 1 m dištančníkmi, návlek je voči vrtu vy-
medzený vonkajšími centátormi. 

Injektáž koreňovej časti kotvy vo vnútri návleku je vyko-
návaná cez injekčnú hadičku, injektáž kotvy mimo ná-
vleku je vykonávaná prostredníctvom manžetovej rúrky 
alebo omanžetovanej hadičky. Injektáže sú vykonávané 
pomocou injekčných zmesí na cementovej alebo chemic-
kej báze. 

Pramence zvoleného priemeru a zvolenej dĺžky sa upí-
najú do príslušnej kotevnej objímky s počtom otvorov zod-
povedajúcich počtu pramencov. Po predopnutí kotvy sa 
uzavrie kotevná objímka vekom a vykoná sa výplň kotev-
ného zhlavia antikoróznou zmesou. 

BALENIE, DOPRAVA, SKLADOVANIE 

Lanové kotvy sa dodávajú nebalené v dĺžkach podľa po-
žiadavky objednávateľa. Vonkajšie dištančníky, podložky, 
objímky s klinmi, veká, prípadne ďalšie príslušenstvo na 
inštaláciu lanových kotiev RCP1 sa dopravujú ako voľne 
ložená zásielka. 

Pri manipulácii je potrebné dbať na to, aby nedošlo k me-
chanickému poškodeniu výrobkov. 

Kotvy a príslušenstvo musia byť po celú dobu skladované 
v suchých pod-mienkach bez poveternostných, chemic-
kých, mechanických či iných vonkajších vplyvov na ich 
kvalitu. 

VYHLÁSENIE 

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú stavu našich 
vedomostí a skúseností k dátumu vydania, ktorý je uve-
dený v päte dokumentu. Stav vedomostí a skúseností sa 
ďalej rozvíja. Dbajte prosím o to, aby ste vždy používali 
aktuálne vydanie technického listu. 

Popis použitia výrobku v tomto technickom liste nemôže 
mať na zreteli zvláštne podmienky a vzťahy, ktoré sa pre-
javujú v jednotlivých prípadoch. Vyskúšajte preto náš vý-
robok vždy pred používaním na jeho vhodnosť pre kon-
krétny účel použitia. 

Použitie, spracovanie a aplikácia nášho výrobku prebie-
hajú prirodzene mimo naše možnosti kontroly. Podliehajú 
preto výhradne Vašej zodpovednosti práve tak ako výsle-
dok spracovania, ktorý bol dosiahnutý na základe našich 
užívateľsko-technických informácií. 

Žiadny údaj v tomto technickom liste nepredstavuje zá-
ruku v právnom zmysle. Vyhlasujeme, že za výrobok ru-
číme len v rámci zmluvných dojednaní vedúcich k jeho 
získaniu. 
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