STAVEBNÉ NOVINY
Denník o podnikaní v stavebníctve

Číslo 87 / Pondelok 7. mája 2012

Ročník 6 / Denník vychádza od 1. marca 2007

DIAĽNICE / Koordinačný tím NDS - ministerstvo dopravy

Z OBSAHU

J. Počiatek nehodlá zasahovať
do začatých diaľničných súťaží

M

inisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja podľa jeho nového šéfa Jána Počiatka neplánuje
nijako zasahovať do žiadnych
už začatých diaľničných obstarávaní a počká na ich výsledky.
Rezort chce postupovať podľa
očakávaného zaktualizovaného
harmonogramu výstavby diaľnic.
Minister dopravy dúfa, že
súťaž na výstavbu úseku D1 s
tunelom Višňové sa nebude v
budúcnosti žiadnym zásadným

spôsobom komplikovať, aby sa
mohlo čo najskôr začať stavať.
„Keď budeme mať hotový zaktualizovaný plán výstavby, z toho
jasne vyplynie, ktoré úseky sú
najhorúcejší kandidáti ešte na
toto programové obdobie čerpania eurofondov a ktoré z nich už
budú musieť byť ﬁnancované z
budúceho,“ povedal J. Počiatek.
Pripomenul, že nie je možné ﬁnancovať jeden projekt z peňazí
v rámci dvoch rozličných programových období.

Kancelárie v Bratislave

Najviac otáznikov podľa ministra visí nad pripravovaným
úsekom diaľnice D1 Turany - Hubová. Nie sú totiž stále celkom
vyriešené vplyvy tejto stavby na
chránené územia prírody a očakáva sa rozhodnutie Európskej
komisie. „Je to dnes najkritickejší
úsek z pohľadu budúcnosti. Veľa
vecí ovplyvní to, ako dopadne doplňujúce posudzovanie vplyvov
na životné prostredie v polovici
tohto roku,“ uviedol J. Počiatek.
> Pokračovanie na s. 2

V prvých troch mesiacoch
tohto roku nepribudli na
bratislavský trh žiadne nové
kancelárske priestory. Ich
celková plocha tak zostala na
úrovni 1,449 milióna metrov
štvorcových.
> strana 2
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SPRÁVY Z FIRIEM / Vstupný portál je v nadmorskej výške 1 947 metrov

TuCon realizuje raziace práce na stavbe vodnej
elektrárne Nant de Drance vo Švajčiarsku

Vo

februári 2010 spustila žilinská
stavebná spoločnosť TuCon,
a.s., raziace práce na stavbe
podzemnej prečerpávacej hydroelektrárne
Linth Limmern vo Švajčiarsku. Následne,
hneď v apríli toho istého roku štartovali práce na ďalšom švajčiarskom projekte – podzemnej prečerpávacej vodnej elektrárne
Nant de Drance.
Stavba leží v kantóne Wallis na hranici
Francúzska a Švajčiarska, v blízkosti významnej turistickej oblasti Chamonix. Elektráreň sa buduje v skalnom masíve pod
úrovňou dvoch jestvujúcich priehradných
jazier Emosson a Vieux Emosson.

Výstavba podzemnej prečerpávacej vodnej elektrárne je partnerským projektom
troch švajčiarskych spoločností, ktoré založili združenie Nant de Drance (energetické ﬁrmy Alpiq a FMV S.A. a železničná
spoločnosť SBB). Elektráreň bude dodávať
elektrickú energiu do siete od roku 2017 a
pokrývať najmä zvýšený dopyt po tzv. špičkovej energii.
Na celej stavbe podzemnej elektrárne
bude vrtno-trhacími prácami vyrazený 15 kilometrov dlhý systém prístupových tunelov,
štôlní, šácht a kaverien. Vstupný portál do
tohto systému je vo výške 1 947 metrov. V
takejto nadmorskej výške a drsných klima-

tických podmienkach je namáhavá už len
chôdza, nieto ešte náročná tunelárska práca, hoci dnes už vysoko mechanizovaná.
S raziacimi prácami na dvoch prístupových tuneloch začal TuCon už v roku 2010.
Vyrazený prístupový tunel k hlavnej strojovni
má dĺžku 2 130 m, tunel k horným kavernám
je dlhý 1 736m a bol razený dovrchne so stúpaním 12 percent.
Súčasťou raziacich prác bolo aj následné
betónovanie dna tunela prostým betónom.
Tento vyrovnávací betón hrúbky 10-25 centimetrov slúžil vo fáze výstavby ako vozovka
pre celú logistiku.
> Pokračovanie na s. 3
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TuCon realizuje raziace práce na stavbe vodnej elektrárne...
Pokračovanie zo s. 1
Aby sa raziace práce neobmedzovali, betonárske činnosti boli organizované tak, že
sa dno tunela betónovalo striedavo v jednej polovici v pozdĺžnom smere v úsekoch
dlhých približne 100 m.
Na základe spokojnosti investora a hlavného dodávateľa stavby s kvalitou a rýchlosťou postupu raziacich prác realizovaných
spoločnosťou TuCon sa v máji 2011 upravil
rozsah prác o razenie všetkých ďalších ob-

Projekt Nant de Drance bude využívať priehradné jazerá Vieux Emosson a Emosson
ako zásobníky vody prečerpávacej elektrárne s kapacitou 900 MW

jektov podzemného systému štôlní a kaverien.
Prvý veľký míľnik stavby v časovom harmonograme nastal 5. júla 2011 – išlo o prerážku štôlne ZSVE, ktorá slúži ako prístupová
štôlňa k päte priehrady horného jazera Vieux
Emosson. Touto štôlňou sa dopravujú všetky
stavebné materiály a technológie, potrebné
na realizáciu navýšenia hladiny priehrady o
20 m vrátane komponentov novobudovanej
betonárne a jej materiálového zásobovania.
Vzhľadom na nadmorskú výšku a chladnú klímu sú v zime práce zastavené na štyri
mesiace. Preto až v apríli tohto roku pokračoval TuCon s raziacimi prácami na ďalších
dvoch 40 m dlhých štôlňach, ktoré budú
viesť k pätám budúcich vertikálnych šácht.
Tieto štôlne sa vyrazia z kaverny BKOW (už
zrealizovanej ﬁrmou TuCon) a budú viesť
tlakovú vodu na jednotlivé turbíny.
Pokračovanie na s. 4

1) hrádza jazera Vieux Emosson, 2) hrádza jazera Emosson, 3) tlakové privádzače z jazera Vieux Emosson, 4) Kaverna na hornom
toku, 5) vertikálne šachty, 6) kaverna strojovne, 7) kaverna transformátorovne, 8) tlakové štôlne na spodnom toku, 9) výpustné
objekty, 10) prístupový tunel - razený TBM, 11) prístupová štôlňa k päte hrádze Vieux Emosson, 12) úniková a vetracia štôlňa,
13) zariadenie staveniska Le Châtelard – vedenie stavby a stavebný dvor TBM, 14) centrála CFF – Le Châtelard, 15) existujúce
štôlne: Emosson – Châtelard Vallorcine, Emosson – Châtelard CFF, 16) existujúca visutá lanová dráha, 17), 18), 19) existujúce
vedenia vysokého napätia
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TuCon realizuje raziace práce na stavbe vodnej elektrárne...
mi, najmä v zimnom období. Pre lavínové
nebezpečenstvo a veľké masy snehu sú

vensku podniká v súčasnosti divízia podzemných stavieb spoločnosti TuCon predo-

V súčasnosti realizuje TuCon výlomové práce v kalote kaverny hlavnej
strojovne, v ktorej
bude po vyrazení
inštalovaných šesť
turbín, každá s výkonom 150 MW.
Razenie všetkých
horizontálnych stupňov kaverny sa vo
vertikálnom smere
člení na tri časti. V
kalote – najvyššom
horizontálnom stupni, sa s predstihom
razí stredná štôlňa,
ktorá sa s odstupom
30 až 35 m rozširuje
po oboch stranách
do požadovaného
proﬁlu. Rozmery ka- Prerážka štôlne ZSVE na stavbe Nant de Drance, 5. júla 2011
verny hlavnej strojovne sú skutočne impozantné – dĺžka 183 práce v zimných mesiacoch (decemberm, výška 52 m a šírka 32 m. Razenie bude -marec) prerušené, pretože jediná prístupoprebiehať v deviatich výškových úrovniach vá cesta na stavbu k portálu Emosson je v
a celkový objem vyťaženej horniny by mal tomto období neprejazdná. Celoročný prídosiahnuť 230-tisíc m3. Maximálna výška stup na stavbu a nepretržitá realizácia prác
nadložia nad kavernou dosahuje 600 m.
bude možná až po prerazení spomínaného
Práce na projekte Nant de Drance v nad- prístupového tunela, ktoré je naplánované
morskej výške 1 900 až 2 300 m sú výrazne na jún 2012. TuCon by mal ukončiť práce na
ovplyvňované poveternostnými podmienka- projekte Nant de Drance v novembri tohto
roku.
Vzhľadom na
oneskorenie avizovanej výstavby
tunelov na Slo-

všetkým na zahraničných trhoch. Aktuálne
projekty realizuje vo Švajčiarsku, kde sa podieľa na výstavbe ďalšej podzemnej vodnej
elektrárne Linth Limmern, ďalej v Nemecku,
na Islande, v Grónsku a Nórsku.
Aktivity a prítomnosť TuConu na veľkých
švajčiarskych projektoch, ako i na iných zahraničných stavbách umožňujú jeho zamestnancom získať nové odborné skúsenosti aj
pracovné návyky, spoznať nové odborné
technológie. Toto všetko je spoločnosť TuCon pripravená aplikovať i na výstavbe tunelových diel na Slovensku.
Text a foto: TuCon

Dokončenie zo s. 3

Pohľad na vyrazenú kavernu BKOW, z ktorej budú razené dve štôlne k pätám vertikálnych šácht

Náročná je aj údržba jedinej prístupovej komunikácie na
stavbu Nant de Drance najmä po zimnej prestávke (foto je z
marca 2012). Prístupová cesta prechádza horským terénom
s veľmi častým výskytom padajúcich lavín.
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