
prísady do betónu: sigunit® L-93 aF, sika® Viscocrete®-305 sC
HydroIZoLÁCIa: sikaplan® Wp 1100-21HL2 tunnel
oCHranný nÁter: sikagard® Wallcoat-t

Sika at work
Tunel šibenik, levoča



Tunel šibenik je súčasťou dialnice d1, úsek   janovce-jablonov, a nachádza sa juhový-
chodne od mesTa levoča. ide o dvojrúrový Tunel s celkovou dĺžkou 588 m. každá Tunelová 
rúra má 2 jazdné pruhy a núdzové chodníky po oboch sTranách vozovky.  

tunel bol razený novou rakúskou tunelovou metódou nrtM,  
označovanou tiež metódou striekaného betónu. kombinuje 
trhaciu a vŕtnu techniku s následným primárnym ostením 
pomocou striekaného rýchlotuhnúceho betónu, 
vystuženého oceľovými rohožami. šibenik sa razil cyklicky v 
záberoch cca. 4-5 m za 24 hodín. Medzi primárnym a 
sekundárnym ostením je drenážna ochranná vrstva s 
plošnou hydroizoláciou.

konštrukcia hĺbených častí tunela šibenik sa ako jedna z 
prvých na Slovensku realizovala z prefabrikátov. Základný 
prstenec je tvorený z 3 prefabrikátov (1 klenbový, 2 oporné), 
portálový prstenec je tvorený z 5 segmentov (1 klenbový, 2 
× 2 oporné). Tunelové rúry sú navzájom spojené jedným 
priechodným priečnym prepojením, v ktorom je umiestnená 
samostatná miestnosť – rozvodňa nízkeho napätia.



Sika riešenie 
primárne osTenie
Do betónu v betonárni bol pridaný superplastifikátor Sika® 
viscocrete® sc-305, ktorý zabezpečil silné stekutenie 
čerstvého betónu a znížil hodnotu voda/cement bez zmeny 
spracovateľnosti. Pôsobením sika® viscocrete® sc-305 
bola zbrzdená hydratácia cementu a čerstvý betón zostal 
spomalený a  stabilizovaný. 
Stabilizovaný betón bol privezený v domiešavači z betonárni 
na stavbu a vypustený do násypky striekacieho stroja. 
Spoločne s bezalkalickým urýchľovačom tuhnutia sigunit® 
l-93 aF bol striekaný na stenu rúry. sigunit® l-93 aF 
opätovne urýchlil tuhnutie stabilizovaného betónu bez  
straty jeho kvality. 
aby systém správne fungoval, musel byť čerstvý betón 
preskúšaný už v betonárni. vykonávala sa skúška rozliatím a 
skúška obsahu vzduchu. Dôležitá je aj teplota betónu, ktorá 
nesmela byť nižšia ako 15°C a to aj v zimnom období.  Po 
nástreku betónu s urýchľovačom na stenu sa vykovala skúška 
Pevnosti v tlaku mladého striekaného betónu tzv. penetračný 
odpor a na základe získanej krivky (J1, J2 alebo J3) sa nastavilo 
správne dávkovanie urýchľovacej prísady sigunit® l-93 aF. 
Sika Technológ pre betón poskytol odbornú pomoc pri 
skúškach a technologické poradenstvo priamo na stavbe aj v 
betonárni.  Striekalo sa v cykloch každých 12 hodín. Samotné 
striekanie trvalo 1 až 1 a pol hodiny a nástrek bol ideálne v 
hrúbke asi 10 cm. Pri ťažšom teréne hrúbka narástla až na 
20 cm. 



hydroizolácia
Po aplikovaní výstuže na primárne ostenie sa následne pomocou 
kotviacich diskov osadila geotextília s prekrytím cca 100 mm.  
následne sa hydroizolačná tunelová fólia Sikaplan® Wp 1100-
21hl2 Tunnel fixovala natavením horúcim vzduchom na kotviace 
disky osadenej geotextílie s prekrytím spojov cca 80 mm. 
Sikaplan® Wp 1100-21hl2 Tunnel bol spojený dvojitým švom 
pomocou teplovzdušnej zváračky. Takto bolo osadených 32 000 
m2 fólie.
Sikaplan® Wp 1100-21hl2 Tunnel je homogénna 
vodonepriepustná fólia so signálnou vrstvou hrúbky ≤0,2mm 
z mäkčeného PvC. Má optimalizovanú pevnosť v ťahu a 
prieťažnosť, odoláva voči prerastaniu koreňov a je flexibilná aj 
pri nízkych teplotách. Ďalšou výhodou je možnosť zabudovania 
na vlhkých a mokrých podkladoch. 

Zváranie fólie - 
DvoJiTý šev



Tunel šibenik, levoča

na projekTe spolupracovali: 
Tubau a.s., Chémia Servis, a.s., 
Hydroservice spol. s r.o., eurovia Sk, a.s.

Termín realizácie: 
05/2013 - 09/2015
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Preštudujte si produktový list a kartu bezpečnostných údajov 
pred akýmkoľvek použití m alebo spracovaním našich výrobkov.

sika slovensko spol.s r.o.
rybničná 38/e
brati slava
slovensko

kontakt
Telefón  +421 2 49 20 04 11
fax  +421 2 49 20 04 44
www.sika.sk

ochranný náTer sekundárneho osTenia
na vysokotlakým lúčom pripravený podklad sekundárneho ostenia sa 
metódou airless nastriekal pigmentovaný náter sikagard® Wallcoat-T 
v dvoch vrstvách, aby sa zabezpečilo dostatočné kryti e podkladového 
betónu. Striekal sa v dvoch odti eňoch. odrazová vrstva bola v ral 
1014 a vrchlík v ral 7038. aplikovaná sekundárna ochrana zabezpečí 
vysokú odolnosť voči karbonatácii a prieniku škodlivých látok do 
sekundárneho ostenia. vďaka refl exným vlastnosti am odrazovej 
vrstvy zvýši bezpečnosť premávky.


