
Sika at work
rekonštrukcia plavebnej 
komory na vodnom diele 
gabčíkovo
Sika® abraroc®-SR, Sika® MonoTop®-910, Sikadur® Combiflex® Sg-20 M, Sikadur®-31 
CF Rapid, Sikagard-675W Elastocolor, Sikagrout®-311, Sika® MonoTop®-412 N, Sika® 
Injection®-201
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plavebná komora na vodnom diele gabčíkovo

vodné dielo sa skladá zo zdrže Hrušov, dlhej 16 km, ktorá 
kumuluje vodu tečúcu prívodným kanálom do vodnej ele-
ktrárne. Stupeň gabčíkovo tvorí spomínaná elektráreň a 2 
plavebné komory vytvorené na prekonanie výškového roz-
dielu hladín a na odvod prípadných povodňových vôd. voda 
z vodnej elektrárne sa odvádza odpadovým kanálom do 
pôvodného koryta Dunaja. Hĺbka oboch plavebných komôr je 
32 metrov a pomáhajú lodiam zdolať výškový rozdiel hladín 
21,6 m. Loď vojde do komory, potom z nej vypustia alebo 
naopak napustia vodu cez otvory na dne a loď pokračuje v 
plavbe. Trvá to asi 15 minút. využiteľná dĺžka každej plaveb-
nej komory je 275 metrov a šírka 34 metrov, čo je viac ako 
v Panamskom prieplave. Na jedno preplavenie je potrebné 
190 – 210 tisíc kubíkov vody. 

v septembri 2013 sa začala generálna rekonštrukcia ľavej 
plavebnej komory. vodné dielo gabčíkovo je viac ako 20 
rokov a počas tohto obdobia nebola realizovaná väčšia 
rekonštrukcia. Stavebné práce sa sútredili na sanovanie 
rôznych častí, ako sú ľavá plavebná komora, prepadová hrana 
plavebnej komory, vtokový/výtokový kanál.

Účelom vodného diela je najmä ochrana pred povodňami, ktoré v minulosti 
na Územiach v okolí dunaja spôsobili obrovské škody. zabezpečilo plynulÚ 
celoročnÚ plavbu až do Ústia v čiernom mori a poskytuje elektrickÚ 
energiu v množstve cca 8% ročnej spotreby slovenska.

rekonštrukcia plavebnej komory 
väčšEj ako v PaNaMSkoM PRIEPLavE 
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plavebná komora na vodnom diele gabčíkovo

Plavebná komora pred  
a po rekonštrukcii

SaNáCIa ľavEj PLavEbNEj 
komory

sika riešenia
Plavebná komora musela byť vypustená a dôkladne 
očistená vysokotlakovým vodným lúčom. Na opravu 
železobetónových povrchov plavebnej komory bol použitý 
špeciálny typ malty Sika® abraroc® Sr. Táto malta má 
vysokú odolnosť voči hydraulickému oteru, nad rámec 
normy EN 1504-3. bola overovaná podľa EN 13813 aj 
trieda odolnosti proti opotrebovaniu podľa bӧhma.
Sika® abrarock® Sr má tieto vybrané vlastnosti:
• Trieda R4 podľa EN 1504-3
• Pevnosť v tlaku po 24. hodinách – minimálne 25 MPa
• Pevnosť v tlaku po 7. dňoch – minimálne 60 MPa
• Pevnosť v tlaku po 28. dňoch – minimálne 80 MPa
• Trieda odolnosti proti opotrebovaniu podľa bӧhma - a6
Sika® abrarock® Sr sa používa na opravu nosných 
železobetónových hydraulických konštrukcií (vodných sta-
vieb) proti hydraulickému oteru a agresívnej vode (pH>4) 
v čistiarniach odpadových vôd, na priehradách, vod-
ných stavbách, námorných konštrukciách a pod. Iné typy 
konštrukcií vystavených vysokému oteru alebo vysokému 
mechanickému zaťaženiu napr. skladovacie a nakladacie 
plochy, podlahy síl, priemyselné podlahy.
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Na sanovaný povrch plavebnej komory bol z dôvodu 
ochrany a hlavne farebného zjednotenia plôch použitý 
materiál sikagard®-675 n elastocolor v RaL 7030.

Dilatačné škáry v plavebnej komore boli z dôvodu 
špecifikovaných väčších pohybov, ale zároveň aj s 
prihliadnutím na možnosti zabudovania zatesnené 
systémom              sikadur® combiflex® sg-20 m 200. 
Tento systém sa skladá z pásu hrúbky 2 mm a šírky 200 
mm, ktorý sa k podkladu lepí pomocou pevnostného 
2-komp. epoxidového lepidla sikadur-31 cF rapid. Pohyb 
umožňuje široká, lepidlom nepokrytá zóna pásu. 

zabudované materiály:
Sika® MonoTop®-910: 4 850 kg
Sika® abraroc® SR: 109 500 kg
Sikadur® Combiflex® Sg 20 M 200: 800 m
Sikadur®-31 CF Rapid: 3 300 kg
Termín realizácie: 10/2013-5/2014
Realizačná firma: Izolex bau s.r.o., košice

INjEkTáž TRHLíN vo vTokovoM/ 
výtokovom kanáli

Na  stropnej  konštrukcii  kanála, cez ktorý sa napúšťa 
a vypúšťa voda z plavebnej komory, bolo potrebné 
dôkladne utesniť existujúce trhliny. Na vyplnenie a 
utesnenie trhlín sa použila 2-komponentná elastická 
polyuretánová injektážna živica sika® injection®-201. 

zabudované materiály:
Sika® Injection®-201: 300 l
Pakre: 1500 ks
Realizačná firma: Izolex bau s.r.o., košice
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plavebná komora na vodnom diele gabčíkovo

oPRava PREPaDovEj HRaNy

Prepadová hrana je časť konštrukcie, ktorá je 
edxtrémne namáhaná a preto sa jej povrch 
chráni opancierovaním oceľovou konštrukciou. 
Povrch železobetónovej konštrukcie sa pred 
navarením a zabudovaním oceľového plášťa 
sanoval pomocou malty sika® monotop®-412n. 
Po opancierovaní sa vzniknutý priestor medzi 
povrchom betónu a oceľového plášťa vyplnil 
pomocou injektážneho stroja rýchlotuhnúcou 
zálievkovou maltou sikagrout®-311. 

zabudované materiály:
Sika® MonoTop®-412 N: 6 000 kg
Sikagrout® -311: 4300 kg
Termín realizácie: 4/2014-8/2014
Realizačná firma: MbL, s.r.o., košice
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rekonštrukcia plavebnej komory 
Na voDNoM DIELE gabčíkovo

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
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Dekoratívne cementové 
podlahy v štýlovej 
rekreačnej chate 
Prirodzený vzhľad podláh 
SikaDecor®

December 2012 Vybrané referencie Slovenska

Prečítajte si i ti eto vybrané referencie:


