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Na pravé plavební komoře
Vodního díla Gabčíkovo
začaly provozní zkoušky
Vodní dílo Gabčíkovo u Bratislavy, největší vodohospodářská stavba na Slovensku, aktuálně prochází nejrozsáhlejší
investiční akcí ve své historii. Cílem probíhající modernizace vodního díla je zvýšení bezpečnosti i intenzity lodní
dopravy. Zásadní je pak především výměna dolních a horních vrat na dvou plavebních komorách. Vyměněna byla
i (na horním zhlaví) 34 metrů dlouhá záskoková klapka, která je k dispozici pro případ poruchy horních vrat.
Zadavatelem obří modernizace a inovace je slovenský státní podnik Vodohospodářská výstavba. Generálním
zhotovitelem pak společnost Metrostav, a. s.
Vodní dílo mezi Bratislavou a státní hranicí s Maďarskem byla do‑
končena v 90. letech 20. století. Plavební komory byly již na hranici
své 30. leté životnosti, především pak ocelové konstrukce komor již
nesly známky času. Vodní dílo na slovensko‑maďarském pomezí je
unikátní jak z celoevropského významu, tak svou velikostí. Právě
z její výše vyplynuly stavbařům největší výzvy.
V rámci „první etapy“ se na staveništi pohybovalo téměř pětset
stavbařů desítek různých subdodavatelských firem, jen Metrostav
na tuto mimořádně významnou akci nasadil čtyřicet svých techniků.
Obrovský podíl na realizaci pak měla Divize 3 Metrostavu, která
měla na starost výrobu obřích vrat dolního zhlaví. Jsou těžší, než
proslulá vrata u Panamského průplavu před jeho rekonstrukcí.
Po dokončení mnohamiliardové investiční akce by měly být pla‑
vební komory bezpečnější a modernější jak z pohledu řídícího sys‑
tému a eliminace případných lidských chyb, tak v rámci napouštění
a vypouštění, kde bude mimo jiného eliminováno riziko možné ko‑
lize plavidla způsobené zaseknutím plováků ve vodících drážkách

Výsledek po řezání původního železobetonu pomocí diamantového lana

Pohled na horní ohlaví před zahájením prací
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Celkový pohled na staveniště
umístěných v bočních stěnách, které byly doplněny o vyhřívací
a bublinkovací systém potřebný v zimních měsících. Obdobný sys‑
tém čeření vody (bublinkování), zamezující zamrzání vody, byl do‑
plněn na dalších zásadních komponentech plavební komory.
O modernizaci komor se na Slovensku hovoří již od roku 2015.
Gabčíkovo bylo uvedeno do provozu v roce 1992 a ročně komorou

Zkoušky nových vrat
dlouhou 275 metrů projede zhruba 15 tisíc plavidel, napuštění
jedné plavební komory trvá cca 14 minut. Většinu z ceny zakázky
zaplatí prostřednictvím dotací Evropská unie. Zdymadla patřící
k největším v Evropě umožňují lodím překonat najednou až třiadva‑
cetimetrový výškový rozdíl na velmi krátkém úseku.
(čes)

Montáž dolních vrat
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„Ověření správné funkce pravé komory
musí být 100%. Až pak vypustíme levou
komoru a začneme modernizaci i levé,“
uvedl v rámci doplňujícího rozhovoru vedoucí projektu za společnost Metrostav a. s., divize 8, Ing. Radek Liška.
Prakticky máte za sebou první část realizace. Které etapy
byly z Vašeho pohledu nejzajímavější?
Trochu bych Váš dotaz upřesnil… Prakticky sice máme druhou
etapu (ukončení modernizace pravé komory) téměř za sebou, ale
s ohledem na různé neočekávané vlivy a řešení dodatečných nároků
ještě probíhá uvádění do provozu a s tím i ladění řídicího systému.
Dílo je zajímavé samo o sobě. Pokud bych ale měl vyzdvihnout
něco skutečně unikátního, tak se rozhodně jedná o montáž nových
dolních vrat. Několikrát již byly zmiňovány rozměry těchto kon‑
strukcí, ale neméně zajímavá byla jejich montáž. Kolegové z divi‑
ze 3 od počátku předpokládali výrobu v Horních Počernicích, kde
sídlí výrobna ocelových konstrukcí Metrostav a. s. Z toho pohledu
bylo nezbytné již v první etapě projektu, tj. u projekčních prací, vzít
do úvahy přesné rozdělení konstrukce, aby byla zajištěna následná
doprava přes 370 km a také následná manipulace se stotunovými
dílci na stavbě v Gabčíkovu. Pro informaci, jedno křídlo dolních vrat
bylo pro převoz rozděleno na sedm dílců a páku.
Pro vlastní manipulaci a montáž byl na dně plavební komory
umístěn jeden z největších mobilních jeřábů, který je možné u nás
zajistit. Tento jeřáb odebíral z prostoru mostovky silnice, která pro‑
chází přes dolní ohlaví plavebních komor, jednotlivé dílce vrat
a přemisťoval je na montážní rošt umístěný také na dnu komory.
Po provedení nezbytných operací na dílci byla konstrukce pomocí
jeřábu a tzv. otáčecí stolice zvednutá do svislé pozice a umístěná
na připravenou zavážecí dráhu. Potřeba této zavážecí dráhy vyply‑
nula z toho, že osa otáčení a vlastní umístění vrat je z velké části
pod mostovkou.
S montáží dolních vrat souvisela také náročná koordinace osazo‑
vání tzv. armatur muriva. Jedná se o ocelové konstrukce, které jsou
umístěny v připravené drážce primárních betonů. Po montáži těch‑
to „armatur muriva“ se realizovalo vyvázání betonářské výztuže.
V obou případech se jedná o velice složité činnosti. Nemluvíme zde
o běžné železobetonářské činnosti, ale skutečně o náročném vyva‑
zování výztuže v nepřístupných podmínkách, velkých dimenzích,
a to vše muselo být realizováno v koordinaci s montáží vyrobené
ocelové konstrukce, ke které v mnoha případech byla výztuž i při‑
vařována.

Pohled do komory před zahájením modernizace

Radek Liška
Zmínit mohu i rozměry jednotlivých konstrukcí a také přístup do
prostorů pro provádění prací. Například u regulačních uzávěrů roz‑
měru 4 × 4 m prochází nový segment šachtou o rozměrech jen
o několik centimetrů větší.
V některém z minulých čísel časopisu jsme psali o využívání
jádrového vrtání a řezání lanem pro propojení nových a primárních betonových částí.
Toto je taktéž jedna z mnoha zajímavostí v rámci realizace. Opět
nelze mluvit o běžném postupu. Jádrové vrtání bylo naplno využi‑
to například v případě stavební připravenosti pro záskokovou –
uzavírací klapku, vyrobenou společností ELFE.
Tyto technologické postupy v průběhu realizace nahradily vrtání
pneumatickým příklepem, který byl vybrán v úvodu. Pneumatické
vrtání se jevilo efektivnější, levnější a rychlejší, ale až do okamžiku
nárazu na výztuž širší než 12 mm. Bohužel, zkušební vrty proběhly
v místech, kde jsme na takto rozměrné výztuže nenarazili. Museli
jsme pak zvolit jiného dodavatele, resp. jiný způsob vrtání, který si
i s tímto poradil. Tím se stala firma JLRDIAMOND s Romanem Woj‑
narem v čele, která odvedla obří kus práce.
V jakém stavu vlastně byly některé důležité části komory?
Obavy byly především z toho, v jakém stavu budou betonové
konstrukce především v systému plnění a prázdnění komor – v ka‑
nálech pod dnem komory. Tyto obavy se ale nenaplnily. Betony byly
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poškozeny jen na pár málo místech, ostatní plochy byly i po těch le‑
tech ve velice solidním stavu. V dobrém stavu byly i boční zdi pla‑
vební komory, nebylo nutné je nějak zásadně sanovat. Investor si
v rámci zadání zakázky nadefinoval také barevné sjednocení pla‑
vební komory, což souvisí především se sjednocením pohledových
ploch plavební komory. Toto bylo realizováno speciální hmotou od
společnosti SIKA.
Na některých původních ocelových konstrukcích byly zjištěny po‑
ruchy na vybraných detailech na únavu. To se týkalo jak dolních vrat,
tak i horních, kde např. provozovatel opakovaně prováděl opravy na
konzolách ložisek. Obecně ale hodnotím práce projektantů takto roz‑
měrných ocelových konstrukcí vysoko. Za to, že neměli před 40 lety
současné vymoženosti, je potřeba jim vyslovit poklonu.
Omezoval se v průběhu realizace provoz na silnici, která vodním dílem prochází?
Modernizace plavební komory probíhala při plném provozu, resp.
nebylo potřeba omezovat provoz na strategické silnici, která přes
Vodní dílo Gabčíkovo prochází. Pouze v době, kdy byl do plavební
komory instalován jeřáb nebo byly instalovány jednotlivé dílce, byl
provoz sveden do jednoho pruhu a řízen kyvadlově.
Mnoho se hovoří o vratech, klapce… Rozsah činností byl ale
větší.
Samozřejmě. Součástí dodávky generálního zhotovitele byly
i stavební činnosti na nedalekém objektu rozvodny vlastní spotře‑
by Vodní elektrárny Gabčíkovo. Rekonstruován byl objekt trafosta‑
nice, sanoval se objekt odlučovačů ropných látek, byly realizovány
nátěry stožárů elektrického vedení a měnily se komponenty vlast‑
ní trafostanice.
Součástí investice byla i modernizace vtoků nátokového objektu.
Jedná se o osm kanálů (pro každou plavební komoru čtyři), které
jsou osazeny česly a slouží pro přívod vody do prostoru plnícího
a prázdnicího systému komor (kanály 4 × 4 metrů). Ty jsou od komo‑
ry odděleny dnem se štěrbinami, přes které se voda rovnoměrně
dostává do/z komory přes vtoky. Pro tyto vtoky bylo vyrobeno nové
provizorní hrazení a na každém vtoku pro něj bylo realizováno nové
vedení.

Demontáže původní záskokové klapky a horních vrat
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Demontáž a především montáž nových regulačních uzávěrů byla
značně limitována rozměry montážní šachty
Strategická pak byla na této zakázce účast specializovaných
firem na potápěčské práce. Jejich účast v rámci rekonstrukcí dila‑
tačních spár v části pod vodou při nátokovém objektu byla zásadní
pro úspěch dalších klíčových etap investice.
Ovlivnily práce na pravé komoře činnost levé?
Je jasné, že pokud se jedna komora opravuje, druhá musí fungo‑
vat bez problémů, aby nedošlo k omezení mezinárodní lodní dopra‑
vy, resp. lodě se na místě nehromadily, protože by je řízení plavby
nepustilo do přívodního kanálu. K zásadnějšímu omezení levé pla‑
vební komory došlo pouze v jednom jediném případě, a to v přípa‑
dě instalace pryžových pásů pro těsnění dilatačních spár nátokové‑
ho objektu, který je společný pro obě komory. Zajištění této mecha‑
nické ochrany nešlo realizovat jinak, než současným omezením
provozu obou komor. Ale žádný problém v lodní dopravě, díky pro‑
fesionálně zvládnuté logistice a řízení specialistů na vodním díle,
nevznikl. Dokonce se podařilo práce ukončit asi o měsíc dříve, než
byla výluka původně plánovaná.
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Pracovní nasazení při jádrovém vrtání kotev pro kotevní desky záskokové klapky (realizace: firma JLRDIAMOND)
Jedna část je za Vámi, mnoho výzev před vámi. Co se nyní na
Vodním díle Gabčíkovo děje, chystá?
Ty hlavní stavební a montážní práce skončily prakticky koncem
roku 2020, dále však probíhaly činnosti na dílčích konstrukcích,
uzávěrech, řešilo se těsnění... V květnu letošního roku pak začalo
postupné napouštění pravé plavební komory (Pozn.: v době naší
návštěvy – počátek června – byla celá komora zatopená na úroveň
odpadového kanálu, resp. začalo postupné zaplavování horních
vrat). Měřit a testovat se bude především těsnost a průhyb kon‑
strukcí během napouštění pomocí osazených geodetických bodů...
Například u dolních vrat bude měření probíhat vždy po dvou met‑
rech napuštění až do plné komory. Poté bude hladina ustálena po
dobu dvou hodin a měření bude probíhat každou půl hodinu.
Testuje se taktéž systém řízení ovládání vrat, napouštění a vy‑
pouštění v různých režimech, automatický, poloautomatický či ma‑
nuální. Zkušební provoz z pohledu smlouvy bude probíhat plných
12 dní (pozn. není předepsaný stavebním úřadem). Následně bude
probíhat souběžný provoz obou plavebních komor. Až poté investor
přistoupí k odstavení levé plavební komory. Investor logicky vyža‑
duje 100% jistotu.
Součástí náročného testování bude i stav, kdy se bude přes vrch‑
ní hranu horních vrat přepouštět voda, čili bude se simulovat jezo‑
vý režim. Do konce července by měly být všechny tyto procesy re‑
alizovány podle předepsaných požadavků.
Mimochodem… Jaká je vlastně souvislost resp. vazba provozu plavebních komor na výkon nedaleké elektrárny?
Je logické, že při vypouštění či napouštění komory se tato voda
stává vlastně nevyužitou, „jalovou“, resp. efektivnější by bylo ji pří‑
padně samozřejmě využít k pohonu turbín elektrárny a vyrábět čis‑
tou elektřinu. Zajímavostí obou komor je to, že jsou propojeny vnitř‑
ními a vnějšími obtoky. Ty by měly sloužit k tomu, aby se alespoň
z části eliminoval objem této „jalové“ vody a snižoval tak ztráty.
Tyto obtoky však nikdy nebyly využívány. To bylo způsobeno tech‑
nickými problémy, průsaky dilatací při uvedení do provozu v roce
1992 a v neposlední řadě byla provedena následně studie, která
prokázala, že zprovoznění by v konečné míře nebylo rentabilní.

Realizace nových těsnění dilatací stěny plavební komory
Bude se modernizovat levá komora jinak než pravá?
V zásadě nikoliv. Určité změny chystáme v rámci části regulačních
uzávěrů, která si vyžaduje preciznější koordinaci souběžných čin‑
ností mezi oceláři z Divize 3 a betonáři. Tady vidíme časové rezervy.
Oproti pravé komoře se budeme muset vypořádat s tím, že to
budou mít pracovníci ze svého zázemí na staveniště (do komory)
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že bychom do dva metry tlustého železobetonového dna komory
provedli montážní otvor o rozměru cca 2 × 3 metrů. Otvor by byl po
využití zpětně vybetonován, jak bylo uvažováno, nebo bychom po
dohodě s investorem vyrobili prefabrikované díly tak, že by mohl
otvor využít pro účely servisů a kontrol, nebo v rámci další moder‑
nizace v budoucnu.
Předpokládám, že velmi živo je i nyní ve výrobě v Počernicích…
Přesně tak. Osobně jsem se v Horních Počernicích přesvědčil
o tom, že dolní vrata pro levou plavební komoru jsou ve stavu
značné rozpracovanosti a mnoho dílů je již připraveno na lakování.
První díly budou do Gabčíkova přivezeny koncem letošního roku.
Samozřejmě předtím budou realizovány bourací práce a realizace
stavební připravenosti pro výměnu dolních vrat na levé plavební
komoře. Záskoková klapka horního ohlaví a regulační uzávěry
budou přivezeny dříve, jelikož se části již skladují u výrobců.

Montáž horních vrat a práce na stavební připravenosti
ložiskových konzol
minimálně o půl kilometru dále. Komplikovanější bude využití mo‑
bilních jeřábů, protože místní obslužná cesta nebude moci být neo‑
mezeně využívána – investor ji potřebuje pro své vodohospodářské
potřeby. Naproti pravé komoře plánujeme instalaci stacionárního
jeřábu přímo do komory u horního ohlaví, což by nám z pohledu
stísněných podmínek mělo značně pomoci.
Budeme se snažit navrhnout investorovi úpravu přístupu do pro‑
storu napouštěcího resp. odvodňovacího kanálů pod štěrbinami na
dně komory. Veškeré potřebné materiály, například bednění či le‑
šení, se do kanálů pod štěrbinami totiž distribuuje ručně, a to otvo‑
rem o průměru pouhých 800 mm. Od počátku jsme počítali s tím,

Pohled na původní dolní vrata
Nová dolní vrata jsou konstrukčně velmi podobná, ale byly od‑
straněny některé nedostatky původního řešení. Ale stále se jedná
o uzavřenou deskovou ocelovou konstrukci. Z počátku se uvažova‑
lo, že by vzdušná strana vrat byla otevřená. Nakonec od tohoto
bylo ze strany investora ustoupeno a konstrukce je uzavřená, aby
se dalo za provozu plavební komory kontrolovat únavové detaily
a případné průsaky nebo poruchy.
Ing. Stanislav Cieslar
šéfredaktor časopisu Konstrukce

Výhradní odpovědnost za informace použité v článku nese autor.
Evropská unie nenese žádnou odpovědnost za použití informací,
které se v něm nacházejí.

Montáž nové záskokové klapky
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Montáž Dolních vrat plavebních komor
Vodního díla Gabčíkovo
V článku je popsáno konstrukční řešení, hlavní parametry a montáž dolních vrat plavebních komor Vodního díla
Gabčíkovo. Vrata, která vyráběla divize 3 společnosti Metrostav, jsou dvoukřídlá, podepřená kulovými ložisky.
Šířka plavební komory je 34 metrů.
Po uzavření se vrata opírají o dolní opěrný práh, zabetonovaný
ve dně plavební komory, a o horní opěrný práh umístěný pod pře‑
mostěním plavební komory. Na straně ložisek se navíc nachází
(přibližně ve třetinách výšky) dvě pantové opěrky, které omezují
zatížení působící na ložiska od tlaku vody. Každá vráteň je otevírá‑
na pomocí mohutné páky umístěné cca v 1/3 výšky od vrchu kříd‑
la, tj. těsně nad úrovní nejvyšší dolní vody. Páku ovládá hydraulic‑
ký válec se zdvihem cca 6,5 metru.
Vrata se skládají z návodní a vzdušné desky, které jsou ještě vy‑
ztuženy T výztuhami a vzájemně propojeny svislými a vodorovnými
stěnami. Směrem k hornímu a dolnímu prahu se tloušťka vrat zmen‑
šuje tak, aby místa podepření byla blíž neutrální ose a při průhybu
vrat od zatížení nebyly opěrné prahy vytrhávány z betonu. Celý vni‑
třek vrat je přístupný pro kontroly a servis.
Jak již bylo zmíněno, dolní vrata jsou situována pod přemostě‑
ním. Rovněž bylo potřeba rozdělit vráteň na dílce, které budou pře‑
pravitelné po pozemních komunikacích jak s ohledem na hmotnost,
tak šířku dílců. Varianta připlavit celou vráteň z loděnice v Komárně
nebyla vhodná s ohledem na probíhající rekonstrukci celé plavební
komory, včetně stěn, nátokových kanálů s regulačními uzávěry
a dalších částí vodního díla. Dalším omezením byl zákaz dlouhodo‑
bého uzavření komunikace vedoucí po mostě nad dolními vraty.
Těmto podmínkám a mnoha dalším musel být přizpůsoben postup
montáže i veškeré použité montážní prostředky.

Zavážecí dráha pro montáž vrátně

Skládání dílců na zavážecí dráhu

Instalace jeřábu do prostoru plavební komory

Hlavní montážní jeřáb LG1550 v uspořádání SL byl kvůli omeze‑
ním na povrchu umístěn na dno plavební komory tak, aby nedo‑
šlo k destrukci dna, v němž vedou čtyři výtokové kanály průřezu
4 × 4 metru.
Vzhledem k nutnosti usazovat části vrátně pod mostní konstrukci,
kam se jeřáb dostatečné únosnosti s hákem nevešel, byly jednotlivé
části vrátně ukládány na zavážecí dráhu, po niž byly posouvány pod
most. Vráteň se rozdělila na čtyři hlavní části a ty se ukládaly na
dráhu. Stabilitu dílců na dráze zajišťovala soustava horního vedení.
4/2021
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Část vrat, která se na dráhu osazovala jako první, bylo nezbytné
z důvodu přepravy ještě dále dělit na menší části. Vzhledem ke
komplikovanosti uspořádání vnitřních stěn se tak krajní díl musel
skládat ze čtyř menších dílců.
Předmontáž této pantové části byla provedena přímo na dně
plavební komory v dosahu hlavního montážního jeřábu. Montážní
rošt se rozkládal již v oblasti štěrbin ve dně plavební komory, které
slouží pro nátok a výtok vody. Bohužel únosnost jednoho žebra
mezi štěrbinami byla limitována deseti tunami. Sestava byla ulože‑
na na pružné podpory, aby vlivem deformací vyvolaných v průbě‑
hu svařování nebylo přetíženo některé z žeber a nepoškodilo se.
Nosníky montážního roštu tvořily pásy, které byly na jednotlivých
žebrech dna plavební komory podloženy ocelovými podložkami
proměnné výšky tak, aby na nerovném dně byl složený znivelovaný
rošt. Pro zatížení dna plavební komory je rozhodující smyková únos‑
nost žebra mezi štěrbinami a nikoli kontaktní tlak nebo ohybová

Předmontážní rošt pantové části

Předmontážní rošt pantové části model bez vrat

únosnost. Z tohoto důvodu v místech, kde ocelový rošt byl položen
mimo podzemní stěny, muselo být omezeno zatížení na jedno
žebro. Proto bylo nutné jednotlivé díly ocelové konstrukce podlo‑
žit tak, aby se přes rošt nepřenášelo vyšší zatížení do jednotlivých
žeber. Využili jsme na to vlastnosti extrudovaného polystyrénu
pevnosti 300 kPa, u kterého jsme experimentálně zjistili, že do
tlaku 300 kPa přenáší zatížení bez výrazné deformace, ale při pře‑
kročení tohoto napětí začne výrazně růst deformace bez zásadní‑
ho zpevnění a to přibližně až do poměrné deformace 60 %.

Předmontážní rošt sloužil i pro další dílce, které zde byly odloženy, aby se k patě dílců mohl připojit pant
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Bohužel deformace je u extrudovaného polystyrénu trvalá, tj. po
odlehčení se již nevrátí do původního tvaru (zůstává stlačený).
Tento experiment probíhal v dostatečném časovém předstihu ve
výrobních prostorách firmy Metrostav v Horních Počernicích.
Z uvedeného plyne, že podložení dílců bylo kombinací podpor
tuhých nad stěnami kanálů a poddajných podpor nad nátokovými
kanály. U poddajného podložení tedy byly napočítány plochy ex‑
trudovaného polystyrénu tak, aby nedošlo k překročení přípustné‑
ho smykového zatížení na jedno žebro dna plavební komory při
jednotlivých fázích montáže. Poddajné podložení se skládalo ze
dvojic protisměrných klínů položených těsně vedle sebe na rošto‑
vé nosníky. Nad těmito klíny byla položena vodovzdorná překliž‑
ka, poté extrudovaný polystyrén tl. 50 mm a opět vodovzdorná
překližka, na kterou se již ukládal dílec.
Na základě uvedených vlastností extrudovaného polystyrénu je
tedy zřejmé, že při svařování dílců podsestavy na roštu docházelo
při tepelných deformacích k postupnému přerozdělování zatížení,
protože v případě překročení únosnosti extrudovaný polystyrén po‑
volil deformaci a napětí se přerozdělilo do okolního podložení. Při
kombinaci tuhých podpor a pružného podložení docházelo k pokle‑
su a k natočení přes tuhé podpory.
Po zavaření a vychladnutí podsestavy pantové části vrátně se
provedlo kontrolní přisazení navazujícího dílce, aby bylo ověřeno,

Základem zavážecí dráhy byla dvojice pasů ŽM 16 a tandemová
dvojkolí systému ŽM 16
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Po změně uvázání došlo k převracení dílce na svislo
že po osazení na zavážecí dráhu nebude problém kusy spolu slíco‑
vat. Po opětovném oddělení již stačilo připojit svařenou pantovou
část k otáčecímu přípravku v patě a v horní části přes oka a va‑
hadlo zavěsit na jeřáb, který poté dílec převrátil z vodorovné polo‑
hy do svislé a po odpojení od pantu, který při převracení zajišťoval
patu svařence, se dílec posunul nad zavážecí dráhu.
Základem zavážecí dráhy byla dvojice pasů ŽM 16 a tandemová
dvojkolí systému ŽM 16. Atypický příčník nad kolečky umožňoval
umístit hydraulické válce pod dílec a tím korigovat výšku. Podvo‑
zek měl boční opěrky, od kterých se dílec mohl stranově pomocí
hydrauliky odtlačit, a tím se měnila jeho poloha vůči dráze.
Toto bylo zásadní při spasování jednotlivých dílců k sobě, ale ze‑
jména na závěr, kdy se celá svařená vráteň přesunula nad kulová
ložiska a čepy s evolventním drážkováním se musely nasunout do
nerezové koule ložiska, která měla vůli vůči čepu jen cca 0,2 mm.
S ohledem na bezpečnost celé operace se nejprve zaaretoval horní
čep a následně se na podvozcích pomocí hydrauliky hýbalo s celou
vrátní tak, aby bylo možné zasunout dolní čep.
Po osazení obou vrátní na ložiska a uzavření vrat se podle dolní
a horní části nastavila přesná poloha opěrných prahů, které se ná‑
sledně zabetonovaly, a to společně s těsnícími prahy dole na bo‑
cích a s horní těsnící stěnou. Po těžké hrubé montáži následovaly
opravy nátěrů, montáž svodidel, servisních lávek, osazení a nasta‑
vení těsnění, připojení ovládacího hydraulického válce, nastavení
snímačů zavření vrat a další, bez kterých by vrata nemohla správně
fungovat.
Vladimír Beneš
vladimir.benes@metrostav.cz
Ladislav Pokorný
ladislav.pokorny@metrostav.cz
Metrostav, a. s.

Výhradní odpovědnost za informace použité v článku nese autor.
Evropská unie nenese žádnou odpovědnost za použití informací,
které se v něm nacházejí.
Celá vráteň se nasunula nad kulová ložiska a čepy (s evolventním
drážkováním) se musely nasunout do nerezové koule ložiska
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