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Tunel Ovčiarsko východný portál

Popis projektu

Zadanie

Tunel Ovčiarsko je súčasť nového 11,32 km
dlhého diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie
– Lietavská Lúčka. Je 2367 m dlhý. Tvoria ho dva
tunelové tubusy s jednosmernou prevádzkou. Sú
prepojené dvomi prejazdnými a piatimi priechodnými priečnymi prepojeniami. V každom tubuse
sú tri zálivy. Primárne ostenie je realizované podľa
zásad NRTM s horizontálnym členením razby.
Hrúbka ostenia zo striekaného betónu triedy C
25/30, vystuženého sieťami a priehradovými nosníkmi, je podľa triedy vystrojenia od 200 do 300
mm. Definitívne ostenie je železobetónové alebo
z prostého betónu triedy C 30/37 pre portálové
úseky a C 25/30 pre vnútornú časť tunela. Hrúbka
ostenia je spravidla 300 mm. Podľa tried vystrojenia bola v niektorých úsekoch navrhnutá tiež
protiklenba z betónu C 25/30.

Našou úlohou bolo navrhnúť zloženie striekaného
betónu pevnostnej triedy C 25/30 s nábehovou
krivkou podľa triedy J2 a J3 a navrhnúť zloženie
tzv. liatych betónov pre definitívne ostenie.
Z dôvodov dlhých dopravných vzdialeností bolo
nutné navrhnúť betóny primárneho ostenia
s dĺhou dobou spracovateľnosti (minimálne 120
minút). V prípade liatych betónov pre nevystužené
úseky tunela bolo nutné navrhnúť betón s požiadavkou na pomalý vývin hydratačného tepla
z dôvodu eliminácie vzniku trhlín. Dôležitým parametrom pri liatom betóne boli tiež jeho pohľadové
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vlastnosti.
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Severná tunelová rúra s prieskumnou štôlňou

Betonáž sekundárneho ostenia

Naše riešenie

Výhody pre zákazníka

Primárne ostenie: Naša spoločnosť odporučila pre túto stavbu
osvedčenú superplastifikačnú prísadu MasterGlenium SKY 504, ktorá
spĺňa vysoké požiadavky kladené na striekané betóny primárneho ostenia tunelových stavieb. Táto prísada obsahuje špeciálne polyméry
predĺžujúce dobu spracovateľnosti, ale tiež urýchľujúce počiatočné
pevnosti striekaného betónu spoločne s bezalkalickými urýchľovacími
prísadami MasterRoc SA. Vďaka obsiahnutej prevzdušňujúcej
zložke pomáha vyrobiť mäkký, ľahko čerpateľný betón. Počas doby
prepravy z betonárne na stavenisko betón zostane súdržný a spracovateľný. Je veľmi dobre čerpateľný pumpami, ktoré sú súčasťou
striekacích strojov. Z dôvodu dlhých dopravných vzdialeností medzi
betonárňou a stavbou, bol odporučený systém riadenia priebehu
hydratácie MasterRoc HCA. Ide o tekutú zložku pridávanú do betónu,
ktorá umožňuje zastavenie hydratačného procesu a po niekoľkých
hodinách alebo dokonca dňoch jeho opätovné naštartovanie, bez
zníženia výsledných parametrov striekaného betónu. Na dosiahnutie požadovaných tried nábehových pevností bol nami odporučený
vysokoúčinný nealkalický tekutý urýchľovač tuhnutia pre striekané
betóny MasterRoc SA 183.

 Všetky typy betónov bolo možné čerpať a ukladať v požadovanom
čase bez straty spracovateľnosti.
 Vďaka systému riadenia priebehu hydratácie MasterRoc HCA bolo
možné aplikáciu striekaného betónu prispôsobiť konkrétnym podmienkam počas ražby.
 Striekaný betón s MasterGlenium SKY 504 bol vďaka nízkemu prevzdušneniu ľahko čerpateľný a nedochádzalo tak k nadmernému
opotrebovaniu piestov pumpy a potrubia na betón.
 Betóny sekundárneho ostenia bolo možné oddebniť podľa požiadaviek stavby.

Sekundárne (definitívne) ostenie: Pre betóny definitívneho ostenia
sme odporučila spoločnosť superplastifikačnú prísadu MasterGlenium SKY 641, ktorá spĺňa vysoké požiadavky kladené na problematiku liatych (čerpateľných) betónov s predĺženou dobou spracovateľnosti, ale rýchlym nábehom pevností v rozmedzí 10 – 12 hodín
na dosiahnutie rýchleho oddebnenia a zrýchlenie postupu betonáží.
Pre dosiahnutie čistého a jednoliateho povrchu betónov bol použitý
prostriedok MasterFinish RL 310, ktorý uľahčuje oddebňovanie a
pôsobí proti korózii kovového debnenia. Po oddebnení bol povrch
betónu ošetrený prostriedkom MasterKure 220WB, ktorý vytvára na
povrchu ochranný film zabraňujúci vyparovaniu vody počas najdôležitejšej fázy hydratácie.

Prehľad faktov o projekte
 Množstvo striekaného betónu celkom: cca 83 000 m3
 Množstvo liateho betónu celkom: cca 101 000 m3
 Striekaný i liaty betón bol dodaný na stavbu takmer bez straty
konzistencie, v požadovaných hodnotách.
 Priemerná pevnosť v tlaku striekaného betónu bola po 28 dňoch
50 MPa.
 Pevnosť v tlaku liatych betónov po 28 dňoch bola v rozmedzí 40 až
55 MPa, priesak tlakovou vodou do 25 mm a odolnosť proti CHRL
do 230 g/m2.
 Zákazník bol s návrhom všetkých receptúr veľmi spokojný.
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