Exkurzia na stavbu D3 Žilina Strážov - Žilina Brodno
Dňa 13. 10. 2016 sa trieda IV.D zúčastnila odbornej exkurzie na stavbe
D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno. Úvodná časť pozostávala
z prezentácie, ktorú viedol Ing. Miloš Farkaš, riaditeľ stavby. Stavbu
realizuje združenie, ktorého členmi sú spoločnosti EUROVIA SK, a.s.,
HOCHTIEF CZ, a. s., a STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a. s.

Prezentácia bola veľmi zaujímavá
Dostali sme informácie o postupe výstavby, ďalej nám vysvetlil zmluvné
podmienky stavby a jej rozpočet. Po prezentácií sme boli prevezení na
objekt 223-00, estakádu Hričov, ktorá vedie ponad Hričovskú priehradu.

Údaje o stavbe:
Realizovaný úsek diaľnice D3 je súčasťou multimodálneho koridoru č. VI.
a transeurópskej magistrály v smere sever – juh. Spolu s diaľnicou D1 na

trase Bratislava – Žilina – Skalité zabezpečuje dopravné prepojenie
hlavného mesta a juhozápadných oblastí Slovenska s Kysucami
a nadväzne s Poľskou republikou.

Na moste nás riadne prefúkalo, ale stavbári niečo vydržia 

Základné údaje charakterizujúce stavbu
Prehľad dĺžok hlavných častí stavby :
Celková dĺžka diaľnice - 4,250 km
Dĺžka tunelov - Severná tunelová rúra 2252,00 m, Južná tunelová rúra
2189,40 m
Dĺžka mostov 3,866 48 - celková dĺžka mostov, ľavé + pravé mosty spolu
Dĺžka cestného telesa 0,192 12 km,
Dielo tvorí spolu 127 stavebných objektov, z ktorých 31 predstavujú tzv.
objekty dočasného napojenia. V projekte dominujú dva kľúčové
technicky náročné mostné objekty – estakáda na D3 v km 7,500 nad
cestou I/18, ŽSR a vodnou nádržou Hričov a tunel Považský Chlmec –
doplnené ďalším mostným objektom SO 224-00, most na D3 v km
10,800 nad preložkou cesty I/11 a Kysucou (približne 430 m
realizovaných podpornou skružou).

Estakáda Hričov
Tieto mosty sú súčasťou prioritného diaľničného ťahu D1 – D3 na trase
Bratislava – Trenčín – Skalité s napojením na Poľsko, s odbočením na
Českú republiku a na juhu s napojením na Maďarsko a Rakúsko.
Unikátne sú spôsobom výstavby, pretože sú rozdelené na 4
technologické celky, ktoré sú robené samostatnými technológiami,
konkrétne budovaním na podpornej skruži, škandinávskou výsuvnou
metódou, portugalskou výsuvnou metódou (BERD M45) a letmou
betonážou, čo predstavuje stredoeurópsky unikát. Ich spoločnou črtou je
dodatočné predpätie oceľovými lanami. Tieto mosty budú do konca roka
2016 spojené.

Museli sme prekonávať aj
výškové rozdiely

V pozadí nášho fotografa
vidieť tunel Považský
Chlmec

Vozíky na letmú betonáž

Poriadne sme si stavbu pozreli aj odspodu
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