
  

20.5. 2015 Vodné dielo NOSICE 
Exkurzia na ktorej sme boli v stredu bola Vodné dielo NOSICE. 
Cestovali sme vlakom. Počasie bolo príjemné. 

Vodná nádrž sa tiež volá aj Priehrada mládeže, pretože sa tu 
pri stavaní vystriedalo okolo 50 000 mladých ľudí.  
Pri stavbe priehrady bol náhodne objavený prameň, ktorý 
využívajú kúpele Nimnica, vybudované v blízkosti nádrže.  
Stavba prebiehala v 3 etapách: 
1.etapa- ľavé krídlo nádrže, hydrocentrála, stredná časť 
priehrady a prístavný múr. 
2.etapa- vybudovanie výpustného zariadenia 
3.etapa- pravé krídlo nádrže 
Betón sa vyrábal v dvoch betonárkach umiestnených na 
každom brehu jeden. Maximálna hĺbka nádrže je 18 m. 

    Za touto 12mm stenou sa nachádza niekoľko miliónov kubíkov vody. 

 

 

Exkurzia sa mi páčila. Vnútri 
priehrady bola zima, ale stálo to zato 
  



  

21.5. 2015 KONTRAKTING Liptovský 
Mikuláš 

Našou poslednou exkurziou bola firma KONTRAKTING 
v Liptovskom Mikuláši. Boli sme iba ½ so spolužiakmi z 1.E. 
Tentoraz nám počasie nevyšlo a ako sme prišli do LM pršalo 
ako z krhly.  
Firma stavia z dreva a my sme sa boli pozrieť na výrobu 
priehľadných väzníkov.  
Navrhujú a vyrábajú rôzne tvary väzníkov. (cca 30m)  

Výhody týchto väzníkov sú:  
- Rýchla a bezpečná montáž  
-skrátenie doby výstavby 
- spoľahlivá statika 
... 

Väzníky sú natierané ochranným náterom proti škodcom a 
kvôli dlhej životnosti.  

 

 

 

 

 

 

 



  

19.5. 2015 PORFIX Zemianske Kostoľany- 
výroba pórobetónu 

Ďalšia exkurzia bola vo firme Porfix v Zemianskych 
Kostoľanoch. Boli sme so spolužiakmi z 1.D. Počasie nám zase 
prialo a bolo naozaj pekne. Na túto exkurziu som sa tešila 
najviac, bola som zvedavá ako vyzerá výroba. Počas celej 
exkurzie sme museli mať ochranné žlté prilby na hlavách, tak 
sme  sa aspoň na chvíľu cítili tak stavbársky. 
Firma vyrába a ponúka komplexný murovací systém. Táto firma 
ma najdlhšiu tradíciu vo výrobe pórobetónu na Slovensku 
a Čechách. 
Základnou surovinou tohto pórobetónu je elektrárenský 
popolček, vďaka ktorému ma typickú sivú farbu. Ako spojivo sa 
používa nehasené vápno a ako prísada hliníkový prášok, 
vytvárajúci pórovitovú štruktúru. Po odliati hmota zreje v zrecích 
boxoch. Vyzretá hmota je pokrájaná podľa určených rozmerov. 
Pokrájané putujú do tlakových nádob- autoklávov, kde pri 
vysokom tlaku získavajú fyzikálno-mechanické vlastnosti. Ďalej 
sa paletujú a balia do modrej ochrannej fólie.  
Firma vyrába preklady, stropný systém. Na lepenie sa používa 
lepidlo Porfix.  

 

 

Preklady PORFIX Pokrájané tvarovky 
pripravené  na umiestnenie 
do autokláv 

Paletovanie 
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