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LA CONFLUENCIA, 

CHILE

Na úpatí chilských And v údolí řeky Tin-

guiririca ležícím asi 200 km jihovýchod-

ně od Santiaga de Chile poblíž hranic 

s Argentinou je dokončována nová hyd-

roelektrárna La Confluencia. 

V suché adridní oblasti je voda pro 

hydroelektrárnu sbírána do umělé ná-

drže o denní kapacitě 1,2 mil m3 ze 

zdrojů v údolích Tinguiririca (hráz le-

ží 1 452 m n. m., přítok 28 m3/s), Por-

tillo (hráz leží 1 465 m n. m., přítok 

28 m3/s), Azufre a ve čtyřech dalších 

menších údolích. 20km systém tune-

lů (vysokotlakých i s volnou hladinou) 

svádí vodu ze sběrné nádrže k hydro-

elektrárně, která je postavena na sou-

toku řek Tinguiririca a Portillo. Všechny 

tunely jsou nevyztužené a byly raženy 

vrtáním nebo stříleny ve skále. Vedlej-

ší přítoky (celkem 10,5 m3/s) jsou zaú-

stěny do hlavních tunelů přes tři vírové 

šachty hluboké až 70 m. Dva hlavní tu-

nely o průměru 6 m ústí do vyrovnáva-

cí komory a odtud proudí voda tlako-

vou šachtou (spád 330 až 340 m) a vy-

sokotlakým tunelem k turbínám. Šach-

ta a tunel mají železobetonové vněj-

ší a ocelové vnitřní ostění jako ochranu 

proti tlaku vody. Na čerstvý beton by-

ly tři základní požadavky: vysoká odol-

nost proti rozmíšení, rychlý nárůst pev-

nosti a nízký vodní součinitel. Pro zlep-

šení zpracovatelnosti čerstvého betonu 

byla do něj přidávána příměs SikaPlast 

100CL. Betonáž ostění do posuvné-

ho bednění byla v tunelu i šachtě velmi 

náročná, současně bylo nutné praco-

vat na několika místech a bezprostřed-

ně po odbednění bylo instalováno oce-

lové ostění v 3m pásech, které byly ná-

sledně mezi sebou svařovány. 

V elektrárně jsou osazeny dvě Franci-

sovy turbíny s navrhovaným průtokem 

52,5 m3/s o celkovém výkonu 160 MW. 

Voda z elektrárny je sváděna umě-

lou vodotečí údolím dolů a opět využi-

ta pro výrobu elektrické energie v niž-

ším stupni projektu v nové elektrárně 

Higuera.

Projekt bude po uvedení do provo-

zu během letošního podzimu dodávat 

energii do chilské rozvodné sítě. V zimě 

bude pokrývat denní špičky a v letním 

období základní spotřebu. Jeho zdro-

je vody jsou převážně z tajících ledovců 

a sněhu vysoko v horách, takže lze po-

čítat s relativně stálým výkonem gene-

rátorů i během suchého období na roz-

díl od jiných hydroelektráren v oblasti, 

které v těchto obdobích trpí nedostat-

kem vody a jejich výroba je nejistá.

Projekt La Confluencia je široce pod-

porován národními, regionálními i míst-

ními autoritami Chile. V oblasti s pod-

průměrným množstvím srážek a neob-

dělávatelnou půdou významně ovliv-

ní rozvoj komunity původních obyva-

tel. Vyrobená energie umožní rozvinout 

pracovní příležitosti v chudém a zapo-

menutém kraji.
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Consorcium Australia´s Pacific 
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Voith Siemens Hydro Brazil´s 

hydro power plant
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Cena 208 mil USD
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