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V průmyslové a těžební oblasti Ptole-

maida v severním Řecku, asi 500 km od 

hlavního města Athén, je realizován nový 

megaprojekt, který rozšíří stávající elekt-

rárenské bloky a umožní uzavřít ty starší.

Chladicí věž uhelné elektrárny Ptole-

mais Unit V bude mít výšku 170 m a ma-

ximální průměr 110  m. Železobetono-

vou monolitickou stavbu takových roz-

měrů nelze zformovat pomocí běžných 

bednicích systémů. Ideál ním řešením 

pro její realizaci je samošplhací bedně-

ní SK175 v kombinaci s bedněním navr-

ženým speciálně pro první okruhy chla-

dicí věže, které je určeno pro vyšší seis-

mické zatížení v této oblasti. Umožňuje 

tak bezpečné práce i v případě nestabil-

ní situace, což je důležité zejména pro-

to, aby výstavba mohla pokračovat po-

dle časového plánu. 

Zvýšení bezpečnosti bednicího systé-

mu spočívalo v  přidání dalších kotev-

ních bodů, posílení vyztužovacích profi-

lů a v navýšení jejich počtu. Bezpečnost 

pracovníků byla podpořena přidáním dal-

ších zábradelních profilů i bodů pro úvaz-

ky. Samozřejmostí při takovéto stavbě je 

vysoký důraz na profesionalitu provedení, 

kvalitu betonu i jednoduchost samotného 

provádění bednění i betonáže. 

Na začátku stavby byly pro první prste-

nec využity nosné věže Staxo 100 a vel-

koplošné bednění Top 50. Po vyzrání prs-

tence mohly být do předem připravených 

kotevních míst zavěšeny jednotlivé kom-

plety bednění SK175. To představuje sa-

mošplhací systém pro výšku betonáže 

1,5 m, betonářské plošiny i bezpečnostní 

prvky v jednom. Toto řešení je ideální pro 

rychlou, ale zároveň přesnou a bezpeč-

nou betonáž s  extrémně krátkými cykly 

bez omezení povětrnostními podmínka-

mi, neboť celky bednění jsou do dalšího 

záběru vedeny po ocelových kolejnicích 

a  zdvihány elektromechanickými systé-

my. Na každé jednotce je umístěno pět 

až šest motorů pro vnitřní a vnější bedně-

ní věže a v případě potřeby se tyto moto-

ry přesouvají vodorovně. Držáky výztuže 

integrované do systému pak umožňují její 

rychlou a jednoduchou montáž.

Pro projekt Ptolemais Unit V je nasa-

zeno 104 jednotek bednění, pomocí kte-

rých bude realizováno 108 taktů – a to 

v neuvěřitelně rychlém jednodenním cyk-

lu. Bednění SK175 je vhodné i pro měnící 

se sklon věže, protože nový sklon se jed-

noduše nastaví pomocí vřeten; maximál-

ní úhel sklonu je 22º. „Pro nás to zname-

ná, že i v poloměru 70 m můžeme stou-

pat s  bedněním bez jakýchkoliv úprav 

a všechny geometrie, které se obvyk-

le vyskytují v  konstrukci chladicích věží, 

jsou pokryty,“ vysvětluje Andreas Gutten-

brunner, Doka Engineering Manager 

v Global Expertise Center Energy.

Samošplhací celky jsou ve všech fá-

zích posunu i při samotné betonáži vždy 

pevně jištěny ve stávající struktuře po-

mocí kolejnic, takže nevzniká žádný pro-

blém s  lezením, a to ani při zhoršených 

povětrnostních nebo seismických pod-

mínkách. Systém je navíc vybaven au-

tomatickou brzdou, která vypíná posun 

v případě překročení výšky betonářské-

ho taktu. Pracovní plošiny, které jsou 

optimalizovány pro tento projekt, se na-

víc překrývají a spolu s nimi se posunu-

jí i zábradelní profily a přístupové cesty. 

Elektrárenský komplex Ptolemais fun-

guje už řadu let. První blok byl před ča-

sem odpojen a bloky 2–4 jsou typickým 

příkladem starého typu uhelných elekt-

ráren. Nový, supermoderní blok Unit V, 

který vyroste na vytěženém lomovém 

nalezišti Komanos, bude mít mnohem 

vyšší účinnost a  zároveň bude opro-

ti stávajícím elektrárnám v Řecku pro-

dukovat zlomkové množství CO2. Do 

provozu by tato elektrárna s výkonem 

660 MW měla byt uvedena v roce 2019. 
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Obr. 1 Výstavba nové chladicí věže elektrárny 

Ptolemais, jednoho z největších řeckých 

stavebních projektů v posledních letech

Obr. 2 Pro bednění nejvyšší chladicí věže 

v Řecku byla poprvé použita konstrukce 

odolná proti zemětřesení

Obr. 3 Nasazení samošplhacího bednění 

Obr. 4 Progres stavby je rychlý 

– 108 betonářských sekcí se odlévá 

v jednodenním cyklu
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ZEMĚTŘESENÍ VZDORNÝ BEDNICÍ SYSTÉM 

PRO CHLADICÍ VĚŽ




