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Projektant on site
Projektanti EGPI sú odborníci aj na projekty jadrových elektrárni. Najdôležitejší
stavebný objekt Jadrovej elektrárne v Mochovciach je 800/1-02 - rozostavaný 3 a 4 blok.
Stavebná časť je dostavaná a projektujú sa požiadavky od technológov. V decembri 2011
začali prvé jednania EGPI s Inžinierskymi stavbami, a.s. (ISKe) o vytvorení skupiny
projektantov na stavbe, ktorí budú pri realizácií navrhnutých zabudovaných platní
a prechodiek.
Po dlhodobých jednaniach sa zástupcovia oboch firiem dohodli a 12.12.2011
projektanti s veľkým entuziazmom nastúpili na stavbu v Mochovciach. Tím projektantov
a skeneristov pod vedením paní Verbičovej sa rozdelili na skupiny. Dôležitým bodom
projektantov a skeneristov je odborná príprava. Preštudovanie projektu, znalosť
miestností už z projektovej dokumentácia a príprava riešení na konkrétne prípady.
Pridelili sme konkrétnym projektantom konkrétne miestnosti, aby každý projektant mal
svoje teritórium, kde bude o každom zabudovanom prvku vedieť všetko od začatia vŕtania
až po osadenie platne. Skeneristi napomáhajú projektantovi pri identifikácii umiestnenia
výstuže. Skúsenosti z projekcie sa dobre zúročujú na stavbe. Správne naštartovaná
spolupráca s pracovníkmi s ISKe, ktorú stále dopracovávame, aby bola lepšia a účinnejšia,
je dôležitá. Dojednané postupy sa aplikujú priamo na stavbe, pracovníci a vŕtači s ISKe
pracujú podľa profesionálnych a odborných pokynov projektanta. Spolupráca sa prehĺbila
a profesionálne kvalitné výsledky nenechali na seba dlho čakať. Už po týždni pôsobenia
projektanta na stavbe sme dostali od ISKe uznanie o odbornej a plodnej spolupráci.
Pripravujeme ďalšiu skupinu projektantov pre zväčšenie tímu. Chceme byť vždy krok
dopredu od požiadaviek ISKe.
Projektant EGPI je skúsený, preto je úctivý a pokorný k takejto dôležitej stavbe.
A preto je to pre projektanta česť sa podieľať na takejto veľkolepej stavbe ako je
dostavba Jadrovej elektrárne v Mochovciach 3 a 4 blok a sme radi že sme jej súčasťou.
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