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Drôtokamenné horninové konštrukcie na diaľnici
D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek
Systémy vystužovania hornín sa často používajú pri konštrukciách násypov, oporných múrov a mostných opôr. Príspevok opisuje systémy vystužených horninových konštrukcií, ktoré sa uplatnili pri výstavbe oporných múrov na II. úseku diaľnice D1 Jánovce – Jablonov.
Druhá časť príspevku sa bližšie venuje spôsobu zaistenia a stabilizácie hlbokého zárezu v staničení km 14,523 – 15,200.
Súčasný rozmach používania vystužených
horninových konštrukcií v dopravnom staviteľstve súvisí s rozvojom výroby geosyntetických a oceľových výstuží v kombinácii
s rôznymi systémami lícového opevnenia.
Technológia výstavby oporných konštrukcií a mostných opôr z vystužených hornín
vznikla v polovici 80. rokov minulého storočia. Princípom bolo nahradenie masívnych
betónových konštrukcií zhutneným zemným
blokom so systémom výstuh zlepšujúcich
jeho vlastnosti. Výstuhy zemného bloku prenášajú šmykové namáhanie zeminy a svojou
ťahovou pevnosťou preberajú pôsobiace vodorovné sily. Vystužený blok tak prenáša zaťaženie ako homogénne teleso. Vonkajšie
líce konštrukcie prenáša časť zaťaženia pôsobiaceho medzi jednotlivými výstuhami a slúži hlavne ako ochrana lícnej časti vystuženej
zeminy pred atmosférickými vplyvmi, lokálnou eróziou, zároveň pritom plní estetickú
funkciu.
Mnohé stavby diaľnic sa v súčasnosti realizujú podľa zmluvných podmienok Žltej knihy FIDIC, ktorá umožňuje zhotoviteľovi optimalizovať jednotlivé konštrukcie (mostné
objekty, oporné a zárubné múry, technológie budovania zemných telies) z hľadiska
efektívnosti finančných a časových nárokov
realizácie stavby. Základné parametre, technické a kvalitatívne požiadavky sú dané súťažnými podmienkami objednávateľa stavby.
Jedným z takto realizovaných projektov,
v ktorom sa v širšej miere uplatnili horeuvedené typy konštrukcií, patrí aj II. úsek diaľnice
D1 Jánovce – Jablonov, ktorý bol v súčasnosti odovzdaný do užívania. Úsek má dĺžku
9,54 km, súčasťou stavby je celkovo 16 mos-

Vzorový priečny rez oporným múrom Terramesh na križovatke Levoča na D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek

tov, mimoúrovňová križovatka Levoča, dvojrúrový tunel Šibenik s dĺžkou 588 m a veľké
jednostranné odpočívadlo Levoča. Križovatka Levoča prepája cez privádzač Spišská
Nová Ves – Levoča diaľnicu s cestou I/18.
Stavba sa realizuje podľa Žltej knihy FIDIC, investorom predmetného úseku je Národná
diaľničná spoločnosť a. s., zhotoviteľom je
združenie spoločností EUROVIA SK, a. s.,
EUROVIA CS, a. s., a SMS, a. s. Hlavným projektantom stavby je spoločnosť VALBEK, s. r. o.

Križovatka Levoča
V km 9,205 – 9,297 a km 9,574 – 9,758 sú
medzi diaľnicou a vetvami križovatky Levoča vybudované vystužené oporné múry

s gabionovým lícom. V km 9,205 – 9,297 je
vystužený oporný múr navrhnutý pozdĺž vetvy V3 križovatky Levoča, v km 9,574 – 9,758
je vystužený svah navrhnutý pozdĺž diaľnice.
Vystužený oporný múr pozdĺž vetvy V2 nadväzuje na oporu objektu 211-00b, ktorú tvorí vystužená oporná konštrukcia s pohľadovými betónovými panelmi. Maximálna výška
oporných múrov dosahuje 9,0 m.
Lícové opevnenie v sklone 65° tvorí –
vzhľadom na požiadavku investora na bezúdržbovosť líca – drôtokamenný koš s rozmermi 2,0 × 1,0 × 0,8 m a s vystužením
formou horizontálneho panelu zo šesťuholníkovej dvojzákrutovej oceľovej siete typu
8 × 10, pevne spojeného s košom systémom
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Pohľad na východný portál tunela Šibenik vo výstavbe

Pohľad na zaistenie zárezu s gabionovým obkladom v km 14,523 – 15,200 D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek

TERRAMESH. Priemer drôtu siete je 2,7 mm.
Vzhľadom na návrhovú 100-ročnú životnosť
pri diaľničných stavbách vyhovuje drôt siete
požiadavkám normy STN EN 10223-3, ako aj
požiadavkám TKP 31 – je chránený povrchovou úpravou Galmac (ZN + AL) s polymérovou ochranou PVC. Gabionový lícový prvok
a horizontálna výstuž bloku sú spojené už vo
výrobnom procese a tvoria kompaktný systém.
Navrhnutá dĺžka horizontálnej výstužnej
oceľovej siete sa vzhľadom na statický výpočet mení od 3,0 do 6,0 m. Vonkajšia stabilita
vystuženého múru pozdĺž vetvy V3 je v najvyššej sekcii zabezpečená pomocou jednoosových ohybných geomreží PARAGRID s krátkodobou pevnosťou 100 kN/m a s dĺžkou
8,0 m. Geomreže sú s lícovým prefabrikátom
spojené pomocou presahu, ktorého dĺžka
musí byť minimálne 3,0 m.

9,8 m. Konštrukcia je navrhnutá ako jednoetážová. Funkciu výstuhy a lícového prvku
zároveň plní výstužný prefabrikovaný blok
Green Terramesh, ktorý je z hľadiska požiadavky na bezúdržbovosť vyplnený v lícnej
časti lomovým kameňom. Lícový prvok s dĺžkou výstuhy 3,0 m je v nadväznosti na statické posúdenie konštrukcie funkčne doplnený
primárnymi výstužnými geomrežami Paragrid s maximálnou dĺžkou 10,0 m a s okamžitou ťahovou pevnosťou 65 kN/m.
Lícový prvok Green Terramesh tvorený zo
šesťuholníkovej dvojzákrutovej oceľovej siete typu 8 × 10, s priemerom drôtu 2,7 mm,
je vzhľadom na návrhovú životnosť 120 rokov pri diaľničných stavbách v zmysle požiadaviek normy STN EN 10223-3, ako aj požiadaviek TKP 31 chránený povrchovou úpravou

Galmac (ZN+AL) s prídavnou polymérnou
ochranou z PVC.
Vzhľadom na to, že Green Terramesh je
prefabrikovaný modulárny blok zmontovaný priamo vo fabrike (nevyžaduje skladanie
komponentov na stavbe), ktorý plní súčasne
funkciu lícového prvku aj výstuže, umožňuje dosahovať vysokú efektivitu pri budovaní
konštrukcie a skrátiť tak čas výstavby v porovnaní s podobnými systémami vystužených horninových konštrukcií pri zachovaní
požadovaných funkčných parametrov tuhosti líca konštrukcie.

Zaistenie diaľničného zárezu
v km 14,523 – 15,200
Pri odkrytí zárezu v staničení km 14,523 –
15,200 sa v priebehu výstavby zistil nesúlad

Portály tunela Šibenik
Podobný systém vystuženej horninovej konštrukcie ako na vetvách V2 a V3 sa použil aj
na portálových častiach tunela Šibenik, ktorý realizuje spoločnosť TUBAU, a. s. Vzhľadom
na to, že pri optimalizácii technického riešenia vo formulári B2B došlo k skráteniu dĺžky
hĺbených častí tunela, pričom pôvodná dokumentácia v stupni DSP počítala so sklonom portálových častí 1 : 1, vyplynula z tejto
zmeny nevyhnutná potreba vybudovania vystužených strmých svahov v sklone 70°.
Portálové časti sú navrhnuté ako vystužená horninová konštrukcia s drôtokamenným
lícom v sklone 70° s maximálnou výškou
www.inzenyrske-stavby.cz
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Každodenná dávka
informácií, ktoré vás
nenechajú chladnými
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Ošarpanú kaplnku premenili
na moderné sídlo

Vzorový rez zaistením zárezu s gabionovým obkladom v km 14,523 – 15,200 D1 Jánovce – Jablonov, II. úsek

Určujúcou časťou priestoru sa pre architektov stali
nádherné rozmerné gotické okná.
Viac na asb.sk

DIZAJN

Netradičná rekonštrukcia
apartmánu

Výsledkom renovácie 40-ročného vintage bytu je
netradičný jav – priestor, ktorý po rekonštrukcii
pôsobí ešte staršie ako pred ňou.
Viac na asb.sk
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INšpIr

Zo stodoly urobili
priestrannú kanceláriu
so slamenou strechou

Riadené vetranie, prirodzená izolácia strechy
slamou a skryté podlahové vykurovanie zabezpečujú maximálnu možnú mieru ekonomickosti
a ekologickosti stavby.
Viac na asb.sk
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v geologickej skladbe zárezu oproti pôvodne
predpokladanej skladbe podľa prieskumu.
Geotechnický dozor odporučil vzhľadom na
zistenú nepriaznivú geológiu prepracovať
návrh úprav svahu zárezu. Pôvodný návrh zaistenia bol riešený strmým odkopom a jeho
zaistením pomocou opláštenia z oceľovej
siete v kombinácii s horninovými klincami.
Nový návrh zaistenia zárezu v celkovej dĺžke
677 m sa rieši pomocou sústavy vodorovných a zvislých železobetónových rebier
v kombinácii so striekaným betónom. Maximálna výška zaistenia dosahuje 23,0 m. Zaistenie je rozdelené na štyri etáže v sklone 1,5 : 1,
etáže sú odstupňované po výške 5,5 m lavičkou so šírkou 1,05 m. Zárez je zaistený striekaným betónom C 20/25 s hrúbkou 100 mm
a horninovými klincami s Ø 32 mm a s dĺžkou 4,0 – 6,0 m. Hlavným prvkom systému sú
kotevné prahy, ktoré slúžia na prenesenie kotevných síl do zemných kotiev a sú umiestnené v troch kotevných úrovniach (horný,
prostredný a dolný kotevný prah). Kotevné
prahy sú zo železobetónu C 30/37, výška prahov je 0,80 m, šírka v hornej hrane je 0,80 m.
Lanové kotvy majú dĺžku 12,0 – 18,0 m a sú
vo vzájomnej vzdialenosti 4,5 m.
Definitívnu úpravu zárezu tvorí gabionový
obklad s hrúbkou 0,5 m. Obklad je umiestnený na kotevnom prahu medzi zvislými rebrami na výšku etáže. Tvoria ho gabionové koše
z oceľových zváraných panelov s rozmermi
2 × 0,5 m, s priemerom drôtu 4,0 mm a s povrchovou ochranou GalmacPlus (Zn + Al) so
zvýšeným nánosom 350 g/m2. Jednotlivé panely sú navzájom spojené pomocou spojovacích špirál. Gabionový obklad je k podkladu
ukotvený prostredníctvom oceľových profilov.

Záver
Skúsenosti s riešeniami vysokých oporných
vystužených konštrukcií s drôtokamenným
lícovým opevnením a s riešeniami obkladov
6/ 2015

z gabionových košov ukázali ich efektivitu
a vhodnosť v mnohých situáciách. Zhotovitelia pri veľkých projektoch veľmi často prechádzajú z klasických betónových, ale aj iných
typov konštrukcií práve na konštrukcie s kamenným lícom. Hlavnou výhodou je celková
úspora na konštrukcii ako takej, medzi ďalšie
dôležité aspekty však patrí aj znížená prácnosť a v porovnaní s klasickými betónovými
konštrukciami aj suchá technológia výstavby
nezávislá od klimatických obmedzení.
TEXT: Ing. Martin Ptak,
Ing. Jaroslav Adamec, Mgr. Ľuboš Lichý
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Gabion Structures on the D1 Motorway
Jánovce – Jablonov, Section II
Reinforced soil structures are commonly used in the construction of slopes, retaining walls and bridge abutments. The
article describes the reinforced soil structures used by construction of retaining
walls on II. section of motorway D1 Jánovce – Jablonov. The second part of the
article describes the stabilization of deep
motorway cut in km 14,523 – 15,200.
www.inzinierskestavby.sk
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