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Gravitačné oporné konštrukcie

Oporné konštrukcie
z gabionov
Opornú konštrukciu je možné definovať ako ľubovoľnú
konštrukciu, ktorá ja schopná odolávať aplikovanému zemnému
tlaku. Oporné múry sú trvalé konštrukcie, ktoré sú budované
buď v päte svahu ako zárubné múry alebo v násype ako oporné
konštrukcie spätného zásypu. Pri ich návrhu sa musí prihliadať
na konštrukčné a funkčné požiadavky:
- Geomorfologické podmienky
- Posúdenie statického a dynamického (seizmického)
pôsobenia síl
- Prítomnosť hladiny podzemnej vody
- Celkovú konečnú cenu konštrukcie
„Funkčnosť“ gabionovej konštrukcie musí zohľadniť nielen
jej celkový dosah na životné prostredie, ale zároveň aj rôzne
lokálne environmentálne zmiernenia a zlepšenia, ktoré by
cestná stavba ako celok mala poskytovať.
Rôznorodosť gabionových aplikácií v kombinácii s výpovednou
hodnotou existujúcich gabionových konštrukcií budovaných už
od roku 1894 reprezentujú spoľahlivosť a bezpečnosť, ktorú
spoločnosť Maccaferri ponúka svojim klientom. Z dlhodobého
hľadiska sa síce návrhové štandardy a nároky zmenili, avšak
nezmenila sa schopnosť gabionov od spoločnosti Maccaferri
splniť požiadavky návrhu; najmä stabilita a celistvosť
konštrukcie a schopnosť jej splynutia s okolitým prostredím.
Kľúč k dlhej životnosti gabionových konštrukcií spočíva nielen
v kvalite použitého oceľového drôtu, ale najmä v originálnej

Taliansko

myšlienke systému, ktorá sa zakladá na kombinácii pasívnej
funkcie štruktúry (stabilizácia svahu) s jej aktívnou funkciou
(vytvorenie novej lokálnej rovnováhy v danom prostredí).
Gabionové konštrukcie sú prvými historickými príkladmi
aplikácie umelej konštrukcie do prírodného prostredia.

Taliansko
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GRAVITAČNÉ OPORNÉ KONŠTRUKCIE

Výhody a charakteristiky
Masívnosť
Flexibilnosť
Priepustnosť
Odolnosť

•
•
•
•

• Všestrannosť
• Estetický
a environmentálny vplyv

Skladanie a inštalácia gabionov
je extrémne jednoduchá
v každom prostredí bez
akéhokoľvek špecializovaného
personálneho a materiálneho
vybavenia. Výsledkom je
konštrukcia s výnimočnými
vlastnosťami.
Taliansko

Taliansko
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Vystužené konštrukcie
Gabionové konštrukcie sú schopné odolávať
akémukoľvek typu namáhania v tlaku, ťahu,
šmyku a čiastočne v ohybe.

Kanada

Veľká Británia

Portugalsko
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GRAVITAČNÉ OPORNÉ KONŠTRUKCIE

Flexibilné
konštrukcie
Gabionové konštrukcie sú
schopné prispôsobiť sa
nerovnomernému sadaniu
a preniesť nepredvídateľné
zaťaženia. Tieto vlastnosti
neznižujú integritu celej
konštrukcie, ale naopak
ju zvyšujú vyzdvihnutím
interakcie štruktúry ako
celku.

Taliansko

Poľsko

Taliansko
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Priepustné
konštrukcie
Drenážna schopnosť gabionov je prirodzene daná
pórovitosťou kamennej výplne, ktorá zachytáva
a odvádza vodu mimo konštrukcie. Vďaka tomu sa
eliminuje jedna zo základných príčin nestability
zemného masívu: nasýtenie spätného zásypu a/alebo
základu konštrukcie vodou. Zároveň nie je potrebné
budovať klasický drenážny systém, čím sa celkové
náklady na konštrukciu znižujú.

Taliansko

Veľká Británia
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GRAVITAČNÉ OPORNÉ KONŠTRUKCIE

Konštrukcie s dlhou
životnosťou
Životnosť konštrukcie závisí od:
- Veľmi vysokého stupňa prirodzenej integrácie so
spätným zásypom a zabezpečovaným svahom
- Pokročilých technických vlastností
oceľového drôtu a jeho ochrany Galmacom
(Zn-5% Al-MM), prípadne s poplastovaním,
všetko v súlade s najprísnejšími
medzinárodnými normami
- Použitia šesťhrannej dvojzákrutovej siete,
čím sa predchádza akémukoľvek
pretrhnutiu alebo rozpleteniu siete
Tieto charakteristiky zohľadňujú dlhodobú
životnosť konštrukcií, ktorá bola
certifikovaná nezávislými medzinárodnými
inštitúciami na návrhovú životnosť viac
ako 60 rokov.

Povrchová úprava Galmac

Polymérová povrchová úprava

Taliansko

Ostrovy Fidži
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Všestranné
konštrukcie
- Jednoduchosť inštalácie v každých
podmienkach bez potreby vyškolených
pracovníkov alebo špeciálneho zariadenia
redukujú celkové náklady
- Bezproblémová prípadná modifikácia
konštrukcie v budúcnosti; napr. môžu byť
osadené ďalšie vrstvy gabionov pre navýšenie
konštrukcie (za predpokladu overenia stability)
- Okamžitá funkčnosť konštrukcie po zrealizovaní
- Nenáročná údržba
Tieto výhody predurčujú gabiony od Maccaferri
na použitie pri väčšine oporných konštrukcií pre
pozemné komunikácie, železničné trate a pozemné
stavby, kde je prvoradá spoľahlivosť a bezpečnosť.

Veľká
Británia

Taliansko

Veľká Británia

Taliansko

Francúzsko
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GRAVITAČNÉ OPORNÉ KONŠTRUKCIE

Dobrý estetický
dojem a dosah na
životné prostredie
Možnosť kombinovať živé rastlinstvo s vysokou
schopnosťou pohlcovať hluk robí z gabionových
konštrukcií ideálne riešenie pre zachovanie
environmentálnych potrieb a rovnováhy v stavbách
pozemných komunikácií a železničných dráh.
Flexibilita gabionov od spoločnosti Maccaferri
umožňuje viacero zaujímavých architektonických
uplatnení v obytných i komerčných oblastiach.

Brazília

Vysoká akustická absorpcia
(~18 decibelov)

Taliansko

Taliansko

Francúzsko

10

Návrhový softvér
Laboratórium a široká škála skúšok vykonávaných
v spolupráci s Bolonskou univerzitou potvrdili
a vylepšili analýzu stability návrhového softvéru
Gawac od Maccaferri. Softvér zohľadňuje tvar
geometrie, zaťaženia a ostatné faktory spojené

s návrhom gabionových konštrukcií od Maccaferri
v rôznych návrhových situáciách. Gawac graficky
znázorňuje priečne rezy konštrukcie, zásypový
materiál, základové pomery, hladinu podzemnej
vody a vonkajšie zaťaženia.

11

Profil spoločnosti
Officine Maccaferri
AKÁKOĽVEK REPRODUKCIA VRÁTANE FOTOKÓPIE, FILMU A MIKROFILMU JE ZAKÁZANÁ. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ CELOSVETOVO.

Po založení v roku 1879 spoločnosť Officine Maccaferri čoskoro prenikla do širokého povedomia technickej verejnosti v oblasti projektovania a vývoja riešení protieróznej ochrany a oporných konštrukcií. Odvtedy sa spoločnosť Maccaferri prostredníctvom technologických inovácií,
teritoriálnej expanzie a cielenej diverzifikácie vypracovala do pozície,
kedy ponúka riešenia na globálnej úrovni pre širokú škálu použití v inžinierskom a environmentálnom stavebníctve.

Poradenstvo a partnerstvo
Mottom našej spoločnosti je „Engineering a Better Solution“. Nie sme
obyčajným dodávateľom produktov, ale firmou, ktorá so svojimi klientmi
pracuje v partnerskom vzťahu a ponúka vlastné odborné znalosti,
aby mohla poskytovať všestranné a nákladovo efektívne riešenia šetrné
k životnému prostrediu. Naším cieľom je na základe kvality našich
služieb a riešení vybudovať s klientom vzťah, ktorý bude prospešný
obom stranám.

Organizačná štruktúra
Spoločnosť Maccaferri stojí v samom centre skupiny Maccaferri Industrial Group. Jej nepretržitý rast vychádza z tradične udržiavaných hodnôt inovácie, integrity, vynikajúcej úrovne služieb a ohľaduplnosti voči
životnému prostrediu. Víziou firmy je stať sa vedúcou spoločnosťou na
medzinárodnom poli, ktorá poskytuje vyspelé riešenia na trhu inžinierskeho staviteľstva a výstavby. Zavádzajúc stratégiu vertikálnej integrácie Maccaferri skúma, vyrába, projektuje, dodáva a zhotovuje riešenia
v rámci svojich cieľových trhov. Potenciál daného odvetvia podnikania,
v ktorom spoločnosť pôsobí, naďalej rastie vďaka strategickému plánu
otvárania nových a rastu už existujúcich trhov. Spoločnosť Maccaferri v
súčasnosti ponúka vyspelé technické riešenia od umelého dopĺňania
piesku na plážach po vystužené zemné štruktúry a od ochrany
proti padaniu skál po systémy pre stavbu tunelov. S viac ako
2 000 zamestnancami, 26 výrobnými prevádzkami a pobočkami v 100
štátoch sveta môže spoločnosť Maccaferri skutočne tvrdiť, že je prítomná v globálnom meradle s orientáciou na miestne podmienky.
Maccaferri: Engineering a Better Solution

Systém riadenia kvality certifikovaný CERTICOM TSÚS

MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o.
Štverník 662
906 13 Brezová pod Bradlom, Slovakia
Tel.: +421 34 69 466 17
Fax: +421 34 69 466 29
office@maccaferri.sk
www.maccaferri.sk

Obchodno - technická kancelária Bratislava:
Kopčianska 15
851 01 Bratislava, Slovakia
Tel.: +421 2 20 24 00 56
Fax: +421 2 20 24 00 60
office@maccaferri.sk
www.maccaferri.sk

