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D1 DUBNÁ SKALA-TURANY, SO 207-00 A 209-00 MOSTNÁ OPORA
SLOVENSKO, SUČANY, PRIEKOPA PRI MARTINE
VYSTUŽENÉ ZEMNÉ KONŠTRUKCIE
Produkt: MacRes®
Problém
Mostný objekt 207-00 je súčasťou križovatky Martin 1, nachádza v
extraviláne, v katastrálnom území Sučany. Mostný objekt
premosťuje diaľnicu D1. V tesnej blízkosti mosta sa nachádza
železničná trať ŽSR Bratislava – Košice.
Mostný objekt 209-00 sa nachádza v extraviláne mesta Martin,
v blízkosti jestvujúcej cesty c.III/018254 v katastrálnom území
Priekopa pri Martine. Terén je rovinatý a v súčasnosti sa využíva na
poľnohospodárske účely. V budúcnosti sa na tomto území uvažuje
s výstavbou priemyselných zón.
Z dôvodu finančnej a časovej optimalizácie mostných opôr boli
pôvodné železobetónové opory nahradené systémom MacRes®.

Riešenie
Konštrukcia múru predstavuje kombináciu vertikálnych betónových
pohľadových prefabrikátov rozmeru 1,5x1,5 m s vystužením formou
horizontálnych vysokoadhéznych polymerickych geopásov (GST).
Múry sú jednostupňové so sklonom líca 90°. V korune múrov je
umiestnená poloprefabrikovaná rímsa. Maximálna výška je 7,5 m.
Založenie úložných prahov mostov bolo navrhnuté hĺbkové na
veľkopriemerových pilótach, ktoré sú od úrovne rastlého terénu po
spodnú hranu úložných prahov opôr tvorené stĺpmi. Po realizácii
pilót sa postupne po vrstvách buduje oporný múr. Zo statického
hľadiska vystužená mostná opora prenáša zaťaženie od tiaže násypu,
pilóty sú navrhnuté len na prenos vertikálnych a horizontálnych síl
od mostu

Začiatok prác, SO 209-00

Dátum: September 2012

Dĺžka múrov:
- objekt 207-00: pod oporou 1 je 58,5 m, pod oporu 2 je 52,6 m.
- objekt 209-00: pod oporou 1 je 37,5 m, pod oporou 2 je 37,5 m.

Klient:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Hlavný dodávateľ:
VÁHOSTAV-SK, a.s.
Projektant:
DOPRAVOPROJEKT a.s.
Použitý produkt:
MacRes® - pohľadová plocha: 1 100m2

Informácia o zhotovení konštrukcie:
Začiatok výstavby:

August 2012

Koniec výstavby:

Jún 2014

Počas výstavby, SO 207-00

Dátum: Október 2012

Vzorový priečny rez - SO 207-00, opora 1
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.
Spoločnosť MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. aplikuje
systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2000
udelený certifikačným orgánom TSÚS CERTICOM.

