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R1 BANSKÁ BYSTRICA-SEVERNÝ OBCHVAT, SO 262-00 OPORNÝ MÚR V
OKRUŽNEJ KRIŽOVATKE
SLOVENSKO, SÁSOVÁ, BANSKÁ BYSTRICA
VYSTUŽENÁ ZEMNÁ KONŠTRUKCIA
Produkt: Green Terramesh®

Problém
Z dôvodu potreby vybudovania okružnej križovatky na ceste k
nemocnici je potrebné vybudovanie násypového telesa. Keďže sa
jedna o veľké výškové rozdiely a realizovanie klasického násypového
telesa nebolo najvhodnejšie, navrhol sa pod násypom vybudovať
vystužený oporný múr. Oporný múr v okružnej križovatke je
navrhnutý ako vystužený múr geosyntetikou.

Riešenie
Vystužený múr je tvorený lícovými prefabrikátmi, jednoosovými
ohybnými geomrežami a zásypovou zeminou. Lícové prefabrikáty sú
v sklone 60°. Prefabrikáty sú tvorene dvojzákrutovou
šesťuholníkovou sieťou s výškou 0.58 m. Líce múru v definitívnom
stave bude zazelenané. Šírka prefabrikátov je totožná s kotevnou
dĺžkou a je 3.0 m. Maximálna výška múru je 9.92 m. Múr je
navrhnutý ako dvojstupňový kopírujúci trasu cesty k nemocnici a
okružnú križovatku s lavičkou širokou 2.0 m v sklone 3%. Maximálna
výška prvého stupňa je 5.22 m, druhého je 5.8 m. Vystužený múr po
oboch stranách vystupuje a zarezáva sa do pôvodného terénu. Dĺžka
múru je 168.0 m.

Začiatok prác

Dátum: Jún 2010

Na zabezpečenie celkovej stability sú použité jednoosé ohybné
geomreže Paragrid. Geomreže sú s lícovým prefabrikátom spojené
pomocou presahu minimálnej dĺžky 3.0 m.

Klient:
GRANVIA, a.s.
Hlavný dodávateľ:
Granvia Construction s.r.o.
Projektant:
DOPRAVOPROJEKT a.s.
Použitý produkt:
Green Terramesh® - pohľadová plocha: 1 200 m2

Informácia o zhotovení konštrukcie:
Začiatok výstavby:

Máj 2010

Koniec výstavby:

Júl 2010

Počas výstavby

Dátum: Január 2011

Vzorový priečny rez

Hotová stavba

MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o.
Štverník 662, 906 13 Brezová pod Bradlom
Commercial-technical office: Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
Tel.: 02/ 202 400 56, e-mail: office@maccaferri.sk, www.maccaferri.sk

Dátum: Máj 2011

.
Spoločnosť MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. aplikuje
systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2000
udelený certifikačným orgánom TSÚS CERTICOM.

