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D1 DUBNÁ SKALA-TURANY, SO 146-00 PRELOŽKA PRÍSTUPOVEJ CESTY
SLOVENSKO, SUČANY
VYSTUŽENÁ ZEMNÁ KONŠTRUKCIA
Produkt: Green Terramesh®
Problém
V súčasnosti je prístup do štrkovne PREFA Sučany zabezpečený
prístupovou komunikáciou, ktorá je vedená pod ľavostrannou
hrádzou rieky Váh. Tento prístup bude navrhovanou diaľnicou D1
prerušený. Z dôvodu potreby zachovania prístupu do štrkovne bude
táto cesta preložená. Preložka cesty je rozdelená na dva úseky – úsek
č. 1 a úsek č. 2.
Schéma

Riešenie
Konštrukcia vystuženého strmého zeleného svahu je súčasťou
objektu SO 146-00 úsek č.1. Objekt zachytáva zväčšujúce sa zemné
teleso v úseku pred premostením SO 218-00 z dôvodu minimalizácie
trvalých záberov územia. Celková dĺžka konštrukcie je 30.0 m. Celá
konštrukcia vystuženej časti je premenlivej výšky 5.04 – 7.28 m.
V mieste pod mostom je čelo systému vyplnené kamenivom.
Modulárny systémový prvok Green Terramesh® je určený pre
vystužovanie zemín a vytváranie strmých zelených svahov do sklonu
70°. Systém je tvorený jedným blokom, ktorý v sebe spája výstužnú
funkciu a zároveň zabezpečuje aj stabilitu a zazelenenie čela svahu.
Blok je vyrobený z dvojzákrutovej šesťuholníkovej siete, ktorá v
jednom celku tvorí výstužný panel, čelo aj vrchný panel. Základným
materiálom bloku je šesťuholníková dvojzákrutová oceľová sieť s
typom oka 8x10 s ochranou Galmac (zliatina Zn-Al5%-MM) a PVC.
Priemer oceľového drôtu je 2.7/3.7 mm (vnútorný/vonkajší). Sklon
čela systému je 60° stupňov, výška čela je 0.58 m. Dĺžka výstuhy na
základe statického výpočtu je 3.0 m. Šírka čela je 3.0 m.

Začiatok prác

Dátum: Máj 2013

Klient:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Hlavný dodávateľ:
VÁHOSTAV-SK, a.s.
Projektant:
DOPRAVOPROJEKT a.s.
Použitý produkt:
Green Terramesh® - pohľadová plocha: 400 m2

Informácia o zhotovení konštrukcie:
Začiatok výstavby:

Máj 2013

Koniec výstavby:

Október 2014

Počas výstavby

Dátum: Jún 2013
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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 2014

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

