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D1 DUBNÁ SKALA-TURANY, SO 144-00 CHODNÍK PRE PEŠÍCH
SLOVENSKO, SUČANY
VYSTUŽENÁ ZEMNÁ KONŠTRUKCIA
Produkt: Green Terramesh®

Problém
Existujúca prístupová cesta do areálu TDS Sučany slúži aj ako
prístupová cesta pre peších zo starej I/18 do areálu TDS Sučany a tiež
k nástupišťu železničnej stanice Sučany. Navrhovaná diaľnica túto
cestu preruší, preto je potrebné zriadiť chodníky pre peších, aby bolo
zachované prepojenie týchto oblasti pre peších.
Schéma

Riešenie
Chodník je vedený v tesnom súbehu s diaľnicou D1 a objektom 14200, a zabezpečuje prístup na železničné nástupište v Sučanoch
z miestnej komunikácie a z prístupovej komunikácie do turčianskej
drevárskej spoločnosti.
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. Výška
vystuženého násypu je 3,0 m.
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Projektant:
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Použitý produkt:
Green Terramesh® - pohľadová plocha: 250m2
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Vzorový priečny rez
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.

