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D1 JÁNOVCE - JABLONOV, II. ÚSEK, 101-00 ZAISTENIE
ZÁREZU V KM 14,500 - 15,200 VĽAVO

SLOVENSKO, LEVOČA

OBKLADOVÉ KONŠTRUKCIE
Produkt: Gabionový obklad
Zaistenie svahov v KM 14,523—15,200 tvorených rozloženými
až zvetranými ílovcami s lavicami pieskovcov. Nad ílovcami sa
nachádzajú silne zvetrané zlepence charakteru sute.
V hornej časti je svah realizovaný v sklone min. 1:2 bez
zaistenia.
Zaistenie
zárezu
je
tvorené
sústavou
železobetónových pozdĺžnych prahov a zvislých rebier,
striekaného betónu, horninových klincov a lanových kotiev. Po
výške je konštrukcia rozdelená do 4 etáži, ktorých výška je 6,0
m, vodorovne odstupňovanými lavičkami šírky 1,05 m. V
miestach zvislých rebier sú osadené klince Ø 32 mm, dĺžky 6,0
m. V miestach kotevných prahov sú umiestnené lanové kotvy
dĺžky 12 - 18,0 m, rebrá a prahy sú tvorené betónom C30/37.
Priestor medzi zvislými prahmi je zaistený striekaným betónom
C20/25 hr. 100 – 200 mm a oceľovými klincami Ø25mm dĺžky
4,0 m v rastri 1,5 x 1,5 m. Vzdialenosť medzi zvislými rebrami
je 4,0 m.
Striekaný betón medzi zvislými rebrami je obložený
drôtokamennými košmi hrúbky 0,5 m, výšky 0,5 m a dĺžky 2,0
m. Gabionový obklad je umiestnený vždy na kotevnom prahu
medzi zvislými rebrami na výšku etáže, jednotlivé koše sú
priebežne kotvené k podkladu. Obklad tvorený gabionovými
košmi bol zvolený hlavne vzhľadom na nižšie celkové náklady
na výstavbu v porovnaní s tradičnými kamennými alebo
betónovými obkladmi, rýchlosti výstavby, priepustnosti
konštrukcie ako aj estetickosti riešenia.
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Drôtokamenné koše sú tvorené z panelov z oceľovej zváranej
siete typu 10x10, priemer drôtu 4,0 mm, s povrchovou úpravou
GalmacPlus (Zn+10%Al) v zmysle STN EN 10223-8
s nánosom min. 350 g/m2 v zmysle EN 10244-2, trieda
A vzhľadom na požiadavky na zvýšenú životnosť.
Dĺžka zaistenia je 677 m, maximálna výška dosahuje 24 m.

Klient:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Hlavný dodávateľ:
Združenie Eurovia - SMS - D1 Jánovce-Jablonov,
Projektant:
VALBEK spol. s r.o.
Použitý produkt:
Gabionový obklad - pohľadová plocha 13 000 m 2

Informácia o zhotovení konštrukcie:
Začiatok výstavby:

Marec 2015

Koniec výstavby:

November 2016

Pohľad na zrealizovanú konštrukciu
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Vzorový priečny rez

Dátum: Jún 2016

Spoločnosť MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o.
aplikuje systém manažérstva kvality podľa normy EN
ISO 9001:2008 udelený certifikačným orgánom TSÚS
CERTICOM.
.
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