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Cesta I/75 Galanta - Obchvat,3. Stavba, 301 Oporné a zárubné múry
Slovensko, Galanta, Trnavský kraj
VYSTUŽENÉ ZEMNÉ KONŠTRUKCIE
Produkt: MacWall® systém
Problém
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Oporný múr sa nachádza na príjazdovej vetve K321
mostného objektu 205 cesty I/75 Galanta - obchvat, 3. stavba.
Vzhľadom na stiesnené priestorové pomery pre budovanie
cestného násypového telesa bola navrhnutá a zrealizovaná
konštrukcia obojstranného prefabrikovaného oporného múru z
vystuženej zeminy. Výškovo je trasa vedená čiastočne v
oblúku s polomerom 950m a sklonom 5,49% a z časti v
priamej. Smerové vedenie trasy je v priamej 70,17m,
prechodnici 40m a v oblúku s polomerom 110m. Objekt je
umiestnený súbežne s dráhou ŽSR v žkm 104,308 - 104,515.
Minimálna vzdialenosť medzi základom múru a osou koľaje je
10,15m. Výstavba objektu nezasahuje do gabaritu dráhy.

Riešenie

Začiatok prác

Jún 2014

Počas výstavby

Júl 2014

Počas výstavby

Júl 2014

Oporný múr je navrhnutý zo systému vystuženej horninovej
konštrukcie s pohľadovou plochou z pohľadových tvaroviek zo
štiepaného betónu - systému MacWall®. Múr je jednostupňový
so sklonom líca 86°, bez nadnásypu - obojstranný.
Oporný múr dosahuje maximálnu výšku 7,5m pri opore
mostného objektu . V korune múrov sa nachádza
poloprefabrikovaná rímsa. Na pravej rímse šírky 1,5m je
umiestnené oceľové zábradľové zvodidlo s úrovňou
zachytenia H3 a zábradlie s výškou 1,1m. Na ľavej rímse
šírky 0,9m je umiestnené zábradľové zvodidlo s úrovňou
zachytenia H3, kotvené do rímsy.
Dĺžka múru /strana Samsung/: 121,33 m
Dĺžka múru /strana ŽSR/: 125,59 m
Výška múru /strana Samsung/: 8,59 m (spodná hrana základu
– horná hrana rímsy)
Výška múru /strana ŽSR/: 8,43 m (spodná hrana základu –
horná hrana rímsy)
Šírka komunikácie medzi zvodidlami. : 7,5 m až 8,0 m

Klient:
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Hlavný dodávateľ:
STRABAG, s.r.o.
Projektant
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Použitý produkt:

MacWall® - pohľadová plocha oboch múrov = 1115 m 2
Dátum výstavby:
JÚN 2014 - MAREC 2015
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Hotová stavba

MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o.
Kaplinské pole 2859/24, 905 01 Senica
E: info@sk.maccaferri.com
www.maccaferri.com/sk

Marec 2015

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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Vzorový priečny rez - výška múru 7,5m

