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D1 FRIČOVCE-SVINIA, SO 202-00 MOST NAD CESTOU III/018 189 A
ŠTEFANOVSKÝM POTOKOM
SLOVENSKO, HENDRICHOVCE
VYSTUŽENÉ ZEMNÉ KONŠTRUKCIE
Produkt: Terramesh® System
Problém
Pôvodné technické riešenie DSP uvažovalo s vybudovaním
masívnych základov opôr 1 a 4 - navrhnuté ako úložné prahy,
založené na pilótach, krídla zavesené, kolmé z betónu C30/37
a masívnymi kužeľmi opôr. V procese optimalizácie konštrukcií
násypov, oporných múrov, konsolidácie podložia a násypov
mostných kužeľov bol návrh systému Terramesh vybraný z hľadiska
technickej, funkčnej a ekonomickej za najefektívnejší.
Schéma

Riešenie
Použitím Terramesh® systému – vystuženej zemnej konštrukcie s
čelom z gabionu v kombinácii s vystužením nadnásypu (mostných
kužeľov) geosyntetickou výstužou (geomrežami ParaGrid®) bolo
možné optimalizovať nielen výšku násypov opôr, ale hlavne
podstatne skrátiť dĺžku nosnej konštrukcie a to v celku až o dve polia.
Konštrukcia múru predstavuje systém prefabrikovanej modulárnej
konštrukcie tvorenej lícovými drôtokamennými prvkami s
integrovanou výstužnou sieťou typu Terramesh System. Lícové prvky
sú rozmerov dĺžka 2,0 m x výška 1,0 m (resp. 0,5 m) x šírka koša 0,8
m s vystužením formou horizontálneho panelu zo šesťuholníkovej
dvojzákrutovej poplastovanej oceľovej siete s typom oka 8x10,
pevne spojeného s košom. Panel tvorí 3,0 m dlhú výstuž (kotvenie) v
násypovom svahu. Priemer drôtu siete je 2,7 (vnútorný) / 3,7
(vonkajší) mm. Povrchovú úpravu siete bloku Terramesh System
tvorí Galmac + Plast. Gabionové čelo a horizontálna výstuž sú
spojené už vo výrobnom procese a tvoria ucelenú časť systému.

Začiatok prác

Dátum: Apríl 2013

OP1 - dĺžka je 60,00 m a výška je 6,00 m.
OP5 - dĺžka je 110,00 m a výška je 11,00 m.

Klient:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Hlavný dodávateľ:
Združenie D1 Fričovce - Doprastav, a.s., Strabag, s.r.o.
Projektant:

Počas výstavby - opora 5

Dátum: Október 2013

Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.
Použitý produkt:
Terramesh® System - pohľadová plocha: 1 200 m2

Informácia o zhotovení konštrukcie:
Začiatok výstavby:

Apríl 2013

Koniec výstavby:

Október 2014

Počas výstavby - opora 1

Dátum: Máj 2014

Vzorový priečny rez
Vzorový priečny rez - SO 207-00, opora 1

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 2014

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

