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R1 NITRA, ZÁPAD-SELENEC, SO 223-00 OPORNÝ MÚR V KM 7,345-7,445
VPRAVO
SLOVENSKO, HORNÉ KRŠKANY
VYSTUŽENÉ ZEMNÉ KONŠTRUKCIE
Produkt: Terramesh® System
Problém
Oporný múr bol navrhnutý pre obmedzenie rozsahu násypu
rýchlostnej cesty R1. Násyp rýchlostnej cesty zasahuje do areálu
súkromnej firmy, a preto bol navrhnutý oporný múr, ktorý čiastočne
eliminuje rozsah trvalého záberu.

Riešenie
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.

Schéma

Vonkajšia stabilita vystuženého múru je zabezpečená pomocou
jednoosích ohybných geomreží. Vystuženie múru je zabezpečené
pomocou geomreží Paragrid podľa projektovej dokumentácie dĺ. 7 m
– 15 m. Geomreže sú s lícovým prefabrikátom spojené pomocou
presahu, ktorého dĺžka musí byť minimálne 3,0m.
Celková výška múru je 5,0 – 7,0 m a dĺžka múru je 100 m. Múr je v
sklone 5:1 do svahu.

Klient:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Začiatok prác

Dátum: Apríl 2010

Hlavný dodávateľ:
Granvia Construction, s.r.o.
Projektant:
DOPRAVOPROJEKT a.s.
Použitý produkt:
Terramesh® System - pohľadová plocha: 613 m2

Informácia o zhotovení konštrukcie:
Začiatok výstavby:

Apríl 2010

Koniec výstavby:

Jún 2010

Počas výstavby

Dátum: Máj 2010

Vzorový priečny rez

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: Jún 2010

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

