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D1 JÁNOVCE - JABLONOV, II. ÚSEK, PORTÁLY TUNELA ŠIBENÍK

SLOVENSKO, LEVOČA

VYSTUŽENÁ HORNINOVÁ KONŠTRUKCIA
Produkt: Green Terramesh®
Portálové časti tunela Šibeník sú navrhnuté ako vystužená
horninová konštrukcia s drôtokamenným lícom v sklone 70⁰
s maximálnou výškou 9,8m. Konštrukcia je navrhnutá ako
jednoetážová.
Funkciu výstuhy a lícového prvku zároveň plní prefabrikovaný
výstužný modulárny blok Green Terramesh® v sklone líca 70⁰,
ktorý je v lícnej časti vyplnený kamenivom z titulu požiadavky
prevádzkovateľa na bezúdržbovosť konštrukcie.
Lícový prvok je následne v nadväznosti na statické posúdenie
konštrukcie funkčne doplnený o primárne výstužné geomreže
Paragrid 80/05 s maximálnou dĺžkou 8m a s dlhodobou
ťahovou pevnosťou 48,0 kN/m.
Blok Green Terramesh® tvorený zo
šesťuholníkovej
dvojzákrutovej oceľovej siete typu 8x10, s priemerom drôtu 2,7
mm, je vzhľadom na návrhovú životnosť konštrukcie na 120
rokov pri diaľničných stavbách v zmysle požiadaviek normy
STN EN 10223-3, ako aj požiadaviek TKP 31, chránený
povrchovou úpravou drôtu Galmac (ZN+AL) + PVC
poplastovaním. Z dôvodu zvýšenia tuhosti a eliminácií
deformácií pri výstavbe je v líci bloku Green Terramesh®
prítomný výstužný panel zo zváranej oceľovej siete
s povrchovou úpravou hrubým pozinkovaním.

Vzorový priečny rez

Klient:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Hlavný dodávateľ:

Počas výstavby

Dátum: Júl 2015

Počas výstavby

Dátum: Júl 2015

Združenie Eurovia - SMS - D1 Jánovce-Jablonov,
Projektant:
VALBEK s.r.o., DAQE s.r.o.
Použitý produkt:
Green Terramesh - pohľadová plocha 950 m 2

Informácia o zhotovení konštrukcie:
Začiatok výstavby:

Júl 2015

Koniec výstavby:

September 2015

Dátum: Jún 2016
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Dátum: Jún 2016

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

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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