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D1 DUBNÁ SKALA-TURANY, SO 101-00 DIAĽNICA D1, VYSTUŽENÉ NÁSYPY
SLOVENSKO, LIPOVEC, VRÚTKY, SUČANY, TURČIANSKA ŠTIAVNIČKA
VYSTUŽENÉ ZEMNÉ KONŠTRUKCIE
Produkt: MacGrid® WG, MacTex® EC

Problém
V úseku D1 je z dôvodu minimalizácie záberu poľnohospodárskej
pôdy navrhnutý vystužený násyp s maximálnym sklonom svahov 60°.
Vystužený násyp predstavuje modulárny systém určený pre
vystužovanie zemín a vytváranie strmých zelených svahov.

Výstužná geomreža
Debnenie
Protierózna rohož

Riešenie
MacGrid WG je integrovaný systém zložený z tkanej geomreže,
kovového debnenia a biodegradovateľnej rohože. Geomreža je v
čele vedená debnením “ponechaného na mieste”, ohnutého podľa
sklonu svahu a je upevnená na zváranej drôtenej sieti (nominálne
150x150 mm sieť alebo tiež nominálne 200x200 mm, Ø8 mm).
Debnenie je dodávané s oceľovými hákmi J-tvaru, ktoré zaručujú
geometrickú stabilitu debnenia počas zasypávania systému zeminou.
Využívanie debnenia “ponechaného na mieste” poskytuje rýchlu
inštaláciu. Protierózna rohož je uložená vo vnútornej časti čela
chrániac ho pred eróziou a vytvára adekvátny povrch pre použite v
kombinácii s hydroosevom poprípade vysiatiu vhodnej trávnej zmesi.

Schéma

Výška čela systému je 0,70 m. Sklon čela pre uvedenú stavbu je 60°.
Dĺžka primárnej výstužnej časti 3,0 m je závislá od statického
výpočtu. Šírka čela je 4,0 m. Múr je navrhnutý ako jednostupňový,
maximálnej výšky 9,0 m.

Klient:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Počas výstavby

Dátum: Október 2012

Počas výstavby

Dátum: November 2012

Hlavný dodávateľ:
VÁHOSTAV-SK, a.s.
Projektant:
DOPRAVOPROJEKT a.s.
Použitý produkt:
Vystužený násyp - pohľadová plocha: 18 200m2

Informácia o zhotovení konštrukcie:
Začiatok výstavby:

September 2012

Koniec výstavby:

Máj 2014

Vzorový priečny rez
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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 2014
.
Spoločnosť MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. aplikuje
systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2000
udelený certifikačným orgánom TSÚS CERTICOM.

