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HEA PANEL [MAC.RO.SYSTÉM]
sít s vysokou pevností

ZÁKLADNÍ INFORMACE

HEA panely  jsou sítě s vysokou absorpční schopností zachycované kine-
tické energie.  Jsou součástí  aktivní ochrany a zabraňují  vlastnímu uvol-
ňování skalních úlomků ze skály. Při této ochraně se využívá kombinace 
ocelových sítí se zemními kotvami, lanovým systémem a uzlů z ocelových 
drátů. 

POUŽITÁ TECHNOLOGIE

HEA  spoj  -  HEA panel využívá nový typ spoje-uzlu, který je vyroben z 
dvou párů  ocelových drátů  o  ø3,00  mm.  Tento speciální  typ spoje je 
odolnější než spoj provedený pevnými ocelovými sponami. Křížíci se lana 
snesou v HEA spoji daleko větší sílu namáhání. Navíc, v případě porušení 
se spoj neporuší náhle ale duktilně, umožňuje tak rozdělení tahových sil 
do celé sítě. K dispozic jsou dva typy HEA spojů:

• Single knot ( lana jsou provázána jedním párem ocelového drátu)

• Double knot(lana jsou provázána dvěma páry ocelového drátu)

Spojovací  ocelové  dráty -  proti  korozi  jsou  povrchově  chráněné 
galfanem (slitina zinku, hliníku, céria a lantánu). Galfanová vrstva má při-
bližně 3× vyšší životnost než běžná ochrana pozinkováním.

Panel  - je sestaven ze čtvercových ok a je vyrobený z jediného lana 
(průměry  8,10  nebo 12 mm),  které je  v  místě  zakončení  spojeno hliní-
kovou  svorkou.  Pevnost  svorky  je  rovna  minimálně  90  %  pevnosti 
samotného lana.
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APLIKACE HEAPANELU

HEA SPOJ OCELOVÁ LANA
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TECHNICKÉ PARAMETRY

HEA SPOJ – SPECIFIKACE A CERTIFIKACE

Uzly tvořené dvěma páry ocelových drátů Odolnost vůči roztrhnutí

Materiál Průměr Napětí na mezi porušení 
materiálu drátu

Sí la na mezi porušení 
spoje

Sí la na mezi porušení 
lana

ocel chráněná galfanem

[EN 10244, Třída A]

ø3 mm 

[UNI EN 10218]

380–500 N/mm2 24,4 kN 11,9 kN

OCELOVÁ LANA – SPECIFIKACE A CERTIFIKACE

Průměr Typ lana Napětí na mezi 
porušení materiálu 

lana

TAHOVÁ SÍLA NA MEZI 
PORUŠENÍ LANA

Výplňové lano

8 mm 6×7 IWS - UNI EN 10264–2,

 UNI ISO 2408 1770 N/mm2 40,3–63–90,7 kN

10–12 mm 6×19 IWS - UNI EN 10264–2,

 UNI ISO 2408

Obvodové lano 10–12–14 - 16 mm 6×19 IWS - UNI EN 10264–2,

 UNI ISO 2408

1770 N/mm2 63–90,7–123,5 kN

HLINÍKOVÉ SPOJOVACÍ SVORKY PRO OBVODOVÁ LANA    - 
SPECIFIKACE A CERTIFIKACE

Tvar Pevnost spoje Tvar 
otevřeného C

ocel chráněná galfanem

[EN 10244, Třída A]

ø3 mm 

[UNI EN 10218]

Al 6060 T

HEA PANEL – ZÁKLADNÍ ROZMĚRY PANELŮ

Velikost oka [mm] 250×250

300×300

400×400

Šířka panelu - H - [m] až 5 m

Délka panelu - L -  [m] až 10 m
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STRUKTURA HEA PANELU


