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M-20.02.00. UMOCNIENIE SKARP I STOŻKÓW
M-20.02.04. UMOCNIENIE SKARP KOSZAMI I MATERACAMI Z GABIONÓW
1.

WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT OST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z
wykonaniem materacy i koszy siatkowo – kamiennych dla obiektów mostowych w ramach realizacji zadania:
"Budowa obwodnicy miejscowości Stawiski w ciągu drogi ekspresowej S-61 na odcinku od km 175+202.00 do
181+691,04, długości 6,49km".
1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w
punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: wykonaniem gabionów w
przejściach dla zwierząt i umocnienia skarp
Roboty obejmują :
- przygotowanie podłoża
- montaż i ułożenie materacy gabionowych i koszy siatkowo - kamiennych
- wypełnianie materacy i koszy kamieniami.
Prace należy wykonać zgodnie z zakresem przedstawionym na Rysunkach.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Materac gabionowy – umocnienie prostopadłościennymi cylindrycznymi lub rurowymi skrzyniami wykonanymi ze
stalowej siatki galwanizowanej (pojemnikami) lub geosiatki wypełnionymi sortowanym, gruboziarnistym żwirem lub
kamieniem łamanym.
- o sześciokątnym oczku i podwójnym splocie drutów jest zamknięty od góry wiekiem z takiej samej siatki - po
wbudowaniu w skarpę chroni ją przed erozją spowodowaną działaniem wody i jednocześnie zabezpiecza ją przed
osuwaniem.
Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z przedmiotowymi normami i Specyfikacją D-M
00.00.00 Wymagania Ogólne pkt 1.4.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. Wymagania Ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2.

MATERIAŁY

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji D-M 00.00.00. Wymagania Ogólne
2.2. RODZAJE MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp objętych niniejszą specyfikacją są :
2.2.1. Siatka
Do budowy umocnienia skarp należy użyć materacy i koszy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej o oczkach
sześciokątnych i podwójnym splocie drutów (niedopuszczalne jest użycie siatki o pojedynczym splocie - tzw.
ogrodzeniowej).
Do wykonania koszy gabionowych dopuszcza się stosowanie siatek o węzłach zgrzewanych i oczkach prostokątnych,
posiadających deklarację zgodności z normą lub Aprobatą Techniczną IBDiM.
Drut stalowy z którego wykonano siatkę powinien być zabezpieczony przed korozją przez pokrycie grubym ocynkiem
lub powłoką cynkowo aluminiową.
Dopuszcza się dodatkowe powleczenie drutu koszulką z PCV. PCV powinien być odporny na działanie wody słabo
zasolonej, światła ultrafioletowego i na ścieranie.
Gabiony powinny być łączone drutem o tych samych parametrach co drut z którego wykonana jest siatka, lub
zszywkami zgodnie z zaleceniami producenta i posiadać deklarację zgodności z normą lub Aprobatą Techniczną
IBDiM lub inny dokument (zgodny z prawem polskim) potwierdzający dopuszczenie do stosowania w tym zakresie.
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Materace gabionowe
Wymiary :
3x2x0,30m ± 5 % lub 3x2x0,23m
Wymiary oczka siatki
6 x 8 cm lub 5 x 7 cm
Grubość drutu
∅ 2,2mm ± 0,10 mm
Powłoki antykorozyjne ocynk ≥ 230 g/m2 lub powłoka cynkowo aluminiowa ≥240 g/m2
Kosze siatkowo - kamienne:
Wymiary

(1; 1,5; 2; 3)x1,0x1,0m ± 5 %
(1; 1,5; 2; 3)x1,0x0,5m ± 5 %
Wymiary oczka siatki
max 8 x 10 cm
Grubość drutu
∅ min2,7mm ± 0,10 mm
Powłoki antykorozyjne ocynk ≥ 230 g/m2 lub powłoka cynkowo aluminiowa ≥240 g/m2
2.2.2. Kamień
Do wypełnienia koszy i materaców siatkowo kamiennych należy użyć niezwietrzałych kamieni o ciężarze
objętościowym powyżej 22kN/m3. Mogą to być zarówno otoczaki, jak i kamień łamany. Kamienie do wypełniania
materacy i koszy gabionowych powinny spełniać wymagania producenta koszy i gabionów zawarte w Aprobacie
Technicznej.
Kamień łamany lub otoczaki do wypełnienia koszy, należy stosować o uziarnieniu dobranym zgodnie z wymaganiami
w Dokumentacji Projektowej. Minimalny wymiar ziaren materiału wypełniającego nie powinien być mniejszy od
wymiaru oczka siatki, a maksymalny wymiar ziaren nie powinien przekraczać dwóch trzecich minimalnego wymiaru
kosza
Wymagana wielkość kamienia dla materacy wynosi od 80 do 150 mm, a dla koszy od 80 do 250mm.
2.2.3. Geowłóknina
Na styku koszy gabionowych z gruntem należy ułożyć geowłókninę o następujących parametrach :
• Wodoprzepuszczalność
prostopadła do płaszczyzny włókien (przy nacisku 2 kPa) ≥ 100 l/m2s PN-EN 11058
• Umowny wymiar porów Q90 min 0,10 mm
PN-EN-ISO12956
• Wytrzymałość na rozciąganie min 11 kN/m
PN-EN-ISO10319
• Odporność na przebicie
(metoda CBR)
min 1700 N
PN-EN-ISO12236
• materiał: geowłóknina igłowana polipropylenowa stabilizowana przeciw promieniowaniu UV
• materiał powinien być odporny na działanie oleju i benzyny oraz wszystkich naturalnie występujących w glebie i
wodzie rzecznej związków alkalicznych i kwasów

3.

SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 3.
Montaż i łączenie materacy gabionowych można wykonywać ręcznie przy użyciu szczypiec, obcęgów i specjalnej
dźwigni do zamykania wieka, lub w sposób zmechanizowany przy użyciu specjalnej zszywarki o napędzie
pneumatycznym. Do napełniania materacy kamieniami można stosować ładowarki (dowożące jednocześnie kamień z
placu składowego do miejsca wbudowania), lub koparki chwytakowe. Sprzęt i sposób wykonania robót powinien być
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzęt stosowany do produkcji i przewożenia koszy nie powinien powodować uszkodzeń siatki, powłoki
galwanicznej lub koszulki PCW.

4.

TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 4.
Materace należy transportować jako fabrycznie składane, łączone w pakiety po kilkadziesiąt sztuk o łącznej masie
kilkuset kg. Wieka materacy transportuje się oddzielnie. Drut do łączenia koszy transportowany jest w kręgach o
ciężarze 25 kg, a zszywki w opakowaniach kartonowych po 1600 szt. Powyższe elementy mogą być przewożone
dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami, a zwłaszcza należy dbać o
zabezpieczenie przed uszkodzeniem powłok ochronnych.
Transport materiału kamiennego luzem winien być zaakceptowany przez Inspektora.

5.

WYKONANIE ROBÓT

5.1. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne pkt.5.

Budowa obwodnicy miejscowości STAWISKI w ciągu drogi ekspresowej S-61:
Ostrów Mazowiecka (S-8)- Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Suwałki - Budzisko - granica państwa (Kowno) na odcinku od km 175+202.0 do km
181+691.04, długości 6.49km

M-20.02.04. Umocnienie skarp koszami i materacami z gabionów

5.2. MONTAŻ I WBUDOWANIE MATERACY I KOSZY GABIONOWYCH – UMOCNIENIE SKARP
Przed ustawieniem koszy, powierzchnię, na której zostaną postawione należy oczyścić z gruzu i innych
niepożądanych materiałów, które mogłyby wpłynąć na stateczność (stabilność) koszy podczas ich ustawiania i po
zakończeniu budowy
Montaż materacy i koszy gabionowych należy przeprowadzić wg. Następującego schematu :
• Wytyczyć linię umocnienia skarpy
• Wykonać wykop roboczy
• W przypadkach określonych Dokumentacją Projektową wykonać podsypkę ze żwiru o grubości 15 cm
• Ułożyć geowłókninę w podłożu i od strony gruntu zasypowego
• Rozłożyć i rozciągnąć każdy materac lub kosz na zagęszczonym, płaskim podłożu
• Zagiąć i podnieść do pionu boki materaca lub kosza i przegrody wewnętrzne, tak aby uzyskać regularny
prostopadłościan o wymaganej wysokości,
• Połączyć wszystkie stykające się boki i przegrody, zszywając je drutem wiązarowym (zaciągając naprzemiennie
podwójne i pojedyncze pętle w rozstawie fi.10 cm), lub zszywkami w miejscach i w ilości podanej przez
producenta,
• Ułożyć w miejscu wbudowania kolejne odcinki materaca lub kolejne kosze na odpowiednio przygotowanym
podłożu i połączyć z sąsiednimi zszywając wszystkie stykające się krawędzie,
• Materace i kosze gabionowe napełnić dokładnie kamieniami, tak aby nie pozostały pustki, jednocześnie starając
się aby na jego grubości materaca ułożone były min. 2 kamienie. Materace gabionowe napełnić z lekkim
nadmiarem. Materace i kosze powinny być wypełnione równomiernie bez wyraźnych pustych przestrzeni. Jeżeli
będzie to możliwe, kosze należy wypełniać w taki sposób, aby kruszywo grube było ułożone przy powierzchniach
czołowych kosza,
• Przyłożyć wieko materaca lub kosza i przyszyć je do górnych krawędzi wszystkich ścianek pionowych, z którymi
wieko się styka (boki i przegrody wewnętrzne); mocowanie wieka należy wykonać drutem wiązarowym lub
zszywkami w sposób podany wcześniej,
• Na przejściach rur przepustowych oraz wylotach kanalizacji deszczowej siatkę koszy lub materacy należy przeciąć
i odgiąć do środka ściany. Rozcięte końce siatki należy zabezpieczyć poprzez przeplecenie drutem do wiązania
koszy.
Zasyp za ścianami koszy w pasie drogowym należy wykonać z gruntu wymaganego dla zasypki przepustu a dla koszy
wykonanych poza pasem drogowym z gruntu przepuszczalnego (k>8m/dobę) z zagęszczeniem Is>0,95
Grunt pod koszami lub materacami gabionowymi należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is>0,95.
5.3 MONTAŻ I WBUDOWANIE KOSZY GABIONOWYCH – PRZEJŚCIA DLA ZWIERZĄT
Montaż koszy gabionowych wewnątrz przepustu stalowego należy przeprowadzić wg. następującego schematu :
• Wytyczyć linię przejścia dla zwierząt
• Ułożyć geowłókninę na dnie i ścianach przepustu na odcinkach na których będą układane gabiony
• Rozłożyć i rozciągnąć kosz, opierając go na kątownikach przyspawanych do ściany przepustu,
• Zagiąć i podnieść do pionu boki kosza i przegrody wewnętrzne, tak aby uzyskać regularny prostopadłościan o
wymaganej wysokości,
• Połączyć wszystkie stykające się boki i przegrody, zszywając je drutem wiązarowym (zaciągając naprzemiennie
podwójne i pojedyncze pętle w rozstawie fi.10 cm), lub zszywkami w miejscach i w ilości podanej przez
producenta, kosz należy powiązać drutem wiązarowym z uszami przyspawanymi do ściany przepustu,
• Ułożyć w miejscu wbudowania kolejne odcinki materaca lub kolejne kosze na odpowiednio przygotowanym
podłożu i połączyć z sąsiednimi zszywając wszystkie stykające się krawędzie
• Materace i kosze gabionowe napełnić dokładnie kamieniami, tak aby nie pozostały pustki, jednocześnie starając
się aby na jego grubości materaca ułożone były min. 2 kamienie. Materace gabionowe napełnić z lekkim
nadmiarem. Materace i kosze powinny być wypełnione równomiernie bez wyraźnych pustych przestrzeni. Jeżeli
będzie to możliwe, kosze należy wypełniać w taki sposób, aby kruszywo grube było ułożone przy powierzchniach
czołowych kosza
• Przyłożyć wieko materaca lub kosza i przyszyć je do górnych krawędzi wszystkich ścianek pionowych, z którymi
wieko się styka (boki i przegrody wewnętrzne); mocowanie wieka należy wykonać drutem wiązarowym lub
zszywkami w sposób podany wcześniej.

6.

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 6.
Kontrola polega na sprawdzeniu :
• wskaźnika zagęszczenia gruntu pod materacami
• ułożenia geotkaniny
• materiałów (materace gabionowe, materiału kamiennego)
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• montażu i wbudowania materacy, szczególnie: poprawności łączenia wszystkich krawędzi, geometrii konstrukcji
(rzędna i położenie w planie), dokładności wypełnienia kamieniem (zgodnie z wymogami normy lub Aprobaty
Technicznej IBDiM.

7.

ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogólne pkt 8.
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru.

8.

PRZEPISY ZWIĄZANE

N-S-02205.
PN-H-04623:1986
EN 10223-3.
EN 10244-2.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
(PN-86/H-04623)
Hexagonal steel wire netting for engineering purposes.
Zinc or zinc alloy coatings on steel wire
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