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DO PROJEKTU 

BBUUDDOOWWAA  WWIIAATT::  RREEKKRREEAACCYYJJNNEEJJ  II  WWYYSSTTAAWWIIEENNNNIICCZZEEJJ  WWRRAAZZ  
ZZ  MMUURRKKAAMMII  GGAABBIIOONNOOWWYYMMII  ––  UURRZZĄĄDDZZEENNIIEE  TTEERREENNÓÓWW  

RREEKKRREEAACCYYJJNNYYCCHH  WWEE  WWSSII  śśUUśśEELLAA  
  

   

   Inwestor:   

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-KULTURALNE 
NA RZECZ WSI śUśELA 

UL. KRAPKOWICKA 18 , 47-341 śUśELA 
   

Lokalizacja:   

śUśELA UL. KRAPKOWICKA, 
DZIAŁKA NR 712, 713/4  

  

 
1 .  W S TĘP  
 
1.1 Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji o z koszy 
gabionowych (gabionów). 
 
1.2. Zakres stosowania  SST 
 
Szczegółowe specyfikacje techniczne stanowią dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót związanych wykonaniem.  BBUUDDOOWWAA  WWIIAATT::   
RREEKKRREEAACCYYJJNNEEJJ  II  WWYYSSTTAAWWIIEENNNNIICCZZEEJJ  WWRRAAZZ  ZZ  MMUURRKKAAMMII  
GGAABBIIOONNOOWWYYMMII  ––  UURRZZĄĄDDZZEENNIIEE  TTEERREENNÓÓWW  RREEKKRREEAACCYYJJNNYYCCHH  WWEE  
WWSSII  śśUUśśEELLAA  
 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania konstrukcji 
oporowej z koszy gabionowych 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robot  

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST B.00 do projektu. 

 
1.5 Określenią podstawowe 
Gabiony (kosze gabionowe)  — kosze wykonane z siatki zgrzewanej z drutu stalowego 
o oczkach kwadratowych, wypełniane kamieniem, zamknięte od góry wiekiem z takiej 
samej siatki 
Kamień – (Brukowiec)  o wymiarach 100 mm słuŜący do wypełnienia kosza 
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gabionowego. Bezwzględnie wymagane jest stosowanie skał mrozoodpornych. W celu 
dokładnego wypełnienia kosza zaleca się stosowanie kamieni o kształcie regularnym 
zbliŜonym do prostopadłościanu. Kamienie naleŜy układać ręcznie zwracając uwagę 
aby w koszu nie powstawały wolne przestrzenie. 
 
2.  M ATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne" punkt 2. 
Do wykonania robót naleŜy stosować materiały: 

• kosze gabionowe; 
• kamień wypełniający; 
• rumosz kamienny,  

2.1. Kosze gabionowe 
Do wykonania robót naleŜy uŜyć koszy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej o 
oczkach kwadratowych ze zgrzewanych drutów (niedopuszczalne jest uŜycie koszy z 
siatki splatanejDrut stalowy z którego wykonano siatkę powinien być zabezpieczony 
przed korozją przez pokrycie powłoką cynkowo-aluminiową. Gabiony powinny być łączone 
drutem o tych samych parametrach co drut z którego wykonana jest siatka, zszywkami 
lub drutem spiralnym zgodnie z zaleceniami producenta. 

Wymiary kosza: 2, 3 lub 4 x 1,0 x 1,0 m (długość x szerokość x wysokość) 
Wymiary oczka siatki: 7.62 x 7.62 cm 
Grubość drutu: 4,55 mm — panel frontowy, 3,0 mm — pozostałe panele  
Powłoka antykorozyjna: cynkowo-aluminiowa min 350 g/m2 

 
 
2.2. Kamie ń  
Do wypełnienia materacy naleŜy uŜyć niezwietrzałych i odpornych na działanie wody i 
mrozu kamieni. Zaleca się zastosowanie kamienia (brukowiec), ale stosowanie 
kamienia naturalnego równieŜ jest dozwolone. Minimalna wielkość kamienia to 100 
mm.  
W celu dokładnego wypełnienia kosza naleŜy uŜywać kamieni o kształcie 
regularnym zbliŜonym do prostopadłościanu. Kamienie naleŜy układać ręcznie 
zwracając uwagę aby w koszu nie powstawały wolne przestrzenie. 
 
3 .  S P R ZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" punkt 3. 
Do wykonania robót związanych z układaniem i zagęszczaniem gruntu nasypowego 
powinien być stosowany sprzęt zgodnie ze specyfikacją SST D-M-00.00.00 
"Wymagania ogólne" punkt 3. Gabiony są rozkładane i łączone ze sobą 
ręcznie. Układanie kamieni stanowiących wypełnienie gabionów wykonywane 
jest ręcznie. Przy składaniu gabionów niezbędne są narzędzia ręczne pozwalające 
na docinanie i doginanie drutu, np. obcęgi, kombinerki itp. Podczas wykonywania 
wszystkich prac naleŜy zadbać o zabezpieczenie ciała przed uszkodzeniem. 
Pracownicy podczas montaŜu muszą przestrzegać przepisów BHP oraz 
stosować sprzęt ochronny w postaci okularów, rękawic ochronnych i kasków. Sprzęt 
i sposób wykonania robót powinien być zaakceptowany przez InŜyniera 
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4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne" punkt 4. 
 
4.1. Gabiony 
Gabiony transportowane są w postaci złoŜonej. NaleŜy je transportować w 
sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem powłok ochronnych. 
 
4.2. Materiał do wypełnienie gabionów 
Materiał kamienny, z którego -wykonywane będzie wypełnienie gabionów, moŜna 
przewozić w dowolny sposób, zapewniający brak uszkodzeń materiału (np. 
kruszenia kamieni). Pospółkę moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne" 
punkt 5. 
 
5.1 Przygotowanie podło Ŝa 
PodłoŜe przed ułoŜeniem pierwszej warstwy gabionów naleŜy wyprofilować i 
zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is > 0,97 
 
5.2. Monta Ŝ i wypełnianie koszy gabionowych 
1. Zgrzewane kosze gabionowe: są dostarczane z fabrycznie połączonymi 
wszystkimi pionowymi krawędziami za pomocą spiralnego drutu, całość jest 
składana, pakowana i dostarczana w postaci płaskich paczek. ZaleŜnie od 
konfiguracji kosza gabionowego w zestawie znajdują się: 

• wieko i podstawa fabrycznie połączone za pomocą spiralnych drutów. 
• wieko i podstawa dostarczane osobno do połączenia na miejscu za pomocą 

spiralnego drutu. 
• dodatkowe spiralne druty do wykonania pozostałych połączeń. 
• szpilki do połączenia sąsiadujących koszy gabionowych. 
• strzemiona do wykonywania wewnętrznych ściągów.  
• zwój drutu wiązałkowego do wykonania trwałych połączeń wiek i połączeń 

sąsiednich koszy. 
 
2. RozłoŜyć gabion do pełnego rozmiaru. Kosz gabionowy powinien być 
ustawiony tak aby po zamknięciu wieka od strony lica skarpy na poziomych 
krawędziach koszy widoczne tylko systemowe spiralne druty. Dodatkowo 
naleŜy pamiętać o takim ustawieniu kosza, aby od strony lica znajdował się panel 
z grubszego drutu,  
3. Połączenie wieka i podstawy kosza ze ściankami kosza następuje od strony 
zasypowej muru przez przeplecenie drutu wiązałkowego wzdłuŜ krawędzi przez 
kaŜde oczko siatki. Natomiast od strony lica muru połączenie wieka ze ściankami 
stanowi fabryczne zamknięcie wykonane z drutu spiralnego. 
4. Po zamontowaniu wszystkich spiralnych łączników ich końce muszą być 
pozaginane o 90 stopni w celu zabezpieczenia przed rozkręcaniem. 
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5. Połączenie sąsiednich koszy gabionowych. Dwa sąsiadujące łączone kosze 
naleŜy zestawić tak aby ich pionowe krawędzie ze spiralnego drutu zazębiły się o 
siebie. Następnie w zsunięte przenikające się spirale naleŜy wsunąć szpilkę 
montaŜową, ze względów bezpieczeństwa hak na końcu szpilki naleŜy obrócić do 
wnętrza gabionu. Taką samą procedurę powtarza się na tylniej i przedniej krawędzi 
kosza. 
6. Kiedy gabiony są połączone, wszystkie poziome krawędzie powinny tworzyć 
ciągłą linię wzdłuŜ frontu i tyłu ściany. Gabiony powinny przylegać tak, aby dolna 
krawędź górnego gabionu była równoległa do krawędzi dolnej warstwy gabionów. 
7. Gabiony od strony  l ica Skarpy powinny być wypełnione wytrzymałym i 
mrozoodpornym kamieniem – brukowcem o wymiarach 100 mm. Wszystkie kamienie 
wypełniające powinny być upakowane ciasno, aby zminimalizować wolne 
przestrzenie. Kamienie powinny by ć układane r ęcznie. Niedopuszczalne jest 
zrzucanie kamienia do kosza bezpośrednio z ładowarki/koparki itp. 
8. Wypełnianie kosza gabionowego o wysokości 1 m oraz jego stęŜane 
strzemionami powinno odbywać się kolejno etapami, co 1/3 wysokości kosza. 

• Po wypełnieniu kosza kamieniem do 1/3 wysokości naleŜy 
zamontować strzemiona zapobiegające deformacji ścianek gabionu. 
StęŜanie kosza gabionowego polega na przepleceniu w połowie wysokości 
ściany strzemiona obejmującego 6 oczek siatki i skręceniu drutu łącząc w ten 
sposób panel przedni z tylnim/wewnętrznym. Skręcenie powinno być 
wystarczająco ciasne aby zabezpieczyć przed wyboczeniem frontowego 
panelu. 

• Następnie wypełnia się kolejne 1/3 części objętości kosza. 
• Alternatywnie zaleca się uŜycie specjalnie do tego gotowych strzemion, które 

powinny być zamocowane o 4 oczko od naroŜa w kierunku pionowym i 
poziomym. Hak powinien być zaczepiony w poprzek zgrzewu oczka siatki aby 
zabezpieczyć przed ruchem, następnie strzemię naleŜy zamknąć. 

9. Kosze powinny być wypełnione z pewnym nadmiarem tak, aby wieko po 
zamknięciu opierało się na kamieniach.. Wieko powinno być połączone wzdłuŜ 
wszystkich krawędzi zewnętrznych jak równieŜ wzdłuŜ poprzecznych wewnętrznych 
krawędzi przepon. 
10.Kolejne (leŜące wyŜej) rzędy koszy gabionowych obu typów powinny 
być przymocowane do koszy leŜących niŜej przy pomocy drutu wiązałkowego 
wzdłuŜ wszystkich krawędzi. 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne" punkt 6. 
NaleŜy przeprowadzić następująca badania na budowie 

• sprawdzenie wymaganego wskaźnika zagęszczenia podłoŜa — co najmniej raz 
na 100 m2, 

Dodatkowo kontrola jakości robót będzie polegała na wizualnej ocenie prawidłowości 
ich wykonania, 

• sprawdzenie równości ułoŜenia gabionów, 
• sprawdzenie dokładności wypełnienia gabionów kamieniami, 
• sprawdzenie połączeń koszy wzdłuŜ wszystkich ich krawędzi. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne" punkt 7. 
Jednostką obmiaru jest 1 m³ kosza gabionowego wypełnionego kamieniami zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, SST i zaleceniami InŜyniera. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne" punkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 
punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Cena wykonania 1m³ koszy gabionowych  obejmuje: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 zakup i dostarczenie materiałów, 
 wykonanie murów oporowych, 
 roboty wykończeniowe, 
 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 inne niezbędne prace bezpośrednio związane z wykonaniem gabionów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Zalecenia producenta georusztu dotyczące technologii wbudowania. 
 

 


