KOSZE GABIONOWE

Kosze gabionowe produkowane są w postaci prostopadłościanów, które posiadają
dodatkowo przegrody poprzeczne co 1 metr wzmacniające całą konstrukcję i pozwalające na
zachowanie jej projektowanego kształtu. Kosze gabionowe narażone na oddziaływanie wody
płynącej powinny być wykonane z siatki stalowej podwójnie splatanej z drutu o średnicy 2,7
mm z podwójnym zabezpieczeniem antykorozyjnym (Galmac + PA6). Dodatkowa powłoka
poliamidowa PA6 chroni powłokę cynkowo-aluminiową przed jej ścieraniem przez cząstki
stałe zawarte w wodzie płynącej. Konstrukcje z koszy gabionowych znajdują zastosowanie
jako budowle regulacyjne i zabezpieczające na ciekach i zbiornikach wodnych.

MATERACE GABIONOWE

Materace gabionowe RENO są specyficzną odmianą koszy - charakteryzują się małą
wysokością w stosunku do wymiarów w planie. Materace posiadają przegrody umieszczone co
1 metr, które są wykonane z siatki stanowiącej dno materaca przez jej odpowiednie zagięcia.
Przykrycie materacy może być wykonane na dwa sposoby - za pomocą wieka o takich samych
wymiarach jak materac lub za pomocą siatki rozwijanej z rolki. Zastosowanie siatki rozwijanej z
rolki pozwala na znaczne przyspieszenie prac montażowych na budowie.
Płaska struktura materacy gabionowych pozwala na ich duże odkształcenia i tym samym
dostosowywanie się do podłoża. Zaleta ta predysponuje je do wykorzystywania w budowlach
narażonych na działanie wody płynącej oraz jako drenaż powierzchniowy skarp.

GEOMATERACE

Geomaterace są odmianą materacy, których przykrycie z siatki stalowej zastąpiono geomatą
zbrojoną siatką stalową. Zastosowanie przykrycia z geomaty powoduje zatrzymywanie
cząstek stałych przenoszonych przez wiatr i wodę wewnątrz geomateraca a następnie rozwój
roślinności na geomateracach. W następstwie rozwoju roślinności zabezpieczenie
przeciwerozyjne powyżej lustra wody zostaje całkowicie ukryte i dostosowuje się do
otaczającego krajobrazu. Przykrycie z geomaty wykonuje się tylko poprzez rozwijanie jej z
rolki i może zostać przedłużone powyżej geomateracy stanowiąc samodzielne zabezpieczenie
skarpy gruntowej.

Geomata zbrojona
MACMAT-R

WALCE GABIONOWE

Walce gabionowe kształtowane są jako nieregularne, cylindryczne kosze zamknięte na obu
końcach poprzez zebranie i zawiązanie siatki w jednym punkcie. Walce gabionowe
wykonywane są z siatki z drutu o średnicy 3 mm i zabezpieczeniu stopem cynkowoaluminiowym GALMAC. Napełnienie walca kamieniami może odbywać się przez jeden z
końców lub przez otwór na szwie bocznym. Najczęściej walce stosuje się do wyrównania
podłoża i budowy fundamentu pod zasadniczą konstrukcję z materacy i koszy. Niekiedy
wykorzystuje się je jako samodzielne zabezpieczenie przeciwerozyjne lub jako uzupełnienie
istniejących już wyrw i dziur np. przy przyczółkach i podporach mostowych.

Trwałość siatki zależy od sposobu zabezpieczenia drutu i od kategorii korozyjności środowiska
(C2-C4), w którym konstrukcja będzie pracować. Drut przeznaczony do produkcji siatki
gabionowej może być zabezpieczony przed korozją na kilka sposobów. Warstwę
zabezpieczającą stanowi powłoka z metali nieżelaznych (cynk lub Galmac) w szczególnych
przypadkach pokrywana dodatkowo powłoką organiczną z PCW lub PA6. Dla najbardziej
narażonych konstrukcji siatka może być wykonana z drutu ze stali nierdzewnej. W przypadku
konstrukcji narażonych na działanie wody płynącej należy stosować siatki z dodatkową powłoką
organiczną PA6
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