RAPORT Z BUDOWY
Ref: POL / CH / GB02 - Rew:02, Listopad 2014

ZABEZPIECZENIE WYSOKIEGO NASYPU
AUTOSTRADA A1 PYRZOWICE - PIEKARY ŚLĄSKIE, POLSKA
GABIONOWE KONSTRUKCJE OPOROWE
Produkt: Gabiony Galmac
Problem
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W związku z budową autostrady A1 w rejonie Piekar Śląskich
(odcinek Pyrzowice - Piekary Śląskie) należało wykonać
dochodzące do 20 m wysokości nasypy autostradowe.
Problemem była ogromna ilość kruszyw naturalnych,
potrzebnych do wbudowania oraz możliwość powstawania
deformacji ciągłych i nieciągłych w podłożu ze względu na to,
iż teren inwestycji znajdował się na terenie szkód górniczych.
Aby poprowadzić autostradę wytyczonym szlakiem, w wielu
miejscach należało wykonać wykopy w skałach zwięzłych.

Rozwiązanie

Ze względu na brak wystarczającej ilość kruszyw naturalnych
o odpowiedniej jakości, zdecydowano się na wykorzystanie
materiałów pochodzących z rozbiórki miejscowych hałd
górniczych. Rozwiązaniem problemu stateczności wysokich
nasypów z kruszyw pierwotnie nienadających się do budowy
nasypów było zastosowanie zbrojenia ich geosiatkami i
geotkaninami z oblicowaniem z koszy gabionowych. Kosze
gabionowe zastosowano również dlatego, iż kamień do
wypełnienia ich pochodził z wykopów w skałach zwięzłych na
tym samym odcinku autostrady. W związku z czym materiału
wypełniającego nie trzeba było pozyskiwać z zewnątrz. Do
wzmocnienia skarp nasypów ze względu na trwałość całego
obiektu zastosowano kosze gabionowe JUMBO o wymiarach
4x2x1 z siatki typu 8x10 z drutu 3,5 mm zabezpieczonego
jednorodnym stopem cynkowo-aluminiowym GALMAC.

Projekt zabezpieczenia skarp nasypu

Montaż koszy gabionowych

Gabiony JUMBO zastosowane do wzmocnienia nasypu

Inwestor:
GDDKIA KATOWICE
Generalny wykonawca:
BUDIMEX
Projektant:
TRANSPROJEKT KRAKÓW + COMPLEX PROJEKT
Produkty zastosowane:
GABIONY GALMAC Ø3,5 - 160 000 m3
Data budowy:
2010 - 2011

Montaż koszy gabionowych
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Widok z góry po zakończeniu montażu konstrukcji gabionowych
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Przekrój poprzeczny przez nasyp autostrady A1 w Piekarach Śląskich

