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Standardowe kosze seryjnej produkcji wykonywane są z siatek zgrzewanych w modułowych

wymiarach 50 cm o oczkach 10,0 x 10,0 cm lub 10,0 x 5,0 cm i maksymalnej szerokości 200 cm. Siatki (ściany

koszy) wytwarzane są z drutu CRAPAL prod.  ArcelorMittal, zabezpieczonego fabrycznie przed korozją stopem

ZnAL, łączonych ze sobą za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Proces zgrzewania przeprowadzany jest

na zgrzewarkach wielopunktowych sterowanych komputerowo. Parametry zgrzewania siatki takie jak prąd

zgrzewania, czas zgrzewania oraz inne parametry procesowe ustawiane są przy pomocy programu

sterującego procesem zgrzewania, dzięki czemu zapewniona jest wysoka powtarzalność procesu

gwarantująca doskonałą jakość powstałych połączeń. Tak wytworzone siatki łączone są na miejscu

instalowania koszy gabionowych (gabionów) przy użyciu spirali łączących, złączek typu E-ring lub klipsów

drucianych.

ArcelorMittal, producent drutu jest prekursorem w produkcji drutu z ocynkiem ogniowym.

Od 1966 roku ciągle doskonali technologie nakładania powłok antykorozyjnych. Doskonała jakość pokrycia

drutu powłoką , cieszy się bardzo dobrą opinią na całym świecie.
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CRAPAL

CRAPAL

Materiał.

Opis ogólny.

Crapal 2
®

Crapal 4
®

CrapalOptimum
®



Powłoka to stop cynku i aluminium. Cynk zapewnia aktywną ochronę wchodząc w reakcje utleniania,

podczas gdy aluminium chroni biernie spowalniając reakcje chemiczne pokrycia cynkowego

z czynnikami środowiska.

Magnez wchodzący w skład powłoki daje jeszcze lepszą ochronę przed korozją.

CRAPAL®

CRAPALoptimum®

CRAPAL® to wyjątkowe właściwości:

trwała i gładka powierzchnia,

idealnie przylegająca powłoka,

brak łuszczenia i pękania powłoki

na skutek zginania drutu,

wyjątkowa koncentracja powłoki,

ostateczny wygląd powłoki – ciemnoszara patyna,

przedłużona trwałość dająca ewidentne zyski ekonomiczne,

produkt przyjazny dla środowiska - długa trwałość oraz możliwość recyklingu w 100%.
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CRAPAL
® Ocynkowany

Dane techniczne koszy gabionowych:

Drut:

Powłoka cynkowa:

Średnica drutu:

Wytrzymałość na rozc. R /R

Oczko siatki:

Wymiary kosza (w. x sz. x dł.) [cm]:

min max

Łączenie ścian:

CRAPAL CRAPAL CRAPALoptimum

50,0 x 50,0 x 50,0 cm;

CRAPAL

CRAPAL

® ® ®

®
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2, 4, ;

ZnAL zgodna z EN 10244-2 (03/2001) klasa A;

4,0 mm / 3,0 mm   0,08 mm ;

od 450 do 800 N/mm

10,0 x 10,0 cm lub 10,0 x 5,0 cm;

100,0 x 100,0 x 100,0 (200,0) cm;

100,0 x 100,0 x 50,0 cm;

100,0 x 50,0 x 50,0 cm;

2

spirala - drut 4 4 mm, skok zwoju 5,0 cm

„E-ring” (złączka zaprasowywana) - stal H17

„C-et” (klipsy druciane) - drut 2 2,0 mm

ø

ø

Dane techniczne koszy gabionowych:

+
-



UWAGA!

Ściany wspólne koszy stanowi jedna siatka lub jej część.

Instrukcja montażu

Każdorazowe przystąpienie do robót związanych z budową gabionów poprzedzone musi być dokładnym

zapoznaniem się z dokumentacją budowlaną na podstawie, której uzyskano pozwolenie na roboty budowlane lub

inną dokumentacją techniczną będącą podstawą prawną do wykonywania ww. robót.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie zasad podczas załadunku, transportu i wyładunku oraz samego

montażu i ewentualnych prac konserwacyjnych. Poszczególne siatki dostarczane są na miejsce montażu na paletach

drewnianych i spięte są stalowymi lub tworzywowymi taśmami spinającymi. Stosy siatek na paletach należy

składować na równych, poziomych powierzchniach tak aby w formie spiętej i rozpiętej nie nastąpiło obsunięcie się

całego stosu lub poszczególnych siatek.

Spirale łączące lub złączki dostarczane są w kartonach tekturowych, które składować należy razem z dostarczoną

paletą drewnianą.

Wypakunek, przenoszenie i montaż koszy z dostarczonych elementów wykonywać należy z rękawicach ochronnych,

zwłaszcza, że końcówki drutów poszczególnych siatek i spirali posiadają ostre krawędzie, o które łatwo się skaleczyć.

Przed rozpoczęciem prac ziemnych związanych z przygotowaniem ław fundamentowych, wytyczyć geodezyjnie

lokalizację sytuacyjno - wysokościową koszy oraz ww. ław. Zwrócić szczególną uwagę, aby wykopy pod ławy były

równo głębokie w całym przekroju a dno wykopu przed jego wypełnieniem materiałem kamiennym wyrównane

i odpowiednio zagęszczone. Wykopy wykonać mechanicznie lub ręcznie. Wykonane wykopy zasypywać warstwami

10 cm klińca lub tłucznia granitowego i odpowiednio je zagęścić, uzyskując fundament o założonych w projekcie

wymiarach.

BHP

Fundamenty

Montaż koszy rozpocząć od skompletowania niezbędnych ścian, łączników (spirali / złączek) oraz przewiązek.

W następnej kolejności zbudować kosz łącząc poszczególne ściany krawędziami formowanego graniastosłupa

pamiętając aby nie pominąć ścian kolejnego kosza stojącego obok lub nad właśnie montowanym.

Montaż ścian koszy.

Spirala łącząca 3,0 cm, skok zwoju max. 5,0 cm,

drut min. 4,0 mm z powłoką ZnAL5 min. 275 g/m

ø

ø
2

Siatka zgrzewana, oczko max. 10,0 x 10,0 cm,

drut min. 4,0 mm z powłoką ZnAL5 min. 275 g/mø
2

Przewiązka drut min. 3,0 mm

z powłoką ZnAL5 min. 275 g/m

ø
2



Przed wypełnieniem koszy materiałem wypełniającym, ściany pionowe (podłużne oraz poprzeczne gdy jest ścianą

szczytową) otwartych od góry koszy, zabezpieczyć podłużnie mocowanymi rurami stalowymi lub belkami

drewnianymi. Zabezpieczenie przeciwdziałać będzie rozpieraniu i deformacji ściany. Tak przygotowany kosz można

zacząć wypełniać materiałem kamiennym lub innym materiałem zgodnym z założeniem projektowym, warstwami

do wysokości przewiązek. W następnej kolejności zamontować dostarczone z siatkami przewiązki z drutu 3,0 mm

(w ilości jak na poniższych rysunkach), które opleść należy przez dwa druty siatki w miejscu zgrzewu drutów.

ø

widok z przodu widok z góry

Wypełnianie koszy.Wypełnianie koszy.



Stosując wyżej opisany sposób ułożyć kolejne

warstwy materiału, wypełniając całkowicie kosz.

Po wypełnieniu kosza dołączyć wieko (ścianę górną)

wraz z ewentualnymi ścianami kosza górnego.

Tak przygotowane kosze, po sprawdzeniu kompletności

zastosowanych połączeń ścianek, „uwolnić” można

z zastosowanych wcześniej zabezpieczeń, przenosząc

je na kolejne kosze.

Układając mur wolnostojący tworzony

z nakładanych na siebie koszy, należy kierować się

zasadą:

Stosowanie koszy gabionowych do zabezpieczania

skarp, nasypów, brzegów zbiorników i cieków wodnych,

poprzedzone musi być obliczeniami statycznymi

dokonanymi przez uprawnionego konstruktora.

UWAGA!

max. wysokość = 3 x szerokość

Przykłady zastosowań...






