Experiències amb tècniques de bioenginyeria aplicada al paisatge

Llit de gabions

Característiques generals
Estructura conformada per un seguit de
gabions tubulars flexibles que permet
gestionar, amb un sistema molt senzill,
trams fluvials de transició entre zones
formigonades i zones amb llera natural,
ja sigui en entregues de torrents o
rieres canalitzades, o bé en sortides de
col·lectors.

Característiques tècniques
Aquesta tècnica busca crear una
transició mitjançant una col·locació
correlativa de gabions tubulars flexibles
que s’adaptin a tota la superfície de la
llera.
Aquesta tipologia de gabió està
formada per una estructura cilíndrica de
xarxa amb una composició interior de
graves. Una peça estàndard fa 2m de
longitud i el seu diàmetre és de 40cm.
Lligades entre elles esdevenen una
estructurà unitària.
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L’estructura destaca per la seva funció
en la dissipació de l’energia de l’aigua a
través del moviment de les graves que
formen els gabions flexibles tubulars
sense perdre estructura.

Els gabions es col·loquen en la mateixa
direcció de l’aigua, sense deixar espais
i lligant-los entre ells, de manera que
actuïn com una única massa, evitant la
necessitat de clavar-los al terreny.

La massa de tota l’estructura formada
pels gabions, lligats entre ells, impedeix
el seu desplaçament.
Detalls executius
El primer pas per a la instal·lació
d’aquesta tècnica és la preparació del
terreny per tal que la part superior del
llit quedi enrasada amb el perfil de la
llera. En alguns casos es pot fer una
petita depressió per reduir encara més
la força de l’aigua.

Llit de gabions instal·lat a la llera en dos àmbits

Segons els condicionants hidràulics pot
caldre enterrar els últims gabions, que
entreguen amb la llera natural fins a la
cota d’erosió transitòria.

Procés d’instal·lació d’un llit de gabions en dos
àmbits
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Llit de gabions instal·lat a la llera amb la última
línia ancorada cap a l’interior del terreny i la
base dels talussos laterals enllaçada amb una
línia de gabions col·locada sobre el llit de
gabions
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Els gabions es poden cobrir de terra i
plantar però en molts casos és la
mateixa dinàmica fluvial la que els
acaba tapant. La mida de la pedra
permet la seva colonització per
exemple de Phragmites australis en
zones on es mantingui certa làmina
d’aigua o humitat. El canyís pot
augmentar l’evapotranspiració i reduir
les aigües estancades en zones on no
es renova l’aigua i per tant, aquestes
condicions d’anaeròbia poden causar
males olors.

Sortides de col·lectors protegides amb el
sistema de llit de gabions.

La utilització d’aquesta tècnica també
permet la revegetació de l’espai,
sempre que el flux d’aigua ho permeti.
Valoració de la tècnica

Llit de gabions finalitzat i un any després dels
treballs

Aquesta tècnica també s’utilitza en la
sortida
de
connexions
d’aigua,
generalment col·lectors, que arriben a
la llera.
En aquests casos el llit de gabions es
fa col·locant els gabions de forma
transversal al sentit de l’aigua,
enterrant les puntes de cada un dels
elements als talussos per ambdós
costats.
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La clau del sistema és una correcta
entrega amb els límits de l’estructura
(zones formigonades, lleres naturals i
talussos) i una bona subjecció dels
gabions tubulars flexibles entre ells.
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