
KEYSTONE | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Advanced Geotechnical and Civil
Engineer Products and Services



|    Η ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ    |2

Μετά από 20 χρόνια πρωτοποριακής παρουσίας στο χώρο της βιομηχανίας, η Keystone Retaining Wall Systems,
Inc., εξακολουθεί να θέτει τα παγκόσμια standard στα συστήματα αντιστήριξης εδαφών, ελέγχου διάβρωσης
και διαμόρφωσης τοπίων. Η Keystone είναι το προϊόν της ενεργητικότητας, του πάθους και της προσήλωσης
των ανθρώπων που την ενισχύουν και συμβάλλουν στην ανάπτυξή της. Η Keystone συνεργάζεται με το καλύτερο
δίκτυο κατασκευαστών, σχεδιαστών νέων προϊόντων, μηχανικών και αντιπροσώπων της παγκόσμιας αγοράς.
Αυτή η επίλεκτη ομάδα συνεργατών, μέλος της οποίας είναι και η Georet EΠΕ, εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα
και οι υπηρεσίες της Keystone, προσφέρουν την καλύτερη λύση για εφαρμογές σε εξοχικές κατοικίες, σε
εμπορικά κέντρα, σε τουριστικές και βιομηχανικές μονάδες και σε δημόσια έργα.

Η Keystone με μια μεγάλη γκάμα προϊόντων έχει τη σωστή λύση για να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση σε
οποιοδήποτε δομικό έργο ή έργο διαμόρφωσης τοπίου. Η Keystone είναι ο ηγέτης στις επιδόσεις και την
αισθητική των τοιχίων από οπλισμένη γη.

Η διαφορά των προϊόντων Keystone έγκειται στην απαράμιλλη αισθητική και την υψηλή αντοχή τους. Το
κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα συναρμολόγησης με συνδετήρες από fiberglass, εξασφαλίζει
την απόλυτη σύνδεση μεταξύ των δομικών στοιχείων καθώς και τη σύνδεση μεταξύ των δομικών στοιχείων
και του εδαφικού οπλισμού. Επιπλέον, οι συνδετήρες βοηθούν την εύκολη ευθυγράμμιση των στοιχείων ενώ
εξασφαλίζουν και την δυνατότητα κατασκευής κεκλιμένων τοιχίων.
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Η Σειρά Standard είναι το αμερικάνικο πρωτότυπο. Αυτή η Σειρά
αποτέλεσε την αφετηρία για την βιομηχανική παραγωγή, και
εξακολουθεί να είναι το κυρίαρχο προϊόν της εταιρίας. Η
αναλογία ύψους–βάθους των στοιχείων προσδίδει ανθεκτική
δομή, εξαιρετική ευστάθεια, μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή
αντοχή. Είναι η απόλυτη επιλογή για τοίχους με μεγάλο ύψος
και κρίσιμες κατασκευές.

Η Σειρά Compac είναι η τέλεια επιλογή όταν δεν απαιτείται το
μεγάλο βάθος των στοιχείων της Σειράς Standard. Τα στοιχεία
της Σειράς Compac είναι η πρώτη επιλογή των κατασκευαστών
καθώς το μικρότερο βάρος τους και το μειωμένο βάθος τους
τα καθιστά εύκολα στην μεταφορά.

Μέγεθος:
• 200mm(Υ) x 450mm(Π) x 450mm(Β)

Εκτεθειμένη Επιφάνεια: 
• 200mm x 450mm = 0,093m2

Βάρος:
• 48 kg

Το προϊόν διατίθεται κατόπιν ελάχιστης
παραγγελίας 10.000 τεμαχίων.

Μέγεθος:
• 200mm(Υ) x 450mm(Π) x 300mm(Β)

Εκτεθειμένη Επιφάνεια: 
• 200mm x 450mm = 0,093m2

Βάρος:
• 39 kg

Η Σειρά KeySystem I™ είναι ειδικά σχεδιασμένη για χρήση σε
έργα οδοποιίας και βαριές κατασκευές. Χρησιμοποιεί ειδικά
πατενταρισμένα δομικά στοιχεία από σκυρόδεμα και χαλύβδινο
οπλισμό, προκειμένου να κατασκευαστεί ένα ανθεκτικό τοιχίο
από οπλισμένη γη, με εξαιρετική όψη και χαμηλό κόστος.

Μέγεθος:
• 200mm(Υ) x 450mm(Π) x 300mm(Β)

Εκτεθειμένη Επιφάνεια: 
• 200mm x 450mm = 0,093m2

Βάρος:
• 39 kg

Το προϊόν διατίθεται κατόπιν ελάχιστης
παραγγελίας 5.000 τεμαχίων.

Standard Ευθύ Standard Τριεπίπεδο

Compac Ευθύ Compac Τριεπίπεδο

KeySystem Τριεπίπεδο            KeySystem Ευθύ

Keystone Standard

Keystone Compac

Keystone KeySystem I



Μεγάλο Στοιχείο:
150mm(Υ) x 250mm(Β) x 400/350mm(Π)
Βάρος: 27 kg

Μεσαίο Στοιχείο
150mm(Υ) x 250mm(Β) x 300/250mm(Π)
Βάρος: 18 kg

Μικρό Στοιχείο
150mm(Υ) x 250mm(Β) x 100/150mm(Π)
Βάρος: 11 kg

Στοιχείο Επικάλυψης
75mm(Υ) x 300mm(Β) x 355/200mm(Π)
Βάρος: 14 kg
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Τα στοιχεία της σειράς Keystone Country Manor® προσφέρουν
την εμφάνιση των παραδoσιακών πετρόχτιστων τοιχίων, ενώ
παράλληλα συνδυάζουν την αντοχή και την εύκολη τοποθέτηση
που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία της ξηρής δόμησης.

Συνδετήρες Fibreglass 

130mm συνολικό μήκος
32mm μήκος κεφαλής
13mm διάμετρος στο σώμα του συνδετήρα
20mm διάμετρος στην κεφαλή

*Σημείωση: Μικρές διαφορές στο χρώμα των στοιχείων είναι
αναμενόμενες και οφείλονται στην διαδικασία της
παλαίωσης.

Keystone Country Manor®
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| 1  |
Αφού γίνει η επιλογή της θέσης και του ύψους του τοιχίου, γίνεται η εκσκαφή της τάφρου
θεμελίωσης στο πλάτος και το βάθος σχεδιασμού. Ξεκινήστε τη στρώση επιπέδωσης από
το χαμηλότερο υψόμετρο κατά μήκος της ευθείας του τοιχίου. Το πάχος της στρώσης
επιπέδωσης πρέπει να έχει πάχος 150–200mm. Χρησιμοποιήστε καλά συμπυκνωμένο
κοκκώδες υλικό (χαλίκι, υλικό οδοστρωσίας ή θραυστό υλικό διαμέτρου 10–20mm). Ο
βαθμός συμπύκνωσης πρέπει να υπερβαίνει το 95% κατά Standard Proctor. Για την
κατασκευή της στρώσης επιπέδωσης μην χρησιμοποιείτε στρογγυλεμένα χαλίκια.

|  2  |
Τοποθετήστε στην έτοιμη επιφάνεια επιπέδωσης την πρώτη σειρά στοιχείων KEYSTONE
κολλητά το ένα με το άλλο, με τρόπο τέτοιο, ώστε οι γωνίες των στοιχείων να έρχονται
σε επαφή. Η πλευρά του στοιχείου που θα δεχθεί τους συνδετήρες, τοποθετείται με τις
οπές προς τα επάνω, όπως φαίνεται και στο σχήμα. Σιγουρευτείτε ότι κάθε στοιχείο
είναι επίπεδο (αλφαδιασμένο). Η σωστή επιπέδωση και ευθυγράμμιση της πρώτης
σειράς των στοιχείων, είναι πολύ βασικό στάδιο για την έντεχνη κατασκευή του τοιχίου.
Προτεινόμενο ελάχιστο βάθος θεμελίωσης τα 25 cm κάτω από την επιφάνεια του
εδάφους, για κάθε 200cm ύψους τοιχίου πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.

| 3  |
Τοποθετήστε τους συνδετήρες από fiberglass στις οπές κάθε στοιχείου KEYSTONE, όπως
απαιτείται. Εφόσον οι συνδετήρες τοποθετηθούν στις εμπρός οπές των στοιχείων, το
τοιχίο θα είναι κατακόρυφο. Εάν τοποθετηθούν στις πίσω οπές, τότε το τοιχίο
διαμορφώνεται αυτόματα με κλίση προς τα πίσω (32mm οπισθοδρόμηση για κάθε
σειρά). Για τα στοιχεία Country Manor, οι κεντρικές οπές των συνδετήρων δεν
εξασφαλίζουν αυτόματη δόμηση με κλίση. 

| 4  |
Αφού τοποθετήσετε τους συνδετήρες, γεμίστε την περιοχή πίσω από τα στοιχεία, και
για ελάχιστο πλάτος 300mm, με καθαρό θραυστό χαλίκι (διάμετρος κόκκων 10 - 20mm).
Γεμίστε επίσης και τους ανοιχτούς πυρήνες των στοιχείων με το ίδιο υλικό. Προχωρήστε
στην τοποθέτηση του επιχώματος πλήρωσης σε στρώσεις με μέγιστο πάχος 150-200mm.
Συμπυκνώστε τα υλικά με τον κατάλληλο εξοπλισμό συμπύκνωσης μέχρι ο βαθμός
συμπύκνωσής τους να φτάσει το 95% κατά standard Proctor.

| 5  |
Τοποθετήστε την επόμενη σειρά στοιχείων KEYSTONE πάνω στους συνδετήρες από fiber-
glass, προσαρμόζοντας τους συνδετήρες στις οπές των υπερκείμενων στοιχείων. Ωθήστε
τα στοιχεία προς την επιφάνεια του τοιχίου έτσι ώστε να αποκτήσουν πλήρη επαφή με
τους συνδετήρες. Εάν οι συνδετήρες δεν συνδεθούν επαρκώς, τότε προσθέστε θραυστό
υλικό στους πυρήνες των στοιχείων προκειμένου να επιτευχθεί η συναρμολόγηση με
το υποκείμενο στοιχείο. Συνεχίστε την επίχωση και το χτίσιμο του τοιχίου μέχρι το
επιθυμητό ύψος.

| 6  |
Ολοκληρώστε το τοιχίο σας με τα κατάλληλα τελικά στοιχεία. Προσθέστε κόλλα στην
επιφάνεια των στοιχείων της τελευταίας σειράς και εφαρμόστε την τελική σειρά
στοιχείων επικάλυψης του τοιχίου σας. Πρίν την εφαρμογή σιγουρευτείτε ότι όλες οι
επιφάνειες είναι στεγνές και καθαρές, και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Επιχώστε και συμπυκνώστε τα υλικά μέχρι την τελική στάθμη.

Προετοιμάστε την στρώση επιπέδωσης

Τοποθετήστε την πρώτη σειρά στοιχείων

Τοποθετήστε τους συνδετήρες

Τοποθετήστε το επίχωμα πλήρωσης

Προσθέστε την επόμενη σειρά

Τοποθετήστε τα τελικά στοιχεία

Σημείωση: Η κατασκευαστική διαδικασία που παρουσιάζεται Ιαρακάτω χρησιμοποιεί ως παράδειγμα τα δομικά στοιχεία της Σειράς
Standard. Η τοποθέτηση των άλλων προϊόντων KEYSTONE συμπεριλαμβανομένων των Compac, Country Manor και KeySystem Ι, ακολουθεί
τα ίδια κατασκευαστικά βήματα.
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ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΓΩΝΙΕΣ

ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΙ ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΜΕΝΑ ΤΟΙΧΙΑ
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ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣΑΚΡΟΒΑΘΡΑ ΓΕΦΥΡΩΝ
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Βαρυτικά Τοιχία
Ένας από τους πιο βασικούς τύπους τοιχίων αντιστήριξης, είναι τα βαρυτικά τοιχία,
τα οποία εδράζονται με το βάρος τους και το βάθος θεμελίωσης, προκειμένου να
παραλάβουν τις εδαφικές ωθήσεις που τείνουν να μετακινήσουν πλευρικά τα τοιχία.
Τα δομικά στοιχεία KEYSTONE μπορούν να παραλάβουν τις πλευρικές ωθήσεις με
το ιδιαίτερα μεγάλο βάρος τους και το βάθος των στοιχείων το οποίο εξασφαλίζει
μια βαθιά μορφή θεμελίωσης. Η δομική συναρμολόγηση των στοιχείων KEYSTONE
χωρίς χρήση κονιαμάτων, επιτρέπει την ελεύθερη απορροή του νερού
αποτρέποντας την δημιουργία υδροστατικών πιέσεων. Τα προϊόντα KEYSTONE
προσφέρουν οικονομικές κατασκευές βαρυτικών τοιχίων μικρού ύψους.

Το μέγιστο ύψος βαρυτικών τοιχίων χαμηλού ύψους εξαρτάται από την κατακόρυφη
κλίση του τοιχίου, από τα εδαφικά φορτία που ασκούνται στα τοιχία, από τις
συνθήκες της ευρύτερης περιοχής και τις συνθήκες αποστράγγισης. 

Τοιχία κατασκευασμένα από Οπλισμένη Γη

Για τοιχία μεγαλύτερου ύψους τα δομικά στοιχεία KEYSTONE συνδυάζονται με
εδαφικό οπλισμό (όπως γεωπλέγματα, αγκύρια, γαλβανισμένο πλέγμα ενίσχυσης)
προκειμένου να κατασκευαστούν μεγαλύτερες και πιο σύνθετες κατασκευές. Με
τον κατάλληλο σχεδιασμό, η οπλισμένη γη μπορεί να υποστηρίξει μεγάλες εδαφικές
ωθήσεις και φορτία. Αυτές οι σύνθετες δομές από οπλισμένη γη επιτρέπουν την
κατασκευή τοιχίων με ύψος που υπερβαίνει τα 15m, καθώς και ακρόβαθρα
γεφυρών και τοιχία αντιστήριξης οικοδομών.

Ειδικές Εφαρμογές

• Αγκύρια Βράχου
• Εδαφοηλώσεις
• Αγκύρια Manta Ray
• Μικροπάσσαλοι με διατομές ΗΕΒ
• Πασσαλοσανίδες
• Γεωαφρός

Συμβουλευτείτε την Keystone Retaining Wall System ή τον τοπικό σας
αντιπρόσωπο Georet ΕΠΕ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές
εφαρμογές.
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Η KEYSTONE προσφέρει όχι μόνο ανώτερης ποιότητας προϊόντα, αλλά και σημαντικές υπηρεσίες υποστήριξης τόσο κατά το σχεδιασμό, όσο και
κατά την υλοποίηση ενός έργου αντιστήριξης. Ο δικτυακός τόπος της Keystone, www.keystonewalls.com, καθώς και της Georet, www.georet.gr,
που την αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και την Κύπρο, είναι πηγές πληροφόρησης για όλα τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτοί οι
δικτυακοί τόποι προσφέρουν πληροφορίες για όλες τις προτεινόμενες λύσεις, με διάρθρωση σε θεματικές ενότητες που απευθύνονται ξεχωριστά
σε μελετητές, κατασκευαστές και ιδιώτες. Οι δικτυακοί τόποι προσφέρουν επίσης πληροφορίες για τη χρήση του μοναδικού λογισμικού, με το
οποίο ο μελετητής μπορεί να σχεδιάσει ένα τοιχίο αντιστήριξης με οπλισμένη γη. Πιο κάτω αναφέρεται ένα μέρος από το πληροφοριακό υλικό,
που θα σας βοηθήσει να σχεδιάσετε και να κατασκευάσετε ένα έργο: 

ΓεώΙλεγμα
ΑΙό την αρχή της δεκαετίας του '80, η τεχνολογία των γεωΙλεγμάτων έχει συμβάλλει στην
εΙιτυχή και αΙοτελεσματική κατασκευή τοιχίων αΙό οΙλισμένη γη. Η σύγχρονη σχεδιαστική
μεθοδολογία συνδυάζει για την κατασκευή κάθε τοιχίου αντιστήριξης αΙό οΙλισμένη γη,
εργαστηριακές δοκιμές αντοχής σύνδεσης των στοιχείων KEYSTONE με διάφορους τύΙους
γεωΙλεγμάτων. Τα γεωΙλέγματα κατασκευάζονται αΙό υψηλής Ιυκνότητας Ιολυαιθυλένιο (HDPE),
ή αΙό υψηλής αντοχής Ιολυεστερικές ίνες.

Οι βασικές ιδιότητες των γεωπλεγμάτων περιλαμβάνουν:
• Υψηλή εφελκυστική αντοχή
• ΜακροΙρόθεσμη αντοχή στον ερΙυσμό
• Ανοικτή γεωμετρία για τη συναρμολόγηση – μη διασΙάσιμα
• Μεγάλη διαθεσιμότητα

Τα πλεονεκτήματα των κατασκευών που έχουν ενισχυθεί με γεωπλέγματα περιλαμβάνουν:
• Η οικονομική κατασκευή χάρη στη χρήση ενός ευρύτερου φάσματος εδαφών για την κατασκευή του οΙλισμένου εΙιχώματος,

ελαχιστοΙοιεί την ανάγκη για μεταφορά εΙίλεκτων υλικών Ιλήρωσης.
• Γρήγορη κατασκευή τοιχίων χωρίς την αναμονή σύνθετων κατασκευαστικών σχεδίων, τη διαμόρφωση και τοΙοθέτηση χάλυβα και

τον χρόνο ωρίμανσης του σκυροδέματος. Το τοιχίο και το εΙίχωμα Ιλήρωσης κατασκευάζονται ταυτόχρονα.
• ΕλαχιστοΙοιούν την ανάγκη για βαθιές εκσκαφές και θεμελιώσεις, εξαιτίας την ευκαμψίας Ιου διαθέτουν έναντι των άκαμΙτων

δομικών στοιχείων. 
• Παρέχουν υψηλή αντοχή και μακροΙρόθεσμη αντοχή στα διαβρωτικά αΙοτελέσματα του νερού, των μικροοργανισμών και των

αλκαλικών ή όξινων εδαφών.

Ιδιότητες του εδάφους
Ο σκοΙός ενός τοιχίου αντιστήριξης είναι να κρατηθεί με ασφάλεια το έδαφος, Ιροκειμένου να δημιουργηθεί ένας αναβαθμός ή μια
υψομετρική αλλαγή στη στάθμη του εδάφους. Η διατμητική αντοχή του εδάφους (γωνία εσωτερικής τριβής (φ)) και το υγρό φαινόμενο
βάρος (γ) καθορίζουν τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του εδάφους Ιου χρησιμοΙοιείται στην
κατασκευή ενός τοιχίου αντιστήριξης. Είναι αΙαραίτητο για τον σχεδιασμό ενός τοιχίου
αντιστήριξης, να Ιροσδιοριστούν οι ιδιότητες της ενισχυμένης εδαφικής μάζας καθώς και του
εδάφους εΙάνω και Ιίσω αΙό το τοιχίο. Ο Ιροσδιορισμός των γεωτεχνικών συνθηκών της Ιεριοχής
όΙου Ιρόκειται να κατασκευαστεί το έργο αντιστήριξης, είναι αντικείμενο μελέτης γεωτεχνικού
μηχανικού. Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης με μεγάλο ύψος ή σε Ιεριοχές με δυσμενείς
γεωτεχνικές συνθήκες, αΙαιτούν εκτενέστερη γεωτεχνική έρευνα και Ιροσδιορισμό των
γεωτεχνικών Ιαραμέτρων του εδάφους με εργαστηριακές δοκιμές.

Σημείωση: Όσο καλύτερο είναι το έδαφος που χρησιμοποιείται (πιο κοκκώδες, με μεγαλύτερη γωνία τριβής
και καλύτερη ικανότητα αποστράγγισης), τόσο πιο αποτελεσματικός και οικονομικός είναι ο σχεδιασμός και η
κατασκευή των τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένη γη. Τα εδάφη με καλύτερες ιδιότητες τοποθετούνται και
συμπυκνώνονται ευκολότερα με συνέπεια την ανώτερη απόδοση των κατασκευών αντιστήριξης.

Γεωτεχνικός Σχεδιασμός
Ένα τοιχίο αντιστήριξης είναι μια δομική κατασκευή, η οΙοία όταν σχεδιάζεται με ακρίβεια, αντιστηρίζει μια εδαφική μάζα και μΙορεί να
Ιαραλάβει με ασφάλεια οΙοιαδήΙοτε φορτία εΙιβάλλονται Ιάνω σε αυτή. Τα δεδομένα Ιου είναι αΙαραίτητα για τον ορθό σχεδιασμό μιας
κατασκευής αντιστήριξης, καθορίζονται αΙό εργαστηριακούς Ιροσδιορισμούς, και Ιαρέχουν στον μηχανικό όλα τα τεχνικά στοιχεία Ιου ΙρέΙει
να διαθέτει Ιροκειμένου να σχεδιάσει μια κατασκευή σύμφωνη με τα αΙοδεκτά ΙρότυΙα. Τα τυΙικά χαρακτηριστικά Ιου αΙαιτούνται για τον
σχεδιασμό, είναι:

Διαστάσεις των δομικών στοιχείων, σχήμα/μάζα Ξ Διατμητική Αντοχή μεταξύ των δομικών στοιχείων Ξ Αντοχή σύνδεσης μεταξύ των
στοιχείων και του γεωΙλέγματος Ξ Αντοχή του ΓεωΙλέγματος σε μακροχρόνιο σχεδιασμό Ξ ΑλληλεΙίδραση ΓεωΙλέγματος – Εδάφους
Ξ Ιδιότητες του εδάφους

Η KEYSTONE παρέχει εργαστηριακά δεδομένα για όλα τα υλικά που ενσωματώνονται στην κατασκευή τοιχίων με οπλισμένη γη.

Βιβλιογραφία

• Τεχνικό Φυλλάδιο των Προϊόντων
• Εγχειρίδιο Σχεδιασμού και Κατασκευής

― Σχεδιαστικές λεπτομέρειες
― Κατασκευαστική διαδικασία
― Προκαταρκτικά σχέδια

CD με Τεχνικές Πληροφορίες

• Λογισμικό KeyWall & Εγχειρίδιο
• Προδιαγραφές
• CAD λεπτομέρειες (AUTOCAD & PDF) 
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ΚΕΦΑΛΑΙO 1: ΓΕΝΙΚΑ
1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. Στις εργασίες κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένη γη, περιλαμβάνονται η
προμήθεια και η τοποθέτηση των προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος με τη
χρήση των συνδετήρων από fiberglass, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια. Οι
αποδεκτές ανοχές στην τοποθέτηση των στοιχείων περιγράφονται στο παρόν έντυπο
προδιαγραφών. 

B. Στις εργασίες κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένη γη, περιλαμβάνονται η
προετοιμασία του εδάφους θεμελίωσης, η προμήθεια και τοποθέτηση της στρώσης
επιπέδωσης, η πλήρωση των ανοιχτών πυρήνων των στοιχείων και η κατασκευή του
επιχώματος πλήρωσης (backfill), σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια.

C. Στις εργασίες κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένη γη, περιλαμβάνονται η
προμήθεια και η τοποθέτηση του γεωπλέγματος οπλισμού και η ολοκλήρωση της κατασκευής
του επιχώματος πλήρωσης (backfill), σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια.

1.2 ΑΝΑΦΟΡΕΣ
A. ASTM C 1372 – Standard Specification for Segmental Retaining Wall Units; 2004.
B. ASTM D 422 – Standard Test Method for Particle–Size Analysis of Soils; 1963

(Reapproved 2002).
C. ASTM D 698 – Standard Method of Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using

Standard Effort (12,400 ft–lbf/ft3) 600kN–m/m3)); 2000.
D. ASTM D 3034 – Standard Specification for Type PSM Poly(Vinyl Chloride) (PVC) Sewer

Pipe and Fittings; 2004.
E. ASTM D 4318 – Standard Test Method for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index

of Soils;2000.
F. ASTM D 4595 – Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by the Wide

Strip Method; 2001G. ASTM D 5262 – Standard Test Method for Evaluating the
Unconfined Tension Creep Behavior of Geosynthetics; 2004.

H. ASTM F 405 – Standard Specification for Corrugated Polyethylene (PE) Pipe and Fittings;
1997.

I. GRI–GG4 – Determination of Long Term Design Strengths of Geogrids; Geosynthetic
Research Institute.

J. GRI–GG5 – Determination of Geogrid (Soil) Pullout; Geosynthetic Research Institute.
K. NCMA SRWU–1 – Test Method for Determining Connection Strength of SRW; National

Concrete Masonry Association.
L. ASTM D4475–02 – Standard Test Method for Horizontal Shear (Short–Beam Method) of

Pultruded Reinforced Plastic Rods.
M. ASTM D4476–03 – Standard Test Method for Flexural Properties of Fiber Reinforced

Pultruded Plastic Rods.
N. ASTM D3916–02 – Standard Test Method for Tensile Properties of Pultruded

Glass–Fiber–Reinforced Plastic Rods.
O. ASTM D570–98 – Standard Test Method for Water Absorption of Plastics.
P. ASTM D3917–02 – Standard Specification for Dimensional Tolerance of Thermosetting

Glass–Reinforced Plastic Pultruded Shapes.
Q. Π.Ε.ΤΕ.Π 11-02-05-00 ― Έργα Αντιστηρίξεως από οπλισμένη γη
R. Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. 4.3.4 – Οπλισμένο έδαφος
S. Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. 4.6.6 – Καταλληλότητα προϊόντων ορυγμάτων για την κατασκευή επιχωμάτων
T. Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. 4.6.7 – Γεωτεχνικές έρευνες σε θέσεις ορυγμάτων - επιχωμάτων
U. Ο.Σ.Μ.Ε.Ο. 4.6.8 – Γεωτεχνικές έρευνες θεμελίωσης τεχνικών
V. BS 8006: 1995 – Code of practice for strengthened / reinforced soils and other fills

1.3 ΟΡΙΣΜΟΙ
A. Προκατασκευασμένο Στοιχείο: Βιομηχανικά κατασκευασμένο στοιχείο σκυροδέματος,

κατασκευασμένο από τσιμέντο Portland, νερό και αδρανή υλικά.
B. Ζώνη αποστράγγισης: Υδροπερατό, αδρανές υλικό το οποίο τοποθετείται στους ανοιχτούς

πυρήνες των στοιχείων και σε μια ζώνη πίσω από τα στοιχεία του τοιχίου.
C. Οπλισμένο επίχωμα πλήρωσης: Συμπυκνωμένο έδαφος το οποίο τοποθετείται εντός του

οπλισμένου εδάφους, όπως περιγράφεται στα κατασκευαστικά σχέδια.
D. Δομικό Γεώπλεγμα: Ένα δομικό στοιχείο που διαμορφώνεται από ένα κανονικό δίκτυο

πλήρως συνδεδεμένων εκτατών στοιχείων, με ανοίγματα ικανοποιητικού μεγέθους που
επιτρέπουν την σύνδεσή του με το περιβάλλον έδαφος, βράχο, ή τη γη και λειτουργεί
κυρίως ως ενίσχυση.

E. Συνδετήρες: από υψηλής αντοχής ρητίνη πολυεστερικού γυαλιού, που προσαρμόζεται στις
οπές των δομικών στοιχείων και τα διασυνδέει.

1.4 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α. Σχέδια: Διαστασιολογημένα σχέδια, τομές, και σχεδιαστικοί υπολογισμοί που εκπονούνται

και σφραγίζονται από Γεωτεχνικό Μηχανικό, εγγεγραμμένο στα Μητρώα του ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο
Μηχανικός παρέχει τα σχέδια, τις τεχνικές, και τις αξιολογήσεις υλικών σύμφωνα με το
εγχειρίδιο σχεδιασμού της KEYSTONE, ή τις οδηγίες σχεδιασμού NCMA που αφορούν τα
τοιχία αντιστήριξης από οπλισμένη γη, ή τις τυποποιημένες προδιαγραφές AASHTO για την
κατασκευή γεφυρών σε αυτοκινητόδρομους.

B. Στοιχεία Προϊόντων: Υποβάλλονται στον κατασκευαστή τα στοιχεία των προτεινόμενων
προϊόντων και υλικών, καθώς και πληροφορίες για την μέθοδο τοποθέτησης.

C. Δείγματα: Υποβάλλονται δείγματα από κάθε προϊόν που χρησιμοποιείται στο έργο.
D. Εκθέσεις δοκιμών: Υποβάλλονται οι εκθέσεις δοκιμών αντοχής των δομικών στοιχείων και

των δοκιμών αντοχής σύνδεσης του γεωπλέγματος. Το μέγιστο εφελκυστικό φορτίο του
γεωπλέγματος θα πρέπει να είναι ίσο με τη μέγιστη αντοχή σύνδεσης γεωπλέγματος
/δομικού στοιχείου σε μέγιστη κανονική δύναμη που περιορίζεται από το «ύψος άρθρωσης»
της κατασκευής, διαιρούμενο με συντελεστή ασφαλείας 1,5 (S.F.=1,50). Ο υπολογισμός
της αντοχής σύνδεσης γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο NCMA SRWU–1.

1.6 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
A. Πιστοποιήσεις Μελετητή Μηχανικού: Πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στον σχεδιασμό

κατασκευών από οπλισμένη γη και ικανότητα ασφαλιστικής κάλυψης για ποσά τουλάχιστον
1.000.000€.

1.7 ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Α. Ελέγξτε τα υλικά κατά την παράδοση προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι παραλαμβάνεται τα

κατάλληλα υλικά.
Β. Αποφύγετε την επαφή των υλικών με υπερβολική λάσπη, υγρό τσιμέντο, εποξικά, και

παρόμοια υλικά.
Γ. Προστατεύστε τα υλικά από ζημιές και φθορές. Μην χρησιμοποιήσετε υλικά που έχουν

υποστεί ζημιές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΪΟΝΤΑ
2.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Α. Προμηθευτείτε τα δομικά στοιχεία κατασκευής τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένη γη,
και τα βοηθητικά υλικά από εξουσιοδοτημένους κατασκευαστές της Keystone Retaining
Wall Systems, Inc., 4444 West 78th Street, Minneapolis, MN 55435. Tel: +1(952) 897–1040.
Fax: +1(952) 897–3858. Για την Ελλάδα και την Κύπρο Georet ΕΠΕ Καλαβρύτων 23, Θέα
Πατρών 265 00, Tηλ.: 2610–590.626, fax: 2610–590.624 www.georet.gr, Email:
sales@georet.gr.
1. Αλλαγές δεν γίνονται.

2.2 ΥΛΙΚΑ
A. Δομικά στοιχεία από σκυρόδεμα για την κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης: Σύμφωνα με το

πρότυπο ASTM C 1372 και τα ακόλουθα: 
1. Χρώμα: Σύμφωνα με το χρωματικό κατάλογο του κατασκευαστή. 
2. Τελική Επιφάνεια Στοιχείου: Σμιλευμένη όψη πέτρας για τις Σειρές Standard και Compac.

Πεπαλαιωμένη όψη για τις Σειρές Keystone Century Wall και Country Manor. Άλλη
διαφορετική επιφάνεια δεν επιτρέπεται χωρίς γραπτή έγκριση. 

3. Οι τελικές επιφάνειες πρέπει να είναι χωρίς θραύσματα (πελεκούδια) και χωρίς ρωγμές
ή άλλες ατέλειες εμφανείς από απόσταση 3,00m κάτω από άπλετο φωτισμό. 

4. Αντοχή σε Ανεμπόδιστη Θλίψη: Τουλάχιστον 3.000PSI (20MPa). 
5. Συνδετήρες: Οι συνδετήρες είναι κατασκευασμένοι από fiberglass και χρησιμοποιούνται

δύο (2) σε κάθε στοιχείο, εκτός από τα μικρά στοιχεία όπου υπάρχει θέση μόνο για ένα
(1) συνδετήρα. (βλ. παράγραφο C.2).

6. Υπάρχει η δυνατότητα κατασκευής σχεδόν κατακόρυφων τοιχίων με κλίση 3 mm σε
κάθε σειρά, και κατασκευή τοιχίων με κλίση ως προς την κατακόρυφο κατά 31.75 mm
σε κάθε σειρά, σύμφωνα πάντα με τα κατασκευαστικά σχέδια. 

7. Απορροφητικότητα: Μέγιστη απορροφητικότητα 8% για κατασκευή τοιχίων με
συνηθισμένα αδρανή υλικά.

8. Σειρά Standard Units: 
α. Πλάτος: 457 mm, ±3 mm. 
β. Βάθος: 508 mm, ±3 mm, δεν συμπεριλαμβάνεται η τραχιά σμιλευμένη επιφάνεια. 
γ. Ύψος: 203 mm, ±1,5 mm. 
δ. Βάρος: 45 kgr το ελάχιστο, όταν χρησιμοποιούνται συνηθισμένα αδρανή υλικά. 
ε. Διατμητική Αντοχή μεταξύ των στοιχείων: 21,000 N/m, ελάχιστη σε κανονική πίεση 13

kPa. 
στ. Αντοχή σύνδεσης Γεωπλέγματος/Στοιχείου: 14,600 N/m, ελάχιστη σε κανονική τάση

13 kPa.
9. Σειρά Compac Units: 

α. Πλάτος: 457 mm, ±3 mm. 
β. Βάθος: 305 mm, ±3 mm, δεν συμπεριλαμβάνεται η τραχιά σμιλευμένη επιφάνεια. 
γ. Ύψος: 203 mm, ±1,5 mm. 
δ. Βάρος: 34 kgr το ελάχιστο, όταν χρησιμοποιούνται συνηθισμένα αδρανή υλικά. 
ε. Διατμητική Αντοχή μεταξύ των στοιχείων: 8,700 N/m, ελάχιστη σε κανονική πίεση

13 kPa. 
στ. Αντοχή σύνδεσης Γεωπλέγματος/Στοιχείου: 7,250 N/m, ελάχιστη σε κανονική τάση

13 kPa.
10.Σειρά Century Wall Units: 

α. Πλάτος: Κυμαινόμενο 178–457 mm, ±3 mm. 
β. Βάθος: 305 mm, ±3 mm, δεν συμπεριλαμβάνεται η τραχιά σμιλευμένη επιφάνεια. 
γ. Ύψος: 203 mm, ±1,5 mm. 
δ. Βάρος: Κυμαινόμενο 16 – 40 kgr, όταν χρησιμοποιούνται συνηθισμένα αδρανή υλικά. 
ε. Διατμητική Αντοχή μεταξύ των στοιχείων: 8,700 N/m, ελάχιστη σε κανονική πίεση

13 kPa. 
στ. Αντοχή σύνδεσης Γεωπλέγματος/Στοιχείου: 7,250 N/m, ελάχιστη σε κανονική τάση

13 kPa.
11.Σειρά Country Manor Units: 

α. Πλάτος: Κυμαινόμενο102 – 406 mm, ±3 mm. 
β. Βάθος: 254 mm, ±3 mm, δεν συμπεριλαμβάνεται η τραχιά σμιλευμένη επιφάνεια. 
γ. Ύψος: 152 mm, ±1,5 mm. 
δ. Βάρος: Κυμαινόμενο 11 – 27 kg όταν χρησιμοποιούνται συνηθισμένα αδρανή υλικά. 
ε. Διατμητική Αντοχή μεταξύ των στοιχείων: 8,700 N/m, ελάχιστη σε κανονική πίεση

13 kPa. 
στ. Αντοχή σύνδεσης Γεωπλέγματος/Στοιχείου: 7,250 N/m, ελάχιστη σε κανονική τάση

13 kPa.
Β. Βοηθητικά Στοιχεία. 

1. Γωνίες: Γωνιακά στοιχεία 90°, με δύο τελικές επιφάνειες όπου αυτό είναι απαραίτητο. 
2. Μονάδες Επικάλυψης: Στοιχεία επικάλυψης με παράλληλες πλευρές για ευθύς και

κυρτούς τοίχους, και στοιχεία με γωνιώδεις πλευρές για του κοίλους τοίχους. Τα στοιχεία
επικάλυψης μπορεί να είναι συμπαγή ή να έχουν οπές σύνδεσης προκειμένου να
συνδεθούν με την υποκείμενη σειρά.

C. Συνδετήρες: 
1. Συνδετήρες χωρίς κεφαλή: Συνδετήρες από fiberglass 13 mm διάμετρο x 133 mm μήκος. 
2. Συνδετήρες με κεφαλή: Παρόμοιοι με τους παραπάνω συνδετήρες, επιπλέον κεφαλή

με διάμετρο 3/4" για την σύνδεση των στοιχείων. 
α. Εφελκυστική Αντοχή: 882 MPa, το ελάχιστο. 
β. Αντοχή σε Κάμψη: 44 MPa, το ελάχιστο. 
γ. Το θερμοκρασιακό εύρος αντοχής των συνδετήρων, κυμαίνεται από –45 °C έως

400 °C. 
δ. Προμηθευτείτε τους κατάλληλους συνδετήρες για την συγκράτηση του γεωπλέγματος

στη θέση του, κατά τη φάση της προέντασης και κατασκευής του επιχώματος
πλήρωσης. 

ε. Όλοι συνδετήρες πρέπει να προέρχονται από «Εγκεκριμένους Προμηθευτές» με τη
σχετική σημείωση επιβεβαίωσης της Keystone Retaining Wall Systems, Inc.

D. Δομικές Κόλλες: Η Keystone προμηθεύει επίσης την δομική κόλλα KapSeal.
E. Υλικά Στρώσης Επιπέδωσης: Βάση από συμπυκνωμένο θραυστό υλικό ή άοπλο σκυρόδεμα,

όπως προδιαγράφεται από τα κατασκευαστικά σχέδια.
F. Υλικό Αποστράγγισης: Το υλικό πρέπει να είναι καθαρό και να έχει την ακόλουθη

κοκκομετρία: 
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3.4 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
A. Τοποθετήστε την πρώτη σειρά στοιχείων στην στρώση επιπέδωσης και ελέγξτε την

ευθυγραμμία και την επιπέδωσή τους, χρησιμοποιώντας ράμματα και αλφάδι. Μην
προσπαθήσετε να ευθυγραμμίσετε τα στοιχεία από την επιφάνειά τους, διότι αυτή είναι
ακανόνιστη. 

B. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχείαέχουν τοποθετηθεί σωστά και βρίσκονται σε πλήρη επαφή
με την στρώση επιπέδωσης. 

C. Τοποθετήστε τα μέτωπα των στοιχείων δίπλα–δίπλα χωρίς να αφήνετε κενά μεταξύ τους.
Σχεδιάστε τις γωνίες και τις καμπύλες σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. 

D. Τοποθετήστε τους συνδετήρες και ελέγξτε εάν τα κατασκευαστικά σχέδια προβλέπουν
κατασκευή τοιχίου με κλίση ως προς την κατακόρυφο. Σε αυτή την περίπτωση ο συνδετήρας
πρέπει να τοποθετηθεί στην αντίστοιχη οπή του στοιχείου. 

E. Τοποθετήστε και συμπυκνώστε το υλικό αποστράγγισης μέσα και πίσω από τα δομικά
στοιχεία. Τοποθετήστε τουλάχιστον 0.03 m3 υλικού αποστράγγισης σε κάθε στοιχείο,
γεμίζοντας τους πυρήνες, τους χώρους ανάμεσα και πίσω από τα στοιχεία. 

F. Τοποθετήστε και συμπυκνώστε το επίχωμα πλήρωσης, πίσω από τη ζώνη αποστράγγισης. 
G. Συνεχίστε την κατασκευή του τοιχίου, της ζώνης αποστράγγισης και του επιχώματος

πλήρωσης. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των δομικών στοιχείων του τοιχίου που μπορούν
να τοποθετηθούν, πριν τοποθετηθεί και συμπυκνωθεί η ζώνη στράγγισης και το επίχωμα
πλήρωσης, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δύο σειρές.

3.5 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΩΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
A. Προσανατολίστε τον άξονα του γεωπλέγματος με τη μεγαλύτερη αντοχή, κάθετα στην

ευθεία του τοιχίου.
B. Τοποθετήστε το γεώπλεγμα ενίσχυσης στις στάθμες και την έκταση που προβλέπουν τα

κατασκευαστικά σχέδια, ή σύμφωνα με τις επί τόπου υποδείξεις του μηχανικού.
C. Βάλτε το γεώπλεγμα οριζόντια επάνω στο συμπυκνωμένο επίχωμα πλήρωσης και συνδέστε

το με τα δομικά στοιχεία. Τοποθετήστε την επόμενη σειρά στοιχείων πάνω από το
γεώπλεγμα. Αγκυρώστε και τραβήξτε το γεώπλεγμα ώστε να διατηρηθεί τεντωμένο πριν
από την τοποθέτηση της επόμενης στρώσης του επιχώματος πλήρωσης.

D. Τοποθετήστε το γεώπλεγμα ενίσχυσης, συνεχόμενο σε όλο το μήκος που προβλέπει ο
σχεδιασμός. Τα φύλλα των γεωπλεγμάτων θα τοποθετούνται δίπλα–δίπλα για 100% κάλυψη
σε κάθε επίπεδο. Μην συνδέετε κομμάτια γεωπλέγματος μικρού μήκους ή μην αφήνετε
κενά μεταξύ των φύλλων γεωπλέγματος.

3.6 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ
A. Τοποθετήστε, απλώστε και συμπυκνώστε το επίχωμα πλήρωσης, με τέτοιο τρόπο ώστε να

ελαχιστοποιείται η χαλάρωση του γεωπλέγματος ή ο κίνδυνος δημιουργίας άλλων φθορών.
B. Τοποθετήστε και συμπυκνώστε το οπλισμένο επίχωμα πλήρωσης σε στρώσεις των οποίων το

πάχος δεν υπερβαίνει τα 150 mm, όταν η συμπύκνωση γίνεται με χειροκίνητα μέσα, ή τα 200
έως 250 mm όταν γίνεται χρήση βαρέως εξοπλισμού συμπύκνωσης. Μειώστε το πάχος των
στρώσεων όπου είναι απαραίτητο, προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή συμπύκνωση.

C. Συμπυκνώστε το οπλισμένο επίχωμα πλήρωσης έως το 95% της μέγιστης συμπύκνωσης,
όπως ορίζεται από το πρότυπο ASTM D 698. Η περιεκτικότητα σε υγρασία των υλικών του
επιχώματος πλήρωσης, πριν και κατά τη διάρκεια της συμπύκνωσης, πρέπει να είναι
κατανεμημένη ομοιόμορφα σε κάθε στρώση και θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ + 0 έως
–3 ποσοστιαίες μονάδες από το βέλτιστο ποσοστό υγρασίας.

D. Σε απόσταση μικρότερη των 900 mm από το τελείωμα των στοιχείων, πρέπει να
χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο, ελαφρύς χειροκίνητος εξοπλισμός.

E. Μην χρησιμοποιείτε μηχανοκίνητο κατασκευαστικό εξοπλισμό, απευθείας επάνω στο
γεώπλεγμα. Το ελάχιστο πάχος στρώσης που απαιτείται πάνω από το γεώπλεγμα,
προκειμένου να κινηθεί μηχανοκίνητος τροχοφόρος εξοπλισμός είναι 150 mm. Οι στροφές
των τροχοφόρων οχημάτων πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο, προκειμένου να
αποφευχθούν οι μετατοπίσεις των υλικών και οι φθορές στο γεώπλεγμα.

F. Λαστιχοφόρος εξοπλισμός πρέπει να διέρχεται πάνω από το γεώπλεγμα με χαμηλές
ταχύτητες, μικρότερες των 15 kmh. Τα απότομα φρεναρίσματα και οι απότομες στροφές
πρέπει να αποφεύγονται.

G. Στο τέλος κάθε ημέρας εργασίας, δώστε κλίση προς τα πίσω στην τελευταία στρώση του
επιχώματος πλήρωσης, έτσι ώστε τα νερά να μην απορρέουν απευθείας στην επιφάνεια
του κατασκευασμένου τοιχίου. Σε κάθε περίπτωση αποτρέψτε την απορροή υδάτων από
παρακείμενες περιοχές, στο χώρο κατασκευής του τοιχίου.

3.7 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ
Κολλήστε τα στοιχεία επικάλυψης με την υποκείμενη σειρά, με μια κόλλα παντός καιρού
που συστήνεται από τον κατασκευαστή.

3.8 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ
A. Κατακόρυφη ευθυγράμμιση: Μέγιστη απόκλιση 37,5mm κάθε 10m μήκους τοιχίου.
B. Κλίση τοιχίου: Απόκλιση 20° από την κλίση σχεδιασμού.
C. Οριζόντια Ευθυγράμμιση: Μέγιστη απόκλιση 37,5mm κάθε 3m μήκους τοιχίου. Γωνίες,

κάμψεις και καμπύλες 305 mm από τη θέση σχεδιασμού.
D. Μέγιστο οριζόντιο κενό μεταξύ των δομημένων στοιχείων: 12 mm.

3.9 ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
** ΣΗΜΕΙΩΣΗ ** Αυτό το άρθρο δεν εφαρμόζεται εάν ο ιδιοκτήτης δεν απαιτεί επί τόπου δοκιμές
ή επίβλεψη, το κόστος των οποίων επιβαρύνεται ο ίδιος. Οι επί τόπου δοκιμές και οι υπηρεσίες
επίβλεψης, πρέπει να εκτελούνται μόνο από πιστοποιημένους και έμπειρους μηχανικούς και
τεχνικούς. Σαν ελάχιστη διασφάλιση ποιότητας, πρέπει να εκτελεστούν δοκιμές που θα
περιλαμβάνουν έλεγχο του εδάφους θεμελίωσης, των υλικών κατασκευής του επιχώματος
πλήρωσης, καθώς επίσης επαλήθευση των σχεδιαστικών παραμέτρων και επίβλεψη της
κατασκευής για τη γενική συμμόρφωση με τα κατασκευαστικά σχέδια και προδιαγραφές.

Ο ιδιοκτήτης θα είναι υπεύθυνος για τις υπηρεσίες επίβλεψης και δοκιμών,
συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων εργαστηρίων, προκειμένου να διασφαλίσει
την ποιότητα κατασκευής κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του έργου. Αυτό βέβαια δεν
απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις δικές του υποχρεώσεις για την διασφάλιση της ποιότητας
στη φάση της κατασκευής.

1. Κόσινο 1 inch (25 mm), διερχόμενο ποσοστό 100%. 
2. Κόσκινο 3/4 inch (19 mm), διερχόμενο ποσοστό 75–100%. 
3. Κόσκινο No. 4 (4.75 mm), διερχόμενο ποσοστό 0 – 10%. 
4. Κόσκινο No. 50 (300 micro–m), διερχόμενο ποσοστό 0 – 5%.

G. Καλά στρογγυλεμένα χαλίκια δεν είναι αποδεκτά.
H. Οπλισμένο Επίχωμα Πλήρωσης: Χωρίς συντρίμματα ή μπάζα και με την ακόλουθη

κοκκομετρία:
1. Κόσκινο 2 inch (50 mm), διερχόμενο ποσοστό 75–100%.
2. Κόσκινο 3/4 inch (19 mm), διερχόμενο ποσοστό 75–100%.
3. Κόσκινο No. 4 (4.75 mm), διερχόμενο ποσοστό 20–100%.
4. Κόσκινο No. 40 (425 micro–m), διερχόμενο ποσοστό 0–60%.
5. Κόσκινο No. 200 (75 micro–m), διερχόμενο ποσοστό 0–35%.
6. Δείκτης Πλαστικότητας (PI) μικρότερος από 10, και Όριο Υδαρότητας (LL) μικρότερο

από 40,7. Μέγιστο μέγεθος αδρανών υλικών: 3/4 inch (19 χιλ.), εκτός αν οι δοκιμές
υπαίθρου που έχουν εκτελεστεί ή πρόκειται να εκτελεσθούν αξιολογήσουν την πιθανή
μείωση ονομαστικής αντοχής του γεωπλέγματος, λόγω φθορών του κατά τη διάρκεια
της κατασκευής.

7. Εδαφικά υλικά επί τόπου εκσκαφών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εφόσουν καλύπτουν
τις παραπάνω απαιτήσεις.

8. Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλα εδάφη (αργίλους υψηλής πλαστικότητας ή οργανικά
εδάφη) για την κατασκευή του επιχώματος πλήρωσης ή την κατασκευή της οπλισμένης
εδαφικής μάζας.

9. Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε εδαφικού υλικού, θα πρέπει να υποβάλλονται στον
αρμόδιο μηχανικό, τα αντίστοιχα εργαστηριακά αποτελέσματα των εδαφικών δειγμάτων,
για έγκριση.

Ι. Γεώπλεγμα: Γεωσυνθετικό υλικό από υψηλής αντοχής ίνες πολυεστέρα ή υψηλής πυκνότητας
πολυαιθυλένιο, το οποίο κατασκευάζεται αποκλειστικά ως στοιχείο εδαφικού οπλισμού. 
1. Πολυεστερικά Γεωπλέγματα: Πλεγμένα από υψηλής αντοχής ίνες πολυεστέρα, με

μοριακό βάρος που υπερβαίνει τα 25.000 Meg/m, και ακραία μέλη καρβοξυλιακών
ομάδων με τιμές μικρότερες του 30. Τα γεωπλέγματα είναι εμποτισμένα με στρώσεις
PVC που τα προφυλάσσει από αποφλοιώσεις, ραγίσματα και απογύμνωση. 

2. Ta, είναι το μακροπρόθεσμο επιτρεπόμενο εφελκυστικό φορτίο σχεδιασμού και πρέπει
να προσδιορίζεται ως εξής: 
a. Ta = Tult/(RFcr x RFd x RFid x FS) 
b. Στον υπολογισμό του Ta λαμβάνεται ως διάρκεια ζωής τα 75 έτη. 

3. RFcr, Παράγοντας απομείωσης του Επιτρεπόμενου Εφελκυστικού Φορτίου λόγω
Ερπυσμού: Προσδιορίζεται από την εκτέλεση δοκιμής ερπυσμού διάρκειας 10.000
ωρών, σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D 5262. Ως ελάχιστη τιμή λαμβάνεται το 1,60. 

4. RFd, Παράγοντας Απομείωσης Αντοχής λόγω Γήρανσης: Προσδιορίζεται από μια σειρά
εργαστηριακών δοκιμών συγκεκριμένων πολυμερικών υλικών, κάτω από ένα ευρύ φάσμα
εδαφικών περιβαλλόντων. Ως ελάχιστη τιμή λαμβάνεται το 1,10. 

5. RFid, παράγοντας απομείωσης λόγω Φθορών κατά την Κατασκευή: Προσδιορίζεται από
δοκιμές που εκτελούνται σύμφωνα με το πρότυπο GRI–GG4, οι οποίες καταγράφουν
τις φθορές που προκαλούν στα γεωπλέγματα τα διάφορα υλικά κατά τη διάρκεια της
κατασκευής. Ως ελάχιστη τιμή λαμβάνεται το 1,05. Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών
πρέπει να είναι διαθέσιμα για κάθε ένα υλικό ξεχωριστά, προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν στον σχεδιασμό του έργου.

6. FS, Ολικός Συντελεστής Ασφαλείας: Λαμβάνεται η τιμή 1.50, εκτός και εάν η μελέτη
προδιαγράφει άλλη τιμή.

7. Μέγιστο εφελκυστικό φορτίο σχεδιασμού: Όχι μεγαλύτερο από τον εργαστηριακό
προσδιορισμό της τιμής αντοχής σύνδεσης γεωπλέγματος/δομικού στοιχείου, όπως
αυτή περιορίζεται από το "ύψος άρθρωσης", διαιρεμένη με συντελεστή 1,50.
Χρησιμοποιείστε τις εργαστηριακές και υπολογιστικές διαδιακασίες που είναι σύμφωνες
με το πρότυπο NCMA SRWU–1.

8. Συντελεστής αλληλεπίδρασης Εδάφους, Ci: Προσδιορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο
GRI–GG5 με μέγιστη μετατόπιση 0,75 inch (19 mm).

9. Ποιοτικός έλεγχος κατασκευής: Εξετάστε ένα στοιχείο κάθε 3.700 στοιχεία ή ένα
στοιχείο κάθε ημερήσια παραγωγή. Στις δοκιμές ποιοτικού ελέγχου πρέπει να
περιλαμβάνονται και οι δοκιμές εφελκυστικής αντοχής των γεωπλεγμάτων, καθώς και
ο δείκτης ροής για τα γεωπλέγματα HDPE, και το μοριακό βάρος για τα πολυεστερικά
γεωπλέγματα.

** ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Μην εφαρμόζετε την παρακάτω παράγραφο εφόσον αυτή δεν απαιτείται.
J. Σωλήνας Αποστράγγισης: Διάτρητος ή με εγκοπές σωλήνας από PVC που συμμορφώνεται

με το πρότυπο ASTM D 3034, ή αυλακωτός σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας
που συμμορφώνεται με το πρότυπο ASTM F 405.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
3.1 ΕΛΕΓΧΟΣ 

Βεβαιωθείτε ότι οι διαστάσεις του τοιχίου είναι σωστές και το υπόστρωμα είναι σε κατάλληλη
κατάσταση για την τοποθέτηση των δομικών στοιχείων. Μην συνεχίσετε την κατασκευή
εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχουν σφάλματα, έως ότου διορθωθούν.

3.2 ΕΚΣΚΑΦΗ 
A. Προχωρήστε στην εκσκαφή σύμφωνα με τα όρια και τα επίπεδα των κατασκευαστικών

σχεδίων. Πάρτε την έγκριση του μηχανικού πριν από την δημιουργία της στρώσης
επιπέδωσης. Επιπεδώστε την ζώνη θεμελίωσης και ελέγξτε εάν απαιτούνται διορθωτικές
εργασίες. 

B. Αφαιρέστε τα ακατάλληλα εδάφη και αντικαταστήστε τα με κατάλληλες επιχώσεις. Εάν αυτή
η εργασία εγκρίνεται εκ των προτέρων από τον Μηχανικό, τότε έχει πρόσθετη αμοιβή. 

C. Να είστε προσεκτικοί προκειμένου να μην διαταραχτούν τα υλικά του επιχώματος και της
θεμελίωσης, πέρα από τα όρια που καθορίζονται στα κατασκευαστικά σχέδια.

3.3. ΣΤΡΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΣΗΣ 
A. Τοποθετήστε το υλικό της στρώσης επιπέδωσης στα όρια και τα επίπεδα που προβλέπουν

τα κατασκευαστικά σχέδια. Επεκτείνετε την στρώση επιπέδωσης κατά 150 mm τουλάχιστον
μπροστά και πίσω από τα δομικά στοιχεία. Η στρώση επιπέδωσης πρέπει να έχει ελάχιστο
πάχος 150mm. 

B. Συμπυκνώστε το κοκκώδες υλικό της στρώσης επιπέδωσης, κατ' ελάχιστο 95% κατά
Standard Proctor ή 90% κατά Modified Proctor. 

C. Η τελική επιφάνεια της στρώσης επιπέδωσης πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη επαφή με τη
βάση των δομικών στοιχείων.



Διατηρούμε το δικαίωμα να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας και να προβούμε σε αλλαγές των
προδιαγραφών και του σχεδιασμού χωρίς ειδοποίηση. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο
παρόν έντυπο έχουν συνταχθεί από τη KEYSTONE και εμπεριέχουν το καλύτερο δυνατό επίπεδο
της εμπειρίας και της γνώσης μας. Το έντυπο αυτό παρουσιάζει ακριβώς την χρήση των προϊόντων
KEYSTONE και επεξηγεί τις εφαρμογές τους. Η τελική αποδοχή της καταλληλότητας των
προϊόντων,για τη χρήση που προβλέπεται, και ο τρόπος χρήσης τους, είναι αποκλειστική ευθύνη
του χρήστη.

Διανέμεται από:

KEYSTONE RETAINING WALL SYSTEMS, INC.
A Contech Company 4444 West 78th Street

Minneapolis, MN 55435 U.S.A.
(952) 897-1040 • (952) 897-3858 fax 

www.keystonewalls.com • CM-M04

GEORET ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Καλαβρύτων 23, Θέα Πατρών 265 00
Tηλ.: 2610-590.626, fax: 2610-590.624
www.georet.gr, Email: sales@georet.gr

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
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