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Engineering a
Better Solution

Το μότο της Maccaferri είναι ‘Engineering a Better
Solution’. Δεν προμηθεύουμε απλά προϊόντα αλλά
συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας προσφέροντας
τεχνογνωσία για να παραδώσουμε πολύπλευρες,
οικονομικά αποτελεσματικές και περιβαλλοντικά φιλικές
λύσεις. Στοχεύουμε σε αμοιβαία ικανοποιητικές σχέσεις
με τους πελάτες μας μέσω της ποιότητας των υπηρεσιών
και των λύσεών μας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ MACCAFERRI GROUP

Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα εφεύραμε το
συρματοκιβώτιο (Gabion) και αλλάξαμε δραματικά
το τοπίο στο χώρο των έργων πολιτικού μηχανικού.
Και εξακολουθούμε να το αλλάζουμε ακόμα σήμερα.
Εργαζόμαστε καθημερινά για να προσφέρουμε τις
καλύτερες λύσεις στους πελάτες μας σε κάθε σημείο του
πλανήτη. Το παγκόσμιο δίκτυό μας αναπτύσσεται μέσω
της καινοτομίας και της διαφοροποίησης των τομέων
δραστηριότητάς μας αλλά και μέσω μιας συνεχώς
αυξανόμενης γκάμας προϊόντων και εφαρμογών
υψηλής ποιότητας και φιλικών προς το περιβάλλον.

Ο Ομιλός μας ιδρύθηκε το 1879 και σύντομα καθιερώθηκε
σε παγκόσμιο επίπεδο ως σημείο αναφοράς για τον
σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων λύσεων,
με γραφεία σε περισσότερες από 70 χώρες και 30
εργοστάσια παγκοσμίως. Θεωρούμε αποστολή μας την
επιδίωξη της υπεροχής στον τομέα μας μέσω συνεχούς
βελτίωσης ενώ παράλληλα παρέχουμε στους πελάτες μας
μηχανικές λύσεις καινοτόμες, προηγμένες και φιλικές προς
το περιβάλλον. Δεσμευόμαστε για εξαιρετική ποιότητα και
βιωσιμότητα ώστε να αυξάνουμε την αξία κάθε έργου για
όλους τους ενδιαφερόμενους καθώς και για τις κοινότητές
μας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ προϊόντων MACCAFERRI

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
© Officine Maccaferri S.p.A.

Engineering a Better Solution

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Tο 1879 εφηύραμε το συρματοκιβώτιο και αλλάξαμε
την εξελικτική πορεία της γεωτεχνικής μηχανικής.
Εξακολουθούμε να την αλλάζουμε ακόμη και σήμερα.
Παρέχουμε γεωτεχνικές υπηρεσίες σε πολλούς
τομείς της αγοράς, επιλύοντας τα γεωτεχνικά
προβλήματά τους. Είμαστε μια καθετοποιημένη
εταιρεία, διεξάγουμε έρευνα, σχεδιασμό, παράγουμε
και προμηθεύουμε προϊόντα αλλά και υποστηρίζουμε
την εφαρμογή των λύσεων μας.
Η παρουσία μας σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω των
γραφείων και των εργοστασίων μας, σημαίνει ότι
δεν είστε ποτέ μακριά από τους μηχανικούς της
Maccaferri και την υποστήριξη που μπορούν να
προσφέρουν στα έργα σας.
Η τεχνογνωσία μας μοιράζεται σε όλη την επιχείρησή
μας και στους πελάτες μας. Παρέχουμε αυτή τη
παγκόσμια τεχνογνωσία σε τοπικό επίπεδο μέσω
των εξειδικευμένων μηχανικών μας.
Προσπαθούμε πάντα για την εφαρμογή του
μότο μας ‘Engineering a better solution’ ώστε να
ελαχιστοποιούμε το αποτύπωμα του άνθρακα με την
επαναχρησιμοποίηση των υλικών που βρίσκονται in
situ στο έργο, όποτε αυτό είναι δυνατό.
Οι λύσεις που παρέχουμε ή ο συνδυασμός των
προϊόντων που χρησιμοποιούμε είναι καινοτόμα και
μέσω αυτών αναπτύσσουμε την εταιρεία μας. Το
Κέντρο Καινοτομίας & Έρευνας της Maccaferri (ΜΙC,
R&D) είναι ένα εργαστήριο το οποίο βελτιστοποιεί
τα υλικά, τον σχεδιασμό και την παραγωγή. Το
αποτέλεσμα είναι τα πολλαπλά οφέλη για τους
πελάτες μας.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Οι εφαρμογές μας:
1. Υδραυλικά έργα
2. Τοιχία αντιστήριξης & Οπλισμένη γη
3. Προστασία από βραχοπτώσεις και
χιονοφράκτες
4. Σταθεροποίηση Εδαφών και
Οπλισμός Οδοστρωμάτων
5. Οπλισμός Βάσεων
6. Έλεγχος της Διάβρωσης
7. Περιβάλλον, Αποξήρανση & Χ.Υ.Τ.Α /
Χ.Α.Δ.Α
8. Παράκτια Προστασία, Λιμενικές
Υποδομές & Προστασία Υποθαλάσσιων
Αγωγών
9. Συστήματα Αποστράγγισης
10. Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές &
Αποκατάσταση Τοπίου
11. Στηθαία Ασφαλείας & Ηχοπετάσματα
12. Σήραγγες

Παράγουμε και προμηθεύουμε προϊόντα υψηλής
ποιότητας και αντοχής τα οποία προσφέρουν:
Αύξηση της διάρκειας ζωής των κατασκευών
Μείωση της επιβάρυνσης στο περιβάλλον
Σιγουριά στον πελάτη
Πολλά από τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα
από διεθνείς ή τοπικούς φορείς.
Αυτό το ενημερωτικό έντυπο αποτελεί μια σύντομη
εισαγωγή στην γκάμα των λύσεων που προσφέρει
η Maccaferri. Αναλυτικές τεχνικές πληροφορίες,
φυλλάδια, εγχειρίδια σχεδιασμού και πολλά
περισσότερα είναι διαθέσιμα στο τοπικό γραφείο
της Maccaferri και στην ιστοσελίδα μας.





Περιβάλλον, αποξήρανση & Χ.Υ.Τ.Α / Χ.Α.Δ.Α
Έλεγχος της διάβρωσης





Περιφράξεις με συρματόπλεγμα





Υδραυλικά έργα





Αρχιτεκτονικές εφαρμογές & αποκατάσταση τοπίου





















Αγροβιομηχανία

Συστήματα αποστράγγισης



Κτηριακά,
βιομηχανικά,
Αθλητικά έργα

Παράκτια προστασία, λιμενικές υποδομές & προστασία αγωγών

Αντιπλημμυρικά
& Έργα Έκτακτης
Ανάγκης



Άμυνα &
Ασφάλεια



Περιβάλλοντος



Προστασία



Παράκτια Έργα
& Διευθετήσεις
Ποταμών

Ενέργεια /
Πετρέλαιο και
Φυσικό Αέριο

Οπλισμός βάσεων

Ορυχεία /
Μεταλλεία

Εφαρμογές

Αστικές
Υποδομές

Συσχετισμός μεταξύ των εφαρμογών
και των τομέων της αγοράς

Υποδομές
Μεταφορών

Τομείς της Αγοράς






































Τοιχία αντιστήριξης & Οπλισμένη γη









Προστασία από βραχοπτώσεις και χιονοφράκτες









Στηθαία ασφαλείας και ηχοπετάσματα









Σταθεροποίηση εδαφών και οπλισμός οδοστρωμάτων







Σήραγγες


















Ιχθυοκαλλιέργειες (*)



* Δεν καλύπτεται σε αυτόν τον οδηγό. Παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.maccaferri.com για περισσότερες πληροφορίες.
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Διαχείριση της δύναμης του νερού

Διαμήκεις δομές

Με εξειδίκευση στα υδραυλικά έργα για
περισσότερα από 130 χρόνια υποστηρίζουμε
τους πελάτες μας επιλέγοντας κατάλληλες
λύσεις για τα προβλήματα υδραυλικής
διάβρωσης που αντιμετωπίζουν. Με μια μεγάλη
γκάμα προϊόντων, έχουμε τη δυνατότητα να
προσαρμόζουμε ανάλογα τη προτεινόμενη
παρέμβαση ώστε να βελτιστοποιηθεί η λύση.
Οι λύσεις που προτείνουμε διαθέτουν ευκαμψία,
υδατο-περατότητα και αντοχή σ’ αυτά τα
δυναμικά υδραυλικά περιβάλλοντα.

Η προστασία της κοίτης και των πρανών του ποταμού
από τη διάβρωση εξαρτάται από τις αναμενόμενες
υδραυλικές δυνάμεις. Έτσι γεωσυνθετικά τύπου
Macmat® και βιοδιασπώμενα Βiomac® C (GEOMAT)
χρησιμοποιούνται για χαμηλές ενέργειες ροής ενώ
οι στρώμνες τύπου Reno και τα συρματοκιβώτια για
υψηλές ενέργειες ροής.

Συμπεριλαμβάνοντας μέτρα εμβιο-μηχανικής
εδάφους στα υδραυλικά έργα ενισχύουμε την
αναβλάστηση ώστε να εναρμονίζεται με το
περιβάλλον.
Οι λύσεις μας περιλαμβάνουν:

Εφαρμογές σε κανάλια
Οι στρώμνες τύπου Reno και τα συρματοκιβώτια
συνήθως χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένη διάταξη
με σκοπό να διευθετήσουν την πορεία του νερού και
να προστατέψουν τη κοίτη του καναλιού.
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Φράγματα, οχετοί και εγκάρσιες δομές

Στεγανοποίηση δεξαμενών, λιμνών και
καναλιών
Οι αδιαπέρατες μεμβράνες μας τύπου MacLine® και
τα γεωσυνθετικά μπετονίτη χρησιμοποιούνται συχνά
στα υδραυλικά έργα για τη συγκράτηση του νερού.
Αποτρέπουν την αποστράγγισή του ή τη διαρροή
του στον υδροφόρο ορίζοντα. Τέτοιες γεωμεμβράνες
συχνά χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με
γεωυφάσματα MacTex® και τα γεωσυνθετικά
αποστράγγισης τύπου MacDrain®.

Ελέγχοντας και διαχέοντας την ενέργεια σε
συγκεκριμένες περιοχές μέσω διαβαθμισμένων
δομών μειώνουμε την υδραυλική κλίση του ποταμού
και συνεπώς τις δυνάμεις διάβρωσης. Οι δομές από
συρματοκιβώτια και στρώμνες τύπου Reno είναι
εύκαμπτες και απλές στη τοποθέτησή τους.
Οι δομές διευθέτησης ποταμών οδηγούν τις ροές του
νερού μέσα ή έξω από οχετούς και συνήθως έχουν
δύο λειτουργίες: προστασία κατά της υδραυλικής
διάβρωσης και γεωτεχνική σταθερότητα της δομής.
Τα συρματοκιβώτια και τα συστήματα Terramesh®
μπορούν να συγκρατήσουν και να σταθεροποιήσουν
τις όχθες ενός ποταμού.

Έργα διευθέτησης καναλιού σε αστική περιοχή.

Λογισμικό Mac.R.Α.
To λογισμικό μας χρησιμοποιείται για τον
σχεδιασμό προστασίας καναλιών και
εγκάρσιων δομών. Επιτρέπει στον μελετητή
να εκτελέσει γρήγορα μια υδραυλική προμελέτη ώστε να αξιολογήσει το είδος της
προστασίας που απαιτείται για τη όχθη του
ποταμού ή για τον υδατοφράκτη.

Clovelly Beach, Cape Town, South Africa

Διαμήκης διευθέτηση κυρίως κλάδου ποταμού.

Οι εφαρμογές υδατοφρακτών μπορούν να είναι
μικρού ή μεγάλου μεγέθους.
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ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΓΗ
Οπλισμένη γη & οπλισμός πρανών
Όταν οι πελάτες μας χρειάζονται ένα μικρό τοιχίο
αντιστήριξης για την ανάπτυξη μιας κτιριακής
υποδομής, ένα μεγάλο τοιχίο ορυχείου (crusher
wall) ή μια ογκώδη εφαρμογή οπλισμένης γης σε
ένα μεγάλο έργο υποδομής, εμπιστεύονται τη
Maccaferri να τους προσφέρει την απαιτούμενη
υποστήριξη.

Τοιχία βαρύτητας αντιστήριξης
Αφού έχουν δοκιμαστεί για περισσότερο από έναν
αιώνα τα συρματοκιβώτιά μας εκσυγχρονίζονται
με κορυφαίας τεχνολογίας παραγωγή, αντοχή στη
διάβρωση και σχεδιασμό. Με συρματοκιβώτια
μπορούν να κατασκευαστούν χαμηλού κόστους,
υψηλής αισθητικής και με μεγάλη διάρκεια ζωής
τοιχία αντιστήριξης.
Έχοντας παγκοσμίως ηγετική θέση στην παραγωγή
χαλύβδινων πλεγμάτων διπλής πλέξης παράγουμε
εύκαμπτα συρματοκιβώτια που παρέχουν υψηλή
αντοχή και δυνατότητα αποστράγγισης. Έτσι
προσφέρουν υψηλή αντοχή στα φαινόμενα
διαφορικής καθίζησης και απορροφούν τις
παραμορφώσεις με ευκολία.
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Η χρήση γεωπλέγματων αυξάνει τη φέρουσα
ικανότητα του εδάφους με αποτέλεσμα στις
κατακόρυφες δομές οπλισμένης γης να επιτυγχάνεται
καλύτερη και ομοιόμορφη κατανομή υψηλών φορτίων
και μικρότερης έκτασης φαινόμενα καθιζήσεων. Έτσι
μπορεί να επιτευχθεί μείωση του αποτυπώματος του
άνθρακα κατά την κατασκευή νέου επιχώματος σε
οδικά δίκτυα ή να δημιουργηθεί επί πλέον περιοχή
προς εκμετάλλευση. Στα γεωπλέγματα της Maccaferri
περιλαμβάνονται οι τύποι MacGrid® WG, ParaGrid®
και Paralink® τα οποία διαθέτουν υψηλή αντοχή σε
εφελκυσμό, μικρό ποσοστό επιμήκυνσης υπό φορτίο
και άριστη αλληλεπίδραση με το εδαφικό υλικό.
Τα συστήματα Terrasmesh® και Green Terramesh®
συνδυάζουν την ταχεία τοποθέτηση με την εφαρμογή
ενός εύκαμπτου συστήματος οπλισμένης γης.
Χρησιμοποιούμενα σε συνδυασμό με τα πολυμερή
γεωπλέγματά μας βρίσκουν εφαρμογή σε υπερυψηλές υβριδικές δομές. Έχουμε ολοκληρώσει
πολυάριθμες τέτοιες δομές με ύψος μεγαλύτερο από
30m ακόμα και σε σεισμογενείς περιοχές.
Τα συστήματα οπλισμένων επιχωμάτων Green
Terramesh® επιτρέπουν την αναβλάστηση του
κεκλιμένου μετώπου του πρανούς.

Τοιχία αντιστήριξης και λύσεις οπλισμένης γης.

ΜacSTARS
Πρόκειται για το λογισμικό μας που βοηθά
στον σχεδιασμό των τοιχίων αντιστήριξης και
των εφαρμογών οπλισμένης γης. Προσφέρει
τις βέλτιστες λύσεις εξισορροπώντας
τεχνικές επιδόσεις, περιβαλλοντική
συμβατότητα και αρχιτεκτονική αρμονία.

Κατακόρυφα τοιχία με μέτωπο από
σκυρόδεμα
Όταν είναι πολύ περιορισμένος ο χώρος
κατασκευής ή απαιτείται εφαρμογή οπλισμένης γης
με κάθετο μέτωπο τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το
σύστημα MacRes® της Macccaferri.
Είναι ιδανικό για κατασκευές υψηλών τοιχίων σε
ορυχεία ή υποδομές όπου τα ενεργά φορτία είναι
υψηλά. Το σύστημα MacRes® χαρακτηρίζεται από
λωρίδες γεωσυνθετικών ανθεκτικές στη διάβρωση
ParaWeb® οι οποίες συνδέονται με τα πάνελ
σκυροδέματος του μετώπου.
Μια πιο τυπική και αρχιτεκτονικά καλαίσθητη
εφαρμογή προσφέρεται με την χρήση τμηματικών
μπλοκ MacWall® για την κατασκευή οπλισμένων
επιχωμάτων.

Οφέλη Οπλισμένης Γης
Μεγιστοποίηση της δυνατότητας
επαναχρησιμοποίησης των υλικών που
βρίσκονται in situ ως δομικά υλικά πλήρωσης

‘’Τα ParaGrid και ParaLink είναι
ανάμεσα στα περισσότερο
χρησιμοποιούμενα και δοκιμασμένα
γεωπλέγματα παγκοσμίως και
προσφέρουν υψηλές επιδόσεις και
διάρκεια ζωής σχεδιασμού πάνω
από 120 χρόνια.’’

Επιτυγχάνεται βιωσιμότητα αλλά και μείωση των
ρύπων από τη μετακίνηση υλικών με φορτηγά
Οικονομικά αποδοτικό
Μεγάλη ποικιλία σε επενδύσεις μετώπου
συμπεριλαμβανομένων τύπων που προσφέρουν
δυνατότητα αναβλάστησης, μπλοκ σκυροδέματος
και πάνελ
Clovelly Beach, Cape Town, South Africa

Καλύτερη κατανομή των φορτίων διαφορικής
καθίζησης και των σεισμικών φορτίων σε σχέση
με τις άκαμπτες δομές.
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ
ΒΡΑΧΟΠΤΩΣΕΙΣ &
ΧΙΟΝΟΦΡΑΚΤΕΣ
Με πάνω από 60 χρόνια εμπειρία τα συστήματα
μας για τη προστασία από βραχοπτώσεις και για
τον περιορισμό των φυσικών κινδύνων αποτελούν
απαραίτητα στοιχεία για την ασφάλεια ανθρώπων,
οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων, εργασιών σε
ορυχεία αλλά και περιουσιών.

Απλή Επένδυση (ελεύθερο πλέγμα)
Το χαλύβδινο πλέγμα μας διπλής πλέξης είναι
εύκαμπτο και προσαρμόζεται εύκολα σε βραχώδη
πρανή συγκρατώντας την χαλαρή βραχόμαζα και τις
ροές κορημάτων. Για μεγάλου ύψους πρανή και για
αυξημένα φορτία από ροές κορημάτων (ή φορτία
από χιόνι/πάγο) ενδείκνυται ως λύση επένδυσης το
χαλύβδινο πλέγμα Maccaferri Steelgrid® HR λόγω
της υψηλής του αντοχής.

Επιφανειακή Ενίσχυση Μετώπου
(πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα)
Η γκάμα των υψηλής αντοχής χαλύβδινων πλεγμάτων
μας είναι σχεδιασμένη ώστε αυτά να λειτουργούν σε
συνδυασμό με αγκυρία, δημιουργώντας ένα σύστημα
το οποίο αυξάνει τη σταθερότητα των ασταθών
επιφανειακών στρωμάτων σε βραχώδη πρανή.
Απαρτιζόμενα από χαλύβδινα συρματόσχοινα υψηλής
αντοχής τα HEA πάνελ και τα πλέγματα Steelgrid®

9
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HR προσφέρουν υψηλή ακαμψία (φορτίο vs
παραμόρφωση) κάτι που τα καθιστά ιδανικά για τον
περιορισμό των αποκολλήσεων της βραχόμαζας από
τα πρανή.

Δυναμικοί Φράκτες Βραχοπτώσεων
Τοποθετημένοι σε πρανή οι δυναμικοί φράκτες
της Maccaferri έχουν την ικανότητα απορρόφησης
ενέργειας από 250 έως 8600 kJ με σκοπό την
ανάσχεση πίπτουσας βραχομάζας.
Οι αποσβεστήρες ενέργειας απορροφούν
αποτελεσματικά την κινητική ενέργεια καθιστώντας
τους φράκτες μας τους πιο αποτελεσματικούς στην
αγορά σε σχέση με το εναπόμεναν ύψος και την
μέγιστη επιμήκυνση του φράκτη.

Φράκτες Ανάσχεσης Ροής Κορημάτων
Οι φράκτες μας ανάσχεσης κορημάτων
τοποθετούνται στην αναμενόμενη πορεία της ροής
κορημάτων ή της επιφανειακής ολίσθησης εδάφους,
συχνά σε φυσικές μισγάγγειες, σε κανάλια ή αυλάκια
των πρανών.

Επιχώματα Ανάσχεσης Βραχοπτώσεων
Ανάλογα με τον αναμενόμενο κίνδυνο είναι
δυνατόν να μεταβάλλουμε το μέγεθος των
επιχωμάτων αυτών. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε
περιπτώσεις όπου αναμένεται να αποκολληθούν
μεγάλοι όγκοι ή να υπάρξουν πολλαπλές κρούσεις
(συμπεριλαμβανομένων κατολισθήσεων ή
χιονοστιβάδων). Στα επιχώματα αυτά αξιοποιείται η
τεχνογνωσία μας σχετικά με την οπλισμένη γη και
κατασκευάζονται με τη χρήση διαθέσιμων υλικών
πλήρωσης που υπάρχουν στο επί τόπου στο έργο.
Μπορούν να σχεδιαστούν ώστε να αντιστέκονται σε
κρούσεις ενέργειας πάνω από 20.000 kJ.

Οι δυναμικοί μας φράκτες είναι δοκιμασμένοι
και πιστοποιημένοι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκή
Οδηγία Δοκιμής ΕΤΑG 027 του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Τεχνικών Εγκρίσεων (EOTA) και
έχουν πιστοποίηση CE.

MACRO studio
Το φιλικό προς το χρήστη λογισμικό μας
επιτρέπει στους μηχανικούς να σχεδιάσουν
και να βελτιστοποιήσουν τις λύσεις ελεύθερων
ή πλήρως αγκυρούμενων πλεγμάτων.

Βαθιές Αγκυρώσεις Εδάφους (Soilnailing)
Οι λύσεις μας περιλαμβάνουν τη χρήση αγκυρίων
εδάφους σε συνδυασμό με HEA πάνελ, πλέγματα
Steelgrid® HR και στις περιπτώσεις που απαιτείται
αναβλάστηση τρισδιάστατα πλέγματα MacMat® R
ή ΜacMat® ΗS.

Steelgrid® HR για την προστασία σιδηροδρομικού δικτύου.

Φράκτες Προστασίας από Χιονοστιβάδες
Πιστοποιημένα από το Ελβετικό Ομοσπονδιακό
Ινστιτούτο (Swiss Federal Institute for Snow) τα
πλέγματά μας σταθεροποιούν το στρώμα χιονιού
στη ζώνη έναρξης της χιονοστιβάδας σταματώντας
την ενεργοποίησή της.
Ένα σύστημα ορθοστατών και αγκυρίων μεταφέρει
τα φορτία από το χιόνι στο έδαφος.

Φράκτης ανάσχεσης κορημάτων.

Προστασία από χιονοστιβάδες.
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ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
Είτε πρόκειται για τη κατασκευή σιδηροδρομικού
δικτύου είτε για επαρχιακούς δρόμους με
αμμοχάλικο είτε αφορά ασφαλτόστρωση σε
αυτοκινητοδρόμους πολλαπλών λωρίδων,
η γκάμα των λύσεων που προσφέρουμε
βελτιώνει την απόδοσή τους καθώς:

Έτσι οι συγκεντρώσεις των τάσεων μειώνονται και
αναδιανέμονται από τον οπλισμό.

•

Μειώνονται οι απαιτήσεις συντήρησης

•

Μειώνεται η ποσότητα των αδρανών

Οπλισμός Υπόβασης

•

Μειώνονται οι ρωγμές κόπωσης, οι
		
ανακλαστικές, οι θερμικές και οι ρωγμές
από διαφορική καθίζηση

•

Μειώνεται το αποτύπωμα του άνθρακα

Οι δρόμοι πρόσβασης σε εργοτάξια και ορυχεία που
υπόκεινται σε μεγάλα φορτία και κατασκευάζονται
από ασύνδετα υλικά είναι πιθανόν να έχουν πολλά
προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε αστοχία
του οδοστρώματος.

•

Μειώνεται το συνολικό κόστος για όλη τη 		
διάρκεια ζωής της κατασκευής

ε

Οπλισμός Ασφαλτικού Οδοστρώματος
Η Maccaferri διαθέτει μεγάλη γκάμα υλικών οπλισμού
ασφαλτικών οδοστρωμάτων ώστε να μειωθεί το
συνολικό κόστος για όλη τη διάρκεια ζωής τους.
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Το χαλύβδινο πλέγμα Road Mesh® οπλίζει το
οδόστρωμα και παρέχει πλευρική συγκράτηση
ενώ το γεώπλεγμα από ίνες υάλου MacGrid® ΑR
τοποθετείται στις ασφαλτικές στρώσεις για τον
περιορισμό των ανακλαστικών ρωγμών.
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Τα γεωσυνθετικά της Maccaferri περιλαμβάνουν το
γεώπλεγμα MacGrid® και το γεωύφασμα MacTex®
τα οποία μπορούν να τοποθετηθούν στα στρώματα
των αδρανών του οδοστρώματος αυξάνοντας
έτσι τη διάρκεια ζωής του, την φέρουσα ικανότητά
των στρωμάτων και μειώνοντας το φαινόμενο
των αυλακώσεων. Επιπρόσθετα η χρήση
γεωπλεγμάτων τύπου MacGrid® EG και WG μπορεί
να μειώσει το πάχος των στρωμάτων στην οδοποιία
και συνεπώς το αποτύπωμα του άνθρακα.

Αποστράγγιση Υπόβασης και
Οδοστρώματος
Αφαιρώντας το νερό κάτω ή πλευρικά ενός
οδοστρώματος αυξάνουμε τη διάρκεια ζωής του. Το
γεωσυνθετικό αποστράγγισης MacDrain® μπορεί
να αντικαταστήσει την παραδοσιακή μέθοδο
αποστράγγισης με αδρανή υλικά αποδίδοντας μια
αξιόπιστη και δοκιμασμένη (εργαστηριακά) υψηλής
υδραυλικής απόδοσης λύση. Μειώνονται έτσι ο
όγκος εκσκαφής και τα αδρανή αποστράγγισης και
κατά συνέπεια το αποτύπωμα του άνθρακα και το
κόστος του πελάτη.

Road Mesh®

ΜacREAD
(Maccaferri Road Equivalent Assistant for
Design). Πρόκειται για το λογισμικό μας που
χρησιμοποιείται για να βελτιστοποιήσει τη
δομή ενός οδοστρώματος περιλαμβάνοντας
τα ασύνδετα αλλά και τα συνεκτικά στρώματα
σε τυπικές και βελτιωμένες συνθήκες με τη
προσθήκη γεωσυνθετικών σε αυτά.

Clovelly Beach, Cape Town, South Africa

Σταθεροποίηση εδάφους & λύσεις οδοστρωμάτων.
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ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ

επιτάχυνση της σταθεροποίησης του εδάφους
•

Κατά την εκτέλεση κατασκευών σε ‘ασθενές’
έδαφος είναι πιθανόν να παρουσιαστούν
φαινόμενα διαφορικής καθίζησης. Αυτό
προκαλείται από γεωλογικά φαινόμενα που
περιλαμβάνουν υποχώρηση εδάφους, εδαφικά
κενά ή ανθρωπογενείς παρεμβάσεις όπως
εργασίες εξόρυξης.

Κατασκευές σε μαλακά εδάφη
Τα επιχώματα που κατασκευάζονται πάνω σε
συνεκτικά ή αλουβιακά εδάφη πιθανόν να υπόκεινται
σε καθιζήσεις και συχνά χρησιμοποιούνται
γεωσυνθετικά με σκοπό την αύξηση της διάρκειας
ζωής και τον περιορισμό της καθίζησης ανάλογα με
τις απαιτήσεις του έργου:
•
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ParaLink® γεωπλέγματα υψηλής αντοχής και
μικρής επιμήκυνσης για οπλισμό της βάσης
επιχωμάτων

•

ParaGrid® και MacGrid® γεωπλέγματα

•

MacTex®W1 και W2 υφαντά γεωυφάσματα για τον
οπλισμό και το διαχωρισμό των υλικών έδρασης

•

MacDrain® κατακόρυφα αποστραγγιστικά για την
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MacTex®Η γεωυφάσματα για τον διαχωρισμό
‘ανεπαρκών’ εδαφικών στρωμάτων από αυτά
με επαρκή μηχανικά χαρακτηριστικά για τη
κατασκευή επιχωμάτων.

Επιχώματα που εδράζονται σε
πασσάλους
Η χρήση πασσάλων στη θεμελίωση των επιχωμάτων
εφαρμόζεται για να περιορίσει τις κατακόρυφες
καθιζήσεις. Τα γεωπλέγματα ParaLink® ή MacGrid®
WG προσφέρουν υψηλή αντοχή και μικρή
επιμήκυνση. Όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό
με τους πασσάλους μπορούν να αντικαταστήσουν
τον παραδοσιακό τρόπο θεμελίωσης με πέδιλα.
Τα γεωπλέγματα αυτά με διάρκεια ζωής σχεδιασμού
που ξεπερνά τα 120 χρόνια λειτουργούν με τα
εδαφικά υλικά, απορροφώντας τα φορτία από
το υπερκείμενο επίχωμα και μεταφέροντάς τα
κατακόρυφα στους πασσάλους. Η βελτιωμένη
τεχνική απόδοση των γεωπλεγμάτων επιτρέπει
την αύξηση της απόστασης μεταξύ των πασσάλων
μειώνοντας έτσι το χρόνο και το κόστος κατασκευής.

Κατασκευές πάνω από κενά
Στις περιοχές επιρρεπείς σε φαινόμενα καθιζήσεων
όπου υπάρχουν φυσικά κενά υπάρχει ο κίνδυνος
καταστροφικής αστοχίας λόγω ξαφνικής καθίζησης.
Το γεώπλεγμα ParaLink® μπορεί να οπλίσει τη
θεμελίωση του εδάφους αποτρέποντας τις σοβαρές
επιπτώσεις των φαινομένων αυτών.

ParaLink® οπλισμός βάσης.

Beach,(Maccaferri
Cape Town,Basal
South Reinforcement
Africa
Χρησιμοποιούμε το λογισμικό μαςClovelly
MACBARS
Software) για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

Η φυσική διάβρωση του εδάφους λόγω αέρα,
βροχής ή καταιγίδας μπορεί να επιφέρει σοβαρές
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.
Προσφέρουμε μια διαβαθμισμένη γκάμα υλικών
για τον έλεγχο της διάβρωσης ώστε το μέγεθος
της παρέμβασης να ανταποκρίνεται στον εκάστοτε
κίνδυνο διάβρωσης:
•

Biomac® βιο-αποικοδομούμενοι τάπητες

•

MacMat® οπλισμένα και άοπλα τρισδιάστατα
γεωπλέγματα

•

MacTex® EC γεωυφάσματα

•

Παραδοσιακά προϊόντα από χαλύβδινο πλέγμα
διπλής πλέξης: συρματοκιβώτια, στρώμνες
Reno® και συρματόπλεγμα

Προστασία Πρανών
Τα εδαφικά πρανή υπόκεινται συνεχώς
σε διαβρωτικές δυνάμεις είτε φυσικές είτε
ανθρωπογενείς. Τα συστήματα προστασίας από τη
διάβρωση προσφέρουν βραχυπρόθεσμη (BioΜac®
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βιο-αποικοδομούμενοι τάπητες) ή μακροπρόθεσμη
(MacMat® τρισδιάστατα γεωπλέγματα, στρώμνες
Reno®) προστασία της εδαφικής επιφάνειας.
Επιπρόσθετα της άμεσης προστασίας ενάντια
στη διάβρωση τα συστήματα αυτά έχουν
σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνουν τη διαδικασία της
αναβλάστησης των πρανών.

Εφαρμογές λεπτής στρώσης εδάφους
Όταν τοποθετείται εδαφικό υλικό σε επιφάνειες με
μικρή γωνία τριβής υπάρχει κίνδυνος ολίσθησής του
από το πρανές. Αυτό είναι σύνηθες σε εφαρμογές
τελικής κάλυψης χώρων υγειονομικής ταφής,
σε όχθες λιμνών ή απλά σε άγονα πρανή όπου
απαιτείται μια στρώση εδάφους ώστε να υπάρχει η
δυνατότητα αναβλάστησής τους.
Τα γεωσυνθετικά MacMat® και MacMat® R
επιλέγονται σύμφωνα με το πάχος και την αντοχή
σε εφελκυσμό που απαιτούνται παρέχοντας επίπεδα
τριβής κατάλληλα για την συγκράτηση της στρώσης
του εδαφικού υλικού.
Σε συνεργασία με του μηχανικούς μας είναι δυνατόν
να εφαρμοστούν τέτοια συστήματα ακόμα και εντός
των χώρων υγειονομικής ταφής.
Αυτή η προσέγγιση σχεδιασμού είναι συνήθης σε
εφαρμογές τελικής κάλυψης χώρων υγειονομικής
ταφής με τη συνδυασμένη εφαρμογή τρισδιάστατων
γεωπλεγμάτων MacMat® R με γεωσυνθετικές
γεωμεβράνες MacLine®, Macline® GCL και
γεωσυνθετικά αποστράγγισης MacDrain®.

Εάν ένα πρανές είναι ασταθές ενδέχεται
να απαιτηθούν πιο πολύπλοκα συστήματα
όπως για παράδειγμα οπλισμός εδαφών ή
βαθιές αγκυρώσεις εδάφους σε συνδυασμό
με μέτρα επιφανειακής προστασίας.

Λύσεις για έλεγχο της διάβρωσης.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,
ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ & Χ.Υ.Τ.Α. /
Χ.Α.Δ.Α.
Προσφέρουμε μια γκάμα ολοκληρωμένων
συστημάτων για εφαρμογές σε Χ.Υ.Τ.Α. και σε
περιπτώσεις όπου απαιτείται προστασία του
υπάρχοντος υπεδάφους λόγω μόλυνσης από
εξωτερικούς παράγοντες που συμπεριλαμβάνουν:
•
•
•
•

Τεχνητές λίμνες για λύματα από μεταλλευτικές
εργασίες
Λεκάνες ηρεμίας και απορροής όμβριων υδάτων
διπλά σε αυτοκινητόδρομους
Αποθηκευτικοί χώροι τσιμεντολάσπης σε
γεωργικές περιοχές

Συστήματα βάσης σε κύτταρα Χ.Υ.Τ.Α.
και συστήματα τελικής κάλυψης
Οι λύσεις μας συνδυάζουν φυσικά και γεωσυνθετικά
υλικά ώστε να εξασφαλίζονται τα επίπεδα ασφαλείας,
η συμμόρφωση με τους κανονισμούς αποβλήτων και
η βέλτιστη απόδοση της κατασκευής.
Η γκάμα των προϊόντων μας περιλαμβάνει:
•

Γεωμεμβράνες MacLine®

•

Γεωσυνθετικά μπετονίτη Macline® GCL

•

Γεωσυνθετικά αποστράγγισης MacDrain®

•

Γεωυφάσματα για διαχωρισμό, φιλτράρισμα και
προστασία MacTex®

•

Γεωπλέγματα οπλισμού εδαφών ParaLink®,
ParaGrid®, MacGrid® WG

•

Υβριδικά γεωπλέγματα με ενσωματωμένο
πυρήνα αποστράγγισης ParaDrain®

•

Τρισδιάστατα γεωπλέγματα για τον έλεγχο της
διάβρωσης και την επιφανειακή συγκράτηση
MacMat®

Χώροι απόθεσης βιομηχανικών αποβλήτων

Παράγουμε ολοκληρωμένα συστήματα για τις βάσεις
των κυττάρων σε Χ.Υ.Τ.Α. αλλά και για την τελική
τους κάλυψη. Πρόκειται για συνδυασμό προϊόντων
(συμβατών μεταξύ τους) τα οποία προστατεύουν,
στεγανοποιούν και αποστραγγίζουν.
Η χρήση των τρισδιάστατων γεωπλεγμάτων μας
MacMat® και ΒioMac® βοηθά στην επαναφορά του
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χώρου στη φυσική του κατάσταση, δηλαδή στην
αποκατάσταση του τοπίου, ειδικά στις περιπτώσεις
ανενεργών μεταλλείων ή χώρων υγειονομικής ταφής.

Οπλισμός ‘οριακών’ εδαφών &
απορριμμάτων
Βοηθάμε τους διαχειριστές του εκάστοτε έργου
να μεγιστοποιήσουν τον όγκο αποθήκευσης
απορριμμάτων στα υπάρχοντα κύτταρα με τη χρήση
γεωπλεγμάτων σε εφαρμογές οπλισμένης γης.
Τα τελευταία χρησιμοποιούνται εντός των κυττάρων
του Χ.Υ.Τ.Α. για να αυξήσουν επιτυχώς τη
χωρητικότητά τους με περιβαλλοντικά και οικονομικά
οφέλη.
Τα υψηλής αντοχής γεωπλέγματα ParaLink®
χρησιμοποιούνται για την μείωση των φαινομένων
διαφορικής καθίζησης όταν επανασχεδιάζεται ο
υπάρχων χώρος απόθεσης απορριμμάτων με
σκοπό να δεχθεί περισσότερα απορρίμματα.

Αποξήρανση
Οι λύσεις για αποστράγγιση και αποξήρανση ιλύος
είναι μια τεχνολογία με χαμηλό κόστος και χαμηλή
περιβαλλοντική επιβάρυνση. Oι γεωσυνθετικοί
σωλήνες MacTube® γεμίζονται επιτόπου στο
εργοτάξιο με φυσική λάσπη ή με λυματολάσπη.
Το υγρό αποστραγγίζεται μέσω των ειδικά
σχεδιασμένων γεωυφασμάτων αφήνοντας το
στερεό κατάλοιπο μέσα στον σωλήνα, καθιστώντας
τη διαδικασία απόρριψής του ευκολότερη και με
μικρότερο κόστος.

Μετά

Πριν
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ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ,
ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΑΓΩΓΩΝ
Προσφέρουμε λύσεις για την προστασία
υποθαλάσσιων αγωγών με στρώμνες
σκυροδέματος μειώνοντας έτσι τα φαινόμενα
παράκτιας διάβρωσης και περιορίζοντας τα
πλημμυρικά φαινόμενα.

Προστασία αγωγών
Οι στρώμνες σκυροδέματός μας Sarmac® και
ACBM (Articulated Concrete Block Mattresses)
χρησιμοποιούνται για τη προστασία υποθαλάσσιων
αγωγών και καλωδίων. Πρόκειται για εύκαμπτες
δομές, παραμορφώσιμες με αντοχή στην κρούση.

Κυματοθραύστες και φράγματα
Αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά αναχώματα
από αδρανή υλικά με γεωσωλήνες MacTubes®
οι οποίοι πληρώνονται με υποθαλάσσιο υλικό
(άμμος ή άργιλος) ένας κυματοθραύστης μπορεί να
κατασκευαστεί γρηγορότερα και οικονομικότερα. Η
γκάμα μας περιλαμβάνει επίσης σκυροδετημένες
στρώμνες οι οποίες χρησιμοποιούνται κάτω από τις
λιμενικές δομές.

Ανακατασκευή αμμόλοφων
Οι λύσεις μας για την ανακατασκευή και
την διατήρηση υφιστάμενων αμμόλοφων
ανταποκρίνονται τόσο στις περιβαλλοντικές
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απαιτήσεις όσο και στην απαίτηση για ήπια οπτική
παρέμβαση καθώς χρησιμοποιούνται διαθέσιμα
και εύκολα στη τοποθέτηση υλικά. Οι γεωσωλήνες
MacTubes® και οι γεώσακκοι MacBags® είναι ιδανικά
υλικά για εφαρμογή όπου υπάρχει διαθέσιμη άμμος
ενώ οι στρώμνες Reno και τα συρματοκιβώτια
ενδείκνυνται όπου υπάρχει διαθέσιμο υλικό πλήρωσης.

Αποβάθρες, προκυμαίες και προβλήτες
Τα προϊόντα ελεύθερης αποστράγγισης όπως τα
συρματοκιβώτια και οι στρώμνες Reno με τη σκληρή
και ανθεκτική επικάλυψη Polimac™ παρέχουν
λύσεις για την δημιουργία εύκαμπτων δομών σε
λιμάνια και παραθαλάσσιες περιοχές. Οι μονάδες
μπορούν να προ-πληρωθούν και να τοποθετηθούν
στη σωστή θέση, προσφέροντας προστασία από την
υποθαλάσσια διάβρωση της άμμου που προκύπτει
από στροφές, από προπέλες ή κάτω από ανοικτές
αποβάθρες.

Παράκτια τοιχία και δομές ακτογραμμής
Τα MacTube®, MacBag®, τα συρματοκιβώτια και οι
στρώμνες Reno παρέχουν κατά μήκος προστασία και
αποκατάσταση της ακτογραμμής. Χρησιμοποιούνται
συχνά σε συνδυασμό μεταξύ τους.

Υποθαλάσσια χλωρίδα και ανακατασκευή
υφάλων
Τα οπλισμένα τρισδιάστατα γεωπλέγματα MacMat®
παρέχουν την κατάλληλη επιφάνεια ώστε να
διευκολύνεται η αγκύρωση των ριζών της ευάλωτης
θαλάσσιας χλωρίδας κατά την επήκοισή της στο
βυθό. Παρόμοια προσέγγιση συχνά σε συνδυασμό
των MacBags® και MacTubes® χρησιμοποιείται
συνήθως για τη αποκατάσταση ζώνης υφάλων που
καταστρέφεται από καταιγίδες.

ΜacTube® & MacBag® ως κυματοθραύστες και φράγματα.

Στρώμνη Σκυροδέματος.

Λύσεις Προστασίας Ακτών, Λιμενικών Υποδομών & Προστασίας Υποθαλάσσιων Αγωγών.
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ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΔΟΜΩΝ

αποστραγγιστική ικανότητα σε αντίθεση με τα
αποστραγγιστικά συστήματα από χαλίκι τα οποία
μπορούν να φράξουν από λεπτόκοκκα υλικά
αιωρούμενα στο νερό.

Σταθεροποίηση μέσω αποστράγγισης
Χωρίς επαρκή αποστράγγιση τα εδαφικά υλικά
που είναι σε επαφή με τις δομές μπορούν
να κορεσθούν και να αποδυναμωθούν
προκαλώντας πιθανότατα πολυάριθμα
προβλήματα.
Τα γεωσυνθετικά αποστράγγισης MacDrain®
(με πυρήνα αποστράγγισης από geomat ή geonet)
αποτελούν τη σύγχρονη λύση που αντικαθιστά τα
παραδοσιακά συστήματα αποστράγγισης με χαλίκι
καθώς μειώνουν :
•

το κόστος του συστήματος αποστράγγισης

•

τη ποσότητα των αδρανών υλικών

•

τις ρυπογόνες μετακινήσεις οχημάτων που
απαιτούνται για τη μετακίνηση του χαλικιού

Η αστάθεια πρανούς ή εδάφους μπορεί να
προκαλείται από τη μη αποτελεσματική διαχείριση
του νερού εντός αυτών. Απομακρύνοντας το νερό
σταθεροποιείται και γίνεται πιο συνεκτικό το εδαφικό
υλικό. Τοποθετημένα εντός τάφρων αποστράγγισης
τα MacDrain® συνδέονται με τα συστήματα απορροής
απομακρύνοντας έτσι τα ανεπιθύμητα ύδατα.

Επίπεδη και Οριζόντια Αποστράγγιση
Η παροχή ενός αξιόπιστου αποστραγγιστικού
στρώματος κάτω από δομές ή αθλητικά γήπεδα, το
οποίο απομακρύνει το νερό, επηρεάζει άμεσα τόσο
την επίδοση όσο και τη διάρκεια ζωής της κατασκευής
πάνω από αυτό. Ακόμα και η σχεδόν οριζόντια
τοποθέτηση του MacDrain® μπορεί να προσφέρει
αποτελεσματική λειτουργία αποστράγγισης.

Κάθετα Συστήματα Αποστράγγισης
Η αποτελεσματική αποστράγγιση του εδαφικού
υλικού πίσω από δομές αντιστήριξης, τοιχία
πασσάλων ή ακόμα και εντός των πρανών είναι
σημαντική για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας
απόδοσης της κατασκευής. Τα αποστραγγιστικά
MacDrain® όντας εργαστηριακά δοκιμασμένα
προσφέρουν αξιόπιστη και μακροχρόνια
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Αποστράγγιση σε Σιδηροδρομική Γραμμή.

Το λογισμικό μας MacFLOW μπορεί να
παρέχει λύσεις για τη διαχείριση του νερού
επιτρέποντας τον σχεδιασμό της βέλτιστης
λύσης αποστράγγισης με τη χρήση των
γεωσυνθετικών MacDrain®. Η πιο αποδοτική
λύση δεν περιορίζεται μόνο στα τεχνικά
και οικονομικά ζητήματα αλλά και στα
περιβαλλοντικά οφέλη, την ταχύτητα και την
αποτελεσματικότητα της τοποθέτησης.

Clovelly Beach,Αποστράγγιση
Cape Town, South
Africa
γηπέδου.

Αποστραγγιστική Τάφρος σε Αυτοκινητόδρομο.

Αποστράγγιση Δομών.
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ΤΟΠΙΟ &
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Η λειτουργικότητα και η αισθητική που
προσφέρουν κάνουν τα συρματοκιβώτια
να έχουν πλούσιο ιστορικό εφαρμογών
παγκοσμίως στις αρχιτεκτονικές δομές και
κατασκευές.
Το μόνο όριο στη χρήση τους είναι η φαντασία
και η δημιουργικότητα του αρχιτέκτονα.
Έχουμε δει συρματοκιβώτια, γεωπλέγματα,
συστήματα Terramesh® και Green Τerramesh®
να χρησιμοποιούνται ως βασικός πυρήνας
αποκατάστασης του τοπίου σε αρχιτεκτονικές
εφαρμογές με σκοπό την ανάδειξη της ομορφιάς
του τοπίου, την ηχομόνωση και την ιδιωτικότητα.
Υπάρχουν πολλές σχεδιαστικές επιλογές
διαθέσιμες στον αρχιτέκτονα τοπίου που αφορούν
τοιχία αντιστήριξης, ελεύθερα τοιχία βαρύτητας
με αναρριχητικά φυτά ή τοιχία κατασκευασμένα
με καμπύλες, με γωνίες ή ακόμα και με χρήση
διαφορετικού χρώματος πέτρας ως αισθητική
παρέμβαση. Τα συρματοκιβώτια αποτελούν ιδιαίτερα
δημοφιλή λύση ως αισθητική επέμβαση δεδομένου
ότι προσφέρουν μια φυσικότητα στην επένδυση
κτιρίων ή άλλων κατασκευών.
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ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &
ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ

Η συνεχώς αυξανόμενη αστικοποίηση οδηγεί
αναπόφευκτα σε μεγαλύτερη εγγύτητα όχι
μόνο των ανθρώπων αλλά και των υποδομών.
Παρέχουμε λύσεις σε αυτό το πρόβλημα
περιορίζοντας τους κινδύνους σε επίπεδο
ασφαλείας και θορύβου. Απλά κατασκευάζοντας
μια δομή οπλισμένης γης ή ένα τοιχίο
συρματοκιβωτίων παρέχουμε αποτελεσματική
ακουστική και οπτική προφύλαξη.
Οχήματα που εκτρέπονται από αυτοκινητόδρομους ή
σιδηροδρομικές γραμμές μπορούν να παρεμποδιστούν
πριν απειλήσουν ανθρώπινες ζωές ή περιουσίες.
Η γνώση μας σχετικά με τη πρόσκρουση στηρίζεται
στην εμπειρία που έχουμε σχετικά με τα επιχώματα
ανάσχεσης βραχοπτώσεων ή ροών κορημάτων.
Άμυνα και Ασφάλεια: Οι εχθρικές απειλές σήμερα είναι
πολύ πιθανόν να επηρεάσουν τόσο τους πολίτες όσο
και τους ένστολους. Οι χωματοφύλακες προστασίας
μας χρησιμοποιήθηκαν πρώτη φορά κατά την διάρκεια
του 1ου Παγκόσμιου Πόλεμου και η αρχική φιλοσοφία
τους παραμένει ίδια έως σήμερα με το Defencell
MAC™. Σκοπός είναι να παρέχουμε ένα υλικό
γρήγορο στην ανάπτυξή του, το οποίο θα προστατεύει
τα στρατεύματα από εκρήξεις και επιθέσεις είτε
βαλλιστικές είτε οχημάτων. Επιπρόσθετα ο φράκτης
μας MacSafe™ μπορεί να αποτρέψει εισβολές
εχθρικών οχημάτων.

Ηχοπετάσματα κατά μήκος αυτοκινητόδρομων.

MacSafe™ στο Promenade des Anglais, Νίκαια
Γαλλία. (Εικόνες © Robert Palomba, Φωτογράφος).

Defencell MAC™ χωματοφύλακες προστασίας.
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ΣΗΡΑΓΓΕΣ

Η Maccaferri προσφέρει λύσεις για όλα τα
στάδια διάνοιξης σηράγγων είτε πρόκειται
για την συμβατική μέθοδο είτε με χρήση TBM
εξασφαλίζοντας έτσι ασφαλέστερη και ταχύτερη
διάνοιξη ακόμα και σε σήραγγες μεγάλης
διαμέτρου για :
•

Συστήματα υποστήριξης εισόδου και εξόδου

•

Υποστήριξη και ευστάθεια της σήραγγας

•

Πρώτη επένδυση

•

Μέθοδος προσπέλασης soft eye

•

Τελική επένδυση

Σταθεροποίηση
Ο οπλισμός με αγκύρια από ίνες υάλου (fibreglass)
σταθεροποιεί την εκσκαφή αποτρέποντας τη
κατάρρευσή της και βελτιστοποιώντας το σύνολο των
συνθηκών ασφαλείας.
Ο οπλισμός αυτός είναι κατάλληλος και για τους δύο
τρόπους εκσκαφής και προσπέλασης δηλαδή είτε
διαδοχικής είτε πλήρους (π.χ. ADECO – RS).
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Διαθέτουμε ειδικά συστήματα συμπεριλαμβανομένου
του P.E.R Ground με τα οποία είναι δυνατόν να
επιτύχουμε υψηλές επιδόσεις αγκύρωσης σε
απαιτητικές συνθήκες εδάφους.
Ο οπλισμός σκυροδέματος με αγκύρια από ίνες υάλου
(fibreglass) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προσωρινές
υπόγειες κατασκευές όπως οι διαφραγματικοί τοίχοι
και η προσπέλαση soft-eye.

Πρώτη Επένδυση
Το σύστημα υποστήριξης σηράγγων μας Β.Ζero
Tondo™ παρέχει αποτελεσματική υποστήριξη
πρωταρχικού σταδίου. Τα σωληνοειδή χαλύβδινα
τοξοτά πλαίσια γεμίζονται μέσω αντλίας με σκυρόδεμα
επί τόπου και επιτυγχάνεται μεγαλύτερη δομική
στατικότητα σε αντίθεση με τα παραδοσιακά
χαλύβδινα πλαίσια. Τοποθετούνται με την χρήση
τηλεκατευθυνόμενου βραχίονα τριών σημείων, έτσι
ώστε οι χειριστές να είναι απομακρυσμένοι από το
μέτωπο της εκσκαφής αποφεύγοντας τους κινδύνους
και βελτιστοποιώντας τις συνθήκες προστασίας.

Τελική επένδυση
Οι λύσεις μας οπλισμένου με χαλύβδινες ίνες (SFRC)
σκυροδέματος δίνουν τη δυνατότητα μείωσης (και
κάποιες φορές εξάλειψης) της χρήσης οπλισμού
με χαλύβδινα αγκύρια. Οι μικρο-πολυμερικές ίνες
εντός του σκυροδέματος αυξάνουν σημαντικά την
αντοχή του σε περίπτωση φωτιάς καθώς μειώνουν
τα φαινόμενα ρωγματώσεων.

Τον Οκτώβριο 2014 η Maccaferri ξεκίνησε
συνεργασία με την Βekaert δημιουργώντας
μια κοινοπραξία για τη πώληση και τη
διανομή των υλικών τους παγκοσμίως.
Η Κ/Ξ Bekaert Maccaferri Underground
Construction δίνει λύσεις σε εφαρμογές
σηράγγων (SFRC) σε παγκόσμιο επίπεδο
εκτός από τις περιοχές: Κίνα, Xονγκ-Κονγκ,
Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Περού
και Ουρουγουάη. Στις περιοχές αυτές η
Bekaert και η Maccaferri δραστηριοποιούνται
ανεξάρτητα.

Clovelly Beach, Cape Town, South Africa

Λύσεις σε Σήραγγες
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Παράκτια Προστασία
Λιμενικές Υποδομές
& Προστασία Αγωγών

Σταθεροποίηση
Εδαφών και Οπλισμός
Οδοστρωμάτων

S ol uti on
B et t er

Σήραγγες
Οδοστρώματα
Τοιχία αντιστήριξης
& Οπλισμένη γη

a

Υδραυλικά έργα
Έλεγχος της
Διάβρωσης

En g in e er in g

En g in e er in g

Συστήματα Αποστράγγισης

Προστασία από
βραχοπτώσεις και
χιονοφράκτες

a

B et t er

S ol uti on

Περιβάλλον,
Αποξήρανση &
Χ.Υ.Τ.Α / Χ.Α.Δ.Α

Οπλισμός Βάσεων

maccaferri.com/gr
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