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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. Γενικά στοιχεία για οδοστρώµατα µε στρώσεις από κατεργασµένα 
µε υδραυλικές στρώσεις κονίες αδρανή ή σταθεροποιηµένα 
εδαφικά υλικά. 

 
1.1 Εισαγωγή – Ορισµοί 
1.2 Σταθεροποιηµένα / κατεργασµένα µε υδραυλικές κονίες εδαφικά ή κοκκώδη υλικά - 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα 
1.3 Βασικές αρχές υπολογισµού των οδοστρωµάτων - Συµβολή των κατεργασµένων 

στρώσεων στη συµπεριφορά των οδοστρωµάτων . 

1.4 Εµπειρία στη χώρα µας από τις κατεργασµένες µε τσιµέντο στρώσεις από θραυστό 

αµµοχάλικο στον ΠΑΘΕ 

1.5 Υπολογισµός πάχους οδοστρωµάτων 

 

2. Εισαγωγικά στοιχεία της κατασκευής. 
    

3. Κατασκευαστικές απαιτήσεις του έργου. 
 

3.1 Α ΜΕΡΟΣ :Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 

3.2  Β ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΓΕΙΟΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΣΤΡΩΣΗΣ Ε∆ΡΑΣΗΣ 

3.3  Γ ΜΕΡΟΣ: ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ   ΣΤΡΩΣΗΣ   Ε∆ΡΑΣΗΣ 

3.4 ΤΙΜΕΣ CBR  ΥΠΟΛΟΠΣΜΟΥ - ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΦΙΕ 

3.5  ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΩΣΗΣ Ε∆ΡΑΣΗΣ (Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ) 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

3.5.1  ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΩΣΗΣ Ε∆ΡΑΣΗΣ (ΦΙΕ) 

3.6  Μηχανικές ιδιότητες αντιολισθηρών αδρανών 

3.6.1 Α. Επικίνδυνες θέσεις 

3.6.2 Β. Συνήθεις θέσεις 

3.7 ΤΥΠΟΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 
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3.8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΦΑΣΕΙΣ 

3.8.1  Κατασκευή σε δύο φάσεις 

3.8.2 Κατασκευή σε µία φάση 

 

3.9 ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ4 ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗΣ 

 
3.10 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

3.11  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ – 
ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 

3.12 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

 
3.13  ΣΗΜΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΥΠΟΥ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
 

 
3.14  ∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ   Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΤΗΣ 
Κ4 
 
 
 
4. Κόστος 

 
 
 
 
 
 
  

5. Αξιολόγηση οδοστρωµάτων και µέτρηση επιφανειακών 
χαρακτηριστικών 
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5.1 Αξιολόγηση Λειτουργικής  κατάστασης ρε  ρηχανήροτα  ρέτρησης 

επιφανειακών χαρακτηριστικών 
 
5.1.1 Επιφανειακά χαρακτηριστικά οδοστρώµατος 

5.1.2 Αντίσταση επιφάνειας στην ολίσθηση 
 
5.1.3 Μέτρηση .αντίστασης επιφανείας, σε ολίσθηση 
 

5.1.4    Όργανα µέτρησης αντίστασης σε ολίσθηση 
 

5.1.5  Οριακές τιµές αντίστασης σε ολίσθηση 

5.1.6 Μέτρηση του βάθους υφής 

5.1.7 Επιπεδότητα επιφάνειας οδοστρώµατος 

5.1.8 Όργανα µέτρησης επιπεδότητας 

5.1.9   ∆ιεθνής ∆είκτης Επιπεδότητας (IRI) 

5.1.11 Φωτογραφική αποτύπωση κατάστασης οδοστρώµατος 

6.  Φωτογραφικό υλικό (∆ιάφορες φωτογραφίες) 
 
6.1  Κακοτεχνίες 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

1.  Γενικά στοιχεία για οδοστρώµατα µε στρώσεις από κατεργασµένα µε 
υδραυλικές στρώσεις κονίες αδρανή ή σταθεροποιηµένα εδαφικά υλικά. 
 
 
1.1 Εισαγωγή - Ορισµοί  

 
  
Το οδόστρωµα είναι µία κατασκευή η οποία έχει σκοπό να εξασφαλίσει την απαιτούµενη 
ποιότητα κύλισης των οχηµάτων για όλο το χρονικό διάστηµα λειτουργίας του. Για να 
επιτευχθεί αυτό πρέπει να εξασφαλίζεται :  
 
 

1. Η µετάδοση στο έδαφος των φορτίων των κυκλοφορούντων οχηµάτων 
ελαττωµένων σε τέτοιο βαθµό, που να αποτρέπονται ανεπίτρεπτες σε 
µέγεθος µόνιµες παραµορφώσεις.  

 
2. Η δοµική επάρκεια του ίδιου του οδοστρώµατος στις επαναλαµβανόµενες 

επιπονήσεις της κυκλοφορίας και του περιβάλλοντος δηλ αποφυγή 
ρηγµατώσεων, παραµορφώσεων και αποφλοιώσεων.  

 
3. Η προστασία του εδάφους θεµελίωσης του οδοστρώµατος από τις επιδράσεις 

του περιβάλλοντος (παγετός, νερό), οι οποίες θα προκαλέσουν απώλεια 
φέρουσας ικανότητας και µόνιµες παραµορφώσεις.  

 
4. Η διατήρηση ενός ελάχιστου επιτρεπόµενου επίπεδου αντιολισθητικών 

χαρακτηριστικών της στρώσεως κύλισης.  
 

 
∆οµικά ένα εύκαµπτο οδόστρωµα ή ένα οδόστρωµα µε στρώσεις από κατεργασµένες µε 
υδραυλικές κονίες αδρανή (ηµιάκαµπτο οδόστρωµα) ή ένα οδόστρωµα µε στρώση 
έδρασης από σταθεροποιηµένα επιτόπου εδαφικά υλικά περιλαµβάνει (Σχήµα 1):  
 
 
1. Τις ασφαλτικές στρώσεις, µε συνολικό πάχος που συνήθως κυµαίνεται - ανάλογα µε 

την κυκλοφορία - από περίπου 4 cm έως 35 cm . Οι ασφαλτικές στρώσεις 
αποτελούνται από:  

 
� τη στρώση κύλισης, η οποία πρέπει να εξασφαλίζει τα απαιτούµενα 

αντιολισθητικά χαρακτηριστικά και την απαιτούµενη οµαλότητα µε 
πάχος, που ανάλογα µε το αντιολισθητικό ασφαλτόµιγµα που 
χρησιµοποιείται, κυµαίνεται συνήθως από µερικά mm µέχρι 50 mm 

 
� τη συνδετική στρώση, η οποία αποτελεί µαζί µε την υποκείµενη 

ασφαλτική βάση τις κυρίως φέρουσες ασφαλτικές στρώσεις. 
 

� την ασφαλτική βάση, η οποία στα αµιγώς εύκαµπτα οδοστρώµατα 
επιπονείται σε κόπωση ενώ στα ηµιάκαµπτα οδοστρώµατα µπορεί να 
παραληφθεί. 
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2. Τις στρώσεις βάσης που στα  
 
 

� αµιγώς εύκαµπτα οδοστρώµατα αποτελείται από καλώς διαβαθµισµένο 
θραυστό αµµοχάλικο πάχους 10 cm έως 30 cm (ΕΛΟΤ /ΕΝ 13242)  

 
� ηµιάκαµπτα οδοστρώµατα αποτελείται από στρώση σταθεροποιηµένου/ 

κατεργασµένου αµµοχάλικου πάχους 15 cm έως 35 cm (ΕΛΟΤ/ΕΝ 14227- 1, 
2, και 3)  

 
 

 
3.  Τις στρώσεις υπόβασης που στα  
 
 

� αµιγώς εύκαµπτα οδοστρώµατα αποτελείται από καλώς διαβαθµισµένο αµµοχάλικο 
(συλλεκτό ή θραυστό) πάχους 10 έως 30 cm (ΕΛΟΤ /ΕΝ 13242)  

 
� ηµιάκαπτα οδοστρώµατα µεγάλης κυκλοφορίας αποτελείται από στρώση από 

σταθεροποιηµένο/κατεργασµένο αµµοχάλικο πάχους 15 cm έως 25 cm ΕΛΟΤ/ΕΝ 
14227- 1, 2, και 3  

 
� Σε ορισµένες περιπτώσεις (µέτρια κυκλοφορία, µεγάλη φέρουσα ικανότητα της 

στρώσης έδρασης) η υπόβαση µπορεί να παραληφθεί, όταν η στρώση βάσης 
κατασκευαστεί σε µεγάλο πάχος (πχ 30 ή 35 cm).  

 
 

 
4.  Τη στρώση έδρασης η οποία είναι  
 
 

� µία στρώση πάχους, συνήθως 50 cm - 70 cm, επιλεγµένου εδαφικού υλικού ή 
µεταφερόµενου θραυστού ή φυσικού - συλλεκτού αµµοχαλίκου (χωρίς απαιτήσεις 
ως προς την διαβάθµιση)  

 
� µία ή δύο στρώσεις από σταθεροποιηµένο εδαφικό υλικό (ΕΝ 14227-10 έως και 14) 

συνολικού πάχους 40 cm - 60 cm. Στις περιπτώσεις αυτές, ανάλογα µε τα µηχανικά 
χαρακτηριστικά του σταθεροποιηµένου υλικού, είναι δυνατόν να γίνουν σηµαντικές 
µειώσεις στα πάχη των στρώσεων του οδοστρώµατος και ειδικότερα στις 
ασφαλτικές στρώσεις.             

 
                                                                                     

 
Σηµειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια τα οδοστρώµατα µε σταθεροποιηµένες στρώσεις 
έδρασης παρουσιάζουν σηµαντικά οικονοµικά, περιβαλλοντικά και τεχνικά 
πλεονεκτήµατα και βρίσκουν εκτεταµένη εφαρµογή.  
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Σχήµα 1: ∆οµή ευκάµπτων και ηµιακάµπτων οδοστρωµάτων 

 



 8 

 
1.2  Σταθεροποιηµένα/κατεργασµένα µε υδραυλικές κονίες εδαφικά ή κοκκώδη 

υλικά - Ευρωπαϊκά Πρότυπα  

 

Πρόκειται για µίγµατα εδαφικών υλικών ή αδρανών υλικών αναµεµιγµένων µε υδραυλικές 

κονίες και νερό. Μετά την ανάµιξή τους διαστρώνονται στο προς κατασκευή οδόστρωµα, 

σε στρώσεις προκαθορισµένου πάχους και συµπυκνώνονται, συνήθως µε οδοστρωτήρα 

και σε σπανιότερες περιπτώσεις µε ειδικά µηχανήµατα. Οι στρώσεις που κατασκευάζονται 

µε τον τρόπο αυτό αποτελούν τη βάση, την υπόβαση ή τη στρώση έδρασης του 

οδοστρώµατος. Οι στρώσεις αυτές έχουν µεγάλη φέρουσα ικανότητα σε σχέση µε τις 

αντίστοιχες στρώσεις που κατασκευάζονται από ασύνδετα υλικά.  

Τα κατεργασµένα µίγµατα διακρίνονται ανάλογα µε το υλικό που υφίσταται κατεργασία σε:  

 

• Εδαφικά υλικά σταθεροποιηµένα µε υδραυλικές κονίες  

 

• Κοκκώδη αδρανή υλικά (φυσικά - συλλεκτά ή θραυστά λατοµείου ή φυσικές αποθέσεις) 

κατεργασµένα µε υδραυλικές κονίες  

    Η πρώτη κατηγορία αφορά εργασίες που, κατά κανόνα, γίνονται επιτόπου µε ειδικά 

αναµοχλευτικά - αναµικτικά µηχανήµατα (φρέζες) χρησιµοποιώντας το επιτόπου εδαφικό 

υλικό, χωρίς µεταφορές υλικών (από το εργοτάξιο στον τόπο ανάµιξης και αντιστρόφως).Η 

δεύτερη συνήθως εκτελείται µε ανάµιξη των αδρανών υλικών σε κεντρική εγκατάσταση 

ανάµιξης και στη συνέχεια µε µεταφορά στη θέση κατασκευής του οδοστρώµατος , µε 

ανατρεπόµενα αυτοκίνητα, διάστρωση µε περαιωτές (finishers που έχουν υποστεί κάποιες 

τροποποιήσεις για να µπορούν να διαστρώνουν πάχη στρώσεων µέχρι και 30 cm ) και 

συµπύκνωση του µίγµατος µε δονητικούς οδοστρωτήρες. Το συµπυκνωµένο µίγµα 

προφυλάσσεται από εξάτµιση του περιεχόµενου νερού µε επάλειψη µε ασφαλτικό 

γαλάκτωµα ή σπανιότερα, µε συχνά καταβρέγµατα. Αν το µίγµα πληροί ορισµένες 

απαιτήσεις (συνήθως το µίγµα πρέπει να έχει CBR>60) η κυκλοφορία των αυτοκινήτων 

επιτρέπεται αµέσως µετά το πέρας της συµπύκνωσης, εφ’όσον ληφθούν µέτρα για την 

αποφυγή επιφανειακών φθορών (όπως ροδιές ή αποφλοιώσεις από απότοµες αλλαγές 

επιτάχυνσης ή από απότοµες στροφές κ.α). Εννοείται ότι η ασφαλτική επάλειψη 

προστατεύεται µε διασκορπισµό ψηφίδας. Στις περιπτώσεις που δεν ικανοποιούνται οι 

προαναφερθείσες απαιτήσεις τότε η συντήρηση µε απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών 

αυτοκινήτων διατηρείται επί τουλάχιστον 7 ηµέρες.  
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Το νερό εξασφαλίζει δύο απαιτήσεις:  

 

• Την πραγµατοποίηση της χηµικής αντίδρασης της υδραυλικής κονίας, γεγονός που θα 

δηµιουργήσει τους απαραίτητους συνδέσµους µεταξύ των κόκκων και θα βελτιώσει τα 

µηχανικά χαρακτηριστικά του µίγµατος (αντοχή, µέτρο ελαστικότητας, φέρουσα 

ικανότητα)  

 

• Την ικανοποιητική συµπύκνωση, η οποία γίνεται συνήθως µε οδοστρωτήρα και σε 

σπάνιες περιπτώσεις µε εσωτερικούς δονητές µάζας σκυροδέµατος όταν 

χρησιµοποιούνται διαστρωτήρες ολισθαινόντων τύπων (slip-form pavers). Η 

απαίτηση για την µέγιστη δυνατή συµπύκνωση είναι εκείνη που καθορίζει την τελική 

ποσότητα του νερού που θα χρησιµοποιηθεί στο µίγµα, (βέλτιστη για συµπύκνωση 

υγρασία και όχι ο λόγος Ν/Τ).  

 

Oι υδραυλικές κονίες συνήθως είναι:  

 

• Τσιµέντο Πόρτλαντ (ΕΛΟΤ/ΕΝ 197)  

  Τα µίγµατα ονοµάζονται:  

 

� Σταθεροποιηµένα/κατεργασµένα µε τσιµέντο εδαφικά υλικά (soil treated with 

cement) και διέπονται από την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ/ΕΝ 14227.10  

 

� Τσιµεντόδετα κοκκώδη µίγµατα (cement bound granular mixtures) και διέπονται 

από την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ/ΕΝ 14227.01, εφόσον τα προς κατεργασία υλικά είναι 

κοκκώδη αδρανή υλικά (που διέπονται από το πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ 13242) µε 

συγκεκριµένες απαιτήσεις ως προς τη διαβάθµισή τους. Τα µίγµατα πρέπει 

επιπλέον να ικανοποιούν ορισµένες απαιτήσεις ως προς την αντοχή ή και το µέτρο 

ελαστικότητας  

 

Η παλαιά ονοµασία για τα παραπάνω µίγµατα είναι ΣΕΥ για τα εδαφικά υλικά 

σταθεροποιηµένα/ κατεργασµένα µε τσιµέντο και ΚΘΑ για τα αµµοχάλικα.  

 

• Πυριτική ή Ασβεστούχος Ιπτάµενη Τέφρα (σύµφωνα µε ΕΛΟΤ/ΕΝ 14227.04)  

Τα µίγµατα ονοµάζονται:  
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� Εδαφικά υλικά σταθεροποιηµένα µε Ιπτάµενη Τέφρα (Soil treated by fly ash) και 

διέπονται από την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ/ΕΝ 14227.14  

 

 
� Αδρανή κατεργασµένα µε Ιπτάµενη Τέφρα (Fly ash bound mixtures) και διέπονται 

από την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ/ΕΝ 14227.03. Τα αδρανή πρέπει να είναι σύµφωνα µε 

το Πρότυπο ΕΛΟΤ/ΕΝ 13242 και να ικανοποιούν συγκεκριµένες απαιτήσεις ως 

προς τη διαβάθµιση τους. Τα µίγµατα πρέπει επίσης να ικανοποιούν απαιτήσεις ως 

προς την αντοχή ή και το µέτρο ελαστικότητας  

 

Η Ιπτάµενη Τέφρα, ανάλογα µε το είδος της, χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε 

πρόσθετα υλικά όπως Ca(OH)2, CaO, τσιµέντο, γύψο (CaSO4.2H2O), κοκκοποιηµένη 

σκωρία κ.α. Τα πρόσθετα αυτά ενεργοποιούν την ποζολανική αντίδραση ή 

επαυξάνουν άλλες αντιδράσεις.  

 

• Ειδικές κονίες Οδοποιίας (ENV 13282 Hydarulic Road Binders – Composition, 

specifications and conformity criteria) Τα µίγµατα διέπονται από τις Προδιαγραφές ΕΝ 

14227.13 (Soil treated by hydraulic road binder) και EN14227.05 (Hydraulic road binder 

bound mixtures) ανάλογα αν το προς κατεργασία υλικό είναι εδαφικό υλικό ή αδρανές 

υλικό (ΕΝ 13242) µε ορισµένες απαιτήσεις ως προς τη διαβάθµιση αντίστοιχα. Τα 

κατεργασµένα αδρανή υλικά πρέπει, όπως και στις προηγούµενες περιπτώσεις, να 

ικανοποιούν απαιτήσεις ως προς την αντοχή ή και το µέτρο ελαστικότητας  

 

• Σκωρία Υψικαµίνων (ΕΝ 14227.02) σε συνδυασµό συνήθως µε υδράσβεστο (ΕΝ 

14227.11) ή µε τσιµέντο (ΕΝ 197.01) ή γύψο ή άλλες σκωρίες  

Τα µίγµατα καλύπτονται από την Προδιαγραφή EN 14227.12 για εδαφικά υλικά και από 

την Προδιαγραφή 14227.02 για αδρανή µε απαιτήσεις ως προς τη διαβάθµιση  

 

• Υδράσβεστος ή Άσβεστος ( ΕΝ 459)  

Πρόκειται για σταθεροποίηση ή βελτίωση εδαφικών υλικών για τη χρήση των εδαφών 

αυτών σε στρώσεις έδρασης ή άλλες στρώσεις οδοστρωµάτων, τα οποία διαφορετικά δεν 

θα ήταν δυνατόν να χρησιµοποιηθούν. Η Προδιαγραφή που διέπει τα υλικά αυτά είναι ΕΝ 

14227.11  
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Πρέπει να τονιστεί ότι όλα τα παραπάνω αναφερόµενα Πρότυπα ΕΝ αφορούν 

κατηγοριοποίηση των µιγµάτων ως προς ορισµένες απαιτήσεις υλικών και µιγµάτων και 

επίσης περιλαµβάνουν έλεγχο παραγωγής αυτών αλλά δεν περιλαµβάνουν καµία οδηγία ή 

απαίτηση για την κατασκευή των στρώσεων. 

 

Είναι χαρακτηριστικό της σηµασίας που αποδίδεται στα θέµατα αυτά από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, το γεγονός της σύνταξης µεγάλου αριθµού τέτοιων λεπτοµερών Προτύπων και 

Προδιαγραφών, που σκοπό έχουν να εναρµονίσουν την ποιότητα των υλικών 

οδοστρωσίας στην Ένωση. Εντούτοις, τα Πρότυπα αυτά δεν έχουν - προς το παρόν - 

υποχρεωτική µορφή και δεν περιλαµβάνουν το Προσάρτηµα ZA.  

 

 

 

1.3 Βασικές αρχές υπολογισµού των οδοστρωµάτων - Συµβολή των 

κατεργασµένων στρώσεων στη συµπεριφορά των οδοστρωµάτων . 

 

Ο υπολογισµός του απαιτούµενου πάχους των οδοστρωµάτων γίνεται µε ανάλυση και 

υπολογισµό των αναπτυσσόµενων τάσεων και παραµορφώσεων σε διάφορες κρίσιµες 

θέσεις του οδοστρώµατος και σύγκριση αυτών µε τα επιτρεπόµενα µεγέθη που 

καθορίζονται από την αντοχή σε κόπωση των υλικών (αντοχή σε επαναλαµβανόµενες 

φορτίσεις). Αναλυτικότερα, ο καθορισµός της επιτρεπόµενης τιµής της αντοχής ή της 

παραµόρφωσης γίνεται µε βάση τον εργαστηριακά προσδιορισµένο νόµο κόπωσης του 

υλικού, ο οποίος παρέχει την σχέση µεταξύ της επιβαλλόµενης τάσης ή παραµόρφωσης 

και του αριθµού των επαναλήψεων των φορτίσεων που µπορούν να πραγµατοποιηθούν 

πριν το υλικό αστοχήσει, Σχήµα 2 στην πίσω σελίδα. 
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Σχήµα 2: Προσδιορισµός της επιτρεπόµενης τιµής της επιβαλλόµενης τάσης ή 

παραµόρφωσης από τις προβλεπόµενες επαναλήψεις φορτίσεων.  

 

 

 

Για να ληφθούν υπόψη οι διαφορές µεταξύ εργαστηρίου και πραγµατικού οδοστρώµατος 

χρησιµοποιούνται ορισµένοι συντελεστές προσαρµογής (βαθµονόµηση του εργαστηριακού 

νόµου).  
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Οι αρχές του υπολογισµού αυτού παρουσιάζονται στο Σχήµα 3. 

 

 

 

 

Σχήµα 3: Γενική αρχή αναλυτικού υπολογισµού οδοστρωµάτων 

 

 

Γενικά οι κατεργασµένες µε υδραυλικές κονίες στρώσεις αµµοχαλίκων έχουν µεγάλη 

φέρουσα ικανότητα (µεγαλύτερη από εκείνη των ασφαλτικών στρώσεων) µε αποτέλεσµα 

να είναι εκείνες που αναλαµβάνουν τα φορτία και επιπονούνται περισσότερο. Για το λόγο 

αυτό, η διαστασιολόγηση των στρώσεων αυτών πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή και 

ακρίβεια. Στις περιπτώσεις οδοστρωµάτων µε κατεργασµένες µε υδραυλικές κονίες 

στρώσεις, οι ασφαλτικές στρώσεις δεν επιπονούνται σε εφελκυσµό και εποµένως δεν 

κινδυνεύουν από κόπωση και το πάχος τους καθορίζεται από πρακτικούς λόγους 

αποφυγής ρωγµών από ανάδυση. Έτσι, Σχήµα 3, ενώ στην περίπτωση υπολογισµού 
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ευκάµπτων οδοστρωµάτων υπολογίζονται οι οριζόντιες παραµορφώσεις στον πυθµένα 

της ασφαλτικής στρώσης (εα) και οι κατακόρυφες παραµορφώσεις στην επιφάνεια της 

στρώσης έδρασης (εz),  

για τον υπολογισµό ηµιάκαµπτων οδοστρωµάτων υπολογίζονται οι οριζόντιες τάσεις στον 

πυθµένα της ανακυκλωµένης στρώσης (σα) και οι κατακόρυφες παραµορφώσεις στην 

επιφάνεια της στρώσης έδρασης (εz). ∆εν απαιτείται ο υπολογισµός των παραµορφώσεων 

των ασφαλτικών στρώσεων, αφού δεν επιπονούνται σε εφελκυσµό και εποµένως δεν 

κινδυνεύουν από κόπωση. Συνεπώς, το πάχος τους καθορίζεται από πρακτικούς λόγους, 

άρα προκύπτει σηµαντική οικονοµική διαφορά στο κόστος υπέρ των ηµιακάµπτων 

οδοστρωµάτων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις µέσης ή µεγάλης κυκλοφορίας. Ο υπολογισµός 

του πάχους του οδοστρώµατος αφορά κυρίως τις κατεργασµένες στρώσεις οι οποίες 

επιπονούνται σε εφελκυσµό από κάµψη. Οι αναπτυσσόµενες τάσεις πρέπει να επιτρέπουν 

ένα αριθµό επαναλήψεων φορτίσεων που δεν πρέπει να είναι µικρότερος από τις 

προβλεπόµενες από την κυκλοφορία φορτίσεις. Ο έλεγχος αυτός γίνεται µε σύγκριση των 

επιτρεπόµενων επαναλήψεων φορτίσεων, µε τις προβλεπόµενες από την κυκλοφοριακή 

µελέτη επαναλήψεις φορτίσεων. Oι επιτρεπόµενες φορτίσεις εκτιµούνται µε βάση τον νόµο 

κόπωσης από την τιµή της αναπτυσσόµενης τάσης που υπολογίζεται. (πχ για 

αναπτυσσόµενη τάση σ1 προκύπτει από το σχήµα 2 ότι οι επιτρεπόµενες επαναλήψεις 

φορτίσεων είναι Ν1).  

Στην περίπτωση ηµιακάµπτων οδοστρωµάτων τα οποία έχουν τη βάση και την υπόβαση 

από κατεργασµένα µε υδραυλικές κονίες υλικά ο υπολογισµός συνιστάται να γίνεται σε 

δύο στάδια:  

στο 1ο στάδιο θεωρείται ότι οι δύο στρώσεις είναι µεταξύ τους συγκολληµένες και οι δύο 

στρώσεις ουσιαστικά λειτουργούν ως µία ενιαία στρώση (αναπτυσσόµενες τάσεις: σβ1 στον 

πυθµένα της βάσης και συ1 στον πυθµένα της υπόβασης βλ Σχ 4α)  

στο 2ο στάδιο θεωρείται ότι οι δύο στρώσεις δεν είναι µεταξύ τους συγκολληµένες (δηλ 

υπάρχει δυνατότητα σχετικής µετακίνησης στη διεπειφάνεια) οπότε οι στρώσεις 

λειτουργούν ως ανεξάρτητες στρώσεις και κάθε µία αναπτύσσει στον πυθµένα της τάσεις 

εφελκυσµού (σβ2 στη βάση και συ2 στην υπόβαση βλ Σχ4β)  
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Σχήµα 4: Υπολογισµός τάσεων σε οδόστρωµα µε βάση και υπόβαση από κατεργασµένα 

µε υδραυλικές κονίες υλικά 

 

 

     Η διαστασιολόγηση της βάσης και της υπόβασης γίνεται επί το δυσµενέστερον µε το 

ηµιάθροισµα (σβ1+σβ2)/2 και (συ1+συ2)/2 αντίστοιχα.  

     Το µειονέκτηµα των κατεργασµένων µε υδραυλικές κονίες αµµοχαλικωδών στρώσεων 

είναι ότι αναπτύσσουν εγκάρσιες προς τον άξονα της οδού ρωγµές (Σχήµα 4) που 

οφείλονται στην παρεµπόδιση των παραµορφώσεων που επιβάλλονται κυρίως λόγω των 

θερµοκρασιακών µεταβολών (ηµέρα - νύχτα). Οι ρωγµές αυτές µπορούν να ληφθούν 

υπόψη στον υπολογισµό του οδοστρώµατος έτσι ώστε να µην δηµιουργούν δοµική 

ανεπάρκεια στη στρώση. Εντούτοις, η παρουσία τους προκαλεί µε τον χρόνο την ανάδυσή 

τους στην επιφάνεια του οδοστρώµατος µε δύο σοβαρές συνέπειες:  

 

1. δηµιουργία εντύπωσης αστοχίας του οδοστρώµατος και εποµένως απόρριψη αυτού 

από τους χρήστες  

 

2. δηµιουργία δυνατότητας διείσδυσης του νερού στις κατώτερες στρώσεις και ανάπτυξης 

του φαινοµένου της «άντλησης νερού και λεπτών υλικών» (pumping) µε αποτέλεσµα την 

επιτάχυνση της καταστροφής του οδοστρώµατος. Οι ρωγµές αυτές πρέπει να 
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σφραγίζονται µε ειδικό ασφαλτικό σφραγιστικό µίγµα µε ειδική απλή µικρού κόστους 

τεχνική γεφύρωσης του ανοίγµατος της ρωγµής. Εντούτοις, οι σφραγισµένες αυτές ρωγµές 

επαυξάνουν την αρνητική εντύπωση για το οδόστρωµα που έχουν οι χρήστες, µε 

αποτέλεσµα οι αρχές και  οι παραχωρησιούχοι να µην επιλέγουν αυτό το είδος των 

οδοστρωµάτων παρόλη τη διαφορά κόστους. 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4: Ανάδυση ρωγµών στην επιφάνεια της στρώσης κυκλοφορίας 

 

 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε η τεχνική της προρηγµάτωσης της κατεργασµένης 

στρώσης σε αποστάσεις περί τα 3 m. Με την προρηγµάτωση επιτυγχάνεται µείωση του 
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ανοιγοκλεισίµατος των ρωγµών και αύξηση της συνεργασίας µεταξύ των δύο τµηµάτων 

της στρώσης εκατέρωθεν της ρωγµής µε αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση των αναδύσεων 

των ρωγµών στην επιφάνεια της ασφαλτικής στρώσης. Έχουν αναπτυχθεί επίσης και 

ειδικά µηχανήµατα τα οποία εκτελούν την προρηγµάτωση γρήγορα και οικονοµικά. 

Φαίνεται ότι στο µέλλον οι κατεργασµένες µε υδραυλικές κονίες στρώσεις θα 

κατασκευάζονται µε προρηγµάτωση και θα έχουν απαλλαγεί από το µειονέκτηµα της 

ανάδυσης των ρωγµών. Η προρηγµάτωση επαυξάνει το κόστος της κατασκευής της 

στρώσεως κατά περίπου 10%. 

 

 

1.4 Εµπειρία στη χώρα µας από τις κατεργασµένες µε τσιµέντο στρώσεις από 

θραυστό αµµοχάλικο στον ΠΑΘΕ  

 

Ο υπολογισµός των οδοστρωµάτων του ΠΑΘΕ (1980) προέβλεπε δύο τύπους 

«ισοδύναµων» οδοστρωµάτων, έναν αµιγώς εύκαµπτο και έναν ηµιάκαπτο τύπο. Το 

αµιγώς εύκαµπτο οδόστρωµα περιελάµβανε ασφαλτικές στρώσεις πάχους 26 ή 28 cm και 

στρώσεις βάσης και υπόβασης συνολικού πάχους 40 - 50 cm. Τo ηµιάκαµπο οδόστρωµα 

περιελάµβανε ασφαλτικές στρώσεις 14 cm και 2 στρώσεις από ΚΘΑ (Κατεργασµένο 

Θραυστό Αµµοχάλικο) µε πάχος 20 cm (η ανώτερη) και 18 cm (η κατώτερη). Και οι δύο 

τύποι οδοστρωµάτων εδράζονταν σε στρώση έδρασης που εξασφάλιζε ελάχιστη τιµή CBR 

= 10 %. Οι κατασκευαστές εργολάβοι είχαν το δικαίωµα να επιλέξουν τον τύπο του 

οδοστρώµατος της προτιµήσεώς τους.  

Λόγω της διαφοράς κόστους που προέκυπτε από τη διαφορά πάχους των ασφαλτικών 

στρώσεων τα οδοστρώµατα που επελέγησαν για τη κατασκευή του τµήµατος ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

- ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ήταν στην πλειοψηφία τους ηµιάκαµπτα.  

Εντούτοις, τα τµήµατα που κατασκευάστηκαν παρουσίασαν σύντοµα βλάβες που 

δυσφήµισαν τον τύπο του οδοστρώµατος και έκαναν το ΥΠΕΧΩ∆Ε να µην επιλέγει το 

οδόστρωµα αυτό. Φυσικά άρχισε και µία συστηµατική δυσφήµιση αυτού του τύπου του 

οδοστρώµατος για να αποσειστούν τις ευθύνες από τις κακοτεχνίες που είχαν γίνει.  

Πρέπει να τονιστεί ότι η µεν µελέτη του οδοστρώµατος ήταν σύµφωνη µε τα 

προβλεπόµενα από τις αντίστοιχες Γαλλικές Οδηγίες, και οι Προδιαγραφές - που ίσχυαν 

αλλά δεν εφαρµόστηκαν - ήταν ελαφρά προσαρµογή των Γαλλικών Προδιαγραφών προς 

τις αντίστοιχες Ισπανικές. Σηµειώνεται ότι η µέθοδος υπολογισµού και οι προδιαγραφές 

ήταν οι καλύτερες στον Ευρωπαϊκό χώρο για εκείνη την εποχή. Η προρηγµάτωση δεν 

υπήρχε τότε ούτε σε πειραµατικό στάδιο.  
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Οι κυριότερες κακοτεχνίες που συνέβαλαν στη αποτυχία των οδοστρωµάτων ήταν οι 

ακόλουθες:  

 

1. Το κατεργασµένο µε τσιµέντο θραυστό αµµοχάλικο ΚΘΑ δεν κατασκευάστηκε σε 2 

στρώσεις, όπως προέβλεπε η µελέτη, ούτε λήφθηκαν τα απαραίτητα µέτρα για την 

συγκόλληση των επιµέρους στρώσεων, όπως προέβλεπε η Προδιαγραφή. 

Αντίθετα, επειδή τα µηχανήµατα διάστρωσης (finishers) που διατέθηκαν δεν είχαν 

την ικανότητα διαστρώσεως τέτοιου πάχους (18 - 20 cm), η διάστρωση έγινε σε 3 ή 

και περισσότερες στρώσεις χωρίς να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για 

συγκόλληση των επιµέρους στρώσεων. Το αποτέλεσµα είναι οι αναπτυσσόµενες 

τάσεις να είναι πολλαπλάσιες των υπολογισµένων όπως αποδεικνύεται στο Σχήµα 

5. Η αστοχία κατόπιν τούτου ήταν ζήτηµα ολίγου χρόνου. 

 

 
Σχήµα 5: (α ) Κατανοµή των κρίσιµων οριζόντιων καµπτικών τάσεων που αναπτύσσονται 

σε ένα σύστηµα µε δύο συνεργαζόµενες στρώσεις ΚΘΑ και (β) σηµαντική αύξηση των 

τάσεων αυτών όταν οι στρώσεις ΚΘΑ από δύο γίνουν τρεις µη συνεργαζόµενες στρώσεις 

(εννεαπλασιασµός των τάσεων) 
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2. Τα πάχη που κατασκευάστηκαν ήταν πολύ µικρότερα εκείνων που προέβλεπε η µελέτη 

(18 cm και 20 cm), όπως εκ των υστέρων αποδείχθηκε µε αποκοπή πυρήνων. ∆εδοµένου 

ότι η αναπτυσσόµενη τάση είναι αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου του πάχους, είναι 

προφανές ότι η µείωση του πάχους της στρώσης επιφέρει σηµαντική αύξηση των τάσεων.  

 

3. Οι στρώσεις δεν είχαν την απαιτούµενη επιπεδότητα, µε αποτέλεσµα να αναπτύσσονται 

δυναµικές επιπονήσεις που αυξάνουν σηµαντικά τις αναπτυσσόµενες τάσεις, πέραν αυτών 

που προβλέπουν οι διάφοροι συντελεστές ασφάλειας που λαµβάνονται υπόψη στον 

υπολογισµό. Οι κυριότερες αιτίες που δεν επιτεύχθηκε η απαιτούµενη επιπεδότητα ήταν η 

µη τροποποίηση των finishers για τη διάστρωση στρώσης µεγάλου πάχους (18 - 20 cm), 

οι συχνές στάσεις των µηχανηµάτων και η απουσία κάθε επιµέλειας και φροντίδας για 

καλή εργασία (δεν υπήρχαν τα γνωστά καλώδια - οδηγοί υψοµέτρων για το µηχάνηµα, δεν 

γίνονταν κανένας έλεγχος υψοµέτρων). 

 

 
4. ∆εν ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της προδιαγραφής για την κατασκευή των κατά µήκος 

αρµών εργασίας κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η συγκόλληση των δύο λωρίδων, µε 

αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί κατά µήκος ρωγµή. Η ρωγµή αυτή αποτέλεσε ασθενές 

σηµείο στην κατασκευή (οι τάσεις σχεδόν διπλασιάζονται) και η ρηγµάτωση επεκτάθηκε. 

Αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην περίπτωση της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας σε 

συνδυασµό µε την κατασκευή της Λωρίδας Έκτατης Ανάγκης (ΛΕΑ). Σε πολλές 

περιπτώσεις, έγινε πρώτα η διάστρωση της ΛΕΑ, µε αποτέλεσµα ο κατά µήκος αρµός 

(ραφή) να συµπίπτει µε την τροχιά του δεξιού τροχού των αυτοκινήτων και εποµένως να 

γίνει η φόρτιση του οδοστρώµατος ιδιαίτερα δυσµενής (φόρτιση πάνω στη ρωγµή) και η 

αστοχία να επιταχυνθεί.  

 

5. ∆εν ακολουθήθηκαν οι απαιτήσεις της προδιαγραφής για συντήρηση των στρώσεων µε 

ασφαλτικό γαλάκτωµα. Αντί ασφαλτικού γαλακτώµατος χρησιµοποιήθηκε ασφαλτικό 

διάλυµα. Αποτέλεσµα αυτού ήταν η αποκόλληση της ασφαλτικής στρώσεως από την 

στρώση του ΚΘΑ και η ταχεία ρηγµάτωσή της. Αυτό έγινε γιατί για να γίνει επάλειψη µε 

ασφαλτικό διάλυµα έπρεπε  η επιφάνεια της στρώσης να είναι ξηρή. Η ξήρανση όµως της 

επιφάνειας σταµάτησε την ενυδάτωση του τσιµέντου µε αποτέλεσµα η στρώση 
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επιφανειακά σε ένα πάχος µερικών mm να µην αναπτύξει αντοχή αφού το απαραίτητο για 

ενυδάτωση νερό είχε εξατµιστεί. Η κατεργασµένη εποµένως στρώση καλύφθηκε από µία 

σαθρή στρώση µερικών mm η οποία όµως διαποτίστηκε µε ασφαλτικό γαλάκτωµα Η 

φθορά αυτή παρουσιάστηκε στην περιοχή των ρωγµών από ανάδυση. Το νερό είχε την 

δυνατότητα να εισέλθει και να συγκεντρωθεί στην περιοχή του πυθµένα της ασφαλτικής 

στρώσης και στην επιφάνεια της κατεργασµένης στρώσης στην σαθρή περιοχή. Λόγω της 

ταχύτατης διέλευσης των οχηµάτων το νερό αναγκάστηκε λόγω υψηλών πιέσεων να 

µετακινηθεί οριζόντια και να αποκολλήσει τη σαθρή περιοχή από τη κύρια µάζα της 

κατεργασµένης στρώσης . Έτσι η ασφαλτική στρώση αποκολλήθηκε από την υποκείµενη 

κατεργασµένη στρώση. Το γεγονός αυτό άλλαξε την λειτουργία του οδοστρώµατος και 

ανάγκασε την ασφαλτική στρώση, τοπικά στην περιοχή που υπήρχε αποκόλληση, να 

επιπονηθεί ανεξάρτητα από την υποκείµενη στρώση και να αναπτύξει τάσεις εφελκυσµού 

από κάµψη οι οποίες ρηγµάτωσαν ταχύτατα τη στρώση αφού το πάχος της δεν 

υπερέβαινε τα 100mm. Η ρηγµάτωση επαύξησε την είσοδο νερού και επιτάχυνε τη φθορά. 

Ο µηχανισµός αυτός αποδείχθηκε στην πράξη από τοµές που έγιναν στα φθαρµένα 

τµήµατα του οδοστρώµατος. 

 

Σηµειώνεται ότι η ασφαλτική στρώση που τελικά κατασκευάστηκε δεν ήταν 14 cm όπως 

προέβλεπε η µελέτη, αλλά 6 - 10 cm, σύµφωνα µε οδηγίες του ΥΠΕΧΩ∆Ε, εν αναµονή 

των αποφάσεων για τη κατασκευή αντιολισθηρής στρώσεως. Η έλλειψη όµως ενός τόσο 

σηµαντικού ποσοστού από τις ασφαλτικές στρώσεις αύξησε τις τάσεις και µείωσε τον 

χρόνο ανάδυσης των ρωγµών. 

Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι τα 

οδοστρώµατα αυτά, παρόλες τις κακοτεχνίες, άντεξαν αρκετά χρόνια. Είναι επίσης γνωστό 

ότι τα οδοστρώµατα που έχουν κατασκευαστεί µε ΚΘΑ στο τµήµα της παράκαµψης της 

Λάρισας συµπεριφέρονται ικανοποιητικά, διότι δεν έγιναν οι προαναφερθείσες 

κακοτεχνίες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση αυτή, η ανάµιξη των αδρανών µε το 

τσιµέντο και το νερό δεν έγινε σε κεντρική εγκατάσταση αλλά επιτόπου µε το ειδικό 

αναµικτικό µηχάνηµα (φρέζα) που χρησιµοποιείται για φρεζάρισµα και ανακύκλωση. 

Επιπλέον η στρώση είχε πάχος 35 cm και αναµίχθηκε και συµπυκνώθηκε σε µία στρώση 

µε επιτυχία. 

Η γνώση και η διάδοση των λόγων αποτυχίας των οδοστρωµάτων αυτών είναι βασική 

προϋπόθεση για την αποφυγή παρόµοιων σφαλµάτων στο µέλλον και την ανατροπή του 

δυσµενούς κλίµατος που υπάρχει για τα ηµιάκαµπτα οδοστρώµατα. 
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1.5 Υπολογισµός πάχους οδοστρωµάτων 

 

 

 

Για να αποκτηθεί µία εικόνα της εσωτερικής εντατικής κατάστασης που αναπτύσσεται στα 

οδοστρώµατα, στα Σχήµατα 6,7α και 7β παρουσιάζονται οι αναπτυσσόµενες τάσεις σε ένα 

αµιγώς εύκαµπτο οδόστρωµα (Σχ6) και σε ένα ηµιάκαµπτο οδόστρωµα (Σχ7). Η φόρτιση 

γίνεται µε φορτίο άξονα 13 t επί διπλών τροχών (Σχ8) Στην περίπτωση του ηµιάκαµπτου 

οδοστρώµατος, η ανάλυση των τάσεων έγινε µε τις παραδοχές α) πλήρους συγκόλλησης 

(συνεργασίας) των δύο στρώσεων (Σχ7α) και β) παντελούς έλλειψης συνεργασίας 

(συγκόλλησης) των δύο στρώσεων (Σχ7β) (δυνατότητα ολίσθησης µεταξύ των δύο 

στρώσεων). Στην περίπτωση (α) οι δύο στρώσεις λειτουργούν ως ενιαία στρώση ενώ στην 

περίπτωση (β) οι δύο στρώσεις λειτουργούν ανεξάρτητα η µία της άλλης.. Είναι φανερό ότι 

οι αναπτυσσόµενες τάσεις είναι σηµαντικά µεγαλύτερες όταν δεν είναι συγκολληµένες οι 

δύο στρώσεις.. Για τον λόγο αυτό πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε 

κατά τη κατασκευή οι δύο στρώσεις να συγκολληθούν. Οι διάφορες Προδιαγραφές 

κατασκευής προβλέπουν ειδικά µέτρα για την επίτευξη αυτής της συγκόλλησης, το πλέον 

αξιόπιστο των οποίων είναι η διάστρωση και συµπύκνωση της υπερκείµενης στρώσης 

αµέσως µετά το πέρας της συµπυκνώσεως της υποκείµενης στρώσης µε συνδυασµό 

χρήσεως επιβραδυντικών προσθέτων που επιβραδύνουν την πήξη των υδραυλικών 

κονιών. ∆εδοµένου όµως ότι υπάρχει κίνδυνος να µην επιτευχθεί πλήρης συγκόλληση 

στην πράξη, οι Γαλλικές Οδηγίες Υπολογισµού των οδοστρωµάτων συνιστούν ο 

υπολογισµός του πάχους να γίνεται µε το ηµιάθροισµα των τάσεων. Εποµένως η ανώτερη 

κατεργασµένη στρώση θα υπολογιστεί για να αντέχει τις προβλεπόµενες επαναλήψεις 

φορτίσεων για αναπτυσσόµενη τάση ίση προς (0.07+0.84)/2 = 0.455 ΜΡα ενώ η κατώτερη 

για τάση ίση µε (0.59+0.44)/2 = 0.515 ΜΡα. 

 



 22 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήµα 7α : Αναπτυσσόµενες καµπτικές τάσεις σε ηµιάκαµπτο οδόστρωµα για 

κατεργασµένες στρώσεις πλήρως συγκολληµένες. 
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Σχήµα 7β : Αναπτυσσόµενες καµπτικές τάσεις σε ηµιάκαµπτο οδόστρωµα για 

κατεργασµένες στρώσεις χωρίς συγκόλληση 

 

 

 

Για τα παραπάνω οδοστρώµατα υπολογίστηκε επίσης και η αναπτυσσόµενη κατακόρυφη 

τάση σz στην επιφάνεια της στρώσης έδρασης, η οποία επίσης παρουσιάζεται στα 

παραπάνω σχήµατα. Είναι φανερό ότι η αναπτυσσόµενη τάση σz στο ηµιάκαµπτο 

οδόστρωµα είναι το 1/6 περίπου της τάσης του αµιγώς εύκαµπτου οδοστρώµατος, 

γεγονός που καθιστά τον έλεγχο της αστοχίας της στρώσης έδρασης συνήθως µη 

αναγκαίο για τα ηµιάκαµπτα οδοστρώµατα. Αντίθετα για τα αµιγώς εύκαµπτα 

οδοστρώµατα ο έλεγχος αυτός αποδεικνύεται πολύ συχνά κρίσιµος. 

Προκειµένου να γίνει σύγκριση κόστους µεταξύ των δύο τύπων οδοστρωµάτων, 

ευκάµπτων και ηµιακάµπτων υπολογίζονται δύο ισοδύναµα οδοστρώµατα (δηλ. ένα 

εύκαµπτο και ένα ηµιάκαµπτο οδόστρωµα) να αντέξουν την ίδια κυκλοφορία στο ίδιο 

χρονικό διάστηµα. 

Ο υπολογισµός γίνεται µε τη Γαλλική µέθοδο υπολογισµού των οδοστρωµάτων 
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(LCPC/SETRA Conception et Dimensionnement des Structures de Chaussée) µε τα 

ακόλουθα δεδοµένα : 

• Θερµοκρασία 20 oC 

• Φορτίο άξονα υπολογισµού 13t κατανεµηµένο σε δύο δίδυµους τροχούς, όπως φαίνεται 

στο Σχήµα 8 

• ∆ύο τιµές της φέρουσας ικανότητας της στρώσης έδρασης CBR=10% CBR=20% 

Ο υπολογισµός έγινε µε ανάλυση συστήµατος επάλληλων ελαστικών στρώσεων, µε το 

οποίο προσοµοιάζεται το οδόστρωµα, και εύρεση των αναπτυσσόµενων τάσεων και 

παραµορφώσεων στις κρίσιµες θέσεις που φαίνονται στο Σχήµα 8. Οι υπολογισµένες τιµές 

µε τους κατάλληλους συντελεστές προσαρµογής και τους νόµους αστοχίας του υπό 

εξέταση υλικού (ασφαλτόµιγµα και εδαφικό υλικό για τα εύκαµπτα οδοστρώµατα, ΚΘΑ και 

εδαφικό υλικό για τα ηµιάκαµπτα) παρέχουν τις επιτρεπόµενες διελεύσεις του φορτίου 

υπολογισµού για κάθε περίπτωση πάχους στρώσεων και τύπου οδοστρώµατος. Τα 

αποτελέσµατα συνοψίζονται στον Πίνακα 1 

για δεδοµένη φέρουσα ικανότητα στρώσης έδρασης (CBR=10% ή CBR=20%) και 

δεδοµένο αριθµό συνολικών διελεύσεων φορτίων υπολογισµού (ισοδύναµων 

διελεύσεων),. Τα άλλα στοιχεία των οδοστρωµάτων είναι προεπιλεγµένα ως ακολούθως: 

 

• Εύκαµπτα οδοστρώµατα: Συνολικό πάχος στρώσης βάσης από ασύνδετο καλώς 

διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο 20 cm. Συνολικό πάχος υπόβασης από ασύνδετο 

καλώς διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο 20 cm. 

• Ηµιάκαµτα οδοστρώµατα: Συνολικό πάχος ασφαλτικών στρώσεων 15 cm 
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Σχήµα 8: Φόρτιση µε το φορτίο υπολογισµού και κρίσιµες θέσεις για τον υπολογισµό του 

πάχους των οδοστρωµάτων 
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Για την σύγκριση των οδοστρωµάτων επελέγησαν δύο συνολικές διελεύσεις 1.000.000 και 

10.000.000 και υπολογίστηκαν τα πάχη των οδοστρωµάτων, όπως παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 1. Σηµειώνεται ότι οι συνολικές διελεύσεις που επελέγησαν αντιστοιχούν σε 

περίπου 3 και 27 χρόνια λειτουργίας αντίστοιχα του οδοστρώµατος, για µία µέση 

κυκλοφορία 1000 περίπου εµπορικών οχηµάτων την ηµέρα. 

Στον ίδιο Πίνακα παρουσιάζονται και οι διαφορές στα πάχη που προκύπτουν από τη 

σύγκριση των οδοστρωµάτων όπως και οι απαιτούµενες ποσότητες τσιµέντου για την 

παρασκευή των στρώσεων ΚΘΑ. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές 

Προδιαγραφές κατασκευής στρώσεων βάσης και υπόβασης από ασύνδετα αµµοχάλικα, τα 

υλικά αυτά µεταφέρονται επιτόπου των έργων προαναµεµειγµένα µε την κατάλληλη 

ποσότητα νερού (βέλτιστη υγρασία) και διαστρώνονται µε διαστρωτήρα finisher. 

Εποµένως το κόστος του υλικού, της ανάµιξης µε νερό, της µεταφοράς, της διάστρωσης 

και της συµπύκνωσης δεν πρέπει να διαφέρει ουσιαστικά από το κόστος στρώσης ίσου 

πάχους από ΚΘΑ (που αποτελείται σχεδόν από το ίδιο αδρανές υλικό) παρά µόνο στο 

κόστος του τσιµέντου και στο κόστος της συντήρησης και προρηγµάτωσης του ΚΘΑ. Τα 

δύο τελευταία εκτιµάται ότι αποτελούν περίπου το 12 - 15 % του συνολικού κόστους της 

στρώσης. 
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Πίνακας 1: Απαιτούµενα πάχη για εύκαµπτα και ηµιάκαµπτα οδοστρώµατα για 1.000.000 

και 10.000.000 διελεύσεις φορτίου υπολογισµού 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Στην περίπτωση του οδοστρώµατος µε σταθεροποιηµένη στρώση (ΚΘΑ), ο υπολογισµός 

έγινε θεωρώντας µία ενιαία σταθεροποιηµένη στρώση (βάση και υπόβαση), µε πάχος 

αυτό του Πίνακα. 
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2. Εισαγωγικά στοιχεία της κατασκευής 
 
 
 
 
Τµήµα ΑΘΗΝΑ  - ΜΑΛΙΑΚΟΣ 
 
Θα πρέπει να µελετηθεί και διαπλατυνθεί το τµήµα Ριτσώνα – Θήβα µε ανακατασκευή του 
δοµικού τµήµατος και των ασφαλτικών στρώσεων του οδοστρώµατος µε όλα τα αναγαία 
τεχνικά και αποστραγγιστικά έργα και εξασφάλιση νέας διατοµής. Αντικατάσταση του 
µεσαίου µεταλικού στηθαίου ασφαλείας µε new jersey, πλάτος βάσης 0,80 και ύψος 1,20 
σε µεσαία νησίδα πλάτους 2,50 µέτρων, δύο λωρίδες κυκλοφορίας εκατέρωθεν 7,5 µέτρων 
και Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) πλάτους 2,25 µ., τάφρους συλλογής οµβρίων 
καταστρώµατος, στηθαία ασφάλειας και περίφραξης. Η διαπλάτυνση προτείνεται να γίνει 
προς το ρεύµα κυκλοφορίας Λαµία – Αθήνα.  
 
 
 
 
Μεσαία νησίδα 
 
Αντικατάσταση των µεταλικών στηθαίων ασφαλείας µε New jersey στην µεσαία νησίδα στο 
τµήµα Α.Κ. Αυλώνα - Οινόφυτα - Σχηµατάρι. 
∆ιακοπές του new jersey µε κατάλληλα ανοίγµατα για εκτροπές κυκλοφορίας και 
τοποθέτηση προκατασκευασµένων στοιχείων από σκυρόδεµα 
 
 
 
Ανισόπεδοι Κόµβοι 
 
Έλεγχο, Μελέτες και Κατασκευές βελτίωσης όλων των Ανισόπεδων Κόµβων για την 
εξασφάλιση ασφαλούς και άνετης λειτουργίας, τόσο σε ότι αφορά στις εισόδους - εξόδους 
στον Αυτοκινητόδροµο όσο και στις δευτερεύουσες οδούς των κόµβων. 
Αντικατάσταση των στηθαίων ασφαλείας, της περίφραξης, των Η/Μ περιλαµβανοµένης και 
της σήµανσης και σηµατοδότησης. 
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3. Κατασκευαστικές απαιτήσεις του έργου 
 
 
 
3.1  Α ΜΕΡΟΣ :Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ 
 
 
Πρωταρχική κατασκευαστική απαίτηση είναι τα ασφαλτικά µίγµατα που θα 
κατασκευαστούν για το έργο, καθώς και οι ιδιότητες αυτών , έτσι στις παρακάτω 
παραγράφους αναφέρεται ο ρόλος των αδρανών υλικών που περιέχονται στο 
ασφαλτόµιγµα. 
Ασφαλτικά µίγµατα έχουν ευρεία χρήση στην κατασκευή έργων οδοποιίας, αεροδροµίων 
και γενικότερα όπου πρόκειται να κυκλοφορήσουν ή να σταθµεύσουν τροχοφόρα. Τα 
αδρανή υλικά φέρουν ουσιαστικά το φορτίο ενός ασφαλτικού έργου ενώ αποτελούν το 90-
95% κατά βάρος του συµπυκνωµένου ασφαλτοµίγµατος. Ως εκ τούτου οι ιδιότητες τους 
είναι κρίσιµης σηµασίας ώστε το τελικό προϊόν να µπορέσει να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις και συνθήκες του έργου για τις οποίες σχεδιάστηκε. Ο ρόλος τους στο 
ασφαλτόµιγµα είναι καταλυτικός: να µεταφέρουν τα φορτία κάθετα στα υποκείµενα 
στρώµατα µε την ελάχιστη δυνατή συνδροµή του ασφαλτικού συνδετικού, διατηρώντας το 
έργο στο οποίο συµµετέχουν στην αρχική του µορφή και προσδίδοντας του ειδικές 
ιδιότητες ανάλογα µε τη χρήση και τις απαιτήσεις σχεδιασµού.   
 
 
Η πιο κοινή περίπτωση ασφαλτικών µιγµάτων είναι αυτά που παρασκευάζονται µε 
εν θερµώ ανάµιξη αδρανών υλικών και ασφαλτικού συνδετικού σε συγκροτήµατα 
ανάµιξης. Τα αδρανή υλικά, αφού αναµιχθούν, περνάνε από ξηραντήρα µε φλόγιστρο. Στη 
συνέχεια κοσκινίζονται για να διαχωριστούν σε κλάσµατα µεγέθους και αποθηκεύονται σε 
ενδιάµεσα σιλό. Οι ποσότητες των αδρανών που απαιτούνται για κάθε ανάµιγµα ζυγίζονται 
και τροφοδοτούνται στον αναµικτήρα του συγκροτήµατος, όπου αναδεύονται βίαια µε 
ταυτόχρονο ψεκασµό του θερµού ασφαλτικού συνδετικού. Υπάρχει η δυνατότητα κατά την 
κατασκευή στρώσεων κυκλοφορίας να κυλινδρωθεί, αµέσως µετά τη διάστρωση και 
συµπύκνωση, προεπαλειµµένη ψηφίδα ή κάποιο άλλο υλικό που θα δώσει ειδικές 
αντιολισθηρές ιδιότητες στον τάπητα. 
Τα αδρανή που χρησιµοποιούνται για ασφαλτικά µίγµατα πρέπει να προέρχονται 
πάντα από θραύση και να µη χρησιµοποιούνται στην πρωτογενή τους µορφή, ώστε να 
προκύπτουν υγιείς γωνιώδεις και τραχείς επιφάνειες και το σχήµα τον κόκκων να µην έχει 
ανοµοιοµορφίες διαστάσεων. Ανάλογα µε την χρήση για την οποία προορίζονται 
(ασφαλτικά σκυρωτά, ασφαλτικές βάσεις ή ασφαλτικά σκυροδέµατα) προδιαγράφονται 
επιτρεπτά όρια για τις ιδιότητες τους. Οι κρίσιµες παράµετροι που χαρακτηρίζουν ένα 
αδρανές υλικό για χρήση σε ασφαλτικό µίγµα είναι η κοκκοµετρική διαβάθµιση, το σχήµα 
των κόκκων, η επιφανειακή υφή, οι προσµίξεις, η σαθρότητα του πετρώµατος, η 
απορροφητικότητα και η χηµική συγγένεια µε το ασφαλτικό συνδετικό. 

Αναλυτικότερα: 
� Ανάλογα µε τη χρήση, το µίγµα των αδρανών στο ασφαλτικό ανάµιγµα θα πρέπει να 

ακολουθεί κάποια κοκκοµετρική διαβάθµιση που θα του προσδώσει συγκεκριµένες 
ιδιότητες, σύµφωνα µε τη µελέτη σύνθεσης. Τα αδρανή θα πρέπει να 
προσκοµίζονται  σε όσο το δυνατόν περισσότερες διαφορετικές διαβαθµίσεις 
µεγέθους. Κατ' ελάχιστο (σύµφωνα µε τις Α250-Α260-Α265), τα αδρανή για 
ασφαλτικά σκυροδέµατα θα πρέπει να προσκοµίζονται σε δύο κλάσµατα 
τουλάχιστο, για τις ασφαλτικές βάσεις σε δύο κλάσµατα εφόσον δεν υπάρχει καλή 
οµοιοµορφία και υποχρεωτικά σε πάνω από δύο κλάσµατα για την διαβάθµιση Ε 
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και για τα ασφαλτικά σκυρωτά σε ένα κλάσµα. 
�     Οι κόκκοι πρέπει να έχουν κυβικό γωνιώδες σχήµα, µε αµελητέο ποσοστό 

πεπλατυσµένων και επιµηκών κόκκων. Το κυβικό σχήµα επιτυγχάνει τη βέλτιστη 
γεωµετρική τακτοποίηση των κόκκων ώστε να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή 
συµπύκνωση. Το γωνιώδες εξασφαλίζει αυξηµένη ικανότητα φυσικής στήριξης των 
κόκκων µεταξύ τους και µειώνει την καταπόνηση του ασφαλτικού συνδετικού. 
Αντιθέτως οι επιµήκεις και πεπλατυσµένοι κόκκοι πρέπει να αποφεύγονται επειδή 
λόγο σχήµατος οι τάσεις κατανέµονται ανοµοιόµορφα µε κίνδυνο θραύσης τους. 

�     Οι κόκκοι των χονδρόκοκκων κλασµάτων πρέπει να έχουν επιφάνεια τραχεία 
και όχι λειασµένη, όπως µπορεί να συµβαίνει στα πρωτογενή φυσικά αδρανή. 
Πρέπει να έχει αντοχή στην στίλβωση, ώστε να µπορεί να διατηρήσει την τραχύτητα 
της επιφάνειας τους στο χρόνο. 

�     Επίσης πρέπει να είναι απαλλαγµένα από επιβλαβής αργιλικές και οργανικές 
προσµίξεις, επικαλύψεις των κόκκων και σβώλους και εύθρυπτα τεµάχια. Ειδικά οι 
αργιλικές προσµίξεις είναι ισχυρά υδρόφιλες, µε τάση διόγκωσης και 
αποδιοργάνωσης του έργου. 

�      Τα χονδρόκοκκο κλάσµατα θα πρέπει να είναι απαλλαγµένα από 
αποσαθρωµένα τεµάχια και περιβλήµατα. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η 
αντοχή του ασφαλτοτάπητα στην απότριψη της επιφάνειας του από τους τροχούς 
των οχηµάτων και αποφεύγεται η αυλάκωση και αποδιοργάνωση του 
οδοστρώµατος. 

�      Το πορώδες των υλικών πρέπει να είναι µικρό ώστε να µην απορροφούν 
εσωτερικά άσφαλτο. Σε αντίθετη περίπτωση η άσφαλτος που θα απορροφήσουν θα 
την αποβάλουν αργότερα κατά τη λειτουργία του έργου προκαλώντας "γυάλισµα" 
του δρόµου. 

�     Πρέπει να παρουσιάζουν αυξηµένη αντίσταση στην αφαίρεση της ασφαλτικής 
µεµβράνης, όπως ο ασβεστόλιθος, οι δολοµίτες και οι πυριτικοί σχιστόλιθοι. 
Προβληµατικά αδρανή θεωρούνται ο χαλαζίας και µερικοί γρανίτες. 

3.2  Β ΜΕΡΟΣ: ΥΠΟΓΕΙΟΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
ΣΤΡΩΣΗΣ Ε∆ΡΑΣΗΣ 
 
 
ΥΠΟΓΕΙΟΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΣ ΟΡΙΖΩΝ 

(1) Ο υπόγειος υδροφόρος ορίζων πρέπει να είναι χαµηλότερος τουλάχιστον 50εκ. 
από την επιφάνεια της στρώσης έδρασης. Για τον σκοπό αυτό θα λαµβάνονται όλα τα 
απαραίτητα   µέτρα   όπως   υπερύψωση   του   υψοµέτρου   της   στρώσης   έδρασης, 
τοποθέτηση φρεατίων και στραγγιστηριών στα κατάλληλα βάθη κ.α. 

(2) α.  Στην περίπτωση αυτή  η  στράγγιση του οδοστρώµατος µε την κατασκευή 
στρώσεων στράγγισης και στραγγιστηριών είναι υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση 
(ακόµα και στην περίπτωση που δεν ανιχνεύεται υπόγειος ορίζοντας). 

β. Ο σχεδιασµός και κατασκευή των στραγγιστηριών 

γ. Στην περίπτωση που η στάθµη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα βρίσκεται µόνιµα 
ή περιοδικά πάνω από τη στέψη της στάθµης των χωµατουργικών, αυτή θα πρέπει να 
ταπεινωθεί µε την κατασκευή µιας στρώσης αποστράγγισης. Η στρώση 
αποστράγγισης της στάθµης χωµατισµών πρέπει να είναι πιο διαπερατή από την 
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υπερκείµενη στρώση της κατασκευής οδοστρώµατος (π.χ. στρώση αντιπαγετικής 
προστασίας, ή στρώση υπόβασης µε µηχανική σταθεροποίηση) και από την 
υποκείµενη στέψη της στάθµης των χωµατουργικών. 

 

 
3.3  Γ ΜΕΡΟΣ: ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ   ΣΤΡΩΣΗΣ   Ε∆ΡΑΣΗΣ 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΑΧΗ ΣΤΡΩΣΗΣ Ε∆ΡΑΣΗΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
 
 

 
 
 
 

Υπόµνηµα: 
 
Εο έως Ε4: Κατηγορία εδαφικού υλικού (γαιώδους) σύµφωνα µε τον πίνακα 2 αυτής της 
προδιαγραφής 
 
Αν το υλικό Ε4 είναι θραυστό τα ενδεικνυόµενα πάχη κάθε στρώσης αυτού του υλικού (µε 
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εξαίρεση το πάχος της ισοπεδωτικής στρώσης βραχωδών ορυγµάτων) µπορούν να 
µειωθούν κατά 5 εκ. 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΑΙΩ∆ΩΝ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

 
 
 
Όριο Υδαρότητας Ε 105 - 86 Method 5 
∆είκτης Πλαστικότητας Ε 105 - 86 Method! 6 
Κόσκινο της Αµερικανικής σειράς προτύπων κόσκινων AASHTO : Μ-92 
ανοίγµατος βροχίδας 0,074 χλστ 
Τιµή του Καλιφορνιακού Λόγου Φέρουσας Ικανότητας που προσδιορίζεται σύµφωνα µε 
τη µέθοδο 12 των Προδιαγραφών Εργαστηριακών ∆οκιµών Εδαφοµηχανικής (Ε 105-86) 
επί δοκιµίων συµπυκνωθέντων στο 90% της µέγιστης πυκνότητας της Τροποποιηµένης 
∆οκιµής Συµπύκνωσης (Μέθοδος 11 Ε 105-86) µε τη βέλτιστη υγρασία και µετά από 
υδρεµποτισµό 4 ηµερών. Κατ’ εξαίρεση επί "σιµεντωµένων'’ εδαφών και για έργα σε 
όρυγµα, για τον υπολογισµό της φέρουσας ικανότητας της "υποκείµενης στρώσης" 
οδοστρωµάτων θα γίνεται συµπληρωµατικά και προσδιορισµός του CBR µε δοκιµή "επί 
τόπου" 
Κατά τη δοκιµή CBR Θα προσδιορισθεί µε τη µέθοδο της "υγρής 
οξείδωσης" (AASHTO Τ 194) 
 

       
 

 
Κατηγορία 
εδαφικού 
υλικού 

 
 

Χαρακτηριστικά 

 
Όρια 

Atterberg 

Max. Πυκνό- 
τητα κατά την 
τροποποιηµένη 
δοκιµή 
συµπύκνωσης 
χγρ/µ3 

 
 

CBR* 

 
Περιεκτι-
κότητα σε 
οργανικά 

Παρατηρήσεις ως 
προς τη 
δυνατότητα 
χρησιµοποίησης 
τους για επιχώµατα 

 
 

Ε1 
 

Γαιώδες υλικό µε µέγιστη  
διάσταση κόκκου D<200 
χλστ και περιεκτικότητα σε 
κόκκους 200>D>150 χλστ 
µέχρι 25 % 

 
LL< 40 ή 
LL<65 και 
PI>(0.6LL-9)  

 
 

> 1.600 

 
3 και 

διόγκωσ
η < 3% 

 
 

< 3% 

 
 

Αποδεκτό 

       
Ε2 

Μέγιστος κόκκος < 100 
χλστ ∆ιερχόµενο % από Νο 
200< 35% 

 
LL < 40 

 

 
> 1.940 

5 και 
διόγκωσ
η <2% 

 
 

< 1% 

 
Κατάλληλο 

 
Ε3 

Μέγιστος κόκκος <80% 
χλστ ∆ιερχόµενο % από Νο 
200 < 25% 

 
LL < 30 
PI < 10 

 
- 

> 10 και 
διόγκωσ
η = 0 

 
0% 

 
Επίλεκτο Ι 

 
Ε4 

 

Μέγιστος κόκκος < 80 χλστ 
∆ιερχόµενο % από Νο 200 
<25% 

 
LL <30 
PI < 10 

 
- 

> 20 και 
διόγκωσ
η = 0 

 
0% 

 
Επίλεκτο ΙΙ 

 
Ε0 

 
Εδαφικό υλικό που δεν ανήκει στις άλλες κατηγορίες 

 
Ακατάλληλο 
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα πρέπει να ισχύουν τα κριτήρια σταθερότητας φίλτρου 
της στρώσης αποστράγγισης, τόσο σε σχέση µε την υπερκείµενη όσο και µε την 
υποκείµενη στρώση, και σύµφωνα µε αυτά να γίνεται η επιλογή της κοκκοµετρικής 
διαβάθµισης της. 

    Στην περίπτωση που απαιτείται κατασκευή στρώσης αντιπαγετικής 
προστασίας, το πάχος της στρώσης αποστράγγισης της στάθµης χωµατισµών δεν 
επιτρέπεται να υπολογίζεται στο πάχος της στρώσης αντιπαγετικής προστασίας. Το 
πάχος της στρώσης αποστράγγισης πρέπει να διαστασιολογείται ανάλογα µε τις 
τοπικές συνθήκες. Το ελάχιστο πάχος ανέρχεται σε 0,50µ. 

 

 

3.4  ΤΙΜΕΣ CBR  ΥΠΟΛΟΠΣΜΟΥ - ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΦΙΕ 

Για  τον  υπολογισµό  του  πάχους  των  οδοστρωµάτων  οι   κατηγορίες  Φέρουσας 
Ικανότητας Έδρασης αντιστοιχούν µε τις ακόλουθες τιµές CBR υπολογισµού 

 

 

               ΦΙΕ 0         3<CBR<= 5 

               ΦΙΕ 1         5<CBR<= 10 

               ΦΙΕ 2         10<CBR<= 20 

               ΦΙΕ 3               CBR > 20    

 

 

 Για τα οδοστρώµατα των αυτοκινητοδρόµων και κυρίων οδικών έργων (Κυκλοφορίας 
Κ0, Κ1, Κ2, Κ2Ε και Κ3) δεν γίνονται δεκτές στρώσεις έδρασης µε τιµή ΦΙΕ µικρότερη 
του 2. 

 

3.5  ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΩΣΗΣ Ε∆ΡΑΣΗΣ (Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟ∆Ο ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

Εκτός από την τιµή ΦΙΕ της στρώσης έδρασης (οδοστρώµατος) που αποτελεί την 
"Φέρουσα Ικανότητα Υπολογισµού", η στρώση έδρασης πρέπει, κατά την περίοδο της 
κατασκευής, να έχει µία "ελάχιστη" φέρουσα ικανότητα, που είναι απαραίτητη για την 
συµπύκνωση των στρώσεων του οδοστρώµατος σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των 
προδιαγραφών και την επίτευξη της απαιτούµενης επιπεδότητας σ' αυτές. 
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Η φέρουσα ικανότητα της στρώσης έδρασης (οδοστρώµατος) κατά την στιγµή της 
κατασκευής, µετρούµενη µε φόρτιση µε πλάκα πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον µε 50 
ΜΡα (δεύτερη φόρτιση Ε2 > 50 ΜΡα) 

3.5.1  ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΩΣΗΣ Ε∆ΡΑΣΗΣ (ΦΙΕ) 

 

Η φέρουσα ικανότητα της Στρώσης Έδρασης Οδοστρώµατος (Σ.Ε.Ο) καθορίζεται από 
την κατηγορία και το πάχος του υλικού µε το οποίο κατασκευάζεται και από την 
κατηγορία του υλικού της υποκείµενης στρώσης. Το συνολικό πάχος της Σ.Ε.Ο. και της 
υποκείµενης στρώσης που θα παίρνετε υπόψη είναι 1,00 µ. για οδοστρώµατα 
κυκλοφορίας Κ0, Κ1, Κ2, Κ2Ε και Κ3 και 0,80 µ. για οδοστρώµατα κυκλοφορίας Κ4 έως 
και Κ7. Η υποκείµενη στρώση εκτείνεται :  
(1) Σε περίπτωση ορυγµάτων : Στο φυσικό έδαφος. Στην περίπτωση συνάντησης 
διαφορετικών στρώσεων εδάφους,ως κατηγορία εδάφους βάσει της οποίας θα 
προσδιορίζεται η Φ.Ι.Ε. θα παίρνεται υπόψη το χειρότερο συναντώµενο υλικό, εκτός 
αν αυτό προβλέπεται να αφαιρεθεί και αντικατασταθεί από τη "Στρώση Έδρασης 
Οδοστρώµατος" οπότε θα παίρνεται υπόψη το χειρότερο αποµένον υλικό. 

(2) Σε περίπτωση γαιωδών επιχωµάτων : Στο υλικό της στέψης. Στην περίπτωση 
αυτή θα παίρνεται υπόψη ως κατηγορία εδάφους για τον καθορισµό της Φ.Ι.Ε. το 
χειρότερο  συναντώµενο  υλικό,  (Με  αυτό  θα  γίνεται  και  η  διαστασιολόγηση  της 
Σ.Ε.Ο.). 

(3)Σε περίπτωση βραχωδών επιχωµάτων : Στο µεταβατικό τµήµα 

Ο καθορισµός της Φέρουσας Ικανότητας της στρώσης Έδρασης του οδοστρώµατος 
(ΦΙΕ) θα γίνεται µε βάση τον ΠΙΝΑΚΑ 1 

Η κατάταξη των εδαφικών υλικών σε κατηγορίες γίνεται σύµφωνα µε την κατάταξη 
των εδαφικών υλικών σε κατηγορίες για γαιώδη επιχώµατα 
Έτσι π.χ. για οδόστρωµα αυτοκινητόδροµου (ΦΙΕ 2 ή ΦΙΕ 3) και σε περίπτωση 
γαιώδους επιχώµατος µε εδαφικό υλικό στέψης κατηγορίας Ε1 µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί υλικό Ε3 σε πάχος 50 εκ. οπότε προκύπτει η ΦΙΕ = 2, ή να 
χρησιµοποιηθεί υλικό Ε4 σε πάχος 50 εκ. οπότε προκύπτει η ΦΙΕ = 3. 

Σε περίπτωση ορύγµατος µε έδαφος ΕΟ θα απαιτηθούν 30 εκ. υλικού Ε1 και από 
πάνω 40 εκ. υλικού Ε3, ή 30 εκ. υλικού Ε2 και από πάνω 30 εκ. υλικού Ε3 για να 
αποκτηθεί ΦΙΕ = 2. 

Στη Στρώση Έδρασης Οδοστρώµατος (Σ.Ε.Ο.) που καθορίζεται σύµφωνα µε τα 
προηγούµενα περιλαµβάνεται και η Στρώση Στράγγισης των Οδοστρωµάτων (Σ.Σ.Ο.) 
ή Στρώση "Αντιπαγετικής Προστασίας" (Α.Π.), 

Στα βραχώδη ορύγµατα, εκτός της τυχόν στρώσης στράγγισης, περιλαµβάνεται 
επιπλέον και η απαιτούµενη ισοπεδωτική στρώση βραχωδών ορυγµάτων µε την άνω 
επιφάνεια διαµορφωµένη µε τις απαιτούµενες, από τη µελέτη αποστράγγισης, 
εγκάρσιες κλίσεις. 

Στον καθορισµό της τιµής της ΦΙΕ η συµβολή της διαφοράς ποιότητας του υλικού της 
στρώσης στράγγισης ή αντιπαγετικής προστασίας από την ποιότητα του υλικού του 
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υπόλοιπου πάχους της αντίστοιχης στρώσης εδάφους δεν λαµβάνεται υπόψη. 
∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν κατάλληλα υλικά χωµατισµών σε 

ικανές ποσότητες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται τιµή 20 > CBR >= 10% (Φ.Ι.Ε. = 2) ή 
CBR >= 20% (Φ.Ι.Ε. = 3) σε κάποιο βάθος (t) κάτω από την άνω επιφάνεια της 
Στρώσης Στράγγισης (ή Αντιπαγετικής Στρώσης), τότε είναι δυνατόν οι παραπάνω 
στρώσεις πάχους t., να θεωρηθούν ότι αποτελούν µέρος της τυχόν απαιτούµενης 
υπόβασης του οδοστρώµατος, υπό την προϋπόθεση ότι : 
α. Οι στρώσεις αυτές θα διαστρωθούν και θα συµπυκνωθούν σε ξηρά φαινόµενη 
πυκνότητα σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα για τις στρώσεις υπόβασης / βάσης 
[Ποσοστό 95% της µέγιστης ξηράς πυκνότητας της δοκιµής PROCTOR 

β. Το συνολικό πάχος οδοστρώµατος (περιλαµβανοµένου του πάχους της στρώσης 
στράγγισης / αντιπαγετικής προστασίας), θα καλύπτουν τις τυχόν προδιαγραφόµενες 
απαιτήσεις προστασίας από τον παγετό. 

Κατά την κατάταξη των εδαφών σε κατηγορίες Ε, σε περιπτώσεις εδαφών 
αποδεδειγµένα φυσικώς σιµεντωµένων (στα οποία ως γνωστόν η "σιµέντωση" 
καταστρέφεται κατά τη συµπύκνωση στο εργαστήριο) και στην περίπτωση που τα 
εδάφη αυτά θα αποτελέσουν την "υποκείµενη στρώση" κάτω από την "Στρώση 
Έδρασης Οδοστρώµατος" οδού σε όρυγµα, επιτρέπεται να γίνεται και πρόσθετη 
µέτρηση του δείκτη CBR µε δοκιµή "επί τόπου". 

Με την δοκιµή "επί τόπου" αποφεύγεται η καταστροφή των δεσµών φυσικής 
σιµέντωσης και η ως εκ τούτου πλασµατική µείωση του δείκτη CBR. 

Στην περίπτωση που ο χαρακτηρισµός του εδάφους σε κατηγορία Ε βασισθεί στα 
αποτελέσµατα της "επί τόπου" δοκιµής CBR, ο χαρακτηρισµός αυτός δεν µπορεί να 
διαφέρει από τον αντίστοιχο επί τη βάσει της "εργαστηριακής" δοκιµής CBR, 
περισσότερο από µία κατηγορία. Στην περίπτωση αυτή κατά την εκτέλεση των 
χωµατουργικών εργασιών θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να 
εξασφαλισθεί η αποφυγή της καταστροφής των δεσµών φυσικής τσιµέντωσης. 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗ ΣΤΡΩΣΗ 

(1) Η κατασκευή οδοστρώµατος µε αντιολισθηρή επιφάνεια σε µία φάση ή σε δύο 
φάσεις (µε   πρόβλεψη   µελλοντικής κατασκευής της αντιολισθηρής ασφαλτικής 
στρώσης) 

(2) Εξαίρεση αποτελούν οι γέφυρες που κατασκευάζονται µε αρµούς ολικής 
µετακίνησης µεγαλύτερης από 20 χλστ, στις οποίες σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
ολοκληρώνεται η κατασκευή της αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης σε όλο το µήκος 
της γέφυρας και σε µήκος κατ' ελάχιστο ίσο προς 10 µ. έξω από κάθε ακρόβαθρο. Στα 
άκρα αυτή της αντιολισθηρής στρώσης θα γίνεται συναρµογή µε σφηνοειδείς απολήξεις 
µε µήκος 8 µέτρα. 

      Στις περιπτώσεις ηµιγεφυρών (γέφυρες µε πλάτος µικρότερο από το συνολικό 
πλάτος του οδοστρώµατος) η αντιολισθηρή στρώση θα κατασκευάζεται και στο 
αντίστοιχο τµήµα του οδοστρώµατος έξω από τη γέφυρα (κατά πλάτος). Αν όµως 
µεσολαβεί νησίδα δεν απαιτείται αντιολισθηρή στρώση στον κλάδο έξω από την 
γέφυρα. 
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Η κατασκευή της αντιολισθηρής στρώσης µπορεί να γίνει σύµφωνα µε τις 
ακόλουθες µεθόδους : 

 
� Αντιολισθηρή στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα συµπυκνωµένου 

πάχους 0,04 µ. 
 
� Αντιολισθηρή στρώση συµπιεσµένου πάχους (της ασφαλτικής στρώσης 

χωρίς την έµπηξη  των  ψηφίδων)  0,04 µ. µε έµπηξη προεπαλειµµένων 
ψηφίδων σκληρών αδρανών. 

 
� Αντιολίσθηρή στρώση σφραγιστικού ασφαλτοπολτού (SLURRY SEAL) 

πάχους 1,2 εκ. µε υποκείµενη στρώση ασφαλτικής στρώσης συµπυκνωµένου 
πάχους 0,04 µ. 

3.6  Μηχανικές ιδιότητες αντιολισθηρών αδρανών 

(1) Οι  απαιτήσεις για τις χαρακτηριστικές µηχανικές ιδιότητες των προς 
έµπηξη ψηφίδων για τις αντιολισθηρές στρώσεις µε έµπηξη προεπαλειµµένων 
ψηφίδων και του χονδρόκοκκου κλάσµατος των αδρανών υλικών για τις 
αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις από ασφαλτικό σκυρόδεµα δίνονται σε 
συνάρτηση µε τον προβλεπόµενο κυκλοφοριακό φόρτο ο οποίος καθορίζεται 
είτε µε τη µελέτη οδοστρώµατος, όταν πρόκειται για νέες κατασκευές, είτε από 
τις υφιστάµενες συνθήκες κυκλοφορίας, όταν πρόκειται για συντήρηση παλαιών 
οδοστρωµάτων. 

     Τα όρια "ηµερήσιου κυκλοφοριακού φόρτου ανά λωρίδα" που δίνονται 
στους παρακάτω Πίνακες αναφέρονται σε συνήθεις συνθέσεις κυκλοφορίας 
(µέχρι 15% φορτηγά µε ωφέλιµο φορτίο πάνω από 5 τόν.). Σε δρόµους µε 
ειδική σύνθεση κυκλοφορίας θα πρέπει να προσαρµόζεται ανάλογα η 
κατάταξη. 

 (2)  ∆είκτης αντίστασης σε στίλβωση ΡVS (Polished Stone Value) κατά ΒS  812/1975 

     Ελάχιστες τιµές "∆είκτη αντίστασης σε στίλβωση" (PSV) σε σχέση µε την 
επικινδυνότητα της θέσης και την κυκλοφορία. 

 
 
 

Κυκλοφορία Ελαφρά Μέση Βαρειά Πολύ βαρειά  
Κατη- 
γορία 

Ηµερήσιος κυκλο- 
φοριακός φόρτος 

ανά λωρίδα 

 
µέχρι 500 

 
500-3.000 

 
3.000-8.000 

 
Πάνω από 8.000 

A Επικίνδυνες 50 55 60 65 

B Συνήθεις θέσεις - 50 55 60 
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(3)    Οι θέσεις χαρακτηρίζονται σε κατηγορίες κινδύνου ως εξής:  

3.6.1  Α. Επικίνδυνες θέσεις 

Προσεγγίσεις σε σηµατοδότες, διαβάσεις πεζών και διασταυρώσεις 

-Κυκλικοί κόµβοι και προσεγγίσεις σε κόµβους. 

-Καµπύλες σε οριζοντιογραφία µε ακτίνα µικρότερη από 150 µ. ή ακτίνα 
µεγαλύτερη από 150 µ. και µέχρι 300 µ. αν συνδυάζεται µε κυρτή κατακόρυφη 
καµπύλη µε ακτίνα µέχρι 800 µ., σε δρόµους µε όριο ταχύτητας πάνω από 65 
χλµ/ώρα. 

-Τµήµατα µε κλίση πάνω από 5% και µήκους πάνω από 100 µ. 

 

3.6.2  Β. Συνήθεις θέσεις 

Τµήµατα ευθύγραµµα ή µε ακτίνα καµπυλότητας µεγαλύτερη από 150 µ. µε κλίσεις 
όχι µεγαλύτερες από 5% σε : 

 

� Αυτοκινητόδροµους 
� Κεντρικές αστικές αρτηρίες και κύριους υπεραστικούς 

δρόµους 
� Άλλους δρόµους µε κυκλοφορία µέση, βαρειά ή πολύ 

βαρειά. 
 

(4)   ∆είκτης αντίστασης σε απότριψη AAV (Aggregate abrasion Value) κατά Β8 
812/1975 

 

       Οι µέγιστες επιτρεπόµενες τιµές δείκτη αντίστασης σε απότριψη (ΑΑ\/) σε σχέση 
µε την κυκλοφορία είναι : 

 

 

                                                        
Κυκλοφορία 

Ελαφρά Μέση Βαρειά Πολύ 

βαρειά 
Ηµερήσιος κυκλοφοριακός φόρτος 

ανά λωρίδα 
            

µέχρι 500 
                

500 - 3.000 
                 
3.000 - 8.000 

           
Πάνω από 

8.000 
Max. AAV 14 12 10 8 
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(5) Αντίσταση σε τριβή και κρούση κατά Los Angeles κατά ASTM C 131 

 

Το µέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό φθοράς κατά τη µέθοδο Los Angeles (ASTM C 131) σε 
σχέση µε την κυκλοφορία:  

 

 

  
 (6) ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι παραπάνω απαιτήσεις ως προς τις µηχανικές ιδιότητες είναι οι 
ελάχιστες απαιτητές και αν από τεχνοοικονοµική άποψη είναι εφικτή η προµήθεια υλικών 
µε καλύτερες ιδιότητες, είναι δυνατόν να έχουν προδιαγραφεί στους ειδικούς συµβατικούς 
όρους αυστηρότερα όρια για τη διατήρηση των επιφανειακών χαρακτηριστικών του 
οδοστρώµατος επί µεγαλύτερο χρόνο. 
 
 

3.7  ΤΥΠΟΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 

Η άσφαλτος που θα χρησιµοποιηθεί στα οδοστρώµατα βαρείας κυκλοφορίας 
τύπων Κ3 και ανωτέρων θα είναι τύπου 40/50 για κατασκευή οδών σε υψόµετρο 
από την επιφάνεια της θάλασσας Η <= 500 µ. και τύπου 50/70 για κατασκευή οδών 
σε υψόµετρο 500 < Η <= 1.000 µ. 

Οι άσφαλτοι τύπου 40/50 και 50/70 θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω ποιοτικά 
χαρακτηριστικά: 

                                                   
Κυκλοφορία 

           
Ελαφρά 

           
Μέση 

             
Βαρειά 

Πολύ 

βαρεία 

                                     
Ηµερήσιος κυκλοφοριακός 

φόρτος ανά λωρίδα 

            
µέχρι 
500 

         
500-
3.000 

   
3.000-
8.000 

            
Πάνω από 

8.000 

                                         
Μέγιστο ποσοστό φθοράς 

κατά Los Angeles 

           
30% 

               
28% 

               
26% 

                
24% 
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ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΩΝ ΤΥΠΩΝ 40/50 και 50/70 

 

*   Οι δοκιµές εκτελούνται σύµφωνα µε την πρότυπη µέθοδο που καθορίζει η ΠΤΠ 
Α200 

** στοιχεία της ασφάλτου 50 /70° σύµφωνα µε την ΚΥΑ 357/1995/17.12.96 

Για τα  οδοστρώµατα ελαφρύτερης κυκλοφορίας, τύπων κατωτέρων της Κ3, θα 
χρησιµοποιηθεί άσφαλτος τύπου 80/100. 

 

3.8  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΦΑΣΕΙΣ 

∆ιακρίνονται δύο περιπτώσεις κατασκευής οδοστρωµάτων σε φάσεις. 

 

3.8.1  Κατασκευή σε δύο φάσεις 

(1) Στην περίπτωση αυτή τα οδοστρώµατα κατασκευάζονται σε δύο φάσεις από τις 
οποίες στη Β' ΦΑΣΗ κατασκευάζεται η τελική ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. 

(2) Για τα οδοστρώµατα αυτοκινητοδρόµων και λοιπών σηµαντικών οδών 
(κατηγορίας Κ3 και ανώτερης) η ανώτερη ασφαλτική στρώση κατασκευάζεται 

α/α Ιδιότητα* Τιµές για 
τύπο 
40/50 

Τιµές για 
τύπο 
50/70** 

1 Σηµείο ανάφλεξης (ανοικτό δοχείο) (° C) ελαχ. 250 ελαχ. 230 

2 Σηµείο µαλθώσεως (° C) 47-60 46-54 

3 Εισδυτικότητα σε 25° C (100 gr / 5 sec) 40-50 50-70 

4 ∆είκτης ∆ιείσδυσης  -1 έως 0,7 

5 Ολκιµότητα σε 25° C (cm)  ελάχ. 60 ελαχ. 70 

6 ∆ιαλυτότητα σε τετραχλωράνθρακα (% κ.β.) ελαχ.99,5 ελαχ.99,0 

7 Τέφρα (% κ.β.)  µεγ. 0,5 

8 Απώλεια θερµάνσεως (5 ώρες σε 163° C) (% κ.β.) µεγ. 1 µεγ. 1 

9 ∆ιείσδυση στους 25° C µετά από θέρµανση (% της αρχικής) ελαχ. 70 ελαχ. 80 

10 Παραφίνη (% κ.β.)  µεγ. 2 

11 Θερµοκρασία εφαρµογής για την ανάµιξη (° C)  160-180 
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ως αντιολισθηρή στρώση κυκλοφορίας. 

(3) Για τα οδοστρώµατα ελαφρύτερης κυκλοφορίας, κατηγορίας κατώτερης της 
Κ3, ανάλογα, προς τη  σηµασία της οδού  και  τις τοπικές συνθήκες, στη Β' 
ΦΑΣΗ προβλέπεται να κατασκευασθεί η τελική στρώση κυκλοφορίας : 

- Από σύνηθες ασφαλτικό σκυρόδεµα της ΠΤΠ 
Α265 (οπότε τα τυπικά οδοστρώµατα Κ4 και Κ5 συµβολίζονται ως Κ4-Σ ή 
Κ5-Σ), ή εναλλακτικά 

- Από αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
(οπότε τα τυπικά οδοστρώµατα Κ4 και Κ5 συµβολίζονται ως Κ4-Α ή Κ5-Α) 

 

3.8.2  Κατασκευή σε µία φάση 

(1) Για την περίπτωση αυτή τα οδοστρώµατα κατασκευάζονται σε µία φάση στην 
οποία περιλαµβάνεται και η ανώτερη ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. 

(2) Η ανώτερη ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας οδοστρωµάτων αυτοκινητοδρόµων 
και σηµαντικών οδών (κατηγορίας Κ3 και ανώτερης) κατασκευάζεται ως αντιολισθηρή 
στρώση κυκλοφορίας. 

(3) Για τα οδοστρώµατα κατηγορίας κατώτερης της Κ3, για τα οποία η ανώτερη 
ασφαλτική στρώση κατασκευάζεται µε σύνηθες ασφαλτικό σκυρόδεµα (Κ4-Σ ή Κ5-Σ 
για τα  τυπικά  οδοστρώµατα  Κ4  και  Κ5)  ή   µε αντιολισθηρή  ασφαλτική  στρώση 
κυκλοφορίας (Κ4-Α ή Κ5-Α για τα τυπικά οδοστρώµατα Κ4 και Κ5), η κατασκευή τους 
σε µία φάση συµβολίζεται ως (Κ4-Σ1 ή Κ5-Σ1) ή (Κ4-Α1 ή Κ5-Α1) αντιστοίχως. 

 

3.9 ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ4 ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΗΣ 

Σε οποιοδήποτε τµήµα οδικού έργου (για το οποίο προβλέπεται οδόστρωµα 
κατηγορίας Κ4 και ανώτερης) διατηρηθεί το υπάρχον οδόστρωµα, όταν γεωµετρικές ή 
άλλες υποχρεώσεις δεν επιβάλλουν την καθαίρεση του, θα πρέπει να εκτελεσθούν, 
κατ' ελάχιστον, οι ακόλουθες εργασίες : 

(1)  Μία ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη στο υπάρχον και διατηρούµενο οδόστρωµα 

(2)  Ασφαλτική ενίσχυση σύµφωνα µε "τη µελέτη ενίσχυσης οδοστρώµατος" που θα 
γίνει επί τη βάσει διερευνητικών τοµών, ελέγχων και διορθωτικών µέτρων επί τω 
σκοπώ   εξασφάλισης   των   χαρακτηριστικών   της   προδιαγραφόµενης   κατηγορίας 
οδοστρώµατος. 

(3) Μια  ασφαλτική  αντιολισθηρή   στρώση   κυκλοφορίας  συµπυκνωµένου   πάχους 
0,04µ., της οποίας η δοµική αντοχή θα συνυπολογίζεται στη συνολικά απαιτούµενη 
δοµική αντοχή του οδοστρώµατος. 

Αν δεν υπάρχουν περιορισµοί για την ανύψωση της στάθµης της υπάρχουσας 
επιφάνειας κύλισης (π.χ. ύπαρξη κρασπέδων µε δυσχερή ή αδύνατη αναµόρφωση 
της στάθµης τους, ύπαρξη τεχνικών έργων µε ανεπάρκεια για πρόσθετες φορτίσεις 
κλπ.) θα γίνεται δεκτή η προσθήκη των ασφαλτικών ενισχύσεων πάνω από την 
υπάρχουσα στάθµη της επιφάνειας κύλισης. 
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Για οδούς στις οποίες δεν απαιτείται ενίσχυση για τη διατήρηση υπάρχοντος 
οδοστρώµατος στο  οποίο  γίνονται εργασίες διαπλάτυνσης και εφόσον 
παρουσιάζονται οι περιορισµοί που αναφέρθηκαν προηγουµένως, τότε θα πρέπει να 
γίνεται αφαίρεση της επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης του υπάρχοντος 
οδοστρώµατος, και ανακατασκευή της αντιολισθηρής στρώσης κυκλοφορίας σε όλη 
την επιφάνεια του νέου διαπλατυνθέντος οδοστρώµατος. 
 
Ανεξάρτητα από το πρόσθετο πάχος των ασφαλτικών ενισχύσεων που απαιτούνται 
να εκτελεσθούν για την εξασφάλιση της απαιτούµενης δοµικής αντοχής θα πρέπει να 
κατασκευάζονται και οι απαιτούµενες ασφαλτικές εργασίες για την κάλυψη των 
ανωµαλιών που υπάρχουν και τη µόρφωση των απαιτουµένων εγκάρσιων κλίσεων σε 
σχέση µε τις υπάρχουσες (π.χ. µετατροπή αµφικλινούς διατοµής σε µονοκλινή). 

Ο προσδιορισµός των αναγκαίων ασφαλτικών ενισχύσεων θα γίνει µε σύνταξη Η 
σύνταξη της µελέτης θα γίνει πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής και θα 
στηρίζεται στα αποτελέσµατα διερευνητικών τοµών µε πυκνότητα τουλάχιστον µια 
τοµή ανά 500 µ. οδού (ή/και πλέον για τα προβληµατικά τµήµατα). 

Η κάθε διερευνητική τοµή θα πρέπει να δίνει στοιχεία για όλες τις υπάρχουσες 
λωρίδες κυκλοφορίας, την(τις) τυχόν υπάρχουσα(σες) λωρίδα(δες) αλλαγής ταχύτητας 
και τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης / Έρεισµα. 

Σε κάθε διερευνητική τοµή, για κάθε θέση που δίδονται στοιχεία (λωρίδες 
κυκλοφορίας, λωρίδες αλλαγής ταχύτητας, Λωρίδες Έκτακτης Ανάγκης / Έρεισµα) θα 
γίνονται οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιµές : 

(1) Μέτρηση συνολικού πάχους ασφαλτικών στρώσεων 

(2) Οπτικός έλεγχος ύπαρξης ρωγµών 

(3) Έλεγχος µονολιθικότητας της σύνδεσης των επί µέρους ασφαλτικών στρώσεων 
 

(4) Μέτρηση συνολικού πάχους της  µη ασφαλτικής βάσης και  υπόβασης. (Το 
συνολικό αυτό πάχος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο πάχος που προβλέπεται για 
την αντίστοιχη κατηγορία οδοστρώµατος και την αντίστοιχη Φ.Ι.Ε. για τον τύπο του 
"(εύκαµπτου οδοστρώµατος"). 

(5) Κοκκοµετρική ανάλυση µη ασφαλτικών βάσεων και εύρεση ορίου υδαρότητας και 
δείκτη πλαστικότητας. 

Τµήµατα στα οποία παρουσιάζεται, σύµφωνα µε τις παραπάνω έρευνες: 

(1) Εµφανείς υποχωρήσεις (που συνοδεύονται από ρωγµές) 

(2) Ρηγµάτωση του ασφαλτοτάπητα 

(3) Μειωµένο πάχος ασφαλτικών 

(4) Απώλεια   µονολιθικότητας   (συνάφειας)   µεταξύ   των   διαφόρων   ασφαλτικών 
στρώσεων 

(5) Πλαστικότητα και κοκκοµετρική διαβάθµιση έξω από τα επιτρεπόµενα όρια των 
Π.Τ.Π. 
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∆ιορθωτικά µέτρα 

(1) Για την περίπτωση µειωµένου συνολικού πάχους ασφαλτικών στρώσεων (αλλά 
όταν δεν υπάρχουν ρωγµές και απώλεια µονολιθικότητας) θα ελέγχεται µήπως, από 
τη   γεωµετρική   διαµόρφωση,   διατίθεται   αυξηµένο   πάχος  ασφαλτικής  πρόσθετης 
στρώσης  που  να   καλύπτει  την  έλλειψη,   ή   µήπως  είναι  δυνατή   η   υψοµετρική 
διαφοροποίηση (χωρίς παραµόρφωση της επιφάνειας κύλισης) για την κατασκευή του 
πρόσθετου αναγκαίου πάχους ασφαλτικών. 

(2) Για την περίπτωση µειωµένου πάχους µη ασφαλτικής βάσης και υπόβασης θα 
γίνονται τα ίδια µε τα παραπάνω, βάση του κανόνα ότι πάχος 10 εκ. υλικού της Π.Τ,Π. 
Ο 150 ή Ο 155 αντιστοιχεί σε 2,5 εκ. ασφαλτικής στρώσης. 

(3) Για την περίπτωση όπου η κοκκοµετρική διαβάθµιση της µη ασφαλτικής βάσης και 
υπόβασης είναι έξω από το όριο των ΠΤΠ θα εφαρµόζεται κατ ' ελάχιστον 3 εκ. 
πρόσθετο πάχος ασφαλτικών στρώσεων. 

(4) Για την περίπτωση απώλειας µονολιθικότητας µεταξύ των ασφαλτικών στρώσεων 
θα γίνεται καθαίρεση όλων των ασφαλτικών στρώσεων. 
 

(5) Για τις περιπτώσεις που  η  µη  ασφαλτική  βάση  ή/και  υπόβαση  έχει  δείκτη 
πλαστικότητας (Ρ.Ι.) που υπερβαίνει το 7, τότε το οδόστρωµα θα καθαιρείται και θα 
ανακατασκευάζεται. 

(6) Για τις περιπτώσεις που η  µη ασφαλτική βάση ή/και υπόβασης έχει δείκτη 
πλαστικότητας που υπερβαίνει τα όρια των προδιαγραφών, αλλά δεν υπερβαίνει το 7, 
τότε θα γίνεται ενίσχυση του οδοστρώµατος µε 2 εκ. πρόσθετου πάχους ασφαλτικής 
στρώσης. 

(7) Για τις περιπτώσεις εµφανών υποχωρήσεων (που συνοδεύονται από ρωγµές) και 
τις  περιπτώσεις   ρηγµάτωσης  του   ασφαλτοτάπητα,   το   υπάρχον   οδόστρωµα  θα 
καθαιρείται σε όλο του το πάχος και θα αντικαθίσταται από νέο οδόστρωµα. 

Απαγορεύεται η διατήρηση (και ενίσχυση) υπάρχοντος οδοστρώµατος που 
έχει διαµορφωθεί σε πλατύσµατα στάθµευσης, σε τυχόν άλλες εγκαταστάσεις 
(πρατηρίων καυσίµων, Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων κλπ.) και σε 
διαπλατύνσεις λωρίδων επιτάχυνσης - επιβράδυνσης σε θέσεις πρατηρίων καυσίµων. 
Στις περιπτώσεις αυτές θα κατασκευάζεται νέο οδόστρωµα. 

 

 
 
3.10  ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Επισηµαίνεται ότι ο ποιοτικός έλεγχος της τελικής στρώσης κυκλοφορίας ως προς την 
επιπεδότητα θα γίνει το πολύ 4 µήνες πριν από το τέλος της υποχρεωτικής περιόδου 
συντηρήσεως των έργων. 
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3.11  ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ 

Απαιτήσεις γεωµετρίας για την επιφάνεια έδρασης στρώσης Κ.Θ.Α. ή Σ.Ε.Υ. 

 

(1) Τα ηµιάκαµπτα οδοστρώµατα που κατασκευάζονται µε τη χρήση 
σταθεροποιηµένων µε τσιµέντο βάσεων / υποβάσεων έχουν αυξηµένες απαιτήσεις 
τήρησης της ακρίβειας των υψοµέτρων και της οµαλότητας της επιφάνειας επί της 
οποίας εδράζονται, διότι τυχόν παρουσιαζόµενες υψοµετρικές ανωµαλίες στην έδραση, 
µεγαλύτερες από τις προδιαγραφόµενες, θα είχαν ανάλογες συνέπειες  ανωµαλιών 
στην υπερκείµενη στρώση. Για την αποτροπή της παραπάνω κακοτεχνίας θα ήταν 
αναγκαία η ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ της στρώσης αν τυχόν δεν ετηρούντο οι 
προδιαγραφόµενες απαιτήσεις της άνω επιφάνειας αυτων. 

(2) Σύµφωνα µε τα παραπάνω ΟΥ∆ΕΜΙΑ ΣΤΡΩΣΗ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΑΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ 
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ    

3.12  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

 

Τα προϊόντα καθαίρεσης υπάρχοντος οδοστρώµατος, αφού διαχωρισθούν από τα 
τεµάχια του ασφαλτοµίγµατος, µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή 
επιχωµάτων (στέψη, µεταβατικό τµήµα) ή στρώσεων έδρασης οδοστρώµατος και 
ισοπεδωτικών στρώσεων βραχωδών ορυγµάτων. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση τους 
στην κατασκευή των στρώσεων στράγγισης οδοστρώµατος. 

Τα τεµάχια ασφαλτοµίγµατος θα απορριφθούν σε χώρους απόθεσης σύµφωνα µε 
τους επιβαλλόµενους περιβαλλοντικούς όρους. 

 

 
3.13  ΣΗΜΕΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΥΠΟΥ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

 

(1) Στους ισόπεδους κόµβους οδών µε διαφορετικούς τύπους οδοστρώµατος θα 
εφαρµόζεται  η  κατηγορία του  οδοστρώµατος βαρύτερης  κυκλοφορίας σε όλο το 
πλάτος της αντίστοιχης οδού και θα διαφοροποιείται το οδόστρωµα µε την εφαρµογή 
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του ελαφρύτερου τύπου στα τµήµατα της άλλης οδού έξω από το πλήρες πλάτος της 
κυρίας οδού. 

(2) Στα νέα πλατύσµατα στάθµευσης των αυτοκινητοδρόµων και λοιπών κυρίων 
οδών, θα πρέπει να εφαρµοσθεί η κατηγορία οδοστρώµατος Κ5-Σ1(Ό. (Η εφαρµογή 
αυτού του τύπου οδοστρώµατος θα γίνεται έξω από το πλήρες πλάτος του έργου 
περιλαµβανοµένου του πλάτους των Λ.Ε.Α./Ερεισµάτων). 

 

(3) Η διαµόρφωση του οδοστρώµατος των Λωρίδων Εκτακτης Ανάγκης ή Ερεισµάτων 
στους   αυτοκινητόδροµους   και   λοιπούς   κύριους   δρόµους θα   είναι   ίδια   µε   το 
οδόστρωµα των λωρίδων διερχόµενης κυκλοφορίας.   Οµοια και στους υπόλοιπους 
δευτερεύοντες δρόµους και κλάδους κόµβων το οδόστρωµα των ερεισµάτων θα είναι 
ίδιο µε το οδόστρωµα των λωρίδων διερχόµενης κυκλοφορίας. 

 

(4) Στα πλατύσµατα στάθµευσης των αυτοκινητοδρόµων  ή άλλων δρόµων,  που 
προκύπτουν   από   την   παραλλαγή   της   χάραξης υπάρχουσας   οδού,   τα   οποία 
προβλέπεται   να   ενταχθούν   ως πλατύσµατα   στο   σύστηµα   των   έργων      θα 
αντιµετωπίζεται η διατήρηση του οδοστρώµατος   Για τα νέα τµήµατα οδοστρώµατος 
τέτοιων πλατυσµάτων θα εφαρµόζεται οδόστρωµα κατηγορίας Κ5-Σ1 . 

 

(5) Στα σηµεία διχασµού ή συµβολής των κλάδων κόµβων από τον αυτοκινητόδροµο 
θα γίνεται διαφοροποίηση της κατηγορίας του οδοστρώµατος του κλάδου από την 
κατηγορία του οδοστρώµατος του αυτοκινητόδροµου. 

Ως σηµεία διχασµού ή συµβολής θεωρούνται συµβατικά τα σηµεία όπου τα δύο έργα 
έχουν πλήρες πλάτος περιλαµβανοµένων των Λ.Ε.Α. και των τυχόν διαπλατύνσεων του 
κάθε έργου. 

 

(6) Οι λωρίδες αλλαγής ταχύτητας (επιτάχυνσης-επιβράδυνσης) σε οποιοδήποτε δρόµο 
(αυτοκινητόδροµοι και άλλοι δρόµοι σε περιοχές κόµβων), λωρίδες αριστερών 
στροφών, τυχόν λωρίδες βραδυπορούντων οχηµάτων, λωρίδες (ή και ειδικά 
πλατύσµατα) στάσης λεωφορείων και λοιπές βοηθητικές λωρίδες κυκλοφορίας θα 
κατασκευάζονται µε τον τύπο οδοστρώµατος που προβλέπεται για τις κύριες λωρίδες 
της αντίστοιχης διερχόµενης κυκλοφορίας του οδικού έργου στο οποίο εντάσσονται . 
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3.14  ∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ   
Ο∆ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΤΗΣ Κ4 
 
 
 
 

Σε οποιοδήποτε τµήµα δευτερεύοντος οδικού έργου (για το οποίο προβλέπεται 
οδόστρωµα κατηγορίας κατώτερης της Κ4) για να διατηρηθεί το υπάρχον 
ασφαλτικό οδόστρωµα, όταν γεωµετρικές ή άλλες υποχρεώσεις δεν επιβάλλουν την 
καθαίρεση του, θα πρέπει να εκτελεσθούν, κατ’ ελάχιστον, οι ακόλουθες εργασίες : 

(1)    Μια   ασφαλτική   συγκολλητική   επάλειψη   στο    υπάρχον   και   διατηρούµενο 
οδόστρωµα. 

 

(2)α. Για   την   περίπτωση   ολοκλήρωσης   του   οδοστρώµατος   σε   µία   φάση   (π.χ. 
οδόστρωµα κατηγορίας Κ5 ή Κ6):  

ι. Μια ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας της ΠΤΠ Α 265 συµπιεσµένου πάχους 0,04 µ., 
ή 

ιι. Μία αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, αν προβλέπεται οδόστρωµα 
αντιολισθηρού τύπου. 

ή εναλλακτικά : 

β. Για την περίπτωση ολοκλήρωσης του οδοστρώµατος σε δύο φάσεις (π.χ. 
οδόστρωµα κατηγορίας Κ5) µια ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση της ΠΤΠ Α 265 
συµπιεσµένου πάχους 0,04 µ. 

 

(3) Η ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση της Α265 µεταβλητού πάχους, που είναι τυχόν 
αναγκαία για την κάλυψη των ανωµαλιών του οδοστρώµατος και για την διαµόρφωση 
του προβλεπόµενου από τη µελέτη γεωµετρικού σχήµατος της οδού (εγκάρσιες 
κλίσεις κλπ.). 
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4. ΚΟΣΤΟΣ 

 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 

 

Μεταµόρφωση – Ριτσώνα 

 

Α 260: 64.700 m2 =3.235m3 = 7.440,5t x 25 €/t = 186.013€ 

Α 265: 265.450m2 = 13.122,5m3 [+ 2.500m3] = 15.622,5m3=36.712t x 26€/t = 954.538 

 

Ριτσώνα – Θήβα 

 

Α 260: 641.000m2 = 32.050m3 = 73.715t x 23.63€/t = 1.741.885€ 

Α 265: 326.000m2 = 16.310m3 = 38.329t x 25,43€/t = 974.706€ 

 

Θήβα – Λόγγος 

(Μεταφορά 8€) 

Α 260: 17.700m2 = 885m3 

301.900m2 = 24.152m3 (πάχος 0,08m) 

σύνολο: 25.037 m3 = 57.585t x 35€/t = 2.015.475€ 

Α 265: 161.380m2 = 8.069m3 [+ 250m3] = 8.319m3 =19.550t x 36€/t =703.800€ 

 

 

Αντιολισθηρό: 1.870.840m2 = 74.834m3 = 187.084t x 18€/t = 3.367.512€  

 

Προ-επάλειψη  ( 0,6kgr/m2 µε κόστος 0,75€/kgr) 

1.836.500m2 x 0,45€/m2 = 826.425€ 

 

Συγκολλητική (0,4kgr/m2 µε κόστος 0,65€/kgr) 

758.050m2 x  0,26€/m2 =197.093€ 
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∆ιάστρωση 

 

Α 260: 138.741t x  3€/t = 416.223€ 

A 265: = 94.592t x  3€/t = 283.776€ 

Αντιολισθηρό = 187.084t x  5€/t 

Συνολικό κόστος: 12.197.641€ 
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5. Αξιολόγηση οδοστρωµάτων και µέτρηση επιφανειακών 
χαρακτηριστικών 

 

 

5.1 Αξιολόγηση Λειτουργικής  κατάστασης µε  µηχανήµατα  µέτρησης 

επιφανειακών χαρακτηριστικών 

 Η πλέον αντικειµενική αξιολόγηση της λειτουργικής κατάστασης του 

οδοστρώµατος γίνεται µε τη χρήση ειδικών οργάνων για την καταγραφή των  

επιφανειακών χαρακτηριστικών του οδοστρώµατος. Η χρήση τους έχει ως αποτέλεσµα να 

αυξάνεται και η ταχύτητα συλλογής των στοιχείων. Το µόνο  ίσως µειονέκτηµα, έναντι της 

οπτικής επισκόπησης, είναι η απαίτηση επένδυσης πολύ µεγαλυτέρου κεφαλαίου για 

την αγορά των αναγκαίων οργάνων. 

Πριν γίνει αναφορά στα όργανα που χρησιµοποιούνται και που αξιολογούνται τα 

αποτελέσµατα που λαµβάνονται από αυτά, θεωρείται ότι είναι χρήσιµο να γίνει µια 

αναφορά στα επιφανειακά χαρακτηριστικά της οδού. 

5.1.1  Επιφανειακά χαρακτηριστικά οδοστρώµατος 

Τα επιφανειακά χαρακτηριστικά του οδοστρώµατος που έχουν άµεση σχέση µε τη 

λειτουργικότητα του οδοστρώµατος είναι αυτά που συσχετίζονται µε το γεωµετρικό προφίλ 

αυτού στο κάθετο επίπεδο. 

Ανάλογα µε το µέγεθος του µήκους κύµατος του προφίλ της επιφανείας καθορίζεται 

το εύρος κάθε επιφανειακής χαρακτηριστικής ιδιότητας. ∆ηλαδή η µικρο-υφή έχει µήκος 

κύµατος έως περίπου 5x10-4, η µακρο-υφή οπό 5x10-4 έως 5x10-2, η µεγα-υφή από 5x10-2 

έως 5x10-4 και η τραχύτητα από 5x101 έως 5x104 m. Σχήµα 1. 

Τα επιφανειακά χαρακτηριστικά επηρεάζουν όχι µόνο την ασφάλεια και την άνεση 

κατά την οδήγηση, αλλά και το περιβάλλον (κυρίως θόρυβος) και το λειτουργικό κόστος 

(µείωση ή αύξηση αυτού σε σχέση µε το κόστος της ενέργειας που σπαταλάται κατά την 

οδήγηση, το κόστος συντήρησης και το λειτουργικό κόστος των οχηµάτων). Στο ίδιο 

σχήµα, Σχήµα 1, επεξηγείτε παραστατικά η επίδραση του µήκους κύµατος του προφίλ της 

επιφάνειας στα προαναφερθέντα µεγέθη. 

Ένα οδόστρωµα θα πρέπει πρωτίστως να έχει καλή αντιολισθηρή επιφάνεια (καλή µικρό- 
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και µακρο-υφή) για την αποφυγή ατυχηµάτων καθώς και καλή επιπεδότητα, και στις δύο 

κατευθύνσεις (εγκάρσια και διαµήκη), για την παροχή άνεσης κατά την οδήγηση, αλλά και 

την παροχή πρόσθετης ασφάλειας. Επιπροσθέτως, η επιφάνεια του οδοστρώµατος δε θα 

πρέπει να δηµιουργεί υψηλό θόρυβο µε τα ελαστικά του αυτοκινήτου και καλές 

φωτοανακλαστικές ιδιότητες (η µικρό- και µακρο-υφή καθώς και η παρακράτηση και 

δηµιουργία υδάτινου υµένα είναι οι βασικότερες παράµετροι επηρεασµού). Στο Σχήµα 2 

δίνεται η αναλογική επίδραση των παραπάνω χαρακτηριστικών στην ασφάλεια, άνεση, 

περιβάλλον και µείωση λειτουργικού κόστους. 

5.1.4 Αντίσταση επιφάνειας στην ολίσθηση 

Η αντίσταση της επιφάνειας σε ολίσθηση συσχετίζεται άµεσα µε την ασφάλεια 

του οχήµατος τόσο κατά την οδήγηση (κυρίως στις στροφές) όσο  και κατά την πέδηση, 

ιδιαίτερα όταν η επιφάνεια είναι υγρή. 

 
 
Σχήµα 1: Το φάσµα του µήκους κύµατος επιφανειακών χαρακτηριστικών όπως ορίζεται 
διεθνώ 
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Σχήµα 2. Επίδραση επιφανειακών χαρακτηριστικών στην ασφάλεια, άνεση, περιβάλλον 
και οικονοµία. 

 

 

   Είναι γνωστό ότι παρεµβολή ύδατος µεταξύ ελαστικού και επιφανείας κύλισης µειώνει 

την αντίσταση σε ολίσθηση. Συνεπώς, η αντίσταση στην ολίσθηση αυξάνεται όσο 

αυξάνεται η επιφάνεια της ξηρής επαφής µεταξύ του ελαστικού και του οδοστρώµατος. Σε 
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αυτό συντελεί πρωτίστως η µικρό- και µακρο-υφή της επιφάνειας του οδοστρώµατος. Η 

ύπαρξη µικρο-υφής συντελεί στην καταστροφή του λεπτού υδάτινου υµένα που 

δηµιουργείται µεταξύ του ελαστικού και της επιφάνειας του οδοστρώµατος, ενώ η µακρο-

υφή υποβοηθά τη γρήγορη αποστράγγιση του ύδατος κάτω από το ελαστικό. Έτσι υπάρχει 

πάντοτε επαρκής ξηρή επιφάνεια επαφής µεταξύ Ελαστικού και Επιφανείας 

οδοστρώµατος, περιοχή (γ), Σχήµα 3, και πρόσφυση ελαστικού-οδοστρώµατος. Η 

περιοχή (β) είναι µια µεταβατική ζώνη µεταξύ υγρής και ξηρής επαφής. Ο µηδενισµός 

της περιοχής (γ) έχει ως συνέπεια τη δηµιουργία υδάτινου υµένα στη διεπιφάνεια 

ελαστικού και οδοστρώµατος µε αποτέλεσµα να µηδενίζεται ο συντελεστής τριβής και 

κατ’ επέκταση η αντίσταση της επιφάνειας σε ολίσθηση. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται 

υδρολίσθηση και η ανάπτυξη του είναι άκρως επικίνδυνη για την ασφάλεια του 

οχήµατος. 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3. Πρόσφυση ελαστικού σε υγρή επιφάνεια 

 

Η µικρο-υφή συσχετίζεται, µε την αδρότητα της επιφάνειας των αδρανών, ενώ η 

µακρο-υφή συσχετίζεται µε την τραχύτητα της επιφάνειας του οδοστρώµατος λόγο 

προεξοχής των αδρανών από την επιφάνεια. Η συνύπαρξη ή µη  των παραπάνω 

χαρακτηριστικών χαρακτηρίζει την επιφάνεια ως: τραχεία και αδρή (συνύπαρξη µικρό- 

και µακρο- υφής), τραχεία και λεία (ύπαρξη µόνο µακρο- υφής), οµαλή και, αδρή 

(ύπαρξη µόνο µικρο-υφής) ή οµαλή και λεία (απουσία µικρό- και µακρο-υφής). Οι 

παραπάνω χαρακτηρισµοί επεξηγούνται σχηµατικά στο Σχήµα 4. 
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Σχήµα 4. Όροι που χρησιµοποιούνται για το χαρακτηρισµό της επιφανειακής υφής του 
οδοστρώµατος  
 
 
 
 

•Η επίδραση των παραπάνω ειδών επιφανείας στο συντελεστή αντιολίσθησης, 

συναρτήσει της ταχύτητας του οχήµατος, επεξηγείτε στο Σχήµα 5. 

Είναι σαφές ότι µε την αύξηση της ταχύτητας η αντιολισθηρή ικανότητα της επιφάνειας 

µειώνεται και η µείωση αυτή είναι περισσότερο αισθητή στην περίπτωση απουσίας 

µακρο-υφής (καµπύλες Γ και ∆). Από το Σχήµα 5 εξάγεται επίσης το συµπέρασµα ότι σε 

χαµηλές ταχύτητες έως 50km/h , η ύπαρξη µικρο-υφής µόνο είναι ικανή να δώσει 

ικανοποιητικό συντελεστή αντιολίσθησης (αρχή της καµπύλης Γ). Σε υψηλές ταχύτητες, η 

ύπαρξη και µακρο-υφής είναι απολύτως αναγκαία για τη διατήρηση του συντελεστή 

αντιολίσθησης σε ικανοποιητικά επίπεδα (καµπύλη Α). Τέλος, η ύπαρξη µακρο-υφής µόνο 

δεν προσδίδει καλό συντελεστή αντιολίσθησης ακόµη και σε υψηλές ταχύτητες (καµπύλη 

Β). 
 
 
 
 
 



 53 

 

 

Σχήµα 5. Αντίσταση σε ολίσθηση υγρών επιφανειών (µετρηθείσα µε λείο πέλµα ελαστικού) 
 
 

Η ύπαρξη καλής υφής του οδοστρώµατος (µακρό- και µικρο-υφή) εκφράζεται συναρτήσει 

του βάθους υφής. Στο διάγραµµα του Σχήµατος 6 φαίνεται η επίδραση του βάθους υφής 

των επιφανειών που κατασκευάσθηκαν από διάφορα ασφαλτοµίγµατα, στη µείωση του 

συντελεστή αντιολίσθησης (BFC) όταν η ταχύτητα του οχήµατος αυξάνει από 50km/h σε 

130km/h. Χαρακτηριστική είναι η µείωση του συντελεστή πέδησης στην επιφάνεια που 

δηµιουργείται από ασφαλτικό σκυρόδεµα. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το ασφαλτικό 

σκυρόδεµα είναι το κατεξοχήν µίγµα που χρησιµοποιείται στην Ελλάδα. Από το ίδιο 

σχήµα φαίνεται  ότι µε ασφαλτικό σκυρόδεµα είναι αδύνατο να παρεχθεί βάθος 

µακρο- υφής µεγαλύτερο από 0,8 mm. 
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Σχήµα 6. Επίδραση βάθους υφής στη µείωση του συντελεστή πέδησης (BFC) µε την 
αύξηση της ταχύτητας από 50km/h σε 130 km/h. 
 

Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν άµεσα το συντελεστή αντιολίσθησης 

είναι: το πέλµα (ίχνος) του ελαστικού (λείο ή ανάγλυφο) και το είδος του ελαστικού (µε 

υψηλό ή χαµηλό ποσοστό πλαστικού υλικού). Όσο πιο λεία είναι η επιφάνεια του 

ελαστικού τόσο περισσότερο µειώνεται η αντίσταση ολίσθησης µε την αύξηση της 

ταχύτητας του οχήµατος που κινείται επί λείας επιφάνειας οδοστρώµατος. Επίσης, όσο 

υψηλότερο είναι το ποσοστό του πλαστικού στο µίγµα τόσο µικρότερος θα είναι ο 

συντελεστής αντιολίσθησης σε τραχείες επιφάνειες. 

Τέλος, µια άλλη παράµετρος που επηρεάζει τη µεταβλητότητα της αντίστασης σε 

ολίσθηση είναι ο εποχιακός παράγοντας. Η επιφάνεια του οδοστρώµατος παρουσιάζει 

µεγαλύτερη αντίσταση σε ολίσθηση κατά τους χειµερινούς µήνες έναντι των θερινών 

µηνών. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην καθαρότητα της επιφάνειας κατά τους χειµερινούς 

µήνες. Περισσότερες πληροφορίες για την αντίσταση σε ολίσθηση δίνονται στη 

βιβλιογραφία. 
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5.1.5 Μέτρηση .αντίστασης επιφανείας, σε ολίσθηση  
..   .- 

Η µέτρηση της αντίστασης της επιφανείας σε ολίσθηση γίνεται µε αυτοκινούµενα 

όργανα καθώς και µε τη φορητή συσκευή γνωστή ως Βρετανικό εκκρεµές. 

Τα αυτοκινούµενα µηχανήµατα διακρίνονται σε δύο βασικές, κατηγορίες. Στη µία 

κατηγορία ανήκουν τα όργανα µε τα οποία η µέτρηση του συντελεστή αβτλθστασης σε 

ολίσθηση γίνεται από ειδικό τροχό που κινείται κατά την κατεύθυνση κίνησης και 

µπλοκάρει πλήρως ή µερικώς το χρόνο κατά το σύντοµο χρόνο της πέδησης. Στην άλλη 

κατηγορία ανήκουν τα όργανα στα οποία ο τροχός µέτρησης κινείται συνεχώς υπό 

γωνία ως προς την κατεύθυνση της κίνησης. 

Στην πρώτη περίπτωση, κατά την πέδηση, ειδικό ηλεκτρονικό σύστηµα, 

καταγράφει την αναπτυσσόµενη οριζόντια δύναµη τριβής (Fx) καθώς και την κάθετη δύναµη 

που εξασκείται από τον τροχό ή τη δύναµη αντίδρασης του εδάφους (Fz). Ο λόγος των δύο 

δυνάµεων (Fx/Fz) δίνει το συντελεστή πέδησης ή το συντελεστή τριβής κατά τη διαµήκη 

διεύθυνση (BFC), Σχήµα 7(α). 
              
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 7. Επεξήγηση συντελεστών αντίστασης σε ολίσθηση  
 
 
 Στη δεύτερη περίπτωση µετράται η αναπτυσσόµενη πλευρική οριζόντια δύναµη 
τριβής (Fy),  Σχήµα 7(β) καθώς και η κάθετη δύναµη αντίδρασης του εδάφους µε 
αποτέλεσµα ο λόγος των δυνάµεων (F,/Fy) να ονοµάζεται πλευρικός συντελεστής τριβής 
(SFB). 



 56 

5.1.4    Όργανα µέτρησης αντίστασης σε ολίσθηση 

Από διάφορα όργανα που αναπτύχθηκαν κατά καιρούς σήµερα χρησιµοποιούνται 

ευρέως τρία. Αυτά είναι το SCRIM (Βρετανικό ολισθηρόµετρο), το ASTM skid trailer  

(ολισθηρόµετρο ASTM) και το skiddometer (Σουηδικό ολισθηρόµετρο). Από τα παραπάνω 

τρία όργανα το SCRIM µετρά πλευρικό συντελεστή τριβής ενώ το ASTM Skid trailer και το 

skiddometer συντελεστής τριβής κατά τη διαµήκη διεύθυνση µε τον τροχό µερικώς 

µπλοκαρισµένο. 

Το SCRIM φαίνεται να χρησιµοποιείται από περισσότερες χώρες, έναντι των 

άλλων οργάνων και είναι αυτό που φαίνεται να καθιερώνεται ως πρότυπη µέθοδος 

µέτρησης της ολισθηρότητας στην Ευρώπη. Το ολισθηρόµετρο ASTM χρησιµοποιείται 

κυρίως στις ΗΠΑ και τον Καναδά, ενώ το Skiddometer χρησιµοποιείται στη Σουηδία, Ελβετία 

και σε ορισµένες άλλες χώρες. Στην Ελλάδα η µέτρηση της ολισθηρότητας γίνεται µέχρι 

σήµερα µε το  ASTM Skid trailer. 

Πλην των παραπάνω θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν, αλλά δε 

χρησιµοποιούνται ευρέως, και τα Stradograph (αναπτύχθηκε και χρησιµοποιείται στη 

∆ανία και χρησιµοποιεί τροχό υπό γωνία), το Stuttgard Reibungsmesser (αναπτύχθηκε 

και χρησιµοποιείται στη Γερµανία και χρησιµοποιεί πλήρως µπλοκαρισµένο τροχό) και το 

Ιαπωνικό ολισθηρόµετρο που έχει τη δυνατότητα να µετρά συντελεστές τόσο µε τον τροχό 

πλήρως ή µερικούς µπλοκαρισµένο όσο και υπό γωνία. 

Όλες οι µετρήσεις εκτελούνται σε υγρή επιφάνεια. Έτσι τα όργανα έχουν τη 

δυνατότητα να διαβρέχουν την επιφάνεια, δηµιουργώντας έναν υδάτινο υµένα συνήθως 

πάχους 0.5mm, λίγο πριν τη λήψη των µετρήσεων. Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες 

για τα κυριότερα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται σήµερα δίνονται στη βιβλιογραφία. 

 
Βρεττανικό ολισθηρόµετρο SCRIM  

Το SCRIM (Sideway-force Coefficient Routine Investigation Machine) Φωτογραφία 1 

αναπτύχθηκε στην Αγγλία και αποτελείται από ειδικό όχηµα που φέρει τον τροχό 

µέτρησης στα πλάγια του οχήµατος µεταξύ του εµπρόσθιου και πίσω άξονα, δεξαµενή 

νερού χωρητικότητας συνήθως 3m3
 και σύστηµα καταγραφής και επεξεργασίας 

αποτελεσµάτων. Οι µετρήσεις λαµβάνονται µε τυποποιηµένο λείο τροχό υπό γωνία 20° 

και µε σταθερή ταχύτητα 50km/h, εκτός εάν πρόκειται για πολύ κλειστές στροφές οπότε η 

ταχύτητα µέτρησης είναι µικρότερη, 20 ή 30km/h. Η µέγιστη δυνατή ταχύτητα µέτρησης για 

αξιόπιστα αποτελέσµατα είναι τα 80km/h. 
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Μετρήσεις λαµβάνονται συνεχώς αλλά καταγράφονται σε τακτές αποστάσεις, 

συνήθως κάθε 5,10 ή 20m. Η συνεχής λήψη µετρήσεων και η συχνότατη καταγραφή 

αυτών είναι και το βασικό πλεονέκτηµα των οργάνων που χρησιµοποιούν τροχό υπό 

γωνία, διότι έτσι απεικονίζεται πληρέστερα η κατάσταση του οδοστρώµατος. Η τιµή που 

εξάγεται κατά τη µέτρηση ονοµάζεται συντελεστής πλευρικής ολίσθησης (SFC), ή 

συντελεστής SCRIM (SC). 

 

 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Για την επίλυση του πρώτου παράγοντα επηρεασµού θα πρέπει η ταχύτητα να 

διατηρείται σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια των µετρήσεων. Ταχύτητες που έχουν 

καθιερωθεί, σε διάφορες χώρες, ως πρότυπες ταχύτητες µετρήσεων είναι τα 50km/h ή 

60km/h, σε θέσεις όπου µπορούν να αναπτυχθούν αυτές, και 20km/h σε θέσεις που δεν 

είναι δυνατόν να αναπτυχθούν υψηλές ταχύτητες (στροφές µε πολύ µικρή ακτίνα, 

πλατείες κλπ.). Ο παράγοντας θερµοκρασία λαµβάνεται υπόψη από το ενσωµατωµένο 

πρόγραµµα επεξεργασίας των αποτελεσµάτων. 

Η ακτίνα δράσης του SCRIM καθορίζεται από τη χωρητικότητα της δεξαµενής 

νερού, το οποίο χρησιµοποιείται για τη διαβροχή της επιφάνειας προς προσοµοίωση 

βρεγµένης επιφάνειας. Με δεξαµενή χωρητικότητας 3m3 η ακτίνα δράσης είναι περίπου 

60km. Κοστολογικά το SCRIM είναι το ακριβότερο των τριών κυρίων µηχανηµάτων 

µέτρησης ολισθηρότητας που χρησιµοποιούνται σήµερα. 

Περισσότερες πληροφορίες για το SCRIM δίνονται, στη βιβλιογραφία. Θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι οι τυποποιηµένες συνθήκες ελέγχου µπορεί να διαφέρουν από χώρα σε 

χώρα. 
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ΟλισΘηρόµετρο ASTM 

Το ολισθηρόµετρο ASTM αναπτύχθηκε στην Αµερική και αποτελείται από ένα 

τροποποιηµένο όχηµα που έλκει ένα ειδικά σχεδιασµένο τρέιλερ. Το τρέιλερ φέρει το 

φορτίο που εξασκείται στο ελαστικό και το σύστηµα καταγραφής των µετρήσεων. Οι 

µετρήσεις λαµβάνονται από έναν από τους δυο τροχούς του τρέιλερ (και οι δυο τροχοί 

µπορούν να εκτελούν µετρήσεις, κατόπιν ειδικής παραγγελίας, αλλά χρησιµοποιούνται 

εναλλάξ). Η δεξαµενή του νερού (χωρητικότητας 2 ή 3m3) και το σύστηµα επεξεργασίας 

των αποτελεσµάτων βρίσκονται στο όχηµα που έλκει το τρέιλερ, Φωτογραφία 2. 

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Φωτογραφία 2. Όχηµα ASTM Skid trailer 

 

Οι µετρήσεις λαµβάνονται µε τον τροχό µπλοκαρισµένο για σύντοµο χρονικό 

διάστηµα (συνήθως 2 δευτερόλεπτα) σε τακτές αποστάσεις, συνήθως 200m (µικρότερες 

αποστάσεις παραδείγµατος χάριν όπως στο SCRIM δεν ενδείκνυνται διότι θερµαίνεται ο 

τροχός και επηρεάζονται οι µετρήσεις). Η πρότυπη ταχύτητα µέτρησης είναι 65km/h. Ο 

τροχός µέτρησης είναι τυποποιηµένος και, σε αντίθεση µε το SCRIM που είναι λείος, 

φέρει ραβδώσεις. Οι µετρήσεις εκφράζονται ως αριθµός ολίσθησης (SN) ο οποίος 
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λαµβάνει ακέραιες τιµές, θεωρητικά τουλάχιστον από 1 έως 100 (όσο µεγαλύτερη είναι, 

η τιµή τόσο καλύτερη είναι η αντιολισθηρή ικανότητα της επιφάνειας). 

∆ιορθώσεις ως προς τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος, και στην περίπτωση αυτή, είναι 

αναγκαίες και γίνονται αυτόµατα από το ενσωµατωµένο πρόγραµµα επεξεργασίας 

των αποτελεσµάτων. 

Η ακτίνα δράσης τον µηχανήµατος αυτού είναι παρόµοια µε του SCRIM. 

Κοστολογικά το skid trailer είναι φθηνότερο του SCRIM. 

∆εδοµένου ότι µε το µπλοκαρισµένο τροχό δε µετράται η µέγιστη τιµή του 

συντελεστή τριβής αλλά λίγο µικρότερη, µελετάται όµως στη νεότερη έκδοση του οργάνου 

να ενσωµατωθεί σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος του τροχού. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα 

και την καλύτερη προσοµοίωση του συντελεστή τριβής που αναπτύσσεται στα ελαστικά 

των αυτοκινήτων που φέρουν σύστηµα ABS, και το οποίο τείνει να ενσωµατώνεται σε 

όλα τα αυτοκίνητα. Επί του παρόντος η προδιαγραφή που καθορίζει τον τρόπο λήψης 

των µετρήσεων είναι η ASTM E 274. 

 

Skiddometer 

 

Το skiddometer σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στη Σουηδία και συνίσταται σε ένα τρέιλερ που 

φέρει έναν µόνο τυποποιηµένο τροχό µε ραβδώσεις και το σύστηµα καταγραφής των 

µετρήσεων. Το τρέιλερ σύρεται από όχηµα στο οποίο υπάρχει µικρή δεξαµενή νερού 

(χωρητικότητας περίπου 0.7mι3) και η µονάδα επεξεργασίας των αποτελεσµάτων. Η 

δεξαµενή του παρέχει αυτονοµία για µετρήσεις σε απόσταση περίπου 10km. 

Οι µετρήσεις λαµβάνονται µε τον τροχό παράλληλο προς τη διεύθυνση κινήσεων 

αλλά δίχως αυτός να µπλοκάρει (επιτρέπει 15% µετατόπιση-γλίστρηµα). Με το 

skiddometer µπορούν να εκτελεσθούν µετρήσεις µε ταχύτητα µέχρι και 110 km/h. Το 

γεγονός αυτό κάνει το µηχάνηµα να βρίσκει µεγάλη εφαρµογή στη µέτρηση ολισθηρότητας 

των διαδρόµων αεροδροµίων. Κοστολογικά το µηχάνηµα είναι φθηνότερο από τα 

προηγούµενα δύο. Το τελευταίο µοντέλο, γνωστό και ως SAAB Friction tester, µπορεί 

επίσης να µετρήσει και οµαλότητα επιφανείας κατά τη διαµήκη διεύθυνση. 

Οι µετρήσεις που λαµβάνονται έχουν θεωρητική µέγιστη και ελάχιστη τιµή ίδια µε 

το SCRIM, πλην όµως δεν υπάρχει πλήρης αντιστοιχία των αποτελεσµάτων. 

Φορητή συσκευή µέτρησης αντίστασης σε ολίσθηση (Βρετανικό εκκρεµές) 

Το Βρετανικό εκκρεµές, Φωτογραφία 3, σχεδιάστηκε µε σκοπό την ύπαρξη ενός 
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φτηνού και φορητού µηχανήµατος για επιτόπου µετρήσεις. Η συσκευή αποτελείται από 

ένα βραχίονα που φέρει στο άκρο τον τυποποιηµένο ελαστικό τακούνι. Ο βραχίονας 

αφήνεται να ταλαντωθεί από την οριζόντια θέση, όπως ένα εκκρεµές, αφού 

προηγουµένως ρυθµιστεί το ύψος της συσκευής, έτσι ώστε το µήκος της επιφάνειας 

ολίσθησης του ελαστικού τακουνιού πάνω στην επιφάνεια του οδοστρώµατος να είναι 

συγκεκριµένο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Φωτογραφία 3. Βρετανικό εκκρεµές 

 

Λόγω της αντίστασης τριβής που αναπτύσσεται επέρχεται απώλεια της αρχικής 

δυναµικής ενέργειας µε αποτέλεσµα ο βραχίονας να µην επανέρχεται και πάλι στην 

οριζόντια θέση. Ο βραχίονας παρασύρει µαζί του και ένα δείκτη ο οποίος στο σηµείο που 

σταµατά δίνει, από ειδική κλίµακα που βρίσκεται στο αριστερό µέρος της συσκευής, την 

τιµή αντίστασης σε ολίσθηση (SRV). Η κλίµακα των τιµών είναι από 0 έως 150 

µονάδες. Πριν την έναρξη της δοκιµής, η επιφάνεια διαβρέχεται µε επαρκή ποσότητα 

ύδατος. Κατά την εκτέλεση της δοκιµής γίνονται τουλάχιστον τρεις µετρήσεις στο ίδιο 
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σηµείο. Ο µέσος όρος τριών συνεχόµενων µετρήσεων που δε διαφέρουν περισσότερο 

από τρεις µονάδες λαµβάνεται ως αντιπροσωπευτική τιµή του σηµείου της µέτρησης. Τα 

τελικά αποτελέσµατα που εξάγονται διορθώνονται ως προς τη θερµοκρασία της 

επιφάνειας του οδοστρώµατος, Πίνακας 3. Αναλυτική περιγραφή της µεθόδου εκτέλεσης 

δίνεται στη βιβλιογραφία. 

Οι συνθήκες ελέγχου επιλέχθηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι τιµές που 

λαµβάνονται να αντιστοιχούν µε τις τιµές του πλευρικού συντελεστή αντίστασης σε 

ολίσθηση SFC µε ταχύτητα 50km/h (30mph). Μεταξύ των δύο µεθόδων µέτρησης βρέθηκε 

ότι υπάρχει καλή συσχέτιση µε την προϋπόθεση ότι η επιφάνεια έχει µέτρια ή καλή υφή 

(δηλαδή δεν ισχύει για λείες επιφάνειες). Η εξίσωση συσχέτισης που βρέθηκε είναι: SRV 

= 105XSFC50· 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3. Μονάδες διόρθωσης του SRV λόγοι επιφανειακής   θερµοκρασίας   του 
οδοστρώµατος 

 

Η µέθοδος µέτρησης της αντίστασης σε ολίσθηση µε το εκκρεµές έχει το πλεονέκτηµα ότι 

απαιτεί τη χρήση ασυγκρίτως φθηνότερης συσκευής (5-30 φορές χαµηλότερο το κόστος 

κτήσης έναντι οποιασδήποτε άλλης συσκευής) και εξάγονται εξίσου αξιόπιστα 

αποτελέσµατα. Πλην όµως, δεν παρέχει την ευχέρεια µέτρησης µεγάλου µήκους 
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οδοστρώµατος. Επιπροσθέτως, ο τρόπος µέτρησης φέρει κυκλοφοριακή αναστάτωση 

(λόγο του ότι θα πρέπει να κλείσει ένα τµήµα της οδού) και παράλληλα είναι και 

επικίνδυνη για αυτούς που εκτελούν τις µετρήσεις, λόγω πιθανής εκτροπής κάποιου 

οχήµατος, ιδιαίτερα σε σηµεία µε υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο. 

5.1.5   Οριακές τιµές αντίστασης σε ολίσθηση 

Για τη διασφάλιση της ασφάλειας των εποχουµένων από ολίσθηση, αρκετές 

χώρες έχουν θεσπίσει ελάχιστα επιτρεπτά όρια συντελεστών αντίστασης σε ολίσθηση 

(συντελεστές αντιολίσθησης), τα οποία είναι γνωστά, ως όρια επέµβασης. Άλλες πάλι 

έχουν θεσπίσει παράλληλα και όρια προειδοποίησης. ∆ηλαδή όταν η τιµή του συντελεστή 

αντιολίσθησης λάβει µία συγκεκριµένη τιµή, το τµήµα της οδού παρακολουθείται 

επισταµένως και προγραµµατίζεται για αποκατάσταση της αντιολισθηρής του ικανότητας, 

διότι σύντοµα πρόκειται να καταστεί επικίνδυνο. Τα όρια διαφέρουν από χώρα σε χώρα, 

όπως επίσης διαφέρει και ο τρόπος µέτρησης του συντελεστή αντιολίσθησης. Στον 

Πίνακα 4 δίνονται οι οριακές τιµές που χρησιµοποιούνται από διάφορες χώρες. 

         Στην Αγγλία η ολισθηρότητα αντιµετωπίζεται µε ιδιαίτερη προσοχή και 

σχολαστικότητα. Αυτό αποδεικνύεται από τις οριακές τιµές που παρατίθενται στον Πίνακα 

5 για κάθε θέση, ανάλογα µε την επικινδυνότητα αυτής. 

         Ο διαχωρισµός των θέσεων βοηθά επίσης στην απόφαση ιεράρχησης και την 

κατάτµηση των εργασιών αποκατάστασης της αντιολισθηρής ικανότητας της επιφάνειας. 

∆ηλαδή ένας δρόµος µπορεί να έχει ανεκτό συντελεστή αντιολίσθησης , πλην όµως 

ορισµένες θέσεις λόγω του µαγαλύτερου βαθµού επικινδυνότητας να χρειάζονται άµεση 

τοπική συντήρηση λόγο της µείωσεις του συντελεστή αντιολίσθησης . Επίσης , µε την 

εµφάνιση των οριακών τιµών και µέχρι τη σύντοµη αποκατάσταση της αντιολισθηρής 

ικανότητας της επιφάνειας η αρµόδια υπηρεσία είναι υποχρεωµένη να αναρτήσει 

προειδοποιητικά σήµατα ολισθηρότητας της οδού .  
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Πίνακας 4. Οριακές τιµές συντελεστών αντίστασης σε ολίσθηση σε διάφορες χώρες 
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Πίνακας 5. Επίπεδα τιµών SFC που χρησιµοποιούνται στη Βρετανία κάτω από τα οποία 
απαιτείται διερεύνηση, ή συστηµατική παρακολούθηση, ή αποκατάσταση της αντίστασης σε 
ολίσθηση 
 
 

Θα πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι η σχεδόν µόνιµη ύπαρξη προειδοποιητικού 

σήµατος ολισθηρότητας της οδού, που συναντάται στην Ελλάδα, δε λύνει το πρόβληµα της 

ολισθηρότητας. 

Στην περίπτωση µη ύπαρξης µηχανήµατος SCRIM, στην Αγγλία χρησιµοποιούνται 

ως οριακές και οι τιµές που λαµβάνονται από το Βρετανικό εκκρεµές, Πίνακας 6. 

Στην Ελλάδα, παρόλο που ένας µεγάλος αριθµός ατυχηµάτων οφείλεται στην 

ολισθηρότητα του οδοστρώµατος, δεν έχουν θεσπισθεί συγκεκριµένες τιµές άµεσης 

επέµβασης. Οι τιµές που φαίνονται στον Πίνακα 4 είναι: 
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Πίνακας 6. Ελάχιστα όρια τιµών αντίστασης ολίσθησης µε το Βρετανικό εκκρεµές (SRV), 
 
 
 
 
 
Το πρόβληµα της ολισθηρότητας των Ελληνικών δρόµων 

          Χρειάζεται να γίνει κατανοητό ότι η χρήση ασβεστολιθικών πετρωµάτων και 

ο τύπος του ασφαλτοµίγµατος που χρησιµοποιείται (ασφαλτικό σκυρόδεµα), είναι η 

καταλληλότερη συνταγή για δηµιουργία ολισθηρής επιφάνειας µέσα σε πολύ λίγο 

χρονικό διάστηµα από την κατασκευή (από την εµπειρία του γράφοντα µέσα σε έξι 

µήνες). Η λύση του προβλήµατος της ολισθηρότητας των ελληνικών δρόµων είναι 

απλούστατη και για νέες κατασκευές συνίσταται πρώτον, στη χρήση αποκλειστικά και µόνο 

σκληρών αδρανών (µη ασβεστολιθικών) για την κατασκευή της επιφανειακής στρώσης και 

δεύτερον, στην αλλαγή του τύπου του ασφαλτοµίγµατος, που χρησιµοποιείται ως 

επιφανειακή στρώση. Για τα ήδη υφιστάµενα οδοστρώµατα που σχεδόν όλα, σε όλη 

την επικράτεια, έχουν χαµηλότατο συντελεστή αντιολίσθησης, κατώτερο από 

οποιαδήποτε οριακή τιµή σε οποιαδήποτε χώρα, η λύση είναι µία και µοναδική: Να 

εφαρµοσθεί άµεσα µία από τις ενδεδειγµένες µεθόδους κατασκευής αντιολισθηρών 

λεπτοταπήτων. 

Για όλα τα παραπάνω απαιτείται ουσιαστική και άµεση παρέµβαση του κράτους. Η 

παρέµβαση του κράτους συνίσταται κυρίως στη διευκόλυνση ταχύτατης ίδρυσης και 

λειτουργίας λατοµείων παραγωγής σκληρών αδρανών, αλλά και στην αυστηρή επιβολή 

χρησιµοποίησης των προτεινόµενων οδηγιών που το ίδιο έχει εκδώσει για την 

αντιµετώπιση της ολισθηρότητας των οδοστρωµάτων. Παράλληλα, πρέπει να 
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προχωρήσει στη ριζική αναθεώρηση των προδιαγραφών, αρχής γενοµένης από τα 

ασφαλτικά µίγµατα. 

Η ίδρυση λατοµείων παραγωγής σκληρών αδρανών εµποδίζεται όχι από το ότι 

δεν υπάρχουν σκληρά πετρώµατα στην Ελλάδα αλλά από το γεγονός ότι τα 

πετρώµατα βρίσκονται εκτός λατοµικών περιοχών. Ο χαρακτηρισµός µιας 

περιοχής ως λατοµικής, βάσει της υπάρχουσας νοµοθεσίας, είναι µια χρονοβόρα 

και απροσδιορίστου εκβάσεως διαδικασία. Στο σηµείο ακριβώς αυτό χρειάζεται η 

άµεση παρέµβαση του κράτους, δηλαδή στο να χαρακτηρίσει γρήγορα, και µακριά 

από κάθε σκοπιµότητα, όλες τις γνωστές περιοχές µε σκληρά πετρώµατα, οι 

οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις, ως λατοµικές. 

Σήµερα, τα δύο ή τρία λατοµεία που παράγουν σκληρά αδρανή δεν είναι σε 

θέση να καλύψουν τις τεράστιες απαιτήσεις. Παράλληλα, το κόστος πώλησης είναι 

τουλάχιστον διπλάσιο από το κόστος πώλησης σκληρών αδρανών στην Ευρώπη, 

παρόλο που τα εργατικά είναι φθηνότερα στην Ελλάδα. Εάν προστεθεί και το 

κόστος µεταφοράς των αδρανών, η κατασκευή ταπήτων µε σκληρά αδρανή γίνεται 

δαπανηρότερη για το κράτος, σε σύγκριση µε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ακόµη και 

αυτών που δε διαθέτουν καθόλου σκληρά πετρώµατα. 

Η   επιβολή   υποχρεωτικής   χρήσης   των   ενδεδειγµένων   µεθόδων 

κατασκευής της, αλλά απλή νοµοθετική ρύθµιση. Η αποτελεσµατικότητα των  

µεθόδων έχει αποδειχθεί εδώ και πολλά χρόνια στο εξωτερικό, αλλά και για 

ορισµένες από αυτές και στην Ελλάδα. ∆ε µένει παρά να επιβληθεί η χρήση τους, 

αφού ταυτόχρονα ρυθµισθεί και το τεράστιο και αδικαιολόγητο πρόβληµα µη 

ύπαρξης και διάθεσης επαρκών ποσοτήτων σκληρών αδρανών. 

 

5.1.6 Μέτρηση του βάθους υφής 

 

Το βάθος υφής της επιφανείας, ουσιαστικά της µακρο-υφής, µετράται µε 

δύο µεθόδους: 

α) την απλούστατη µέθοδο της κηλίδος άµµου και β) µε ειδικά όργανα 

λέιζερ. 

β) µε ειδικά όργανα λέιζερ 

 

α) Μέθοδος της κηλίδος άµµου  

 

Κατά τη µέθοδο της κηλίδος άµµου, γνωστός όγκος διαβαθµισµένης άµµου 
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(διερχόµενη από το κόσκινο Νο.60 (0.270mm) και συγκροτούµενη στο Νο.80 

(0.120mm), διαχέεται σταδιακά, µε κυκλικές κινήσεις και διατηρώντας το κυκλικό 

περιτύπωµα, έως ότου καλυφθούν όλα τα επιφανειακά κενά. Έτσι δηµιουργείται 

µια κυκλική κηλίδα άµµου, Σχήµα 8.. Το βάθος της υφής υπολογίζεται από τον 

τύπο: 

 

Βάθος υφής = όγκος άµµου/εµβαδόν κυκλικής επιφάνειας κηλίδος άµµου = 

4x(όγκο άµµου)/πD2 

 

Αναλυτική περιγραφή της µεθόδου δίνεται στη βιβλιογραφία. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 8. Εξήγηση καθορισµού βάθους υφής µε τη µέθοδο της κηλίδος άµµου 
 
 
 
Ελάχιστες τιµές βάθους υφής 
 

Συµφωνά µε τις Βρετανικές προδιαγραφές επιζητούνται ελάχιστες τιµές βάθους 

υφής κατά την κατασκευή και όχι µετά την πάροδο κάποιων χρόνων. Έτσι, για εύκαµπτα 

οδοστρώµατα όπου αναπτύσσονται ταχύτητες µεγαλύτερες των 90km/h, το ελάχιστο 

µέσο βάθος υφής κατά την κατασκευή, σε µήκος 1000m, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

1.5mm και καµία οµάδα δέκα µετρήσεων δε θα πρέπει να δίνει µέση τιµή κάτω από 

1.2mm. Αντίστοιχα, για επιφάνειες από σκυρόδεµα η ελαχίστη µέση τιµή κατά την 

κατασκευή θα πρέπει να είναι Ι.0mm, µε απόκλιση +0.25mm και -0.35mm. 
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Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο παρελθόν χρησιµοποιούταν ως ελάχιστο 

επιτρεπτό όριο παλαιών οδοστρωµάτων ταχείας κυκλοφορίας το βάθος των 0.65mm. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι, όπως προαναφέρθηκε, το ασφαλτικό   

σκυρόδεµα   που   χρησιµοποιείται   αποκλειστικά   και   µόνο   ως επιφανειακή στρώση 

στην Ελλάδα, δεν µπορεί να δώσει τιµές κατά την κατασκευή πάνω από 0.8mm  περίπου, 

Σχήµα 6. 

β) Μέτρηση βάθους υφής µε όργανα Λέιζερ 

Τα τελευταία χρόνια το βάθος υφής µετράται µε ειδικά όργανα που χρησιµοποιούν 

ακτίνες λέιζερ. Τα όργανα αυτά διακρίνονται σε δύο τύπους: αυτά που σύρονται µε το χέρι 

(mini texture meter) και αυτά που σύρονται από όχηµα και καταγράφουν το βάθος της 

µακρο-υφής κατά την κίνηση του οχήµατος, Φωτογραφία 4. Το σύστηµα καταγραφής 

λέιζερ µπορεί επίσης να προσαρµοσθεί και στα όργανα καταγραφής της επιφανειακής 

επιπεδότητας και να γίνονται ταυτόχρονα και οι δύο µετρήσεις. Η επεξεργασία των 

µετρήσεων γίνεται µε τη βοήθεια µικροεπεξεργαστή που είναι και αυτός τοποθετηµένος 

πάνω στο όργανο. 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφία 4. Όχηµα µέτρησης βάθους υφής µε λέιζερ 
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Οι τιµές που λαµβάνονται από όργανα µε λέιζερ δεν είναι ευθέως ανάλογες των 

µετρήσεων που λαµβάνονται από τη µέθοδο της κηλίδος άµµου, λόγω της 

διαφορετικής αρχής µέτρησης (το όργανο µετρά ουσιαστικά τη µέση υψοµετρική διαφορά 

της µακρο-υφής). Έτσι, οι µετρήσεις µε λέιζερ, που πάντοτε είναι µικρότερες των 

µετρήσεων µε τη µέθοδο της κηλίδος άµµου, θα πρέπει να πολλαπλασιάζονται µε ένα 

διορθωτικό συντελεστή, που τις περισσότερες φορές καθορίζεται από τον κατασκευαστή. 

Ο συντελεστής αυτός, από µετρήσεις που έγιναν από το TRRL µε ένα από τα πρώτα 

όργανα που κατασκευάσθηκαν, βρέθηκε ότι είναι 1.7.  

5.1.7 Επιπεδότητα επιφάνειας οδοστρώµατος 

 Η επιπεδότητα (evenness) της επιφανείας του οδοστρώµατος ορίζεται  

διεθνώς ως "οι αποκλίσεις της επιφάνειας από την τελείως επίπεδη επιφάνεια  

µε χαρακτηριστικές διαστάσεις (µήκος κύµατος από 0.5 έως 50m) ΟΙ οποίες  

επηρεάζουν τη δυναµική του οχήµατος, την ποιότητα οδήγησης, τα δυναµικά φορτία και 

την αποστράγγιση των επιφανειακών υδάτων". Το εύρος του µήκους κύµατος που 

συσχετίζεται µε την επιπεδότητα, σύµφωνα µε το διαχωρισµό του Πίνακα 2, είναι από 

0.5m έως 50m.  

           Η επιπεδότητα της επιφάνειας συσχετίζεται κυρίως µε το διαµήκες, αλλά και το 

εγκάρσιο, προφίλ του οδοστρώµατος, τα οποία επηρεάζουν την κάθετη και πλευρική 

µετακίνηση του οχήµατος και δηµιουργούν το αίσθηµα του ‘’κουνήµατος’’,  της µη 

καλής ποιότητας οδήγησης και της ανασφάλειας κατά την οδήγηση. Κατά τη διαµήκη 

διεύθυνση, φθορές όπως καθιζήσεις και διογκώσεις ή κατασκευαστικές αστοχίες κατά 

τη διάστρωση έχουν µεγάλο µήκος κύµατος, της τάξεως των 10m έως 50m. Αντιθέτως, 

πτυχώσεις, απωθήσεις και λακκούβες έχουν µικρό µήκος κύµατος, από 0.5 έως 10m. 

Κατά την εγκάρσια διεύθυνση, οι αυλακώσεις έχουν µήκος κύµατος περίπου 1m. 

           Πλην της λέξης "επιπεδότητα" χρησιµοποιείται και η λέξη τραχύτητα (roughness). 

Και οι δύο εκφράζουν το ίδιο µέγεθος, δηλαδή την απόκλιση της επιφάνειας του 

οδοστρώµατος από την τελείως επίπεδη επιφάνεια. Στην Ελλάδα ως πιο δόκιµος όρος 

συνιστάται όπως χρησιµοποιείται η λέξη επιπεδότητα.  

           Η επιπεδότητα της επιφάνειας της οδού θα µπορούσε να µετρηθεί µε το χωροβάτη, 

πλην όµως κάτι τέτοιο θα ήταν τροµερά χρονοβόρο, και για το λόγο αυτό δε 

χρησιµοποιείται για µελέτες αξιολόγησης επιφανειακών χαρακτηριστικών. Ο χωροβάτης 

θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί, σε περιορισµένη όµως επιφάνεια, αποκλειστικά και µόνο 

κατά την παραλαβή του έργου   (οδοστρώµατος).   Πλην   όµως,   και   στην  περίπτωση   
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αυτή   έχουν αναπτυχθεί και χρησιµοποιούνται αποδοτικότερα  µέσα/όργανα, τα οποία θα 

περιγραφούν παρακάτω. 

Σήµερα, η αξιολόγηση της επιπεδότητας της επιφάνειας του οδοστρώµατος 

γίνεται µε σύγχρονα όργανα πολύ µεγάλης απόδοσης και πολύ ικανοποιητικής 

ακρίβειας, τα οποία δεν επιφέρουν καµία κυκλοφοριακή αναστάτωση κατά τη διάρκεια των 

µετρήσεων. 

5.1.8 Όργανα µέτρησης επιπεδότητας 

Για τη γρήγορη και αποτελεσµατική µέτρηση της επιπεδότητας µέχρι σήµερα έχουν 

αναπτυχθεί διάφορα όργανα. Τα όργανα αυτά, εάν εξαιρεθεί ο χωροβάτης ο οποίος δίνει 

το απόλυτο προφίλ της επιφανείας (µηκοτοµή), κατά τον Paterson κατατάσσονται σε τρεις 

βασικές κατηγορίες ανάλογα µε το πως ορίζεται το οριζόντιο επίπεδο αναφοράς και το τι 

ακριβώς καταγράφουν. Στον Πίνακα 7 δίνονται οι τρεις βασικές κατηγορίες και τα 

περισσότερο γνωστά όργανα. 

α) Όργανα κινητού επιπέδου αναφοράς - Κυλιόµενη δοκός 

 Τα όργανα αυτά είναι τα απλούστερα και φθηνότερα στην κτήση και χρήση τους. 

Σύρονται µε το χέρι και συνεπώς έχουν πολύ µικρή απόδοση. Συνίστανται από µία 

δοκό η οποία φέρει τρεις ή περισσότερους τροχούς. Στην περίπτωση που η δοκός φέρει 

τρεις τροχούς οι δύο καθορίζουν το σχετικό οριζόντιο επίπεδο ενώ ο τρίτος καταγράφει το 

προφίλ της επιφάνειας. Η ίδια αρχή ισχύει και στην περίπτωση πολλαπλών τροχών. Τα 

όργανα αυτά χρησιµοποιούνται για περιορισµένης έκτασης µετρήσεις, κυρίως για την 

παραλαβή του έργου. Λόγω του συγκεκριµένου µήκους τους , το µήκος κύµατος των 

ανωµαλιών που µπορούν να καταγράψουν δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από αυτό, των 

3 συνήθως µέτρων. 

 

 

 



 71 

 

 

 

Πίνακας 7. Όργανα µέτρησης επιπεδότητας επιφάνειας 
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Η κυλιόµενη δοκός TRRL, Φωτογραφία 5 χρησιµοποιείται σήµερα στην Αγγλία για 

τον έλεγχο της επιπεδότητας της επιφανείας αµέσως µετά την κατασκευή. Κατά τις 

Βρετανικές προδιαγραφές καθορίζεται ο µέγιστος επιτρεπτός αριθµός εµφάνισης 

ανωµαλιών (βυθίσεις ή ανυψώσεις) µεγέθους 4mm και 7mm, αναλόγως της κατηγορίας 

και της θέσης της οδού. Οι απαιτήσεις των προδιαγραφών αυτών δίνονται στον Πίνακα 8. 

 
  

 
Επιφάνεια οδοστρωµάτων 
αυτοκινητοδρόµων, λοιπού 
δικτύου και καλυµµένοι 
ερεισµάτων 

 
 
Επιφάνεια άλλων οδών και 
επιφάνεια ασφαλτικών 
βάσεων 

Ανωµαλίες τάξεως     4 mm                      7mm    4mm                      7mm 

 
Σε µήκος (m) 
 Κατηγορία οδού Α(α) 

Κατηγορία οδού Β(β) 

 
300          75         300       7 
20            9           2          1 
40           18          4          2 

 
300       75          300      75         
40        18            4        2 
60         27            6         3 

(α)Κατηγορία οδών Α: οδοί όπου είναι δυνατόν να αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες                
(β)Κατηγορία οδών  Β: οδοί όπου είναι δύσκολο να αναπτύσσονται ταχύτητες πάνω από 

80km/h 

Πίνακας 8. Επιτρεπτός αριθµός εµφάνισης επιφανειακών ανωµαλιών σε νέες κατασκευές 

 

β) Όργανα σχετικής µετατόπισης 

 

Τα όργανα σχετικής µετατόπισης είναι τα περισσότερο κοινά όργανα συστηµατικής 

µέτρησης της επιπεδότητας (οµαλότητας)της επιφανείας, ικανά να µετρήσουν ταχύτατα 

µεγάλα µήκη οδών. Τα όργανα συνίστανται από ένα τρέιλερ το οποίο φέρει τον τροχό 

µέτρησης και τα δυο υδραυλικά αµορτισέρ, Φωτογραφία 6. Κατά την εκτέλεση των 

µετρήσεων, οι κάθετες µετατοπίσεις του τροχού προς τα κάτω, µε επίπεδο αναφοράς το 

σασί του τρέιλερ, ολοκληρώνονται µε ειδική µονάδα που είναι τοποθετηµένη πάνω στο 

σασί. Ο ∆είκτης επιπεδότητας, ΒΙΡ καθορίζεται υπό το λόγο των ολοκληρωµένων 

µετατοπίσεων προς το µήκος που διανύθηκε. Οι µονάδες που λαµβάνονται είναι συνήθως 

σε in/mile (1.58 cm/km). ΤΟ ελάχιστο µήκος κύµατος των ανωµαλιών που µπορούν να 
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µετρηθούν περιορίζεται από το µήκος του τροχού µέτρησης. 

 

 

 

 

 

 ;αλλά και

 
 
 
 

 
Φωτογραφία 6. Bump Integral 

 

Η πρότυπη ταχύτητα µέτρησης είναι 32 km/h. Εάν ήθελε χρησιµοποιηθεί 

διαφορετική ταχύτητα αλλά εντός του εύρους των 20 έως 65 km/h, βρέθηκε ότι ισχύουν οι 

παρακάτω διορθωτικές εξισώσεις: 

Για ανώµαλες επιφάνειες όπου η ταχύτητα µέτρησης είναι από 20-60 km/h, ή για 

οµαλές επιφάνειες µε ταχύτητα µέτρησης από 20-32km/h: 

ΒIr12 = (ν/32)0.5x(ΒΙrv 30) + 30, (in/milc) 

Για οµαλές επιφάνειες µε ταχύτητα µέτρησης από 33-65 km/h:  

BIr32 = (V/32)x(BI rv – 30) +30, (in/milc)  

Όπου :  

V= ταχύτητα µέτρησης, (km/h) 

BI r32  = δείκτης οµαλότητας στην ταχύτητα V, (in/mile) 
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Για την αξιολόγηση των οδοστρωµάτων η τιµή 200 cm/km θεωρείται ως η µέγιστη 

επιτρεπτή για νέα οδοστρώµατα, ενώ η τιµή από 280-300 cm/km θεωρείται ως οριακή 

και θα πρέπει να προγραµµατισθεί η αποκατάσταση της επιπεδότητας του 

οδοστρώµατος. 

 

γ) Όργανα δυναµικής αποτύπωσης προφιλ-Προφιλόµετρα 

 

 Τα όργανα δυναµικής αποτύπωσης καταγράφουν το προφίλ της επιφάνειας του 

οδοστρώµατος, αποτελούνται από πηγή και σύστηµα καταγραφής ακτινών λέιζερ ή 

τροχό σε ειδικά κατασκευασµένο τρέιλερ και επεξεργαστή δεδοµένων και είναι 

τοποθετηµένα σε αυτοκινούµενο όχηµα. Η διαφορά µε τα όργανα σχετικής µετατόπισης 

είναι στον καθορισµό του οριζοντίου προφίλ. Στην περίπτωση του τρέιλερ, το οριζόντιο 

επίπεδο καθορίζεται από οριζόντιο εκκρεµές και η καταγραφή του προφίλ γίνεται από 

τον τροχό που έρχεται σε επαφή µε την επιφάνεια. Στην περίπτωση που η καταγραφή 

του προφίλ γίνεται µε ακτίνες λέιζερ, το οριζόντιο επίπεδο ορίζεται από ακτίνες λέιζερ 

και για την αποτύπωση του προφίλ δεν υπάρχει καµία επαφή µε την επιφάνεια. 

Τα όργανα που χρησιµοποιούν ακτίνες λέιζερ είναι η τελευταία εξέλιξη της τεχνολογίας 

και άρχισαν να αντικαθιστούν όλα τα προηγούµενα κατά τα τελευταία πέντε χρόνια. 

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα είναι το γεγονός ότι, λόγο του πολύ µικρού µήκους 

κύµατος που χρησιµοποιούν, είναι σε θέση να µετρήσουν παράλληλα και εν κινήσει και 

τη µακρο-υφή της επιφάνειας ή ακόµη και τις ρηγµατώσεις. Από τα όργανα που 

άρχισαν να χρησιµοποιούνται  ευρέως σήµερα µπορούν να αναφερθούν το Βρετανικό 

οµαλόµετρο High- Speed Road Monitor (HSRM) και το Αµερικανικό K.J. Law.  

 

 

Προφίλ   επιφανείας   µπορεί   επίσης   να   καταγράψει και   το   Σουηδικό Skiddometer 

BV-11. 
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δ) Βρεττανικό οµαλόµετρο HSRM - Αξιολόγηση- οδοστρώµατος 

 

Το Βρετανικό οµαλόµετρο Η5ΚΜ σχεδιάστηκε και χρησιµοποιείται πλέον στην 

Αγγλία σε µόνιµη βάση για την περιοδική αξιολόγηση των οδοστρωµάτων. Χρησιµοποιεί 

σειρά πηγών και αισθητηρίων λέιζερ και µπορεί να εκτελεί µετρήσεις µε ταχύτητες µέχρι και 

95 km/h, δίχως να παρενοχλεί την κυκλοφορία. Το όργανο σύρεται από όχηµα εντός του 

οποίου είναι εγκατεστηµένος ο Η/Υ για την καταγραφή και επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων, Φωτογραφία 7. Το HSRM καταγράφει ταυτόχρονα όχι µόνο το προφίλ 

του οδοστρώµατος κατά τη διαµήκη διεύθυνση αλλά και τη µακρο-υφή, το µέσο βάθος 

αυλάκωσης στη λωρίδα κυκλοφορίας, την ακτίνα στροφής, καθώς και την εγκάρσια και 

τη διαµήκη κλίση του οδοστρώµατος. Επίσης έχει τη δυνατότητα αυτόµατης αναγνώρισης 

της εκάστοτε θέσης που βρίσκεται και να την καταγράφει και αυτή στο αρχείο των 

µετρήσεων. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Φωτογραφία 7 

 
 
 

        Το HSRM δεν ήρθε να αντικαταστήσει τις επιτόπου αναλυτικές και χρονοβόρες 

µετρήσεις, αλλά να διευκολύνει και να µειώσει το χρόνο αξιολόγησης. Με τη γρήγορη 

επισκόπηση του δικτύου µε το HSRM  εντοπίζονται τα σηµεία που έχουν πρόβληµα και 

έτσι οι επιτόπου έλεγχοι, όποιοι και αν είναι αυτοί, γίνονται µόνο σε αυτά τα σηµεία. 
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Μετρήσεις επιπεδότητας µε HSRM 

Με τη µέτρηση των ανωµαλιών της επιφάνειας, από τις οποίες καθορίζεται το 

προφίλ του οδοστρώµατος, προσδιορίζεται η άνεση κίνησης των εποχουµένων. Το 

επίπεδο άνεσης προσδιορίζεται από τη διακύµανση του πραγµατικού προφίλ ως προς το 

προφίλ αναφοράς. Το προφίλ αναφοράς καθορίζεται από τον κινητό µέσο όρο των 

µετρήσεων που καθορίζουν το πραγµατικό προφίλ, για συγκεκριµένο µήκος µέτρησης (Ι). Η 

διακύµανση (s2) υπολογίζεται από τον τύπο: 

S2= Σd2(n-1) 

όπου d = η τιµή απόκλισης του πραγµατικού προφίλ του οδοστρώµατος από 

το προφίλ αναφοράς. 

Ο κινητός µέσος όρος (Κ.Μ.) υπολογίζεται από τη σχέση: 

 

(K.M.)=Σxj/N 

όπου xj = τιµές που καθορίζουν το πραγµατικό προφίλ του οδοστρώµατος Ν = αριθµός 

των µετρήσεων σε τµηµατικό µήκος µέτρησης Ι=3m, ή 10m, ή 30m, ανάλογα. 

 

Οι οριακές τιµές διακύµανσης που χαρακτηρίζουν το επίπεδο άνεσης και κατ1 

επέκταση την επιπεδότητα του οδοστρώµατος, ανά κατηγορία οδού, δίνονται στον Πίνακα 

9. 

Στον Πίνακα 9 οι κατηγορίες κατάστασης οδοστρώµατος 0,1,2 και 3 ορίζονται ως εξής: 

 
Κατηγορία 0: Η επιφάνεια του οδοστρώµατος δεν παρουσιάζει ουσιαστικές ανωµαλίες 
ή άλλες φθορές και το επίπεδο άνεσης των εποχουµένων είναι καλό. 

Κατηγορία 1: Η επιφάνεια παρουσιάζει ορισµένες · φθορές αλλά δεν είναι σοβαρές 
και δεν απαιτείται επέµβαση. Το επίπεδο άνεσης είναι αρκετά ικανοποιητικό. 

Κατηγορία 2: Η επιφάνεια παρουσιάζει εκτεταµένες και σοβαρές φθορές και 

προειδοποιεί ότι σύντοµα θα χρειαστεί επέµβαση (συντήρηση ή ακόµη και 

αποκατάσταση  εάν  και  άλλες παράµετροι  συνηγορούν προς αυτό).  Το 

επίπεδο άνεσης αρχίζει να µην είναι ικανοποιητικό. 

Κατηγορία 3: Η επιφάνεια του οδοστρώµατος παρουσιάζει σοβαρότατες φθορές και 

απαιτείται άµεση επέµβαση (συντήρηση ή αποκατάσταση). Τα επίπεδα άνεσης των 

εποχουµένων είναι πολύ κακό. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η κατάσταση αυτή του 
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οδοστρώµατος πρέπει να προλαµβάνεται όταν πρόκειται για αυτοκινητοδρόµους ή 

κύριες οδικές αρτηρίες 

 
 
 
 
 
Πίνακας 9. Κριτήρια άνεσης εποχουµένων σε σχέση µε την επιπεδότητα του 
οδοστρώµατος, σύµφωνα µε τις Βρετανικές προδιαγραφές. 
 
 
 

 Από τις µετρήσεις επιπεδότητας µε το HSRM είναι δυνατόν να εκτιµηθεί και να 

προβλεφθεί η δοµική κατάσταση του οδοστρώµατος. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη 

σύγκριση της µεταβολής της διακύµανσης µεταξύ δύο διαδοχικών µετρήσεων (κάθε δύο ή 

περισσότερα έτη). Τα κριτήρια της διακύµανσης για την εκτίµηση και πρόβλεψη της 

δοµικής κατάστασης του οδοστρώµατος δίνονται στον Πίνακα 10. 

Το παραπάνω είναι χρήσιµο διότι προγραµµατίζεται καλύτερα ο χρόνος 

αναλυτικής διερεύνησης της δοµικής κατάστασης του οδοστρώµατος για την 

αποκατάσταση και ενίσχυση αυτού. 
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Μετρήσεις βάθους αυλάκωσης µε HSRM 

 

Οι µετρήσεις του βάθους αυλάκωσης δεν είναι άµεσα συγκρίσιµες µε το βάθος 

αυλάκωσης που µετράται, συνήθως, µε την τρίµετρη ευθεία δοκό. Και αυτό διότι το 

ΗSRΜ µετρά το µέσο βάθος αυλάκωσης στα ίχνη των δύο τροχών, ενώ από την 

τρίµετρη δοκό µετράται το βάθος αυλάκωσης σε ορισµένα σηµεία (συνήθως τα σηµεία 

µε τη µεγαλύτερη αυλάκωση) και από αυτά λαµβάνεται η µέση τιµή. 

 

 

 

PCV = Μεταβολή διακύµανσης µεταξύ µετρήσεων (µετά από 2 χρόνια) 

 

Πίνακας 10. Κριτήρια τιµών PCV για τµήµατα των 20m 

 
 
Μεταβατική       Μεταβατική               Μεταβατική  
     τιµή                     τιµή                         τιµή 

 
 
 
 

Για όλες τις κατηγορίες 
οδών 

 
 

Κατηγορία 
κατάστασης 
οδοστρ/τος 
ο         1 

Κατηγορία 
κατάστασης 
οδοστρ/τος 
        1 

 
 
 
1 

Κατηγορία 
κατάστασης 
οδοστρ/τος 
         2 

 
 
 
1 

Κατηγορία 
κατάστασης 
οδοστρ/τος 
        3          

 
 

Εύκαµπτο οδόστρ. Τιµή 
PCV" 

.     .  
 
          0.6 

  
 
1.2 

  
 
2.4 

 

 
 

∆ύσκαµπτο οδόστρ.. Τιµή 
PCV* 

        
 
           0.5 

  
 
1,0 

  
 
2.0 
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Οι οριακές τιµές του βάθους αυλάκωσης ανά κατηγορία κατάστασης οδοστρώµατος , 

όπως επεξηγήθηκε παραπάνω , δίνονται στον Πνακα 11 . 

 

Πίνακας   11.   Κριτήρια   βάθους   αυλάκωσης   και   βάθους   υφής   κατά   της   
Βρετανικές προδιαγραφές. 

 

Στον Πίνακα 11 δίνονται επίσης και οι οριακές τιµές του βάθους υφής. Για τις 

µετρήσεις ισχύει ότι αναφέρθηκε στην παράγραφο 1.3.6(β). Επίσης στον ίδιο πίνακα 

δίνονται και οι αλλαγές στις µετρήσεις του βάθους αυλάκωσης και υφής, µετά από 

διάστηµα κάποιων χρόνων, συνήθως 2 χρόνων. 

Μεταβατική        Μεταβατική τιµή          Μεταβατική τιµή                                           
τιµή 

Για όλες τις κατηγορίες 
οδών 

 
 

Κατηγορία 
κατάστασης 
οδοστρ/τος 
ο      1 

Κατηγορία κατάστασης 
οδοστρ/τος 
1         1 

Κατηγορία 
κατάστασης 
οδοστρ/τος 
       2 

Κατηγορία 
■κατάστασης 
οδοστρ/τος    
1         3 

Βάθος «αυλάκωσης» (mm)      5 10  20 

Αλλαγή βάθους 
αυλάκωσης       : 

(mm)     5 10  20 

Βάθος υφής (mm)    

(α) Εύκαµπτα  1.0 0,5  - 

(β) ∆ύσκαµπτα  0.5 0.25  - 

Αλλαγή βάθους υφής (mm)      0.1 0.2  Ό.5 
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5.1.9   ∆ιεθνής ∆είκτης Επιπεδότητας (IRI) 

Με βάση τα παραπάνω είναι φανερό ότι η επιπεδότητα µπορεί να µετρηθεί µε 

πλέον του ενός οργάνων, µε αποτέλεσµα να καθίσταται αδύνατη η ενιαία έκφραση και 

σύγκριση των µετρήσεων επιπεδότητας σε διεθνές επίπεδο. Για το λόγο αυτό, από 

ερευνητική οµάδα της Παγκόσµιας Τράπεζας αναπτύχθηκε ο ∆ιεθνής δείκτης 

επιπεδότητας γνωστός ως δείκτης ΙRΙ. 

Ο δείκτης ΙRΙ καθορίσθηκε µετά από µαθηµατική προσοµοίωση ενός τροχού µε 

ελατήρια γνωστών µηχανικών χαρακτηριστικών µε βάρος, το βάρος ενός τυπικού 

επιβατικού οχήµατος, ο οποίος κινείται πάνω σε επιφάνειες µε διαφορετικό βαθµό 

οµαλότητας. Η ταχύτητα κίνησης θεωρήθηκε 80km/h. 

Ο δείκτης ΙRΙ λαµβάνει τιµές από 0 έως 20 µονάδες. Το µηδέν αντιστοιχεί σε 

απολύτως επίπεδη επιφάνεια, αυξάνεται έως 6 για ανεκτή επιπεδότητα, έως 12 για πολύ 

κακή επιπεδότητα µε το οδόστρωµα να έχει λακκούβες και παλώµατα και τέλος 

λαµβάνει τη µέγιστη τιµή του, το 20, που αντιστοιχεί σε πολύ κακή επιπεδότητα µη 

ασφαλτοστρωµένων οδοστρωµάτων. Αναλυτικότερα το εύρος των τιµών δίνεται στο 

Σχήµα 9. Η µονάδα µέτρησης του IRI ουσιαστικά είναι αδιάστατη αλλά 

πολλαπλασιάστηκε µε 1000 για να αντιπροσωπεύει m/km ή mtn/m.  

Μετά από εκτεταµένη έρευνα (πείραµα Βραζιλίας), ο δείκτης IRI συσχετίστηκε µε 

τα πιο ευρέως χρησιµοποιούµενα όργανα µέτρησης επιπεδότητας. Ορισµένες από τις 

εξισώσεις που εξήχθησαν είναι οι παρακάτω:  

Για τον καθορισµό του IRI από µετρήσεις µε το Βρετανικό Bump Integrator: 

 

IRI = 0.0032 (BI r32 )0-89 , (m/km) µε απόκλιση ±0.31 (IRI)05 

Όπου BI32 = ο συντελεστής BI µε ταχύτητα µέτρησης 32 km/h. (mm/km). 

Για τον καθαρισµό του IRI από µετρήσεις µε το Γαλλικό προφιλόµετρο APL-71 :  

IRI= CP2.5/16, (m/km) µε απόκλιση ±0.27(IRI)0·5 

 

Όπου  CP2.5= συντελεστής CP σε µήκος αναφοράς 2.5m, (0.01 mm) 

4.3.10 Πρόβλεψη εξέλιξης επιπεδότητας  

Από την ίδια έρευνα καθορίσθηκαν και µαθηµατικά µοντέλα πρόβλεψης της εξέλιξης 

της επιπεδότητας ενός οδοστρώµατος, συναρτήσει του δείκτη IRI 
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Σχήµα 9. Αναλυτική κλίµατα τιµών IRI 

 

και γνωστών παραµέτρων όπως ισοδυνάµων αξόνων, δοµικού αριθµού οδοστρώµατος ή 

βύθισης ράβδου Benkeiman. Η δυνατότητα αυτή είναι πολύ χρήσιµη στην ανάπτυξη 

προγράµµατος διαχείρισης οδοστρωµάτων. Το µοντέλο πρόβλεψης που έδωσε την 

καλύτερη στατιστική ανάλυση είναι αυτό που δίνεται στην ακόλουθη εξίσωση. 

Μοντέλο πρόβλεψης IRI  συναρτήσει του τροποποιηµένου δοµικού αριθµού 

οδοστρώµατος: 

IRI(t) = [IRI0 + 725(1+ SNC)- 4.99NE4 = (t)]e0.0153t 

όπου IRI(t) = επιπεδότητα στο χρόνο t, σε µονάδες m/km IRI 

IRI0=επιπεδότητα στο χρόνο t=0, σε µονάδες m/kmIRI 
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CNK= τροποποιηµένος δοµικός αριθµός οδοστρώµατος 

ΝΕ4(t) = συνολικός αριθµός διελεύσεων ΙΤΑ µέχρι το χρόνο t, σε εκατοµµύρια 

ΙΤΑ/λωρίδα µελέτης 

 

t = ηλικία του οδοστρώµατος από κατασκευής ή  µετά από ασφαλτική επίστρωση 

έως το χρόνο πρόβλεψης. 

Το SNC υπολογίζεται από τη σχέση: 

SNC = 0.04 Σ αjhj + SΝsg 

Όπου:   Aj=δοµικός   συντελεστής   της   κάθε   στρώσης,   από   τη   µέθοδο 

διαστασιολόγησης ΑΑ3SΗΤΟ 

hi =πάχος της στρώσης 

SΝsg =συνεισφορά του υπεδάφους, υπολογίζεται από τη σχέση: 

SΝsg = 3.51 logCBR - 0.85(logCBR)2 -1.43, το CBR µετράται επί του έργου. 

 

Η επιπεδότητα µπορεί επίσης να προβλεφθεί και από την παρακάτω εξίσωση: 

IRI(t) = [IRI0 + 0.0129DEF0.831 ΝΕ4(t)]e 0.0196t 

Όπου DEF = βύθιση από µετρήσεις µε τη δοκό Benkeiman. 

5.1.12 Φωτογραφική αποτύπωση κατάστασης οδοστρώµατος 

 

Η κατάσταση της επιφανείας του οδοστρώµατος µπορεί επίσης να καταγραφεί µε 

φωτογραφική αποτύπωση της επιφάνειας. Η φωτογραφική αποτύπωση γίνεται µε ειδικές 

κάµερες ή ειδικές φωτογραφικές µηχανές και συσκευές λέιζερ που είναι προσαρτηµένες 

πάνω σε τροποποιηµένα ηµιφορτηγά οχήµατα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται 

γρήγορη και αντικειµενική αποτύπωση της κατάστασης της επιφανείας του οδοστρώµατος 

σε όλο το µήκος αξιολόγησης και παράλληλα µέτρηση του µεγέθους ορισµένων 

φθορών, όπως ρωγµών (µήκος, πλάτος αλλά και βάθος) και παραµορφώσεων (βάθος 
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αυλάκωσης), και άλλων χρήσιµων παραµέτρων, όπως κλίσεων, αποτύπωση του προφίλ 

και της υφής του οδοστρώµατος. Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι τα µηχανήµατα αυτά είναι η 

φυσική µετεξέλιξη των οργάνων καταγραφής της επιπεδότητας και υφής της επιφάνειας µε 

λέιζερ. ∆ηλαδή έχουν προστεθεί ειδικές κάµερες που φωτογραφίζουν ταυτόχρονα την 

επιφάνεια του οδοστρώµατος. 

Η αξιολόγηση της κατάστασης του οδοστρώµατος από το µεγάλο όγκο δεδοµένων 

που συλλέγονται γίνεται στο γραφείο από εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό. Τα 

τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες αυτόµατης αξιολόγησης χρησιµοποιώντας τη 

µέθοδο ηλεκτρονικής επεξεργασίας εικόνων (image processing) και τη µέθοδο 

αναγνώρισης σχηµάτων (pattern recognition). 

Με τον πρώτο τρόπο αξιολόγησης µπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγµή i) 

αντικειµενικότητα της αξιολόγησης της κατάστασης του οδοστρώµατος τη δεδοµένη 

χρονική στιγµή. Επίσης δεν απαιτείται µεγάλος αριθµός ειδικών και έµπειρων µηχανικών 

δεδοµένου ότι η συλλογή των δεδοµένων γίνεται αυτόµατα. Η επεξεργασία όµως και η 

πλήρης αξιοποίηση του τεράστιου όγκου των δεδοµένων που συλλέγονται είναι αρκετά 

χρονοβόρα. Το µειονέκτηµα αυτό έρχεται να επιλύσει η αυτοµατοποίηση της αξιολόγησης 

των δεδοµένων ή γενικότερα της αυτοµατοποιηµένης επισκόπησης του οδοστρώµατος. Η 

διαδικασία αυτοµατοποιηµένης επισκόπησης περιλαµβάνει τρία βασικά στάδια, 

εξαιρουµένου του σταδίου συλλογής των εικόνων. Τα στάδια αυτά είναι: η ψηφιοποίηση, 

η προεπεξεργασία και η ερµηνεία. Το βασικότερο ίσως όλο>ν είναι το στάδιο της 

ερµηνείας. Μία από τις λίγες προτεινόµενες µεθόδους ερµηνείας των εικόνων 

περιγράφεται στη βιβλιογραφία. Η αξιοπιστία των µεθόδων που προτείνονται βρίσκεται 

ακόµη στο στάδιο του ελέγχου. 

Τα περισσότερο γνωστά µηχανήµατα που αναπτύχθηκαν και χρησιµοποιούνται 

σήµερα για την αυτόµατη αποτύπωση (φωτογραφική, µε λέιζερ ή και µε υπέρηχους) της 

κατάστασης του οδοστρώµατος είναι το Komatsu (Ιαπωνία), Pasco Roadrecon 

(Ιαπωνία), ARAN (Καναδάς), GERPHO (Γαλλία). PCES (ΗΠΑ), Berkshire C.C.- Inventory 

Survey Vehicle (Αγγλία). Η αξιολόγηση των στοιχείων που συλλέγονται από τα παραπάνω 

µηχανήµατα σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται, ακόµη και σήµερα, από ειδικευµένο και 

έµπειρο προσωπικό και όχι από πλήρως αυτοµατοποιηµένα συστήµατα. 
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6.  Φωτογραφικό υλικό 
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6.1  Κακοτεχνίες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 97 

 

 



 98 

 

 

 



 99 

 

 



 100 

Βιβλιογραφία 

(1) Carey W.N. and Irick P.E., The pavement serviceability-performance 

concept, Highway Research Board Bulletin 250, p.40, 1960 

(2) The AASHO road test: Report 5, Pavement research, Special Report 

No.61E. Highway Research Board, Washington DC, 1.962 

(3) Asphalt Institute. A pavement rating system for low-volume roads, 

Information Series (IS) No. 169, 1977 

(4) Chong G.J., Phang W.A. and Wrong G.A., Manual for condition rating 

of   flexible    pavements:    Distress    manifestations,    Ontario    Ministry   of 

Transportation and Communications, Downsview, 1975 

(5) Chong G.J., Phang W.A., and Wrong G.A., Manual for condition 

rating   of  rigid   pavements:   Distress  manifestations,   Ontario   Ministry  of 

Transportation and Communications, Downsview, 1977 

(6) OECD, Road Transport research, Pavement management systems, 

1987 

(7) Κανελλαϊδης Γ. Αξιολόγηση της Επιφανειακής κατάστασης των  ευκάµπτων 

οδοστρωµάτων µε χρήση υποκειµενικών εκτιµήσεω. Τεχνικά χρονικά Α. Τόµος 10,             

τεύχος  2, 1990 

(8) ΝικολλαΪδης Α., Ευαγγελίδης ∆., Μήντσης Γ., ∆ιαχείρηση προβλήµατος Συντήρησης 

Ευκάµπτων οδοστρωµάτων µε τη βοήθεια προγράµµατος Η/Υ (PAVMAIN) 1ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Ασφαλτοµιγµάτων και Ευκάµπτων Οδοστρωµάτων, σελ 467, Θεσσαλονίκη, 1992 

(9) Νικολαϊδης Α., Ευαγγελίδης ∆., Εφαρµογή PAVMAIN στη διαχείρηση συντήρησης 

οδοστρωµάτων, Εγκρίθηκε το 1993 προς δηµοσίευση στο ∆ελτίο του ΚΕ∆Ε 

(10) Wingate P.J.F. and Peters C.H., The CHART system of assessing the 

structural needs of highways, Transport Research Laboratory, SR 153 UC, 

Crowthorne, 1975 

(11) Department of Transport, CHART 5: Illustrated site manual for 

inspectors, HMSO, London, 1986 

(12) The Department of Transport, Design Manual for Roads and Bridges, 

Volume   7:   Pavement  design   and   maintenance,   Section   3:   Pavement 

maintenance assessment, HMSO, London, 1994 

 

 

 

 



 101 

(13) SN 640925 VSS, Zuslandserfassung und Bewertung von Str                                                                       

assen, 

Zurich, 1990 

(14) SETRA-LCPC, Entretien proventif du roseau routier national, Guide 

Technique, Paris, 1979 

(15) PIARC, Surface characteristics, XlXth World Road Congress, 

Marrakech, 1991 

(16) OECD, Road Transport Research, Road surface characteristics, 

Paris, 1984 

(17) Sabey B.E., The road surface texture and the change in skidding 

resistance with speed, Ministry of Transport, Road Research Laboratory, 

Report LR 20, Harmondsworth (Crowthorne), 1966 

(18) Jacobs FA, M40 High Wycombc by-pass: Results of a bituminous 

surface texture  experiment,   Department of Environment,   Department of 

transport, TRRL, Report LR 1065, Crowthorne, 1983 

(19) Giles C.G., Sabey B. and Cardew K., Development and performance 

of the portable skid resistance tester. Department of Industrial and Scientific 

Research, RRL Technical paper No.66, HMSO. London. 1964 

(20) Nikoliiidcs A.F., Methods, factors, recommendations anil materials in 

European skidding resistance, M.Sc. Thesis, University of Bradford. England, 

1978 
 

(21) Hosking R., Road Aggregates and Skidding, TRL, HMSO, London, 

1992 

(22) Hosking J.R. and Woodford, Measurement of skidding resistance, 

Part I, Guide to the use of SCRIM, Department of the Environment, TRRL, 

Report LR 737, Crowthorne, 1976 

(23) Hosking J.R. and Woodford G.C., Measurement of skidding 

resistance. Part HI, Factors affecting SCRIM measurements, Department of 

the Environment, TRRL, Report LR 739, Crowthorne, 1976 

(24) ASTM D 274, Standard Test Method for Skid resistance of paved 

surfaces using full-scale tire, Section 4, Vol.04.03, Philadelphia, USA 

(25) Giles C.G., Sabey B and Cardes K.H., Development and performance 

of the portable skid-resistance tester, Road Research Technical Paper 66, 

HMSO, London, 1964 



 102 

 

(26)     ASTM E 303, Standard Test method for Measuring surface friction properties 

using the British pendulum tester. Section 4. Vol. 0-1.03, Philadelphia, USA 

 (27)   Ministry of Transport, RRL, Instructions for using the portable skid- 

resistance tester, Road Note 27, HMSO, Crowthorne, 1969 

(28)      ASTM E 965-87, Standard test method for Measuring surface macrotexture   

depth   using   volumetric   technique,   Vol.4,   section   04.03, Philadelphia, USA 

(29)     British Standards institution, BS 598: Part 105, Method of test for the  

determination of texture depth, HMSO, London, 1991 

(30)     The Department of Transport, Manual of Contract documents for highway works. 

Vol.1: Specification for highway works, Series 900, HMSO, London, 1991 

(31)     Cooper D.R.C.,  Measurement of road surface texture, by a contactless sensor, 

TRRL, Report LR 639, Crowthorne, 1974 

(32)     ASTM E 867-87, Standard definitions of terms relating to traveled surface 

characteristics, Vol.4, Section 04.03, Philadelphia, USA 

(33)     Paterson W.D.O., Road deterioration and maintenance effects, The John 

Hopkings University Press, Published for the World Bank, 1987 

(34)      The Department of Transport, Manual of Contract Documents for Highway 

Works, Vol. 1: Specification for highway works, Series 700: Road Pavcmcnls, HMSO, 

London, 1991 

(35)      Jordan P.G. and Young J.C., Developments in the calibration and use 

of the Bump-integrator for ride assessment, Transport and Road Research 

Laboratory, SR 604, TRRL, Crowthorne, 1980 

(36)       Sayers   M.W.,   Gillespie  T.D.,   Paterson   W.D.O,   Guidelines  for conducting 

and calibrating road roughness measurements, Technical Paper 46, World Bank, 

Washington D.C., 1986 

(37)       GEIPOT, Research on the Interrelationships between costs of highway 

construction, maintenance and utilization (PICR), Final Report (12 volumes), Empresa 

Brasileira de Planejamento de Transportes (GEIPOT), Ministry of Transport, Brasilia, 

1982 

(38) Κουτσόπουλος Χ. και Καπότης Β., Αυτόµατη συλλογή και κατάταξη δεδοµένων 

επιφανειακής καταπόνησης οδοστρωµάτων. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Ασφαλτοσκυροδέµατος και Ευκάµπτων Οδοστρωµάτων, Εργαστήριο Οδοποιίας 

ΑΠΘ Θεσσαλονίκης, 1992 

 



 103 

(39) Kennedy C.K. and Lister N. W.; Prediction of pavement performance 

and   the   design   of  overlays,   LR  833,. Transport  and   Road   Research 

Laboratory, Crowthorne, 1978 

(40) Asphalt   Institute,   Asphalt   overlays   for   highway   and   street 

rehabilitation, Manual Series No. 17 (MS-17), 1983 

(41) ASTM D 4695-87, Standard guide for General pavement deflection 

measurements, Vol.04; Section 04.03, Philadelphia, USA 

(42) Bretonniere S.,Etudes d'un deflectometer a boulet, Bulletin de Liaison 

des Laboratoires Routiers, No.2, Paris. 1963 

(43) Ullidtz P., Pavement Analysis, Elsevier, 1987 

(44) Geotechnics G B Ltd, Pavement assessment using pulse radio echo 

sounding, Private communication, Essex, England, 1992 

(45) Feme B, Non-destructive road survey systems, Paper presented at 

the G B Geotechnic's Seminar, Loughborough University, England, 1991 

(46) ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΘΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


