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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτή την εποχή, πρακτικά ο καθένας με τον οποίο μιλάμε έχει επίγνωση της παγκόσμιας πρόκλησης που
αντιμετωπίζουμε, το πώς δηλαδή θα πρέπει να προσαρμόσουμε τον τρόπο ζωής μας και τι μέτρα θα πρέπει
να λάβουμε προκειμένου να αντιμετωπισθεί η πλανητική υπερθέρμανση και να διασφαλισθεί ότι οι
επόμενες γενιές θα μπορούν να ζήσουν μία αξιοπρεπή ζωή. Αυτή ακριβώς είναι και η επίδραση της
αειφόρου ανάπτυξης, να δοθεί δηλαδή μια λύση στις υφιστάμενες ανάγκες, λαμβάνοντας όμως
παράλληλα υπόψη σε κάθε διαδικασία λήψης αποφάσεων, τους οικονομικούς, οικολογικούς και
κοινωνικούς παράγοντες, έτσι ώστε να καταστεί δυνατόν να καλυφθούν και οι ανάγκες του αύριο. Αυτό
ονομάζουμε στον τομέα μας, ‘Αειφόρος ανάπτυξη των κατασκευών’.
Γενικά, οι κατασκευές και τα οδοστρώματα από σκυρόδεμα χαρακτηρίζονται συνήθως σαν ανθεκτικές
κατασκευές. Στο παρελθόν, αυτό αφορούσε σε μεγάλο βαθμό την αναγνώριση της ευρωστίας αυτών των
κατασκευών καθώς και το γεγονός ότι τα έργα αυτά επρόκειτο να διαρκέσουν για πολύ μεγάλο χρονικό
διάστημα. Αυτές τις μέρες ωστόσο, υπάρχουν πολλές άλλες πτυχές του προβλήματος οι οποίες είναι εξίσου
σημαντικές. Πλέον, ο τρόπος απόληψης των πρώτων υλών, η παραγωγή των δομικών στοιχείων, η όλη
διαδικασία της κατασκευής, η συνολική διάρκεια της λειτουργίας του έργου καθώς και η
επαναχρησιμοποίηση ή η ανακύκλωση αυτού, εξετάζονται λεπτομερώς προκειμένου να καταλήξουμε σε
μια συνολική αξιολόγηση. Κατά συνέπεια, δεν αναφερόμαστε πλέον απλά σε υλικά τα οποία είναι
ανθεκτικά σε ότι αφορά τον τρόπο που έχουν εξορυχθεί ή που παράγονται, αλλά προσπαθούμε να δούμε
την ευρύτερη εικόνα. Σε τελική ανάλυση, το πρόβλημα καταλήγει στο να εξευρεθούν βιώσιμες λύσεις για
τη διακίνηση ανθρώπων και αγαθών.
Ο παρακάτω ορισμός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αειφορία στις συγκοινωνιακές υποδομές
και, ειδικότερα, για τους αυτοκινητοδρόμους:
‘Οι βιώσιμοι αυτοκινητόδρομοι χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους φυσικούς πόρους, με σεβασμό στο
περιβάλλον σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Βελτιώνουν τις συγκοινωνιακές υποδομές για
ολόκληρη την κοινωνία παρέχοντας κοινωνικές υπηρεσίες σε ότι αφορά την κινητικότητα, την ασφάλεια
και την άνεση, μέσω συνετών επιλογών στο σχεδιασμό, στην κατασκευή, στη συντήρηση και στην
καθαίρεση αυτών’.
Η παρούσα έκδοση βασίζεται στη διεθνή εμπειρία για να καταδείξει ότι τα σύγχρονα οδοστρώματα από
σκυρόδεμα μπορούν να αποτελέσουν μια βιώσιμη λύση για την κοινωνία μας και ότι πληρούν τα βασικά
κριτήρια για αειφόρο δόμηση, σε ότι αφορά το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Περιβάλλον

Κοινωνία

Ανεκτό

‘ο πλανήτης’

‘οι άνθρωποι’

Αειφόρο
Βιώσιμο

Δίκαιο

Οικονομία
‘η ανάπτυξη’

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης η περιβαλλοντική διάσταση είναι αυτή
η οποία τυγχάνει της περισσότερης προσοχής και ότι συχνά - αν και όχι δικαιολογημένα, οι οικονομικές και
κοινωνικές διαστάσεις του προβλήματος σε ένα μεγάλο βαθμό αγνοούνται. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η
συνεπαγόμενη υπερθέρμανση του πλανήτη και ο ρόλος που διαδραματίζει η ανθρωπότητα σε αυτό
υποδηλώνουν ότι αυτή είναι και η πλέον σημαντική διάσταση του προβλήματος. Ωστόσο, πρέπει να
αναρωτηθούμε τι είναι ‘πράσινο’ και τι δεν είναι; Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό χρησιμοποιείται πληθώρα
συστημάτων αξιολόγησης, από τα οποία κάποια είναι πιο ολοκληρωμένα από άλλα. Π.χ., όταν πρόκειται να
κατασκευαστεί ένας νέος αυτοκινητόδρομος, μπορεί στη διαδικασία δημοπράτησης να γίνει χρήση των αρχών
της ‘Πράσινης Δημοπράτησης Δημοσίων Έργων’, με σκοπό να αξιολογηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των
διαφόρων εναλλακτικών λύσεων. Παρακάτω εξετάζονται μια σειρά από παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν
να επηρεάσουν την απόφαση για το αν ένας αυτοκινητόδρομος θα κατασκευασθεί από σκυρόδεμα ή από άλλο
υλικό. Κάποιοι παράγοντες μπορεί να είναι αποφασιστικής σημασίας, ενώ άλλοι μπορεί να έχουν μικρότερη
επίδραση αλλά, εν τούτοις, δεν θα πρέπει να αγνοηθούν.

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΑΚΖ
Η ανθεκτικότητα του σκυροδέματος, δηλαδή η
εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής του, επίσης
διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στις τρεις
διαστάσεις της αειφόρου δόμησης. Σε ότι αφορά
την περιβαλλοντική διάσταση, αυτό εκφράζεται
μέσα από την έννοια του Αποτυπώματος Άνθρακα
ή μέσα από μία ευρύτερη μέθοδο αξιολόγησης η
οποία είναι γνωστή ως Ανάλυση του Κόστους του
Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ).
Το Αποτύπωμα Άνθρακα είναι το συνολικό ποσό
του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και των άλλων
εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου (μεθάνιο,
υποξείδιο του αζώτου, φθοριούχα αέρια), που
αφορά όλο το μήκος της διαδικασίας προσφοράς
ενός προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων και της
χρήσης, της καθαίρεσης, στο τέλος της ζωής του,
και της ταφής. Το CO2 χρησιμοποιείται ως το αέριο
αναφοράς, τα δε άλλα αέρια εκφράζονται σε
όρους της ισοδυναμίας τους σε CO2, με βάση το
‘δυναμικό πλανητικής υπερθέρμανσης’.
Αυτό το Αποτύπωμα Άνθρακα, το οποίο λαμβάνει
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(ISO 14040, ISO 14044). Γιατί, εάν θα έπρεπε να
ληφθούν υπόψη μόνο τα αέρια του θερμοκηπίου,
αυτό θα μπορούσε να έχει ένα αρνητικό αντίκτυπο
σε άλλες πτυχές του προβλήματος που αφορούν
το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η αποτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και τα
συστήματα αξιολόγησης, θα πρέπει πάντοτε να
εκπονούνται άρα, αναφορικά με μια δίκαιη και
ολιστική προσέγγιση σε όλες τις φάσεις ενός
έργου, όπου, στην προκειμένη περίπτωση, είναι το
οδόστρωμα.
Θα καθίσταται άμεσα σαφές ότι για τα
οδοστρώματα από σκυρόδεμα, η περιβαλλοντική
ισορροπία επηρεάζεται ευμενώς από την
εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής τους των 30, 40
ή και περισσότερων ετών. Πέραν αυτού, τα
οδοστρώματα από σκυρόδεμα απαιτούν μικρή
φροντίδα για συντήρηση και επισκευή, χωρίς να
αναφέρουμε την εξοικονόμηση που γίνεται σε
πρώτες ύλες, μεταφορές και ενέργεια σε βάθος
χρόνου. Μπορεί, τέλος, να ληφθεί υπόψη και η
μείωση στις κυκλοφοριακές καθυστερήσεις που
προκαλούνται λόγω εργασιών στο οδόστρωμα,

υπόψη μόνο τις επιπτώσεις στην κλιματική
αλλαγή, αποτελεί ένα μόνο μέρος της
προσέγγισης με βάση τη συνολική ΑΚΖ, η οποία
αποτιμά με ένα πιο ολοκληρωμένο τρόπο τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ’ όλο τον κύκλο
ζωής, δηλαδή από τη γένεση έως την αποδόμηση,
χρησιμοποιώντας μια τυποποιημένη μεθοδολογία
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Όνομα - περιγραφή
Διοξείδιο του άνθρακα

Χημική
Ένωση
CO2

Δυναμικό υπερθέρμανσης για
περίοδο αναφοράς 100 ετών
1

Μεθάνιο

CH4

25

Νιτρώδες οξείδιο (Γελαστικό
αέριο)
Φθορισμένοι υδρογονάνθρακες
(CFCs, HCFCs, HFCs, PFCs)
Εξαφθορικό θείο

N2O

298

-

124 – 14.800

SF6

22.800

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΖ ΤΗΣ CIMBÉTON
Δείκτης
Μονάδα
Πρωτεύουσα ενέργεια
MJ
Κατανάλωση νερού
Kg
-9
Φυσικοί πόροι
10 (κατανάλωση
συγκρινόμενη με τα
παγκόσμια αποθέματα)
Κατάλοιπα
t ισοδύναμο
3
Ραδιενεργά κατάλοιπα
dm
GWP100 (αέρια
Kg CO2
θερμοκηπίου)
Αύξηση Οξύτητας
Kg SO2
3Ευτροφισμός
Kg PO4
3
Οικοτοξικότητα
m ισοδύναμο
μολυσμένου νερού
Τοξικότητα στους
Kg ισοδύναμο μολυσμένης
ανθρώπους
σάρκας
Αιθάλη Ο2
Kg ισοδύναμο C2H2
3
Οσμή
m ισοδ. ατμοσφαιρικής
ρύπανσης από αμμωνία

γεια και τα αέρια του θερμοκηπίου, ή να είναι
τοπικής ή περιφερειακής σημασίας, όπως για
παράδειγμα είναι οι δείκτες αιθαλομίχλης, οσμής,
τοξικότητας, κλπ.
Η μελέτη συμπεριέλαβε συγκριτικές μελέτες ΑΚΖ
για ένα αυτοκινητόδρομο μήκους ενός
χιλιομέτρου, διπλής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες
κυκλοφορίας έκαστη και διάρκεια ζωής 30 ετών.
Θεωρήθηκαν τέσσερεις τύποι οδοστρωμάτων από
σκυρόδεμα, ένας τύπος από σύνθετο οδόστρωμα
και ένας τύπος από οδόστρωμα από άσφαλτο. Ο
όγκος κυκλοφορίας κατά τη φάση της χρήσης,
ανήλθε σε περίπου 100 εκατομμύρια αυτοκίνητα

γεγονός το οποίο με τη σειρά του συνεπάγεται
περικοπές στην κατανάλωση καυσίμων και στις
εκπομπές καυσαερίων.
Για να προσδιοριστεί σε ποιά συγκριτική θέση
βρίσκονται τα οδοστρώματα από σκυρόδεμα σε
σχέση με τα εύκαμπτα οδοστρώματα από
άσφαλτο, η CIMbéton, το Κέντρο για
Πληροφόρηση περί το Τσιμέντο και τις Εφαρμογές
του, στη Γαλλία, ζήτησε από το Centre
d'Energétique de l'Ecole des Mines de Paris να
διενεργήσει μια μελέτη ΑΚΖ με σκοπό να
διερευνήσει το ερώτημα αυτό. Χρησιμοποιώντας
αντικειμενικά δεδομένα που παρασχέθηκαν από
ένα Ελβετικό και ένα Γερμανικό Πανεπιστήμιο,
συγκρίθηκε ο αντίκτυπος έξι διαφορετικών τύπων
οδοστρωμάτων,
αναφορικά
με
δώδεκα
διαφορετικούς περιβαλλοντικούς δείκτες. Οι
δείκτες αυτοί μπορούν να έχουν επιρροή είτε σε
πλανητική κλίμακα, όπως για παράδειγμα η ενέργ-

και 25 εκατομμύρια
εμπορευμάτων.

οχήματα

μεταφοράς

Τα οδοστρώματα που εξετάστηκαν περιελάμβαναν τους εξής τύπους:
1. Άοπλο σκυρόδεμα πάχους 21 cm με βλήτρα, επί
ισχνού σκυροδέματος πάχους 15 cm.
2. Συνεχώς οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 19 cm,
επί ισχνού σκυροδέματος πάχους 15 cm.
3. Συνεχώς οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 22 cm,
επί ασφαλτοτάπητα πάχους 5 cm.
4. Πλάκα πάχους 37 cm από σκυρόδεμα χωρίς
βλήτρα, επί ασύνδετης βάσης από κοκκώδη
αδρανή πάχους 10 cm.
5. Ασφαλτική στρώση κύλισης πάχους 2,5 cm επί
Συνεχώς οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 17 cm
επάνω σε βάση από κοκκώδη αδρανή
κατεργασμένα με άσφαλτο, πάχους 9 cm.
6. Ασφαλτοτάπητας πάχους 8 cm επί βάσης από
κοκκώδη αδρανή κατεργασμένα με άσφαλτο,
πάχους 26 cm.
Αυτοί οι τύποι οδοστρωμάτων αφορούν την
κατασκευαστική πρακτική στη Γαλλία και δεν
αντιστοιχούν απαραίτητα στην κατασκευαστική
πρακτική άλλων χωρών. Επίσης, και άλλες
παραδοχές της μελέτης, όσον αφορά τα υλικά, την
κατασκευή, τη συντήρηση και την ανακύκλωση,
είναι επίσης εξίσου ανοιχτές σε κριτική και
προσαρμογές. Ακόμη κι έτσι, όμως, η μελέτη αυτή
παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε μια
γενικότερη εικόνα σχετικά με το θέμα αυτό.
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Άοπλο σκυρόδεμα με βλήτρα

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με τη μορφή
ενός ραβδογράμματος στο οποίο συγκρίνεται η
συμπεριφορά της κάθε κατασκευής σε σχέση με
τον καθένα από τους δώδεκα προεπιλεγμένους
περιβαλλοντικούς δείκτες. Κάθε ράβδος του
ραβδογράμματος χρησιμοποιεί μια κλίμακα που
αντικατοπτρίζει
τη
συγκεκριμένη
μονάδα
μέτρησης του σχετικού δείκτη, έτσι ώστε να είναι
δυνατή η οπτική σύγκριση των διαφορών μεταξύ
των διαφόρων τύπων οδοστρωμάτων. Όσο
μικρότερη είναι η ράβδος, τόσο χαμηλότερη είναι
η περιβαλλοντική επίδραση αυτού του τύπου
οδοστρώματος στο συγκεκριμένο δείκτη. Τα μήκη
των ράβδων μεταξύ των διαφόρων δεικτών δεν
μπορούν να συγκριθούν μεταξύ τους το ένα με το
άλλο, λόγω του ότι το καθένα εκφράζεται σε
τελείως διαφορετική μονάδα μέτρησης. Η μελέτη
δεν αποδίδει κάποια στάθμιση μεταξύ των
περιβαλλοντικών δεικτών.

Συνεχώς οπλισμένο σκυρόδεμα

Το διάγραμμα που αναπαράγεται παρακάτω
συγκρίνει το οδόστρωμα από σκυρόδεμα αρ. 1
(από άοπλο σκυρόδεμα με βλήτρα), το
οδόστρωμα από σκυρόδεμα αρ. 3 (από συνεχώς
οπλισμένο σκυρόδεμα επί στρώσης ασφάλτου) και
το οδόστρωμα από άσφαλτο αρ. 6, για τις φάσεις:
ανάκτησης και παραγωγής των πρώτων υλών,
παραγωγής και μεταφοράς των αναμιγμάτων,
κατασκευής του οδοστρώματος, συντήρησης και
καθαίρεσης στο τέλος της διάρκειας ζωής τους.
Δεν έχει συμπεριληφθεί η φάση της ουσιαστικής
χρήσης, με άλλα λόγια οι επιπτώσεις που
προκύπτουν λόγω της κυκλοφορίας. Το
οδόστρωμα από άσφαλτο είναι περισσότερο
ευνοϊκό από αυτό από σκυρόδεμα στους δείκτες
‘Απόβλητα’,
‘Αέρια
του
Θερμοκηπίου’,
‘Ευτροφισμός’ και ‘Τοξικότητα για τον Άνθρωπο’.
Το οδόστρωμα από σκυρόδεμα από την άλλη
μεριά, είναι περισσότερο ευνοϊκό σε όλους τους
υπόλοιπους δείκτες και συγκεκριμένα στους
δείκτες: ‘Ενέργεια’, ‘Νερό’, ‘Φυσικοί Πόροι’,
‘Ραδιενεργά Απόβλητα’, ‘Αύξηση Οξύτητας’,
‘Οικοτοξικότητα’, ‘Αιθαλομίχλη’ και ‘Οσμή’.

Σχήμα 1: Επιπτώσεις για τη διάρκεια ζωής 30 ετών ενός τύπου οδοστρώματος χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η κυκλοφορία,
για διάφορους περιβαλλοντικούς δείκτες - σύγκριση μεταξύ των τύπων: Άοπλο σκυρόδεμα με αρμούς με βλήτρα, από
συνεχώς οπλισμένο σκυρόδεμα (ΣΟΣκ) και από Άσφαλτο.
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Ωστόσο, όταν θεωρηθεί και η φάση της
λειτουργίας, δηλαδή η κυκλοφορία, εμφανίζεται
μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Αυτή
απεικονίζεται
σαφώς
στο
παρακάτω
ραβδόγραμμα, το οποίο αφορά το οδόστρωμα
τύπου πλάκας από σκυρόδεμα. Στην περίπτωση
αυτή καθίσταται σαφές ότι τα μικρά κόκκινα
τμήματα
του
ραβδογράμματος
που
αντιπροσωπεύουν τις φάσεις κατασκευής,
συντήρησης και παροπλισμού του δρόμου είναι
εμφανώς ελάχιστα σε σύγκριση με τα πράσινα
τμήματα
του
ραβδογράμματος
που
αντιπροσωπεύουν τη συνεισφορά της φάσης
κυκλοφορίας. Με μόνη εξαίρεση το δείκτη ‘Στερεά
Απόβλητα’, η επίδραση της φάσης λειτουργίας
είναι τουλάχιστον δέκα φορές μεγαλύτερη από
όλες τις άλλες φάσεις στη συνολική διάρκεια ζωής
του οδοστρώματος.
Είναι επομένως πολύ σημαντική η λήψη μέτρων
που θα μπορούσαν να μειώσουν την κατανάλωση
καυσίμων. Τέτοια μέτρα θα μπορούσαν να
ανήκουν σε μία ποικιλία από τομείς, όπως:
• Τα εναλλακτικά καύσιμα,
• Η τεχνολογίες της αυτοκινητοβιομηχανίας
(κινητήρας, ελαστικά ,...),

• Τα κυκλοφοριακά μέτρα,
• Η απρόσκοπτη κυκλοφοριακή ροή, η αποφυγή
των κυκλοφοριακών συμφορήσεων.
Από τα παραπάνω μπορούμε άρα να
συμπεράνουμε ότι η σύγκριση των διάφορων
τύπων οδοστρωμάτων με βάση τα αποτελέσματα
μίας ΑΚΖ οδηγεί σε μια εικόνα που είναι λιγότερο
ξεκάθαρη σε ότι αφορά τους διάφορους
περιβαλλοντικούς δείκτες. Όποια περίπτωση και
αν εξετάσθηκε, είναι φανερό πως είναι
απαραίτητο
να
γίνουν
βελτιώσεις
και
βελτιστοποίηση στους τομείς του σχεδιασμού, της
κατασκευής, των τεχνικών συντήρησης, της
καθαίρεσης και της ανακύκλωσης. Βέβαια, άλλες
ιδιότητες του οδοστρώματος από σκυρόδεμα,
όπως είναι η μεγαλύτερη δυσκαμψία του και η
μειωμένη επίδρασή του στο φαινόμενο της
αστικής θερμικής νησίδας, δεν εξετάζονται στη
μελέτη αυτή, αν και μπορούν να παίξουν ένα
σημαντικό ρόλο στο όλο ζήτημα της αλλαγής του
κλίματος, όπως άλλωστε θα φανεί πιο κάτω. Παρ'
όλα αυτά, το μεγαλύτερο περιθώριο βελτίωσης
βρίσκεται στον τομέα της κατανάλωσης καυσίμων
των οχημάτων.

• Η ποιότητα (επιπεδότητα) και η δυσκαμψία του
οδοστρώματος,
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Σχήμα 2: Επιπτώσεις στο
σύνολο της διάρκειας
ζωής συμπεριλαμβανομένης και της
λειτουργίας ενός άοπλου
οδοστρώματος από
σκυρόδεμα με αρμούς,
σύμφωνα με διάφορους
περιβαλλοντικούς
δείκτες.

Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ακριβώς λόγω της κοινωνικής και οικολογικής
σημασίας που έχει η μείωση στην κατανάλωση των
ορυκτών καυσίμων, ένας σημαντικός αριθμός
μελετών και ερευνητικών προγραμμάτων έχουν
εκπονηθεί μέχρι σήμερα που αφορούν την επιρροή
του τύπου του οδοστρώματος στην κατανάλωση
καυσίμου αυτοκινήτων και φορτηγών οχημάτων. Η
πιο γνωστή από αυτές είναι μία μελέτη που
εκπονήθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας στον
Καναδά. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια
σειρά τεσσάρων ερευνητικών προγραμμάτων, τα
οποία επεκτάθηκαν σταδιακά με πρόσθετες δοκιμές
σε διαφόρους τύπους οδοστρωμάτων και οχημάτων,
σε διαφορετικές εποχές και χρησιμοποιώντας μια
ποικιλία στατιστικών προσομοιωμάτων. Σε όλες τις
φάσεις, παρατηρήθηκε μειωμένη κατανάλωση των
καυσίμων των βαρέων οχημάτων στα οδοστρώματα

7 ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: Η ΕΞΥΠΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

από σκυρόδεμα, σε σύγκριση με το εύκαμπτο
οδόστρωμα από άσφαλτο. Η τελική φάση - η
οποία ήταν και η πιο πλήρης, όπου και
εξετάσθηκε
μια
σειρά
από
τύπους
οδοστρώματος
με
διάφορους
βαθμούς
επιπεδότητας και κατά την οποία ελήφθησαν
μετρήσεις σε όλες τις εποχές του χρόνου,
καταγράφηκαν, ομολογουμένως, οι μικρότερες
μέγιστες διαφοροποιήσεις. Παρ’ όλα αυτά η
μελέτη κατέληξε ότι ‘Η εξοικονόμηση καυσίμων
σε συγκεκριμένους τύπους οδοστρωμάτων από
σκυρόδεμα σε σύγκριση με τα οδοστρώματα
από άσφαλτο, τόσο για ένα άδειο όσο και για
ένα πλήρως φορτωμένο όχημα με ρυμούλκα,
κυμαινόταν μεταξύ 0,8 έως 3,9%, σε τέσσερις
από τις πέντε περιόδους ενός έτους και ότι,
επίσης, αυτό διαπιστώθηκε με στατιστικώς
σημαντικά αποτελέσματα με βαθμό αξιοπιστίας
95%". Μία μέση εξοικονόμηση καυσίμων της
τάξεως του 2,35%, σίγουρα δεν είναι αμελητέα,
ενώ αντιπροσωπεύει - στο βάθος της διάρκειας

ζωής
ενός
αυτοκινητόδρομου
μεγάλης
κυκλοφορίας, μια τεράστια διαφορά στη
συνολική κατανάλωση καυσίμων και εκπομπών
ρυπογόνων αερίων.

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2,35%, ΓΙΑ ΤΙΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ;
Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να μετατρέψουμε μία λωρίδα κυκλοφορίας
μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου από άσφαλτο σε σκυρόδεμα. Ποιος θα ήταν ο
αντίκτυπος στις εκπομπές CO2 μίας εξοικονόμησης 2,35% στα καύσιμα;
Φανταστείτε 1 χιλιόμετρο οδού με πλάτος λωρίδας 4 μ. και ένα πάχος 23 cm.
Κατά τις εργάσιμες ημέρες αυτή χρησιμοποιείται από 2000 φορτηγά
ημερησίως, που έχουν μία κατανάλωση καυσίμου 35 λίτρα ανά 100 km. Ας
υποθέσουμε ότι 1 λίτρο καυσίμου αντιστοιχεί σε μία εκπομπή CO 2 της τάξεως
των 2,5 kg. Έτσι, οι εκπομπές του CO2 είναι:
220 εργάσιμες ημέρες x 2000 φορτηγά x 35 λίτρα/100 km x 1 km x 2,5 kg CO2 /
λίτρο = 385 τόνοι CO2 ετησίως. Μια εξοικονόμηση καυσίμων της τάξεως του
2,35%, άρα, συνεπάγεται μείωση 9,05 τόνων CO2 κατ’ έτος.
Το CO2 που απαιτείται για την παραγωγή του τσιμέντου ανέρχεται σε:
*
1 χιλιόμετρο x 4 m x 0,23 m x 350 kg τσιμέντο/m³ x 750 kg ( )CO2/1000 kg
παραγόμενου τσιμέντου = 241,5 τόνοι CO2.
Έτσι, η εκπομπή του CO2 που προέρχεται από την παραγωγή του τσιμέντου
ισοσκελίζεται πλήρως μετά από παρέλευση 241.5/9.05 = 27 ετών, που
υπολείπονται από τα 30 με 40 χρόνια, που είναι η προβλεπόμενη διάρκεια
ζωής της λωρίδας ενός οδοστρώματος από σκυρόδεμα.
*
( ) Μέση τιμή για την Ευρώπη, βλέπε στην επόμενη παράγραφο.

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ‘ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ’
Ένας συνήθης ισχυρισμός που γίνεται είναι ότι η
παραγωγή ενός τόνου τσιμέντου συνεπάγεται
εκπομπές που ισοδυναμούν με την εκπομπή ενός
τόνου CO2. Εντούτοις, η απλοϊκή αυτή προσέγγιση
είναι παραπλανητική. Για τα τσιμέντα που
παράγονται στην ΕΕ η μέση αναλογία είναι ένας
τόνος τσιμέντου προς εκπομπές που ισοδυναμούν
με 750 κιλά CO2. Αυτό συμβαίνει γιατί κατά την
παραγωγή τσιμέντου εκτός από το πρωτογενές
προϊόν, δηλαδή το κλίνκερ, γίνεται εκτεταμένη
χρήση από δευτερογενή παραπροϊόντα, όπως η

Μία άλλη έρευνα που εκπονήθηκε από τα
Εργαστήρια
TRL
(Transport
Research
Laboratories) στη Μεγάλη Βρετανία κατόπιν
ανάθεσης της Διεύθυνσης Αυτοκινητοδρόμων
(Highways Agency), είχε σαν αντικείμενο να
καθορισθεί η επίδραση της δυσκαμψίας του
οδοστρώματος στην κατανάλωση καυσίμων.
Αποδείχθηκε ότι η μειωμένη παραμόρφωση του
οδοστρώματος από σκυρόδεμα οδηγεί σε
μείωση 5,7% της αντίστασης κύλισης, που
αντιστοιχεί σε μία εξοικονόμηση καύσιμου
1,14%. Η διαφορά αυτή αποδείχτηκε, ωστόσο,
ότι είναι στατιστικά ασήμαντη. Όμως, από την
άλλη πλευρά, η διαφορά θα μπορούσε να είναι
μεγαλύτερη λόγω του ότι η πλάκα σκυροδέματος που χρησιμοποιήθηκε στις δοκιμές,
κατασκευάσθηκε υπό εργαστηριακές συνθήκες.
Πέραν από τον τύπο οδοστρώματος, η
ομαλότητα και η επιφανειακή υφή αποτελούν
σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την
κατανάλωση καυσίμου. Ουσιαστικά, η ποιότητα
της τελειωμένης επιφάνειας του σκυροδέματος
παίζει καίριο ρόλο: ένα οδόστρωμα από
σκυρόδεμα καλής ποιότητας που έχει
διαστρωθεί ομοιόμορφα διατηρεί τις ιδιότητες
αυτές για δεκαετίες. Αντίθετα, ένα οδόστρωμα
από σκυρόδεμα με κυματισμούς ή μπαλώματα
θα απαιτήσει μία δύσκολη και δαπανηρή
συντήρηση προκειμένου να επιτευχθεί η
επιθυμητή ποιότητα κύλισης ενώ, συγχρόνως,
θα έχει σαν αποτέλεσμα να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων στο ελάχιστο.
CEM I 52,5R
CEM I 42,5R
CEM I 32,5R

CEM II/B-M 32,5R
CEM II/A 52,5
CEM II/B 42,5

Ενέργεια GJ/T

Σχήμα 3: Περιεχόμενη ενέργεια για διάφορους τύπους
και κατηγορίες αντοχής τσιμέντου
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ιπτάμενη τέφρα, η σκωρία και τα ασβεστολιθικά
πληρωτικά υλικά φίλερ.
Στην κατασκευή των οδοστρωμάτων η κατάσταση
είναι ακόμη πιο ευνοϊκή διότι εκεί γίνεται
εκτεταμένη χρήση των σύνθετων τσιμέντων όπως
το τσιμέντο τύπου Πόρτλαντ αναμεμιγμένο με
ιπτάμενη τέφρα ή με σκωρία υψικαμίνου. Σε αυτά
τα τσιμέντα ένα μέρος του κλίνκερ αντικαθίσταται
από ιπτάμενη τέφρα ή σκωρία υψικαμίνου. Και
είναι αυτή ακριβώς η παραγωγή του κλίνκερ η
οποία και είναι απαιτητική σε ενέργεια και επί
πλέον απελευθερώνει ακόμη περισσότερο CO2
κατά τη διαδικασία της χημικής διάσπασης που
λαμβάνει χώρα στον κλίβανο παραγωγής του
τσιμέντου.
Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται μια σύγκριση του
ενεργειακού περιεχομένου των διαφόρων τύπων
και κατηγοριών αντοχής τσιμέντου. Η σύγκριση
μεταξύ του σκωριοτσιμέντου CEM III/A με το
τσιμέντο Πόρτλαντ CEM I δείχνει ότι η ενέργεια
κατά την καύση και η ηλεκτρική ενέργεια
μειώνονται περίπου κατά 40%.
Ο αντίκτυπος που έχει η χρήση σύνθετων
τσιμέντων στις εκπομπές CO2 κατά την παραγωγή
του τσιμέντου φαίνεται στο διάγραμμα του
Σχήματος 4, το οποίο προέρχεται από το
Πρόγραμμα Διεθνούς Συνεργασίας "ECOserve". Τα
δεδομένα λαμβάνουν υπόψη τις μειώσεις λόγω
μείωσης της κατανάλωσης καυσίμου, μείωσης της
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και μείωσης
των εκπομπών CO2 κατά τη διάρκεια της χημικής
διάσπασης καθώς και τις αυξήσεις που
υπεισέρχονται λόγω της ξήρανσης των υλικών
αντικατάστασης και της απαίτησης να αλέθεται
περισσότερο το τσιμέντο. Διαπιστώνεται ότι η
παραγωγή ενός τόνου σκωριοτσιμέντου CEM III/A
αντιστοιχεί σε εκπομπή μόνο 500 κιλών CO2. Έτσι,
είναι πράγματι δυνατόν να επιτευχθούν δραστικές
μειώσεις σε σύγκριση με την παραγωγή του
καθαρού τσιμέντου τύπου Πόρτλαντ.

Σχήμα 4: Εκπομπές CO2 κατά την παραγωγή διαφόρων
τύπων σύνθετων τσιμέντων.

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ CO2 ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η χρήση των βιομηχανικών παραπροϊόντων όπως
είναι
τα
ελαστικά,
οι
διαλύτες,
τα
χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, η λυματολάσπη, τα
κατάλοιπα χρωμάτων σαν εναλλακτικά καύσιμα
στους κλιβάνους παραγωγής τσιμέντου μπορεί,
αντίστοιχα, να δώσει μία πολύτιμη συμβολή στη
μείωση των συνολικών εκπομπών CO2. Όταν αυτά
τα απόβλητα δεν αποτεφρώνονται μέσα από την
παραγωγή τσιμέντου, θα πρέπει να έτσι κι αλλιώς
να καταστραφούν μέσω της παραδοσιακής
αποτέφρωσης.
Σε αυτή την περίπτωση, η ενεργειακή απόδοση
είναι κατά πολύ χαμηλότερη ενώ οι αντίστοιχες
εκπομπές CO2 είναι συμπληρωματικές εκείνων
που προέρχονται από την τσιμεντοβιομηχανία. Τα
υπολείμματα, στη συνέχεια μεταφέρονται σε
χώρους διάθεσης χωρίς να ανακτηθούν καθ'
οιονδήποτε τρόπο, όπου εκεί προκαλούν την
παραγωγή μεθανίου, που είναι ένα αέριο 25
φορές πιο ενεργό σαν αέριο του θερμοκηπίου από

ότι το CO2. Αντίθετα, όταν αυτά τα απόβλητα
καίγονται στους κλιβάνους τσιμέντου σε
θερμοκρασίες που φτάνουν τους 1450° C, όλα τα
οργανικά μόρια καταστρέφονται, με αποτέλεσμα
να μην υπάρχει πλέον κανένας περαιτέρω
κίνδυνος ρύπανσης. Επιπλέον, σε αυτές τις
περιπτώσεις δεν απομένουν και καθόλου
κατάλοιπα των αποβλήτων αυτών.

Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ CO2 ΑΠΟ ΤΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Σχήμα 5: Μείωση των
εκπομπών CO2 κατά την
καύση αποβλήτων στους

Ακριβώς όπως το CO2 απελευθερώνεται σαν
αποτέλεσμα της διαδικασίας χημικής διάσπασης
κατά τη διάρκεια της παραγωγής τσιμέντου, έτσι
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Το δάπεδο από σκυρόδεμα με αρμούς δεν
είναι οπλισμένο, και άρα η ενανθράκωση δεν
θεωρείται επιβλαβής,
Στα δάπεδα από συνεχώς οπλισμένο
σκυρόδεμα, ο οπλισμός βρίσκεται σε βάθος 6
cm ή και περισσότερο, ανάλογα με τη μελέτη.
Αυτή η επικάλυψη είναι πάνω από αρκετή για
να εξασφαλισθεί ότι η ζώνη του οπλισμού
παραμένει ανέγγιχτη από το μέτωπο
ενανθράκωσης, σε όλη τη διάρκεια ζωής του
οδοστρώματος.
Επιπλέον, το σκυρόδεμα των οδοστρωμάτων είναι
εξαιρετικά υψηλής ποιότητας. Είναι συμπαγές και

απόβλητα

CO2

και απορροφάται από το σκυρόδεμα κατά τη
διάρκεια της διάρκειας ζωής του σαν αποτέλεσμα

CO2
ορυκτά καύσιμα

καύση αποβλήτων και κλίβανος

CO2
απόβλητα

κλιβάνους παραγωγής
τσιμέντου.

CO2
ορυκτά καύσιμα

ταυτόχρονη καύση κατά
την παραγωγή
τσιμέντου

της αντίστροφης αντίδρασης, δηλαδή της
ενανθράκωσης. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή
σαν μία πιθανή από τις αιτίες φθοράς του
οπλισμένου σκυροδέματος. Εν τούτοις, αυτή δεν
αποτελεί πρόβλημα για τα οδοστρώματα καθώς:

έχει ελάχιστους πόρους. Έτσι, το βάθος
ενανθράκωσης που είναι ανάλογο προς την
τετραγωνική ρίζα του χρόνου έκθεσης, είναι
μεταξύ 5 και 10 χιλιοστών μόνο, μετά την πάροδο
40 ετών. Ωστόσο, αυτό σημαίνει επίσης ότι η
απορρόφηση του CO2 από το σκυρόδεμα είναι
περιορισμένη. Ακόμα κι έτσι ‘περιορισμένη’ όμως,
αυτό δεν σημαίνει αμελητέα. Οι μελέτες έχουν
δείξει ότι η ποσότητα του CO2 που απορροφήθηκε
μετά από 40 χρόνια από έναν τοίχο πάχους 20 cm
και ο οποίος εκτίθεται στην ατμόσφαιρα και από
3
τις δύο πλευρές του, είναι περίπου 20 κιλά ανά m
σκυροδέματος. Ένα οδόστρωμα εκτίθεται μόνο
από τη μία πλευρά του και έτσι η απορρόφηση
CO2 καταλήγει σε 10 kg/m³ που αντιστοιχεί σε 2
kg/m², για ένα παρόμοιο πάχος 20 cm. Αυτό
αντιστοιχεί στο 5% του CO2 που εκλύεται κατά την
αντίστοιχη παραγωγή του σκωριοτσιμέντου που
απαιτείται για ένα οδόστρωμα από σκυρόδεμα
ίδιας επιφάνειας σε m² (1m² x 0,20 m x 400 kg
τσιμέντου /m³ x 0,5 kg CO2 /kg σκωριοτσιμέντου =
40 kg/m²).
Εάν στο τέλος του κύκλου ζωής του
αυτοκινητοδρόμου
το
σκυρόδεμα
του
οδοστρώματος τεμαχισθεί σε μικρά τεμάχια,
εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό δυναμικό
μελλοντικής απορρόφησης CO2, αν τα μπάζα
ταφούν σε ανοικτούς χώρους. Ουσιαστικά, τότε η
ειδική επιφάνεια του τεμαχισμένου σκυροδέματος
αυξάνεται κατά πολύ οπότε και η ενανθράκωση
προχωρά πολύ πιο γρήγορα, με αποτέλεσμα να
είναι δυνατόν να απορροφηθούν μεταξύ 15 και 35
kg/m³, σε μια περίοδο 2 έως 3 ετών.

Θρυμματισμένο σκυρόδεμα στο περιβάλλον: αυξημένη απορρόφησης CO2.

ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΩ
ΕΚΠΛΥΣΗΣ
Μερικές φορές εγείρονται αντιρρήσεις λόγω του
γεγονότος ότι η χρήση των βιομηχανικών
παραπροϊόντων στην παραγωγή τσιμέντου
(ιπτάμενη τέφρα, σκωρία υψικαμίνων, κ.λπ.) θα
μπορούσε να οδηγήσει στην έκπλυση βαρέων
μετάλλων και, επομένως, να επέλθει ρύπανση του
υπεδάφους. Έκπλυση είναι ένας τεχνικός όρος που
χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία
κατά την οποία χημικά στοιχεία χάνονται από ένα

Αν λάβουμε υπόψη τον συνολικό κύκλο ζωής, τότε
καταλήγουμε
σε
ένα
ποσό
συνολικής
απορρόφησης εκπεμπόμενου CO2 μεταξύ 25 και
45 kg/m³ για το σκυρόδεμα των οδοστρωμάτων,
το οποίο ισοδυναμεί περίπου με 10-25% του
ποσού του CO2 που απελευθερώνεται κατά την
παραγωγή των 400 kg σκωριοτσιμέντου το οποίο
απαιτήθηκε για να παρασκευασθεί το σκυρόδεμα
αυτό.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Το σκυρόδεμα είναι ένα αδρανές υλικό το οποίο
μπορεί να ανακυκλωθεί σε ποσοστό 100%. Η
πλειοψηφία των οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα
που
καθαιρούνται
μεταφέρονται
σε
εγκαταστάσεις θραύσης και διαλογής. Στη
συνέχεια, τα συντρίμμια του σκυροδέματος
ανακυκλώνονται για χρήση σε βάσεις και
υποβάσεις οδοστρωμάτων κατασκευασμένων από
ασύνδετα ή συνδεδεμένα αδρανή καθώς και από
ισχνό ή κυλινδρούμενο σκυρόδεμα.
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στερεό υλικό, όταν αυτό έρχεται σε επαφή με το
νερό (πόσιμο νερό, νερό της βροχής, θαλασσινό
νερό).
Το πρόβλημα αυτό μελετήθηκε από τo Εθνικό
Κέντρο Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας της
Τσιμεντοβιομηχανίας Βελγίου (O.C.C.N. - C.R.I.C.).
Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της ‘Δοκιμής
Δεξαμενής’ όπως αυτή περιγράφεται στο Πρότυπο
NEN 7345, πρότυπα δοκίμια σκυροδέματος
εμβαπτίσθηκαν σε ένα υγρό έκπλυσης, το οποίο
μετά από μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο
υποβλήθηκε σε ανάλυση ICP-MS (φασματομετρία
μαζών σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα). Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι η συμπεριφορά
έκπλυσης του σκυροδέματος οδοστρωμάτων,
συμπεριλαμβανομένων τόσο του σκυροδέματος
με ποιότητα για κατασκευή του οδοστρώματος
όσο και του σκυροδέματος στη βάση, είναι
εντελώς ακίνδυνη για το περιβάλλον. Ουσιαστικά
αποδείχθηκε ότι οι ποσότητες βαρέων μετάλλων
που προέκυψαν από έκπλυση ήταν χαμηλότερες
από τις ποσότητες που εμφανίζονται φυσικά στο
μεταλλικό νερό που διατίθεται στο εμπόριο!

Επίσης, η ανακύκλωση του θραυστού σε Ανακύκλωση του
οδοστρώματα από ποιοτικό σκυρόδεμα είναι σκυροδέματος από την
απόλυτα εφικτή όταν χρησιμοποιείται σαν δίδυμη καθαίρεση ενός
στρώση από σκυρόδεμα, όπου 60% ή περισσότερο οδοστρώματος για χρήση
των χονδρόκοκκων αδρανών υλικών μπορεί να στη βάση από ΚΘΑ ενός
αντικατασταθεί από σκυρόδεμα ανακυκλωμένων δρόμου και σαν αδρανές
οδοστρωμάτων. Αυτό αποτελεί την κλασσική σε ένα νέο οδόστρωμα
κατασκευαστική πρακτική στην Αυστρία ενώ από ποιοτικό σκυρόδεμα
εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες (Γερμανία, (Α17-E403 BrugesΠολωνία, και αλλού). Το Βέλγιο έχει επίσης Kortrijk, 2007).
ακολουθήσει αυτό το παράδειγμα: η πρώτη
σημαντική
εφαρμογή
στο
Βέλγιο
πραγματοποιήθηκε το 2007-2008, με την
ανακατασκευή ενός τμήματος 3 Km του N49/E34
μεταξύ Zwijndrecht και Melsele. Βλέπε πλαίσιο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΙΜΕΣ ΕΚΠΛΥΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
‘Δοκιμή δεξαμενής’. Αποσταγμένο νερό, σκυρόδεμα, CEM I και CEM III/A 42,5
(*) (**)
Οι τιμές εκφράζονται σε ppb (μg/l)
Μέσες τιμές εξακριβωμένες μετά από επαφή 24 ωρών
Ευρωπαϊκές
CEM I
CEM III/A
παραμετρικές τιμές
σύμφωνα με
(***)
Στοιχείο
ελάχιστο
μέγιστο
ελάχιστο
μέγιστο
την 98/83/CE
Ba
6,4
22
8,0
8,8
ουδέν
Ni
0,19
0,45
0,096
0,28
20
(*)
Cr
0,31
0,71
0,13
0,29
50
ppb = ‘μέρη στο δισεκατομμύριο’,
= π.χ., μικρογραμμάρια ανά κιλό
Sb
0,011
0,028
0,010
0,068
5
λίτρου νερού.
Se
< 0,060
< 0,060
< 0,060
< 0,060
10
(**)
Οι τιμές στις οποίες προηγείται το
Mn
< 0,006
< 0,006
< 0,006
< 0,008
50
‘<’ αναφέρονται σε επίπεδα κάτω
Hg
< 0,002
< 0,002
< 0,002
< 0,002
1
από το όριο μέτρησης.
As
< 0,002
< 0,006
< 0,002
< 0,007
10
(***)
Οι Ευρωπαϊκές παραμετρικές τιμές
Ag
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,003
ουδέν
βασίζονται στην ημερήσια μέγιστη
ποσότητα που δύναται να
Zn
0,014
0,020
0,005
0,022
ουδέν
παραλάβει ο ανθρώπινος
Pb
< 0,001
0,027
< 0,001
< 0,001
10
οργανισμός, χωρίς παρενέργειες
Cd
< 0,001
0,002
< 0,001
< 0,001
5
στην υγεία του.
Cu
< 0,004
0,015
< 0,004
< 0,004
2000

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ N49/E34 ΣΤΟ ZWIJNDRECHT
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΔΙΔΥΜΗΣ
ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΩΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΕΠΙ
ΜΙΑΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ
ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Η τεχνική της δίδυμης στρώσης από σκυρόδεμα χρησιμοποιείται είτε
για να επιτευχθεί μία άνω στρώση υψηλής ποιότητας ή για να
καταστεί δυνατή η χρήση φθηνότερων υλικών χαμηλότερης
ποιότητας στην κάτω στρώση, ή και για τους δύο αυτούς λόγους
ταυτόχρονα. Στην Ευρώπη, η τεχνική αυτή εφαρμόζεται ευρέως στην
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ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ
ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ
ΝΗΣΙΔΑΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Η ικανότητα μιας δεδομένης επιφάνειας να
ανακλά το φως – ή, με άλλα λόγια, την ενέργεια –
καθορίζεται από την λευκαύγεια (albedo) αυτής. Η
λευκαύγεια εκφράζεται σαν ο λόγος της
ανακλώμενης ηλιακής ενέργειας προς τη συνολική
ηλιακή ενέργεια που προσλαμβάνεται. Όσο
υψηλότερο είναι αυτό το ποσοστό τόσο
περισσότερη ενέργεια ανακλάται πίσω στην

Αυστρία, όπου στην κάτω στρώση χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο
σκυρόδεμα από καθαιρεθέντα οδοστρώματα. Η καλλιέργεια
περιβαλλοντικής συνείδησης καθώς και μια επιθυμία για καινοτομία,
ενθάρρυναν και τις Φλαμανδικές Αρχές να ακολουθήσουν το
Αυστριακό παράδειγμα. Αποφασίστηκε έτσι να προχωρήσει η
κατασκευή ενός πιλοτικού τμήματος 3 Km, του αυτοκινητοδρόμου
ταχείας κυκλοφορίας Ε34 στο Zwijndrecht, από συνεχώς οπλισμένο
σκυρόδεμα. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν σε δύο φάσεις, με το
τμήμα προς την κατεύθυνση της Γάνδης να κατασκευασθεί το 2007 το
δε τμήμα προς την κατεύθυνση της Αμβέρσας το 2008.
Αυτό αποτέλεσε μια μοναδική και διεθνή πρωτιά που βασίσθηκε
βέβαια στην υπάρχουσα εμπειρία, δηλαδή ένα οδόστρωμα από το
συνδυασμό δύο δίδυμων στρώσεων από σκυρόδεμα, η πρώτη από
συνεχώς οπλισμένο σκυρόδεμα και η δεύτερη από ανακυκλούμενα
συντρίμμια. Η μελέτη αυτή στοχεύει τόσο στην ανθεκτικότητα όσο
και στη βιωσιμότητα, με το να υιοθετείται η εφαρμογή ενός
οδοστρώματος από συνεχώς οπλισμένο σκυρόδεμα που είναι γνωστό
για τη μεγάλη διάρκεια ζωής του, σε συνδυασμό με μία λύση που
προνοεί τόσο για το περιβάλλον όσο και για το γεγονός ότι οι φυσικοί
πόροι είναι πεπερασμένοι. Το έργο αυτό μπορεί αναμφίβολα να
θεωρηθεί
σαν
ένας
βέλτιστος
αειφόρος
σχεδιασμός
αυτοκινητοδρόμου και σίγουρα αποτελεί μια συνεισφορά στην
περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του είδους των οδοστρωμάτων.

ατμόσφαιρα. Κατά μέσον όρο, η λευκαύγεια του
πλανήτη Γη είναι 0,35. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι
το 35% του συνόλου της ηλιακής ενέργειας
ανακλάται ενώ το 65% της ενέργειας αυτής
απορροφάται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η μέση
θερμοκρασία στην επιφάνεια της γης να είναι
15°C. Ο πάγος που βρίσκεται στους πόλους, με την
υψηλή του λευκάυγεια, παίζει σημαντικό ρόλο στη
διατήρηση
αυτής
της
θερμοκρασιακής
ισορροπίας. Σε περίπτωση που λιώσουν οι πολικοί
πάγοι η μέση λευκαύγεια της Γης θα μειωθεί,
επειδή οι ωκεανοί θα απορροφούν περισσότερη
θερμότητα από ότι οι πάγοι. Έτσι, οι θερμοκρασίες
στη γη θα αυξηθούν με αποτέλεσμα να
επιταχυνθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ
ΛΕΥΚΑΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Φρέσκο χιόνι
Παλαιό χιόνι
Πάγος
Βράχος
Δασική έκταση
Εκτεθειμένο έδαφος
Σκυρόδεμα
Άσφαλτος
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ΛΕΥΚΑΥΓΕΙΑ
81 ως 88%
65 ως 81%
30 ως 50%
20 ως 25%
5 ως 15%
35%
15 ως 25%
5 ως 10%

Παρ’ όλα αυτά, το φαινόμενο της υπερθέρμανσης
του πλανήτη μπορεί επίσης να επιβραδυνθεί με
εφαρμογή αυτής της επίγνωσης, δηλαδή με το να
παρασχεθούν περισσότερες αντανακλαστικές
επιφάνειες όπως, για παράδειγμα, λευκές στέγες
και οδοστρώματα από σκυρόδεμα! Αυτή η
υπόθεση μελετήθηκε από μια ομάδα επιστημόνων
από το Berkeley (Καλιφόρνια, ΗΠΑ), οι οποίοι
αυτοαποκαλούνται ως ‘Heat Island Group’. Αυτοί
συνέκριναν το αποτέλεσμα της λευκαύγειας και
την
επίδραση
της
συγκέντρωσης
των
ατμοσφαιρικών εκπομπών CO2 στην καθαρή ισχύ
της ακτινοβολίας η οποία ευθύνεται για την
πλανητική υπερθέρμανση. Υπολόγισαν ότι μία
αύξηση κατά ένα τοις εκατό της λευκαύγειας της
επιφάνειας αντιστοιχεί σε μία μείωση της
ακτινοβολίας κατά 1,27 W/m². Μία τέτοια μείωση
της ακτινοβολίας έχει σαν αποτέλεσμα την
επιβράδυνση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Οι
υπολογισμοί τους έδειξαν ότι αυτή η
καθυστέρηση στην υπερθέρμανση ισοδυναμεί με
μία μείωση των εκπομπών CO2 κατά 2,5 Kg ανά m²
επιφανείας της γης. Συγκρινόμενο με ένα
οδόστρωμα από άσφαλτο, ένα οδόστρωμα από
σκυρόδεμα έχει μία λευκαύγεια μεταξύ 10 έως
15% και συνεπώς ισοδυναμεί με μία μείωση των
εκπομπών CO2 κατά 25 έως 38 Kg ανά m²
επιφανείας. Ακόμη και η χαμηλότερη τιμή των 25
kg CO2 ανά m² οδηγεί σε ένα τεράστιο όφελος,
που ισοδυναμεί με το 60% των εκπομπών CO2 που
εκλύονται κατά την παραγωγή του τσιμέντου που
απαιτείται για 1 m² μίας πλάκας σκυροδέματος,
πάχους 20 cm.

Η χαμηλότερη απορρόφηση θερμότητας από τις
φωτεινές επιφάνειες, όπως είναι το σκυρόδεμα,
συμβάλλει επίσης στη μείωση του φαινομένου της
αύξησης θερμοκρασίας που παρατηρείται στα
μεγάλα αστικά κέντρα. Το Σχήμα 7 δείχνει μία
θερμική φωτογραφία μιας τοποθεσίας όπου ένα
οδόστρωμα από σκυρόδεμα εφάπτεται σε ένα
οδόστρωμα από άσφαλτο. Οι μετρήσεις έγιναν
υπό ελαφρώς νεφελώδεις συνθήκες κατά τις 5:00
το απόγευμα τον Αύγουστο του 2007. Η διαφορά
θερμοκρασίας μεταξύ των δύο οδοστρωμάτων
είναι περίπου 11°C.
Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας στα αστικά
κέντρα, απεικονίζεται στο Σχήμα 8 και οδηγεί σε
υψηλότερες τιμές κατανάλωσης ενέργειας λόγω
των συστημάτων κλιματισμού των κτιρίων με
αποτέλεσμα να έχει ένα ψηλό οικονομικό και
περιβαλλοντικό κόστος. Επί πλέον, οι υψηλότερες
αυτές θερμοκρασίες ενθαρρύνουν τη δημιουργία
νέφους. Και σε αυτή την περίπτωση, τα
ανοιχτόχρωμα οδοστρώματα μπορούν να
διαδραματίσουν
έναν
ευεργετικό
ρόλο,
περιορίζοντας τη θέρμανση και μειώνοντας την
πιθανότητα της εμφάνισης του νέφους.

Σχήμα 7: Θερμική φωτογραφία ενός οδοστρώματος
στη Mesa, Arizona. Η διαφορά θερμοκρασίας
μεταξύ του οδοστρώματος από άσφαλτο, στο πίσω
μέρος, και του οδοστρώματος από σκυρόδεμα στο
πρώτο πλάνο, είναι εντυπωσιακή.
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Σχήμα 6:
Υπερθέρμανση
της γης από το
φαινόμενο του
θερμοκηπίου.

Σχήμα 8:
Απεικόνιση του
φαινόμενου της
θερμικής νησίδας
στις αστικές
περιοχές.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Κάθε διαχειριστής ενός αυτοκινητοδρόμου ή Συγκοινωνιακή Αρχή θέλει να επενδύσει σε βιώσιμες κατασκευές,
οι οποίες να απαιτούν ελάχιστη συντήρηση και οι οποίες να παραμένουν σε ένα υψηλό επίπεδο
διαθεσιμότητας κατά τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ζωής. Όταν πρόκειται να επιλεγεί ένας συγκεκριμένος
τύπος κατασκευής οι τεχνικές παράμετροι μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας. Η επιλογή όμως εξαρτάται
συχνά και από οικονομικούς παράγοντες. Αυτοί μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:
Δαπάνες που συνδέονται με την κατασκευή του έργου υποδομής ή το κόστος του κεφαλαίου,
Ο προϋπολογισμός για τις συνακόλουθες εργασίες συντήρησης και διατήρησης,
Οι οικονομικές επιπτώσεις των εργασιών συντήρησης, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό περιλαμβάνουν το
κόστος που αναλαμβάνει η κοινωνία για θέματα όπως οι καθυστερήσεις που υπέστησαν το κοινό και οι
επιχειρήσεις από την κυκλοφοριακή συμφόρηση που προκαλείται από τις οδικές εργασίες, αλλά και η
απώλεια εσόδων λόγω της μειωμένης διαθεσιμότητας του έργου υποδομής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
Συχνά - και λανθασμένα - χρησιμοποιείται το αρχικό
κόστος της επένδυσης ως το πρωταρχικό κριτήριο. Η
προσέγγιση αυτή μπορεί να είναι εσφαλμένη ακόμη
και με καθαρά οικονομικούς όρους όταν οι δαπάνες
συντήρησης ενός νέου έργου είναι σημαντικές.
Είναι ξεκάθαρο ότι η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του
οδοστρώματος σαφώς διαδραματίζει ένα σημαντικό
ρόλο σε αυτή την περίπτωση. Έτσι, έχουν
αναπτυχθεί μαθηματικά - ακόμη και πιθανοτικά –
προσομοιώματα
τα
οποία
μπορούν
να
υποστηρίξουν τον λήπτη των αποφάσεων, στις
περιπτώσεις που λαμβάνονται τέτοιου είδους
αποφάσεις μακροπρόθεσμης στρατηγικής μέσα σε
ένα πλαίσιο βραχυπρόθεσμων δημοσιονομικών
περιορισμών.
Η ‘Ανάλυση του Κόστους Κύκλου Ζωής’ ή ΑΚΖ,
αποτελεί ένα παράδειγμα αυτού του είδους της
τεχνικής για την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης
αποφάσεων, που βοηθά στην εκτίμηση της
μακροπρόθεσμης
απόδοσης
εναλλακτικών
επενδυτικών επιλογών. Στην πληρέστερη μορφή της
η ΑΚΖ λαμβάνει υπόψη τις δαπάνες τόσο του
διαχειριστή του αυτοκινητοδρόμου / επενδυτή όσο
και του χρήστη, καθώς και κάθε άλλη σχετική
δαπάνη που θα προκύψει σε όλη τη διάρκεια ζωής
του έργου, μεταξύ των διάφορων εναλλακτικών
λύσεων. Έτσι, για μία συγκεκριμένη επένδυση,
γίνεται η αναζήτηση της επιλογής με το χαμηλότερο
μακροπρόθεσμο κόστος, η οποία, εν τούτοις,
εξακολουθεί να επιτυγχάνει την επιθυμητή
επίδοση.
Η δυσκολία χρήσης αυτής της τεχνικής έγκειται στην
εκτίμηση ή στην πρόβλεψη των απαιτούμενων
παραμέτρων του προσομοιώματος:
Την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των διαφόρων
εναλλακτικών,
Τις δαπάνες του διαχειριστή του δρόμου,
Την εναπομένουσα αξία του οδοστρώματος
στο τέλος της περιόδου ανάλυσης,
Το κόστος των χρηστών (ή τα έξοδα της
κοινωνίας) κατά την κανονική χρήση και κατά
τη διάρκεια της συντήρησης και ανακαίνισης
του δρόμου, όπως είναι:

- τα έξοδα λειτουργίας των οχημάτων
- το κόστος λόγω καθυστερήσεων
- το κόστος των ατυχημάτων
Το προεξοφλητικό επιτόκιο
Με άλλα λόγια πρέπει να εκτιμηθεί, να υποτεθεί ή
να προβλεφθεί μια ολόκληρη σειρά παραμέτρων
με ένα αποδεκτό βαθμό πιθανοτικής αξιοπιστίας.
Για να ληφθεί αυτό υπόψη, το μοντέλο της ΑΚΖ
πρέπει να συμπληρώνεται και από μια ανάλυση
διακινδύνευσης. Γενικά, σε αυτή την περίπτωση
γίνεται χρήση πιθανοτικών εργαλείων, όπως είναι
η προσομοίωση Monte Carlo καθώς και
εξειδικευμένα λογισμικά στον υπολογιστή.
Λόγω της δυσκολίας να προσδιοριστούν όμως οι
κοινοτικές και κοινωνικές παράμετροι, συνήθως
λαμβάνονται υπόψη στην ανάλυση μόνο οι
κατασκευαστικές δαπάνες και οι δαπάνες
συντήρησης και ενδεχομένως, ανάλογα με το ποιό
μοντέλο χρησιμοποιείται, το κόστος της
καθαίρεσης και ανακατασκευής.

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΠΙΔΟΣΗ
Ένα οδόστρωμα από σκυρόδεμα μπορεί να
ανταπεξέλθει στα χειρότερα που μπορούν να
επιρρίψουν επάνω σε αυτό οι εποχές, ο καιρός και
το κλίμα. Μετά από ένα ιδιαίτερα βαρύ χειμώνα
με
επαναλαμβανόμενους
κύκλους
ψύξης
απόψυξης, ο διαχειριστής του δρόμου δεν
πρόκειται να αντιμετωπίσει αποφλοιωμένες
επιφάνειες ή λακκούβες στο οδόστρωμα, ή το
σχηματισμό επικίνδυνων ρωγμών.
Πρέπει βέβαια να παραδεχθεί κανείς ότι δεν είναι
δυνατή η σκυροδέτηση ενός οδοστρώματος από
σκυρόδεμα υπό όλες τις καιρικές συνθήκες: σε
ακραίες θερμοκρασίες, οι κίνδυνοι γίνονται
υψηλότεροι και άρα πρέπει να ληφθούν τα
κατάλληλα μέτρα όσον αφορά τη σύνθεση της
σκυροδέματος, τις διαδικασίες χρήσης ή και τα
δύο αυτά ταυτόχρονα. Ωστόσο, όταν ο δρόμος
έχει σκυροδετηθεί σωστά δεν υπόκειται πλέον σε
κλιματολογικές επιδράσεις. Ως εκ τούτου τα
διάφορα σενάρια που αφορούν την αλλαγή του
κλίματος δεν αποτελούν πρόβλημα για τα
οδοστρώματα από σκυρόδεμα.
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Το γεγονός ότι το σκυρόδεμα υπερτερεί σε
ανακλαστικότητα
λόγω
του
ελαφρύτερου
χρωματισμού της επιφάνειάς του, καθιστά δυνατό
το να γίνει εξοικονόμηση στο κόστος ηλεκτροφωτισμού των δρόμων και των αυτόκινητόδρομων. Έτσι κι αλλιώς, όλοι οι μελετητές
φωτισμού των συγκοινωνιακών βασίζονται πάντα
στον ανακλώμενο φωτισμό, όπως αυτός γίνεται
αντιληπτός από τον οδηγό. Η εξοικονόμηση αυτή
μπορεί να επιτευχθεί με την τοποθέτηση
λιγότερων στύλων φωτισμού είτε με τη χρήση
λαμπτήρων χαμηλότερης φωτεινότητας. Και στις
δύο περιπτώσεις, το κόστος μπορεί να μειωθεί
κατά κύριο λόγο με το να καθίσταται δυνατόν να
μειωθεί ο αριθμός των στύλων φωτισμού που
απαιτούνται και, κατά δεύτερο λόγο, στην ετήσια
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Μια Καναδική μελέτη κατέδειξε π.χ., ότι ενώ για
ένα οδόστρωμα από σκυρόδεμα μήκους ενός
χιλιομέτρου απαιτούνται 14 στύλοι φωτισμού, για
ένα οδόστρωμα από άσφαλτο χρειάζονται 20
στύλοι φωτισμού για να επιτευχθεί το ίδιο
επίπεδο του φωτισμού.

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
Αν εξετάσουμε την εξέλιξη των τιμών των υλικών
που χρησιμοποιούνται στην οδοποιία είναι σαφές
ότι τα εισαγόμενα υλικά όπως το πετρέλαιο
θέρμανσης και η άσφαλτος, εξαρτώνται
αποκλειστικά από την διεθνή τιμή αγοράς του
αργού πετρελαίου και ότι η τιμή αυτή υπόκειται
σε ισχυρές διακυμάνσεις, ιδίως σε περιόδους
σπανιότητας των ενεργειακών πόρων. Το τσιμέντο
από την άλλη πλευρά, είναι ένα τοπικά
παραγόμενο δομικό υλικό και κατά συνέπεια, η
τιμή του είναι πιο σταθερή αν και, φυσικά, και
αυτή επηρεάζεται από τις τιμές της ενέργειας. Για
παράδειγμα, σε περιόδους
κρίσης που
χαρακτηρίζονται από έλλειψη πετρελαίου
βλέπουμε ότι η τιμή της ασφάλτου φθάνει
απρόβλεπτα υψηλές τιμές, ενώ το τσιμέντο
αντιδρά με κάποια καθυστέρηση αφενός,
αφετέρου δε, εμφανίζει πολύ λιγότερες
διακυμάνσεις.

Τιμές αναφοράς δομικών υλικών

ΚΟΣΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με μία συγκριτική ΑΚΖ που εκπονήθηκε
από την Ένωση Ελληνικών Τσιμεντοβιομηχανιών,
ανάλογες διακυμάνσεις συμπεριφοράς εμφανίζουν και οι τιμές των δομικών προϊόντων στην
Ελλάδα (στο Σχήμα δείχνονται οι ανηγμένες τιμές
με βάση την τιμή του τσιμέντου το 1989).

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
Στις χώρες εκείνες όπου η κατασκευή των έργων
οδοποιίας κυριαρχείται από τον ένα ή τον άλλο
τύπο δομικού υλικού - συνήθως από την άσφαλτο
- υπάρχει το μειονέκτημα ότι δημιουργείται
μικρός έως καθόλου ανταγωνισμός στην αγορά
από τα άλλα δομικά υλικά, με αποτέλεσμα να
παραμένουν έτσι οι τιμές για τα βασικά δομικά
υλικά υψηλότερες. Αντίθετα, σε χώρες όπου τα
οδοστρώματα από άσφαλτο και από σκυρόδεμα
αναπτύσσονται παράλληλα, ο διαχειριστής του
αυτοκινητόδρομου έχει τη δυνατότητα να επιλέξει
την πιο κατάλληλη εναλλακτική λύση σε
συνάρτηση με την εφαρμογή, τον συγκοινωνιακό
όγκο και τις συνθήκες λειτουργίας, ενώ δεν
υπάρχει κυριαρχία του ενός υλικού έναντι
κάποιου άλλου. Αυτό από μόνο του έχει θετική
επίπτωση στην κατάσταση της αγοράς.

Σε ορισμένες χώρες όπως η Τουρκία η κατάσταση
της αγοράς του τσιμέντου και των ασφαλτικών
είναι διαφορετική από ότι ισχύει στις
περισσότερες άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
Στη χώρα αυτή το αρχικό επενδυτικό κόστος για
ένα οδόστρωμα από σκυρόδεμα είναι
χαμηλότερο σε σχέση με το ισοδύναμο
οδόστρωμα από άσφαλτο. Επιπλέον, όταν
προστεθεί και το κόστος συντήρησης στην
εξίσωση, οι διαφορές γίνονται ιδιαίτερα υψηλές.
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Σχήμα 9: Εξέλιξη
των τιμών της
ασφάλτου, του
πετρελαίου και
του τσιμέντου στο
Βέλγιο, μεταξύ
1969 και 2009

ΜΙΑ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΝΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Το 2001, η Διοικητική Αρχή των Συγκοινωνιακών
Έργων της Περιφέρειας της Βαλλονίας στο Βέλγιο
δημοσίευσε μία μελέτη όπου έγινε μια οικονομική
σύγκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων
οδοστρωμάτων
από
Συνεχώς
Οπλισμένο
Σκυρόδεμα (ΣΟΣκ) και από άσφαλτο με βάση την
Ανάλυση του Κόστους Κύκλου Ζωής.
Το μεγάλο προσόν της μελέτης αυτής είναι ότι
βασίζεται σε περισσότερα από 30 χρόνια
εμπειρίας στην κατασκευή και συντήρηση δύο
τμημάτων της E42 (Autoroute de Wallonie),
μήκους 20 Km, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου
αυτής. Τα χαρακτηριστικά της μελέτης είναι:
Μετατροπή όλων των τιμών σε τιμές 2001
αναφορικά με ένα προεξοφλητικό επιτόκιο.
Ανάλυση για μια περίοδο 50 ετών.
Εκτιμήσεις της κυκλοφορίας με βάση
κυκλοφοριακές καταγραφές
Ακριβείς και ενήμερες εκτιμήσεις του κόστος
κατασκευής και συντήρησης των διαφόρων
τύπων οδοστρωμάτων.
Τα σενάρια συντήρησης μορφώθηκαν από
τους τοπικούς διαχειριστές που εργάσθηκαν
σαν μέλη μιας ομάδας εργασίας που
αποφάσιζε σε συναινετική βάση.
Δεν συμπεριελήφθη το έμμεσο κόστος για το
χρήστη του οδικού δικτύου, έτσι ώστε όλες οι
παράμετροι να είναι γνωστές με πλήρη
διαφάνεια ώστε να μπορεί η μελέτη να
θεωρηθεί εξαιρετικά αξιόπιστη από τεχνική
και οικονομική άποψη.
Εξετάστηκαν
έξι
διαφορετικοί
τύποι
οδοστρωμάτων, εκ των οποίων οι δύο
κατασκευάσθηκαν από άσφαλτο και τέσσερεις
από Συνεχώς Οπλισμένο Σκυρόδεμα (ΣΟΣκ).
Το συνολικό πάχος των δύο τύπων οδοστρωμάτων
από άσφαλτο ήταν διαφορετικό, συγκεκριμένα 21
cm και 26 cm. Και στις δύο περιπτώσεις η βάση
αποτελείτο από 20 cm άοπλο σκυρόδεμα ενώ η
υπόβαση ήταν πάχους 35 cm και 30 cm,
αντίστοιχα και αποτελείτο από αναμεμειγμένα
ψαμμιτικά αδρανή. Το πρώτο οδόστρωμα ήταν
ένα
συμβατικό
οδόστρωμα
για
αυτοκινητοδρόμους από άσφαλτο. Το δεύτερο
προέκυψε
αφότου
διαστρώθηκε
στον
αυτοκινητόδρομο
επίστρωση,
χωρίς
προηγουμένως να γίνει κάποιου είδους
φρεζάρισμα των υποκείμενων στρώσεων.
Τα τέσσερα οδοστρώματα από σκυρόδεμα
διέφεραν μόνο ως προς το πλάτος του
οδοστρώματος.

7,20 m Συνεχώς οπλισμένο σκυρόδεμα (ΣΟΣκ)
με έρισμα και κεντρική διαχωριστική λωρίδα
από
άσφαλτο
(η
οδική
σήμανση
τοποθετήθηκε στο έρισμα, με αποτέλεσμα το
ΣΟΣκ
να
υποστεί
βλάβες
λόγω
υπερφόρτωσης στα άκρα).
8,00 m ΣΟΣκ με πεζοδρόμιο και κεντρική
διαχωριστική νησίδα λωρίδα από άσφαλτο (η
οδική σήμανση τοποθετήθηκε στο ΣΟΣκ, για
να αποφευχθούν τα φαινόμενα στα άκρα).
10,30 m ΣΟΣκ με μόνο την κεντρική
διαχωριστική λωρίδα από άσφαλτο.
11,05 m ΣΟΣκ σε όλο το πλάτος.
Και στις τέσσερις περιπτώσεις το ΣΟΣκ ήταν
πάχους 20 cm, διαστρωνόμενο επί μίας
ενδιάμεσης ασφαλτικής στρώσης πάχους 6
cm. Η βάση ήταν από 20 cm άοπλο
σκυρόδεμα και η υπόβαση ήταν πάχους 30
cm από αναμεμειγμένα ψαμμιτικά αδρανή.
2

Οι τιμές ανά m υπολογίσθηκαν με βάση τις μέσες
τιμές μονάδος των επιμέρους στρώσεων της
διατομής από ΣΟΣκ, του ερίσματος από άσφαλτο
και των δύο τύπων οδοστρωμάτων από άσφαλτο.
Το αρχικό κόστος της επένδυσης για 1 χιλιόμετρο
αυτοκινητοδρόμου (για δύο κατευθύνσεις
κυκλοφορίας) για κάθε διαφορετικό τύπο
οδοστρώματος φαίνεται στον ακόλουθο Πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΝΑ Km ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ
ΓΙΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΩΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΤΟ
α/α Περιγραφή
Κόστος ανά km
Περ.
αυτοκινητοδρόμου
περιλαμβανομένου ΦΠΑ
(€)
1
ΣΟΣκ – πλάτους 7,20 m
1.080.215,30
2
ΣΟΣκ – πλάτους 8,00 m
1.097.909,27
3
ΣΟΣκ – πλάτους 10,30 m
1.148.779,42
4
ΣΟΣκ – πλάτους 11,05 m
1.165.367,51
5
Πάχος ασφάλτου 21 cm
833.749,00
6
Πάχος ασφάλτου 26 cm
909.458,00
Παρατηρείται λοιπόν ότι το κόστος κατασκευής
του οδοστρώματος, της βάσης και της υπόβασης
αυτών των τμημάτων του αυτοκινητοδρόμου
κυμάνθηκε μεταξύ 834.000 € και 1.165.000 €
περίπου. Υπάρχει άρα μια σημαντική διαφορά. Θα
πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι η μελέτη αυτή
εκπονήθηκε σε μια χρονική στιγμή που οι τιμές
του πετρελαίου ήταν πολύ χαμηλές, γεγονός που
λειτουργεί συγκριτικά υπέρ του οδοστρώματος
από άσφαλτο.
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Σχήμα 10α:
Κόστος
κατασκευής και
συντήρησης
οδοστρωμάτων
από Συνεχώς
οπλισμένο
σκυρόδεμα και
από άσφαλτο.

Τα
διάφορα
σενάρια
συντήρησης
προσδιορίσθηκαν
μετά
από
αμοιβαίες
διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα μεταξύ δύο
διοικητικών περιφερειών του αυτοκινητοδρόμου,
με βάση την εμπειρία τους. Κάθε σενάριο οδηγεί
σε μία αντίστοιχη δαπάνη συντήρησης για μια
δεδομένη συχνότητα επανάληψης.

εργατικών και δ) ετήσια καθιερωμένη συντήρηση
(σε % του κόστους) και, για το εύκαμπτο
οδόστρωμα, αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα
στα 10 και 20 χρόνια (Σχήμα 10β).

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο διάγραμμα
του Σχήματος 10α, το οποίο υπολογίστηκε με
βάση ένα προεξοφλητικό επιτόκιο 3,6%, που ήταν
το υψηλότερο επιτόκιο που ίσχυσε κατά την
χρονική περίοδο που περιέλαβε η μελέτη.
Η ανοδική τάση του κόστους συντήρησης των
εύκαμπτων οδοστρωμάτων είναι προφανής από
το γράφημα. Το οδόστρωμα από σκυρόδεμα
αρχίζει να γίνεται πιο συμφέρον, το νωρίτερο
κατά το 7ο έτος και το αργότερο, κατά το 14ο
έτος. Το χαμηλότερο αρχικό κόστος επένδυσης της
εναλλακτικής με άσφαλτο αδυνατεί συνεπώς να
υπερκεράσει τα μακροπρόθεσμα οφέλη ενός
αυτοκινητοδρόμου από συνεχώς οπλισμένο
σκυρόδεμα. Η μελέτη αυτή άρα επιβεβαιώνει ότι
οι Βελγικές Αρχές Συγκοινωνιακών Έργων σωστά
επέλεξαν την εναλλακτική συνεχώς οπλισμένου
σκυροδέματος, για αυτοκινητόδρομους βαριάς
κυκλοφορίας.

Η ΑΚΖ αποδεικνύει ότι το οδόστρωμα από
άσφαλτο είναι οικονομικότερο αυτού από
άσφαλτο σε συνολικό κόστος 30ετίας, αλλά και,
από το 2000, σε άμεσο κόστος κατασκευής.

Μία ανάλογη μελέτη εκπονήθηκε από την Ένωση
Ελληνικών Τσιμεντοβιομηχανιών συγκρίνοντας το
Κόστος Κύκλου Ζωής κατασκευής και συντήρησης
δύο τυπικών διατομών ενός αυτοκινητοδρόμου
πλάτους 7,5m με ερείσματα 1,5m εκατέρωθεν και
διατομή από άσφαλτο ή από σκυρόδεμα.
Θεωρήθηκαν: α) ίδια κυκλοφορία βαρέων
οχημάτων, β) σταθερό επιτόκιο αναφοράς 6% για
ένα χρονικό διάστημα λειτουργίας 30 ετών, γ) οι
κατ’ έτος ισχύουσες τιμές μονάδος υλικών και
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Σχήμα 10β:
Αρχικό και ολικό
κόστος
κατασκευής και
συντήρησης
30ετίας οδοστρώματος από
άσφαλτο και από
σκυρόδεμα (τιμές
εργασιών, υλικών
και εξοπλισμού
από 2000 έως
2008).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Εκτός από το περιβάλλον και την οικονομία
υπάρχει και μία κοινοτική και μία κοινωνική
διάσταση σε ότι αφορά την αειφόρο ανάπτυξη.
Κάτω από αυτό το πρίσμα, η ευημερία και η
ασφάλεια του ατόμου είναι υψίστης σημασίας. Οι
χρήστες δεν θέλουν να καθυστερούνται σημαντικά
από τα οδικά έργα στη διάρκεια της κατασκευής,
επισκευής
ή
της
συντήρησης
ενός
αυτοκινητόδρομου, οπότε και περιμένουν από τις
αρχές να επιλέξουν μία καλής ποιότητας και
εύλογη επένδυση. Επιπλέον, δίδεται πλέον όλο
και μεγαλύτερη σημασία στην ποιότητα της
επιφάνειας του οδοστρώματος, ιδιαίτερα από
εκείνους χρήστες του οδικού δικτύου που
επιθυμούν να οδηγούν σε δρόμους που είναι
ασφαλείς και άνετοι. Πέρα από το ίδιο το
οδόστρωμα, αυτό καθαυτό, σημαντικός είναι
επίσης και ο οδικός εξοπλισμός, δηλαδή η
διαγράμμιση, η σήμανση, ο φωτισμός, ο
εξοπλισμός ασφάλειας κλπ.

ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ
ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΜΦΟΡΗΣΗ
Η χαμηλή απαίτηση που έχουν τα οδοστρώματα
από σκυρόδεμα για συντήρηση σημαίνει ότι
λιγότερα οδικά έργα είναι απαραίτητα κατά τη
διάρκεια ζωής του οδοστρώματος. Αυτό
μεταφράζεται σε λιγότερες παρεμβάσεις και, άρα,
λιγότερη όχληση τόσο προς τους χρήστες του
αυτοκινητοδρόμου όσο και προς τις κοινότητες
που γειτνιάζουν με αυτόν.
Επιπλέον,
οι
επισκευές
του
άκαμπτου
οδοστρώματος δεν χρειάζεται να έχουν μεγάλη
διάρκεια.
Ο
χρόνος
συντήρησης
του
σκυροδέματος απέχει κατά πολύ από τη διάρκεια
των 28 ημερών που λανθασμένα προτείνεται
μερικές φορές. Ένα νέο άκαμπτο οδόστρωμα από
συμβατικό σκυρόδεμα οδοστρωσίας μπορεί να
ανοίξει στην κυκλοφορία μετά από 4 έως 7 ημέρες
σκλήρυνσης. Συνθέσεις με σκυρόδεμα ταχείας
πήξης καθιστούν δυνατή τη μείωση της διάρκειας

ωρίμανσης στις 3 ημέρες και, σε ορισμένες
περιπτώσεις, στις 24 ώρες μόνο. Πράγματι, η
τεχνική αυτή χρησιμοποιείται σήμερα σε
διάφορες χώρες σε δρόμους με μεγάλο
κυκλοφοριακό φόρτο.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
Τα οδοστρώματα από σκυρόδεμα χαρακτηρίζονται
δυσμενώς από ένα πρόβλημα κακής δημόσιας
εικόνας, λόγω του γεγονότος ότι εξακολουθούν να
υφίστανται πολλοί δρόμοι από σκυρόδεμα οι
οποίοι είναι πολύ παλαιοί και οι οποίοι είχαν
σχεδιαστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια με πολύ
διαφορετικά κριτήρια σχεδιασμού απ’ ότι οι
σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι. Επί πλέον, είχαν
κατασκευασθεί χρησιμοποιώντας τεχνικές και
εξοπλισμό που σήμερα πλέον θεωρούνται
παρωχημένα. Η ασφάλεια, βέβαια, ήταν πάντα
μια σημαντική παράμετρος, όμως, η ακουστική
και η άνεση στην οδήγηση μόλις και μετά βίας
λαμβάνονταν υπόψη στο σχεδιασμό σαράντα
χρόνια πριν. Πλέον, οι εκσυγχρονισμένες μελέτες,
οι νέες κατασκευαστικές μέθοδοι, το καλύτερο
επιφανειακό τελείωμα και ο σύγχρονος
εξοπλισμός σημαίνουν ότι σήμερα είναι απολύτως
εφικτό να υλοποιηθούν επιφάνειες υψηλής
ποιότητας, οι οποίες πράγματι ικανοποιούν τις
ανάγκες και τους στόχους των χρηστών, των
όμορων κοινοτήτων και των διαχειριστών του
αυτοκινητοδρόμου.

ΑΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
Η
επιφανειακή
ομοιομορφία
η
οποία
χαρακτηρίζεται από την κατά μήκος επιπεδότητα
και τη μεγατραχύτητα καθώς επίσης και από το
σχηματισμό
τροχο-αυλακώσεων
και
τη
μακροτραχύτητα, έχει σημαντικό αντίκτυπο στην
άνεση οδήγησης. Κατά την αρχική περίοδο της
κατασκευής δρόμων από σκυρόδεμα, τα οδοστρώ-
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ματα κατασκευάζονταν από άοπλο σκυρόδεμα
υπό μορφή μεγάλων πλακών (μήκους 8 έως 15 m)
οι οποίες διαχωρίζονταν με αρμούς διαστολής
μεγάλου εύρους (25 έως 50 mm). Οι δρόμοι αυτοί
θεωρήθηκαν ότι προσφέρουν φτωχή άνεση
οδήγησης λόγω του πλάτους των αρμών και της
μόρφωσης αναβαθμών στους αρμούς, που
προέκυπτε από εντοπισμένη βλάβη στη βάση, που
συχνά αποτελείτο από συμπιεστά υλικά ή υλικά
ευαίσθητα στη διάβρωση. Το πρόβλημα αυτό
αντιμετωπίσθηκε στις αρχές της δεκαετίας του
εβδομήντα με την εφαρμογή μελετών που
εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα:
Κοντύτερες πλάκες (μέγιστο μήκος 5 m), που
συνεπάγεται ένα οδόστρωμα λιγότερο
ευάλωτο στη δημιουργία ρηγματώσεων.
Μικρού πλάτους πληρούμενους αρμούς
συστολής με λοξότμηση, οι οποίοι
περιορίζουν στο ελάχιστο την όχληση που
δημιουργείται από την παρουσία τους.
Βλήτρα στους εγκάρσιους αρμούς και βάσεις
κατεργασμένες με τσιμέντο, που εξασφαλίζουν άριστη μεταφορά φορτίου και δεν
επιτρέπουν πια καμία υψομετρική διαφορά
εκατέρωθεν του αρμού.

Νέου τύπου μετρητές της τραχύτητας που
τοποθετούνται αμέσως πίσω από τη μηχανή
διάστρωσης έτσι ώστε να είναι δυνατή η
διόρθωση της διαδικασίας σκυροδέτησης.
Με την εξαίρεση των χωρών αυτών στις οποίες
επιτρέπονται τα χιονολάστιχα με καρφιά, τα
οδοστρώματα από σκυρόδεμα είναι απρόσβλητα
από το σχηματισμό τροχο-αυλακώσεων. Μια
σημαντική
ιδιότητα
των
άκαμπτων
οδοστρωμάτων, είναι ότι η ομαλότητα κατά τη
διαμήκη και την εγκάρσια διεύθυνση που
επιτυγχάνεται μετά την κατασκευή, διατηρείται
για πολλά χρόνια. Η όποια επιφανειακή βλάβη
λόγω τοπικής επιφανειακής αποσάθρωσης,
αντιμετωπίζεται με τη χρήση μίας σύνθεσης
σκυροδέματος καλής ποιότητας (με επαρκή
περιεκτικότητα σε τσιμέντο, χαμηλό λόγο νερό
προς τσιμέντο και χρήση αερακτικών). Η
αποκόλληση αδρανών, δηλαδή το φαινόμενο της
απώλειας των αδρανών από την επιφάνεια,
επίσης δεν αποτελεί πρόβλημα για τις σύγχρονες
επιφάνειες σκυροδέματος.

Για τους αυτοκινητοδρόμους και τους βασικούς
οδικούς άξονες επιλέγεται συχνά Συνεχώς
οπλισμένο σκυρόδεμα, που αποτελεί ένα τύπο
κατασκευής που χαρακτηρίζεται από την απουσία
εγκάρσιων
αρμών.
Η
συρρίκνωση
του
σκυροδέματος απορροφάται από κατανεμημένες
τριχοειδείς μικρορωγμές που δεν έχουν καμία
απολύτως επίπτωση στην επιπεδότητα του
δρόμου ή στην άνεση οδήγησης.
Ως εκ τούτου είναι δυνατόν να κατασκευάζονται
πλέον δρόμοι από σκυρόδεμα με ομαλή
επιφάνεια, χάρη στα εξής:
Βελτιστοποιημένες συνθέσεις σκυροδεμάτων που προσφέρουν σταθερή εργασιμότητα και τα οποία αναμιγνύονται σε
σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής με
αυτοματοποιημένους
ελέγχους
μέσω
ηλεκτρονικού υπολογιστή και οι οποίες
συχνά εγκαθίστανται και στο εργοτάξιο.
Νέες γενιές διαστρωτήρων με ολισθαινόντες
τύπους που είναι εξοπλισμένοι με αυτόματα
συστήματα δονητικού ελέγχου.
Ορθά τοποθετημένα καλώδια - οδηγούς για
την καθοδήγηση της μηχανής διάστρωσης ή
ασύρματα συστήματα που χρησιμοποιούν
σταθερούς σταθμούς πλοήγησης.
Η χρήση μίας διαμήκους δοκού ισοπέδωσης
μετά από τη μηχανή του τελειώματος
(supersmoother).
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η ασφάλεια εξακολουθεί να αποτελεί το πλέον
σημαντικό ζήτημα για ένα οδόστρωμα. Αν και οι
παράγοντες που αφορούν την άνεση οδήγησης
είναι εξίσου σημαντικοί όπως και η ασφάλεια,
παρ' όλα αυτά, η αντίσταση ολίσθησης, η
υδρολίσθηση και η ορατότητα είναι ακόμη πιο
σημαντικοί. Τα ατυχήματα μπορούν να
προληφθούν τόσο σε ξηρό όσο και σε υγρό κλίμα,
με το να προβλέπεται μια καλή επιφανειακή υφή
που να παρέχει επαρκή επιφανειακή τριβή.
Σε χώρες όπου υπάρχει παράδοση άκαμπτων
οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα δεν υπάρχει κατά
κανόνα πρόβλημα με την αντίσταση ολίσθησης.
Πριν από μερικές δεκαετίες επιλεγόταν συχνά η
μόρφωση λεπτών εγκάρσιων γραμμώσεων στο
τελείωμα των επιφανειών, λόγω των εξαιρετικών
χαρακτηριστικών της σε τριβή συν το γεγονός ότι
επέτρεπε την αποστράγγιση του νερού. Οι
επιφάνειες αυτές εξακολουθούν να έχουν μια
καλή αντίσταση σε ολίσθηση ακόμη και σήμερα,
αλλά είναι συνήθως πολύ θορυβώδεις. Άλλες
μορφές επιφανειακής υφής είναι το βούρτσισμα
εγκάρσια ή η χρήση μίας συρόμενης λινάτσας. Οι
επιφάνειες που προκύπτουν έχουν μια καλή
αντίσταση σε ολίσθηση, αρχικά, αλλά εμφανίζουν
χαμηλότερη τριβή με την πάροδο του χρόνου,
ειδικά η δεύτερη. Τελικά φαίνεται ότι η βέλτιστη
συμβιβαστική λύση είναι η κατασκευή επιφανειών
με αποκαλυμμένα αδρανή, λόγω του ότι αυτές δεν
εμφανίζουν καμία ουσιαστική μείωση στην
αντίσταση ολίσθησης σε βάθος χρόνου.

Εγκάρσια γράμμωση

Ο αυτοκινητόδρομος Ε40 το 1972

Από τα μέσα της δεκαετίας του 90 έχουν
κατασκευασθεί ένα πλήθος αυτοκινητοδρόμων
και επαρχιακών οδών με επιφάνεια από
αποκαλυμμένα λεπτόκοκκα αδρανή. Λεπτόκοκκα
σημαίνει ότι η διάσταση του μέγιστου κόκκου των
σκύρων περιορίζεται στα 20 mm και ότι, η
περιεκτικότητα σε λεπτότερα σκύρα (4 με 6 έως 8
mm) αποτελεί τουλάχιστον το 20% του συνολικού
κοκκώδους υλικού (άμμος + σκύρα).
Αν και παρατηρήθηκε μια μείωση στις αρχικές
τιμές τους, οι συντελεστές τόσο της δύναμης
πέδησης όσο και της πλάγιας ολίσθησης ενός
υγρού οδοστρώματος παρέμειναν σταθεροί με το
πέρασμα
του
χρόνου.
Για
τα
λοιπά
χαρακτηριστικά, μπορεί να καταγραφεί ότι τα
αποτελέσματα διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό,
ανάλογα με την εποχή κατά την οποία
πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές. Οι Πίνακες 6, 7
και 8 παρέχουν κάποια από τα αποτελέσματα για
το συντελεστή πλαγιολίσθησης, που έχουν
μετρηθεί με SCRIM, σε βελγικούς δρόμους με
επιφάνεια αποκαλυμμένων αδρανών.
Ανεξάρτητα από το είδος της επιφάνειας του
τελειώματος, η διατήρηση της τριβής επί μακρόν
προϋποθέτει τη χρήση κατάλληλων αδρανών στην
τελική επιφάνεια του οδοστρώματος. Αυτά θα
πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές σε ότι
αφορά την αντίσταση σε λείανση, τη σκληρότητα
και την ευαισθησία σε έκθεση σε παγετό. Ένα
πλεονέκτημα του οδοστρώματος από σκυρόδεμα
είναι ότι η απαιτούμενη αντίσταση σε ολίσθηση
καθίσταται ήδη ενεργή αμέσως μετά τη
διάστρωση και ότι κανένα λεπτόκοκκο αδρανές
δεν αποκολλάται από την επιφάνειά του
οδοστρώματος και να χάνεται.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6, 7, 8: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΜΕ SCRIM
ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ Α12, R3, Α8 ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΑΠΟΚΑΛΥΜΜΕΝΑ ΑΔΡΑΝΗ

Α12 Βρυξέλλες – Αμβέρσα
Χμ. 4,7 – Χμ. 6,5
Α12 Αμβέρσα– Βρυξέλλες
Χμ. 4,7 – Χμ. 6,5

R3 Κυκλικός Charleroi
Χμ. 27,0 – Χμ. 24,0

2004
(3 χρόνια
σε χρήση)

2008
(7 χρόνια
σε χρήση)

0,59

0,51

0,62

0,51

1997
(παράδοση)

1998

1999

2000

2001

2002

2004

0,56

0,57

0,58

0,59

0,55,6

0,53

0,58

2000
(1η μέτρηση)

2001

2002

2004

0,55

0,52

0,55

0,54

Ε429-Α8 Tournai - Βρυξέλλες
Χμ. 25,0 – Χμ. 30,0

Η υφή του οδοστρώματος σε συνδυασμό με την
επίκλιση έχουν σημαντική επίδραση στον πιθανό
κίνδυνο υδρολίσθησης όταν τα ελαστικά του
οχήματος χάνουν πλήρως την επαφή τους με το
οδόστρωμα. Καθώς οι επιφάνειες από σκυρόδεμα
δεν εμφανίζουν καθόλου πρόβλημα σχηματισμού
τροχο-αυλακώσεων η πιθανότητα να συμβεί αυτό
είναι σχεδόν ανύπαρκτη, όσο η διατομή του
οδοστρώματος, έχει εγκαρσίως τη σωστή
εγκάρσια κλίση.
Μια άλλη αιτία ατυχημάτων σε βροχερό καιρό
είναι η μειωμένη ορατότητα, λόγω της διαβροχής
και του ψεκασμού πίσω από τα οχήματα. Σε αυτή
την περίπτωση, οι μη πορώδεις επιφάνειες από
σκυρόδεμα δεν μπορούν να ανταγωνιστούν με την

πορώδη επιφάνεια της ασφάλτου ή με μία
πορώδη ασφαλτική επίστρωση σε ένα άκαμπτο
οδόστρωμα από σκυρόδεμα. Παρ' όλα αυτά,
εγκάρσιες γραμμώσεις ή επιφάνειες με
αποκαλυμμένα αδρανή με επαρκή τραχύτητα,
είναι σίγουρο ότι θα μειώσουν σημαντικά αυτόν
τον ψεκασμό.
Τέλος, μία ανοιχτόχρωμη επιφάνεια από
σκυρόδεμα θα συμβάλει στη βελτίωση της
νυχτερινής όρασης των οδηγών των οχημάτων.

ΘΟΡΥΒΟΣ
Παρά το γεγονός ότι ο θόρυβος λόγω της
κυκλοφορίας θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μέρος
της άνεσης οδήγησης, αποτελεί κυρίως λόγο

Επιφάνεια από αποκαλυμμένα λεπτόκοκκα
αδρανή
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Σχήμα 11: Herne OBSI
(CPX) Θόρυβος
κύλισης σε
διάφορους
τύπους
οδοστρωμάτων Αποτελέσματα
της ομάδας των
ΗΠΑ –
Οκτ. 2007

ανησυχίας για τους κατοίκους των γειτονικών
κοινοτήτων, ιδιαίτερα στον αστικό ιστό, όπου η
πυκνότητα του πληθυσμού κοντά στις κύριες
κυκλοφοριακές αρτηρίες είναι υψηλή. Έχει
αποδειχθεί από διάφορες μελέτες ότι ο
περιορισμός του θορύβου από την κύλιση στην
πηγή, δηλαδή στο οδόστρωμα, αποτελεί την πλέον
οικονομική
λύση
από
άποψη
αποτελεσματικότητας,. Κατά τα τελευταία χρόνια
έχουν
αναπτυχθεί
πολυάριθμες
μορφές
επιστρώσεων κύλισης για μείωση του θορύβου,
ενώ η έρευνα και οι δοκιμές συνεχίζουν να
εξελίσσονται.
Αν και είναι αλήθεια ότι οι μειώσεις που
αποδίδονται
από
καινούργιες
πορώδεις
επιφάνειες ή ασφαλτικές επιστρώσεις λεπτού
πάχους δεν μπορούν να αποδοθούν από τα
συμβατικά οδοστρώματα από σκυρόδεμα, οι
τεχνικές που βασίζονται στα αποκαλυμμένα
λεπτόκοκκα αδρανή συνιστούν μία καλή εναλλα-

κτική λύση για μία επιφάνεια οδοστρώματος
χαμηλού θορύβου που, συγχρόνως, είναι και
ασφαλής.
Το επίπεδα του θορύβου από την κύλιση είναι
συγκρίσιμα με εκείνα που μετρώνται σε
σκυρομαστιχική άσφαλτο (stone mastic asphalt),
επιτυγχάνονται δε όχι μόνο αμέσως μετά την
κατασκευή αλλά και σε όλη τη διάρκεια ζωής του
οδοστρώματος. Άλλες αποτελεσματικές τεχνικές
αποτελούν η μόρφωση λεπτών διαμήκων
αυλακώσεων (tining) και η αδαμαντοκοπή με
τροχό. Ανεξάρτητα όμως από το είδος της
επιφάνειας που θα επιλεγεί - με σκοπό τη μείωση
του θορύβου, συνιστάται με κάθε τρόπο να μην
υπάρξει καμία παραχώρηση σε ότι αφορά την
ασφάλεια.
Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με τη
χρήση οδοστρωμάτων δίδυμων στρώσεων από
σκυρόδεμα, στα οποία το ανώτερο στρώμα
περιέχει μόνο λεπτόκοκκα αδρανή, π.χ. με μέγιστη
διάσταση κόκκου των σκύρων από 6 έως 8 mm.
Ένα
πειραματικό
τμήμα
ενός
τέτοιου
οδοστρώματος
από
συνεχώς
οπλισμένο
σκυρόδεμα διπλής στρώσης αφορούσε κάποια
δοκιμαστικά τμήματα ενός αυτοκινητοδρόμου στο
Herne, που κατασκευάσθηκε το 1996 από
οδόστρωμα χαμηλού θορύβου. Στα τμήματα αυτά,
επάνω σε μία κάτω στρώση πάχους 18 cm από
συνεχώς οπλισμένο σκυρόδεμα διαστρώθηκαν
ανώτερες στρώσεις διαφορετικού τύπου, όπως
σκυρόδεμα με αποκαλυμμένα λεπτόκοκκα
αδρανή, πορώδες σκυρόδεμα, γαρμπιλομαστιχική
άσφαλτος (split mastic asphalt) και πορώδης
άσφαλτος. Τα δοκιμαστικά τμήματα αυτά
υποβλήθηκαν σε διάφορες μετρήσεις και
αξιολογήσεις. Το γενικό συμπέρασμα μετά από 12
χρόνια χρήσης, είναι ότι η άνω στρώση από
σκυρόδεμα με αποκαλυμμένα λεπτόκοκκα αδρανή
(0/7) συμπεριφέρθηκε μακροπρόθεσμα με τον
καλύτερο τρόπο, όσον αφορά την δημιουργία
θορύβου, ενώ ήταν ταυτόχρονα και η πλέον
ανθεκτική.

Herne: Σκυρόδεμα χαμηλού θορύβου
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ΑΛΛΕΣ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΛΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ
ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Η χρήση του σκυροδέματος είναι απαραίτητη σε
μία πληθώρα έργων υποδομής για την επίτευξη
μίας βιώσιμης κινητικότητας σε όλες τις μορφές
της.
Ειδικές εφαρμογές στην οδοποιία περιλαμβάνουν
την παροχή δακτυλιοειδών κόμβων (roundabouts)
από άοπλο ή συνεχώς οπλισμένο σκυρόδεμα.
Σε ότι αφορά τα έργα οδοποιίας, τα στηθαία και
διαχωριστικά
ασφαλείας,
είτε
είναι
προκατασκευασμένα είτε είναι χυτά επί τόπου,
αποτελούν μια υγιή, ανθεκτική και ασφαλή λύση.
Αυτά τα διαχωριστικά ασφαλείας είναι σύμφωνα
με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (EN 1317), τα οποία
προδιαγράφουν την απαιτούμενη επιτελεστικότη-

τα, σύμφωνα με δοκιμές υπό πραγματικές
συνθήκες με χρήση λεωφορείων, αυτοκίνητων και
φορτηγών.
Μέσα στον αστικό ιστό, η οπτική εμφάνιση, των
ενδιάμεσων οδικών αρτηριών, των δρόμων και
των πλατειών είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Σε
αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνει επιλογή μέσα
από μία μεγάλη ποικιλία κυβόλιθων από
σκυρόδεμα, ή με αποκαλυμμένα χρωματιστά
αδρανή.
Τα πεζοδρόμια από σκυρόδεμα και οι
ποδηλατόδρομοι πληρούν τις ανάγκες του
ευάλωτου χρήστη του οδικού δικτύου.
Επί πλέον, αυξάνεται η χρήση του σκυροδέματος
ως η βιώσιμη λύση για τις υποδομές που
χρησιμοποιούνται από τα μέσα μαζικής
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μεταφοράς, είτε δηλαδή τα λεωφορεία, είτε το
τραμ ή το τρένο.
Οι αγροτικοί δρόμοι από σκυρόδεμα υπηρετούν
πολύ καλά τις επαρχιακές κοινότητες. Στο
παρελθόν, η ακαμψία αυτών των οδοστρωμάτων
σήμαινε ότι μπορούσαν να κατασκευάζονται
χωρίς καμία θεμελίωση. Όμως, ακόμη και μετά
από πάρα πολλά χρόνια χρήσης και χωρίς καμία
απολύτως
συντήρηση,
συνεχίζουν
να
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ολοένα και
βαρύτερων οχημάτων που χρησιμοποιούνται από
τη σύγχρονη γεωργία.
Τέλος, υπάρχουν οι σημαντικές οδικές συνδέσεις
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι σήραγγες και
οι οδογέφυρες, χωρίς να ξεχνάμε τα έργα
υποδομής όπως είναι τα κανάλια και οι πλωτές
οδοί, οι διάδρομοι και οι τροχοδρόμοι
αεροδρόμιων και τα λιμενικά έργα.

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ
Τα οφέλη ενός οδοστρώματος από σκυρόδεμα
έρχονται εμφανώς στο προσκήνιο στη φάση
επιλογής του οδοστρώματος για χρήση μέσα σε
μία σήραγγα: η μεγάλη διάρκεια ζωής, οι
ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης και επισκευής,
η ασφαλής στη χρήση επιφάνεια που δεν
υπόκειται σε αυλακώσεις, το ανοιχτόχρωμο της
επιφάνειας,
που
εξασφαλίζει
βελτιωμένη
ορατότητα στον οδηγό και μειώνει τις απαιτήσεις
φωτισμού. Ένα σημαντικό πρόσθετο πλεονέκτημα
που παρέχει το σκυρόδεμα είναι ότι είναι
πυράντοχο και δεν απελευθερώνει τοξικά αέρια
όταν θερμαίνεται. Ένα οδόστρωμα από
σκυρόδεμα, δεν συνεισφέρει στη θερμογόνο
ικανότητα της πυρκαγιάς και, ως εκ τούτου, δεν
αποτελεί έναν επιπλέον κίνδυνο για την εκκένωση
των ανθρώπων ή για τις υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης. Η υιοθέτηση επομένως της λύσης από
σκυρόδεμα είναι σε πλήρη εναρμόνιση με μία
πολιτική πρόληψης του κινδύνου και περιορισμού
των συνεπειών μίας πυρκαγιάς μέσα στις
σήραγγες.
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ,
ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ
ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ
Η επιτόπου στο έργο κατεργασία του εδάφους
αποτελείται από την ανάμιξη του εδάφους με ένα
συνδετικό υλικό (τσιμέντο, υδράσβεστο ή ένα
υδραυλικό συνδετικό υλικό οδοποιίας) επί τόπου
στο έργο, με σκοπό τη βελτίωση ή τη
σταθεροποίηση μίας εδαφικής στρώσης. Η λέξη
σταθεροποίηση χρησιμοποιείται άρα, όταν το
εδαφικό στρώμα που δημιουργείται μπορεί να
αντισταθεί στη δράση του νερού και του παγετού.
Οι πιθανές εφαρμογές της είναι στο υπόστρωμα
και στην υπόβαση, αλλά ακόμη και στη βάση του
οδοστρώματος σε περιπτώσεις που αυτά φέρουν
μικρότερα φορτία.
Η επί τόπου τεχνική της ανακύκλωσης του
οδοστρώματος περιλαμβάνει την άλεση της
υφιστάμενης βάσης από κοκκώδη υλικά, η οποία
ενδέχεται να είναι ή να μην είναι καλυμμένη από
ένα εύκαμπτο οδόστρωμα από άσφαλτο, και
κατόπιν η ανάμειξή του αλεσμένου υλικού επί
τόπου με τσιμέντο και νερό, αν απαιτείται. Όπου
είναι αναγκαίο, μπορεί να προστεθεί πρόσθετο
κοκκώδες υλικό, ούτως ώστε να επιτευχθεί μια
κοκκομετρική κατανομή που να εξασφαλίζει τη
βέλτιστη σύνδεση με το τσιμέντο. Το αποτέλεσμα
είναι η δημιουργία μίας θεμελίωσης κατεργασμένης με τσιμέντο, η οποία έχει και πολύ καλή
φέρουσα ικανότητα και εξαιρετική αντίσταση στη
διάβρωση από τη δράση του νερού ή του
παγετού. Καλύπτοντάς την με ένα ή δύο στρώσεις
από άσφαλτο έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία
ενός οδοστρώματος που έχει ανακαινιστεί σε όλο
του το βάθος, χωρίς καμία πρακτικά εισαγωγή
πρόσθετου ή αποκομιδή υφιστάμενου υλικού. Με
άλλα λόγια, πρόκειται για μια εξαιρετική τεχνική,
για την ανακαίνιση οδών δευτερεύουσας
σημασίας.
Μια τρίτη σημαντική εφαρμογή αποτελεί η ακινη-

Κατεργασία του εδάφους με τσιμέντο

τοποίηση των ρύπων στο έδαφος μέσω της
συγκόλλησής τους με τσιμέντο. Η μόλυνση του
εδάφους και των υπόγειων υδάτων από βαρέα
μέταλλα αποτελεί έναν από τους μεγάλους
κίνδυνους για το περιβάλλον και τη δημόσια
υγεία. Συχνά, είτε για πρακτικούς είτε και για
οικονομικούς λόγους, δεν είναι δυνατόν να
αφαιρεθούν και να καθαρισθούν τα μολυσμένα
εδάφη και υλικά.
Τα οφέλη των διαφορετικών αυτών τεχνικών
μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
Η ταχύτητα στην εκτέλεση,
Η μείωση ή αποφυγή του κόστους διάθεσης,
Η εξάλειψη της ανάγκης απόληψης νέων
αδρανών υλικών,
Η μείωση της ζήτησης για νέες πηγές σκύρων
και άμμου,
Η μείωση της τοπικής κυκλοφορίας γύρω από
το εργοτάξιο,
Μια οικονομική λύση για το φέρον
υπόστρωμα του δρόμου,
Ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί η μόλυνση
στο έδαφος.

ΥΔΑΤΟΠΕΡΑΤΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
Τα υδατοπερατά οδοστρώματα κατασκευάζονται
συνήθως από υδατοπερατούς κυβόλιθους και
συνιστούν μία εξαιρετική και περιβαλλοντικά
ελκυστική εφαρμογή. Επιτρέπουν να διέρχεται η
βροχόπτωση μέσα από την επιφάνεια του φορέα,
όπου αποθηκεύεται προσωρινά και στη συνέχεια
αποδίδεται σιγά-σιγά, είτε στο διαπερατό έδαφος,
σε παρακείμενη ζώνη διείσδυσης ή στο
αποχετευτικό
σύστημα.
Υδατοπερατά
υποστρώματα θεμελίωσης σε συνδυασμό με
υδατοπερατά
οδοστρώματα
μπορούν
να
συμβάλλουν στο να αποφευχθούν οι πλημμύρες,
με το να μειώνουν την ποσότητα του νερού που
απορρέει στην αποχέτευση. Επιπλέον μπορούν
ακόμη και να βελτιώσουν την ποιότητα του
υδροφόρου ορίζοντα, με το να κατακρατούν τα
ρυπογόνα στοιχεία μέσα στη βάση του οδοστρώ-

Δάπεδο χώρου στάθμευσης από υδατοπερατούς κυβόλιθους
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ματος.
Τα υδατοπερατά οδοστρώματα μπορούν να
κατασκευασθούν είτε χρησιμοποιώντας πορώδεις
πλίνθους ή κυβόλιθους με διευρυμένους αρμούς
ή με οπές αποστράγγισης. Το άοπλο υδατοπερατό
σκυρόδεμα προσφέρει ένα ιδανικό συνδυασμό
σταθερότητας και διαπερατότητας για το υλικό
της βάσης.

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
Η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί ένα πρόβλημα
με σταθερά αυξανόμενη σημασία σε πόλεις και
πυκνοκατοικημένες περιοχές. Οι σημαντικότεροι
ρύποι που προέρχονται από την κυκλοφορία
περιλαμβάνουν τα σωματίδια, τις πτητικές
οργανικές ενώσεις (VOCs) και τα οξείδια του
αζώτου. Όταν αυτά συνυπάρχουν με πτητικές
οργανικές ενώσεις οδηγούν στο σχηματισμό
όζοντος και, συνεπώς, ενισχύουν τις επιπτώσεις
αυτών των σωματιδίων. Είναι, επομένως, μεγάλης
σημασίας να περιορισθούν όσο το δυνατόν
περισσότερο οι εκπομπές των ρύπων λόγω της
κυκλοφορίας. Φυσικά, αυτό επιτυγχάνεται κυρίως
με τον περιορισμό των ίδιων των κυκλοφοριακών
εκπομπών, παρ 'όλα αυτά ο δρόμος και οι άμεσα
γειτονικοί με το δρόμο χώροι μπορούν επίσης να
συνεισφέρουν σε αυτό.
Πράγματι, είναι δυνατόν να επιτευχθεί μία δράση
καθαρισμού της ατμόσφαιρας με τη χρήση
διοξειδίου του τιτάνιου (TiO2) στην επιφάνεια του
οδοστρώματος. Όταν αυτό εκτεθεί σε φως
υπεριώδους ακτινοβολίας, αλλά και, όπως πια
γίνεται φανερό όλο και πιο πολύ, στο ορατό φως,
το διοξείδιο του τιτανίου δρα σαν ένας καταλύτης
που έχει σαν αποτέλεσμα να μετατραπούν οι
βλαβερές ενώσεις όπως το μονοξείδιο και το
διοξείδιο του αζώτου (τα NOx) σε νιτρικά άλατα
(ΝΟ3). Αυτά τα νιτρικά άλατα κατακαθίζουν στην
επιφάνεια και ακολούθως ξεπλένονται από τις
βροχοπτώσεις. Η δράση αυτή έχει σαν
αποτέλεσμα να αντιστραφεί αυτός ο φυσικός
φαύλος κύκλος. Έτσι τα NOx που μπορεί να
οδηγήσουν στο σχηματισμό του όζοντος, της
όξινης βροχής και των λεπτών σωματιδίων,
δεσμεύονται από την ατμόσφαιρα το ταχύτερο
δυνατό. Αυτά τα εν λόγω φωτοκαταλυτικά υλικά
μπορούν επίσης να συλλάβουν και άλλες
επιβλαβείς οργανικές ενώσεις από τον αέρα
προκαλώντας το διαχωρισμό τους. Το TiO2
προστίθεται ξεχωριστά στη σύνθεση του
σκυροδέματος, ή, εναλλακτικά, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και ειδικά σχεδιασμένα
τσιμέντα, που περιέχουν νανο σωματίδια TiO2.
Διάφορα ερευνητικά προγράμματα έχουν
αποδείξει τη φωτοκαταλυτική αυτή επίδραση σε

εργαστηριακές συνθήκες. Στις δοκιμές αυτές έχει
προσδιορισθεί η μετατροπή του NOx λόγω της
επαφής του αέρα με το φωτοκαταλυτικό υλικό,
οπότε και μετρήθηκαν μειώσεις του από 30 έως
95%. Φυσικά, η απόδοση σε πραγματικές
εφαρμογές δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά και
μόνο από την αποτελεσματικότητα του
φωτοκαταλυτικού υλικού, αλλά και από την ίδια
την επαφή μεταξύ της ατμόσφαιρας και της
επιφάνειας του οδοστρώματος (ποσότητα του
αέρα και διάρκεια του χρόνου επαφής), την
ένταση του φωτός, τη σχετική υγρασία και την
πυκνότητα των ρύπων στην ατμόσφαιρα.

Υδατοπερατοί κυβόλιθοι

Μια από τις πρώτες εφαρμογές στις οποίες
υιοθετήθηκε αυτή η τεχνολογία στην οδοποιία
ήταν το 2004-2005, όταν στις πλευρικές οδούς της
οδού
"Leien"
στην
Αμβέρσα
μία
δεντρόφυτευμένη
αστική
λεωφόρος
που
σχηματίζει ένα ημικύκλιο γύρω από το ιστορικό
κέντρο
της
Αμβέρσας.
Σε
αυτές
ανακατασκευάσθηκε η άνω στρώση με 10.000 m²
από κυβόλιθους, κατασκευασμένους στην
ανώτερη στρώση τους με σκυρόδεμα που περιείχε
διοξείδιο του τιτανίου. Η ανθεκτικότητα της
φωτοκαταλυτικής δράσης στους κυβόλιθους είχε
τεκμηριωθεί προηγουμένως εργαστηριακά.
Άλλες ενδιαφέρουσες εφαρμογές περιλαμβάνουν
τη χρήση αυτού του φωτοκαταλυτικού υλικού
στην επιφανειακή στρώση οδοστρώματων
δίδυμης στρώσης (twin layer) από σκυρόδεμα, ή
σε λεπτές επιστρώσεις (overlays) από σκυρόδεμα,
όπως δοκιμάσθηκε στο Porte de Vanves στο
Παρίσι. Σε αυτή την περίπτωση, σε δύο τμήματα
300 m ενός πολυσύχναστου δρόμου που
χρησιμοποιείται από 13.000 οχήματα ημερησίως,
επισκευάσθηκε η άνω στρώση ως εξής:
ένα τμήμα με συμβατικό σκυρόδεμα
οδοστρωσίας,
ένα τμήμα με μια πειραματική λεπτή
επικάλυψη από σκυρόδεμα στο οποίο
χρησιμοποιήθηκε
τσιμέντο
με
φωτοκαταλυτική δράση.
Από μετρήσεις της ποιότητας του αέρα και της
επιφανειακής απορροής που διενεργήθηκαν κατά
τη διάρκεια ενός έτους, διαπιστώθηκε ότι η
μόλυνση από NOx μειώθηκε περίπου κατά 20%, σε
δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Η
έρευνα
αποκάλυψε
επίσης
ότι
η
φωτοκαταλυτική αντίδραση έλαβε χώρα όχι μόνο
υπό υπεριώδη ακτινοβολία αλλά και υπό τον
συνηθισμένο ορατό φωτισμό, ανοίγοντας έτσι την
προοπτική για επένδυση των σηράγγων με
πλακίδια με δυνατότητα καθαρισμού της
ατμόσφαιρας, σε συνδυασμό με τη χρήση
συμβατικού φωτισμού.
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Δρόμοι στο ‘Leien’ της
Αμβέρσας

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η πλειοψηφία αυτών που αποφασίζουν είναι πεπεισμένοι ότι μακροπρόθεσμα, ένας δρόμος από σκυρόδεμα
προσφέρει μια πληθώρα από οφέλη και ότι, από οικονομική άποψη, είναι η πλέον συμφέρουσα λύση όταν
ληφθούν υπόψη τα συνολικά έξοδα συντήρησης για όλη τη διάρκεια ζωής του αυτοκινητοδρόμου. Αυτό
καθίσταται ακόμη πιο αληθινό όταν ληφθούν υπόψη και οι δαπάνες που προκύπτουν κατά τη χρήση, μόνο και
μόνο επειδή απλά το δάπεδο από σκυρόδεμα απαιτεί ελάχιστη συντήρηση και, κατά συνέπεια, δεν επέρχεται
ουδεμία αναστάτωση στους χρήστες του αυτοκινητοδρόμου.
Σήμερα, ωστόσο, έχει καταστεί εξίσου σημαντικό να αποδειχθεί ότι οι αυτοκινητόδρομοι από σκυρόδεμα είναι
επωφελείς για το περιβάλλον και ότι μπορούν να αποτελέσουν τις κοινωνικά αποδεκτές λύσεις στο αίτημα για
κινητικότητα.
Σκιαγραφήθηκαν τα πλείστα όσα πλεονεκτήματα των οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα από τη σκοπιά των
τριών πυλώνων της βιώσιμης ανάπτυξης, δηλαδή το περιβάλλον, η οικονομία, καθώς και η σημασία τους για
την κοινωνία. Η επίδοσή τους σε κάθε έναν από αυτούς τους τρεις τομείς πρέπει να αξιολογείται με βάση
ολόκληρο τον κύκλο ζωής του οδοστρώματος. Από την ανάλυση που παρατέθηκε καθίσταται σαφές ότι ακόμη
και σήμερα αυτού του τύπου τα οδοστρώματα είναι απολύτως συμβατά με τη φιλοσοφία της βιώσιμης
δόμησης, αν και υπάρχει ακόμη περιθώριο για βελτίωση σε κάποιους τομείς. Η έρευνα και μελέτη άρα είναι
σε εξέλιξη, όπου αποτελούν ένα τμήμα μίας διαδικασίας τεχνολογικής ανάπτυξης η οποία είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με τις προσδοκίες της σύγχρονης κοινωνίας.
Λαμβάνοντας υπόψη, άρα, την ουσιαστική σημασία που έχει η ωφέλιμη διάρκεια ζωής στην αειφορία, είναι
απαραίτητο να μην τίθεται σε κανενός είδους αμφισβήτηση η επίδοση του σκυροδέματος ως υλικού και η
εφαρμογή του στην οδοποιία προς όφελος του περιβάλλοντος, της οικονομικότητας και της κοινωνίας, λόγω
κάποιων μέτρων που προσφέρουν την προοπτική ενός φαινομενικού βραχυπρόθεσμου κέρδους.
Επιλέγοντας τον αυτοκινητόδρομο από σκυρόδεμα απαιτεί το ίδιο θάρρος, προσεκτική σκέψη, διορατικότητα
και μακροπρόθεσμο οραματισμό που απαιτεί και η επιλογή για την αειφόρο δόμηση.
Επιλέγοντας ένα δρόμο από σκυρόδεμα ΕΙΝΑΙ να επιλέγεται η βιώσιμη λύση.
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