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Φπρξή επηηόπνπ αλαθύθιωζε νδνζηξωκάηωλ 

κε :

• Σζηκέλην

• Γαιάθησκα 

• Αθξώδε άζθαιην

• πλδπαζκό γαιαθηώκαηνο ή 

αθξώδνπο  αζθάιηνπ κε 

ηζηκέλην 



ΦΤΥΡΗ ΔΠΙΣΟΠΟΤ ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΜΔ 

ΣΙΜΔΝΣΟ

Φζαξκέλν εύθακπην 

νδόζηξωκα

Φζαξκέλε 

αζθαιηηθή 

ζηξώζε

Αζύλδεηα 

ακκνράιηθα

Τπόβαζε Τπόβαζε

Νέν 

νδόζηξωκα
Καηαζθεπή λέαο 

αζθαιηηθήο 

ζηξώζεο

Αλαθπθιωκέλε 

ζηξώζε

Milling process

Αζύλδεηα 

ακκνράιηθα

Γηαδηθαζία αλαθύθιωζεο

Αλάκημε κε:

ηζηκέλην, λεξό θαη πξόζζεηα

πκπύθλωζε

πληήξεζε



ρεκαηηθή δηαδηθαζία αλαθύθιωζεο 

κε ηζηκέλην ζε κνξθή αηωξήκαηνο

Γεκηνπξγία θαη έγρπζε 

αησξήκαηνο

Μεραλή θξεδαξίζκαηνο, αλάκημεο, 

δηάζηξσζεο θαη πξνζπκπύθλσζεο

Αληιία γηα ηελ 

έγρπζε ηνπ 

αησξήκαηνο

Φζαξκέλν εύθακπην 

νδόζηξσκα

Φξεδάξηζκα θαη αλάκημε Μίγκα πξνο ζπκπύθλσζε

Κίλεζε 

Γηαλνκέαο 

αηέξκνλαο 

θνριίαο

Γνθόο 

πξνζπκπύθλσζεο



Αληιία γηα έγρπζε ηνπ λεξνύ

Γηάζηξσζε ηζηκέληνπ

Φζαξκέλν εύθακπην 

νδόζηξσκα

Φξεδάξηζκα θαη αλάκημε Μίγκα πξνο ζπκπύθλσζε

Γηάζηξσζε 

ηζηκέληνπ
Βπηηνθόξν Μεραλή θξεδαξίζκαηνο, αλάκημεο, 

δηάζηξσζεο θαη πξνζπκπύθλσζεο

Γηαλνκέαο 

αηέξκνλαο 

θνριίαο

Γνθόο 

πξνζπκπύθλσζεο

Σχημαηική διαδικαζία ανακύκλωζης

με ηζιμένηο ζε μορθή ζκόνης

Κίλεζε 



Μηθξόο ρώξνο αλάκημεο γηα κηθξά βάζε Μεγάινο ρώξνο αλάκημεο γηα κεγάια βάζε

Κίλεζε 
Κίλεζε 

ρεκαηηθή δηαδηθαζία θξεδαξίζκαηνο





Φξεδαξηζκέλν νδόζηξωκα



Π.Δ.ΣΔ.Π

Οδνζηξωζία από ηζηκεληόδεην αλαθπθιωκέλν 

κίγκα θξεδαξηζκέλωλ αζθαιηηθώλ θαη 

ππνθείκελωλ ζηξώζεωλ (www.iok.gr)

• Δθαξκόδεηαη ζε πεξηπηώζεηο επηζθεπήο
θζαξκέλσλ εύθακπησλ νδνζηξσκάησλ

• θνπόο είλαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ
πιηθώλ, όισλ ή κέξνπο, ησλ πθηζηάκελσλ
ζηξώζεσλ νδνζηξώκαηνο γηα ηελ θαηαζθεπή
κηαο ηζηκεληόδεηεο ζηξώζεο

• Min πάρνο 200mm, max 350 mm

• Όιε ε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη επηηόπνπ
ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο



Γηάγξακκα θνθθνκεηξηθήο αλάιπζεο
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Μειέηεο

• Πξνθαηαξηηθή κειέηε βαζηζκέλε ζε "ηζηνξηθά
ζηνηρεία"

• Μειέηε βαζηζκέλε ζε κεηξήζεηο

• Μειέηε εθαξκνγήο



Πξνθαηαξθηηθή Μειέηε

Βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία από ηελ θαηαζθεπή θαη
ηηο ηπρόλ εξγαζίεο ζπληήξεζεο

• Κξίλεηαη αλ ε κέζνδνο ηεο αλαθύθισζεο κε
ηζηκέλην είλαη πξόζθνξε από ηερληθή θαη
νηθνλνκηθή άπνςε

• Χσξίδεηαη ην νδόζηξσκα ζε επηκέξνπο
ηκήκαηα θαη θαζνξίδνληαη ηα ζηνηρεία ηεο
κειέηεο ζύλζεζεο (ηζηκέλην, αλαινγίεο
πιηθώλ, πξνζζήθε ζξαπζηνύ πιηθνύ …)



Μειέηε  βαζηζκέλε ζε κεηξήζεηο

• Ππξήλεο, δηεξεπλεηηθέο ηνκέο : πάρνο θαη
ηύπνο ησλ πιηθώλ ησλ δηαθόξσλ ζηξώζεσλ

• Min 2 ππξελνιεςίεο θαη κία δηεξεπλεηηθή
ηνκή αλά ρηιηόκεηξν

• Δπαιεζεύεηαη ή δηνξζώλεηαη ν δηαρσξηζκόο
ησλ ηκεκάησλ βάζεη ηεο πξνθαηαξθηηθήο
κειέηεο κε ηζηνξηθά ζηνηρεία



Μειέηε  βαζηζκέλε ζε κεηξήζεηο

•Δπηηξεπόκελεο δηαθνξέο :

• 10 % θόζθηλν 4 mm

• 5 % δνθηκή Proctor

Χσξηζηά ηκήκαηα, κε δηαθνξεηηθή κειέηε
ζύλζεζεο

Με βάζε ηε κειέηε ζύλζεζεο θαη ηα ζηνηρεία
ησλ ηπρόλ ππνθεηκέλσλ ζηξώζεσλ θαη ηνπ
ππεδάθνπο, θαζνξίδεηαη ην απαηηνύκελν πάρνο
ηνπ νδνζηξώκαηνο



Μειέηε  εθαξκνγήο

• Πάρε ζηξώζεσλ, θνθθνκεηξία πιηθώλ, ηύπνο
θαη θαηεγνξία αληνρήο ηζηκέληνπ, πνζνζηό
ηζηκέληνπ θαη λεξνύ, ηύπνο θαη πνζνζηό
πξόζζεησλ, ειάρηζηε ηηκή ππθλόηεηαο, ρξόλνο
εξγαζηκόηεηαο ηνπ κίγκαηνο, γηα άκεζε
απόδνζε ηνπ νδνζηξώκαηνο ζε θπθινθνξία 3
δνθηκέο CBR

• Πξηλ από ηελ έλαξμε ησλ ζπκβαηηθώλ
εξγαζηώλ θαηαζθεπάδεηαη δνθηκαζηηθό ηκήκα,
ζην νπνίν ειέγρεηαη θαη ε κειέηε ζύλζεζεο κε
ηα επηηόπνπ πιηθά θαη ηα κεραλήκαηα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ αλάκημε θαη θπξίσο
ηελ ζπκπύθλσζε (εηδηθά γηα κεγάια πάρε)



Μειέηε ζύλζεζεο 

• Διάρηζηε πεξηεθηηθόηεηα ηζηκέληνπ /

πδξαπιηθώλ θνληώλ 3 % θ.β. μεξώλ πιηθώλ

• πκπύθλσζε δνθηκίσλ κε ειεθηξόζθπξα

• Θιηπηηθή αληνρή 7 εκεξώλ :

Min 7 MPa , max 10 MPa

• Αλζεθηηθόηεηα : Μεηά από 7ήκεξν

πδξεκπηνηηζκό ε αληνρή ζε ζιίςε 14 εκεξώλ

 80 % αληνρήο ρσξίο πδξεκπνηηζκό



Μειέηε ζύλζεζεο 

• Βέιηηζηε πγξαζία (από ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή
Proctor ή δνλεηηθή ειεθηξόζθπξα)

• Χξόλνη εξγαζηκόηεηαο ηνπ κίγκαηνο  :

180 min (εξγαζία ζε όιν ην πιάηνο ηνπ
νδνζηξώκαηνο)

240 min (αλά ισξίδεο ρσξίο θπθινθνξία ζε
παξάπιεπξεο ισξίδεο)

300 min (θπθινθνξία παξάπιεπξεο ισξίδεο)



Καηαζθεπή

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αλαθύθισζεο :

• Καζάξηζκα θαη απνκάθξπλζε ησλ μέλσλ
ζηνηρείσλ από ηελ επηθάλεηα ηνπ
νδνζηξώκαηνο

• Δπεμεξγαζία ή εμάιεηςε ησλ πνιύ
κνιπζκέλσλ δσλώλ, πνπ δελ πιεξνύλ ηηο
ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο

• Δπηπεδνπνίεζε ηνπ θαηαζηξώκαηνο, κε ηελ
πξνζζήθε λέσλ ζξαπζηώλ αδξαλώλ ζε
πεξίπησζε έιιεηςεο πιηθνύ, ώζηε λα
επηηεπρζεί ε επηζπκεηή δηαηνκή ηεο νδνύ
θαηά ηελ θαηά κήθνο θαη εγθάξζηα δηεύζπλζε.



Μεραληθόο εμνπιηζκόο

• Μεραλήκαηα :

Φξεδαξίζκαηνο, αλάκημεο, δηάζηξσζεο θαη
ελδερνκέλσο πξνζπκπύθλσζεο, δνζνιόγεζεο
θαη δηαλνκήο ηνπ ηζηκέληνπ, δνζνιόγεζεο θαη
δηαλνκήο ηνπ λεξνύ, δεκηνπξγίαο αξκώλ ζην
λσπό πιηθό, ζπκπύθλσζεο, επηπέδσζεο ηεο
επηθάλεηαο

• Αλεμάξηεηα κεραλήκαηα ή κεραλήκαηα πνπ
ζα κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ δύν ή θαη
πεξηζζόηεξεο από ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο.



Μεράλεκα θξεδαξίζκαηνο

• Μεράλεκα θξεδαξίζκαηνο : Οκνηνγελέο
πιηθό, θαηάιιειεο θνθθνκεηξίαο (θόθθνη < 50
mm) ζε κία κόλν δηέιεπζε. Δμαζθάιηζε ηνπ
απαηηνύκελνπ βάζνπο θξεδαξίζκαηνο. Min
πιάηνο θξεδαξίζκαηνο > ½ πιάηνπο ισξίδαο

• ηαζεξή ηαρύηεηα θίλεζεο ζε θάζε ηκήκα,
ώζηε ην βάζνο θξεδαξίζκαηνο λα είλαη ην ίδην
θαη ην αλαθπθισκέλν πιηθό νκνηνγελέο

• Οη ζηάζεηο ηνπ κεραλήκαηνο αλαθύθισζεο
πξέπεη λα απνθεύγνληαη θαη αλ απηέο είλαη
αλαγθαίεο, ηόηε πξέπεη λα ζηακαηά άκεζα ε
παξνρή αησξήκαηνο ηζηκέληνπ θαη λεξνύ



Γηαδηθαζία θξεδαξίζκαηνο, αλάκημεο, 

δηάζηξωζεο κε ηζηκέλην ζε κνξθή αηωξήκαηνο



Δθνδηαζκόο ηζηκέληνπ - λεξνύ

Σζηκέλην : Πξνζζήθε σο πδαξέο αηώξεκα

Απηόκαηνο έιεγρνο ηεο δνζνινγίαο ζε όιν ην
πιάηνο θαη βάζνο ηνπ πξνο αλαθύθισζε
θξεδαξηζκέλνπ πιηθνύ

• Αλνρέο ηζηκέληνπ : ± 0.3 % θ.β. ηνπ πξνο
αλαθύθισζε μεξνύ πιηθνύ

• Αλνρέο λεξνύ : ± 0.3 % θ.β.



Σξνθνδνζία λεξνύ θαη ηζηκέληνπ



Πξνζζήθε ηζηκέληνπ

Σζηκέλην ζε κνξθή ζθόλεο :

ε εηδηθέο πεξηπηώζεηο (κηθξά έξγα, πεξηνρέο
ρσξίο ηζρπξνύο αλέκνπο, ρσξίο γεηηλίαζε κε
θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ...)

H εθθόξησζε ηνπ ηζηκέληνπ από κηθξό ύςνο
(< 10 cm)

• Ρύζκηζε ηεο ηαρύηεηαο ηνπ κεραλήκαηνο
δηαλνκήο ηνπ ηζηκέληνπ θαη ηνπ κεραλήκαηνο
αλαθύθισζεο ώζηε ην κήθνο ηεο ισξίδαο ηνπ
δηαζηξσλόκελνπ ηζηκέληνπ κπξνζηά από ην
κεράλεκα λα κελ ππεξβαίλεη ηα 100 κέηξα



Γηάζηξωζε ηζηκέληνπ πξηλ από 

ηε δηαδηθαζία θξεδαξίζκαηνο 



Πξνζζήθε επηπιένλ ζξαπζηνύ πιηθνύ

Γηάζηξσζε ζε κία νκνηόκνξθε ζηξώζε, πάλσ
ζηελ ππάξρνπζα επηθάλεηα πξηλ από ην
θξεδάξηζκα

Αλάκημε

Οκνηνγελήο αλάκημε ζε όιν ην πιάηνο θαη ην
βάζνο ηεο επεμεξγαζίαο



Πξνξεγκάηωζε 

• Δγθάξζηνη αξκνί ζην λσπό πιηθό (πξηλ από ηε
ζπκπύθλσζε)

Απόζηαζε αξκώλ : πλήζσο 3 – 4 m

• Σνκή κε βάζνο ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηα δύν
ηξίηα (2/3) ηνπ πάρνπο ηεο αλαθπθισκέλεο
ζηξώζεο θαη ηαπηόρξνλε εηζαγσγή
αζθαιηηθνύ γαιαθηώκαηνο ηαρείαο δηάζπαζεο
(ή πιαζηηθό θύιιν ή θπκαηνεηδέο πιαζηηθό
ηεκάρην) γηα ηελ απνθπγή ηεο
επαλαζπγθόιιεζεο ησλ παξεηώλ ηνπ



Καηαζθεπή αξκώλ ζην λωπό πιηθό



πκπύθλωζε αλαθπθιωκέλεο ζηξώζεο



πκπύθλωζε αλαθπθιωκέλεο ζηξώζεο



Σειηθή κόξθωζε ηεο επηθάλεηαο

Γελ επηηξέπεηαη θακία επηπιένλ πξνζζήθε
πιηθνύ γηα ηελ αύμεζε ηνπ πάρνπο γηαηί δελ
επηηπγράλεηαη ζπγθόιιεζε ηνπ πξνζηηζέκελνπ
πιηθνύ κε ην ππάξρνλ

• Σα ηειηθά πςόκεηξα ηεο επηθάλεηαο, αλ
απαηηείηαη δηόξζσζε, ζα κνξθώλνληαη κε
ηζνπεδσηήξα (grader) ρσξίο πξνζζήθε αιιά
κόλν κε αθαίξεζε πιηθνύ, κέζα ζηελ ρξνληθή
πεξίνδν εξγαζηκόηεηαο ηνπ κίγκαηνο.



Σειηθή κόξθωζε ηεο επηθάλεηαο



πληήξεζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο

πληήξεζε ηεο ηειηθά κνξθσκέλεο επηθάλεηαο
κε έλα πγξό πιηθό ζπληήξεζεο

• αζθαιηηθό γαιάθησκα

• δηαζθνξπηζκόο αδξαλώλ πιηθώλ 0/5 mm



πληήξεζε ηεο αλαθπθιωκέλεο ζηξώζεο


