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ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΑ ΜΔ ΣΡΩΔΙ ΑΠΟ ΚΑΣΔΡΓΑΜΔΝΑ ΜΔ 

ΤΓΡΑΤΛΙΚΔ ΚΟΝΙΔ ΑΓΡΑΝΗ  Ή  ΣΑΘΔΡΟΠΟΙΗΜΔΝΑ ΔΓΑΦΙΚΑ 

ΤΛΙΚΑ 

HMIAKAMΠTA  ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΑ 

 

 Διζαγωγή - Οριζμοί 

Σν νδόζηξσκα είλαη κία θαηαζθεπή ε νπνία έρεη ζθνπό λα εμαζθαιίζεη ηελ 

απαηηνύκελε πνηόηεηα θύιηζεο ησλ νρεκάησλ γηα όιν ην ρξνληθό δηάζηεκα  

ιεηηνπξγίαο ηνπ.  Γηα λα επηηεπρζεί απηό πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη : 

1. Η κεηάδνζε ζην έδαθνο ησλ θνξηίσλ ησλ θπθινθνξνύλησλ νρεκάησλ 

ειαηησκέλσλ ζε ηέηνην βαζκό, πνπ λα απνηξέπνληαη αλεπίηξεπηεο ζε 

κέγεζνο κόληκεο παξακνξθώζεηο. 

2. Η δνκηθή επάξθεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ νδνζηξώκαηνο ζηηο 

επαλαιακβαλόκελεο επηπνλήζεηο  ηεο θπθινθνξίαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο δει απνθπγή ξεγκαηώζεσλ, παξακνξθώζεσλ θαη 

απνθινηώζεσλ. 

3. Η πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο ζεκειίσζεο ηνπ νδνζηξώκαηνο από ηηο 

επηδξάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο (παγεηόο, λεξό), νη νπνίεο ζα 

πξνθαιέζνπλ απώιεηα θέξνπζαο ηθαλόηεηαο θαη κόληκεο 

παξακνξθώζεηο. 

4. Η δηαηήξεζε ελόο ειάρηζηνπ επηηξεπόκελνπ επίπεδνπ  

αληηνιηζζεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ  ηεο ζηξώζεσο θύιηζεο.    

 

Γνκηθά έλα εύθακπην νδόζηξσκα ή έλα νδόζηξσκα κε ζηξώζεηο από θαηεξγαζκέλεο 

κε πδξαπιηθέο θνλίεο αδξαλή  (εκηάθακπην νδόζηξσκα) ή έλα νδόζηξσκα κε ζηξώζε 

έδξαζεο από ζηαζεξνπνηεκέλα επηηόπνπ εδαθηθά πιηθά  πεξηιακβάλεη (ρήκα 1): 

 

 Σηο αζθαληικές ζηρώζεις, κε ζπλνιηθό πάρνο πνπ ζπλήζσο θπκαίλεηαη - 

αλάινγα κε ηελ θπθινθνξία - από πεξίπνπ 4 cm  έσο 35 cm . Οη αζθαιηηθέο 

ζηξώζεηο απνηεινύληαη από: 

o  ηε ζηξώζε θύιηζεο, ε νπνία πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηα 

απαηηνύκελα αληηνιηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ απαηηνύκελε 
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νκαιόηεηα κε πάρνο, πνπ αλάινγα κε ην αληηνιηζζεηηθό 

αζθαιηόκηγκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, θπκαίλεηαη ζπλήζσο από 

κεξηθά mm κέρξη 50 mm 

o ηε   ζπλδεηηθή ζηξώζε, ε νπνία απνηειεί καδί κε ηελ ππνθείκελε 

αζθαιηηθή βάζε ηηο θπξίσο θέξνπζεο αζθαιηηθέο ζηξώζεηο.  

o Σελ αζθαιηηθή βάζε, ε νπνία ζηα ακηγώο   εύθακπηα 

νδνζηξώκαηα  επηπνλείηαη ζε θόπσζε ελώ ζηα εκηάθακπηα 

νδνζηξώκαηα κπνξεί λα παξαιεθζεί. 

 Σηο ζηρώζεις βάζης πνπ ζηα  

o ακηγώο εύθακπηα νδνζηξώκαηα απνηειείηαη από θαιώο δηαβαζκηζκέλν 

ζξαπζηό «αζύλδεην» ακκνράιηθν πάρνπο 10 cm έσο 30 cm  (ΔΛΟΣ /ΔΝ 

13242) 

o εκηάθακπηα νδνζηξώκαηα απνηειείηαη από ζηξώζε ζηαζεξνπνηεκέλνπ/ 

θαηεξγαζκέλνπ ακκνράιηθνπ πάρνπο 15 cm έσο 35 cm (ΔΛΟΣ/ΔΝ 14227- 

1, 2, θαη 3) 

 Σηο ζηρώζεις σπόβαζης πνπ ζηα 

o ακηγώο εύθακπηα νδνζηξώκαηα απνηειείηαη από θαιώο δηαβαζκηζκέλν 

«αζύλδεην» ακκνράιηθν (ζπιιεθηό ή ζξαπζηό) πάρνπο 10 έσο 30 cm 

(ΔΛΟΣ /ΔΝ 13242) 

o εκηάθαπηα νδνζηξώκαηα κεγάιεο θπθινθνξίαο απνηειείηαη από ζηξώζε 

από ζηαζεξνπνηεκέλν/θαηεξγαζκέλν ακκνράιηθν πάρνπο 15 cm έσο 25 

cm ΔΛΟΣ/ΔΝ 14227- 1, 2, θαη 3 

ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο (κέηξηα θπθινθνξία, κεγάιε θέξνπζα ηθαλόηεηα ηεο 

ζηξώζεο έδξαζεο) ε ππόβαζε κπνξεί λα παξαιεθζεί, όηαλ ε ζηξώζε βάζεο 

θαηαζθεπαζηεί ζε κεγάιν πάρνο (πρ 30 ή 35 cm). 

 Σε ζηρώζη έδραζης ε νπνία είλαη  

o κία ζηξώζε πάρνπο, ζπλήζσο 50 cm - 70 cm, επηιεγκέλνπ εδαθηθνύ 

πιηθνύ ή κεηαθεξόκελνπ ζξαπζηνύ ή θπζηθνύ - ζπιιεθηνύ ακκνραιίθνπ 

(ρσξίο απζηεξέο  απαηηήζεηο σο πξνο ηελ δηαβάζκηζε) 

o κία ή δύν ζηξώζεηο από ζηαζεξνπνηεκέλν εδαθηθό πιηθό (ΔΝ 14227-10 

έσο θαη 14) ζπλνιηθνύ πάρνο 40 cm - 60 cm. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, 

αλάινγα κε ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηαζεξνπνηεκέλνπ πιηθνύ, 

είλαη δπλαηόλ λα γίλνπλ ζεκαληηθέο κεηώζεηο ζηα πάρε ησλ ζηξώζεσλ ηνπ 
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νδνζηξώκαηνο θαη εηδηθόηεξα ζηηο αζθαιηηθέο ζηξώζεηο. εκεηώλεηαη όηη 

ηα ηειεπηαία ρξόληα ηα νδνζηξώκαηα κε ζηαζεξνπνηεκέλεο ζηξώζεηο 

έδξαζεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη 

ηερληθά πιενλεθηήκαηα θαη βξίζθνπλ εθηεηακέλε εθαξκνγή. 

o  

ρήκα 1: Γνκή  επθάκπησλ θαη εκηαθάκπησλ νδνζηξσκάησλ 

Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο 

Βάζε από ζξαπζηό αζύλδεην ακκνράιηθν ή 

από θαηεξγαζκέλε κε πδξαπιηθέο θνλίεο 

ζηξώζε 

Τπόβαζε από αζύλδεην ακκνράιηθν ή από 

θαηεξγαζκέλε κε πδξαπιηθέο θνλίεο  ζηξώζε 

ηξώζε έδξαζεο από ζηαζεξνπνηεκέλν επηηόπνπ 

εδαθηθό πιηθό  

Φπζηθό έδαθνο 

Οδόζηρωμα  με ζηρώζη έδραζης από 

ζηαθεροποιημένο επιηόποσ εδαθικό σλικό 

Βάζη

Θρασζηό αμμοτάλικο

10 - 30 cm

Υπόβαζη

Αμμοτάλικο

10 - 30 cm

Σηρώζη έδραζης

(Επιλεγμένο εδαθικό σλικό ή

ζσλλεκηό αμμοτάλικο)

50 - 70 cm

Φσζικό έδαθος ή

επίτφμα

Καηεργαζμένη ζηρώζη

20 - 35 cm

Σηρώζη έδραζης

Αζθαληικές ζηρώζεις

6 - 18 cm

Καηεργαζμένη ζηρώζη

15 - 25 cm

Καηεργαζμένη ζηρώζη

15 - 25 cm

Σηρώζη έδραζης

Εύκαμπηο οδόζηρωμα Ημιάκαμπηο οδόζηρωμα

1 ζηρώζη

Ημιάκαμπηο οδόζηρωμα

2 ζηρώζεις

Αζθαληικές ζηρώζεις

6 - 18 cm

Φσζικό έδαθος ή

επίτφμα

Φσζικό έδαθος ή

επίτφμα

Αζθαληικές ζηρώζεις

4- 35 cm

Βάζη

Θρασζηό αμμοτάλικο

10 - 30 cm

Υπόβαζη

Αμμοτάλικο

10 - 30 cm

Σηρώζη έδραζης

(Επιλεγμένο εδαθικό σλικό ή

ζσλλεκηό αμμοτάλικο)

50 - 70 cm

Φσζικό έδαθος ή

επίτφμα

Καηεργαζμένη ζηρώζη

20 - 35 cm

Σηρώζη έδραζης

Αζθαληικές ζηρώζεις

6 - 18 cm

Καηεργαζμένη ζηρώζη

15 - 25 cm

Καηεργαζμένη ζηρώζη

15 - 25 cm

Σηρώζη έδραζης

Εύκαμπηο οδόζηρωμα Ημιάκαμπηο οδόζηρωμα

1 ζηρώζη

Ημιάκαμπηο οδόζηρωμα

2 ζηρώζεις

Αζθαληικές ζηρώζεις

6 - 18 cm

Φσζικό έδαθος ή

επίτφμα

Αζθαληικές ζηρώζεις

6 - 18 cm

Φσζικό έδαθος ή

επίτφμα

Φσζικό έδαθος ή

επίτφμα

Αζθαληικές ζηρώζεις

4- 35 cm
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2. ηαθεροποιημένα/καηεργαζμένα με σδρασλικές κονίες εδαθικά ή κοκκώδη 

σλικά  - Δσρωπαϊκά Πρόησπα 

Πξόθεηηαη γηα κίγκαηα εδαθηθώλ πιηθώλ ή αδξαλώλ πιηθώλ αλακεκηγκέλσλ κε 

πδξαπιηθέο θνλίεο θαη λεξό. Μεηά ηελ αλάκημή ηνπο δηαζηξώλνληαη ζην πξνο 

θαηαζθεπή νδόζηξσκα, ζε ζηξώζεηο πξνθαζνξηζκέλνπ πάρνπο θαη ζπκππθλώλνληαη, 

ζπλήζσο κε νδνζηξσηήξα θαη ζε ζπαληόηεξεο πεξηπηώζεηο κε εηδηθά κεραλήκαηα. Οη 

ζηξώζεηο πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε ηνλ ηξόπν απηό απνηεινύλ ηε βάζε, ηελ  ππόβαζε 

ή ηε ζηξώζε έδξαζεο ηνπ νδνζηξώκαηνο. Οη ζηξώζεηο απηέο έρνπλ κεγάιε θέξνπζα 

ηθαλόηεηα ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ζηξώζεηο πνπ θαηαζθεπάδνληαη από αζύλδεηα 

πιηθά θαη γηα ηνλ ιόγν απηό ην απαηηνύκελν πάρνο ησλ αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ είλαη 

κεησκέλν. 

 

Σα θαηεξγαζκέλα κίγκαηα δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ην πιηθό πνπ πθίζηαηαη 

θαηεξγαζία ζε: 

 Δδαθηθά πιηθά ζηαζεξνπνηεκέλα κε πδξαπιηθέο θνλίεο 

 Κνθθώδε αδξαλή πιηθά (θπζηθά - ζπιιεθηά ή ζξαπζηά ιαηνκείνπ ή θπζηθέο 

απνζέζεηο) θαηεξγαζκέλα κε πδξαπιηθέο θνλίεο 

 

Η πξώηε θαηεγνξία αθνξά εξγαζίεο πνπ, θαηά θαλόλα, γίλνληαη επηηόπνπ κε εηδηθά 

αλακνριεπηηθά - αλακηθηηθά κεραλήκαηα (θξέδεο) ρξεζηκνπνηώληαο ην επηηόπνπ 

εδαθηθό πιηθό, ρσξίο κεηαθνξέο πιηθώλ (από ην εξγνηάμην ζηνλ ηόπν αλάκημεο θαη 

αληηζηξόθσο).Η δεύηεξε ζπλήζσο εθηειείηαη κε αλάκημε ησλ αδξαλώλ πιηθώλ ζε 

θεληξηθή εγθαηάζηαζε αλάκημεο θαη ζηε ζπλέρεηα κε κεηαθνξά ζηε ζέζε θαηαζθεπήο 

ηνπ νδνζηξώκαηνο.κε αλαηξεπόκελα απηνθίλεηα, δηάζηξσζε κε πεξαησηέο (finishers 

πνπ έρνπλ ππνζηεί θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο γηα λα κπνξνύλ λα δηαζηξώλνπλ πάρε 

ζηξώζεσλ κέρξη θαη 30 cm )  θαη ζπκπύθλσζε ηνπ κίγκαηνο κε δνλεηηθνύο 

νδνζηξσηήξεο. Σν ζπκππθλσκέλν κίγκα πξνθπιάζζεηαη από εμάηκηζε ηνπ 

πεξηερόκελνπ λεξνύ κε επάιεηςε κε αζθαιηηθό γαιάθησκα ή ζπαληόηεξα, κε ζπρλά 

θαηαβξέγκαηα. Αλ ην κίγκα πιεξνί νξηζκέλεο απαηηήζεηο (ζπλήζσο ην κίγκα πξέπεη 

λα έρεη CBR>60) ε θπθινθνξία ησλ απηνθηλήησλ επηηξέπεηαη ακέζσο κεηά ην πέξαο 

ηεο ζπκπύθλσζεο, εθ’όζνλ ιεθζνύλ κέηξα γηα ηελ απνθπγή επηθαλεηαθώλ θζνξώλ 

(όπσο ξνδηέο ή απνθινηώζεηο από απόηνκεο αιιαγέο επηηάρπλζεο ή από απόηνκεο 
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ζηξνθέο θ.α).  Δλλνείηαη όηη ε αζθαιηηθή επάιεηςε πξνζηαηεύεηαη κε δηαζθνξπηζκό 

ςεθίδαο.  ηηο  πεξηπηώζεηο πνπ δελ ηθαλνπνηνύληαη νη πξναλαθεξζείζεο απαηηήζεηο  

ηόηε απαγνξεύεηαη ε θπθινθνξία θνξηεγώλ απηνθηλήησλ  επί ηνπιάρηζηνλ 7 εκέξεο. 

 

Σν λεξό εμαζθαιίδεη δύν απαηηήζεηο: 

 Σελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ρεκηθήο αληίδξαζεο ηεο πδξαπιηθήο θνλίαο, γεγνλόο 

πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ηνπο απαξαίηεηνπο ζπλδέζκνπο κεηαμύ ησλ θόθθσλ θαη 

ζα βειηηώζεη ηα κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κίγκαηνο (αληνρή, κέηξν 

ειαζηηθόηεηαο, θέξνπζα ηθαλόηεηα) 

 Σελ ηθαλνπνηεηηθή ζπκπύθλσζε, ε νπνία γίλεηαη ζπλήζσο κε νδνζηξσηήξα θαη 

ζε ζπάληεο πεξηπηώζεηο κε εζσηεξηθνύο δνλεηέο κάδαο ζθπξνδέκαηνο όηαλ 

ρξεζηκνπνηνύληαη δηαζηξσηήξεο νιηζζαηλόλησλ ηύπσλ (slip-form pavers). Η 

απαίηεζε γηα ηελ κέγηζηε δπλαηή ζπκπύθλσζε είλαη εθείλε πνπ θαζνξίδεη ηελ 

ηειηθή πνζόηεηα ηνπ λεξνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην κίγκα, (βέιηηζηε γηα 

ζπκπύθλσζε πγξαζία θαη όρη ν ιόγνο Ν/Σ). 

 

Oη πδξαπιηθέο θνλίεο ζπλήζσο είλαη: 

 Σζηκέλην Πόξηιαλη  (ΔΛΟΣ/ΔΝ 197)  

Σα κίγκαηα νλνκάδνληαη: 

o ηαζεξνπνηεκέλα/θαηεξγαζκέλα κε ηζηκέλην εδαθηθά πιηθά (soil treated 

with cement) θαη δηέπνληαη από ηελ Πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ/ΔΝ 14227.10  

o Σζηκεληόδεηα θνθθώδε κίγκαηα (cement bound granular mixtures) ή ΚΘΑ 

θαη δηέπνληαη από ηελ Πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ/ΔΝ 14227.01, εθόζνλ ηα πξνο 

θαηεξγαζία πιηθά είλαη  θνθθώδε αδξαλή πιηθά (πνπ δηέπνληαη από ην 

πξόηππν ΔΛΟΣ/ΔΝ 13242) κε ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο σο πξνο ηε 

δηαβάζκηζή ηνπο. Σα κίγκαηα πξέπεη επηπιένλ λα ηθαλνπνηνύλ νξηζκέλεο 

απαηηήζεηο σο πξνο ηελ αληνρή ή θαη ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο 

Η παιαηά νλνκαζία γηα ηα παξαπάλσ κίγκαηα είλαη ΔΤ γηα ηα εδαθηθά πιηθά 

ζηαζεξνπνηεκέλα/ θαηεξγαζκέλα κε ηζηκέλην(ζηαζεξνπνηεκέλα εδαθηθά πιηθά) 

θαη ΚΘΑ γηα ηα ακκνράιηθα (θαηεξγαζκέλα ζξαπζηά ακκνράιηθα).  

 Ππξηηηθή ή Αζβεζηνύρνο Ιπηάκελε Σέθξα (ζύκθσλα κε ΔΛΟΣ/ΔΝ 14227.04) 

Σα κίγκαηα νλνκάδνληαη: 
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o Δδαθηθά πιηθά ζηαζεξνπνηεκέλα κε Ιπηάκελε Σέθξα (Soil treated by fly 

ash) θαη δηέπνληαη από ηελ Πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ/ΔΝ 14227.14 

o Αδξαλή θαηεξγαζκέλα κε Ιπηάκελε Σέθξα (Fly ash bound mixtures) θαη 

δηέπνληαη από ηελ Πξνδηαγξαθή ΔΛΟΣ/ΔΝ 14227.03. Σα αδξαλή πξέπεη 

λα είλαη ζύκθσλα κε ην Πξόηππν ΔΛΟΣ/ΔΝ 13242 θαη λα ηθαλνπνηνύλ 

ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο σο πξνο ηε δηαβάζκηζε ηνπο. Σα κίγκαηα πξέπεη 

επίζεο λα ηθαλνπνηνύλ απαηηήζεηο σο πξνο ηελ αληνρή ή θαη ην κέηξν 

ειαζηηθόηεηαο 

Η Ιπηάκελε Σέθξα, αλάινγα κε ην είδνο ηεο, ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπλδπαζκό κε 

πξόζζεηα πιηθά όπσο Ca(OH)2, CaO, ηζηκέλην, γύςν (CaSO4.2H2O), 

θνθθνπνηεκέλε ζθσξία θ.α. Σα πξόζζεηα απηά  ελεξγνπνηνύλ ηελ πνδνιαληθή 

αληίδξαζε ή επαπμάλνπλ άιιεο αληηδξάζεηο. 

 Δηδηθέο θνλίεο Οδνπνηίαο (ENV 13282 Hydarulic Road Binders – Composition, 

specifications and conformity criteria)  

Σα κίγκαηα δηέπνληαη από ηηο Πξνδηαγξαθέο ΔΝ 14227.13 (Soil treated by 

hydraulic road binder) θαη EN14227.05 (Hydraulic road binder bound mixtures) 

αλάινγα αλ ην πξνο θαηεξγαζία πιηθό είλαη εδαθηθό πιηθό ή αδξαλέο πιηθό (ΔΝ 

13242) κε νξηζκέλεο απαηηήζεηο σο πξνο ηε δηαβάζκηζε αληίζηνηρα. Σα 

θαηεξγαζκέλα αδξαλή πιηθά πξέπεη, όπσο θαη ζηηο πξνεγνύκελεο πεξηπηώζεηο, 

λα ηθαλνπνηνύλ απαηηήζεηο σο πξνο ηελ αληνρή ή θαη ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο 

 θσξία Τςηθακίλσλ (ΔΝ 14227.02) ζε ζπλδπαζκό ζπλήζσο κε πδξάζβεζην 

(ΔΝ 14227.11) ή κε ηζηκέλην (ΔΝ 197.01) ή γύςν ή άιιεο ζθσξίεο 

 Σα κίγκαηα θαιύπηνληαη από ηελ Πξνδηαγξαθή EN 14227.12 γηα εδαθηθά 

πιηθά θαη από ηελ Πξνδηαγξαθή 14227.02 γηα αδξαλή κε απαηηήζεηο σο πξνο ηε 

δηαβάζκηζε 

 Τδξάζβεζηνο ή Άζβεζηνο ( ΔΝ 459) 

Πξόθεηηαη γηα ζηαζεξνπνίεζε ή βειηίσζε εδαθηθώλ πιηθώλ γηα ηε ρξήζε ησλ 

εδαθώλ απηώλ ζε ζηξώζεηο έδξαζεο ή άιιεο ζηξώζεηο νδνζηξσκάησλ, ηα νπνία 

δηαθνξεηηθά δελ ζα ήηαλ δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Η Πξνδηαγξαθή πνπ 

δηέπεη ηα πιηθά απηά είλαη ΔΝ 14227.11 

Πξέπεη λα ηνληζηεί όηη όια ηα παξαπάλσ αλαθεξόκελα Πξόηππα ΔΝ αθνξνύλ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κηγκάησλ σο πξνο νξηζκέλεο απαηηήζεηο  πιηθώλ θαη κηγκάησλ  
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θαη επίζεο πεξηιακβάλνπλ έιεγρν παξαγσγήο απηώλ αιιά δελ πεξηιακβάλνπλ θακία 

νδεγία ή απαίηεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζηξώζεσλ. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδεηαη ζηα ζέκαηα απηά από ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ην γεγνλόο ηεο ζύληαμεο κεγάινπ αξηζκνύ ηέηνησλ ιεπηνκεξώλ 

Πξνηύπσλ θαη Πξνδηαγξαθώλ, πνπ ζθνπό έρνπλ λα ελαξκνλίζνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ 

πιηθώλ νδνζηξσζίαο ζηελ Έλσζε. Δληνύηνηο, ηα Πξόηππα απηά δελ έρνπλ - πξνο ην 

παξόλ - ππνρξεσηηθή κνξθή θαη δελ πεξηιακβάλνπλ ην Πξνζάξηεκα ZA. 

 

3. Βαζικές αρτές σπολογιζμού ηων οδοζηρωμάηων - σμβολή ηων 

καηεργαζμένων ζηρώζεων ζηη ζσμπεριθορά ηων οδοζηρωμάηων 

Ο ππνινγηζκόο ηνπ απαηηνύκελνπ πάρνπο ησλ νδνζηξσκάησλ γίλεηαη κε αλάιπζε θαη 

ππνινγηζκό ησλ αλαπηπζζόκελσλ ηάζεσλ θαη παξακνξθώζεσλ ζε δηάθνξεο θξίζηκεο 

ζέζεηο ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη ζύγθξηζε απηώλ κε ηα επηηξεπόκελα κεγέζε πνπ 

θαζνξίδνληαη από ηελ αληνρή ζε θόπσζε ησλ πιηθώλ (αληνρή ζε επαλαιακβαλόκελεο 

θνξηίζεηο). Αλαιπηηθόηεξα, ν θαζνξηζκόο ηεο επηηξεπόκελεο ηηκήο ηεο αληνρήο ή ηεο 

παξακόξθσζεο γίλεηαη κε βάζε ηνλ εξγαζηεξηαθά πξνζδηνξηζκέλν λόκν θόπσζεο 

ηνπ πιηθνύ, ν νπνίνο παξέρεη ηελ ζρέζε κεηαμύ ηεο επηβαιιόκελεο ηάζεο ή 

παξακόξθσζεο θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ επαλαιήςεσλ ησλ θνξηίζεσλ πνπ κπνξνύλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ πξηλ ην πιηθό αζηνρήζεη, ρήκα 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρ 2. : Πξνζδηνξηζκόο ηεο επηηξεπόκελεο ηηκήο ηεο επηβαιιόκελεο ηάζεο ή 

παξακόξθσζεο από ηηο πξνβιεπόκελεο επαλαιήςεηο θνξηίζεσλ 

 

Επαναλήυεις θορηίζεφν Ν

Επιβαλλόμενη ηάζη

ή παραμόρθφζη

Ν1

ε1 ή ζ1 επιηρεπόμενη

(για Ν1)

Επαναλήυεις θορηίζεφν Ν

Επιβαλλόμενη ηάζη

ή παραμόρθφζη

Ν1

ε1 ή ζ1 επιηρεπόμενη

(για Ν1)



. Κόιηαο, Μ.Καηζάθνπ - 9 - 

 

 

 

 

Γηα λα ιεθζνύλ ππόςε νη δηαθνξέο κεηαμύ εξγαζηεξίνπ θαη πξαγκαηηθνύ 

νδνζηξώκαηνο ρξεζηκνπνηνύληαη νξηζκέλνη ζπληειεζηέο πξνζαξκνγήο 

(βαζκνλόκεζε ηνπ εξγαζηεξηαθνύ λόκνπ). 

 Οη αξρέο ηνπ ππνινγηζκνύ απηνύ παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 3: Γεληθή αξρή αλαιπηηθνύ ππνινγηζκνύ νδνζηξσκάησλ 

 

Γεληθά νη θαηεξγαζκέλεο κε πδξαπιηθέο θνλίεο ζηξώζεηο ακκνραιίθσλ έρνπλ κεγάιε 

θέξνπζα ηθαλόηεηα (κεγαιύηεξε από εθείλε ησλ αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ) κε 

απνηέιεζκα λα είλαη εθείλεο πνπ αλαιακβάλνπλ ηα θνξηία θαη επηπνλνύληαη 

πεξηζζόηεξν. Γηα ην ιόγν απηό, ε δηαζηαζηνιόγεζε ησλ ζηξώζεσλ απηώλ πξέπεη λα 

γίλεη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη αθξίβεηα. ηηο πεξηπηώζεηο νδνζηξσκάησλ κε 

ΟΡΗΣΗΚΟΠΟΗΔΗΣΑΗ Ζ ΚΑΣΑΚΔΤΖ

ΤΠΟΛΟΓΗΕΔΣΑΗ : Ο απιθμόρ ηων ιζοδύναμων 

διελεύζεων ηςπικού αξονικού θοπηίος

ΑΡΥΔ

ΚΑΘΟΡΗΕΟΝΣΑΗ : Δίδορ ςλικών

ΔΚΣΗΜΩΝΣΑΗ : Πάση ζηπώζεων

ΤΠΟΛΟΓΗΕΟΝΣΑΗ για κάθε ζηπώζη :

Δ, μ

ζα > ζεπ ή

εα > εεπ

ΤΓΚΡΗΖ

ζα<ζεπ ή

ζα<ζεπ

ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ 

Ο ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ

ζεπ = k ζκ 

ή εεπ = k εκ

Αζθαιηηθέο 

ζηξώζεηο

ηξώζε έδξαζεο

Βάζε

Τπόβαζε

εα

εz

ζα

ζα

Αζθαιηηθέο 

ζηξώζεηο

ηξώζε έδξαζεο

Βάζε

Τπόβαζε

εα

εz

ζα

ζα

ΚΑΜΠΤΛΗ ΚΟΠΩΗ

Δπαλ. Φνξηίζεσλ Ν

ζ ή ε

Ν1

ζθ ή εθ

ΚΑΜΠΤΛΗ ΚΟΠΩΗ

Δπαλ. Φνξηίζεσλ Ν

ζ ή ε

Ν1

ζθ ή εθ

ΑΝΑΛΤΖ  ΟΓΟΣΡΩΜΑΣΟ

 

ΔΝΑΡΞΖ 
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θαηεξγαζκέλεο κε πδξαπιηθέο θνλίεο ζηξώζεηο, νη αζθαιηηθέο ζηξώζεηο δελ 

επηπνλνύληαη ζε εθειθπζκό θαη επνκέλσο δελ θηλδπλεύνπλ από θόπσζε θαη ην πάρνο 

ηνπο θαζνξίδεηαη από πξαθηηθνύο ιόγνπο απνθπγήο ξσγκώλ από αλάδπζε.  

ηελ πεξίπησζε ππνινγηζκνύ επθάκπησλ νδνζηξσκάησλ ππνινγίδνληαη νη νξηδόληηεο 

παξακνξθώζεηο ζηνλ ππζκέλα ηεο αζθαιηηθήο ζηξώζεο (εα) θαη νη θαηαθόξπθεο 

παξακνξθώζεηο ζηελ επηθάλεηα ηεο ζηξώζεο έδξαζεο (εz), γηα ηνλ ππνινγηζκό 

εκηάθακπησλ νδνζηξσκάησλ ππνινγίδνληαη νη νξηδόληηεο ηάζεηο ζηνλ ππζκέλα ηεο 

αλαθπθισκέλεο ζηξώζεο (ζα) θαη νη θαηαθόξπθεο παξακνξθώζεηο ζηελ επηθάλεηα 

ηεο ζηξώζεο έδξαζεο (εz). Γελ απαηηείηαη ν ππνινγηζκόο ησλ παξακνξθώζεσλ ησλ 

αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ, αθνύ δελ επηπνλνύληαη ζε εθειθπζκό θαη επνκέλσο δελ 

θηλδπλεύνπλ από θόπσζε. πλεπώο, ην πάρνο ηνπο θαζνξίδεηαη από πξαθηηθνύο 

ιόγνπο, άξα πξνθύπηεη ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δηαθνξά ζην θόζηνο ππέξ ησλ 

εκηαθάκπησλ νδνζηξσκάησλ, ηδηαίηεξα ζε πεξηπηώζεηο κέζεο ε κεγάιεο 

θπθινθνξίαο. Ο ππνινγηζκόο ηνπ πάρνπο ηνπ νδνζηξώκαηνο αθνξά θπξίσο ηηο 

θαηεξγαζκέλεο ζηξώζεηο νη νπνίεο επηπνλνύληαη ζε εθειθπζκό από θάκςε. Οη 

αλαπηπζζόκελεο ηάζεηο πξέπεη λα επηηξέπνπλ έλα αξηζκό επαλαιήςεσλ θνξηίζεσλ 

πνπ δελ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξνο από ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ θπθινθνξία 

θνξηίζεηο. Ο έιεγρνο απηόο γίλεηαη κε ζύγθξηζε ησλ  επηηξεπόκελσλ επαλαιήςεσλ 

θνξηίζεσλ, κε ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ θπθινθνξηαθή κειέηε επαλαιήςεηο 

θνξηίζεσλ. Oη επηηξεπόκελεο θνξηίζεηο  εθηηκνύληαη κε βάζε ηνλ λόκν θόπσζεο από 

ηελ ηηκή ηεο αλαπηπζζόκελεο ηάζεο πνπ ππνινγίδεηαη. (πρ γηα αλαπηπζζόκελε ηάζε 

ζ1 πξνθύπηεη από ην ζρήκα 2 όηη νη επηηξεπόκελεο επαλαιήςεηο θνξηίζεσλ είλαη Ν1). 

ηελ πεξίπησζε εκηαθάκπησλ νδνζηξσκάησλ ηα νπνία έρνπλ ηε βάζε θαη ηελ 

ππόβαζε από θαηεξγαζκέλα κε πδξαπιηθέο θνλίεο πιηθά ν ππνινγηζκόο ζπληζηάηαη 

λα γίλεηαη ππό 2 ζπλζήθεο:  

πλζήθε 1    ζεσξείηαη όηη νη δύν ζηξώζεηο είλαη κεηαμύ ηνπο ζπγθνιιεκέλεο 

θαη νη δύν ζηξώζεηο νπζηαζηηθά ιεηηνπξγνύλ σο κία εληαία 

ζηξώζε (αλαπηπζζόκελεο ηάζεηο: ζβ1 ζηνλ ππζκέλα ηεο βάζεο 

θαη  ζπ1 ζηνλ ππζκέλα ηεο ππόβαζεο βι ρ 4α) 

πλζήθε 2  ζεσξείηαη  όηη νη δύν ζηξώζεηο δελ είλαη κεηαμύ ηνπο 

ζπγθνιιεκέλεο (δει ππάξρεη δπλαηόηεηα ζρεηηθήο κεηαθίλεζεο 

ζηε δηεπεηθάλεηα) νπόηε νη ζηξώζεηο ιεηηνπξγνύλ σο 

αλεμάξηεηεο ζηξώζεηο θαη θάζε κία αλαπηύζζεη ζηνλ ππζκέλα 
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ηεο ηάζεηο εθειθπζκνύ (ζβ2 ζηε βάζε θαη ζπ2 ζηελ ππόβαζε βι 

ρ4β) 

 

 

 

Η ζεώξεζε όηη δελ ππάξρεη ζπγθόιιεζε κεηαμύ ησλ δύν ζηξώζεσλ θαη επνκέλσο 

επηηξέπεηαη ειέπζεξα ε ζρεηηθή κεηαθίλεζε ησλ δύν ζηξώζεσλ θαηά ηε δηεπηθάλεηα 

είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα εμαηξεηηθά δπζκελήο ζπλζήθε δηόηη ζηε δηεπεηθάλεηα 

αλαπηύζζεηαη νπσζδήπνηε ζεκαληηθή ηξηβή πνπ εκπνδίδεη ηελ νξηδόληηα κεηαθίλεζε. 

Με βάζε ηηο Γαιιηθέο Οδεγίεο ππνινγηζκνύ ε δηαζηαζηνιόγεζε  ηεο βάζεο θαη ηεο 

ππόβαζεο γίλεηαη κε ην εκηάζξνηζκα  (ζβ1+ζβ2)/2  θαη (ζπ1+ζπ2)/2 αληίζηνηρα. 

 

Σν κεηνλέθηεκα ησλ θαηεξγαζκέλσλ κε πδξαπιηθέο θνλίεο ακκνραιηθσδώλ 

ζηξώζεσλ είλαη όηη αλαπηύζζνπλ εγθάξζηεο πξνο ηνλ άμνλα ηεο νδνύ ξσγκέο (ρήκα 

4) πνπ νθείινληαη ζηελ παξεκπόδηζε ησλ παξακνξθώζεσλ πνπ επηβάιινληαη θπξίσο 

ιόγσ ησλ ζεξκνθξαζηαθώλ κεηαβνιώλ (εκέξα - λύρηα). Οη ξσγκέο απηέο κπνξνύλ λα 

ιεθζνύλ ππόςε ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ νδνζηξώκαηνο έηζη ώζηε λα κελ δεκηνπξγνύλ 

δνκηθή αλεπάξθεηα ζηε ζηξώζε. Δληνύηνηο, ε παξνπζία ηνπο πξνθαιεί κε ηνλ ρξόλν 

ηελ αλάδπζή ηνπο ζηελ επηθάλεηα ηνπ νδνζηξώκαηνο κε δύν ζνβαξέο ζπλέπεηεο: 

1. δεκηνπξγία εληύπσζεο αζηνρίαο ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη επνκέλσο απόξξηςε 

απηνύ από ηνπο ρξήζηεο 

ζβ1 

ζπ1 

ζβ2 

ζπ2 

εθειθπζκόο ζιίςε εθειθπζκόο ζιίςε 

α. πγθνιιεκέλεο β.Με  ζπγθνιιεκέλεο 

ρήκα  4: Τπνινγηζκόο ηάζεσλ ζε νδόζηξσκα κε βάζε θαη 

ππόβαζε από θαηεξγαζκέλα κε πδξαπιηθέο θνλίεο πιηθά 

Αζθαιηθέο. ηξώζεηο 

Βάζε από 

Καηεξγ.Τδξαπι.ΚνλΤιηθ 

Τπόβάζε από 

Καηεξγ.Τδξαπι.ΚνλΤιηθ 
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2. δεκηνπξγία δπλαηόηεηαο δηείζδπζεο ηνπ λεξνύ ζηηο θαηώηεξεο ζηξώζεηο θαη 

αλάπηπμεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «άληιεζεο λεξνύ θαη ιεπηώλ πιηθώλ» 

(pumping) κε απνηέιεζκα ηελ επηηάρπλζε ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ νδνζηξώκαηνο. 

Οη ξσγκέο απηέο πξέπεη λα ζθξαγίδνληαη κε εηδηθό αζθαιηηθό ζθξαγηζηηθό 

κίγκα κε εηδηθή απιή κηθξνύ θόζηνπο ηερληθή γεθύξσζεο ηνπ αλνίγκαηνο ηεο 

ξσγκήο. Δληνύηνηο, νη ζθξαγηζκέλεο απηέο ξσγκέο επαπμάλνπλ ηελ αξλεηηθή 

εληύπσζε γηα ην νδόζηξσκα πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο, κε απνηέιεζκα νη αξρέο θαη 

νη παξαρσξεζηνύρνη λα κελ επηιέγνπλ απηό ην είδνο ησλ νδνζηξσκάησλ 

παξόιε ηε δηαθνξά θόζηνπο. 

 

 

 

ρήκα 4: Αλάδπζε ξσγκώλ ζηελ επηθάλεηα ηεο ζηξώζεο θπθινθνξίαο 

 

Σα  ηειεπηαία ρξόληα αλαπηύρζεθε ε ηερληθή ηεο πξνξεγκάησζεο ηεο θαηεξγαζκέλεο 

ζηξώζεο ζε απνζηάζεηο πεξί ηα 3 m. Με ηελ πξνξεγκάησζε επηηπγράλεηαη  κείσζε 

ηνπ αλνηγνθιεηζίκαηνο ησλ ξσγκώλ θαη αύμεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ δύν 

ηκεκάησλ ηεο ζηξώζεο εθαηέξσζελ ηεο ξσγκήο κε απνηέιεζκα ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ αλαδύζεσλ ησλ ξσγκώλ ζηελ επηθάλεηα ηεο αζθαιηηθήο ζηξώζεο. Έρνπλ 

αλαπηπρζεί επίζεο θαη εηδηθά κεραλήκαηα ηα νπνία εθηεινύλ ηελ πξνξεγκάησζε 

Λ.Δ.Α 

Λσξίδα 1 

Λσξίδα 2 

Λσξίδα 3 

Κάηνςε νδνύ κε 3 ισξίδεο θπθινθνξίαο αλά θαηεύζπλζε 

 

Σνκή νδνζηξώκαηνο 
Αζθαιηηθή ζηξώζε 

Καηεξγαζκέλε κε  
πδξαπιηθέο θνλίεο  

ζηξώζε 

Αλάδπζε ξσγκήο 

Αζθαιηηθή ζηξώζε 

Καηεξγαζκέλε κε  
πδξαπιηθέο θνλίεο  

ζηξώζε 

Αλάδπζε ξσγκήο 
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γξήγνξα θαη νηθνλνκηθά. Φαίλεηαη όηη ζην κέιινλ νη θαηεξγαζκέλεο κε πδξαπιηθέο 

θνλίεο ζηξώζεηο ζα θαηαζθεπάδνληαη κε πξνξεγκάησζε θαη ζα έρνπλ απαιιαγεί από 

ην κεηνλέθηεκα ηεο αλάδπζεο ησλ ξσγκώλ. Η πξνξεγκάησζε επαπμάλεη ην θόζηνο 

ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζηξώζεσο θαηά πεξίπνπ 10%. 

 

4. Τπολογιζμός πάτοσς οδοζηρωμάηων 

Γηα λα απνθηεζεί κία εηθόλα ηεο εζσηεξηθήο εληαηηθήο θαηάζηαζεο πνπ 

αλαπηύζζεηαη ζηα νδνζηξώκαηα, ζηα ρήκαηα 5,6α θαη 6β παξνπζηάδνληαη νη 

αλαπηπζζόκελεο ηάζεηο ζε έλα ακηγώο εύθακπην νδόζηξσκα (ρ5) θαη ζε έλα 

εκηάθακπην νδόζηξσκα (ρ6). Η θόξηηζε γίλεηαη κε θνξηίν άμνλα 13 t επί δηπιώλ 

ηξνρώλ (ρ7)  ηελ  πεξίπησζε ηνπ εκηάθακπηνπ νδνζηξώκαηνο, ε αλάιπζε ησλ 

ηάζεσλ έγηλε κε ηηο παξαδνρέο α) πιήξνπο ζπγθόιιεζεο (ζπλεξγαζίαο) ησλ δύν 

ζηξώζεσλ (ρ6α) θαη β) παληεινύο έιιεηςεο ζπλεξγαζίαο (ζπγθόιιεζεο) ησλ δύν 

ζηξώζεσλ (ρ6β) (δπλαηόηεηα νιίζζεζεο κεηαμύ ησλ δύν ζηξώζεσλ). ηελ 

πεξίπησζε (α) νη δύν ζηξώζεηο ιεηηνπξγνύλ σο εληαία ζηξώζε ελώ ζηελ πεξίπησζε 

(β) νη δύν ζηξώζεηο ιεηηνπξγνύλ αλεμάξηεηα ε κία ηεο άιιεο.. Δίλαη θαλεξό όηη νη 

αλαπηπζζόκελεο ηάζεηο είλαη ζεκαληηθά κεγαιύηεξεο όηαλ δελ είλαη ζπγθνιιεκέλεο 

νη δύν ζηξώζεηο.. Γηα ηνλ ιόγν απηό πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα ώζηε θαηά ηε θαηαζθεπή νη δύν ζηξώζεηο λα ζπγθνιιεζνύλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα  6: Αλαπηπζζόκελεο ηάζεηο ζε εύθακπην νδόζηξσκα 

 

Εύκαμηο Οδόζηρωμα

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

-0.800 -0.600 -0.400 -0.200 0.000 0.200 0.400

οροζόνηιες ηάζεις ζy   MPa

 Β
ά

θ
ο

ς
  

 c
m

εθελκσζμόςθλίψη

20 cm

αζθαληικέρ ζηπώζειρ

βάζη από θπαςζηό 

αζύνδεηο αμμοσάλικο

10 cm

20 cm
ςπόβάζη από θπαςζηό 

αζύνδεηο αμμοσάλικο
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ρήκα 6α : Αλαπηπζζόκελεο θακπηηθέο ηάζεηο ζε εκηάθακπην νδόζηξσκα γηα 

θαηεξγαζκέλεο ζηξώζεηο πιήξσο ζπγθνιιεκέλεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 6β : Αλαπηπζζόκελεο θακπηηθέο ηάζεηο ζε εκηάθακπην νδόζηξσκα γηα 

θαηεξγαζκέλεο ζηξώζεηο ρσξίο ζπγθόιιεζε 

 

Οη δηάθνξεο Πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο πξνβιέπνπλ εηδηθά κέηξα γηα ηελ επίηεπμε 

απηήο ηεο ζπγθόιιεζεο, ην πιένλ αμηόπηζην ησλ νπνίσλ είλαη ε δηάζηξσζε θαη 

ζπκπύθλσζε ηεο ππεξθείκελεο ζηξώζεο ακέζσο κεηά ην πέξαο ηεο ζπκππθλώζεσο  

 Σηρώζεις ζσγκολλημένες
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εθελκσζμόςθλίψη

Σηρώζεις μη ζσγκολλημένες
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αζθαληικέρ ζηπώζειρ

βάζη από ΚΘΑ

ςπόβαζη από ΚΘΑ

10 cm

20 cm

20 cm

δυνατότητα ολίσθησης

0.613 

0.600 

0.44 

0.035 
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ηεο ππνθείκελεο ζηξώζεο κε ζπλδπαζκό ρξήζεσο επηβξαδπληηθώλ πξνζζέησλ πνπ 

επηβξαδύλνπλ ηελ  πήμε ησλ πδξαπιηθώλ θνληώλ.  Γεδνκέλνπ όκσο όηη ππάξρεη 

θίλδπλνο λα κελ επηηεπρζεί πιήξεο ζπγθόιιεζε ζηελ πξάμε, νη Γαιιηθέο Οδεγίεο 

Τπνινγηζκνύ ησλ νδνζηξσκάησλ ζπληζηνύλ ν ππνινγηζκόο ηνπ πάρνπο λα γίλεηαη κε 

ην εκηάζξνηζκα ησλ ηάζεσλ. Δπνκέλσο ε αλώηεξε θαηεξγαζκέλε ζηξώζε ζα 

ππνινγηζηεί γηα λα αληέρεη ηηο πξνβιεπόκελεο επαλαιήςεηο θνξηίζεσλ  γηα 

αλαπηπζζόκελε ηάζε ίζε πξνο  (0.035+0.600)/2 = 0.32 ΜΡα  ελώ ε θαηώηεξε γηα 

ηάζε ίζε κε (0.613+0.44)/2 = 0.53 ΜΡα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 7:  Φόξηηζε κε ην θνξηίν ππνινγηζκνύ θαη θξίζηκεο ζέζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκό  

ηνπ πάρνπο ησλ νδνζηξσκάησλ  

 

 

 

Γηα ηα παξαπάλσ νδνζηξώκαηα ππνινγίζηεθε επίζεο θαη ε αλαπηπζζόκελε 

θαηαθόξπθε ηάζε ζz  ζηελ επηθάλεηα ηεο ζηξώζεο έδξαζεο,  ε νπνία επίζεο 

παξνπζηάδεηαη ζηα παξαπάλσ ζρήκαηα. Δίλαη θαλεξό όηη ε αλαπηπζζόκελε ηάζε ζz  

Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο

ηξώζε έδξαζεο

Βάζε

Τπόβαζε

α
α ααα

α = 0.125 mm

p = 0.662 MPa

εr

εz

32.5 kN 32.5 kN

ζr

ζr

Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο

ηξώζε έδξαζεο

Βάζε

Τπόβαζε

Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο

ηξώζε έδξαζεο

Βάζε

Τπόβαζε

α
α ααα

α = 0.125 mm

p = 0.662 MPa

εr

εz

32.5 kN 32.5 kN

ζr

ζr
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ζην εκηάθακπην νδόζηξσκα είλαη ην 1/6 πεξίπνπ ηεο ηάζεο ηνπ ακηγώο εύθακπηνπ 

νδνζηξώκαηνο, γεγνλόο πνπ θαζηζηά ηνλ έιεγρν ηεο αζηνρίαο ηεο ζηξώζεο έδξαζεο 

ζπλήζσο κε αλαγθαίν γηα ηα εκηάθακπηα νδνζηξώκαηα. Αληίζεηα γηα ηα ακηγώο 

εύθακπηα νδνζηξώκαηα ν έιεγρνο απηόο απνδεηθλύεηαη πνιύ ζπρλά θξίζηκνο. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζύγθξηζε θόζηνπο κεηαμύ ησλ δύν ηύπσλ νδνζηξσκάησλ, 

επθάκπησλ θαη εκηαθάκπησλ ππνινγίδνληαη δύν  ηζνδύλακα νδνζηξώκαηα (δει. έλα 

εύθακπην θαη έλα εκηάθακπην νδόζηξσκα)  λα αληέμνπλ ηελ ίδηα θπθινθνξία ζην 

ίδην ρξνληθό δηάζηεκα. 

 

Ο ππνινγηζκόο γίλεηαη κε ηε Γαιιηθή κέζνδν ππνινγηζκνύ ησλ νδνζηξσκάησλ 

(LCPC/SETRA  Conception et Dimensionnement des Structures de Chaussée) κε ηα 

αθόινπζα δεδνκέλα : 

 Θεξκνθξαζία 20 
o
C 

 Φνξηίν άμνλα ππνινγηζκνύ 13t θαηαλεκεκέλν ζε δύν δίδπκνπο ηξνρνύο, όπσο 

θαίλεηαη ζην ρήκα 8 

  Γύν ηηκέο ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ηεο ζηξώζεο έδξαζεο  CBR=10% 

CBR=20% 

 

Ο ππνινγηζκόο έγηλε κε αλάιπζε ζπζηήκαηνο επάιιεισλ ειαζηηθώλ ζηξώζεσλ, κε 

ην νπνίν πξνζνκνηάδεηαη ην νδόζηξσκα, θαη εύξεζε ησλ αλαπηπζζόκελσλ ηάζεσλ 

θαη παξακνξθώζεσλ ζηηο θξίζηκεο ζέζεηο πνπ θαίλνληαη ζην ρήκα 8. Οη 

ππνινγηζκέλεο ηηκέο κε ηνπο θαηάιιεινπο ζπληειεζηέο πξνζαξκνγήο θαη ηνπο 

λόκνπο αζηνρίαο ηνπ ππό εμέηαζε πιηθνύ (αζθαιηόκηγκα  θαη εδαθηθό πιηθό γηα ηα 

εύθακπηα νδνζηξώκαηα, ΚΘΑ θαη εδαθηθό πιηθό γηα ηα εκηάθακπηα) παξέρνπλ ηηο 

επηηξεπόκελεο δηειεύζεηο ηνπ θνξηίνπ ππνινγηζκνύ γηα θάζε πεξίπησζε πάρνπο 

ζηξώζεσλ θαη ηύπνπ νδνζηξώκαηνο. Σα απνηειέζκαηα ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 

γηα δεδνκέλε θέξνπζα ηθαλόηεηα ζηξώζεο έδξαζεο (CBR=10% ή CBR=20%) θαη 

δεδνκέλν αξηζκό ζπλνιηθώλ δηειεύζεσλ θνξηίσλ ππνινγηζκνύ (ηζνδύλακσλ 

δηειεύζεσλ),. Σα άιια ζηνηρεία ησλ νδνζηξσκάησλ είλαη πξνεπηιεγκέλα σο 

αθνινύζσο: 
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 ακπηα νδνζηξώκαηα: πλνιηθό πάρνο ζηξώζεο βάζεο από αζύλδεην θαιώο 

δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό ακκνράιηθν 20 cm. πλνιηθό πάρνο ππόβαζεο από 

αζύλδεην θαιώο δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό ακκνράιηθν 20 cm. 

 Ηκηάθακηα νδνζηξώκαηα: πλνιηθό πάρνο αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ 15 cm 

 

 

 

. 

Ο Πίλαθαο 1 παξνπζηάδεη ηα απαηηνύκελα πάρε εύθακπησλ θαη εκηάθακπησλ 

νδνζηξσκάησλ  γηα ζπλνιηθέο ηζνδύλακεο δηειεύζεηο 1.000.000  θαη 10.000.000 γηα 

ηα εύθακπηα νδνζηξώκαηα θαη 1.300.000 θαη 13.000.000 γηα ηα εκηάθακπηα. Οη 

δηειεύζεηο αληηζηνηρνύλ ζε 3 θαη 27 πεξίπνπ ρξόληα ιεηηνπξγίαο κε κέζε εκεξήζηα 

θπθινθνξά 1000 εκπνξηθώλ νρεκάησλ  θαη γηα ηνπο δύν ηύπνπο νδνζηξσκάησλ. 

εκεηώλεηαη όηη ν ζπληειεζηήο θζνξάο (ν ζπληειεζηήο κεηαηξνπήο ησλ δηειεύζεσλ 

ησλ εκπνξηθώλ νρεκάησλ ζε ηζνδύλακεο δηειεύζεηο ηππηθνύ άμνλα 13t) ζεσξήζεθε 1 

γηα ηα εύθακπηα νδνζηξώκαηα θαη 1.3 γηα ηα εκηάθακπηα ζύκθσλα κε ηηο Γαιιηθέο 

Οδεγίεο. 

 

ηνλ ίδην Πίλαθα παξνπζηάδνληαη θαη νη δηαθνξέο ζηα  πάρε πνπ πξνθύπηνπλ από ηε 

ζύγθξηζε ησλ νδνζηξσκάησλ όπσο θαη νη απαηηνύκελεο θαηά πξνζέγγηζε πνζόηεηεο 

ηζηκέληνπ γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ζηξώζεσλ ΚΘΑ. εκεηώλεηαη όηη, ζύκθσλα κε ηηο 

Δπξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπήο ζηξώζεσλ βάζεο θαη ππόβαζεο από 

αζύλδεηα ακκνράιηθα, ηα πιηθά απηά κεηαθέξνληαη επηηόπνπ ησλ έξγσλ 

πξναλακεκεηγκέλα κε ηελ θαηάιιειε πνζόηεηα λεξνύ (βέιηηζηε πγξαζία) θαη 

δηαζηξώλνληαη κε δηαζηξσηήξα finisher. Δπνκέλσο ην θόζηνο ηνπ πιηθνύ, ηεο 

αλάκημεο κε λεξό, ηεο κεηαθνξάο, ηεο δηάζηξσζεο θαη ηεο ζπκπύθλσζεο δελ πξέπεη 

λα δηαθέξεη νπζηαζηηθά από ην θόζηνο ζηξώζεο ίζνπ πάρνπο από ΚΘΑ (πνπ 

απνηειείηαη ζρεδόλ από ην ίδην αδξαλέο πιηθό) παξά κόλν ζην θόζηνο ηνπ ηζηκέληνπ 

θαη ζην θόζηνο ηεο ζπληήξεζεο θαη πξνξεγκάησζεο ηνπ ΚΘΑ. Σα δύν ηειεπηαία 

εθηηκάηαη όηη απνηεινύλ πεξίπνπ ην 12 - 15 % ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηεο ζηξώζεο. 
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Πίλαθαο 1: Απαηηνύκελα πάρε γηα εύθακπηα θαη εκηάθακπηα νδνζηξώκαηα γηα 

1.000.000 θαη 10.000.000 δηειεύζεηο θνξηίνπ ππνινγηζκνύ 

  

Ηζοδύναμερ 
Γιελεύζειρ 

CBR 
ζηπώζηρ 
έδπαζηρ 

% 

Πάσορ 
ςπόβαζηρ 

mm 

Πάσορ 
βαζηρ 

mm 

Πάσορ 
αζθαλη 

ζηπώζεων 
mm 

Γιαθοπά 
πάσοςρ 

αζθαληικών 
ζηπώζεων  

mm 

Γιαθοπά 
πάσοςρ 

αζύνδεηων 
αδπανών  

mm 

Σζιμένηο 
kg/m2 

Δύκαπηα 1.000.000 10 200 200 210 
60 120 26 

Ζμιάκαμπηα 1.300.000 10 280 150 

Δύκαπηα 10.000.000 10 200 200 320 
170 80 30 

Ζμιάκαμπηα 13.000.000 10 320 150 

Δύκαπηα 1.000.000 20 200 200 180 
30 130 25 

Ζμιάκαμπηα 1.300.000 20 270 150 

Δύκαπηα 10.000.000 20 200 200 280 
130 100 29 

Ζμιάκαμπηα 13.000.000 20 300 150 

 


