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Ιζηοπικό

 Η ρξήζε ηνπ ζθπξ/ηνο γηα ηελ θαηαζθεπή πιαθψλ θχιηζεο ζε

νδνζηξψκαηα ρξνλνινγείηαη απφ ηελ επνρή ηνπ 1νπ Παγθνζκίνπ

πνιέκνπ (San Antonio Texas, USA, 1914) [Taubert, 2006).

 ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 ζε πνιιέο ρψξεο (φπσο Καλαδάο,

ΗΠΑ, Γαιιία, Μ. Βξεηαλία, Βέιγην, Οιιαλδία, Ιηαιία)

θαηαζθεπάδνληαη πςειήο θπθινθνξίαο νδνζηξψκαηα νδηθψλ

δηθηχσλ απφ ζθπξ/καηα νπιηζκέλα κε ζπλερή νπιηζκφ [ACPA,

2001].

 ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ηα νδνζηξψκαηα απηά, ειηθίαο πάλσ απφ 50

ρξφληα, κε ζπλερή θπθινθνξία, δηαηεξνχληαη ζε πνιιή θαιή

θαηάζηαζε.

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.



Ιζηοπικό

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.

Δηθ. 1 – Interstate 10, θνληά ζηε Pomona, California, USA

Υξφλνο Καηαζθεπήο: 

1953

Κπθινθνξηαθφο θφξηνο 

ζήκεξα: 240.000ADT



Ιζηοπικό

 Μεηά ην 1960 παξαηεξείηαη κία έθξεμε ζηελ θαηαζθεπή νδηθψλ

αξηεξηψλ ζηελ Δπξψπε θαη Ακεξηθή, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ

κεηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ.

 Παξάιιεια, αλαπηχζζνληαη λέεο ηερλνινγίεο ζηελ θαηαζθεπή

νδνζηξσκάησλ απφ ζθπξφδεκα πνπ βειηηψλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά

ηνπο θαη ηα θάλνπλ πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθά ελ ζρέζεη κε ηα

αζθαιην-νδνζηξψκαηα, θαζψο θαη ηερληθά κέζα (εμνπιηζκφο) πνπ

κεηψλνπλ ην ρξφλν θαηαζθεπήο θαη αλαβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα

δαπέδσλ.

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.



Ιζηοπικό

 Με ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ, ν ηνκέαο «κεηαθνξέο»

απνθηά έλα ηδηαίηεξα δσηηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκία θαη ε θαηαζθεπή

κεηαθνξηθψλ αμφλσλ αζθαινχο θαη ηαρείαο θπθινθνξίαο βαξέσλ

νρεκάησλ κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ ζπλνιηθφ θφζηνο, επηηάζζεη

πςειήο πνηφηεηαο νδνζηξψκαηα. ε απηή ηελ πξφθιεζε, ε ιχζε

θαίλεηαη λα είλαη ηα νδνζηξψκαηα απφ ζθπξφδεκα.

 χκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ηνπ Forum of European National Highway

Research Laboratories, ην πνζνζηφ ησλ δχζθακπησλ νδνζηξσκάησλ

απφ ζθπξφδεκα ζην ζχλνιν ησλ εζληθψλ νδηθψλ δηθηχσλ, πνηθίιεη απφ

ρψξα ζε ρψξα, απνδίδεηαη θπξίσο ζην ζρεηηθά πςειφηεξν αξρηθφ

θφζηνο θαηαζθεπήο ζπγθξηηηθά κε ηα εχθακπηα αζθαιηηθά

νδνζηξψκαηα, θαζψο θαη ζηελ έιιεηςε εξοικείωζηρ / εμπειπίαρ ηνπ

ηερληθνχ θφζκνπ κε ην ζθπξ/κα νδνζηξσζίαο.

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.



Ιζηοπικό

Οδοζηπώμαηα από ζκςπ/μα ζηο 

ζύνολο ηος οδικού δικηύος ηων Εςπωπαϊκών σωπών

Υώπα Ποζοζηό

Σζερία 50%

Απζηξία 36%

Βέιγην 35%

Γεξκαλία 25%

Γαιιία <10%

Οιιαλδία ≤10%

Πνισλία ≤10%

Ιζπαλία ≤10%

Διβεηία ≤10%

Μεγ. Βξεηαλία ≤10%

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.

 ήκεξα ζηελ θαηαζθεπή 

δχζθακπησλ νδνζηξσκάησλ 

θπξηαξρνχλ ηα νπιηζκέλα κε 

ζπλερή νπιηζκφ ζθπξνδέκαηα.



Σύποι οδοζηπωμάηων από ζκςπόδεμα

 Άοπλο οδόζηπωμα (URC): Η πιάθα θχιηζεο ( κε εγθάξζηνπο

αξκνχο ζπζηνιήο / δηαζηνιήο κε ή ρσξίο δηακήθε νπιηζκφ)

ζηεξίδεηαη ζηε ζηξψζε ππφβαζεο (απφ αζχλδεην ή ζπλδεδεκέλν κε

θνλία αδξαλέο πιηθφ).

 Οπλιζμένο με ζςνεσή οπλιζμό οδόζηπωμα (CRCP): Μηθξφηεξνπ

πάρνπο πιάθα θχιηζεο.

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.



Σύποι οδοζηπωμάηων από ζκςπόδεμα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.

Δηθ. 2 – ρεκαηηθά δηαγξάκκαηα γηα URC (αξηζηεξά) θαη CRCP (δεμηά)



Σύποι οδοζηπωμάηων από ζκςπόδεμα

 ύνθεηορ ηύπορ οδοζηπώμαηορ:

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.



Σύποι οδοζηπωμάηων από ζκςπόδεμα

 Σν URC νδφζηξσκα είλαη νηθνλνκηθφηεξν (ζρεηηθά κηθξφηεξνπ

αξρηθνχ θφζηνπο θαηαζθεπήο ελ ζρέζεη κε ην CRCP) θαη γη’ απηφ

απνηεινχζε ζηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο ηελ πην πξνζθηιή

επηινγή. Οη πηζαλέο κεηαθηλήζεηο κεηαμχ ησλ πιαθψλ ηνπ

νδνζηξψκαηνο παξαιακβάλνληαη κε ηνλ νπιηζκφ ησλ αξκψλ.

 Σν CRCP απνηειεί ηελ ηδαληθή επηινγή γηα πςειήο θπθινθνξίαο

νδνχο ή γηα πεξηπηψζεηο ρακειήο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο ηνπ

εδάθνπο ζεκειίσζεο.

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.



Σύποι οδοζηπωμάηων από ζκςπόδεμα

 χκθσλα κε κειέηε ηνπ Πνιπηερλείνπ ηεο Βηέλλεο θαη ηεο Έλσζεο

Σζηκεληνβηνκεραληψλ Απζηξίαο, έρεη βξεζεί φηη ζηηο θπθιηθέο

δηαζηαπξψζεηο νδηθψλ αμφλσλ (roundabout) ηα νδνζηξψκαηα

εθηίζεληαη ζε πςειά επίπεδα ηάζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο

νξηδφληηεο δηαηκεηηθέο δπλάκεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην

θξελάξηζκα ή ηελ επηηάρπλζε ησλ νρεκάησλ ζηηο εηζφδνπο ή

εμφδνπο αληίζηνηρα ησλ βξφγρσλ, θαζψο θαη απφ ηε θπγφθεληξν

δχλακε πνπ αλαπηχζζεηαη απφ ηελ θπθιηθή θίλεζε.

 Ωο ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ, ηα εχθακπηα νδνζηξψκαηα ησλ

θπθιηθψλ δηαζηαπξψζεσλ αζηνρνχλ πνιχ γξήγνξα,

παξνπζηάδνληαο βαζεηέο απιαθψζεηο θαη απαηηνχληαη πςειά θφζηε

ζπληήξεζεο.

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.



Αζθαιηνζθπξφδεκα θεληξηθνχ δξφκνπ ηεο Θεζζαινλίθεο



Σύποι οδοζηπωμάηων από ζκςπόδεμα

 ηελ Απζηξία, κέρξη ην 2005, 16 νδηθνί θπθιηθνί θφκβνη,

θαηαζθεπάζηεθαλ κε νδφζηξσκα ζθπξ/ηνο.

 ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Απζηξίαο πξνηείλεηαη θαηεγνξία ζθπξ/ηνο

γηα ηνπο θφκβνπο θπξίσλ δξφκσλ C25 / 30 / XF4 / XM2 (A)

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.

Πνζνζηηαία αλαινγία απφ δηαθνξεηηθνχο θαηαζθεπαζηηθνχο ηχπνπο 

νδνζηξσκάησλ ζηελ είζνδν θαη έμνδν βξφγρσλ roundabouts



Σύποι οδοζηπωμάηων από ζκςπόδεμα

Παξάδεηγκα ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο αξκνχ ζε βξφγρν 

θαηαζθεπαζκέλν απφ ζθπξ/κα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.



Σεσνικοοικονομικά και Πεπιβαλλονηικά σαπακηηπιζηικά

 Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ησλ νδνζηξσκάησλ απφ ζθπξ/κα ελ ζρέζεη

κε ηα αζθαιηηθά (ε ημσδνειαζηηθή ζπκπεξηθνξά ηεο αζθάιηνπ θάλεη

ην εχθακπην νδφζηξσκα επαίζζεην ζηα παξακέλνληα θνξηία θαη

ζηε ζεξκνθξαζία), είλαη ν ζρεηηθά κεγάινο σθέιηκνο ρξφλνο δσήο

(30-50 ρξφληα), ρσξίο λα απαηηνχληαη επεκβάζεηο απνθαηάζηαζεο

ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο.

 Απηφ βέβαηα πξνυπνζέηεη ζπλεηφ ζρεδηαζκφ ηνπ ζθπξ/ηνο θαη θαιή

εθαξκνγή.

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.



 ρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ ππάξρεη εκπεηξία θαη θαλνληζηηθά πιαίζηα:

ηα απαηηνχκελα επίπεδα αληνρήο (ζιηπηηθήο θαη θακπηηθήο) είλαη:

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.

Πίλαθαο 1 – ρεδηαζκφο αληνρήο ζθπξ/ηνο

Country Age of testing (days) Concrete strength (MPa)

Compressive    Flexural Tensile (splitting)

Austria 28 35/40 5.5  -

Belgium 90 62.5 - -

Czech Republic 28 25 - 35 3.5 - 4.5 -

France 28 - - 2.7

Germany 28 30/37 - -

Netherlands 28 35/45 - -

Poland 28 - 4 - 6 -

Spain 28 - 3.5 - 4.5 -

Switzerland 28 30 5.5 -

UK 28 - 4.5 - 6 -

Σεσνικοοικονομικά και Πεπιβαλλονηικά σαπακηηπιζηικά



 ρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ππάξρεη ζχγρξνλνο εμνπιηζκφο πνπ

κεηψλεη ην ρξφλν θαηαζθεπήο

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.

Οδφζηξσκα απφ ζθπξ/κα κεηά ην ηειείσκα Pressing-in of dowels every 5 m and

tie bars in spacing of 1 m into fresh 

concrete

Σεσνικοοικονομικά και Πεπιβαλλονηικά σαπακηηπιζηικά



ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.

Dowels Ø 25 mm, 60 cm long,spacing 25 cm -

tie bars Ø 20 mm, 80 cm long,spacing each 1 m

Καηαζθεπή νδνζηξψκαηνο απφ ζθπξ/κα 

ηε λχρηα

Καηαζθεπή νδνζηξψκαηνο απφ ζθπξ/κα 



ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.

Gang mounted spud vibrators, in the 

withdrawn position, for consolidating 

pavement concrete

Pan type surface vibrator for pavement 

construction



σεηικοί κανονιζμοί και Οδηγίερ για οδοζηπώμαηα από ζκςπ/μα

 EUROPEAN STANDARD

EN 138771 (2004): Concrete Pavements

EN13877-2 (2004):Concrete-Pavements-Functional requirements for concrete

pavements

EN13877-3 (2004):Concrete-Pavements-Specifications for dowels to be used in

concrete pavements

 BRITISH CEMENT ASSOCIATION (1994): Concrete pavements for

Highways. Publication Document 46-030 UK

 AASHTO (1986): Guide for design of pavement Structures. American

Association of State Highway and Transportation Officials, Washington DC

 CSN-736123: Pavement-Construction-Rigid Pavements, Czech Standard

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.



Οη πην ζπρλά παξαηεξνχκελεο θζνξέο αθνξνχλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ

ζθπξ/ηνο θαη είλαη:

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.

Δγθάξζηεο ξεγκαηψζεηο Ρεγκαηψζεηο ηπραίνπ πξνζαλαηνιηζκνχ



ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.

Γηαγψληεο ξεγκαηψζεηο Ρεγκαηψζεηο ραξαθηεξηζηηθνχ pattern



ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.

Απνθινίσζε επηθάλεηαο Απνιέπηζε επηθάλεηαο Polish coarse aggregates 

contributes to low skid resistance



Απνθινίσζε επηθάλεηαο ζθπξνδέκαηνο



ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.

Scaling Pop-out



Βάζεη ησλ ζπκπεξαζκάησλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ πθηζηάκελσλ

νδνζηξσκάησλ

 ηα CRCP ε πςειή θακπηηθή αληνρή πξνζηαηεχεη απφ ηελ

ξεγκάησζε. Η ηνπνζέηεζε νπιηζκνχ ζην 1/3 ηνπ πάρνπο απφ ηελ

επηθάλεηα ηεο πιάθαο ειιαηψλεη ην εχξνο ησλ ξεγκαηψζεσλ.

 Σα αζβεζηνιηζηθά αδξαλή ζπκπεξηθέξνληαη ζηηο ζεξκνθξαζηαθέο

κεηαβνιέο θαιχηεξα ελ ζρέζεη κε ηα ππξηηηθά.

 Σα ηζηκέληα ρακειήο ζεξκφηεηαο ελπδάησζεο επλννχλ ηε κείσζε ησλ

ζεξκνθξαζηαθψλ βαζκίδσλ θαη απνθεχγεηαη ε αλάπηπμε εληάζεσλ

ζηε κάδα ηνπ πιηθνχ.

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.



 Δλ ζρέζεη κε ηα εχθακπηα νδνζηξψκαηα, ηα δχζθακπηα απφ ζθπξ/κα,

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν ζφξπβν θχιηζεο ηξνρψλ.

 ρεηηθά κε ην ζέκα απηφ, έρνπλ αλαπηπρζεί ελαιιαθηηθέο ηερλνινγίαο

θηληξίζκαηνο ηνπ θαηαζηξψκαηνο (Γεξκαλία, Απζηξία, Μ. Βξεηαλία),

πνπ βειηηψλνπλ ην θξάηεκα ησλ ηξνρψλ θαη ηελ ειιάησζε ηνπ

ζνξχβνπ (ζε πνιιέο ρψξεο ππάξρεη φξην απνδνρήο).

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.



ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.

Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο ζθπξ/ηνο, ζχκθσλα κε ZTV Beton - StB 91 and 01



ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ, Α.Π.Θ.

Evaluation of structured concrete and exposed aggregate concrete

Surface designs Skid resistance tire/

Initially Long-term carriageway noise

structured concrete

-horizontal line drawn by a steel brush excellent favourable less favourable

- longitudinal burlap line favourable partly less favourable very favourable

- longitudinal steel brush line very favourable partly less favourable very favourable

- longitudinal burlap/comb line very favourable partly less favourable favourable

- longitudinal artificial turf line very favourable partly less favourable very favourable

exposed aggregate concrete

exposed aggregate concrete 0/8 very favourable favourable very favourable

exposed aggregate concrete 0/5 - rougher aggregates are brushed off and partly driven

off by traffic; washed out concrete type 0/5 should

therefore not be generally used

exposed aggregate concrete 0/11 - too rough for a low tire/carriageway noise



Γηα ηε ζχγθξηζε απφ νηθνλνκηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο άπνςεο ησλ

εχθακπησλ θαη δχζθακπησλ νδνζηξσκάησλ έρνπλ αλαπηπρζεί κνληέια

cost-benefits analysis (CBA), φπσο ην PASI model απφ ην IM3 Group

“Economic Evaluation of long-life Pavements” (OECD, 2005), πνπ

ιακβάλνπλ ππφςε:

 Σν αξρηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο

 Σν θφζηνο επεκβάζεσλ θαη δηεπζέηεζεο ηεο θπθινθνξίαο

(παξαθακπηήξηεο νδνί)

 Σν θφζηνο πνπ θαηαβάιιεη ν ρξήζηεο απφ ηηο θαζπζηεξήζεηο θαη ην

θφζηνο ησλ αηπρεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβνχλ ζην δηάζηεκα ησλ

επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ

 Σηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινληα ρψξν απφ ηελ θαηαζθεπή

θαη ηηο επηζθεπέο πνπ απαηηνχληαη

 Σελ απνκέλνπζα αμία ηνπ δαπέδνπ
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 ρεηηθά κε ην αξρηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ε αξρηθή δηαθνξά (15-20%

αθξηβφηεξν νδφζηξσκα απφ ζθπξ/κα ελ ζρέζεη κε αληίζηνηρν

αζθαιηηθφ) έρεη κεησζεί ζε 10% πεξίπνπ.

 Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ απνδείμεη φηη ηα βαξέα νρήκαηα πξνθαινχλ

κεγαιχηεξε παξακφξθσζε ζην εχθακπην νδφζηξσκα. Απηφ ζπληειεί

ζηελ απνξξφθεζε κέξνπο ηεο ελέξγεηαο θίλεζεο / πξνψζεζεο ησλ

ηξνρψλ θαη επνκέλσο πςειφηεξε θαηαλάισζε θαπζίκνπ.

 Με αξθεηά ζπληεξεηηθή ζεψξεζε, ε κείσζε απηή ησλ θαπζίκσλ

θπκαίλεηαη απφ 0,8 ζηα 100km/h ηαρχηεηα ζε 6,9% γηα 60km/h

ηαρχηεηα. Λακβάλνληαο σο πξφηππν κία ηππηθή νδηθή αξηεξία

[1000km πνπ θηλνχληαη 20.000 νρήκαηα (15% trucks)], ηα

απνηειέζκαηα αλάγνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα.
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Δηήζηα εμνηθνλφκεζε ζε $, CO2, NOX, SO2 γηα ηππηθέο νδηθέο αξηεξίεο

% Fuel Savings    Fuel Saved Fuel Savings CO2 Eq NOX SO2

(litres) ($) (tonnes) (kg) (kg)

0.8 min.          376,680                     $301,344               1038.9      11,758       1,486

3.85 avg.       1,812,772                  $1,450,218              4999.6       56,585       7,152

6.9 max.       3,248,865                  $2,599,092               8960.4      101,413    12,818

 Δίλαη θαλεξή ε ζεκαζία ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ γηα ηε δεκφζηα 

πγεία, θαζψο θαη ηεο επίπησζεο ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο κεηαθνξάο ζην 

θφζηνο ησλ θαηαλαισηηθψλ εηδψλ.



 Λφγσ ηεο απαίηεζεο ζπλδεηηθήο θνλίαο ρακειήο έθιπζεο ζεξκφηεηαο

ελπδάησζεο, έλα πνζνζηφ ηνπ clinker ηνπ ηζηκέληνπ ζπλήζσο

αληηθαζίζηαηαη κε βηνκεραληθά πξντφληα (ηπηάκελεο ηέθξεο, ζθσξίεο

πςηθακίλσλ).

 Λφγσ ησλ κεγάισλ πνζνζηήησλ ζθπξ/ηνο πνπ ζπλήζσο απαηηνχληαη

γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο έξγνπ, απηφ ζπληειεί εθηφο απφ ηελ

νηθνλνκία ζηελ απνξξφθεζε ζεκαληηθψλ πνζνζηήησλ ησλ

παξαπξντφλησλ θαη απαιιαγή απφ ην θφζηνο δηαρείξεζεο ηνπο, φπσο

θαη απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο απφζεζήο ηνπο ζην πεξηβάιινλ.
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Αλακίγκαηα ζθπξ/ηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα θαηαζθεπή 

νδνζηξσκάησλ HVFA ζηελ Ιλδία
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Απνηειέζκαηα ζιηπηηθήο θαη εθειθπζηηθήο αληνρήο 

νδνζηξσκάησλ HVFA ζην Ropar, Punjab

Απνηειέζκαηα ζιηπηηθήο θαη εθειθπζηηθήο αληνρήο 

νδνζηξσκάησλ HVFA ζην Gujarat
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1ν νδφζηξσκα HVFA ζηελ Ιλδία

(Ropar, Punjab)

Οδφζηξσκα HVFA ζην Ambujanagar, Gujarat



 Δπηπιένλ ην ζθπξ/κα

νδνζηξσκάησλ είλαη ζρεδφλ

100% αλαθπθιψζηκν πιηθφ.

 Σα ζθπξνδέκαηα

νδνζηξσκάησλ ζην ηέινο

ηεο δσήο ηνπο ζξαχνληαη θαη

ρξεζηκνπνηνχληαη σο πιηθφ

ππφβαζεο γηα ην λέν

νδφζηξσκα.
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Γηαδηθαζία αλαθχθισζεο ζθπξ/ηνο



 χκθσλα κε κειέηεο (ACPA, 2004) έλα νδφζηξσκα εχθακπην

ζπγθξίζηκσλ ζρεδηαζηηθψλ δεδνκέλσλ γηα κία αξηεξία ρακειήο

αληνρήο ππφβαζεο, απαηηεί ηνπιάρηζηνλ δηπιάζηα ζηξψζε αδξαλνχο

πιηθνχ κε φιεο ηηο ζπλέπεηεο πνπ απηφ έρεη ζηελ εμάληιεζε ησλ

θπζηθψλ απνζεκάησλ θαζψο θαη ζηελ επηβάξπλζε (θνζηνινγηθή +

πεξηβαιινληηθή) απφ ηε κεηαθνξά ησλ επηπιένλ αδξαλψλ.
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 Σα νδνζηξψκαηα απφ ζθπξ/κα έρνπλ κεγαιχηεξε αλαθιαζηκφηεηα ηνπ

θσηφο θαη απαηηείηαη κηθξφηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θσηηζκνχ ζηηο

ζθνηεηλέο ψξεο ηνπ 24ψξνπ, ελψ ζηηο ψξεο ειηνθάλεηαο αλαθιάηαη ην

θσο πίζσ ζηελ αηκφζθαηξα.

 Σα νδνζηξψκαηα αζθάιηνπ αλαθινχλ ιηγφηεξν θσο θαη απνξξνθνχλ

πεξηζζφηεξν, κε ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηελ νπνία

απνδίδνπλ ζηελ αηκφζθαηξα, ζπληειψληαο έηζη ζηε δεκηνπξγία

ζεξκψλ λεζίδσλ θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ζρεκαηηζκνχ λέθνπο (smog).

 Δπίζεο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν θσηηζκφ (ιακπηήξεο) αλά κήθνο

δξφκνπ, γηα ην ίδην επίπεδν θσηηζκνχ ηνπ δξφκνπ. Απηφ αληηζηνηρεί ζε

απμεκέλν θφζηνο θαηά 31% ελ ζρέζεη κε νδνζηξψκαηα απφ ζθπξ/κα.
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Γηαθήκηζε ηνπ 1959 ζην Fortune Magazine απφ ηε Portland Cement Association



 Λφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ ζεξκψλ λεζίδσλ ησλ αζθαιηνζηξσκέλσλ

δαπέδσλ, ε ζεξκνθξαζία ησλ θέληξσλ ησλ πφιεσλ είλαη θαηά 5°C

πςειφηεξε ησλ πεξηθεξεηαθψλ νηθηζκψλ θαη απαηηεί ηνπο ζεξκνχο

κήλεο extra ελέξγεηα γηα air-conditioning.

 Έηζη ηα δάπεδα ζθπξ/ηνο ελ ζρέζεη κε ηα αζθαιηννδνζηξψκαηα

ζεσξνχληαη ςπρξέο επηθάλεηεο πνπ κεηψλνπλ ηελ θαηαλάισζε

ελέξγεηαο γηα ςχμε θαηά $ 5 δηζεθ. ην ρξφλν ζηηο Η.Π.Α. [Akbari, 2005]
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Τπέξπζξε θσηνγξαθία ηεο NASA απφ ην Atlanta Hartsfield Airport



 Η Έλσζε Σζηκεληνβηνκεραληψλ ηνπ Καλαδά κε ην Ιλζηηηνχην Athena

Sustainable Materials, εξεχλεζαλ ην ελεξγεηαθφ profile ησλ εχθακπησλ

θαη δχζθακπησλ νδνζηξσκάησλ και ηιρ εκπομπέρ πςπανηών γηα 40

ρξφληα δσήο, ζπγθξίλνληαο 12 αληίζηνηρα νδνζηξψκαηα δηαθφξσλ

θαηεγνξηψλ.
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χγθξηζε ζπλνιηθήο εκπεξηερφκελεο ελέξγεηαο κεηαμχ 

νδνζηξσκάησλ ζθπξ/ηνο θαη αζθάιηνπ



 Δίλαη θαλεξφ φηη ηα αζθαιηννδνζηξψκαηα ησλ πεξηθεξεηαθψλ δξφκσλ

είλαη επηβαξπκέλα κε 30,2% επηπιένλ ελέξγεηα.

 πκπεξαζκαηηθά ηα νδνζηξψκαηα απφ ζθπξ/κα είλαη ε νξζνινγηθφηεξε

επηινγή κε πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά θξηηήξηα. Λφγσ ηνπ κεγάινπ

ρξφλνπ σθέιηκεο δσήο θαη ηεο νηθνλνκίαο πνπ πξνθχπηεη,

πιενλεθηνχλ ζεκαληηθά ησλ αζθαιηηθψλ θαη είλαη ην βέιηηζην γηα

νδνζηξψκαηα πιηθφ πνπ ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε αεηθνξίαο ζηελ

αλάπηπμε ελφο ηφπνπ.
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The “green” material ηεο θαηαζθεπήο νδνζηξσκάησλ


