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1.1. 

1.1.1 

ΤΑΣΕΙΣ 

Τάσεις που αναπτύσσονται στο σκυρόδεμα 

Οι τάσεις, οι οποίες αναπτύσσονται στις πλάκες του 

οδοστρώματος οφείλονται τόσο στην υγρασία και τις 

θερμοκρασιακές μεταβολές, όσο και στις κυκλοφοριακές 

φορτίσεις. Η προεκτίμηση και ο υπολογ-:.σμός των ολικών τάσεων 

οι οποίες αναπτύσσονται τελικά λόγω των αιτιών που 

π ροαναφέ ρθη καν, είναι δυσχερείς, όμως προκειμένου να γίνουν 

κατανοητές οι αρχές σχεδιασμού καθώς και οι αιτίες ανάπτυξης 

διαφόρων ελαττωμάτων είναι σημαντικό να διερευνηθεί η 

ανάπτυξη αυτών των τάσεων. 

1.1.2. Τάσεις που οφείλονται σε αλλαγές υγρασίας και θερμοκρασιακές 

μεταβολές 

Μετά την έκχυση του σκυροδέματος, υπάρχουν πολλοί 

παράγοντες οι οποίοι προκαλούν μεταβολές στις διαστάσεις της 

πλάκας. 

Αρχικά υπάρχουν απώλειες υγρασίας. Στο ενδιάμεσο στάδιο 

σκλήρυνσις, οι απώλειες αυτές οφείλονται στο γεγονός οτι 

ποσοστό του νερού ανάμειξης αντιδρά χημικά με το τσιμέντο , 

αλλά όταν η σκλήρυνση έχει πλέον ολοκληρωθεί, τότε οι 

απώλειες υγρασίας οφείλονται κυρίως στην εξάτμιση. 

Γενικά, οποιαδήποτε απώλεια υγρασίας προκαλεί μια 

γενικευμένη μείωση του μεγέθους της πλάκας. 

Οταν το σκυρόδεμα "δέσει" (δηλ. έχει σκλήρυνση τόσο 

ώστε να θεωρείται ελαστικό υλικό και όχι πλαστικό) και 

α ρχ ίσε ι να συστέλεται αναπτύσσονται εφελ κυστικές τάσεις, λόγω 

του περιορισμού της κίνησης ο οποίος οφείλεται στην τριβή 

πού δημιουργείται του κατω μέρους της πλάκας και της 

υπόστρωσης. 



Αν αυτές οι εφελκυστικές τ(ίσ~:ις υπfψβούν την 

εφελ κυστική αντοχή της πλ(ίκας, τότr. η πλι'χ.κα · θα αστοχ 1ΊσΕ ι 

(ρηγμωτωθεί), (Σχ. 1. ι .) 
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Σχήμα ι. ι Ρωγμή λόγω εφελκυσμού οφειλόμενη σε συστολ11. 

Μια μr:λ{:τη που συσχΕτίζει την ρηγμ<ίτωση μι-: την ωρα 

κατασκευής έδειξε οτι οι πλϊικες που έπεσαν το πρωί, κατ<ί την 

δι(ίρκεια ενός καλοκαιριού στην Αγγλία, ρηγματώθηκαν πολύ 

πε ρισσόηφο απο τις πλ<ίκες που έπεσαν απόγευμα. 

Η r:ξήγηση του φαινομ{:νου αυτού είναι απλ1Ί: Οπως {:πι-:φτΕ 

η θερμοκρασία του περιβάλλοντος κ:ατίί την διάρκεια της 

νύχτας, έπεφτε ταυτόχρονα και η θερμοκρασία της πλϊικας, 

προκαλώντας έτσι περαιτέρω συστολή λόγω απωλr.ιών υγρασίας. 

Οι πλ<J.κ:ες οι οποίες έπεσαν το πρωί, μ{:χρι να βραδυιίσr:ι 

ανέπτυξαν κιίποια αντοχή, όχι ιδαίτερα υψηλή και ήταν αρκ r: τιΧ. 

σκληρές, ώστε να ρωγματωθούν, ενω αυτές που έπr.σαv το 
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απόγευμα βρισκόντουσαν ακόμα στην πλαστική περιοχή και 

μπορούσαν να παραμορφωθούν παρά να ρωγ ματωθούν. 

Κατά την διάρκεια της επόμενης ημέρας, οι πλάκες που 

είχαν πέσει το προηγούμενο απόγευμα είχαν έτσι πάνω απο μιά 

μέρα για να αναπτύξουν αντοχή, έτσι κατά την διάρκεια της 

δεύτερης νύχτας ήταν γενικά αρκετά ανθεκτικές ώστε να μη 

ρωγματωθούν απο την ανάπτυξη των ε φ ελκυστικών τάσεων. 

Για την αποφυγή της ακανόνιστης ρηγμάτωσης λόγω 

συστολής υπάρχει ένα όριο στο μήκος κατασκευής της πλάκας. 

Πριν το 1940, οι : 'cερισσότεροι δρόμοι απο ·σκυρόδ εμα 

κατασκευάζονται σε διάταξη "σκακιέρας" και οι αρμοί ήταν 

αρμοί διακοπής εργασίας. 

Αυτή η τεχνική ήταν εφιις:τή γιατί σχεδόν όλοι οι δρόμοι 

κατασκευάζονταν με τα χέρια και η εκμηχάνιση π εριορίζονταν. 

στην ανάμιξη του σκυροδέματος. Τα τε λ ευταία 40 χρόνια , οι 

περισσότεροι δρόμοι απο σκυρόδεμα κατασκευάζονται σαν 

συνεχόμενες λωρίδες, οι οποίες χωρίζονται απο αρμούς 

συστολής. Με άλλα λόγια, οι αρμοί συστολής είναι ουσιαστικά 

προμελετημένες ρωγμές λόγω συστολής και η απόσταση αυτών 

των αρμών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται οτι 

δεν θα υπάρξει ενδιάμεση ανεπιθύμητη ρηγμάτωση. 

Σε άοπλο σκυρόδεμα , τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα, 

η μέγ ιστη απόσταση των αρμών να είναι περίπου 5μ. εκτός αν 

το χονδρόκοκκο αδρανές είναι ασβεστολιθικό, οπότε η 

απόσταση μπορεί να φθάσει τα 6μ. 

Αυτή η αύξηση της απόστασης οφείλεται στο σχετικά 

χαμηλό συντ ε λεστή θερμικής διαστολής (συστολής) του 

ασβεστόλιθου σέ σχ έ ση με άλλα αδρανή που χρησιμοποιούνται 

για την κατασκευή δρόμων. 

Η απόσταση 

σκυρόδεμα είναι 

ρηγμάτωσ η αλλά 

των αρμων 

οπλισμένο. 

την ελέγχε ι 

μπορεί επίσης 

ο οπλισμός 

έτσι ώστε το 
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πλάτος ρωγμών να 



είναι περιωρισμένο και πρακτικά οι ρωγμές αυτές στην 

πλειοψηφία τους είναι σπανίως ορατές. 

Το σκυρόδεμα επίσης διαστέλεται και αυτή η διαστολή 

μπορεί να προκαλέσει μεγάλες δυνάμεις, ικανές να μετακινήσουν 

βάθρα απο γέφυρες, τοίχους και περιβλήματα υπόγειων δωματίων. 

Γι' αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχει δυνατότητα 

διαστολής σε τέτοιες κατασκευές, όπως επίσης εφαπτομενικά 

σημεία οξείων καμπύλων. Η μέγιστη διαστολή εξαρτάται απο 

πολλές μεταβλητές, απο τις οποίες η πιο σημαντική είναι το 

εύρος μεταβολής της θερμοκρασίας μεταξύ της τιμής στην οποία 

"δένει" το σκυρόδ~μα και της μέγιστης θερμοκρασίας, η οποία 

αναπτύσσεται στη συνέχεια στην πλάκα. 

Σε γενικές γραμμές η ολική διαστολή δεν είναι πιθανό να 

ξεπεράσει την ολική συστολή και κατά συνέπεια οι τάσεις που 

αναπτύσσονται λόγω διαστολής είναι πολύ χαμηλότερ ε ς απο την 

θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος. Γι' αυτό το λόγο κατ ά του ς 

κανονισμούς του Υπουργείου Μεταφορών δεν απαιτούνται αρμοί 

διαστολής σε δρόμους οι οποίοι κατασκευάζονται μεταξύ 21 η ς 

Απριλίου έως 21ης Οκτωβρίου. 

Ολοι οι αρμοί πρέπει να είναι στεγανοποιημένοι, ούτως 

ώστε να αποφευχθεί η διείσδυση του επιφανειακού νερού στην 

υπόβαση ή υπόστρωση (και κατά συνέπεια να τις αποδυναμώσ ε ι) 

και να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό φερτών υλικών που 

εισχωρούν στους αρμούς. 

Αν η αντίρρηση των αρμών δεν είναι επαρκής, τότε με σα 

τους εναποτίθενται φερτά υλικά εμποδίζοντας την εφαρμογή των 

αρμών, κάτι που σε λίγα χρόνια θα έχει σαν αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη αυξημένων τάσεων διαστολής. Αυτές οι υψηλές τιμές 

των τάσεων μπορεί . να αποδυναμώσουν τις πλάκες, πράγμα που 

φα ί vετα ι απο τοπικές θραύσεις στα χείλη του αρμού, επιμ η κ ε ίς 

ρωγμές ή λυγισμοί της πλάκας η οποία έχει σαν αποτ έ λ ε σμα 

την λεγόμενη ήβωση. Οταν συμβεί η "ήβωση" το κομμάτι που 



επηρεάσθηκε -χpεt<Χ.ζετα.ι να επανακατασκr.υαστεί και να 

δημιουργηθεί αρμός διαστολής. (Κεφ(ιλαιο 1. 19). 

1 .1.3 Τάσεις που οφείλονται στην κυκλοφορία 

Ο Westergttίlrd (1926) f:δειξε οτι αν ΕπιβληΟΕί {:να φορτίο 

στην F.πιφ<iνε ια μιας δύσκαμπτης ο ρθογωνικτ'1 ς πλιiκας, η οποία 

{;χει f;δ ρα σε μια ελαστική ομογ ι=-:ν ή στρώση, οι μ{:γ ιστι:~ς τϊισε ις 

αναπτύσσονται όταν το φορτίο εφαρμόζεται σΕ μια γωνία και 

είναι σχεδόν τόσο μεγάλες και οι τιίσεις που αναπτύσσονται αν 

το φορτίο r.φαρμοστεί σε μια ακμή. Mr. εφαρμογή των παραπι'ινω 

σε φορτίσεις που προκαλούνται απο τρο-χούς σε πλιiκι-:ς απο 

σκυρόδεμα, αυτό σημαίνει οτι το πάχος της πλιiκας πρ{:πι-:ι. να 

επιλεγεί έτσι ώστε να διατηρηθούν χαμηλf:ς οι τιμ{:ς των 

γωνιακών τιiσεων και να αποφευχθεί η ρηγμ<iτωση. 

Το πρόβλημα της γένεσης των τάσεων πολλαπλασιιiζεται 

όταν η πλάκα σκ:ευρώνει (στρεβλώνει) λόγω μRταβολών 

θερμοκρασίας και υγρασίας (Σχήμα 1 .2). 

Σχ.1.2. 

·σ···cο· •o•ao"' •Ο· 
ο . . σ . ο a.. σ ~ 

ο • ο • • • G ο ι • Ο • ο •.ο. . Ο· ο • 
cJ• , ,ο () .ο : ~ •. 

• α ο .ο•• • . Ο ·c:i. •.ο c:.." Q 

Στρέβλωση που προέρχεται απο θερμοκρασιακές/ 

/υγρομετρικές μεταβολές. 



Εναλλακτικοί τρόποι για να διατηρηΟούν οι τ<'ίσεις σε 

αποδεκτ(ι όρια είναι: (1) Να μην πατϊινε οι τροχοί σι-: ακμ~:ς και 

γωνίες (2) να εξασφαλίζεται μεταφορϊι φορτίου στους αρμούς. 

Διάφοροι μηχανισμοί μεταφορ<iς φορτίου κατιi μ τ) κος 

συνεχόμενων πλακών, μπορούν να σχεδιασθούν για να εμποδισθεί 

η στρ~:βλωση αλλιί και για να μι-:ταφfψ0ι-:ί το φορτί.ο σΕ κι't.ΟΕ 

πλιίκα. 

Με την προυπόθεση οτι οι ρωγμές δεν ανοίγουν, τα αδρανή 

συναρμόζουν λόγω των ακανόνιστων κατακόρυφων επιφανειών οι 

οποίες δημιουργούνται από την ρηγμιiτωση και εμποδίζι-:ται η 

στρ~:βλωση ενω επίσης γίνεται μερική μεταφοριί φορτίου. Σε 

αρμούς οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι να ανοίξουν για νιι 

εμποδισθεί η ρηγμιiτωση λόγω συστολής, πρέπει να ι::φαρμοσθούν 

πιο θετικ~:ς μ~:θοδοι μεταφοράς φορτίου σε όλους τους δρόμους 

μr, εξαίρεση αυτούς που έχουν μικρή κυκλοφοριακτ) φόρτιση. 

Κατιi την δι<ίρκεια των περι:ισμ~:ων χρόνων ~:χουν 

αναπτυχθεί διιiφο ροι μηχανισμοί μεταφο ριίς φορτίου εκ των 

οποίων ο πιο αποδεκτός είναι η χρήση βλήτρων (συνδετηρίων 

ριiβδων). Σ' αυτή την περίπτωση τα βλήτρα. τοποθετούνται μ~:σα 

στο σκυρόδεμα ανιίμεσα στους αρμούς, έτσι ώστr. η δ ιαη: μ τικ 11 

αντοχή τους να μεταφέρει το φορτίο α.πο την μία πλιίκα στην 

γειτονική της, όπως φαίνεται στο Σχήμα l .3. 

L 

Σχ. l .3 Μεταφορϊι φορτίου μέσω βλήτρων. 

β 



Τα βλήτρα επίσης εμποδίζουν τη στρέβλωση στον αρμό. 

βλήτρων είναι σταθερή Π ρακτικ6. η απόσταση μεταξύ των 

(300mm-απόσταση κέντρων-) αλλά η διάμετρός τους αυξάνεται 

για υψηλότερες κυκλοφοριακές φορτίσεις. 

Επίσης ράβδοι μεγαλύτερης διαμέτρου χρησιμοποιούνται σε 

αρμούς διαστολής παρά συστολής διότι οι ράβδοι των αρμών 

διαστολής εκτός απο διάτμιση καταπονούνται και σε λυγισμό 

().:χ ·ήμα 1.4). 
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Σχ. 1.4 Βλήτρο αρμού διαστολής που καταπονείται σε λυγισμό. 

Το μι:-:γαλύη-;ρο πρόβλημα κατά την κατασκευ ·ή αρμών . μ ε 

βλήτρα c:ίνιiι ότι όλα τα βλήτρα πρέπει να c;ίναι παράλληλα 

τόσο ως προς την επιφάνεια του οδοστρώματος, οσο και ως 

προς τον ιiξονα της οδού. Τρόποι για να ι:-: πιτευχθ ε ί αυτ ό 

π~ : fΗγμιiφονται σι-: πολλ~:ς δημοσιι-:ύσι-:ις, π.χ. παρ. Ι.Υ & 1.10 . 

1.2 ΡΗΓΜΑΤΩΣΗ 

11 ι.ινι'ι.πτυξη ρωγμων σι-: μια πλιiκα, μπορι-:ί να οφι-:ίλι-:ται σ ε 

· · ι.ι Π\)f:πι-:ι να γίνΕται προσπιiθι:-;ια να βpι-:θ ε ί τ ο 
Ωια.φορι.ι. αιτι.ι. ι-.:ι 
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σωστό αίτιο για να εφαρμοσθεί και η ανάλογη μέθοδος επισκευής. 

Για τον ίδιο λόγο είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την χρονική 

στιγμή που παρουσιάσθηκε το ελάττωμα. 

Για παράδειγμα η άλμη που δημιουργείται όταν διαλυθεί το 

αλάτι το οποίο χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του 

πάγου, μπορεί μετά απο χρόνια να προκαλέσε ι διαβρωση στα 

βλήτρα και στις ράβδους αγκιστρώσεως (αγκύστρια). Αν δεν γίνει 

επιδιόρθωση, η παραμόρφωση της πλάκας που προκαλ είται απο 

την διέλευση των οχημάτων μεγαλώνει, προκαλώντας αυξημένες 

τάσεις και τελικά ρωγματώνΕται, το πιθανότερο στην περιοχή του 

αρμού. Και πάλι παίζει σημαντικό ρόλο η συντήρηση των υλικών 

σφραγήσεως των αρμών. 

Απο την άλλη μεριά, αν . αναπτυχθεί μια εγκάρσια ρωγμή 

μεγάλου πλάτους σε μια οπλισμένη πλάκα μέσα σε λίγους μήν ες_ 

απο την κατασκευή της, αυτό δείχνει οτι έχει γίνει κάποια 

κακοτεχνία, όπως π.χ. ανεπαρκής επικάλυψη του οπλισμού. 

1.2.1 Ταξινόμηση των ρωγμών 

Οι ρωγμές ταξινομούνται με βάση την γενική τους διεύθυνση 

και το πλάτος τους. Τελικά κατατάσσονται σε 5 κύριες κατηγορίες 

εγκάρσιες, διαμήκεις, διαγώνιες, γωνιακές και διάφορες. 

Το πλάτος των ρωγμών μετρούμενο απο την στάθμη της 

ε πιφάνειας της ασφάλτου κατατάσσεται ως στενό αν εί ναι 

μικρότερο απο 0,5 mm, μ έ σο απο 0,55% 1,5 mm και πλατύ όταν 

είναι μεγαλύτερο απο 1,5 mm. 
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1.3.2 Σημασία του πλάτους της ρωγμής 

Η δομική σημασία · κάθε ρωγμής εξαρτάται απο το είδος 

τ.ης, το πλάτος της και απο το αν η πλάκα είναι οπλισμένη ή 

όχι. Στ~νές εγκάρσιες ρωγμές σε πλάκες από οπλισμένο 

σκυρόδεμα είναι φυσιολογικές και δεν προκαλούν ιδαίτερη 

ανησυχία καθώς διατηρείται η αλληλοεμπλοκή των αδρανών. 

Εν τούτοις ο θρυμματισμός τέτοιων ρωγμών δείχν ει απώλεια 

της αλληλοεμπλοκής και υποχώρηση του χάλυβα και γι' αυτό θα 

πρέπει να αντιμετωπισθεί ως "μέση" παρά ως στενή ρωγμή όπως 

περιγράφεται στην παράγραφο l. l 8. 

Πλατιές εγκάρσιες ρωγμές σε οποιοδήποτε δρόμο απο 

σκυρόδεμα χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση και πρ έ π ει να 

ανακατασκευαστεί το ελαττωματικό τμήμα σε όλο το βάθος όπως 

περιγράφεται στην παράγραφο l. l 9. 

1.3.3 Εγκάρσιες ρωγμές 

Οι εγκάρσιες ρωγμές μπορεί να προέρχονται απο τα ακόλουθα 

αίτια: 

α) Μεγάλο μήκος πλάκας σε σχέση με το χρησιμοποιούμενο 

οπλισμό. 

β) Ελλε ιψ η επαρκούς επικάλυψης οπλισμού. 

γ) Δυσχέρεια στην κίνηση του αρμού. 

δ) Καθυστέρηση εγκοπής αρμών συστολής. 

ε) Πολύ μεγάλος περιορισμός στη διπλή επιφάνεια βάση ς-

υπόβασης. 

στ) Διάβρωση του οπλισμού οφειλόμενη . σε διαλλείματα άλμης 

που διεισδύουν σε μέσες ή πλατειές μη στεγανοποιημένες 

ρωγμές. 
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ζ) Αδυναμία. μετάδοσης φορτίου σε έναν αρμό. 

Τα αίτια (α) & (β) συνήθως r::χουν ως αποη'::λr:σμα ρωγμ ~:ς 

σε ιc<ίποια απόσταση απο τον αρμό. Αν ο σχ εδιασμός το υ αρμο ύ 

περιλαμβ<ίνει σημr.ίο δημιουργίας ρωγμής στο κϊιτω μ~: ρος τη ς 

π λ <ί κ ας , είναι πολύ πιθανόν να υπ <ί ρ χ F. ι ρ ω γ μ 11 κ ον τ ϊi στη ν 

εγκοπή σφρ<ίγισης, αλλά μπορεί η ρωγμή αυττ) να αναπτυχθ F. ί 

και σε ιίλλο σημείο. (βλ. Σχ. 1.5) 

Σχ. 1.5 Πρώιμη ρηγμάτωση λόγω καθυστερημένης ε γκοπής 

Το μέγεθος της ρηγμάτωσης η οποία οφείλετιιι σε 

υπερβολικό περιορισμό μετακίνησης της υπόβασης ποικίλr,ι από 

μεγ(ίλο αριθμό . στενών ρωγμών έως μικρό αριθμό πλατιών . 

Η ρηγμι1.τωση που οφείλεται στο αίτιο (στ) δεν θα συμβ ε ί 

παρά μετά απο αρκετϊι χρόνια λειτουργίας και f': χει σιιν 

αποτέλεσμα την απώλεια αλληλοεμπλοιcής των αδρανών. Μπορ ε ί 

να επισκευασθεί με 11 ραφή 11 με τον τρόπο που πε ρι γ ριίφr,ται στην 

παράγραφο ι .1.4. 

Αν αναπτυχθεί ρηγμάτωση λόγω του (ζ) στα πρώτα 5 

χρόνια λειτουργίας, το πιθανότερο είναι να οφείλεται σε παριίλειψη 

τοπcθέτησης βλήτρων. Λόγω αν(ίπτυξης του εξοπλισμού εντόπιση ς 

βλ ήτρων Ι .1.1 , αυτό το κατασκευαστικό λ(ιθος θα είναι απίθαν ο 
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να συμβεί στο μέλλον. Επίσης θα ελέγχεται εκτός απο την 

παρουσία και ευθυγράμμιση των βλήτρων μειώνοντας έτσι τον 

κίνδυνο του σφάλματος (γ). 

Ανάλογα με την προδιαγραφή συντήρησης της σφράγιση 

του αρμού, μετά απο 15 χρόνια λειτουργίας ή και περισσότερο, 

είναι πιθανό τα βλήτρα να διαβρωθούν και να αστοχίσουν. 

Αν συμβεί κάτι τέτοιο, οι τάσεις του σκυροδέματος που 

οφείλονται σε κυκλοφοριακές φορτίσεις θα αυξηθούν κατά πολύ 

και οι πλάκες θα στρF.βλώσουν ευκολώτερα αυξάνοντας έτσι τον 

κίνδυνο δημιουργίας εγκάρσιων και γωνιακών ρωγμών κοντά στον 

αρμό. Σ' αυτή την π ε ρίπτωση ο αρμός θα πρέπει να 

επανακατασκευαστεί (βλ. παράγρ. 1.1.9). 

1.3.4 Διαμήκεις ρωγμές 

Οι διαμήκ ε ις ρωγμές μπορεί να οφ είλονται σε ένα απο τα 

παρακάτω αίτια : 

α) Υπερβολικό πλάτος της πλάκας : Δεν είναι σύνηθες να 

οπλίζονται οι πλάκες εγκαρσίως αν και αυτό έχε ι γίνει σε 

αεροδιάδ ρομο , προκειμένου να με ιωθεί ο αριθμός των κατά 

μήκος αρμών. Σε μια συνηθισμένη όπλιση ο εγκάρσιος 

οπλισμός είναι πολύ ελαφρύς και χρησιμε ύ ει μόνο για την 

στήριξη του κυ_ρίως οπλισμού, ο οποίος είναι διαμήκης. 

β) Λάθος τοποθέτηση του σημείο υ δημιουργίας ρηγμάτωσης στο 

κάτω μέ ρος πλ<iκας : Σε μεγάλα έργα τα οδοστρώματα συχνά 

κατασκευάζονται σε 2 ή περισσότερα τμήματα κατά πλάτος, 

τα οποια χωρίζονται απο κατά μήκος αρμούς , οι οποίοι 

κατασκευάζονται με τον ίδιο τρόπο με του ς αρμούς συστολής 

::J..::J.. 



με την διαφοριί οτι χρησιμοποιούνται ριίβδοι αγκυρώσεως και 

όχι βλήτρα (σχ. 1.6). 
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Σχ. 1.6. κατιί μήκος αρμός με ράβδο αγκύρωσης 

γ) Ανισοσταθμία της διαμήκους υποστήριξης σφιίλματα 

στριίγγιση ς και υπtφβολ ικές αλλαγές της πε ριr: κτικότη τας σr: 

υγρασία της στρώσης του εδάφους κυρίως των αργ ιλλ ικcί>ν 

στρώσεων που μπορεί να έχουν σαν 

ανισοσταθμία της στήριξης, υποβοηθώντας 

ρηγμϊιτωση. 

αποτ{:λι:-:σμα τη v 

έτσι την διι:φ 1] κη 

δ) Θλιπτική τ(ιση : αν δεν υπάρχουν αρμοί διαστολής και οι 

αρμοί συστολτ]ς ι::χουν γίνr:ι μονίμως ανοικτοί λ6γω 

εναπόθεάης φερτών υλών μπορεί να αναπτυχθούν σημαντικ~:ς 

θλιπτικές τίίσεις, οι οποίες λόγω της επίδρασης του λόγου 

του Poisson, έχουν σαν αποτέλεσμα την δημιουργία 

εφελκιστικώv τάσεων ικανών να δημιουργήσουν διαμ11 κr:ις 

ρωγμές (βλ. σχ. 1. 7). 
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Σχ. 1. 7 Διαμήκεις ρωγμές λόγω θλιπτικών τιίσεων. 

Οι διαμήκι-;ις ρωγμές δεν είναι αναμενόμενΕς σΕ καμία 

ψ<ίση της κατασκευής δρόμων απο σκυρόδΕμα και η παρουσία 

τους δηλώνει κακοτεχνία. Επειδή δεν δεσμεύονται, οι διαμή κΕις 

ρωγμές συχνά φαρδαίνουν ή μακραίνουν και αν βρί. σκονται σι-: 

οδούς θα εκφυλιστούν πολύ γρήγορα. Οποιαδήποη; μομφι] 

διαμ1]κους ρηγμ<ίτωσης πρέπει να εντοπίζεται και να αντιμr,τωπίζεται 

το συντομώτε ρο δυνατόν. 
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1.3.5 Διαγώνια ρηγμάτωση 

Η διαγώνια ρηγμάτωση είναι σπάνια και το πιθανότερο 

είναι να οφείλεται σε μια μεγάλη αλλαγή της υποστήριξης της 

υπόβασης ή της στρώσης του εδάφους. Π.χ. μια τάφρος γεμάτη 

με ανθεκτικότερο υλικό απο το περιβάλλον υλικό. Οι μέθοδοι 

επισκευής ποικίλλουν απο στεγανοποίηση μέχρι "ραφή" και 

στεγανοποίηση ή ακόμα και αντικατάσταση της πλάκας ανάλογα 

με τον βαθμό ρηγμάτωσης και την κυκλοφοριακή ένταση. 

1.3.6 Πλαστική ρηγματωση 

Η πλαστική ρηγμάτωση διαφέρει τελείως απο τις μορφ έ ς 

που είδαμε προηγουμένως. Συμβαίνει αμέσως μετά την στερεοποίηση 

του σκυροδέματος, καμιά φορά σε λιγότερο χρόνο απο ώρα. 

Η πλαστική ρηγμάτωση εμφανίζεται σαν μια ομάδα κοντών 

σχεδόν παράλληλων μεταξύ τους ρωγμών, κεκλιμένων ως προς 

την πλάκα. Ανεξάρτητες ρωγμές ελαττώνονται σε κάθε άκρο και 

σπάνια είναι βαθιές ή εκτείνονται μέχρι την ακμή. 

Οφείλονται στη γρήγορη απώλεια υγρασίας απο την 

επιφάνεια της πλάκας και εμφανίζονται κυρίως κατά τις μ έ ρ ε ς 

που επικρατεί ηλιοφάνεια όταν παράλληλα φυσάει ξηρός άν ε μος. 

Επίσης η παρουσία σε μεγάλο ποσοστό στεγνών λεπτόκοκκων 

στο μίγμα των αδρανών, τα οποία απορροφούν νερό γρήγορα 

αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης του προβλήματος. 

Πολύ στενές πλαστικές ρωγμές " αυτοεπιδιορθώνονται" και 

δεν προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, εν τούτοις είναι φρόνιμο να 

στεγανοποιούνται οι πλατύτερες πλαστικές ρωγμές με έ να 

γαλακτώδες διάλλειμα καουτσούκ χαμηλού ιξώδους. 
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Οταν συμβαίνει πλαστική ρηγμάτωση, Οα πρέπει να δίνr.τιιι 

ιδιαίτερη προσοχή 

α) στη σκλήρυνση, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας απο 

ήλιο και αέρα 

β) να διατηρp,ίται σf. χαμηλfi Ρ.πίπΡ.δα η πr.ριΡ.κτικότητα του 

μίγματος σι-: υγρασία 

γ) αυστηρόηφος ~:λr.γχος της πι:ψιΕκτικότητιις σΕ αΡ.ρα. 

1.3. 7 Διάφορες ρωγμές 

Αλλr.ς ρωγμι::;ς μπορεί να προκ:λ ηθούν απο διιχφο ρες 

f.ΠfψβιiσΡ.ις π.χ. πλαίσια αγωγ'ών αποχέτευσης, συνήθως σι-: κιίποιιι 

από τις μορφ~:ς που φαίνονται στο σχήμα 1.Χ. 

Σχ. 1.8. Μερικές αιτίες "διάφορων" ρωγμών. 

Αυτές που έρχονται συνήθως είτε απο απροσεξία. στην 

τοπ'Jθέτη ση ή από το γεγονός οτι η πλϊικ:α μπο ρF. ί να 

στηρίζεται τοπικά, π.χ. σε ένα φρεάτιο αποχέτευσης. Αν οι 
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ρωγμές είναι στενές , τότε · η επισκευή δ ε ν κρίν εται αναγ κα ία. 

Αν όμως είναι μέσες θα πρέπει να στε γανοποιηθούν όπω ς 

περιγράφεται στην παράγρ. l. l 8. Οι πλάκες που έχουν υποστε ί 

πλατιές ρωγμές θα πρέπει να επισκευασθούν σε όλο το β άθο ς, 

όπως περιγράφεται στην 

αντιληπτό, οτι στην 

παράγρ. 

περίπτωση 

1.19. Πρέπ ε ι 

πλακών απο 

να γ ιν ε ι 

οπλισμέ νο 

σκυρόδεμα, οι μέσες ρωγμές σύντομα θα γίνουν πλατύτε ρ ε ς κ α ι 

γι' αυτό θα πρέπει η πλάκα να αντικατασταθεί το συντομώτε ρον 

δυνατόν με επανασχεδίαση του αρμού , ούτως ώστε ν α 

αποφευχθεί η επανάληψη του προβλήματος. Αν μια πλάκα 

υποστηρίζεται τοπικά, θα πρέπει να κοπεί και να αφαιρ ε θ ε ί η 

ρωγματωμένη περιοχή, η οποία θα επανακατασκ ε υ ασθ ε ί 

απομονώνοντάς την απο την στήριξη. 

1.4 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΝΕΡΟ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 

Λόγω του ότι στις πλάκες από σκυρόδεμα δ εν δημιουργούντα ι 

αυλακώσεις δεν εμποδίζεται η στράγγιση του επιφαν ε ιακού ν ε ρού , 

πράγμα το οποίο βοηθάει να μειωθούν τόσο η έ κταση των 

σταγονιδίων του νερού στην επιφάνεια του οδοστρώματος , όσο κ α ι ο 

κίνδυνος ατυχημάτων ολίσθησης. 

Οι εγκάρσιες εγκοπέ ς, οι οποίες σχηματίζονται στην 

επιφάνεια του σκυροδέματος, με την χρησιμοποίηση σκούπας μ ε 

άκαμπτες τρίχες η με μηχανή εγκοπών, εξασφαλίζουν τα 

μικρότερα σε μήκος δυνατόν αυλάκια στράγγιση ς ε νω 

ε ξασφαλίζουν επίσης καλή αντίσταση σε ολίσθηση. 
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1.4.1 Αντίσταση σε ολίσθηση 

Με την προϋπόθεση οτι έχει χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη 

αμμος στο σκυρόδεμα, η μικρο-υφή της 

εξασφαλίζοντας καλή αντίστdση σε ολίσθηση 

θα διατηρηθεί 

για χαμηλές 

ταχύτητες, για πολλά χρόνια. Εαν η άμμος που έχει χρησιμοποιηθεί 

για την κατασκευή του σκυροδέματος περιέχει υψηλό ποσοστό 

υλικού· διαλυτού σε οξύ τότε η επιφάνεια του οδοστρώματος θα 

λειανθεί γρήγορα, ακόμη και σε δρόμους ήπιας κυκλοφορίας. 

Και αυτό το πρόβλημα μπορεί να λυθεί μόνο με την αντικατάσταση 

της πλάκας ή χρησιμοποιώντας κάποιο είδος επικάλυψης. 

Για δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, η μακροσκοπική δομή 

είναι σημαντική γιατι βοηθάει στην απομάκρυνση του νερού 

μπροστά απο τα λάστιχα των οχημάτων. Μετά απο πολλά 

χρόνια, χρήσις και σε συνθήκες υψηλών κυκλοφοριακών 

φορτίσεων η μακροσκοπική δομή είναι δυνατόν να φθαρεί. Οι 

μέθοδοι αποκατάστασης περιγράφονται στην παρ. 1.16.8. 

1.4.2 Επιφανειακές βλάβες 

Επιφανειακές βλάβες μπορεί να προέρχονται 

αιτίες-βλάβες λόγω παγετου, καθυστέρηση στα 

ανακάτεμα της ασφαλτόστρωσης (επικάλυψης) 

απο διάφορες 

"τελειώματα", 

μετά την 

στερεοποίηση της κύριας πλάκας που δεν έχει γίνει σωστά , οι 

"μηχανικές βλάβες" που οφείλονται σε νεοτοποθετημένο η 

σκληρυμένο σκυρόδεμα. 

Οι επιφανειακές από σκυρόδεμα μερικές φορές "απολεπίζονται" 

απο την χρήση εκχιονιστικών μέσων και απομάκρυνσης του πάγου. 

Η εφαρμογή ενός μέσου για να ξεπαγώσει ένα οδόστρωμα 

το οποίο είναι ήδη καλυμμένο απο πάγο ή χιόνι , προκαλ ε ί σ ε 
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αυτό μια ταχεία και μεγάλη απώλεια θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία 

η οποία εκλείεται λιώνει τον πάγο και το χιόνι, αλλά ταυτόχρονα 

προκαλεί την ψύξη του νερού το οποίο έχει ήδη παγιδευτεί 

στην επιφάνεια του οδοστρώματος. 

Ετσι η εφαρμογή μέσων για την αντιμετώπιση του πάγου 

και του χιονιού, αυξάνει τους κύκλους στερεοποίησης και τύξης 

του πάγου. Τα αλάτια, που χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό 

και εφαρμόζονται πριν καλυφθεί ο δρόμος απο πάγο ή χιόνι , 

δεν προκαλούν επιφανειακές βλάβες γιατί τα συστατικά τους δεν 

βλάπτουν απευθείας το σκυ'ρόδεμα αν και μακροπρόθεcrμα μπορ ε ί 

να προκαλέσουν διάβρωση στο χάλυβα. 

Αν μια 

σκυρόδεμα, η 

πλάκα κατασκευαστεί με υπερβολικά υγ ράο 

περίσσια του νερού θα εξατμιστεί απο την 

επιφάνεια και έτσι για λίγα χιλιοστά απο την επιφάνεια της 

πλάκας θα υπάρχει ενα μεγάλο ποσοστό κενών και υψηλότε ρη 

απο την μέση περιεκτικότητα σε νερό: λόγος τσιμέντου. Τα κ ε νά 

αυτά μπορούν αύκολα να κορεσθούν και όταν παγώσουν 

αναπτύσσονται εφελκιστικές τάσεις, οι οποίες εχουν σαν 

αποτέλεσμα την "απολέπιση" της επιφάνειας της πλάκας. 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ύπαρξη αέρα στο λό γ ο του 

ασβεστοκονιάματος του σκυροδέματος, μειώνει κατά πολύ τις 

βλάβες λόγω παγετού, πιθανώς με την δημιουργία μικροσκοπικών 

"φυσσαλ ίδων" 

εμποδίζοντας 

παγώνει. Αν 

αέρα, οι οποίες δρούν σαν θάλαμοι "διαστολής" 

την γένεση τάσεων οταν το παγιδευμένο νερό 

ένας δρόμος απο σκυρόδεμα κατασκευάζεται με 

μικρή περιεκτικότητα σε αέρα τότε θεωρείται σωστό να 

χρησιμοποιείται το αλάτι για την αντιμετώπιση του πάγου 

προτού να σχηματισθεί πάγος στην επιφάνεια. Μια βραχυπρόθ ε σμη 

μέθοδος για την αποφυγη επιφανειακών βλαβών σε τέτοιου 

είδους σκυρόδεμα είναι το βρέξιμο της επιφάνειας με λάδι απο 

λιναρόσπορο για την πλήρωση των κενών. Πιο μακροπρόθ ε σμες 

μέθοδοι επισκευής περιγράφονται στην παράγραφο l.16. 
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Οι μηχανικές βλάβες ανεξάρτητα απο τι προκαλούνται 

μπορούν να επισκευαστούν χρησιμοποιώντας μια μέθοδο επικάλυψης 

όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1.12. Αυτή η μέθοδος μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί επίσης για την ε πισκ ε υή τρυπών που 

δημιουργήθηκαν εξαιτίας "σφαιριδίων" αργίλλου τα οποία έμειναν 

στα αδρ.ανή που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του 

σκυροδέματος. 

1.5 ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΓΚΟΠΩΝ 

Οι εγκοπές των αρμών μπορεί να θρυμματισθούν για 

διάφορους λόγους και σε διάφορα βάθη. Για λόγους ε υκολίας 

αντιμετωπίζονται διαφορετικά ως ρηχοί και βαθείς θρυμματισμοί. 

Ο θρυμματισμός, που είναι επίσης γνωστός σαν ανωμαλία 

από τεχνικά σφάλματα π.χ. διαμόρφωση των αρμών σε υγρή 

κατάσταση ή πρόωρης εγκοπής. Αυτά τα σφάλματα μπορεί να μη 

γίνουν αντιληπτά μέχρι το οδόστρωμα να τε θεί σε λειτουργία 

και να δημιουργηθούν τοπικές τάσεις στο αδύναμο σημείο. 

1.5.1 Θρυμματισμός σε ρηχό βάθος 

Οι αρμοί συστολής κατασκευάζονται όσο ακόμα το σκυρόδ ε μα 

είναι νωπό (πλαστική περιοχή) με την χρήση μιας λωρίδας υλικού 

μέ σα στην επιφάνεια η · οποία παίζει τον ρόλο "οδη γού " 

ρω γ μ ής /σχ η ματιστ ·ή εγκοπών. Το ακατέργαστο ξύλο δεν θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται γι' αυτό το σκοπό γιατί θα 

φουσκώσει καθώς απορροφά νερό απο το σκυρόδεμα και 

προκαλ ε ί τάσε ις κοντά στην πε ριοχή του αρμού. 
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Τότε όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.9 μπορεί να δημιουργηθεί 

τοπική ρηγμιίτωση. 

Εικόνα 1.9. 
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Θρυμματισμός λόγω διόγκωσης του υλικού της 

εγκοπής. 

Γι' αυτό το λόγο προτιμούνται υλικι'i που δι::ν διογκώνονται 

γ ι α να χ ρ η σ ιμ ο π οι η θ ο ύ ν ως ο δη γ ο ί. Μ ι α π ο λ ύ κ ο ι ν ή π ρ (i κ τικ ή 

για τον σχηματισμό εγκοπής είναι η δόνηση μιας λr:πίδας σι-; 

σκυρόδr:μα που μόλις έχει στερεοποιηθι::ί και μr:τι'i η εισαγωγι1 

μιας λωρίδας πλαστικού υλικού για να r:μποδισθι=-:ί το κλείσιμο 

της εγκοπής. Σε μικρά έργα απλώς χτυπάμε μι=-: σφυρί την 

λεπίδα στο νωπό σκυρόδεμα. Εν τούτοις οταν δημιουργι=-:ίται η 

ι=-:γκοπή η γύρω περιοχή του σκυροδέματος {:χι=-:ι διαταραχθr:ί και 

κατά συνέπεια πρ{;πει να αναδονηθεί για να διορθωθούν τυχόν 

αδυναμίες. Αυτή η αναδόνηση πρέπει να γίνει προσεκτικά για 

να αποφευχθεί η δημιουργία κεκλιμένης εγκοπής όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 1.10 (α). Αν η γωνία κλίσης από την κιί.Οι=-:τη 

ξεπε ρνι'i τις Ι οο το ελάττωμα πρέπει να διορθωθεί για να 

εμπορισθr:ί ο μετέπειτα θρυμματισμός στο πι'iνω μ{;ρος του αρμού 

(Σχήμα 1.1 Ο.(β)). 
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Εικόνα 1.1 Ο θρυμματισμός που προκαλείται απο κι-:κλιμμ{:νη 

εγκοπή. 

Λόγω του ότι με την δημιουργία εγκοπcόν αποφι-:ύγονται οι 

διακοπές στην κατασκευή, αυτή είναι η καλύτερη μέθοδος αλλϊχ 

δεν είναι πciντα εφικτή. ο κύριος περιορισμός στο πριόνισμα. 

είναι ο τύπος ή το τραχύ <iθροισμα. Τα πέτρινα αΟροίσμο.τα 

είναι πολύ σκλ η ρ<i και επιπλέον έχουν μΡ-γιiλο συνη:λι-:στή. 

εξιiπλωσης, το οποίο σημαίνF.ι οτι το πριόνισμα Οα πρ{:πf:t να 

καθυστερηθεί για να είναι βέβαιο οτι η επίστρωση του 

καλουπιού του τσιμ{;ντου είναι αρκετci δυνατό για να εμ·ποδίσΕι 

τις πέτρες να τραβηχθούν, αντί να κοπούν. Εν τούτοις αν 0 

πριονισμός καθυστερ~σει πολύ, 

πριονισθεί. 

ο αρμός θα ραγίσΕι πριν 

Το τσιμέντο στις πλακέ άκρες χρειάζεται ξεχωριστή 

προσοχή, ιδιαίτερα σε αρμούς καθημερινής εργασίας. Αιχμ.ηρf.ς 

άκρες οι οποίες είναι σχετικci πιο αδύνατες απο το σώμα της 

πλάκας, θα πρέπει να "στρογγυλοποιηθούν" {:να 

εργαλείο, όταν το τσιμέντο είναι αρκετά σκληρό, με ένα τροχό 

γωνιών. Δεν ι-:ίναι όλοι οι θρυμματισμοί αρμών αποτ{:λι:-:σμα 



λαθών κατασκευής. Εαν οι πέτρες συμπιεστούν στις επάνω 

εγκοπές των αρμών, οι ψηλές τοπικές τάσεις μπορούν να 

αναπτυχθούν όταν οι πλάκες δισγκώνονται, τα οποία έχουν ως 

αποτέλεσμα ένα ρηχό θρυμματισμό. 

Το πριόνισμα προσφέρει ένα απλό και αποτελεσματικό 

τρόπο αντιμετώπισης ρηχών θρυμματισμών, με το να αυξάνε ι το 

πλάτος απο την πάνω εγκοπή, όπως φαίνεται στην εικόνα Ι. Ι Ι , 

αλλιώς πρέπει να επανακατασκευαστούν όπως περιγράφεται στην 

ενότητα 1.13. 

ο Ο σ ο ο 1' Ο 

ο .ο. ο:οσ 
σ Ο σ Ο οσ Ο 00 {) ο . ο ο 

QQ 'α () 
ο ο 

0Οσ~Ο-ο-aΊΟο 
οο· ο 0000' ο, 

; 00 ο ο {j ;. . . ο 

φ(•ρδ<•ι' vοντας μια κορυφαία εγ κοπη με πριονισμέ να Εικ:όνα 1.11 "" 
κ:ομμιiτια. 

1.5.2 Θρυμματισμός σε βάθος 

θ τισμου c:κτείνc:ται καλά κάτω από το 
Αυτός ο τύπος - ρυμμιι 

λ , βι:.θος της πιiνω c:γκοπής ακόμη κιiτω απο τις 
φυσιο ογικ:ο ,, 

, ιι-ορφίου. Αυτό προκαλείται απο ?: να απο 
μπιiρες του συνδι-:τικου "" 

τιι παρι.ικιiτω : 
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α) Κακής ευθυγ ριiμμισης της προτροπής του κατω ρήγμα τος 

και της πιίνω F.γ κοπής, όπως φαί νf:ται στην εικόνα ι. ι 2. 

Εικόνα 1. 12. 
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Βαθύς θρυμματισμός r:ξ αιτείας 

κακοευθυγραμμισμένου προτροπ~:α ρήγματο ς 

β) Ενα κτίσιμο συντριμμάτων σ' όλο το βι'ιΟος του αρμού. 

γ) Κακοευθυγραμμισμένες μπάρες συνδετικού κορφίου. 

Ο βαθύς θρυμματισμός μπορΡ.ί να ι::παναδιορθωθf-:ί μόνο fL F. 

Ρ-ις βιiθος ανακατασκευή, όπως ΠΡ.pιγριiφεται στην Ενότητα 1. 1 <;. 

1.6 ΟΛΙΣΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΚΩΝ 

1.6. 1 Ολίσθηση πλακών 

Ασύνδετες πλάκες κατασκευασμένες πιiνω σε μη 

περιορισμένες υποβάσεις μπορούν να δημιουργήσουν "μ{: σα 

προόδου" στους αρμούς, ο κύριος λόγος είναι η μF:τακίνηση των 

υποβιiσεων. Καθώς ένα όχημα ταξιδεύει πιiνω σε ένα αρμό, η 

πλϊικα απο την προσεγγι_σμέvη πλευρά παρεκκλίvεται προς τιι 
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κ:άτω και όταν ο τροχός φεύγει, αυτή παρεκ:κ:λίνει γρήγορα προς 

τα πάνω, δημιοουργώντας μια ζώνη χαμηλής πίεσης του αέρα 

μεταξύ της πλάκ:ας και της υπόβασης τραβώντας υλικ:ά απο κ:άτω 

απο την πλάκ:α στην άλλη πλευρά του αρμού. Μετά το π έ ρασμα 

πολλών οχημάτων ένα σημαντικ:ό ποσόν υλικ:ών έχει μετακινηθεί 

κατά μήκος του αρμού, έχοντας ως αποτέλεσμα τα "μέσα 

προόδου". 

Το πρόβλημα μπορεί να αναγνωρισθεί καθώς η μετατόπιση 

της πλάκ:ας πάντα έχει ως αποτέλεσμα στην "κ:ατηφορικ:ή κ:λίση 

των μέσων προόδου" λιθόστρωτων. Ο δρόμος αναπτύσσεται σε 

μια μη ικ:ανοποιητική ποιότητα ταξιδιού κ:αι αν αφαιθεί έ τσι, θα 

οδηγηθεί αναπόφευκτα στο ράγισμα των πλακ:ών , εξαιτίας της 

άνισης υποστήριξης. Οι πλάκες μπορούν επίσης να μετακινηθούν 

εξαιτίας της άνισης εδαφικής υποστήριξης, μια κ:ατάσταση η 

οποία σύντομα θα οδηγήσει στο ράγισμα των πλακών. 

Και τα δύο αυτά λάθη μπορούν να διορθωθούν με πιεσ η ή 

αντλώντας τσιμέντο να γεμίσει τα κ:ενά κ:αι έτσι να παρέχ ε ι μια 

πιο ολοκ:λ η ρωμένη υποστήριξη. 

Η παρατεταμένη ζωή που μπορούν να ανταπεξέλθουν αυτές 

οι διορθώσεις, που περιγράφονται στην ενότητα l. l 5 εξα ρτάται 

σε μεγάλο βαθμό απο τις συνθήκες του εδάφους κάτω απο το 

λιθόστρωμα και είναι δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις. 

1.6.2 Τακτοποίηση πλακών 

Η παγείωση του εδάφους κάτω απο μια πλάκα ή μεγά λ ες 

μετακινήσεις εξαιτίας, για παράδειγμα η κατάρευση κ:αποιου 

εκ:γαταλελειμένου ορυχείου, μπορούν να οδηγήσουν σε μεγά λ ες 

άνισες τα κ:τοποι ή σεις. Αξιόπιστες μέθοδοι ανύψωσης πλακών. γ ια 

την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος έχουν αναπτυχθεί και 

περιγραφεί στην ενότητα l.15. 
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1.7 ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΑΣΗΣ 

Η ποιότητα ανάβασης που απαιτείται εξαρτάται απο το 

σκοπό του δρόμου. Όσο μεγαλύτερη η ταχύτητα της κινησης, 

τόσο μεγαλύτερη ποιότητα ανάβασης είναι απαιτούμενη απο τους 

οδηγούς. Μια ανάρμοστη ποιότητα ανάβασης, μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα φτωχής κατασκευής, μετακίνηση πλακών, κατεργασμών 

της επιφάνειας ή "μετακίνηση" των αρμών. Προβλήματα που 

προκύπτουν από κακή κατασκευή μπορούν να διορθωθούν , ε ίτ ε 

αντλώντας τομές είτε με αντικατάσταση των πλακών, αλλά η 

ποιότητα ανάβασης είναι γενικά φτωχή, μια επίστρωση ισω ς 

είναι η πιο οικονομική λύση. Υπάρχουν πολλοί τρόποι επιστρώσε ων 

οι οποίοι μπορούν να υιοθετηθούν, η επιλογή των οποίων 

εξαρτάται απο τον σκοπό του δρόμου και τα πιθανά προσόντα 

δυνάμωσης. Οι διαφορετικοί τρόποι επίστρωσης περιγράφονται 

στην ενότητα 1.16. 

1.8 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ 

Επισκευές σε πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος με ζημίες 

μπορούν να υλοποιηθούν σε μια μόνιμη μορφή από τη στιγμή 

της αντικατάστασης του αρχικού σκάμματος. 

Αν η αντικατάσταση θεωρείται αναγκαία για το σπάσιμο 

της πλάκας και χρόνος και προσπάθεια μπορ ε ί να 

εξοικονομηθούν, αλλά μια εξίσου ίση αποτελεσματική επισκ ε υή 

μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και αν αυτό δεν γίνει. Μέθοδοι 

αυτη, ς της δουλειάς περιγράφονται στην 
για την διεκπεραίωση 

ενότητα 1.17. 
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1.9 ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΑ ΑΡΜΩΝ 

Οι αρμοί είναι, ή θα έπρεπε να είναι, πολύ ενεργά μέρη 

οποιουδήποτε λιθοστρώματος απο τσιμέντο και ως αποτέλεσμα το 

υλικό σφραγίσματος υποφέρει απο πολύ πίεση και ένταση, και 

τα δύο καθ' όλη την διάρκεια και κ:αθ' όλο το χρόνο . Οι 

σωματικές διαστάσεις 

μεγάλης σημασίας στον 

σφραγίσματος. 

του σφραγισμένου αυλακώματος, είναι 

προσδιορισμό της απόδοσης οιουδήποτε 

Τα σφραγίσματα γίνονται κυρίως με δύο βασικούς τρόπους , 

προσχεδιασμένα και εφαρμοσμένα, το τελευταίο υποδιαιρ ε μένο 

σε εκείνα που πρέπει να θερμανθούν, για να τα λειώσουν 

αναγκαίο για την . εφαρμογή και σε εκείνα που τα εφοδιάζουν ως 

διμελ ή ή τριμελή πακέτα, τα οποία ανακατεύονται και 

καθαρίζονται σε ασαφή θερμοκρασία, και εφαρμόζονται χάρη σε 

μια χημική αντίδραση. 

1.9.1. Προσχεδιασμένα υλικά σφράγισης. 

Αυτά είναι βασικά μερικοί τύποι σωληνώσεων , από ελαστικά 

υλικά, όπως ελαστομερές πολυχλωροπρένιο, σύμφωνα με το BS 2752. 

Στις Προδιαγραφές του Τμήματος Μεταφοράς επιτρέπονται και άλλα 

υλικά σύμφωνα με το ASTM 02628. Μικροκυψελωτά υλικά 

σφράγισης, που φτιάχνονται από οξικό αιθυλικό βυνίλ ιο, μπορούν 

επίσης να χρησιμοποιηθούν για την απόλυτη σφράγιση αρμών 

αγκυρώσεων, όπου η κίνηση είναι σχετικά μικρή. 

Τα θλιβόμενα σφραγίσματα πρέπει να μένουν υπό θλίψη συνέχεια, 

ακόμα και όταν οι πλάκες είναι πλήρως εν συστολή. Προτείνεται το 

μέγιστο πλάτος του πλήρως ανοιχτού αυλακιού του σφραγισμένο υ 

αρμού να μην ξεπερνά το 70% του πλάτους του μη θλιβόμενου 
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σφραγίσματος, καθώς και το πλάτος του αυλακιού να είναι μικρότερο 

των 30 mm. Οι προδιαγραφές απαιτούν να είναι συνέχεια σε επαφή με 

το υλικό σφράγισης τουλάχιστον το 20% του βάθους των τοιχωμάτων 

των σφραγισμένων αυλακωμάτων. Όπως και με τα χυτά υλικά 

σφράγισης, ένα θλιβόμενο σφράγισμα πρέπει να τοποθετείται 5 

χιλιοστά κάτω από την επιφάνεια της πλάκας, έτσι ώστε να είναι 

λίγες οι πιθανότητες να βγει έξω εξ' αιτίας της κυκλοφορίας ή των 

βανδαλισμών. Συνηθίζεται να απλώνεται μια λιπαντική κολλητική 

ουσία crτον σωλήνα σφραγίσματος για να βοηθήσει αρχικά την 

εγκατάσταση του . και αργότερα στη συγκράτισή του. 

Αυτός ο τύπος σφραγίσματος έχει αποδειχθεί οτι δεν είναι 

δημοφιλής στην πράξη, πιθανώς επειδή τα σφραγισμένα αυλακώματα 

πρέπει να έχουν ομοιόμορφο πλάτος σ' όλο το μήκος, έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η αξιοπιστία του σφραγίσματος. Η ομοιομορφία του 

πλάτους είναι δύσκολο να εγγ 1υηθεί πριν την πλακόστρωση, και αυτός 

πιθανόν να είναι ο λόγος που σπάνια καθορίζονται. Με σωστή 

εγκατάσταση όμως, φαίνεται ότι δεν υπάρχει βασικός λόγος για τον 

οποίο αυτός ο τύπος σφραγίσματος να μην έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. 

l.9.2 Εφαρμοσμένα και χυτά υλικά σφράγισης. 

Η λειτουργία τους εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το σχεδιασμό 

των αυλακωμάτων σφραγίσματος και τη σωστή τοποθέτηση του υλικού 

σφράγισης. Αστοχούν για δύο λόγους: - ξεφλούδισμα από τα 

τοιχώματα του αυλακώματος σφράγισης ή ρήξις κατά μήκος του 

υλικού σφράγισης, εξαιτίας πολύ μεγάλης παραμόρφωσης. 

Στο Σχήμα l. l 3 φαίνεται μια τομή ενός αυλακώματος σφράγισης, 

ο λόγος του πλάτους προς το βάθος, γνωστός ως συντελεστής 

σχήμα τος, δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 1: Ι ούτε μεγαλύτερος 

από 2: ι. Το άνοιγμα του αρμού προκαλεί στο υλικό σφράγισης 

παραμόρφωση. 
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Παραμόρφωση «Υο) = ϊiνοιγμα αρμού Χ 100%/Πλιίτος _αρμού, ίηα ν ~:χι--:ι 
σφραγισθεί. 

i ί 

Σχήμα 1.13 Τομή σφραyισμέ νου αυλακώματος . 

Οσο μεγαλύτερη είναι η επί τοις εκατό παραμόρφωση , τί) σ ο 

μεγαλύτερη r:ί ναι η πιθανότητα να ξεφλουδίσει το υλικό σφ ρ<ί γ ιση ς 

από τα τοιχώματα του αυλακώματος ή/και να γίν ε ι ρήξ ις. Γ ια να 

μειωθεί αυτή η πιθανότητα το αυλάκι πρέπr:ι να σχ ε διαστε ί ~:τσι ώ σ τ ε 

να ελαχιστοποιηθεί η παραμόρφωση. 

Αν το υλικό σφράγισης είναι κολημfνο στη Β <i ση του 

αυλακώματος, η παραμόρφωσή του θα συγκεντρωθι::ί στο πλιί τ ος τη ς 

ρωγμής και κατά συνέπεια θα είναι πολύ υψηλή , γ ε γονό ς τ ο ο πο ί ο Ο α 

οδηγήσει σε γρήγορη ρήξη του υλικού σφρ<iγισης. Για να t-φποδιστ ι:: ί 

αυτό πρέπει να διαχωριστεί η βάση του αυλακιού από το υλι κό 

σφράγισης με τοποθέτηση αυτοκόλλητης ταινίας κατιί μήκος τη ς 

βάσης , προτού τοποθετηθεί το υλικό σφράγισης. 

Καθώς ανοίγει ένας αρμός, το σχήμα της διατομή ς τ ο υ 

σφραγίσματος αλλάζει, αναπτύσσοντας μια μέση κοντά στο κ {: ντρ ο , 

όπως φαίνεται στο σχήμα 1.14. Αν το αυλάκι είναι στε νό (π.χ. έχι:: ι 

συντελεστή σχήματος μικρότερο από 1), η εκτεταμέ νη μ έ ση αυ ξ ιίνι-: ι 

τον κίνδυνο και της ρήξης, στο στενό τμήμα της διατομής, και του 
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ξεφλουδίσματος στα τοιχεία εξ' αιτίας των μεγιίλων κατακόρυφων 

τιίσr,ων στις διr,πιφιίνr.ιες (βλέπε σχ. 1.15) . 

Σχήμα 1.14 Στένεμα μέσης παραμόρφωσης. 
«Μ{;σψ> οφειλόμr,νη στην παραμόρφωση του σφραγίσματος 

Σχήμα 1. 15 Κατακόρυφες τάσεις που προκαλούν «ξεφλούδισμα». 

Κατακόρυφες τιiσε ις που οφείλονται σε οριζόντιι-:ς παραμορφώσr, ι ς . 

Αν οι διαστ(1σεις του αυλακώματος γίνουν τέτοιες ώστε η τιμή 

του συντελεστή σχήματος να είναι έξω από το πεδίο τιμών του λ ό γ ο υ 

πλάτους προς βάθους 1-2, το αυλάκι πρέπει ή να φαρδύνει ή, αν r, ίναι 

τόσο φαρδύ όσο είναι πρακτικά δυνατό, πρέπει ο πυθμέ να ς να 

καλαφατιστεί ώστε να περιορισθεί το βάθος του υλικού σφρ<iγιση ς. 
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Θεωρητικά, η ποσότητα της κίνησης μπορεί να υπολογιστε ί 

. γνωρίζοντας τον συντελεστή διαστολής του σκυροδέματος , το μήκος 

της πλάκας και τη μέγιστη διακύμανση της θερμοκρασίας της πλάκας 

σχεδόν από την ώρα της έκχυσης του υλικού σφράγισης έως την 

ελάχιστη προβλεπόμενη τιμή. Ως βοήθεια για τον υπολογισμό του 

μέσου όρους των μετακινήσεων των αρμών, τυπικές τιμέ ς των 

συντελεστών διαστολής σκυροδέματος, από διαφορ ετικά φυσικά 

αδρανή, φαίνονται στον πιν. 1.2. 

Πίνακας 1.2. Τυπικοί συντελεστές διαστολής σκυροδέματος λόγος , 

Αδρανή : τσιμέντο = 6:1 

Τύποι αδρανών υλικών 

Γρανίτης 

Σκύρα 

Ασβεστόλιθος 

Ψαμμόλιθος 

Χαλαζόλιθος 

Συντε λ ε στής διαστολή ς 

7.9 

7.7 

1 1. 7 

5.9 

8.6 

Αυτές οι τιμές έχουν ληφθεί από την παρ. 1.15 Για δι άφορου ς 

λόγους, 0 ακριβής υπολογισμός μεμονωμένων μετακινήσεων α ρμών 

είναι αδύνατος. Η πραγματική κίνηση του αρμού ε ίναι πιθανόν ν α 

είναι μικρότερη απ' αυτή που καθορίζεται με τους .υπολογισμού ς, 

αλλά καθώς δεν κινούνται όλοι οι αρμοί ομοιόμορφα , μ ε ρικοί θ α 

ανοίξουν περισσότερο από τα αναμενώμενο. Προτείν εται σαν ιδ ανι κ ό , 

το μέσο όρο της μέγιστης παραμόρφωσης του σφραγίσματος να 

σχεδιάζεται στο 20%, και σε καμμία περίπτωση δεν πρ έ π ε ι ν α 

ι ξεπερνάει το 25%. 

Τα χυτά και εφαρμοζόμενα υλικά σφραγίσματος είναι πρα κτικ ά 

ασυμπίεστα, έτσι όταν ο αρμός κλείσει, σχετικά με το πάχος του ότα ν 

πρωτοσφραγίστηκε, αυτά θα ζουλιχθούν προς τα πάνω. Για το λ όγ ο 

αυτό , αν τοποθετηθούν στο ίδιο ε πίπεδο με το επίπεδο της ε πιφ άν ε ια ς 

30 



του οδοστρώματος, θα προεκταθούν τελικά προς τα πάνω, και τότε ή 

θα τραβηχθούν από τα τοιχώματα των αρμών, ή θα απλωθούν στην 

επιφάνεια του οδοστρώματος λόγω της κυκλοφορίας. Γι' αυτό το 

λόγο είναι απαραίτητο να αποσφραγίζονται οι αρμοί 5 χιλιοστά. 

Μέθοδοι επανασφραγίσματος των αρμών περιγράφονται στη 

παράγραφο l.18. 

1.1 Ο ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

Οι επιστρώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν για διαφόρους λόγους. 

(α) για αισθητικούς 

(β) για επιδιόρθωση της ποιότητας ανάβασης, που χάνεται λόγω 

μείζονος σημασίας ζημιών στην επιφάνεια ή μετακινήσεων 

πλακών. 

(γ) για να ξεπεραστεί τυχόν απώλεια της αντίστασης σε ολίσθηση. 

(δ) ανάγκη για ενδυνάμωση του οδοστρώματος 

1.10.1 Ασφαλτούχες επιστρώσεις 

Ασφαλτούχες επιστρώσεις, ποικίλουν από επιφανειακό γέμισμα , 

το οποίο είναι χρήσιμο για σφράγισμα μιας επιφάνειας σκυροδέματος 

με πόρους, σε παχιές επιστρώσεις που αναφέρονται σττην παρ. 

1. 1Ο.2., ι.. l Ο. 3. αυτού του κεφαλαίου και αυτές οι επιστρώσεις στις 

διάφορες μορφές τους εξυπηρετούν στο να λύσουν πολλά από τα 

άνωθεν αναφερθέντα προ βλήμα τα. 
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1·1 Ο.2 Επιστρώσεις από σκυρόδεμα 

Οι επιστρώσεις από σκυρόδεμα μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν για όλες τις αναφερθέντες ανάγκες. Αν η επιφάνεια 

έχει υποφέρει «ξεφλουδίζοντας', ή το παλιό σκυρόδεμα είχε φτιαχτεί 
με ακατάλληλη άμμο που λειαίνεται πολύ γρήγορα υπό κυκλοφοριακή 

κίνηση, μπορεί να διορθωθεί με μια λεπτή συνδετική ή μια μη 

συνδετική επίστρωση. Αυτές οι επιστρώσεις δεν ξεπερνούν μόνο το 

άμεσο πρόβλημα . αλλά μπορούν και να βελτιώσουν την αντοχή της 
κατασκευής του οδοστρώματος. 

l .10.3 Ογκολιθοειδείς και οπτοπλινθοειδείς επιστρώσει. 

Και οι τσιμεντολιθοειδείς και οι οπτοπλινθοειδείς επιστρώσεις 

έχουν χρησιμοποιηθεί για να επιστρώσουν επιφάνειες από σκυρόδεμα 

και ασφαλτούχες επιφάνειες. Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν για να 

βελτιώσουν αισθητικά προβλήματα σε υπό διατήρηση περιοχές, αλλά 

έχει <Ρανεί ότι οι ογκολιθοειδείς επιστρώσεις προσθέτουν σημαντικά 

στην αντοχή των υπαρχόντων οδοστρωμάτων. 

l.11. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 

Οι μορφές αστοχίας που αναπτύσσονται σε οδοστρώματα από 

σκυρόδεμα, και οι αιτίες που τις προκαλούν, περιγράφθηκ:αν στην 
παράγραφο 1 2 Ε' , ν α επιθυμητό, αλλά όχι πάντα εφικτό, να . . ιναι πα τ 

εξακριβωθεί η αιτία οποιουδήποτε προβλήμάτος προτού επιχειρηθεί η 
εΠιδιόρθω δ · ι""ο' και οι πιθανότητες να επιτευχθεί 

ση, σαν ιαγνωστ .... , 
μακροχρ, λ ατι""η' επιδιόρθωση είναι σημαντικά · . ονια και αποτε εσμ ,... 
αυξημέν Λ' δ θ, εις στο σκυρόδεμα είναι φθηνές, αλλά 

ες. ιγες επι ιορ ωσ 

μπο , λ ε'ς vαι μακράς διαρκείας. Ωστόσο, 
ρουν να είναι αποτε εσματικ ,... 



ίσως πρ.έπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι για τις π ε ρισσότε ρ ες 

επιδιορθώσεις, το κόστος ενάρξεως της εργασίας και περιορισμού τη ς 

κίνησης είναι κατά πολύ μεγαλύτερο απ ' ότι αυτό των ίδιων των 

επιδιορθώσεων. Μερικές τεχνικές επιδιόρθωσης ε ίναι ε φαρμόσιμες 

σε διάφορες μορφές αστοχίας. 

1.12 ΛΕΠΤΕΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛ ΥΨΕΙΣ 

Το δέσιμο του νέου σ~υροδέματος ή κονιάματος μ~ το π αλιό 

σκυρόδεμα μπορεί να γίνει με μεγάλη αξιοπιστία και είναι β έ β α ιο ότι 

η αντοχή του δεσμού θα είναι τουλάχιστον ίση με την ε φ ε λκυστι κ ή 

αντοχή του σκυροδέματος. Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθ ε ί γ ι α 

επιδιόρθωση γλιστερών (παρ. Ι .4. Ι), ξεφλουδισμένων και μηνανικ ά. 

κατεστραμμένων επιφανειών (παρ. Ι .4.2), για θρυμματισμέ ν ε ς ε γ κ οπ ές 

(παραγρ. Ι .5. Ι) και για τη δημιουργία επικαλύψ εων σύνδ ε ση ς 

σκυροδέματος (παρ. Ι. Ι 0.2). 

1.12.1 Προετοιμασία για την επιδιόρθωση 

Είναι σημαντικό να επιβεβαιωθεί ότι το παλιό σκυρόδ ε μα ε ίν α ι 

σε καλή κατάσταση και καθαρό , προτού απλωθεί το νέ ο υλικό . Η 

προετοιμασία του σκυροδέματος στο οποίο θα τοποθετηθ ε ί η 

συνδετική επικάλυψη είναι ανάλογη αυτής που γίν εται γι α την 

επιδιόρθωση του ξύλου , όπου η ποιότητα και η διάρκ ε ια ζωή ς τη ς 

νέας εργασίας εξαρτάται εξ' ολοκλήρου από το αμπογιάτιστο τη ς 

ξεφλουδισμένης μπογιάς ή της σαπίλας του ξύλου. Αυτή η αναλογ ί α 

είναι επίσης πραγματική και για το σχετικό κόστος, η προ ετοιμα σί α 

και στις δύο περιπτώσεις ε ίναι το κύριο στοιχείο κόστου ς κ α ι 

χρονικής διάρκειας , τα υλικά επιδιόρθωσης και η εφαρμογή του ς 

είναι σχετικά φθηνά. 
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Συνήθως τα. όρια των ξεφλουδισμένων επιφα.νr.ιών Ρ.ΚτΡ.ίνονται 

πέρα. απ' αυτά που φαίνονται, και για να επι τΡ.υχθΡ. ί πλ 1] ρως 

αποτελr.σμα.τική r.πιδιόρθωση, πρέπει να βρεθούν οι επιφϊtνr:ιr:ς όπου 

πρωτοεμφαvίσΟηκΕ βλ<iβη. Ένας αποτι:--:λι-:σματικός τρόπος ι-: ύρ ι-: σης 

της πραγματικής επιφάνειας που έχει υποστεί ξεφλούδισμα Είναι να 

χτυπήσει στο οδόστρωμα η ιίκρη μιας βαριάς σιδΡ.ρf:νιο:ς ριίβδου , Ρ.κ r. ί 

όπου η r.πιφιίvr.ια F.χει ήδη «ξεφλουδίσει» Ε:νας κούφιος ήχος δηλ(.όν Ε ι 

μι~ι αποκομμ{:vη ι--:πιφιίνεια. Λφού {:χΕι προσδι.uριση:ί η {:κτιιση του 

ξεφλουδίσματος θα ήταν σώφρων να σημαδευη:ί μια πι--:ριοχή κιίπω ς 

μεγαλύτερη, ας πούμε Ι 00 με 150 χιλιοστιί πέρα από τα 

προκαθορισμF.vα όρια. Για διευκόλυνση της εργασίας αποκατιίσταση ς, 

η επιφιίvεια πρέπει να είναι περίπου ορθογώνια. 

Το επόμενο στιίδιο είναι να κόψουμε στις σημαδεμένες γ ραμμ{: ς 

(βλέπε εικ. 1.16) είτε με πριόνι είτε με κόφτη, (βλέπr: Εικ. 1.17), σ ε 

ένα βάθος τουλάχιστον Ι Ο χιλιοστών. 

Εικόνα 1.16 Κόψιμ~-· επιφάνειας 

για να λαξευθεί. 

Εικόνα 1. 17 Κόφτης ρωγμών 

σκυροδέματος 

Και οι δύο μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία και 

καθεμία έχει τα υπέρ της. Η μέθοδος του πριονιού δίνει πιο κοφτr.ρτ] 
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εγιcωπή για την επιδιόρθωση, αλλϊί το ιcόψιμο πρf:πει να επεκταθεί 

μέχρι τις γωνίεc της επιφι!νειαc: (Ειιc. 1. 18) 

/ 
/ 

..... ----.-... 

Θρυμματισμένη επιφάνεια 

Κούφια επιφιi vε ια 

' Κόψιμο 

Σχήμα 1. 18. Επίδραση κοψίματος γύρω από μια θρυμματίσμεvη 
περιοχή. 

Ακόμα. αν το σκυρόδεμα f;χει γίνει από f:vα πολύ σκληρό 

αδρανf:ς, όπως τσακμόπετρα, οι κατακόρυφες πλι-:υρfς του κοψίματο ς 
μπορεί να είναι πολύ γυαλισμένες, συνθήκες οι οποίες δεν φτιιiχνουν 

την ιδανική επιφ<iνεια ώστε να δεθεί με το υλικό της ι:;πικ(ιλυψης. 

Αφού οι ακμές κοπούν το υπόλοιπο της επιφάvF.ιας αφαιρι-:ίται μ p, 
Πολυκέφαλο λιθοξόο (Εικ. 1.19) ή υδραυλικό κοπίδη υψηλής πίΕ-: ση ς 

(Εικ:. 1.20). - · , :.- ... ,.--- ~-- :-~_,r· ~~~ 
~· - ~ , ιCOI - -;. ... :... Τ~ . J ~~ 

.r.:
~ 

Σχήμ-α--Ι.-1-9-.-Π-ο-λ-υιc_ε_'φ_α_λ_ο_ς~~~~Σ-χ7ήμ-α---:-Ι.~2~0~Κ~ό~φ~τ~η~ς~υ~ψη~λ~η~'ς--:--~---~ 

πίεσης νερού λιθοξόος 
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Το κόψιμο πρέπει να συνεχισθεί μέχρι να αφαιρι=:Οεί ι)λο το μη 
~γ ιf:ς υλικό και να παραχθεί μια Επίπεδη και όχι κλ ιμακωη} Βιίση, 
οπως φαίνεται στην Εικ. 1.21. 

χ 
--i_ ___ / 

·-----' 
--,.._ __ --._ __ __.Γ 

Σχήμα 1.21 Διατομή λαξευμένης επιφ<ίνειας 

Αν η β<iση της επιφάνειας που θα επικαλυφθF.ί είναι κλιμακωτή, 

τότε θα συγκρατηθεί τοπικά μαζεμένο υλικό επιδιόρθωσης και θα ' χF.ι 
σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια ορατή ρωγμή. 

Δεν υπιiρχει λόγος εισχώρησης πιο βαθαιιί από το απαραίτητο 
για την ' ' δ' Ο αφαιρεση του ελαττωματικου σκυρο εματος. ταν μια 

κ:ατεστρα ' ' ' δ θ θ ' μμενη επιφάνεια εχει προσφατα επι ιορ ω ει με 

ασφαλτούχο υλικό όλα τα ίχνη ασφάλτου πρf:πει να αφαιρr,Οούν 
Προτού ' Α ' ' ' γινει η καινούργια επιδιόρθωση. υτο μπορt-:ι να γινι-:ι μr, τη 

μέθοδο λ . , , , , λ, ξ Λ 
ψι ου χαλικιού ή ριπής υψηλης πιεσης νερου η α f:υσης. ν 

η επιδιόρθωση πρόκειται να είναι μόνιμη θα πρέπει να γίνF.ι 
πα · ρομοια τυπική προετοιμασία, ανεξαρτήτως του υλικού 
επιδιό θ , 

ρ ω .σης που θα χρησιμοποιηθει. 

Αν η επιδιόρθωση γίνεται crτην άκρη της πλι'iκας και δεν 
υπ· 

αρχει κράσπεδο, θα χρειασθεί καλούπι για να συγκρατήσει το 
υλικ:' Θ · ξ λ · 0 επιδιόρθωσης, καθώς θα τοποθετείται. "α πρεπει ο υ οτυπος 
να το θ , , 

πο ετηθεί σταθερά και άκαμπτα ώστε να σιγσυρευτει το σωστο 

ε~ίπεδο της τελικής επιδιόρθωσης. Παρόμοια, αν η επιδιόρθωση 
Υιvε ' ' λ · ι σε έναν αρμό, θα πρέπει να τσπσθετηθει πρσσωρινσ κα συπι 
αυλα ' λ ' δ · θ , κωματος ώστε να αποφευχθεί το χύσιμο του υ ικσυ επι ιορ ωσης 

μεσα η' , λ , 
αvαμεσα στα σφαγισμένα αυ ακ:ωματα. 
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1·1 2· 2 Υλικά επιδιόρθωσης. 

Έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς μεγάλη ποικιλία υλικών για 
επιδιορθώ , , , σεις κ:αι διαφοροι παραγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη 

οταν γίνετα λ , , ι η επι ογη αυτου που θα χρησιμοποιηθεί. 

(α) 

(β) 

(γ) 

(δ) 

(ε) 

(στ) 

(ζ) 

προσαρμοστικότητα με το σκυρόδεμα της βάσης 

κ:όστος 

ευκ:ολία στην επιτόπια χρήση 

καταλληλότητα για τη χρήση σε διαφορετικές θερμοκρασίες 

ταχύτητα στο ν' ανοιχθεί το επιδιορθωμένο στην κυκλοφορία 

ανθεκτικότητα, π.χ. αντίσταση στην ξήρανση, λείανση ή/και 

αστοχία υπό κυκλοφορία 

διαθεσιμότητα 

Η σειρά προτεραιότητας αυτής της λίστας εξα ρτά τ αι από 

διάφορες συνθ ·ήκες, και η λίστα έχει σκοπό μόνο να δείξει στον 
μηχανικό συντήρησης τους συντελεστές που πρέπει να λάβ ει υπόψη 
του · ' προτού διαλέξει οποιοδήποτε υλικό επιδιόρθωσης για να 

χ ρ η σιμοποι ·ή σε ι. 

Η προσπάθεια να ικανοποιηθούν συγκεκριμένες ανάγκες, όπως 
το σύν λ ' δ' τομο άνοιγμα του οδοστρώματος στην κυκ οφορια, ο ηγησε 

στην , , , , λ, 
αναπτυξη «θαυματουργών» υλικών τα οποια ειναι γενικα πο υ 

ακ:ρ ιβ' 'δ β' α αλλά όχι πάντα προσαρμόσιμα με το σκυρο ε μα της ασης. 

ΓΙρέ , , θ · πει να προτιμούνται τα υλικά τσιμέντου , τα οποια εινα ι πι ανον 

να ικ: λ β ' ανοποιούν περισσότερες απαιτήσεις, συμπερι αμ ανομενης και 

της προσαρμοστικότητας τους με το σκυρόδεμα της βάσης , το οποίο 
δεν · , δ' ε ι ναι πάντα αληθές στα ρ ι τι νιούχα κονιαματα και σκυ ρο ε ματα. 

Από την άλλη μεριά, λεπτά ψυχρά ασβεστούχα υλικά είναι 
εύκολα διαθ, , στην εφαρμογή και στο φόρτωμα 

εσιμα, γρηγορα 

κυκλοφορίας, και γ ι ' αυτούς τους λόγους χρησιμοποιούνται συχνά σε 
επείγουσε δ θ , Δ τυχώς μερικ ές φορ ές ασβεστούχα 

- ς επι ιορ ωσεις. υσ ' 
υ.λtκά , στη οπή και σημαντική 

· τοποθετούνται σε μια απροετοιμα 
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αξιοπισ , 'θ .τια τι εται σε σύμπτιξη από την κυκλοφορία. Επιδιορθώσεις 

που γίνονται με αυτόν τον τρόπο δεν διαρκούν πολύ και για το λόγο 
αυτό πρέπει λ β' , , β να αμ ανονται υποψη μονο ως ραχυπρόθεσμες 

έκτακτες επιδιορθώσεις, σπανίως ως ευκαιρία! 
Έχει επίσης υποστηριχθεί ότι οι επιδιορθώσεις με ασβεστούχα 

υλικ:ά είναι ενθαρρυντικές στο να συμβεί ξεφλούδισμα, αλλά είναι πιο 
πιθανό η αστοχία να οφείλεται στην ελλειπή προετο ιμασία , και στο 
γύρω από την γεμισμένη περιοχή σκυρόδεμα που είναι ασταθές αλλά 
δεμένο, προτού η οπή γεμίσει. Με καλή προετοιμασία, 
χρησιμοποιώντας μια ασβε'στούχα συνδετική επίστρωση σε μι α 

επιφάνεια χωρίς νερό, και τοποθετώντας το υλικό σε θερμοκρασία όχι 

Χαμηλότερη από 50 C, αυτός 0 τύπος μπορ εί να διαρκέσει τουλάχιστον 

μερικούς μήνες . Μια ορθά φτιαγμένη επιδιόρθωση με 

τσιμεντοκονίασμα ή σκυρόδεμα θα διαρκέσει αρκετά χρόνια, πιθανώς 

για τη διάρκεια ζωής για την οποία σχεδιάστηκε το οδόστρωμα. 

Η μεγάλη διάρκεια επιδιόρθωσης. που συχνά καθορίζετα ι , 

αποθαρρύνει από την ευρεία χρήση των τσιμεντο ε ιδών υλικών 
επιδ , Α ' θ ' ιο ρθωση ς, παρόλ η την αξιοπιστία τους. υτες οι κα υστε ρη σε ι ς 

δε , Β' Α ' ν ειναι πάντα απαραίτητες. Για παράδειγμα στη ορεια μερ ικη , 

ε ίναι αποδεκτό ότι μίγματα με περιεκτικότητα μεταξύ 380 και 500 

kg/rn 3 τσιμε' , 'ξεως (τύπος ΙΙΙ περιεκτικότητας 25 
ντου ταχειας πη ' 

Χλωριούχο ασβέστιο), που περιέχουν αέρα και ε λάχιστο νερό, μπορ ε ί 
να οδηγήσουν στο άνοιγμα της κυκλοφορίας σε τέ σσερις με π έ ντε 

ώρες, χωρίς κατασκευαστική βλάβη ή απώλεια της υφής τη ς 
επιφά 

0
• τι η θερμοκρασία του αέρα δ ε ν θα 

νειας, με την προϋπόθ ε ση 

ε ίναι , 
χαμηλοτερη από J0°C 1·

17 

ο , αντοχή των κύβων που 
Lilley' ι s αναφέρει ότι, εφοσον η 

έyινc , , , , θ ς και αποθηκεύτηκαν στην 
J..\ απο το ανάμικτο υλικο ι=: πιδιορ ωση ' , 

Πλ ευρά , ,_ ·η επιδιόρθωση, και εδε ιξαν μια 
του οδοστρωματος που υπεστ , , 

ελ, · , θ με λεπτη συνδ ε τικη 
αχιστ η αντοχή JON/mml μια επιδιορ ωση . 

επίστρω , υκλοφοριακή κίνηση με ασφαλ ε ι α. 
ση μπορ ε ι να υποστει κ , 

Επίσ η ς β , , , οδοστρώματα με κυκλοφορια σε 
ρηκε οτι ε πιδιορθωμενα λλ · 

Πολ, ' ειναν γερά , α α η 
υ χαμ ηλότερη αντοχη κύβου παρεμ 



επιφανειακή υφή φθάρθηκε γρήγορα. Αυτό, και άλλη έ ρ ε υν α, δείχνει 

ότι με ένα κατάλληλο σχεδιασμό μίγματος , και εξαιρώντας τον κρύο 

καιρό, οι επιδιορθώσεις σκυροδέματος μπορούν να υποστούν 

κυκλοφορία σε λιγότερο από 24 ώρ ες. Ά ρ α υπάρχουν μερικ έ ς 

περιπτώσεις όπου σχετικά φθηνά υλικά από τσιμέντο δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν. 

Οι αναλογίες μίξ ε ως που συνιστώντα ι στο ΕγχειρίδιοΙ .3 

χρησιμοποιούνται πολλά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλ ε ιο. Για 

επιδιορθώσεις βάθους μέχρι 20 mm, προτείν εται ένα μίγμα μ ε 

αναλογία 3: 1 ακανόνιστης άμμου: τσιμέντο , και για β αθύτε ρες έ ν α 

μίγμα με αναλογία 2:2: Ι 1 Ο mm πλυμένων αδρανών : ακανόνιστ η άμμο: 

τσιμέντο. Η άμμος πρέπει να είναι ή της κατηγορίας C ή τ η ς 

κατηγορίας Μ του πίνακα 5 από το BS 882. Η αναλογία ν ε ρού : 

τσιμέντο οποιουδήποτε μίγματος δεν πρ έ π ει να ξεπερνά την τιμ ή ο .45 , 

για να σιγουρ ε υτ ε ί η μακ ροπ ρόθ ε σμ η αν θ εκ τικ ότ ητ α και η χαμ η λ ή 

συρρίκνωση του υλικού. Π α ρόλο που η χρήση σκυροδ έ ματο ς, μ ε 

περι ε κτικότητα σε αέρα, πάντα προτείνεται για έργα πλακόστρωση ς, 

η π ε ίρα έχει δείξει ότι τα μίγματα υψηλής π ερ ι εκτι κότητ ας σ ε 

τσιμέντο, μικρού λόγο υ νερού: τσιμέντο που χρησιμοποιούνται γ ια 

επιδιορθώσεις είναι αυθεντικά, χωρίς τον αέρα. Αυτό είναι τυχαίο , 

αφού 
0 

καλός · έλεγχος της περιεκτικότητας σε αέρα των μι κρών 

ποσοτήτων που χρησιμοποιούνται για ε πιδιορθώσ εις θα ήταν 

εξα ι ρ ε τι κιi δύσκολος· 
Γ ια λ ε πτ ές συνδ ετικ ές, συνήθως τσιμέντο υ τύπου PoΓtland 

ε πικαλύψ ε ις, το ΕγχειρίδιοΙ.3 προτε ίν ει σαν ελάχιστη π ε ρίοδο 

θ , ις τρ ε ι ς μ έ ρ ες, προσθ έτοντας μία μέρα γ ι α κά θ ε ιι ί α 
ρ ε ψιματος τ ~ 

νύχτα παγων ι άς. Α υτή ε ίναι μί α φρόνιμη σύσταση , και πρ έ π ε ι π ά ντα 

ν α ακολουθείται. εκ τό ς αν η ανάπτυξη της αντοχή ς ελέγχ ε ται , ό πω ς 

π ε ριγράφθηκ ε προηγουμέν ως. Η υγροποίηση του τσιμέντου μπ ορ ε ί να 

ε πιταχ υ ν θ ε ί μ ε διάφορες μεθόδ ους , όπως θερμαίνοντας τα αδρι1νή 

υλικά ή το νερό ανάμ ι ξ η ς . Παρ' όλα α υτ ά, πρέπει c: πιση ς ν α 
υπόψη ότι η συνολική μάζα των υλικών π ο υ 

λαμ β άνε ται 
, τ αι σ ε μία λ ε πτή συνδ ε τική επικάλυψη είναι ι.ιι κρτ1· σ ε 

χρησιμοποιουν r 
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1.12.3 

σύγκριση με τη μάζα του σκυροδέματος της βάσης, το οποίο 
λειτουργεί σαν «κρύα ρουφήχτρα», απορροφώντας την περισσότερη 
από την αποθηκευμένη ή παραγομένη θερμότητα στο απλωμένο υλικό. 

Η βέλτιστη ποσότητα χλωριούχου ασβεστίου, για την 

παρασκευή ενός επιταχυντή, είναι 2% της μάζας του τσιμέντου. Τώρα 

η χρήση του χλωριούχου ασβεστίου στο οπλισμένο σκυρόδεμα είναι 

γνωστή ως επικίνδυνη, καθώς τα χλωριούχα προκαλούν οξείδωση 

(σκουριά) σε οποιοδήποτε κοντινό σίδερο. Στις επιδιορθώσεις 

λεπτής συνδετικής επικάλυψης, εφόσον δεν υπάρχει χάλυβας κοντά 

στην επιδιόρθωση, δεν υπάρχει λόγος μη χρησιμοποίησής του. Αν 

βρεθε ί οπλισμός κατά την προετοιμασία της περιοχής που θα 

επισκευαστεί, ή φανεί ότι βρίσκεται κάτω από μία επικάλυψη , λόγου 

Χάριν 50 χιλιοστών, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μίγματα που 

περιέχουν χλωριούχο ασβέστιο. 

Όπου είναι απαραίτητο το άνοιγμα στην κυκλοφορία σχ ε τικά 

γρήγορα, τα σκυροδέματα με τσιμέντο φωσφορικού μαγνησίου 

(M.P.C.) έχουν αποδειχθεί κατάλληλα. Αυτά τα τσιμέντα , που 

εμπορεύονται ειδικές εταιρείες, είναι φωσφορικά συμμίγματα με 

επιλεγμένα λεπτά αδρανή και πακεταρισμένα έτοιμα προς χρήση. 

Αφού προστεθεί το νερό και αναμειχθεί, το δέσιμο θα γίνει γρήγορα. 

Ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος το ανάμικτο κονίαμα θα 

παραμείνει εργάσιμο για 10 έως 60 λεπτά. Με θερμοκρασία 

περιβάλλοντος πάνω από 5oc, οι επισκευές αναφέρεται ότι ανοίγονται 

στην κ:υκ:λοφορία οχημάτων σε λιγότερο από μία ώρα . . 

Μέτρηση αναλογιών και ανάμιξη. 

Η κ:αλη, , λ ~ ης μέτρησης των αναλογιών και της 
ποιοτητα ε ε γχου τ 

ανά ξ , όλα τα υλικά επισκευής. Για να 
μι ης ειναι απαραίτητη για 

αδρανή και το τσιμέντο συχνά 

Αυτό συνιστάται για επικαλύψ ε ι ς 

και επιδιορθώσεις θρυμμα τισμού, 

απλοποιηθεί ο έλεγχος, τα 

προζυ γ ίζονται και πακετάρονται. 

λ ε πτής συνδ ε τικής επίστρωσης 
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1.12.4 

καθώς είναι δύσκολο να γίνει ένα πρακτικό και αξιόπιστο ζυ' . γισμα και 

μέτρημα αναλογιών επιτόπου, αφού μόνο μία μικρή ποσότητα υλικού 

παράγεται όλη την ημέρα. 

Το τσιμεντοκονίαμα επιδιόρθωσης Portland και το σκυρόδ εμα, 

με τη μεγάλη περιεκτικότητά τους σε τσιμέντο και τη μικρή σε νερό, 

δεν μπορούν να ανακατευτούν καλά σε μικρούς αναδευτήρες 

ελεύθερης πτώσης πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται αναδευτήρες με 

λεκάνη ή σκάφη όπου επιβάλλεται δύναμη. 

Μίγματα που έχουν γίνει από MPC, όσο πιο πολύ ανακατευτούν 

τόσο πιο ελεύθερης ροής γίνονται, και γι'αυτό σ'αυτή την περίπτωση 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναδευτήρες ελεύθερης πτώσης. 

Τοποθέτηση, συμπύκνωση και δόμηση. 

Οι επισκευές πρέπει να ολοκληρώνονται το πολύ σε 48 ώρ ε ς 

από τη στιγμή που έγινε η προετοιμασία, για να ελαχιστοποιηθ ε ί 0 

κίνδυνος ανθρακοποίησης του τσιμέντου στη συνδετική διεπιφάνε ια. 

Αν συμβεί μεγαλύτερη καθυστέρηση, η προετοιμασμένη επιφάνεια 

πρ έ πει να καθαριστεί «πλένοντάς» τη με ένα 10% διάλυμα 

υδροχλωρικού οξέος, που θα εφαρμοστεί με τη χρήση ενός κανατιού 

με τρυπητό ψεκαστήρι. Πρέπει να φοριούνται προστατευτικά ρούχα 

κα ι χοντρά γυαλιά όταν ετοιμάζεται το οξύ , και όταν απομακρύνεται 

γ ια μ ε ρικά δευτερόλεπτα το οξύ αντιδρά με το τσιμέντο, και όταν το 

άφρισμα σταματήσει θα πρέπει να πλυθεί καλά η επιφάνεια με καθα ρό 

ν ε ρό, αφαιρώντας όλα τα χαλαρά μέρη υλικού. Σ'αυτό το στάδιο , το 

οξύ θα έχει εξουδετερωθεί από το τσιμέντο και μπορεί να επιτραπ ε ί 

μ ε ασφάλε ια το πλύσιμο για να αποφευχθεί η σπατάλη. Μία π ε ριοχή 

στην · οποία τοποθετήθηκε οξύ πρέπει να πλυθεί καλά προτού το οξύ 

προλάβει να γίνει μορφής ζελέ. 
Μία περιοχή που επιδιορθώνεται με μίγμα τσιμέντου PoΓtlant 

πρ έ π ε ι ν α βρ έ χ ε ται με νερό , ιδανικό είναι και κατά τη διάρκ ε ια της 

. νύχτα ς , γ ια να ελαχιστοποιηθεί η πρόσφυση. Αμέσως προτού 



τοποθετηθεί το μίγμα, όλο το ελεύθερο νε ρό στην επιφάνεια πρ έπει 

ν'απομακρυνθεί, πρώτα με σκούπισμα 

συμπιεσμένου αέρα χωρίς καθόλου έλαια. 

και με τά μ ε φύσημα 

Καθημερινά πρέπε ι να 

ελέγχεται το σιφώνι του συμπιεστή για έλαια, αφού αν π έ σ ει λάδι 

στην επιφάνεια, σ'αυτό το στάδιο εργασίας, θα έχει σαν αποτέλεσμα 

την αποτυχία της προετοιμασίας. 

Μερικοί μηχανικοί προτιμάνε να απλώνουν ένα καθαρό 

τσιμεντοκονίαμα και ένα αραίωμα μc: λόγο άμμου : τσιμέ ντο Ι: Ι , συχνά 

με προ'στιθέμενο SBR, για να δράσει ως βοηθητικό στη σύνδεση. ο 

συγγραφέας δεν. το βρίσκει απαραίτητο αλλά αν χρησιμοποιηθούν 

αραιώματα, πρέπει να είναι ένα πολύ λεπτό στρώμα , το οποίο δεν 

πρέπει να στεγνώσει προτού τοποθετηθεί το κονίαμα ή το τσιμέντο 

επικάλυψης. 

Προφανώς το βασικό πλεονέκτημα της χρήσης αρα ιωμάτων 

είναι οτι καλύπτουν όσες κοιλότητες έχουν δη μι ου ργ η θ ε ί στη 

προετοιμασμένη επιφάνεια και επιτρέπουν το συνταίριασμα μ ε το 

υλικό επιδιόρθωσης χωρίς πρόκληση ζημιάς. Το υλικό επιδιόρθωση ς 

πρέπει, να απλωθεί ομοιόμορφα, και με ένα επιπρόσθετο ποσό πέρα 

από το επίπεδο της γύρω περιοχής του 25% του τελικού βάθους 

επιδιόρθωσης. 

Κατάλληλου μεγέθους δοκοί στήριξης, τοποθετούνται στι ς 

πλευρές της επιδιορθωμένης επιφάνειας βοηθώντας στην ε πί τε υξ η 

ενός ομοιόμορφου επίπεδου με το κόψιμο, και στην εξάπλωση. Το 

μίγμα επισκευής τότε συμπυκνώνεται με έντονη δόνηση , γεγονός 

απ , ρευστοσιμότητα του μίγματος με χαμηλη' 
αραιτητο για τη 

ε ργασιμότητα, και για να κυλήσει η κόλλα στην ακατέργαστη 

ε πιφάν ε ια του σκυροδ έ ματος της βάσης. Αφού συμπυκνωθ ε ί, η 

επιφάνεια αλφαδιάζεται για να ταιριάξει με τα επίπεδα των κυρίων 

πλακών , και μετά φτιάχνεται η υφή της, συνήθως με εγκά ρσιο 

βούρτσισμα, και τελικά δέχεται περιποίηση· 

Ε δ , , ατα MPC βρίσκουν μόνα τους τα ε πίπ εδα, δεν 
πει η τα μιγμ 

, ζ , δο' νηση και απλά αλφαδιάζονται στο χώρο. 
χρεια εται να υποστουv 
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1.12.s Περιποίηση. 

l. J 2.6 

Η σημασία της καλής περιποίησης οποιουδήποτε προϊόντος από 

τσιμεντοκονίαμα δεν μπορεί να παραγκωνιστεί. Χωρίς περιποίηση , το 

νερό θα διαφύγει από την επιφάνεια, γεγονός το οποίο θα οδηγήσει 

στη δημιουργία κ:ενών και στο σταμάτημα της υγρασίας του 

τσιμεντοκονιάματος. Σαν τελικό αποτέλεσμα, απώλεια της αντοχής 

και ανθεκτικότητας της επιφάνειας θα συμβεί , που σημαίν ε ι μία 

μείωση της αντίστασης σε λείανση και «πήξ η-τήξψ>. Με τις λ επτές 

συνδετικές επικαλύψεις, η :rεριποίηση είναι ακόμα πιο ·σημαντική, 

καθώς και το πάχος και ο όγκος της επίστρωσης είναι πολύ μικρ ά κι 

έτσι μια μικρ ·ή απώλεια νερού μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό 

πρόβλημα. Γι'αυτό το λόγο σμνηθίζεται να επαναλαμβάνεται η 

περιποίηση, πρώτα με ψεκασμό της επιφάνειας με ρητίνες και 

επιπλέον όταν ο καιρός είναι ζεστός ή όταν έχει αέρα με κάλυψη με 

φύλλο πολυαιθυλενίου ή με βρεγμένο κανναβάτσο. Η περιποίηση 

πρέπει να συνεχιστεί όσο χρονικό διάστημα είναι δυνατό, μέχρι εφτά 

μέρες, εκτός αν είναι απαραίτητο το άνοιγμα crτην κυκλοφορία 

νωρίτερα. 

Κονιάματα συνθετικής ρητίνης. 

Τα κονιάματα συνθετικής ρητίνης χρησιμοποιούνται 

περιορισμένα, για να επισκευάσουν «ξεφλουδισμένες» επιφάν ε ι ες, 

αλλ · · γραφε· α εκ πείρας πιστεύει ότι δεν λειτουργούν 
α κατα τον συγ , , 

πάντα καλά, τουλάχιστον για εξωτερικ ·ή εργασία, πιθανώς εξ αιτίας 

τω δ · ε· χουν στις θερμικές και τις άλλες φυσικ ές v ιαφορων που 

ιδ · ·ει μc ε κείνες του σκυροδέματος της βciσης. 
ιοτητες, εν συγκρισ ,, , , 

'Οταν · ι λό 'y ω της ανάγκης για νωρίτερο άνοιγμα 
χρησιμοποιουντα , 

. C't(χζεται ίδιου επιπέδου προετοιμασία της 
στην κυκλοφορια , ΧΡ<· , 

ε υές με τσιμεντοειδ ή. Αντιθέτως. όμως. 
επιφάνειας όπως για τις ε πισκ . 

η επ ιφcivεια του σκυροδ έ ματος πρέπ ε ι να είναι στεγνή , και πρ ι;; π ι-: ι να 
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τηρούνται αυστηρά οι προδιαγραφές των προμηθευτών για , , την αρχικ:η 

επιφανεια, τις αναλογίες των υλικ:ών, το ανακάτεμα και την 

τοποθέτηση . Οι ρητίνες χρησιμοποιούνται περισσότερο για 

κ:αι για πολύ μικ:ρές περιοχές με επιδιόρθωση θρυμματισμένων αρμών, 

επιφανειακ:ή βλάβη. 

1.13 ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΜΟΙ 

Οι εγκ:ωπές των αρμών μπορεί να θρυμματιστούν για 

διαφορετικούς λόγους και σε διαφορετικά βάθη, όπως εξηγήθηκ ε 

στην παράγραφο 1.5. Για ευκολία, οι επ ιδιορθ ώσεις αυτών 

περιγράφονται ξεχωριστά, ως ρηχά και βαθιά θρυμματισμένοι αρμοί. 

1.13.1 Ρηχά θρυμματισμένοι αρμοί. 

Οι ρηχοί θρυμματισμοί συχνά μπορούν να απομακρυνθούν, 

καθώς ταυτοχρόνως δημιουργείται ένα αυλάκωμα ομοιόμορφου 

πλάτους, πριονίζοντας κατά μήκος μιας γραμμής έξω από τα όρια του 

θρυμματισμού, όπως απεικονίζεται στην Εικ. 1.11 , αλλιώς θα πρέπει η 

εγκωπή να ε πιδιορθωθεί , όπως περιγράφ εται κάτωθεν. 

1.13.2 Επιδιό_ρθωση ρηχά θρυμματισμένων αρμών. 

Αν η μέθοδος που π ε ριγράφηκ ε στην παράγραφο 1.12.1 δ ε ν 

μπ ορ ε ί να χρησιμοποιηθεί, γιατί θα δημιουργείτο ένα πολύ φ<1ρδύ 

σφραγισμένο αυλάκωμα, ή ε πειδή το μήκος θρυμματισμού είναι μικρό 
σε σχέση με το συνολικό μήκος του αρμού, η εγκοπ ·ή μπορ Ρ- ί να 

ε π αναδομηθ εί. Προτού αποκατασταθεί το θρυμματισμένο σκυρόδι-ψα. 
π οέπ ου' μ ε» το σκυρόδ ε μα που είναι κοντά στον ί1pιι ό 

. , ε ι να «αφουγ ραστ , 

με · ρα' βδο και η προετοιμασμένη περιοχ ή πρ ~ πι-:ι vα 
μια μ ε ταλλ ικη 

44 



περικοπεί π{φα από κάθε «κούφιι:ο> πι=φιοχή, και σr. κιίθr. πr:ρίπτωση 

π ρέπει να πε ρι κοπεί τουλιίχ ιστον 1 UU χ ιλ ιοστιί από τον αρμό, αν 

χρησιμοποιηΟούν ρητίνες, ή 150 χιλιοστιί γω. τσψΕντοΕιδτ] 

επιδιόρθωση. Η πF.ρικοπή πρέπει να είναι τόσο βαΟιιί όσο και το πιο 

βαθύ θρυμμιiτισμα και πρF.πει να σχηματίζει μω. «r.πίπr.δη>> βιίση στην 

επιφάνεια. Αυτό μπορεί να γίνει μ' f;ναν τρόπο που ήδη πΕ ρι γ ρ<ίφη KF. 

στην παριίγ ραφο Ι. 12.1, για την επιδιόρθωση των «σκασμ~:νων» 

επιφανειών, αλλιί συνήΟως όλη η εργασία μπορι=:ί νιι γίνι-:ι iu: {:νιιν 

λιθοξόο μιας κΕφαλής. Τότε μια λωρίδα πτυσσόμΕνων αρμών 

σφραγίσματος τοποθετείται, κάτω από το κάτω μf:ρος της κομμ~:νη ς 

επιφάνειας, για να σιγουρέψει ότι το υλικό επιδιόρθωσης δ Ε ν 

γεφυρώνει τον αρμό. Δεν πρέπ .ει να χρησιμοποιούνται απροστ<ίτr.υτα 

ξύλινα δοκ<ίρια ως καλούπια των αρμών αν η Επιδιόρθωση γίνι -:τιιι μ ρ, 

τσιμεντούχα υλικ<ί, αφού το ξύλο θα απορροφήσι-:ι 6λο το νr: ρό, και Οιι 

φουσκώσει, και θα θέσει τη νεοεπιδιορθωμένη Εγκοπή υπό ένταση, 

γεγονός το οποίο Είναι αρκF.τό για να την βλ<iψΕι, κιιΟc.ός και γιιι vι:ι 

δ υ σ κ ο λ f: ψ ε ι τη ν ι:ι π 0 μ <ί κ ρ υ ν σ η του ξύλου . Λ ν κ α ι ο ι δύο π λ ι-: υ ι> ~: ς το υ 

αρμού f:χουν θρυμματιστεί, δεν υπάρχει λόγος για να μην 

επιδιορθωθούν ταυτόχρονα, αλλιί και πιiλι το κciτω μf: pός του 

καλουπιού της εγκοπής πρέπει να τοποθετηθF.ί πιο χαμηλιί απί) τον 

βαθύτερο θρυμματισμό ώστε να σιγουρευτι-:ί ότι δr:ν θα υπ<ίρχ ι-: ι 

«γεφύρωμα» του αυλακιού σε χαμηλό ε7fί'ΙΙ'~δο. 

Σχτ1μα 1.22. Επιδιόρθωση ρηχά θρυμματισμένω αρμών. 

45 



Για τους ίδιους λόγους που προτείνονται τα μίγματα με τσιμέντο 

Portland για να χρησιμοποιούνται στις λεπτές συνδετικέ ς 

επικαλύψεις, προτείνονται και αυτά εδώ, με εξαίρεση τις μικρ ές 

περιοχές, και τις περιπτώσεις όπου απαιτείται γρήγορο άνοιγμα στην 

κ:υκ:λοφορία. Σ' αυτές τις περιπτώσεις οι επιδιορθώσεις μπορούν να 

γίνουν με τα αναφερόμενα MPC μίγματα τΊ με κονιάματα συνθετικών 

ρητινών, που παράγονται σύμφωνα με την αυστηρή τήρηση της 

συμβουλής του προμηθε 1;τή. 

1.13.3 Βαθιοί θρυμματισμοί. 

Αυτοί φτάνουν μέχρι κάτω από το βάθος του σφραγισμένου 

αυλακώματος και έχουν συνήθως σε κάτοψη σχ ·ήμα D. Ανεξαρτήτως 

από την αιτία που τους προκάλεσε , μπορούν να διορθωθούν κάνοντας 

μια πλήρη επισκευη σ' όλο το βάθος όπως περιγράφεται στην 

παράγραφο l. l 9. 

1.14 ΡΩΓΜΕΣ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 

l 3 ρ ωγμές ταξινομούνται σύμφωνα με τη 
Στην παράγραφο . , οι 

διεύθυνση τους και το πλάτος τους, και επίσης δίνονται πιθανές αιτίες 

γ ια , , · Εξ' αιτίας της ταξινόμησης των ρωγμών , και του 
τα σχηματα τους. 

, , , λα' κα οπλισμένη επηρεάζοντας την ε πιλο γ ή 
αv ειvαι η δεν ειναι η π ' 

· , 'δ διόρθωσης οι μέθοδοι επιδιόρθωσης γ ι α 
του καλυτερου ει ους ε πι ' 

δ , . ζητιούνται χωριστά. 
ιαφορετικούς τύπους ρωγμης συ 
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1.14.1 Στενές εγκάρσιες ρωγμές 

Στα οπλισμένα οδοστρώματα οι λεπτές ρωγμές δεν χρειάζεται να 

προκαλούν καμία ανησυχία. Ρωγμές οποιουδήποτε πλάτους δεν 

πρέπει να εμφανίζονται στις μη οπλισμένες πλάκες, και αν βρεθούν 

πρέπει να εξετασθεί η λίστα με τις αιτίες που προκαλούν τις 

εγκάρσιες ρωγμές, που δίνεται στην παράγραφο 1.3.3 , σε μια 

προσπάθεια να . προσδιορισθεί η ακριβής αιτία. Οι επιδιορθώσε ις 

πρέπει να γίνονται όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Αν η αιτία είνα ι το 

υπερβολικά μεγάλο μήκος ανοίγματος της πλάκας , η ρηγματωμέ νη 

πλάκα πρέπει να αποξηλωθεί και να ξανασκυροδετηθεί, 

δημιουργώντας έναν αρμό συστολής στο μέσο των υπαρχόντων αρμών. 

Αν η αιτία είναι ο έντονος περιορισμός κίνησης από το 

υπόστρωμα, και πάλι η πλάκα πρέπει να καταστραφεί και να 

ξαναδημιουργηθεί. Πρέπει να αρπαχθεί η ευκα ιρία και να 

εξετασθούν το υπόστρωμα και η μεμβράνη ολίσθησης , και αν 

χρειασθεί, να δημιουργηθεί ένα ομαλό επίπεδο στην επιφάνεια του 

υποσ·τρώματος. 

Ρηγμάτωση που προκαλείται από καθυστέρηση εγκοπής, ή 

ασφάλιση των αρμών δημιουργεί την ανάγκη απομάκρυνσης .της 

πλάκας, και επανακατασκευής της. Αφού η πλάκα σπάσει πρ έ π ε ι να 

εξετασθούν τα βλήτρα των αρμών και στις δύο πλευρές. Αν βρεθεί 

ότι τα βλήτρα είναι έξω από την καθορισμένη ευθυγράμμιση, ίσως 

είναι δυνατόν να καμφθούν για να ευθυγραμμιστούν, και στο οριζόντιο 

και στο κατακόρυφο επίπεδο. Αν αυτό μπορεί να γίνει, τα βλήτρα 

πρε' θ ισθούν να επενδυθούν και να σκυροδετ ηθ ε ί 
πει να επανευ υγραμμ ' 

η πλ ' Α · βλ, ε ι' ναι σε τέτοια κατάσταση που δεν μπορούν 
ακα. ν τα ητρα 

να , , βγουν έξω και να αντικατασταθούν, ό πω ς 
ισιωσουν, πρεπε ι να 

, , 1 Ι 9 προτού πέσει η νέα πλάκα. 
περιγραφεται στην παραγραφο · ' 

, πιστεύουν ότι είναι φρόνιμο να 

Μερικοί μηχανικοι . 

ημένη πλάκα , αν και δ ε ν ι-:ίvαι 
τοποθετήσουν οπλισμό στην αντικατεστ 
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αυστηρά απαραίτητο, σαν μια προφύλαξη κατά της ε πανάλ ηψη ς του 
προβλήματος. 

1.14.2 Μεσαίες εγκάρσιες ρωγμές. 

Αν υπάρχουν σε μη οπλισμένες πλάκες μεσαίες εγκάρσιες 

ρωγμές πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως περ ιγράφ εται στην 

παράγραφο 1.14.1. Είναι απλή η αντιμετώπισή τους σε οπλισμένες 

πλάκες καθώς ο οπλισμός θα ' κρατάει τα αδρανή αλληλοεμ:πλεκόμενα, 

αλλά είναι απαραίτητο να προστατευθεί ο χάλυβας σφραγίζοντας τη 

ρωγμή. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να φαρδύνει η ρωγμή. ο 

απλούστερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι με κόφτη ρωγμών (βλ έ πε 

Εικ. 1.17) και το καλούπι αυλακώματος πρέπει να έχει τουλάχιστον J 3 

χιλιοστά πλάτος και Ι 8 χιλιοστά βάθος. Αυτό γίνεται για να μπορ ε ί 

το σφράγισμα να είναι μεγέθους Ι 3 χιλ. Χ Ι 3χιλ. και 5 χιλιοστά κάτω 

από την επιφάνεια του δρόμου (βλ. Παρ. 1. Ι 8). Εναλλακτικά η ρωγμή 

μπορεί να ανοίξει σε πλάτος με ένα λιθοξόο μιας κεφαλής, ή αν είνα ι 

απολύτως ίσια, κάνοντάς της δύο παράλληλες εγκοπές, περνώντας 

πάνω από τις δύο πλευρές της ταυτόχρονα. 

1.14.3 Φαρδιές εγκάρσιες ρωγμές. 

Οι φαρδι ές εγκάρ σι ες ρωγμές δίνουν σοβαρό λόγο ανησυχίας, 

και , , ωπι'ζ ονται όσο το δυνατόν πιο σύντομα, τακτικά 
πρεπε ι ν αντιμετ 

αντικαθιστώντας την πλάκα, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1. 19. 

Ι. Ι 4.4 Επιμήκεις ρωγμές 

Πιθανές αιτίες δημιουργίας επιμηκών ρωγμων δίνονται στην 
, ε ίναι αποτέλεσμα του πολύ μεy ιiλ ου 

π αράγ ραφο Ι.3.4 Αν αυτες 
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πλάτους της πλάκας, ή της ανισοσταθμίας των στηρίξ ε ων τη ς πλάκας, 

ή της ανάπτυξης εφελκυστικών τάσεων, εξα ιτίας της θλίψης κατά 

μήκος του οδοστρώματος, οι ρωγμές μπορ ε ί να «ραφτούν» (κλείσουν) 

Αυτή η διαδικασία οuσιαστικά είναι η εγ κατάσταση των ράβδων 

αγκύρωσης με σκοπό να εμποδιστεί το άνοιγμα των ρωγμών. Οι 

ράβδοι ε·ισάγονται μέσω σχισμών στις ρωγμές. Οι σχισμές, πλάτους 

25 με 30 χιλιοστά και μήκους 470 χιλιοστά , κόβοντα ι σ ε μεταξύ τους 

κεντρο βαρι κή απόσταση 600 χιλιοστά, κατά μήκος της ρωγμ ή ς και 

περίπου 900 από αυτή. Το βάθος της σχισμής πρ έ π ε ι να είνα ι σχεδόν 

το μισό του βάθους της πλάκας. Οι περισσότε ρ ες αυλακώσεις αυτού 

του τύπου γίνονται με λιθοξόο μιας κεφ αλής , καθώς προτιμάται το 

στεγνό κόψιμο, γιατί οι ράβδοι αγκύρωσης πρ όκειτα ι να 

τοποθετηθούν σ' ένα ρητινοειδές κόνιαμα. Το επόμενο στάδιο είνα ι 

το άνοιγμα κατακορύφων οπών, βάθους 50 χιλιοστών , στα άκρα κάθε 

σχισμής. Τα συντρίμματα τότ ε απομακρύνονται, μ ε φύσημα 

συμπιεσμένου α έ ρα που δεν περιέχει καθόλου έ λ α ια . Οι οπ ές, κα ι η 

βάση της σχισμής , τότε γεμίζονται με ρητίνη και ε πικ αλύπτ εται με 

ένα εποξειδικό κονίαμα ρητίνης, στο οποίο γαντζώνεται, 16 χιλιοστών 

διαμέ τρου, υψηλής αντοχής ράβδοι σπρωχνόμε νοι μέχ ρ ι να 

καλυφθούν από το κονίαμα. Τελικά η σχισμή ξαναγεμίζε ται μέχ ρι 

την επιφάνεια του δρόμου με καλό σκυρόδ ε μα ή με ε πιπρ όσθετο 

κονίαμα ρητίνης , το οποίο έχει γίνει υγιές. Το «ράψιμο» πρέπε ι να 

συνεχισθ ε ί Σε μία γραμμή , και Ι έως 1.5 μέτρο παραπάνω , μ ε τ ο τέλος 
της - , Αφού έ χει ολοκληρωθ ε ί το «ράψιμο» , ένα 

ορ ατης ρωγμης. 

αυλ · , 0· βεται ή πριονίζεται, ανάλογα πο ιο ε ίναι 
α κ:ωμα σφραγισματος κ 

πι ο · λλ λ , .' ος της ρωγμής η οποία τ ε λικά σφραγίζετα ι , 
κατα η ο , κατα μηκ ' 

, άγραφο Ι .18. Στην Είκόνα 1. 23 φ αίνετα ι 
οπως περιγραφεται στην παρ 

· δ · θ η· ς με «ραφή» και στην Εικόνα 1. 24 μία 
μι α διατο μή μιας ε πι ιορ ωσ ' 

κάτοψη. 
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Σχήμα 1 .23. Διατομή επιδιόρθωσης μΕ "ραφή" 

/ 

/ .· 

Σχήμα 1.24. Κάτοψη ρωγμών με "ραφή" 

Ρηγμάτωση λόγω αδικαιολόγητης εμφιiνισης ρωγμή στο κιίτω 

μέρος μπορεί να προκαλέσει περιπλάνηση της ρωγμής στην πr,ριοχ11 

επι · Α · · μη κους σφραγισμένου αυλακώματος. υτη η αστοχ ια ση μα ί νε ι ότ ι 
η επιμήκης ρωγμή είναι τώρα ο αρμός, και το αρχικό σφραγισμ~:νο 

αυλιiκωμα είναι περιττό. 'Οπου . η επιμήκης ρωγμή προχωρ<iει κατιί το 
μήκος του αρχικού σφραγισμένου αυλακώματος με μία μικρή κλίση 
υπιίι)χει κίνδυνος θρυμματισμού. Οποιοσδήποτε ιiλλος θρυμματισμός 
προκαλούμενος κατά την αυλ<iκωση του σφραγισμ~:vου αuλακι ού 
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μπορούν να θεραπευτούν με εποξειδικό ρητινοκονίαμα Πα ' λ · ρο ο που 

το αρχικό σφραγισμένο αυλάκωμα είνα ι περιττό πρέπει να παρα , 
μ ε ιν ε ι 

σφραγισμένο ώστε να εμποδίσει τα φερτά υλικ ά να μπουν μέσα και να 

το θρυμματίσουν. 

1.14.5 Πλαστικές ρωγμές. 

Αυτές μπορεί να είναι ορατές μέσα σε μία ώρα, ή ακόμα 

λιγότερο, από τη στιγμή που θα π έ σει η πλάκα. Αν φανούν, πρέπ ε ι να 

ελεγχθεί η παραγωγ ·ή του σκυροδέματος , ειδικά η περιεκτικότητά του 

σε αέρα, και να προστατευθεί η πλάκα ώστε να εμποδιστεί η 

δημιουργία κι άλλων πλαστικών ρωγμών. Όταν εμφανίζονται 

πλαστικές ρωγμές, σπάνια διατρυπούν το σκυρόδεμα σε μεγαλύτε ρο 

βάθος , τουλάχιστον στην αρχή. Υπάρχουν λίγες ενδείξεις ότι η 

ύπαρξη τέτοιων ρωγμών μειώνει τη λειτουργικότητα της πλάκας , αλλά 

όταν βρίσκονται σχεδόν πάντα προκαλούν ανησυχία . Μερικοί 

μηχανικοί πιστεύουν ότι οι ρωγμές αυτές είναι ένα σημάδι τ η ς 

πρωτο ε μφανιζόμενης αδυναμίας, και ότι θα γίνουν πιο βαθιές με τις 

κανονικές κινήσεις της πλάκας λόγω θερμοκρασιακής μεταβολής και 

με την ένταση απ'την κυκλοφορία. Οι πλαστικές ρωγμές σπανίως 

επεκτείνονται πέρα από τον οπλισμό και συνήθως είναι 

αυτοεπιδιορθώσιμες. Για την προστασία του χάλυβα, οι πλαστικ ές 

ρω γ μές μπορούν να σφραγιστούν μ'ένα γαλακτώδες διάλυμμα, αλλά 

αυτό πρέπει να γίνει αμέσως μόλις βρεθεί η αστοχία, διαφορετικά η 

ρω γ μή Θα γεμίσει με λεπτόφερτα υλικά , και θα εμποδιστεί η ε ισαγωγή 

του γαλακτώματος. 

1.14.6 Ποικίλες ρωγμές. 

' ρωγμές ·ή οι ρωγμές που 
'Αλλες ρωγμές είνα ι οι γωvιακες 

τοποθ έτηση όπως αυτt:ς π ου 
προ κ:αλο ύντα ι λόγω απ ροσεξίας στην ' 



προΡ-ρχονται από την τοποθέτηση φρεατίων αποχ {: τι-: υση ς και θιι λιί μων 

ελF.γχου. Οι γωνιακ~::ς ρωγμf.ς r.ίναι πιο συνηΟισμ{: ν ι=:ς σΕ α ρμούς 

Χωρίς βλ ή τ ρα, τ] σε πλιί η:ς με οξε ίΕς γω ν i. f :ς . Φ υ μτ ίι ι π ο υ 

εφαρμόζονται κοντιί σε γωνίες προκαλούν ~Η-: γιί λ ι-: ς τιί σ ι-: ι ς , αλλ(ί ιιν η 

γωνία είναι οξεία η τιίση θα αυξηθεί πολύ, όπως φαί ν F. ται στον πίνακα 
1.3. 

Ιlιν. Ι . .J. Επίδραση μιας οξείας γωνίιις στην τι'ιση που πι> ο καλf : ίτι ιι 
από γωνιακό φορτίο. 

--- ----------------------------------------------------------
Τιμή της γωνίας 

90° 
Τάση: 0/ιι 

100 
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275 

Ι{()ο 

60° 
40° 

Αν η ρηγμιίτωση οφείλεται στην παρουσία οξ r:ιών γ ωνι <i> ν . 

πρciηα πρ~:πr:ι να r:φαρμοστεί η μέθοδος «σF. βήματω> γ ια ν α διορθωΟ ι-: ί 

η αιτία, μία δυνατή λύση απεικονίζεται στην Εικ. 1 .25 . 

Ρωγμτ] σε οξεία γωνία Ρ(ίβδος ιηκύρωση ς 
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~\ \ \ --~~ 
\ \ ------
- \ _,- \ 

~ 
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\ \' 
ι 

, Ε δ , θωση ρωγμής σε οξεία γωνία 
Σχημα 1.25. πι ιορ 
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Πρώτα πρέπει να γίνουν εγκοπές σ'όλο το βάθος για να 

επιτραπεί η απομάκρυνση του σκυροδέματος της pωγμής. Τότε 
οι 

κ:ατα κό ρυφες όψεις της πλάκας ανοίγουν σ' ένα βάθος 200 χιλιοστών, 

για να λάβουν ράβδους αγκύρωσης υψηλής αντοχής διαμέτρου 20 

χιλιοστά, κ:αι σε κ:εντροβαρική απόσταση 500 χιλιοστά και στο μέσο 

του πάχους της πλάκας. Οι ράβδοι αγκ:ύρωσης είνα ι συνδεδεμένοι 

στην κύρια πλάκα με εποξειδικό ρητινοκονίαμα. 

νέα πλάκα ένα καλούπι αυλακώματος σφράγισης 

κύρια πλάκα. Οι οξείες γωνίες υπάρχουν ακόμη 

Προτού «πέσει» η 

επικολλάται στην 

αλλά καθώς αυτή 

είναι μια μικρή πλάκα υπόκειται σε μικρότερες τάσεις από τις 

αρχικές. 

Αν η γωνιακ ·ή ρωγμή είναι αποτέλεσμα αδυναμίας στη μεταφορά 

φορτίων, ή σε υποτίμηση της κυκλοφορίας , πρ έ π ει να γίνει ολική 

επιδιόρθωση σ'όλο το πάχος, όπως περ ιγράφ εται στην παράγραφο 

1. 19, τοποθετώντας τα βλ ήτρα ταυτοχρόνως. 

Ρωγμές προερχόμενες από επ ε μβάσε ις στην πλάκα, όπως αυτέ ς 

που φαίνονται στην εικ:. J .8, μπορούν να σφραγιστούν ή να «ραφτούν>> 

και να σφραγιστούν όπως περιγράφεται στις παραγράφους 1.18 κ:αι 

1.14.4. Αν η ρηγμάτωση είναι πιο σοβαρή θα μπορούσε να είναι πιο 

πρακτικό να ξανακατασκευαστεί η επικάλυψη από το περιβάλλον 

τους στην πλάκα. Το περίβλημα πρέπει να είναι οπλισμένο και 

απομονωμένο από την κύρια πλάκα με γέμισμα αρμών διαστολής, οι 

αρμοί να είναι σφραγισμένο ι. 

1.15 ΚΙΝΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. 

βάσε ις με αποτέλεσμα την 
Όπου μετατοπίζονται οι υπο 

πρόκληση μετακινήσεων στους αρμούς, ή αν συμβ εί σχετική 
' ενων πλακών , οι πλάκες θα 

κατακόρυφη μετακίνηση των συνεχομ , . 
· , ο κινη' σεις των πλακων μπορουν σ ε 

πρεπει να υποστυλωθουν. ι 

δ , . , . ς της υπόβασης, να φανούν όταν f; να 
t αφορες περιπτώσεις μετατοπιση 
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βαρύ όχημα περάσει πάνω από αυτές. Πιο συχνά γίνονται α ισθητ ές 
από την ταλάντωση της πλάκας , που προκαλείται από την κίνηση 

βαριών οχημάτων. Στη Συμβουλευτική Σημείωση ΗΑ 6/80 3.22 

' 
δίνονται λεπτομέρειες μιq.ς μεθόδου εκτίμησης των μ ε τ α κινήσε ων. Η 

Σημείωση δίνει επίσης λεπτομέρειες για την μέθοδο μέτρηση ς τη ς 

σχετιιςής· κατακόρυφης κίνησης των πλακών , α ποτελούμε νη ς α π ό 

μέτρηση ανάβασης, μετρητές μετατοπίσεων, π έ ρασμα π άνω από τι ς 

δύο πλευρές του αρμού, και το πέρασμα ενός βαριού οχήματος π ο υ 

διασχίζει τον αρμό. Τέτοιου είδους δοκιμέ ς μπορ ε ί ν α ε ίν α ι π ο λύ 

χρήσιμες στην εξακρίβωση του πιθανού κινδύνου αστοχίας τη ς 

πλάκας ή ρωγμής οποιουδήποτε επιστρώματος που έ χ ε ι απλωθ ε ί. 

Η κίνηση των πλακών, σε μεγαλύτε ρη κλίμα κ α, μπορ ε ί ν α 

συμβεί εξαιτίας της εγκατάστασης μεγάλων υποσταθμών , κ α ι να έχε ι 

επίσης ως αποτέλεσμα την μη επιτρεπτή απώλ ε ια τη ς πο ι ό τητας 

ανάβασης. 

Οι κινήσεις των αρμών και η εγκατασταση τη ς πλ άκας, σε 

μεyάλ η κλίμακα, μπορούν να 

αραιώματος κάτω από τις πλάκ ε ς. 

διορθωθούν με την ε ισαγωγ ή 

Υπάρχουν δύο μέ θοδοι ε ισαγωγ ή ς 

του αραιώματος, είτε με πίεση, είτε με άντληση , αυτή η τ ε λ ε υτα ί α στο 

Ηνωμένο Βασίλειο είναι περιορισμένη σε μια ε ιδική ε ταιρ ε ί α, με το 

όνομα «Balvac Whitley-Moran Ltd», η οποία λ ε ιτ ο υρ γε ί 

ανταγ ωνιστικ ά με τους ειδικούς στην μέθοδο με την πί ε ση . 

Εν α λλακτικά, η εγκατεστημένη πλάκα μπορε ί να σηκwθ ε ί σ ' ένα 
πλαι' , ξ ε τα' να ισορροπηθεί με γέμισμα του κ ε ν ο ύ πο υ 

σιο στηρι ης , και μ 

δη μ , , υρόδ ε μα είτε με αραίωμα , α ν άλο γα μ ε τ ο 
ιουργ ε ιται, ε ιτε με σκ 

μέγε θος του κ ε νού. 

1.15.l · , ος με τη μέθοδο πίεσης. 
Τοποθέτηση του αραιωματ 

, να εκτιμηθε ί η έ κταση τ ου Ι\: Ενού 
Είναι κ ατ α ρχήν απαραιτητο , . 

, , να ανοιχθούν κατακορυφ ες τp υπες , 
Κ α τω από την πλάκα , και μετα 
δι , , στην πλάκα , σε ένα κάνναβο με χωρίσματ<1 Ι 
α μ ε τρου 50 χιλιοστων , 
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μέτρου, κ:αι αρχίζοντας από 0,5 μέτρο από την άκρη της πλάκ:ας, και 

εκ:τεινόμενες σε όλη την επιφάνεια με κενά. Μετά συνδέεται μια 

αερογραμμή με την υψηλότερη τρύπα, και φυσιέται μέσα αέρας για να 

απομακ:ρύνει όλο το νερό που μπορεί να υπάρχει κάτω από την πλάκ:α. 

Η διαδικ:ασία επαναλαμβάνεται σε όλες τις οπές, και είναι δυνατόν το 

νερό να φύγει από τις ακμές της πλάκας ή διαμέσω των σφραγισμένων 

αρμών, γεγονός το οποίο παρεμπιπτόντως δείχνει ότι τα σφραγίσματά 

τους είναι ελαττωματικά. Όταν όλο το νερό έχει απομακρυνθεί , 

εισάγεται στην υψηλότερη τρύπα, αραίωμα, συνήθως τσιμεντοειδ έ ς, 

υπό πίεση 3-4 bars, φροντίζοντας να μην σηκωθεί η πλάκα, και να 

γεμίσει το κενό με το αραίωμα. Η έντονη πίεση μπορεί να 

π ροκ:αλέσει σήκωμα της πλάκας. Ένας απλός τρόπος ανίχνευσης της 

ανύψωσης της πλάκας είναι να τοποθετηθούν γυψοσανίδες κατά 

πλάτος των αρμών. Αν οι σκληρυμένες γυψοσανίδες σπάσουν θα είναι 

ένδειξη σχετικής κίνησης της πλάκας. Αν ανακαλυφθεί τ έ τοιου 

είδους κίνηση, θα συνεχιστεί η εισροή του αραιώματος με μικρότε ρη 

όμως πίεση. Όταν το αραίωμα έχει γεμίσει το κενό κάτω από την 

πλάκα, 0 σωλήνας εισαγωγής μπορεί να απομακρυνθεί. Αφού το 

αραίωμα γεμίσει όλες τις οπές , αυτές μπορούν να σφραγιστού.ν και να 

αλφαδιαστούν στο επίπεδο του δρόμου. Κατά την εισαγωγή του 

αραιώματος πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε αυτό να μην 

μπαίνει στο τοπικό σύστημα αποστράγγισης ή στους κεντρικούς 

αγωγούς. 

Αν και είνα ι πιθανόν να σηκώνονται σκοπίμως οι πλάκες από 
την , , το πόσο θα σηκωθ εί είναι δύσκολο να 

πιεση του αραιωματος, 

ελε θ , 
0 

λ, θα έχει σηκωθεί δεν θα μπορεί να κατέβ ε ι, 
ΥΧ ει. ταν η π ακα 

γ ι' α , , , 
0 
το μ ·ηχανικό ανέλκυσμα της πλάκας (βλ έ π ε 

υτο ειvαι προτιμοτερ 

παράγραφο 1.15.3) 

1 15 , . ·η μέθοδο άντλησης 
· .2 Εισαγωγή αραιωματος με τ . 

Αυτή είναι μια πιο 

Κάτω από τις πλάκες και 

, η μ ε' θοδος τροφοδοσίας αρα ι ώματος 
προσφατ 

, α λυ' τε ρο έλεγχο της τοποθ έ τηση ς 
παρ εχε ι κ 
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Ύε 

του αραιώματος. Η πλάκα που πρόκι-:ιτι.ιι να υποστυλωθΕί ι.ινοίγι-:ται μι-: 

τον ίδιο τρόπο που ι.ιναφέρθηκι:: στην προηγούμr:νη μέθοδο, f:χοντας 

τρυπήσι-:ι κατ' ύνομι.ι ίσιΕς γριφμf:ς ι.ινιi 1 μf:τρο κr:ντροnιψιt\Ι] ς 

απόστασης κι:ιτιi πλιiτος της πλιiκας. Οι ι-:ναλλασσόμt-:νι-:ς γριψμf: ς μ r: 

οπές, τόπ:, καλύπτονται μp, μεταλλικιi ή αλουμίνια τύπου καναλιού , 

απλωμένα σαν ανεστραμμένα U, για να δημιουργηθούν αp,ραγωγοί. 

Όλη η ΠΕpιοχή τότε επικαλύπτεται με πλαστικό φύλλο, κρατημi:νο 
κϊιτω και σφραγισμi:νο στις ιiκρι-:ς, συνήΟως μr: λωρίδ~:ς υγρού 

αργίλου. Σωλτ}νι-:ς ιiντλησης συνΜ:ονται με τις οπ{:ς στα κι.ινιiλια και 

διαμέσου του πλαστικού καλύματος, και αντλείται όλο το ν r.ρό που 
βρίσκεται από κϊιτω. Μόλις σταματήσει η ροή του νΕpού, 
τροφοδοπ:ί. ται το αραίωμα μέσω των οπών ανιiμΕσα στους αι-:ραγωγούς, 

και το πλαστικό επικιiλ υμμα, όπως φαί νp,ται στην 12ι κ · 1·2() · 

Εικόνα 1.26. Υποστύλωμα υπό άντληση 

Μόλις το κενό γύρω από 
την τρύπα τροφοδοσίας γι-:μίσι-: t, 

Ύοvός το 
αvτλ 

ησης, η 

οποίο φαίνεται από το 

γραμμή αποσυνδέεται και η 

<φπούκωμα» της γ ρι.ψμ η ς 

διαδικασία συνεχ ίζι::τα ι μ ι=: 



τον επόμενο αγωγό, μέχρι να γεμίσουν όλα τα κενά. Μετά αφαιρείται 

το πλαστικό κϊιλ υ μμα και τα καν<ίλ ια, και όλF.ς οι τ ρύπF.ς κλF. ί νουν. 

Ο Εξοπλισμός αυτής της fΗ·:Οόδου Είναι κινητ6ς και σχf:τικιί 

μικρός, {:τσι ώστε να Ελαχιστοπου-:ίται η ποσότητα που αλληλΕπιδpιί 

με την κυκλοφοριακή κίνηση. Οι r υποστυλωμ{:νF.ς Πfψιοχ{:ς μπορούν να 

ανοιχτούν στην κυκλοφορία, αρκετιί σύντομα μΕτιί την ολοκλιjρωση 

της διr;ργασίας. 

Ι .15.3 Α νέλκυσμα πλακών 

Το μηχανικό αν{;λκυσμα των πλακών Επιτρ{:πf:ι το σηκωμιι της 

πλιίκας σr; ιχκριβ{;ς ύψος. Αν η εγκατιίσταση Είναι ~υ-:γιίλη, οι πλιίκ F.ς 

μπορούν να ση κωθούνε σταδιακιί, κιίθΕ φοριί 50-60 χ ιλ ιοστιί. 

Αvελκύσματα συνολικού ύψους να ξεπερνιί τα 300 χιλιοστιί {:χουν 

επιη:υχθr;ί Επιτυχώς. 

Η Επινόηση της ανέλκυσης ουσιαστικϊι Είναι {:νιι σύνολο 

Χωροδικτυωμιiτωv, που εδράζονται σε υδραυλικούς ανυψωτή ρΕς. Στις 

Πλάκ_ες που πρόκειται να σηκωθούν πρώτ' απ' όλα ανοίγονται τρύπ ες, 

Και για την εφαρμογή της μεθόδου εισαγωγής αραιώματος μr; ιίντληση, 

Που πε ρι γ ρ<iφθη κε vωρί τε ρα, και για τη λαβή κοχλιώσεων αγκύ ρωσ η ς . 

τα οποία πι<iνοvται στα σημεία ανέλκυσης του χωροδικτυ(iψατο ς. 

(Εικ:. 1.27) 

. ι 
' 

Πλαίσιο ανέλκυσης πλακών 
Εικ. 1 .27. 
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Τα χωροδικτυώμιιτιι προορίζονται για το ιiνοιγμιι ι:νϊις πλιiτους 
μονής πλιiκας, ιιν κ11ι η ιινιίπτυξη τρ11βηγμιίτων Ρ.πιτρ;:πι:ι στο 
δικτύωμα ν11 διαφοροποιηθεί, και διιiφορες πλιίκες νιι σηκωθούν ιιε τη 
μια.. Προτού ανασηκωθΡ.ί μια τέτοια πλι!κι:ι, Ρ.ίνι:ιι απαραίτητο να κοπF:ί 
με Πριόνισμ11 σ' όλο το βάθος, οποιαδήποτε ριίβδος ιιγκύρωσης κιιτιί 
το μη' ""ος , , , Α , 'ζ Ε 1 2u "' επιμηκων ι:ιρμων. υτο απεικονι εται στην <,ικ. . n. 

" 1 " . .,, .. ~ 

- " 

Εικ. 1 .28. Κόψιμο σ' όλο το βάθος 

Αφου, , ιι πλαίσια ανέλκυσης, οι πλάκες συνδεθουν με τ 

ση Ιeώνοντrνι δ λ , ανυψωτές χp,ιρονιικτικιί, και προτού '" με υ ραυ ικους , 

Ύεμί , οιηθεί το ακριβές ύψος της σουν τα κ:ενι!, μπορει νι.ι τακτοπ · 

1tλάιcας Α , της πλάκας είναι μικρό, το κενό που · ν το ση ιcωμα 

δημιουρ , , . α πολυεστεροκονιάματος τέφρας με Υειται yεμιζεται με αραιωμ . 
tην δ , 'α κ.αθciJς ΎFψίζΡ.ι τα ΚF:νι.ι, ιαδ ικασια «άντλησης», η οποι 
αvαιc . , ορτίο όπως φαίνf:ται στον ουφιζει τον ανυψωτήρα απο το Ψ . 
μεtρ , · , ι!λο μπορεί να γεμισt: 1 μΕ ητη φόρτισης. Αν το κενό ειναι μεγ ' . 
εμφύ . 0 οποίο στηρίζει την πλιικιι. σημα, λεπτού ξηρού σιcυροδεματος, τ 
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αρχικά λόγω της μηχανικής του σταθερότητας, και αργότερα 

προσφέροντας υγρασία, από αυτή που υπάρχει κάτω από την πλάκα. 

Η τοποθέτηση του τσιμέντού εμποδίζει τη μεταφορά του 

σκυροδέματος, λόγω της κuκλοφοριακής κίνησης. 

Μόλις η πλάκα αναρτηθεί στο επιθυμητό επίπεδο και 

αναστυλωθεί, τα πλαίσια ανάρτησης απομακρυνθούν και οι οπές 

να δεχθεί 
γεμίσουν με αραίωμα, η πλάκα θα είναι έτοιμη 

κ:υκ:λοφο , , ριακη κινηση. 

Θα φαινόταν συνετό να ξανατοποθετηθούν οι ράβδοι αγκύρωσης 
μεταξύ τω , λ ' Α ' 'λ δ ' ν συνεχομενων π ακων. υτη η προ ηψη εν εχει 

εφαρμοσθεί ως μέρος της διαδικασίας ανάρτησης μέχρι σήμερα , αλλά 
αν αυτή εφαρμοζόταν αυτό θα γινόταν με τη χρήση της διαδικασίας 
«ραψί , , ' 4 ματος» οπως περιγραφεται στην παραγραφο 1.14 .. 

1.154Α , , 'λ · · ραιωματα που χρησιμοποιουνται για υποστη ωση 

Τα αραιώματα που χρησιμοποιούνται για υποστήλωση ειναι 
συν' θ θ ' ' η ως τσιμεντοειδή καθώς και αραιώματα συν ετικων ρητινων. 
Πρ, θ , επει να είναι πολύ ρευστά ώστε να μπορούν να τοπο ετουvται με 
φύσημα ή με άντληση στη θέση που πρέπει. Αν είναι πολύ άκαμπτα 
δε θ , · ν α διασκορπιστούν καλά κάτω από τη πλακα και μπο ρ ε ι να 
δημιουργήσουν μπλοκάρισμα στη διασωλήνωση ενώ αν είναι πολύ 
Ρευστά θα , · , λλ θ, η από την επιθυμητή. Η ανάμειξη 

ρεουν σε α η εσ γίνεται συ , θ , λ δ, αναδευτήρα και για να βελτιώσουμε 
νη ως σε ενα κο οει η 

τη ρευστότητα του αραιώματος χωρίς την προσθήκη επιπλέον νε ρ,ού, 
συχνά , ας Για να περιοριστει η 

προσθέτονται μέσα πλαστιμοτητ · . 
συροί..- , . , συ δεν πρέπει να ξεπερναει το 

· "'νωσ η ο λόγος νε ρου : τσιμεντ 
0,45. 

ξ θεί η εργασιμότητα συχνά 
Για να μειωθεί το κόστος και να αυ η . Χρησ , υ και κοvιοποιημεvης 
tμοποιούντα ι μίγματα τσιμεντο . αve , , έ ος τσιμέντου με 3 με Ρ η 

. Ρακ:ουχας τέφρας σ ε αναλογιες 1 μ ρ , .. .· . . τεφ , 
0 
τσιμεντο με τε φpιι ι. l\ αι 

Ρας Επειδή και το καθαρό τσιμεντο και τ 



φτιαγμένο ολοκληρωτικά από καλά υλικά ε ίναι και τα δύο κατάλληλα 

για το γέμισμα και των μικρών και των με γ άλων κε νών. 

, Η εισαγωγή αραιώματος με τη μέ θοδο τη ς πί ε ση ς κα ι τ η ς 

αντλησης είναι ειδικές τεχνικές που υφ ί στανται συνε χή ανάπτυξ η , 

και θα ήταν καλό να ληφθεί η άποψη τουλάχιστον ε νό ς ε ιδι κο ύ 

κατασκευαστή προτού αναληφθεί ένα μεγάλο έ ργο στο οποίο θ α λ ά β ε ι 

Χώρα ανέλκυση πλάκας ή υποστήλωση αυτής. 

1.16 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

1. 16.1 Λόγοι για τηv επίστρωση ενός οδοστρώματος από σκ υρό δε μ α. 

Μερικές από τις αιτίες και τα σχήματα των επιστρώσε ων ε νός 

οδοστρώματος από σκυρόδεμα αναφ έ ρονται στην π α ρ άγ ρ αφ ο 1.1 Ο. Οι 

βασικοί τύποι επιστρώσεως είναι ασφαλτούχα υλικά , ε πιτ ό π ο υ 

σκυρόδεμα ή τεχνητοί λίθοι. Όταν γίν ε τ α ι η επιλο γ ή ε ν ός τύπ ου 

επιστρώσεως πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλοί πα ρ άγοντ ε .ς, ό π ως 

αναφέρονται στον πίνακα 1.4, η τελική επιλογή ε ξαρτάτα ι π ά ρ α π ολύ 

από τις αιτί ε ς της επίστρωσης και την κατάσταση του οδοστρώματος . 

1. 16.2 Επιφανε ι ακή κατάσταση. 

Ε ε πιφάνε ιας μπορε ί ν α έ χ ε ι ως 
κ:τ ε τ α μ έ νο ξ ε φλούδισμα της 

αποτ έ λ ε σμα την μη ι κανοποι η τικ ή ποιότητα ανά βαση ς ή τη ν μη 
ι κ: , ος και τα δύο σφάλματα 

αvοποιητική εμφάνιση του οδοστρωματ ' , 

μπο ρούv να επιδιορθωθούν Χρησιμοποιώντας μια από τις τρ ε ι ς β ασ ι κ ε ς 
μ ε θόδους. 
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1·1 6 ·3 Φέρουσα κατάσταση της πλάκας. 

Αν οι υπάρχουσες πλάκες υπόκεινται σε ε κτεταμένες 
μετακινήσεις των αρμών, εξαιτίας συστολής και διαστολής , μ εγάλ ες 

κατακόρυφες μετακινήσεις που οφείλονται στην ελλιπή στήριξη ή 

στην ανεπαρκή μεταφορά φορτίων ή στο γλίστρημα των πλακών , η 
λειτο · υργια οποιασδήποτε τέτοιας επιφάνειας μακροπρόθ εσμα δεν θα 

είναι ικανοποιητική. Τέτοια σφάλματα πρέπει να διορθώνονται 

προτού αντικατασταθεί η επιφάνεια. Η διακύμανση των ασφαλτούχων 

επιλογών, και οι συντελεστές που επηρεάζουν την επιλογ ή 

μελετώνται στο μέρος 2, και οι τύποι που μελετώνται εδώ 
περιορίζονται 

σκυροδέματος. 

σε τύπους από σκυρόδεμα και από λίθους 

1.164Ε , δ' · πιστρωσεις σκυρο εματος 

Οι επιστρώσεις από σκυρόδεμα έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς 

παντού και έχει αποδειχθεί ότι είναι μια αποτελεσματική μέθοδος 

επιδιόρθωσης και ενδυνάμωσης των οδοστρωμάτων σκυροδ έ ματο ς. 

Υπάρχει επίσης εμφανής απόδειξη της επιτυχίας τους στο Ηνωμένο 
Βα 'λ · σι ειο στα οδοστρώματα του αεροδρομιου. 

Η μελέτη των επιστρώσεων από σκυρόδεμα βασίζεται κυρίως σε 

μια ε μπε ιρ ι κ ή μέθοδο, χρησιμοποιώντας μια ισότητα που αναπτύχθηκ ε 
αρχικά από τον Σύνδεσμο Μηχανικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η 

βασική ισότητα ε ίναι: · 
Η η s = Η n d - (CH η c) 

όπου · ς Hd είναι το πάχο ς της 
το Hs είναι το πάχος της επιστρωση ' 

Πλ · · · · ρωμα πάνω στον ακας που θα απαιτηθεί αν κατασκευαστει vεο υποστ 
υπά , υπάρχουσας πλάκας και η 

ΡΧον υποσταθμό , He είναι το παχος της . 
ε· · · α του δεσμου ιvα ι μια μ ε ταβλητή η οποία εξαρτάται απο τη ποιοτητ 
μ η' της ε ίναι 1 
ε τu. ξύ της παλιάς πλάκας και της επίστρωσης και η τιμ 
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για πλήρη σύνδεση, 2 για μη σύνδεση των πλακών Πιν 1 4 
μερικη' σ' δ ' · . , για 

υν εση των πλα ' c κων. είναι ένας συντελεστη'ς . 
εξαρτάται , ο οποιος 

- απο τις συνθήκες δόμησης της υπάρχουσας πλάκας και 
μεταβάλει , . το παχος της · επιστρωσης έτσι ώστε να πετύχει το μέγιστο 

ο φελος απ' αυτή. 

Πίνακας 1.4.Συ , , ντε~εστες που λαμβανονται υπόψη όταν 
Ε σχεδιαζεται μια επίστρωση. 
πιφανειακ: · , υπάρχόν 1 _κ:ατασταση του (α) καλή έως μεσαία 

τος ρομου (β) μεσαία έως κακή 

Φέρουσα , κακ · έω πολύ κακ · 
· ικ:ανοτητα της πλάκας (α) γενικά υγιής 

(β) σχετικά ρηγματωμένη 

Σχετικ:~η~-~~~~~--::==::-~-::-:-:--:-:---f-+1~σ~ο~α~α~·~· 11J~α~τ~ω~~έ~ν!l__~~~J 
μετακίνηση κατακόρυφη (α) Μετακινήσεις στους αρμούς 

και/ή στις ρωγμές 
(β) σημαντική δυναμική 

Επιφανειακή υφή 
ετατόπισ λό ω των ο άτων 

(α) ανεπαρκής αντίσταση σε 
ολίσθηση σε κυκλοφοριακή 

ταχύτητα 
(β) κακή στράγγιση του νερού 

τ 

Αν η υπάρχουσα πλάκα είναι σε καλή κατάσταση, με λίγες μόνο 

Ρωγμές, ο συντελεστής C είναι ίσος με 1. Αντιθέτως, όταν η 
υπ, αρχουσα πλάκα είναι σε κακή κατάσταση και πολύ ρηγματωμένή , ο 
συντελεστη' ς C , , Ο 35 Ε' θ , . παιρνει την τιμη , . ιναι κα ηκον του μηχανικου 

να χ Ρησιμοποιήσει την κρίση του και την εμπειρία του για υπολογίσε ι 
την τι , . μη του συντελεστή C σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, και να 
ει ναι , · μεταξυ των δύο άνωθεν ακραίων τιμών. 

Με πλήρη σύνδεση του συστήματος πλακών, η παλιά πλάκα και 
η επίστρ , λ' Γ ωση αγκαλιάζονται και συμπεριφερονται σαν μια π ακα. ια 
να επι τε θ . . . , υχ ει το πλήρες δέσιμο των επιφανειων πρεπει η υπαρχουσα 
επιφάν , , , . λ . εια να καθαριστεί και να αφαιρεθουν απο αυτη ο α τα ιχνη 
ελαίων · ' δ δ · · και τα εναποθέματα λάστιχων, τα υλικα επεν υσης ρομων και 
οτιδ. ηποτε άλλο θα εμποδίσει το δέσιμο της επίστρωσης. 
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Εφόσον η υπάρχουσα επιφάνεια είναι υγιτjς, δεν είναι δύσκολο 
να έρθει εις πέρας αυτή η επιχείρηση με τον κατιi .λληλο εξοπλισμό 
εκτίναξης-πυροβολισμού ή «κοπανίσματος» που χρησιμο.ποιείτιιι γιιι 
τον Καθαρισμό πατωμιiτων, ή με ψεκασμό νερού υψηλής πίεσης, 
ΧΡησιμοποιrόντας τον εξοπλισμό του τύπου που φαίνι=-:τrιι στην εικόνα 
1.29. 

.. . ". \ 
.. ,t-_:...-.1,.1 . . .. " ... . . . . 

Εικ. 1.29. Εξοπλισμός εκτίναξης υψηλής πίr:σης νερού 

ο δ , ι'στρωση η οποία F.χr:ι rίδη πως με τη λεπτή συν ετικη επ ' 

7tεριγραφ ' ' ι ι 2 επιφ<iνr:ια της παλιrίς πλriκιις F.ι στην παραγραφο . , η ' 

7t Ρ ' ' λ θα π ιη~ π Ε-: ι η e 7r t-: ι να β p ε χ τε ί, αλλά όταν θα πέσει η ε πικ α υ Ψ η 
εn:ιφάνεια αυτή να είναι χωρίς καθόλου vερό. Αφού γίνΕι η 
7t Ρο ε , φ υ σ ιο λ ο y ι κ ιί, Χ Ρ η σ ιμ ο -τοιμασία η επιφάνεια οδοστρωνεται . 
7tοιώ , , τη μέθοδο r:ξοπλισμου ντας τα καλούπια οδοστρωματων, η με . 

δεσίματος , , αλλά παραλείποντας την μr:μβρανη η ημιχειρωvακ:τικ:α, . 
Υλtστ . , ι ρωγμές της υπαρχουσας Ρηματος/απομονώσεως. Οι αρμοι και 0 

7t:λάιc . , επικάλυψη γι' αυτό F.ίvιχι ας θα αντικατοπτριστουν στην 
αn: · σ' αυτούς στην αραίτητο να σχηματιστούν αρμοί αμέσως πανω 
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παλιά πλάκα. Αν η υπάρχουσα πλάκα περιέχει επιμήκεις 

αυτές πρέπει να p , , , αφτουν προτου πεσει η επικάλυψη. 

παράγραφο 1.14.4.). 

ρωγμές, 

(Βλέπε 

Αν η υπάρχουσα πλaκα είναι άσχημα ρηγματωμένη μπορεί να 

επικαλυφθεί με μια μη συνδεδεμένη επίστρωση σκυροδέματος. Σε 

αυτή τη\l περίπτωση η παλιά πλάκα δεν συμβάλλει και πολύ στην 

φέρουσα ικανότητα. Και δεν χρειάζεται να προετοιμάσουμε την παλιά 
πλάκα παρά , , δ, λ · · μονο να αφαιρεσουμε οποια ηποτε χα αρα συντριμματα. 

Πρέπει τότε να επικαλυφθεί με ένα μέσο διαχωριστικό , το οποίο 
μπορεί να είναι ένα συνεχόμενο στρώμα από πλαστικό φύλλο που θα 

παρέχει στην παλιά πλάκα λογικά επίπεδη ε πιφάνεια, δεν θ' αφήσει 

τους αρμούς να μετακινηθούν άσχημα, και το οδόστρωμα να έχει την 

κατάλληλη επιφάνεια για υπόβαση. 

Αν δεν συμβαίνει αυτό ένα λεπτό κανονικο στρώμα από λεπτή 

ασφαλτο πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Αυτό λειτουργ ε ί ε πίση ς και ως 

διαχωριστική μεμβράνη. Η νέα πλάκα κατασκευάζεται μ ε ένα ν 

κανονικό τρόπο και, επειδή η νέα και η παλιά πλάκα είνα ι 

απομονωμένες, το κενό του αρμού στην επίστρωση μπορεί να είναι 
ε λ · λ · vτελώς διαφορετικό από αυτό στη βάση της πα ιας π ακας. 

Με το σύστημα μερικής σύνδεσης (n=J,4) καμμία θ ε τική 

επίδραση δεν λαμβάνει χώρα στο δέσιμο αλλά η παλιά πλάκα 
καθαρίζεται ώστε να ενθαρρύνει ένα βαθμό σύνδεσης. Αυτό το 
μερ ικό δέσιμο επιτρέπει στην παλιά πλάκα να κάνει μερικ·ή κατανομή 
της Ο οί στην επίστρωση πρέπε ι να 

αντοχής του οδοστρώματος. ι αρμ , 
συμ · λ , λάκας ώστε να αποφευγ ε ται η 

πιπτουν με αυτούς της πα ιας π 

ανάκλαση των ρωγμών. 
, επιστρώσεων από οπλισμένο 

Υπάρχει μια αυξανόμεν η χρηση 

α, σφαλ το και για δρόμους από 
σκυρόδ ε μα και για δρόμους με 

' ' η ως r:νας σις:υ , δ , υκλοφοριακη κινησ ' 
ρο ε μα που φέρνουν βαρια κ . 

οι κονο μι κός τ ροπος 

συντήρηση . 

, δ , ων με χαμηλές απαιτησε ι ς στη 
δη μιου ργιας ρομ 



Ι. Ι 6·5 Γρήγορη κατασκει>ή 

Μια δικαιολογία η οποία χρησιμοποιείτο στο πιψr:λθόν γιι.ι τη 
μη Χ ρη σιμοποί η ση ΕπιστρώσF.ων από σκυρόδεμα ή ιίσφαλ το ήταν η 
πεποίθηση ότι π<ίντα δημιουργεί μια μεγ<!λ η πF-ρίοδο καθυστέρησης. 
Μια δικαιολογία που σπάνια ευσταθούσε. Λ ν r:ίναι απαραίτητο, κατιί 
το τέλος της επίστρωσης, είναι δυνατόν να Ελαχιστοποιηθούν οι 
καΟυση:ρη' λ, , ' · δ , σr:ις ογω της Πfψιποιησης, χρησι.μοποιωντας σκιφο ι:μιι 

με · γρηγορότερη επίτευξη της αντοχής από το κανονικό. Μια 
σημαντική εργασία που έγινε στην Αμερική με το όνομα «γρήγορα» 
Οδοστρ · , ' 24 · ωματα F.πιτρεπf-:ι το ι!νοιγμα στην κυκλοφορια σΕ ωp Ες ιί 

λι γόη; ρο, μετ<ί από τη σιcυροδέτη ση της πλr!κας. 'Ενα παρrίδr: ι γ μα 
τέτοια θ , , ' ' δ ' ς με οδου, χρησιμοποιησης λεπτης συν εσης και γρηγορης 

επικ, λ 
α υψης, περιγρ<ίφεται στο βιβλίο του Calνert and Lίιηeυ" . Οταν 

το έργο άρχισε 0 υπ(~ρχωv δρόμος ήταν ηλικίας 50 ετών , πλr!του ς 6 

μέτρων, και φτιαγμένος με διατομή γωνιαστή με γωνίr:ς, μΕ f:vα μF:σο 
Πιiχος 215 , , δ , • ιω'ν ο δι1 · χιλιοστων. Κατιι τη ιαρκεια των ιφγι ... σ ,.,ομο ς 

Ψάρδυνε στα 7, 3 μέτρα και εφοδιάστη ιcε με συνδετική επίστρωση 
Πriχους ι 00 χιλιοστών. Στην εικόνα 1.30 φαίνεται η διατομή κατϊι 
μ . 
ηκος του δρόμου. 

c r-------__ J_'S_r_ri _____ -:f 
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Στην εικόνα 1.31 φαίνοντω σι συνΟή κι:ς κιιτιισκΕυής. Το 
σκυρόδεμα πr.ριr.ίχε 385 Kg//m' τσιμέντο τιιχeίας πήξεως κιιι 40 

Κ g// m' κονι(φατος ανθρακούχας τiιφ ρου. !1 εριεί χε ιιi: ριι κιιΟιί>ς κιιι 
μ~'σο. ι ,' · 'δ ' 'λ δ · μ.ιωσης του νeρού. Αυτό το μειγμιι ε ωσε ι:νιι κυ ιν ρο 
ιιντοχής 24N /mm' (32N/mm' ισοδύναμης αντοχής κύβου) σe 24 ώρeς. 
Η χ · · θ . ρηση της γρήγορης κατασκευής ιιναπτυχ ηκε γρηγορα στην 
Αμερική και αρκετϊ1 στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

1 
J 
1 L ----------------· --' ε · --;--_, ___ . Ολυκλι'ιι""σιι 

π 1 φ η v ι:: ω κ λ F. ισ τ 1'1 λ υ γ ω Ε π 11νι:πίστ111ι> σι Ι ι~ 

Σχήμα Ι .31. Συνθήκες "γρήγορης" κιιτασκευής 

1·1 6·6 Επιστρώσεις λίθων σκυροδέματος. 
. , . που έχουν χρησιμοποιηθΕί γω vα 

Οι επιστρωσεις αυτου του τυ κ: 
0 

λ υ' - , δ , και από ϊισ φα λ το. Λ ρ χ ι κ ϊι 
· ψουv οδοστρώματα από σκυpο εμα . χρη σιμοποιήθηκαν καθαρα γ ω 

αυτού του τύπου οι επιστρώσεις αισθη . . . αποδειχθεί ότι παρέχουν και 
τικ:ους λογους, αλλά τώρα εχει 

σημαντική κατασκευαστική βελτίωση. , λ'θ , α σκυροδεματος με ι ου ς . 
Π · θ · το οδσστρωμ ροτου επιστρω ει . . να σηκωθεί μαζί μ r. 

οποι δ . , ργασιων πρεπr,ι οσ ηποτε υπάρχων θαλαμος ε . αρδιού μεγέθου ς τα . ές μεσαιου και φ 
κ:pασπεδα. Οι αρμοί και οι ρωγμ 



πρέπει να καλυφθούν με πλαστική 250 μm λωρίδα πλάτους 1 μέτρου 
ώστε να εμποδιστεί η απώλεια των χονδρόκοκκων αδρανών από την 
επιφάνεια Ο λ'θ , , λ · · · ι ι οι τοτε μεταφερονται με φυσιο ογικο τροπο. 

Παρόλο που αυτός ο τύπος επιστρώσεως δίνει αρκετή αντοχή 
για μεγάλη γκάμα έργων είναι αμφίβολο το αν παρέχει στην επιφάνεια 
την απαραίτητη ποιότητα ~ια υψηλές ταχύτητες. Όμως έχε ι 
χρησιμοποιηθεί πολύ επιτυχώς σε δρόμους που φ έ ρουν βαριά 
κυκλοφορία και σε ταχύτητες περίπου 60-70 χλμ./ώρα. 

' 1.16 7 Μ·η , , , β · επαρκης ποιοτητα ανα ασης 

Κατασκευαστικά σφάλματα μπορεί να έχουν ως αποτέλ ε σμα ο 
δρόμος να μην , δ , για χρη' ση Ως ένας γενικός κανόνας 

ειναι απο εκτος · 
είναι ο' τι , , , αχυ' τητα κυκλοφορίας τόσο 

οσο πιο γρηγορη ειναι η τ 
καλύτερο , , ι'πεδο της επιφάνειας. Το βασικό 

πρεπει να ειναι το επ 
πρόβλημα είναι η τοπικά υψηλή επιφάνεια, ή ένα «πήδημα», ή σι 
ανωμαλίες δρόμου. Αυτά μπορεί να διορθωθούν με ένα λ ε πτό 
συvδε , , εται στην παρ. 1.12. Η 

τικο επίστρωμα όπως περιγραφ απο , , ορά την τρόχιση τη ς 
μακρυνση των τρανταγματων αφ , , υπε , εδιασμένο κσφτη. Τα μικρ α 
ρυψωμένης περιοχής με έναν ειδικα σχ . υπε . , ξ αλυνθούν με πολυκ εφαλου ς 
ρυψω με να σημεία μπο ρουν να ε ομ . . λιθ . . ε όσον λειτουργσυν σωστα . 
οξοους, ή με τροχιστές σκυροδεματος, φ 

1.16 8 Μ , , ' ειας · η επαρκης υφη επιφαν 

απαραίτητη ώστε να παρέχει την 
Η υφή της επιφάνειας είναι ηλές ταχύτητες. Στο ν έ ο 

Κ:ατάλλ · ημα για υψ ηλη αντίσταση σε γλιστρ , τοποθετούμε κατά 
σκ:υ . δ . να μέταλλο σπου ρο εμα επιτυγχάνεται με ε , ορεί να ε πιδιορθωθ ε ί 
πλ. , έχει χαλασει μπ 

ατος της πλάκας. Όταν η υφη , ριονίσματος έ χοντα ς 
με θ ε μια μηχανη π . εγ κάρσιες εγκοπές, συνή ως μ Ο 500 χιλιοστα.. Οι 
τ στα 30 με 
η κ: ε φαλ~ μ ε ένα πλάτος ανάμεσα 



ι--:γκΌπf:ς πρf:πr:ι να r:ινιιι ση:ν{:ς γυρω στα 3 χιλιοστιί πλι'ιτο ς κιιι 4 

Χιλ tοστιί βιίΟος. Για να αποφr:υχθι--: ί η μονοτονί ιι στην ιιλλ η λf: π ί δ μιισ η 

λιίστιχων και ι--:πιφιίνF.ως οδοστρώματος, η ιιπί)σταση των 

ιιυλακωμιίτων πρ~;πι--:ι να μην Είναι σταΟr:ρ1]. ιι μf:ση ιιπϊιστιιση 

κ:αθορίζr:τιιι στα 42mm περίπου, τυχ11. ίιι, ανιίμr:σι.ι στα 30 ιυ-; 50 mιη. 

Δεν υπιίρχει αμφιβολία ότι η αυλιίκωση δF.ν αυξιiνr:ι το Οόρυβο, 

στο δρόμο και στο όχημα, αλλά έχει αποδF.ιχθΕί ότι δF.ν μπορι--:ί να 

επιτι:;υχθεί f:να καλό F.πίπF.δο κατι1 το γλίστρημα στο βpϊ.γμ~:νο δρίψο, 

χωρίς τη v F:πιφο ριi παραγωγής Οορύβου, ανι--:ξαρτήτως του τρί>που που 

δη μι ο υ ρ γ 1] θ η κ: ε η υφή . Στη ν Ει κ ό ν ιι 1 • 3 2 φα ί νι--: τι ιι f; ν ιι μ η χι ί ν η μι ι 
επιδιόρθωσης υφής. 

Εικ. 1.32. Κύλινδρος για το σκληρυμένο σκυρόδΕμα 

'Ε , , , π 0 υ α v απ τ ύ χ θ η κ ε στον Καναδά, γ ιιι 
νας αλλος τυπος μηχανης, 

αυλάκ: , και ασφαλτοστρωμένου δρόμου. 
ωση σκυροδετημεvου 

"Ρ ' εων Αυτό το μηχανημιι /\,, ησιμοποιεί εξοπλισμό ανάκλασης κρουσ , · 
εί δ ιμώv από την Λιοίκηση 
χε συμπεριληφθεί σ' ένα πρόγραμμα οκ 

Ο Η π Α που {;γιvι--: για νιt 
μοσποvδιι.ικής Αεροπορίας (FEE) στις · · · ' 
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εξεταστεί η βελτίωση στη λειτουργία θραύσεως του αεροσκάφους από 
διάφορους τύπους αυλάκωσης. Αυτές οι δοκιμές έδειξαν μια 
σημαντική βελτίωση στην αντίσταση στην ολίσθηση από 

διαφορετικές φόρμες εγκάpσιων εγκοπών, και ασύμμετρων, σχήμα τος 
V, κατασκευασμένες με το κρουστικό σύστημα ήταν πολύ φθηνότερες 
απ' αυτές με πριονισμό. Δυστυχώς, οι έρευνες από την (FEE) δεν 

περιλάμβανε την μέτρηση του θορύβου, αφού ο θόρυβος που 

προκαλείται από τα λάστιχα των οχημάτων είναι ασήμαντος σε σχ έ ση 

με το θόρυβο που προκαλεί το αεροσκάφος. 

Ι.17 ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ 

Πολύ επιτυχείς και μακροπρόθεσμες επιδιορθώσεις μπορούν να 

επιτευχθούν στα οδοστρώματα σκυροδέματος αλλά απαιτούν προσοχή 

στη λεπτομέρεια. 

Ι .17 .1 Εγκάρσια σκάμματα σε μη οπλισμένου σκυροδέματος δρόμους 

Όταν ένα σκάμμα κόβει το δρόμο, ο απλούστερος και ίσως πιο 

φθ ηvός τρόπος για τη v τελ ικ ·ή επιδιόρθωση εί vαι η ολο κ:λ η ρωτι κ ή 

απομάκρυνση κ:αι αντικατάσταση της κατεστραμμέvης πλάκας μεταξύ 

των αρμών και των δύο πλευρών. Av το σκάμμα κόβει έναν αρμό, 
ε ί λ · α και στις δύο πλ ε υρ έ ς, και 
ναι απαραίτητο vα σπάσουμε τηv π ακ 

να ξ · vεΌ αρμό στην ίδια θ έ ση που · αναφτιάξουμε και τα δύο με ενα 

ήταν ο αρχικός. 

Ι .17 2 Ε , , · ε λρόμους οπλισμένου σκυροδέματος. 
· γκαρσια σκαμματα σ u 

, , , , , 0 τρόπο από ένα εγκάρσιο αρμό. Εαv το σκαμμα ει vα ι κατα καποι , . 
δύ λ τά βάθους κο βοντα ι π pωτα 0 κοψίματα, περίπου 25-30 χι ιοσ ' , . 
πα · , , ατος. Αυτά τα κοψιματα πp Ε π Ε ι 

.ρrJ.λληλα μ ε τη y ραμμη του χαρακωμ 
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να έχουν τουλάχιστον ένα μέτρο απόσταση και αν το σκάμμα έχει 
ήδη γίνει, τουλάχιστον 300 χιλιοστά από τη γραμμη' σπασίματος. 

Τότε το σκυρόδεμα μεταξύ των δύο σχισμών σπάει, βεβαιώνοντας 
όμως ότι ο οπλισμός δεν έχει σπάσει. Αφού θα βγει το σκυρόδεμα 0 

οπλισμός πρέπει να κοπεί σε μια γραμμ ·ή περίπου στη κεντροβαρική 

γραμμή του σκάμματος και ο χάλυβας να καμφθεί ώστε να δώσει 

πρόσβαση για την εκσκαφή του σκάμματος. 

Οι εκτεθειμένες επιφάνειες του σκυροδέματος πρ έ π ει να είναι 

σπασμένες ώστε να παρέχουν μια απολύτως κατακόρυφη όψη ανάμεσα 

στα δύο κοψίματα. Αφού το σκάμμα έχει ξαναγεμιστεί και η υπόβαση 

επιδιορθωθεί, οι πλευρές διορθώνονται και η υπόβαση καλύπτεται με 

μια πλαστική γλιστερή μεμβράνη. Το σκυρόδεμα που καλύπτ ε ι το 

κάτω μέρος της επιδιόρθωσης τοποθετείται , και δονείται για 

συμπύκνωση, και μετά 0 οπλισμός κάμπτεται ώστε να ξαναμπεί στη 

σωστή θέση και επικαλύπτεται με καλώδια. Το σκυρόδεμα της 

κορυφής τότε τοποθετείται και συμπυκνώνεται με δόνηση , 

ολοκληρώνοντας το επίπεδο, την υφ-ή και την περιποί ηση. Το ν έ ο 

σκυρόδεμα έχει μια πρακτικά μη ορατή επιδιόρθωση. 

1.17.3 Επιμήκη σκάμματα σε οδοστρώματα σκυροδέματος. 

Αυτά είναι τα πιο δύσκολα για επιδιόρθωση. Αν το σκάμμα 
ε ίναι κο , , ης πλάκας το σκυρόδεμα κοντά στην 

ντα στις ακρες τ . 
εσωτερ , , , ς θα πρέπει να κοπεί ώστε να δώσε ι μια 

ικη ακρη του σκαμματο 

καθαρά κα , , Το σκυρόδεμα ανάμεσα σε αυτή την εγκοπ ή 
τακορυφη οψη. 

π Ρ έ πr, ι να , , τ ε να δώσει πρόσβαση στην γραμμή του 
J σπαστει ωσ , 

σκάμ , , αφορά το σκάμμα έ χ ει ολοκληρωθ ε ί, 
ματος. Αφου η εργασια που 

ξαvαγε 'ζ , β ξαναδημιουργείται. Μετά από αυτό οι 
μι εται και η υπο αση 

κατα , , λ , ανοίγουν ώστε να λάβουν ράβδου ς 
κορυφες ακρες της π ακας , , 

α ~ , ράγραφο 1.19. Αφου εχου ν 
Υκυρωσης, όπως περιγράφ ετα ι στην πα , , 

τοπ θ , ~να καλούπι εγκοπης κολλι ε ται 
0 ε τηθεί οι ράβδοι αγκυρωσης Β , 

στη , , ξ λότυπος είναι έτοιμος, το επιπεδο 
ν ακρ η του σκυροδεματος, ο υ 
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της υπόβασης είναι αλφαδιασμένο, η μεμβράνη τοποθετείται και 

σκυροδετείται η πλάκα. Μια λωρίδα αυτού του τύπου δεν πρ έ π ει να 

έχει πλάτος μικρότερο από ένα μέτρο και επειδή και οι δύο ε ίναι 
στενές , και η συστολή περιορίζεται από την κυρίως πλάκα , πρέπει να 

είναι οπλισμένη ακόμα κ:αι αν η κυρίως πλάκα δεν είναι. Πρέπει να 
φτιαχτεί υφή ώστε να ταιριάζει με την υπάρχουσα πλάκα όσο πιο πολύ 

γίνεται, και να περιποιηθεί ώστε να είναι αρκετά δυνατή για να λάβ ει 

την κυκλοφορία. Παρόμοια τεχνικ ·ή μπορεί να χρησιμοποιηθ εί εάν το 

σκάμμα είναι στην μια πλευρά ενός επιμήκους αρμού. 

Αν το σκάμμα ακολουθεί μια γραμμή που συμπίπτει με αυτήν που 

βρίσκεται στην μέση του πλάτους της πλάκας, είναι μάλλον πιο 
οικονομικό να αντικατασταθεί όλη η πλάκα μεταξύ των ε πιμη κών 

αρμών. Σε αυτή την περίπτωση όταν η πλάκα σπαστεί , οι ράβδοι 

αγκύρωσης των επιμηκών αρμών μένουν στη θέση τους ώστε να 

ξαναχρησιμοποιηθούν όταν θα ξανασκυροδετηθεί η πλάκα. Προτού 
γίνει η επανακατασκευή της πλάκας ένα καλούπι αρμού πρ έ πε ι να 
κ: λλ ' ' 0 ηθεί στα κ:ατακ:όρυφα άκρα των εναπομενοντων ακρων. 

1·18 ΣΦΡΆΓΙΣΜΑ ΑΡΜΩΝ 

Με ένα καλά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο δρόμο 

σκυροδε' , ς συντη'ρησης θα είναι μικρή , αλλά είνα ι 
ματος η ποσοτητα τη 

σημαντικό να ελέγχεται η λειτουργία των σφραγισμένων αρμών. Το 
ιδα , , θ , μια φορά τον χρόνο. Αν έ να 

. νικ:ο θα ηταν να γίνεται επι εωρηση 

σφράγισμα αστοχήσει: μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της πλάκας , της 
υπόβα θ , Οι διάφορες μορφές αστοχίας έχουν 

. σης και του υποστα μου. 

π ε ριyραφεί νωρίτερα αλλά οποιαδ ·ήποτε απ' αυτές είναι πολύ πιο 
α , ς της συντήρησης των 
κ:ριβή να επιδιορθωθεί από το κοστο 

σφραγισμάτων. 

ο , φράγισμα των αρμών , θ εω ρητικ ci, 
ιδανικότερος χρονος για το σ . 

ε ίναι ο'ταν μέγιστο στάδιο της συστολη ς. π .χ 
η πλάκα βρίσκ ε ται στο 



κατά τη διάρκεια του χειμω'να. Πα'ν ως ο ' δ τ ι αρμοι εν μπορούν να 

σφραγιστούν όταν τα αυλακώματα είναι υγρά, γιατί η υγρασία 

εμποδίζει το δέσιμο. Επίσης υγρά σφραγίσματα ή παράγωγά τους δεν 

πρέπει να εφαρμόζονται όταν η θερμοκρασία της πλάκας είναι κάτω 
από τους 5° C. Γι' αυτό τα επανασφραγίσματα είναι βασικά 
περιορισμένα το Φθινόπωρο και την Άνοιξη. Για να επιτευχθεί το 

μέγιστο στη διάρκεια ζω ·ής του σφραγίσματος είναι απαραίτητο να 
γίνεται προσεκτικό καθάρισμα και προετοιμασία του αυλακώματος. 
Και οι δύο μέθοδοι περιγράφονται παρακάτω. 

l. l8.1 Καθάρισμα των αυλακωμάτων σφράγισης 

Προτού το παλιό σφράγισμα απομακρυνθεί, πρέπει να εξετασθεί 
ώστε , να προσδιοριστεί η αιτία της αστοχιας του. Μπορεί να 

αστόχησε από το τοίχωμα του αυλακώματος, από σχισμή ή από 
ενα 'θ πο εση άμμου και μικρών πετραδακιών. Αν το σφράγισμα άνοιξε 

ή έσπασε από τα τοιχία της εγκοπής, σημαίνει ότι το αυλάκι είναι 
Πολύ στενό σε σχέση με τη μετακίνηση του αρμού. Άλλη αιτία μπορεί 
να ,. , , , 

ειναι η μη επαρκής εκκαθάριση της εγκοπης προτου γινει το 

σφράγισμα. Το σπάσιμο μπορεί να δείχνει ότι το σφράγισμα είναι 

συνδ εδε μένο στη βάση του σφραγισμένου αυλακώματος ή ότι . η 

υπερθέρμανση είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της ελαστικότητας 

~ου υλικού. Διείσδυση φερτών υλικών δείχνει ότι χρησιμοποιήθηκ ε 

ενα πολύ μαλακό σφράγισμα για το συγκεκριμένο δρόμο. 

Προτού οποιοσδήποτε αρμός ξανασφραγιστεί το παλιό υλικό 

σφράγισης πρέπει να απομακρυνθεί. Ακόμα, αν το πλάτος του 

αυλακ:ιου' μπορει' να καθαρισθεί και να ανοιχθεί με 
το επιτρέπει, 

Κόψιμο Το λ, ε'πει να επανελεγχθεί μετά το αρχικό · αυ ακωμα πρ 

Καθάρισμα, να ψαχθεί για οποιοδήποτε θρυμματισμό εγκοπής που 

μπορ ε ί να έχει συμβεί και να αντιμετωπιστεί φαρδαίνοντας τον αρμό, 
όπο θ θ , ι η εγκοπή. Αυτό μπορεί να 

υ α πρέπ ε ι να ξαναδημιουργη ει κα 
Υ ίν ε ι εί , την τε χνική επιδιόρθωσης με λ ε πτά 

τε χρησιμοποιωντας · 

72 



-

συνδετικ:ά τσιμεντοειδή ή αν τα μήκη των θρυμματισμών ειναι πολύ 

μικρά, κάνοντας καλό με κονίαμα συνθετικών ρητινών. 

Τα τελικά βάθη και πλάτη των αυλακωμάτων σφραγίσματος 

πρ έπει να είναι αυτά που φαίνονται στον πίνακα 1.5, αλλά σε καμμία 

περίπτωση δεν πρέπει να είναι φαρδύτερα από 40 χιλιοστά για 

εγκάρσια αυλακώματα, και από 30 χιλιοστά για επιμήκη αυλακώματα. 

Εάν η αρχική επιθεώρηση δείξει ότι το σφράγισμα αστόχησε από την 

επαφή με τα τοιχία, ή από σχίσιμο, και ότι το αυλάκι έγινε μικρότε ρο 
από αυτά που φαίνονται στον Πίνακα 1.5, πρέπει να δοθεί βάση στο 

να ανοιχθεί το αυλάκι στο μέ 'yιστο κατάλληλο πλάτος. 
Μετά εάν τα τοιχώματα του αυλακώματος δεν έχουν καθαρισθ ε ί 

με το κόψιμο, πρέπει να καθαρισθούν, είτε με φύσημα είτε μ ε μεγάλης 
πίεσης νερό. Είναι διαθέσιμος . κατάλληλος εξοπλισμός ο οποίος 
αυτόματα δημιουργεί στα τοιχώματα, περισσότερο παρά στη βάση του 

αυλακώματος, μια πολύ καλή υφή. 

Πίνακας Ι .5 Διαστάσεις σφραγισμάτων αρμών 

Απόσταση Ελάχισ 
Ελάχιστο βάθος:mm Βάθος κάτω από 

Αρμών: m το 

την ε πιφϊιν ε ια 

Πλάτος 
Ψυχρά Θερμά :mm 

..... :mm 
Εγκάρσια 
Συστολή 5±2 
15 ή λιγότερο l 3 13 
15 - 20 20 20 

5±2 

20-25 25 25 5±2 

Μεγαλύτερο 30 20 25 7±2 

25 
απο 

r-----__ 

~στολή 30 20 25 7±2 

Στ ' β 1 ο 13 5±2 
~ λωση 10 

~ήκης 10 1 3 0-5 
10 0-3 

Αγωγοί 20 Ι 5 20 

~έτευσης κλπ. 

' ' ιη απομακρύνεται με φύσημα α έ ρα 
Τ ε λικά η εγκατεστημενη σκον . , ια ελάχιστη πίεση 7 b ί:HS ( ! 00 

δεν περιέχει καθόλου ελαια σε μ Που 
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lb / inZ). Αν ο αρμός , θ θ , λ, 
το , εχει κα αρισ ει με υψη ης πίεσης νερό τα 

ιχωματα του αυλακιού πρέπει να είναι στεγνά. 

1-. Ι 8 · 2 Προ ε το , θ , , 
ιμασια του κα αρισμεvου σφραγισμεvου αυλακώματος 

Η βάση του αυλακώματος πρέπει να καλύπτεται ώστε να 
εμποδίζεται το δέσιμο του σφραγίσματος με αυτή. Εάν η βάση ε ίν α ι 

τέτοια ώστε το σφράγισμα να έχει λόγο πλάτους : βάθους 1: 1 και Ι :2 , 

είναι απαραίτητο μόνο να τοποθετήσουμε μια αυτοκόλλητη ταινία που 
σπάει το δ , , , β, λ ' εσμο κατα μηκος της ασης του αυ ακωματος. Εάν είνα ι 

Πολύ μεγάλ ' λ' ' λ ' ος σε σχεση με το π ατος πρεπει να κα αφατιστει μ ε μια 

ειδικ:η' πλ , , , δ , , , 
αστικη ταινια, η με ει ικου τυπου σχοινι. 

Επιπλέον, χρησιμοποιείται ένα θερμά εφαρμοζόμενο σφράγισμα, 

Πρέπει να ελεγχθεί η πλαστική ταινία ότι δεν θα διαλυθ ε ί στην 

θερμοκ:ρασία εφαρμογής του σφραγίσματος. Όποιο κι αν ε ίν αι το 
υλικ:' 0 κ:αλαφατίσεως, πρέπει να ταιριάζει σφιχτά στο αυλάκωμα, γ ι α 

να σι ' ' ' δ , 
γουρευτεί το ότι θα παραμεινει στο σωστο επιπε ο οταν 

τοποθετηθεί το σφράγισμα, και δεν θ' αφήσει κανένα σφράγισμα να το 

προσπεράσει. Σπρώχνεται στο επίπεδο πιο εύκολα, με τη χρήση μια ς 
φ λ' ' ' αντζας στην κορυψή του αυλακωματος, αλλα εναλλακτικά, μπορ εί 

να σπρωχθ ε ί και με τη βοήθεια μιας σανίδας. 

Αν το αυλάκι είναι πολύ στενό, πρέπει να πριονιστεί, ή κοπεί 
στο ' ' λ' λ ' ελάχιστο απαιτούμενο βάθος ώστε να δωσει ενα ογο π ατους : 

βιiθους , , 1 1 σφpαγισματος ισο με : . 

Τα άκ:pα του αυλακώματος σφράγισης πρέπει να πακτωθούν ώστε 

να εμποδιστεί οποιαδήποτε διαρροή του υγρού σφραγίσματος. Τα 

τοιχώματα του σφραγίσματος τότε ασταρώνονται με βούρτσα ή με 
σπρ έ υ , , · , θευτη' Τα σταρώματα συχνά 

' οπως συστηνεται απο τον προμη · 

Προμηθεύονται σαν πακέτο δύο ημερών, τα οποία πρ έ π ε ι να 

ανακατευτούν σωστά , σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστη . 

Υπ , λ, ι με'γιστοι χρόνοι εφαρμογής του 
αpχουν ε αχιστοι κα 

σφp α , , Αυτοί εξαρτώνται από την φύρμα 
Υ tσματος με τά το ασταρισμα. 
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του σταρ , 
ωματος και την θερμοκρασία περιβάλλοντο ς, καθώς πρέπει ν' 

ακολουθο' , υνται και οι οδηγιες του κατασκευαστή . 

l.18.3 Προετο ' ' ' θ ' ιμασια και εφαρμογη σφραγισματων ερμης εφαρμογής. 

Τα σφραγίσματα θερμής εφαρμογής παράγονται σε δύο τύπους, 
για Χρήση οδοστρωμάτων - πίσσα/ΡVC σε ASTM D3406·Ι . 3 Ι ASTM 
D3569 1.32 

και ελαστική άσφαλτο σε BS 2499 1·33 - καθένα απ' αυτά 

Πρέπει να θερμανθεί για να επιτραπεί η εφαρμογή τους. 
Για να αποφευχθεί η καταστροφή του ελαστικού ή του PVC , η 

παροχή θέρμανσης πρέπει να γίνει με προσοχή και σύμφωΎα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. Η διακύμανση, ανάμεσα στην εφαρμογή , 
και τη με' θ , , θ , , 

γιστη ερμοκρασια, ωστε να αποφευχ ει η καταστροφη των 

υλικών , 00 C Γ ' , , , ειναι μικρή, τυπικά 1350 C με 15 . ι αυτο ειναι σημαντικο 

να εκτελείται το λιώσιμο σε περιεκτήρα θερμοστατικού ελέγχου , που 

μπορεί να χρησιμοποιείται και κατά την ε φαρμογή , ο οποίος 
θερμα' , , 

ινει ομοιόμορφα, αποφεύγοντας «θερμα σημεια». 

Το σφράγισμα πρέπει να εφαρμόζεται, μέσα σε λίγες ώpες από 

τη στιγμή που έγινε το λιώσιμο, σε στεγνά αυλακώματα. Η 
τοποθ' ' ' δ' ετηση γίνεται είτε με νυστέρι , ειτε με στομιο, που συν εονται 

με τ 'δ λ ' ' 0 τροφοδοτικό και τα δύο έχουν μια βαλβι α κ εισιματος, ωστε το 

άτομο που κάνει το σφράγισμα να έχει απόλυτο έλεγχο της ροής του 
υλικού. Η θερμοκρασία του σκυροδέματος που καλουπώνει το 
αυλάκωμα δεν πρέπει να είναι λιγότερη από 50 C, γιατί το σφράγισμα 

θα κρυώσει αμέσως με αποτέλεσμα να έχει κακή προσκόλληση. Το 
ζέσταμα του σκυροδέματος, ώστε να επιτρέπεται η εργασία μ ε κρύο 
Καιρό η' ω , , ει το σκυρόδεμα δεν επιτρέπεται για ' ς μεσο για να στεγνωσ ' 
δύο λόγους : (α) η εφαρμογή θερμότητας θα χαθεί σύντομα μέσα στο 
σκυρόδεμα και (β) καθώς θα ψυχραίνεται το εσωτερικό νερό θα 
π η Υ , , 

αιvει στην επιφάνεια του αυλακωματος. 
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1.18.4 Ανάμιξη , , , , 
και εφαρμογη σφραγισματων με κρυα ροη. 

Αυτά τα σφραγίσματα είναι πολ υσουλφ ιδικά ή πολ υου ρο ιθα νικά 

BS 52121.3 4 ή σιλικονοειδή BS 5889 1·35 και παρέχονται σε πακέτα δύο 
ή τριών μερών. Μείγμα πλήρους πακέτου και από τα τρία συστατικά 
πρέπει να παρέχεται ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης αντοχή του 
σφραγίσματος. Πρέπει να χρησιμοποιείται ένας χαμηλής ταχύτητας 

αναδευτήρας. Αφού θα έχει αναμειχθεί το σφράγισμα χύνεται , 

συνήθως κατευθείαν από το κανάτι ανακατέματος, με στόμιο. 

Οπου απαιτούνται τοπικές επιδιορθώσεις του σφραγίσματος, τα 

Ψυχρά υλικά είναι πιο πρακτικά καθώς χρειάζονται λιγότερη 

ειδίκευση στον εξοπλισμό εφαρμογής. 

1· 18 ·5 Σφραγίσμα ρωγμών 

Όταν χρειάζεται κάποια ρωγμή σφράγισμα, θα πρέπει πρώτα να 

γίνεται πιο φαρδιά σε πλάτος τουλάχιστον 13 mm, είτε με πριόνισμα 

είτε με κόφτη ρωγμών. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσει να 

Χύθεί το σφράγισμα, και για ν' αποφευχθεί υπέρ- παραμόρφωση. Οταν 

κοπεί το αυλάκι πάνω από τη ρωγμή καθαρίζεται με πεπιεσμένο αέρα , 

ασταρώνεται και σφραγίζεται όπως και οι αρμοί. 

l.18.6 Γενικά σχόλια 

ολ αναφέρθηκαν, είναι διαθέσιμα · α τα υλικά σφραγίσματος που 

στους βαθμούς αντίστασης ελαίων, οι οποίοι προτείνονται για 

σφραγίσματα αρμών σε οποιοδήποτε οδόστρωμα όπου υπάρχει ο 

ιcίνδυνος έκχυσης λαδιού ή καυσίμου. 
' 91 35 ' ' Τ λ , , ς με σιλικονη BS 588 · , τα οποια ειναι 

α υ ικα σφραγισματο ' 

Ψυχρής εφαρμογής έχουν σχετικά χαμηλή ικανότητα παραμόρφωση ς, 

κ:αι πρέπει να περιορίζονται σε αρμούς με ράβδους αγκύρωση ς, ή 

Ρωγμές όπου η κίνηση είναι περιορισμένη. 
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1.19 ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΒΑΘΟΣ 

Μέθοδοι για να επιτευχθεί αυτό είναι να σπάσουμε την πλάκα 

σε ένα μεγάλο σκάμμα το οποίο περιγράφεται στην παρ. ι. ι 7 

Όπου μια πλήρης επανάκτηση σε όλο το βάθος είναι απαραίτητη 

για να επιδιορθωθούν βαθιά θρυμματίσματα, απαιτείται μια 

διαφορέτική τεχνική, καθώς ο αρμός λειτουργίας πρέπ ει να 

δημιουργηθεί ως μέρος της επιδιόρθωσης. Ένα άλλο παράδ ειγμα 

πλήρους επανάκτησης σε όλο το βάθος είναι όταν απαιτείται 

επιδιόρθωση της βαθιάς εγκάρσιας ρηγμάτωσης μιας πλάκας 

οπλισμένου σκυροδέματος όπου φανερώνεται η σφράγιση των αρμών 

κοντά στη ρωγμή, η έλλειψη οπλισμού ή η έλλειψη επικαλυπτόμενου 

οπλισμού. Όποιος κι αν είναι ο λόγος η ρωγμή πρ έ πε ι να ε ίναι μέσα 

στον αρμό. Όπως αναφέρθηκε προτίτερα μια ρηγμάτωση σε ένα μη 

οπλισμένο σκυρόδεμα πρέπει να διορθωθεί με την επανάκτηση της 

ελαττωματικής πλάκας. 

1.19 .1 Επιδιόρθωση ενός βαθιά θρυμματισμένου αρμού 

Ο θρυμματισμός μπορεί να είναι φανερός στη μια ή και στι ς δύο 

πλευρές του αρμού, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση είναι σοβαρός. 

Αν 0 δρόμος είναι σχετικά νέος φανερώνεται ότι το πιο πιθανό 

πρόβλημα είναι να μην έχει γίνει ευθυγράμμιση των βλήτρων, ένα 

σφάλμα το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί με την επικάλυψη του 

δρόμου . Αν 0 δρόμος είναι πολλών χρόνων, μπορεί το πρόβλ η·μα να 

ει'ν ξ , δ ολη'ς των βλη'τρων το οποίο δείχνει μη ε παρκή 
αι ε αιτιας της ιαστ 

συντ-ήρηση του σφραγίσματος. 

, , το σκυρόδεμα και 
Σε οποιαδηποτε περιπτωση 

στις δύο πλ ευρές 

να απομακρυνθεί και του αρμού πρέπει 
ο αρμός να 
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ξανακατασκευαστεί. Δύο τρόποι υπάρχουν για να αντιμετωπιστε ί αυτό 
και περιγράφονται παρακάτω. 

1.19.2 Πλήρης δημιουργία αρμού 

Πρώτα, γίνεται μια εγκοπή σε βάθος 25-30 χιλιοστά και σε έ να 

μέτρο από την αρχική γραμμή του αρμού και παράλληλα σ' αυτήν. Το 

σκυρόδεμα σπάει ανάμεσα στον αρμό και στην εγκοπή φροντίζοντας 

να μην πάθει βλάβη ο οπλ ι σμός ο οποίος όταν βρεθεί · πρ έ π ε ι να 

καμφθεί ώστε να φθάσει το κάτω μέ ρος της πλάκας. Το σπάσιμο 

πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά και να σχ εδ ιαστούν κατακόρυφ ες 

όψεις στις εγκοπές. Αφού το παλιό σκυρόδ ε μα θα έχει σπ άσ ε ι 

οποιαδήποτε χαλαρά θρύμματα πρέπει να απομακρυνθούν και η. 

υπόβαση να γίνει -καλή. 

Ένας νέος αρμός τίθεται πάνω σε μια με μβράνη γλιστε ρή. Ο 

τί)πος του αρμού διαστολής ή συστολής ότι ή ταν αρχικά πρ έ π ε ι να 

Χρησιμοποιηθεί. Τα βλ ήτρα πρέπει να ε υθυγραμμισθούν και να 

υποστηριχθούν όπως καθορίζεται από τις προδιαγραφές του τιμ ή μα το ς 

μεταφορών. Αν μόνο μια γραμμή πρέπει να επισκευαστεί ο αρμός 

πρ έ πει επίσης να ευθυγραμμισθεί με τον αρμό της συνεχόμε νη ς 

γραμμής. 

Οι υπάρχουσες ράβδοι αγκύρωσης πρέπει να καμφθούν πάλι 

πίσω εκε ί όπου θα ξαναπέσει η πλάκα. Η πλάκα τότ ε ξαναχτίζ ε τα ι 

συμπυκνώνοντας το κάτω μ έ ρος με δονητές μετά από το οποίο ο 

οπλισμός κάμπτεται στην αρχική του θέση και μετά το ε πάνω 

σκυρόδεμα τοποθ ε τείται και συμπυκνώνεται με ένα δοκάρι, 

ολοκληρώνοντας το ε πίπ ε δο, την υφή και την περιποίηση. Προτού το 

ε πιδιορθωμένο ανοίξει στην κυκλοφορία ο αρμός πρ ε πει ν α 

σφ ρα γ ιστε ί. 
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Αυτό είναι μια ιδανικη' κατάσταση για την · 
χρηση της 

προσχεδιασμένης σφράγισης καθώς μπορεί να κατασκευαστεί σε 

λιγότερο χρόνο από ότι το χυτό υλικό αλλά το αυλα' κωμα · 
πρεπει να 

κοπεί έτσι ώστε να σιγουρευτεί ένα ομοιόμορφο πλάτος του 
αυλακώματος. 

1.19.3 Αντικατάσταση των βλήτρων που αστόχησαν 

Όπου τα βλήτρα φαίνεται ότι έχουν χάσει την ευθυγράμμιση 

τους ή έχουν υποστεί διάβρωση πρέπει να αντικατασταθούν με 

καινούργια. Η πλάκα σπάει στην μια πλευρά του υπάρχοντος αρμού 

κάνοντας πρώτα μια εγκοπή βάθους 25-30 χιλιοστών και περίπου ι 

μέτρο από την γραμμή του αρμού. Το σκυρόδεμα σπάει και ο αρμός 

παραμένει στη θέση του όπως περιγράφτηκε νωρίτε ρα. Τα 

κατεστραμμένα βλ ήτρα βγαίνουν με την κατακόρυφη ε πιφ άνε ι α . 

Οριζόντιες οπές αρκετά μεγάλες ώστε να λάβουν ράβδους 20-25 

χιλιοστά διαμέτρου ανοίγονται στη μέση του πάχους της πλάκας και 

σε απόσταση κεντροβαρική μεταξύ τους 300 χιλιοστών αλλά καθαρ ές 

από τις τοποθετήσεις των παλιών βλήτρων. Αυτές οι τρύπες πρ έ π ε ι 

να έχουν βάθος 200 χιλιοστά ώστε να λάβουν μεταλλικά βλήτρα 

μήκους 400 χιλιοστών. Οι τρύπες καθαρίζονται με φύσημα και τότ ε 

γεμίζονται με ένα εποξειδικό ρητινοειδές κονίαμα ακολουθούμε νο 

από χωρίς καθόλου έλαια βλήτρα. 

Τα βλ ήτρα πρέπει να τοποθετηθούν στην σωστή ευθυγράμμιση 

μέχρι να πέσει το κονίαμα και μετά να χυθεί η πλάκα με τον γνωστό 

τρόπο, όπως φαίνεται στην Εικ. ι .33 και αρμοί διαστολής και αρμοί 

συστολής μπορούν να ξαναφτιαχτούν με αυτό τον τρόπο. 
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Εγκ:λειστα 

βλ τ1 τ ριι 

Εποξειδικ:ή ρητίνη 

σαvίδιι 

γΕμίσματ ος 

Σχήμα 1.33. Βλήτρα αρμών συστολής - διι:ι.στολ11 ς 

ως μέρος επιδιόρθωσης πλήρους βcί θ ο υ ς. 

1.19 .4 Τοποθέτηση ράβδων αγκύρωσης. 

Ειίν ~χει σπιiσει μια πλϊiκα μπορεί να είνα ι απ α ραίτητ ο να 

τοποθετηθούν ράβδοι αγκύρωσης κατά μήκος των Επιμηκών 'ι ι ρμ ιί> ν 

ανάμεσα στις νέες και στις παλιές πλιiκες ή να προμηθ ε υη; ί μ ε ριi β δο 

αγκ:ύρωσης κατcί πλάτος των εγκάρσιων αρμών. 

Ρ<iβδοι αγκύρωσης τοποθετούνται με τον ίδιο τρόπο π ο υ 
τοποθετούνται και τα βλ ήτρα αλλά καθώς δ ε ν αναμέ ν ε ται καμμ ία 
μετ α κίνηση δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για ευθυγριίμμίση . 

Οι ράβδοι αγκύρωσης πρέπει να έχουν διάμ ε τρο 20 χιλιοστιί ή 
για πλάκες μεγαλύτερες από 225 χιλιοστϊι βιiθος διιiμετρο 25 χιλ ιοσ τιί 
και υψηλής αντοχής χάλυβα. Οι ρ(ιβδοι 400 χιλιοστών μήκ ο υ ς κ αι μ ι-: 
μια κr:ντροβαρική απόσταση μεταξύ τους 600 χιλιοστιίJ v 
τοποe , , λ' ε τουνται στη μέση του βαθους της π ακας. 
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1.20. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα επόμενα λίγα λόγια είναι μια σύντομη ενθύμιση των σημείων 

που αναφερθήκανε προηγουμένως και θεωρούνται απαραίτητα για 

κάθε μηχανικό συντήρησης λεωφόρων, που έχει υπό την επιβλέψή 

του επιφάνειες λεωφόρων από σκυρόδεμα. Αυτό το μέρος του βιβλίου 

υπογραμμίζει τις αιτίες των προβλημάτων που μπορεί να 

παρουσιαστούν σε ένα οδόστρωμα από σκυρόδεμα αλλά δεν υπάρχει 

νόημα να παρατεθούν όλες ή ακόμα εκείνες από τις οποίες προκαλούν 

βλάβες στους δρόμους σκυροδέματος. Εξαιτίας της φύσης της 

αστοχίας, κυρίως εξαιτίας κακοτεχνιών είναι πιθανό να προβλέψουμε 

κάθε τύπο προβλήματος που μπορεί να συμβεί. Αλλά είναι ευτυχές το 

γεγονός ότι οι πληροφορίες πού δίνονται, συνδυασμένες με διάφορες 

αναφορές θα κάνο,υν εφικτό ώστε ο επιδέξιος μηχανικός λεωφόρου να 

διορθώσει οποιαδήποτε αστοχία μπορεί να βρεθεί. Είναι λάθος η 

υποστήριξη ότι οι δρόμοι από σκυρόδεμα δεν απαιτούν συντήρηση 

αλλά ότι αν κατασκευαστούν και σχεδιαστούν σωστά η συντήρηση 

είναι χαμηλότερης σημασίας. Επιθεωρήσεις μια φορά τον χρόνο στα 

σφραγίσματα των αρμών συνίσταται, και αν είναι δυνατόν περιοδικ έ ς 

επιθεωρήσεις που δεν θα ξεπερνούν τους τρεις μήνες. Κατά τη 

διάρκεια αυτών των επιθεωρήσεων η γενική κατάσταση των αρμών 

πρ έ πει να εξετάζεται και αυτό θα δώσει μια ιδέα της μέλλουσας 

συμπεριφοράς του δρόμου. Δεν υπάρχει κ:αμμία αμφιβολία ότι το πιο 

ε πικίνδυνο μέρος του οδοστρώματος από σκυρόδεμα είναι στους 

αρμούς και αυτοί απαιτούν την μεγαλύτερη προσοχή και στην 

κ ατασκ ε υή και στην σϋντήρηση. 
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