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10.1 Αντιθαµβωτικές διατάξεις
Σε οδούς µε πολλαπλές λωρίδες κυκλοφορίας και µεγάλη νυχτερινή κίνηση, η
συγκεντρωµένη επίδραση των φανών των οχηµάτων του ενός ρεύµατος κυκλοφορίας
µπορεί να δηµιουργεί δυσµενείς συνθήκες για τους οδηγούς στην αντίθετη κατεύθυνση. Επίσης, οι οδηγοί που κινούνται σε µία διαχωρισµένη οδό ή σε παράπλευρες
οδούς έχουν την τάση να µην ρυθµίζουν τους προβολείς τους αναλόγως µε τα
αντιθέτως κινούµενα οχήµατα, καθώς συγκεντρώνονται µόνο στο δικό τους
κατάστρωµα κυκλοφορίας, δηµιουργώντας παρόµοιο πρόβληµα θάµβωσης. Σε
περιπτώσεις που υφίσταται τέτοιο πρόβληµα είναι απαραίτητη η λήψη µέτρων
αντιθαµβωτικής προστασίας, για την αναβάθµιση της οδικής ασφάλειας κατά τη
νυχτερινή κίνηση.
Για την αντιµετώπιση του εν λόγω προβλήµατος εφαρµόζονται τα αντιθαµβωτικά πετάσµατα, τα οποία διαµορφώνονται είτε ως πυκνή βλάστηση, είτε,
συνήθως, ως τεχνητές κατασκευές. Τα εν λόγω πετάσµατα έχουν κατάλληλο ύψος και
µπορούν να τοποθετηθούν στους ενδιάµεσους χώρους διαιρεµένων οδών ή παραπλεύρως του οδοστρώµατος, ανάλογα µε την προέλευση της θάµβωσης.
Η πιο συνήθης λύση αντιθαµβωτικής προστασίας είναι οι κατακόρυφοι
στύλοι από πλαστικό υλικό, Εικόνα 10.1. Οι στύλοι αυτοί έχουν ύψος που κυµαίνεται

Εικόνα 10.1: Αντιθαµβωτικό πέτασµα από κατακόρυφους στύλους.

στα 60-120 cm, µε πιο σύνηθες τα 90 cm, και έχουν το πλεονέκτηµα της δυνατότητας
τοποθέτησης επάνω σε υπάρχοντα µεταλλικά ή από σκυρόδεµα στηθαία, µε
κατάλληλες διατάξεις. Έτσι, το συνολικό ύψος κάλυψης κυµαίνεται στα 1,3-2,0 m, το
οποίο επιλέγεται ακριβώς, ανάλογα µε την κυκλοφορία βαρέων οχηµάτων, των
οποίων τόσο οι οδηγοί, όσο και οι προβολείς, είναι πιο ψηλά από τα επιβατικά
αυτοκίνητα. Άλλες δυνατότητες τοποθέτησης είναι επάνω σε πρόσθετα ζυγώµατα που
ενώνουν τα απέναντι στηθαία µίας νησίδας, ή απευθείας επάνω στο έδαφος, επάνω σε
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προεκτάσεις. Στην Εικόνα 10.2 δίνονται λεπτοµέρειες εφαρµογής επάνω σε µεταλλικό στηθαίο.

Εικόνα 10.2: Λεπτοµέρειες εφαρµογής
αντιθαµβωτικών στύλων σε µεταλλικό στηθαίο.

Η απόσταση µεταξύ των στύλων είναι κάτι που καθορίζεται από τον επιθυµητό βαθµό προστασίας, σε συνάρτηση µε το πάχος των στύλων και την απόσταση
των ρευµάτων κυκλοφορίας. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 10.1, ακόµη και αραιές
διατάξεις κλείνουν τελείως το οπτικό πεδίο από µία απόσταση και έπειτα. Πάντως,
ένας σοβαρός παράγοντας που υπεισέρχεται στον καθορισµό της απόστασης είναι και
η πλευρική ορατότητα τις ώρες της ηµέρας, η οποία µπορεί να περιορίζεται
σηµαντικά σε πυκνές διατάξεις. Τυπικές αποστάσεις είναι µέχρι 80 cm.
Το πλαστικό υλικό των στύλων οφείλει να πληροί κάποιες ελάχιστες
απαιτήσεις αντοχής σε ανεµοπίεση, αντίστασης σε φωτιά, ανθεκτικότητας στις
καιρικές συνθήκες και διάρκειας ζωής. Το χρώµα τους ποικίλλει, αλλά πιο συνήθεις
είναι οι αποχρώσεις του πρασίνου.
Μία εναλλακτική λύση των αντιθαµβωτικών στύλων, αλλά όχι τόσο
αποτελεσµατική, είναι τα αντιθαµβωτικά κιγκλιδώµατα. Οι διατάξεις αυτές είναι
µεταλλικά πλέγµατα, τα οποία τοποθετούνται οµοίως επάνω σε υπάρχοντα στηθαία ή
επάνω στο έδαφος. Στην Εικόνα 10.3 δίνεται µία τυπική λεπτοµέρεια αντιθαµβωτικού κιγκλιδώµατος σε µεταλλικό στηθαίο.

Εικόνα 10.3: Τυπική λεπτοµέρεια αντιθαµβωτικού κιγκλιδώµατος επάνω σε µεταλλικό στηθαίο.

Τέλος, αντιθαµβωτική προστασία µπορεί να προσφέρει και η κατάλληλη
βλάστηση στη νησίδα ή παραπλεύρως της οδού, η οποία, όµως, αν δεν είναι φυσική,
έχει ανάγκη από συνεχή συντήρηση.
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Στον Πίνακα 10.1 γίνεται µία ενδεικτική σύγκριση µεταξύ των τριών ειδών
αντιθαµβωτικής προστασίας.
Πίνακας 10.1: Ενδεικτική σύγκριση µεταξύ των τύπων αντιθαµβωτικής προστασίας.
Βλάστηση

Αντιθαµβωτικά
κιγκλιδώµατα

Αντιθαµβωτικοί
στύλοι

µέτρια-καλή

µέτρια-κακή

καλή

µέτρια

καλή

καλή

Αντίσταση στον άνεµο

κακή

κακή

καλή

Οικονοµικότητα

εξαρτ.

µέτρια-κακή

καλή

Ευκολία εγκατάστασης

κακή

κακή

µέτρια-καλή

Ανάγκη συντήρησης

κακή

καλή

καλή

Αισθητική

καλή

µέτρια-κακή

µέτρια

καλή

κακή

καλή

µέτρια

καλή

κακή

Ιδιότητα
Αντιθαµβωτική
προστασία
Πλευρική ορατότητα
κατά την ηµέρα

Οπτική συµβατότητα µε
περιβάλλον
Παρεµπόδιση
υπερπήδησης από πεζούς

10.2 Οριοδείκτες οδών
Οι οριοδείκτες είναι οι χαρακτηριστικοί στύλοι που τοποθετούνται εκατέρωθεν της οδού, µε σκοπό να υποδείξουν τα όριά της στον οδηγό και να τον
καθοδηγήσουν σε περιπτώσεις ασαφούς χάραξης ή αξιόλογης µεταβολής της. Η
χρησιµότητά τους γίνεται καθοριστική κατά τις νυχτερινές ώρες ή σε συνθήκες
µειωµένης ορατότητας, όπου µε τα αντανακλαστικά τους στοιχεία δίνουν στον οδηγό
µία σαφή εικόνα των ορίων και της χάραξης της οδού, από πολύ µακριά. Επίσης, και
σε περίπτωση χιονόπτωσης προεξέχουν από το ενδεχόµενο στρώµα χιονιού,
εξακολουθώντας να επιτελούν το ρόλο τους.
Η µορφή και οι διαστάσεις των στύλων που χρησιµοποιούνται σήµερα
φαίνονται στην Εικόνα 10.4. Οι στύλοι είναι λευκού χρώµατος, µε µία µαύρη
επιφάνεια κοντά στην κορυφή τους που χρησιµεύει ως δείκτης ηµέρας. Κατά τη
νύχτα ο οριοδείκτης γίνεται ορατός από τη χαρακτηριστική αντανακλαστική του
επιφάνεια, η οποία είναι από τη µία πλευρά του στύλου κόκκινη, και από την άλλη
λευκή. Στην Ελλάδα οι οριοδείκτες τοποθετούνται πάντοτε µε τέτοιο τρόπο, ώστε στη
δεξιά οριογραµµή κατά την κίνηση του οχήµατος να φαίνεται κόκκινος
ανακλαστήρας και στην αριστερή λευκός. Τα αντανακλαστικά αυτά στοιχεία είναι
είτε πρισµατικοί κρύσταλλοι από ακρυλικό υλικό, είτε γυάλινα πρίσµατα, είτε
αντανακλαστική µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας.
Τονίζεται ότι σκοπός των πασσάλων δεν είναι η προστασία των οχηµάτων
από εκτροπή από την πορεία τους, οπότε κατασκευάζονται από ελαφρό πλαστικό
υλικό (PVC) και καταλύονται εύκολα κατά τη σύγκρουση. Παλιότερα θεωρούνταν
ότι επιτελούσαν και αυτό το σκοπό, οπότε κατασκευάζονταν από οπλισµένο
σκυρόδεµα. Μεγάλο τµήµα του ελληνικού οδικού δικτύου διαθέτει ακόµη τους
οριοδείκτες αυτού του τύπου, που είναι οι χαρακτηριστικοί λευκοί κύλινδροι από
σκυρόδεµα.
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Εικόνα 10.4: Οριοδείκτης οδού.

Οι οριοδείκτες µπορεί να υπάρχουν κατά µήκος εκτεταµένων τµηµάτων µίας
οδού, ή µόνο σε συγκεκριµένα σηµεία που απαιτούνται, ενώ δεν είναι απαραίτητοι σε
σηµεία που φωτίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Στις ευθείες οι οριοδείκτες
τοποθετούνται συνήθως κατά ζεύγη εκατέρωθεν της οδού, ενώ για τις οριζόντιες
καµπύλες πολλοί κανονισµοί επιτρέπουν την τοποθέτηση µόνο στην εξωτερική
πλευρά της καµπύλης. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι οριοδείκτες τοποθετούνται σε
σταθερή απόσταση από την οριογραµµή του οδοστρώµατος, έτσι ώστε να µην
προκαλούν σύγχυση στην εκτίµηση των ορίων της οδού. Κατά τις γερµανικές
τεχνικές οδηγίες [2] η ελάχιστη αυτή απόσταση από το άκρο του οδοστρωµένου
τµήµατος της οδού είναι 0,5 m, ενώ κατά τους αµερικανικούς κανονισµούς [8]
κυµαίνεται µεταξύ 0,6-2,4 m. Αν σε κάποιο σηµείο υπάρχει εµπόδιο σε µικρότερη
απόσταση από το οδόστρωµα από ό,τι η γραµµή των οριοδεικτών, όπως το στηθαίο
µίας γέφυρας, αυτοί µετατοπίζονται σταδιακά µέχρι την απόσταση αυτή, ενώ όπου
υπάρχει στηθαίο ασφαλείας οι οριοδείκτες τοποθετούνται πίσω από αυτό.
Στις ευθείες η ελάχιστη απόσταση µεταξύ των οριοδεικτών είναι 50 m και
µπορεί να φτάνει µέχρι 160 m [8], θα πρέπει, όµως, να λαµβάνεται πρόνοια ώστε σε
κυρτές κατακόρυφες καµπύλες που υπάρχει περιορισµός του µήκους ορατότητας, να
είναι πάντα ορατά τουλάχιστον δύο ζεύγη οριοδεικτών. Σε ευθείες συνδετήριων
κλάδων η µεταξύ τους απόσταση πρέπει να είναι 30 m.
Τέλος, στις οριζόντιες καµπύλες η εν λόγω απόσταση µειώνεται, ανάλογα µε
την καµπυλότητα της στροφής, όπως δίνεται στον Πίνακα 10.2 [8].
Πίνακας 10.2: Απόσταση µεταξύ οριοδεικτών σε οριζόντιες καµπύλες [8].
Ακτίνα
καµπυλότητας
R (m)
Απόσταση
οριοδεικτών
S (m)

15

35

55

75

95

125

155

185

215

245

275

305

6

8

11

13

15

18

20

22

24

26

27

29
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Οι παραπάνω τιµές εφαρµόζονται στα κυκλικά τµήµατα των καµπυλών. Στις
κλωθοειδείς γίνεται µία σταδιακή µετάβαση από την απόσταση της ευθυγραµµίας
στην αντίστοιχη του κυκλικού τόξου.

10.3 Τηλέφωνα ανάγκης
Ένας αυτοκινητόδροµος εξυπηρετεί, συνήθως, µεγάλου µήκους µετακινήσεις
και, ως γνωστόν, δεν διέρχεται ποτέ µέσα από κατοικηµένες περιοχές. Έτσι, είναι
δύσκολο για κάποιον αυτοκινητιστή που δεν διαθέτει δυνατότητα κινητής
επικοινωνίας να αναζητήσει βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης. Για το λόγο αυτό, σε
αυτοκινητοδρόµους και παρόµοιας φύσεως οδούς θα πρέπει να υπάρχει πάντα
υποδοµή για τηλεφωνικές συσκευές ανάγκης ανά τακτά διαστήµατα.
10.3.1 Περιγραφή τηλεφωνικών συσκευών
Οι τηλεφωνικές διατάξεις ανάγκης αυτοκινητοδρόµων αποτελούνται από έναν
ανοιχτό θάλαµο µε τηλεφωνική συσκευή, τοποθετηµένο ακριβώς δίπλα από το
οδόστρωµα, και χρησιµεύουν στην επικοινωνία των χρηστών της οδού σε περίπτωση
ανάγκης, Εικόνα 10.5. Οι τηλεφωνικές συσκευές δεν είναι συµβατικού τύπου, αλλά
ειδικές συσκευές που δίνουν άµεση πρόσβαση σε κάποια γραµµή ανάγκης.

Εικόνα 10.5: Τηλεφωνικός θάλαµος ανάγκης σε αυτοκινητόδροµο.

Οι εν λόγω συσκευές ενεργοποιούνται αµέσως µε το σήκωµα του ακουστικού,
καλώντας αυτόµατα την προγραµµατισµένη γραµµή στο κέντρο διαχείρισης του
αυτοκινητοδρόµου, ενώ όπου κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό, η επικοινωνία θα πρέπει
να γίνεται µε την Άµεση ∆ράση. Επίσης, οι συσκευές µπορούν να δεχτούν και οι ίδιες
κλήση από τον τηλεφωνητή του κέντρου.
Για τον εύκολο εντοπισµό τους κατά τις νυχτερινές ώρες, τα ακουστικά
µπορεί να διαθέτουν ενδεικτική λυχνία LED, ενώ απαραίτητη είναι και η πρόβλεψη
για αυτόµατη απενεργοποίηση, σε περίπτωση που το ακουστικό δεν κλείσει. Επίσης,
η επικοινωνία θα πρέπει να έχει επαρκή ένταση, ώστε να διεξάγεται απρόσκοπτα σε
σχέση µε το θόρυβο από την κυκλοφορία στην οδό. Όλος ο θάλαµος, καθώς και η
τηλεφωνική συσκευή, θα πρέπει να είναι ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες και να
αντιστέκονται σε βανδαλισµούς. Για τον ίδιο λόγο, και το καλώδιο του ακουστικού
θα πρέπει να βρίσκεται µέσα σε µεταλλικό ελαστικό σωλήνα και να είναι όσο το
δυνατόν µικρότερου µήκους.
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10.3.2 Θέσεις και τοποθέτηση τηλεφώνων ανάγκης
Για την επιλογή των θέσεων εγκατάστασης των τηλεφωνικών θαλάµων
ανάγκης πρέπει να γίνει κατανοητή µία βασική λογική αρχή. Ο οδηγός που βρίσκεται
στη δυσάρεστη θέση να αναζητήσει έναν τέτοιο θάλαµο, πιθανότατα κάνει την
αναζήτηση πεζός µέσα σε έναν αυτοκινητόδροµο, ή δίπλα από αυτόν σε δύσβατο
έδαφος, χωρίς, επιπλέον, να γνωρίζει που ακριβώς βρίσκεται ο πλησιέστερος από
αυτούς. Κατά συνέπεια, η περίοδος επανάληψης των θαλάµων θα πρέπει να είναι
τέτοια, ώστε ακόµη κι αν η αναζήτηση ξεκινήσει από το µέσο περίπου µεταξύ δύο
τέτοιων θαλάµων, να µην χρειαστεί ο οδηγός να περπατήσει αρκετή ώρα υπό
καθεστώς αβεβαιότητας. Απόψεις που θέλουν τους θαλάµους να εγκαθίστανται σε
χώρους στάθµευσης αυτοκινητοδρόµων είναι µάλλον αποτυχηµένες, αφού συνήθως
οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε µεγάλες αποστάσεις µεταξύ τους για να προσεγγιστούν
πεζή.
Έτσι, τα τηλέφωνα ανάγκης θα πρέπει να εγκαθίστανται το πολύ σε
αποστάσεις 1000 m µεταξύ τους. Παράγοντες που καθορίζουν την εν λόγω απόσταση
είναι ο κίνδυνος για τον πεζό που κινείται κατά µήκος της οδού, καθώς και ο κίνδυνος
για τα διερχόµενα οχήµατα, λόγω του σταθµευµένου στο έρεισµα οχήµατος. Κατά
συνέπεια, η απόσταση επανάληψης µπορεί να µειώνεται ακόµη και στα 200 m όπου
υπάρχουν υψηλοί κυκλοφοριακοί φόρτοι, στενά ερείσµατα και κρίσιµα, από πλευράς
οδικής ασφάλειας, σηµεία. Επίσης, τηλέφωνα ανάγκης τοποθετούνται κοντά σε
κόµβους.
Βασική αρχή κατά την τοποθέτηση είναι πως η εγκατάσταση θα πρέπει να
γίνεται κατά ζεύγη εκατέρωθεν της οδού, ώστε ο αναζητών να µην έχει κίνητρο
διάσχισης του οδοστρώµατος, σε περίπτωση που διαπιστώσει την ύπαρξη τηλεφώνου
στην απέναντι πλευρά.
Μετά τον καθορισµό της θέσης ενός θαλάµου, το ακριβές σηµείο εγκατάστασης στην άµεση γειτονία της επιλεγµένης θέσης καθορίζεται επακριβώς µε
βάση τις τοπικές συνθήκες, όπως η ύπαρξη πινακίδων σήµανσης που δεν πρέπει να
κρύβονται, η ύπαρξη κάποιου στύλου ηλεκτροφωτισµού, οπότε δέον είναι η
τοποθέτηση να γίνει κοντά του για να υπάρχει φωτισµός το βράδυ, η ύπαρξη
κατάλληλης θέσης παρά την οδό, η εξασφάλιση ορατότητας προς το θάλαµο κλπ.
Πάντως, ο θάλαµος δεν πρέπει να τοποθετείται εν γένει µακρύτερα από 50 m από την
προαποφασισµένη θέση.
Για τη σήµανση των τηλεφώνων, εκτός από τα σχετικά σύµβολα που
υπάρχουν επάνω στο θάλαµο, καλό είναι να υπάρχει πρόσθετη σήµανση 250 m
εκατέρωθεν της συσκευής, όπως και στο µέσο της απόστασης µεταξύ δύο διαδοχικών
θαλάµων.
Ο θάλαµος τοποθετείται δίπλα από την οδό και προστατεύεται οπωσδήποτε
από στηθαίο. Αν υπάρχει ήδη στηθαίο παραπλεύρως της οδού, αυτό διακόπτεται και
από τις δύο πλευρές σε κάποια απόσταση εκατέρωθεν του θαλάµου, και στο σηµείο
αυτό τοποθετείται πρόσθετο στηθαίο, ώστε να υπάρχει υπερκάλυψη, µε διαµόρφωση
ενός διαδρόµου επαρκούς πλάτους, που να επιτρέπει την κίνηση αναπηρικών
αµαξιδίων. Για τον επιπλέον άνετο ελιγµό των τελευταίων µπροστά από τη συσκευή,
ο θάλαµος προσανατολίζεται µε τρόπο ώστε ο χρήστης του τηλεφώνου να βλέπει
προς το οδόστρωµα (βλ. Εικόνα 10.5).
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10.4 Συστήµατα θέρµανσης καταστρωµάτων γεφυρών
10.4.1 Το φαινόµενο του επιλεκτικού σχηµατισµού πάγου στις γέφυρες
Το χειµώνα µία από τις ιδιαίτερες δυσκολίες που µπορεί να παρουσιαστεί
στην οδήγηση είναι η ύπαρξη χιονιού ή πάγου επάνω στο οδόστρωµα, που απαιτεί τη
µεγαλύτερη δυνατή προσοχή εκ µέρους του οδηγού και καθιστά την κίνηση δυσχερή.
Ακόµη χειρότερη δε, είναι η απότοµη µετάβαση από καθαρά οδικά τµήµατα σε
τµήµατα µε πάγο, όπου ο οδηγός εισέρχεται απροειδοποίητα και υπό όχι και τις
καλύτερες συνθήκες ταχύτητας. Μία αρκετά συνηθισµένη εκδήλωση αυτού του
φαινοµένου, του επιλεκτικού σχηµατισµού πάγου, παρουσιάζεται στις γέφυρες, λόγω
των ειδικών συνθηκών ενεργειακού ισοζυγίου που λαµβάνουν χώρα.
Ειδικότερα, το γεγονός ότι το κατάστρωµα µίας γέφυρας δεν βρίσκεται σε
επαφή µε το έδαφος καθιστά τη θερµική του µάζα χαµηλότερη σε σχέση µε ένα
σύνηθες οδόστρωµα. Όταν συµβαίνουν απότοµες µεταβολές στη θερµοκρασία του
περιβάλλοντος, η θερµοκρασία του καταστρώµατος της γέφυρας µειώνεται πιο
γρήγορα από την αντίστοιχη ενός συνήθους οδοστρώµατος σε έδαφος, καθώς δεν
υπάρχει διαθέσιµη αρκετή αποθηκευµένη ενέργεια για την εξοµάλυνση του
φαινοµένου. Επιπλέον, το γεγονός ότι το κατάστρωµα είναι σε επαφή µε τον αέρα και
στις δύο όψεις του καθιστά την απώλεια θερµότητας γρηγορότερη. Έτσι, αρκετές
φορές ο συνδυασµός συγκεκριµένων συνθηκών του µικροκλίµατος της περιοχής
οδηγεί στο σχηµατισµό του χαρακτηριστικού µαύρου πάγου επάνω στο κατάστρωµα
της γέφυρας (και µόνο), φαινόµενο που πολλές φορές διαρκεί λίγη ώρα, αλλά αρκετά
ώστε να αποτελεί εξαιρετικό κίνδυνο λόγω της ολισθηρότητάς του για τον αµέριµνο
οδηγό.
Για την αντιµετώπιση του σχηµατισµού πάγου στα καταστρώµατα γεφυρών
µπορεί να αξιοποιηθεί µία σειρά από τεχνικές, που περιλαµβάνουν τη χρήση χηµικών
αλάτων, τη µόνωση της πλάκας του καταστρώµατος, καθώς και τη θέρµανσή της.
Κάθε τεχνική έχει τα δικά της πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, καθώς και το δικό
της βαθµό απόδοσης. Η χρήση των αλάτων, που αποτελεί την πιο διαδεδοµένη
τεχνική στην αποµάκρυνση του χιονιού και του πάγου από τα οδοστρώµατα, µπορεί
να αντιµετωπίσει επιτυχώς το φαινόµενο του επιλεκτικού σχηµατισµού πάγου στο
κατάστρωµα µίας γέφυρας, αρκεί η διασπορά να γίνεται πριν από την έναρξη του
φαινοµένου, κάτι που, όµως, σπανίζει. Ταυτόχρονα, η εφαρµογή των αλάτων έχει
δυσµενείς επιπτώσεις στο οπλισµένο σκυρόδεµα του καταστρώµατος, καθώς και στο
περιβάλλον. Η τεχνική της µόνωσης της κάτω επιφάνειας της πλάκας δεν έχει µεγάλη
απόδοση και απλώς εφαρµόζεται µόνο για την καθυστέρηση του φαινοµένου και για
τη µείωση της ποσότητας άλατος. Τέλος, οι τεχνικές θέρµανσης του καταστρώµατος,
συνδυαζόµενες µε τον κατάλληλο εξοπλισµό παρακολούθησης, µπορούν να
αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά το πρόβληµα, και µε την ελάχιστη απαιτούµενη
ανθρώπινη παρέµβαση, όµως η εφαρµογή τους είναι εξαιρετικά δαπανηρή.
Στην παρούσα Παράγραφο περιγράφονται οι µέθοδοι θέρµανσης των
καταστρωµάτων. Όπως προαναφέρθηκε, οι µέθοδοι αυτές είναι εξαιρετικά δαπανηρές, τόσο στην εγκατάσταση, όσο και στη λειτουργία τους, οπότε η εφαρµογή τους
βρίσκεται ακόµη σε ερευνητικό επίπεδο και περιορίζεται αναγκαστικά µόνο σε
εξαιρετικά σηµαντικές περιπτώσεις γεφυρών. Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτή τη στιγµή
υπάρχουν µόνο οχτώ συνολικά περιπτώσεις θερµαινόµενων µε ρευστό γεφυρών σε
όλες τις Η.Π.Α. Επίσης, εφαρµογή της θέρµανσης πέρα από τις γέφυρες είναι θεµιτή,
αλλά σε ειδικές περιπτώσεις οδοστρωµάτων, όπως διάδροµοι προσγείωσης, πολύ
δυσχερή σηµειακά τµήµατα οδών, ή σταθµοί διοδίων.
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10.4.2 Συστήµατα θέρµανσης µε σωληνώσεις θερµού ρευστού
Τα συστήµατα αυτά επιτυγχάνουν τη θέρµανση του καταστρώµατος της
γέφυρας µέσω σωληνώσεων στις οποίες κυκλοφορεί θερµό ρευστό (υγρό ή αέριο),
και οι οποίες τοποθετούνται στο εσωτερικό της πλάκας του καταστρώµατος κατά το
στάδιο της κατασκευής (Εικόνα 10.6), µε σκοπό τη διατήρηση της επιφανειακής
θερµοκρασίας σε επίπεδα άνω των 0°C. Η κυκλοφορία του ρευστού µπορεί να γίνεται
είτε µε αντλία, οπότε τα συστήµατα χαρακτηρίζονται και ως ενεργητικά συστήµατα
θέρµανσης, είτε µε φυσικό τρόπο, χωρίς εξωτερική µηχανική ενέργεια, οπότε
χαρακτηρίζονται και ως παθητικά συστήµατα θέρµανσης. Η πρόσδοση της αρχικής
θερµότητας στο σύστηµα, η οποία στη συνέχεια µεταφέρεται µέσω της κυκλοφορίας
του ρευστού στο κατάστρωµα, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε θέρµανση από την
κάυση κάποιας καύσιµης ύλης, ή µε την αξιοποίηση γεωθερµικής ενέργειας, λύση
που είναι αρκετά συνήθης, καθώς παρέχεται δωρεάν από τη φύση.

Εικόνα 10.6: Εγκατάσταση σωληνώσεων θερµού ρευστού σε
κατάστρωµα γέφυρας.

Τονίζεται ότι για να είναι αποτελεσµατική οποιαδήποτε µέθοδος θέρµανσης,
θα πρέπει η λειτουργία της να ξεκινάει πριν από το σχηµατισµό πάγου στο
κατάστρωµα της γέφυρας, ειδάλλως δεν έχει πολύ περισσότερα να προσφέρει σε
σχέση µε τα κοινά αλάτια απόψυξης. Έτσι, για την έγκαιρη εκκίνησή του το σύστηµα
θέρµανσης θα πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε από µία σειρά αισθητήρων
θερµοκρασίας και καιρικών συνθηκών, τα δεδοµένα των οποίων εισάγονται σε
κάποιον αλγόριθµο που αποφασίζει για την έναρξη της λειτουργίας. Η επένδυση αυτή
του συστήµατος παρακολούθησης είναι πολύ χαµηλού κόστους µπροστά στο
τεράστιο κόστος του όλου συστήµατος.
10.4.3 Ενεργητικά συστήµατα θέρµανσης ρευστού
Στα ενεργητικά συστήµατα θέρµανσης, η κυκλοφορία του ρευστού πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια αντλίας. Οι σωλήνες έχουν εγκάρσια διάταξη στο κατάστρωµα
και µπορεί να είναι από πλαστικό ή µεταλλικό (συµβατικός ή ανοξείδωτος χάλυβας,
σίδηρος, χαλκός) υλικό. Οι πλαστικοί σωλήνες έχουν το πλεονέκτηµα της µη
οξείδωσης, έχοντας πολύ µεγάλη διάρκεια ζωής, αλλά η θερµοπερατότητά τους είναι
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χαµηλότερη σε σχέση µε την αντίστοιχη των µεταλλικών, οπότε απαιτείται η
κυκλοφορία θερµότερου υγρού. Το πρόβληµα της οξείδωσης των µεταλλικών
σωλήνων απαιτεί επαρκή αντιµετώπιση από το στάδιο της κατασκευής, καθώς
οποιαδήποτε επέµβαση επισκευής έχει τεράστιο κόστος. Η ενδεικνυόµενη τεχνική
είναι η εξασφάλιση της κατάλληλης επικάλυψης σκυροδέµατος, πάχους τουλάχιστον
5 cm, ενώ βοηθάει και η επικάλυψη των σωλήνων µε εποξειδικά. Η επικάλυψη από
το σκυρόδεµα ενισχύει και την αντοχή σε συνάφεια του συστήµατος σωλήνωνσκυροδέµατος, καθώς υφίσταται κίνδυνος αποξήλωσης λόγω των µεγάλων
θερµοκρασιακών δράσεων.
Το υγρό που χρησιµοποιείται για τη µεταφορά της θερµότητας στο
κατάστρωµα µπορεί να είναι νερό ή έλαιο, αναµεµιγµένο µε αντιψυκτικό, όπως η
γλυκόλη. Για τη θέρµανση του υγρού χρησιµοποιούνται συνήθεις καυστήρες
πετρελαίου, προπανίου ή φυσικού αερίου.
Μία εναλλακτική λύση θέρµανσης για συµπίεση του κόστους λειτουργίας
αποτελεί η αξιοποίηση τυχόν διαθέσιµης πηγής γεωθερµικής ενέργειας. Σε αυτήν την
περίπτωση οι σωληνώσεις τοποθετούνται µέσα στο έδαφος σε βάθος 9 m και άνω,
όπου η θερµοκρασία προσεγγίζει τη µέση ετήσια της περιοχής, ανεξαρτήτως των
επιφανειακών περιβαλλοντικών συνθηκών, ενώ εάν απαιτείται πρόσθετη θερµότητα
µπορεί να προσδίδεται µε ηλεκτρική ενέργεια. Στην Εικόνα 10.7 δίνεται ένα
σχεδιάγραµµα τυπικής ενεργητικής εγκατάστασης θέρµανσης καταστρώµατος µε
γεωθερµική ενέργεια.

Εικόνα 10.7: Τυπικό σχεδιάγραµµα ενεργητικής εγκατάστασης θέρµανσης γέφυρας µε
γεωθερµική ενέργεια.

10.4.4 Παθητικά συστήµατα θέρµανσης ρευστού
Στα παθητικά συστήµατα θέρµανσης, η κυκλοφορία του ρευστού πραγµατοποιείται µε φυσικό τρόπο, µη απαιτώντας εξωτερική ενέργεια. Μετά τη θέρµανσή του
από τη σχετική διάταξη, το υγρό εξατµίζεται και οι ατµοί που δηµιουργούνται
κινούνται προς τους σωλήνες συµπύκνωσης, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι στο
κατάστρωµα της γέφυρας. Εκεί, µεταδίδουν τη θερµότητα τους στο κατάστρωµα και
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συµπυκνώνονται. Στη συνέχεια, λόγω βαρύτητας η υγρή φάση επιστρέφει στη
διάταξη θέρµανσης και η διαδικασία συνεχίζεται κυκλικά.
Όπως και στην περίπτωση των ενεργητικών, έτσι και στα παθητικά συστήµατα ως πηγή θερµότητας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένας συνήθης καυστήρας.
Ωστόσο, επειδή τα εν λόγω συστήµατα είναι ήδη απαλλαγµένα από την ανάγκη
εξωτερικής ενέργειας για την κυκλοφορία, η ιδανική λύση για τη θέρµανση είναι η
χρήση της γεωθερµικής ενέργειας. Έτσι, το κόστος λειτουργίας της εγκατάστασης
εκµηδενίζεται ολοκληρωτικά, καθώς τόσο η αρχική θερµότητα, όσο και η κυκλοφορία πραγµατοποιούνται µε φυσικό τρόπο. Μάλιστα, ένα γεωθερµικό παθητικό
σύστηµα απαλλάσσεται και από την ανάγκη συστήµατος ελέγχου των καιρικών
συνθηκών, καθώς ο κύκλος τίθεται σε λειτουργία απλώς κάθε φορά που η θερµοκρασία του καταστρώµατος είναι χαµηλότερη από την αντίστοιχη του εδάφους. Η
θερµότητα µεταφέρεται από το έδαφος ακόµα και όταν δεν υπάρχει κίνδυνος
δηµιουργίας πάγου στο κατάστρωµα, πρόσθετη λειτουργία που ούτως ή άλλως δεν
κοστίζει τίποτα. Μία τυπική εγκατάσταση παθητικού γεωθερµικού συστήµατος
δίνεται στην Εικόνα 10.8.

Εικόνα 10.8: Τυπικό σχεδιάγραµµα παθητικής εγκατάστασης θέρµανσης γέφυρας µε
γεωθερµική ενέργεια.

Το µειονέκτηµα των παθητικών συστηµάτων θέρµανσης είναι ότι κατά την
κατασκευή θα πρέπει να δίνεται τεράστια προσοχή στη διαµόρφωση των κλίσεων των
σωληνώσεων, έτσι ώστε το συµπυκνωµένο υγρό να µπορεί να επιστρέψει στη
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διάταξη θέρµανσης, ενώ για τον ίδιο λόγο οι σωλήνες θα πρέπει να διατηρούνται
τελείως καθαροί. Οι δυσκολίες αυτές δεν υφίστανται στην περίπτωση των
ενεργητικών συστηµάτων, λόγω της ροής υπό πίεση. Πάντως υπάρχουν περιπτώσεις
παθητικών συστηµάτων θέρµανσης γεφυρών που µετά από δεκαετίες λειτουργούν
άψογα, και χωρίς καµία συντήρηση.
10.4.5 Παράδειγµα εφαρµογής συστήµατος θέρµανσης ρευστού
Μία περίπτωση συστήµατος θέρµανσης καταστρώµατος γέφυρας µε ρευστό
βρίσκεται στη Βιρτζίνια των Η.Π.Α. Η εν λόγω γέφυρα έχει µήκος 35,7 m και πλάτος
13,4 m, το δε κόστος της ανήλθε στα $664.000, εκ των οποίων τα $182.000
δαπανήθηκαν για το πειραµατικό σύστηµα θέρµανσης, ήτοι επιβλήθηκε µία
προσαύξηση κατά 38% στο συµβατικό κόστος κατασκευής. Το σύστηµα θέρµανσης
είναι παθητικό, µε καυστήρα προπανίου, και περιλαµβάνει αγωγούς συνολικού
µήκους περί τα 3 km, µε 241 σωλήνες διαµέτρου 1½” στο εσωτερικό της πλάκας
καταστρώµατος, ανά εγκάρσιες αποστάσεις της τάξης των 20 cm.
Το ρευστό που χρησιµοποιήθηκε αρχικά ήταν µία εκδοχή φρέον, αλλά η
θερµική απόδοση κρίθηκε ανεπαρκής, µε αποτέλεσµα τον πειραµατισµό µε σειρά
άλλων ρευστών. Αυτή τη στιγµή το σύστηµα λειτουργεί µε αµµωνία, της οποίας η
απόδοση κρίνεται ικανοποιητική. Για τη θέρµανση και εξάτµιση της αµµωνίας του
παθητικού συστήµατος χρησιµοποιείται λέβητας προπανίου.
Για τη διαχείριση της λειτουργίας του συστήµατος έχει εφαρµοστεί µία σειρά
αισθητήρων που υπολογίζουν τη θερµοκρασία της ατµόσφαιρας και της επιφάνειας
του καταστρώµατος, τη σχετική υγρασία, την ηλιακή ακτινοβολία και την ταχύτητα
του ανέµου, καθώς και ανιχνεύουν κατακρήµνιση και ύπαρξη πάγου ή χιονιού στο
οδόστρωµα, ενώ µία υπέρυθρη κάµερα καταγράφει τη διασπορά της θερµότητας στην
επιφάνεια του καταστρώµατος. Η ενεργοποίηση του συστήµατος µπορεί να γίνει µε
την πλήρωση οποιουδήποτε από τους παρακάτω όρους:
-ο αισθητήρας επιφάνειας υποδεικνύει χιόνι ή πάγο
-ο αισθητήρας κατακρήµνισης ανιχνεύει κατακρήµνιση (βροχή ή χιονόπτωση)
και η θερµοκρασία της επιφάνειας είναι κάτω από 1,5°C
-ο αισθητήρας επιφάνειας υποδεικνύει υγρό οδόστρωµα και η θερµοκρασία
της επιφάνειας του καταστρώµατος είναι χαµηλότερη από 1,5°C
Αντίστοιχα, η απενεργοποίηση του συστήµατος µπορεί να γίνει οµοίως µε την
πλήρωση οποιουδήποτε από τους παρακάτω όρους:
-ο αισθητήρας επιφάνειας υποδεικνύει καθαρό οδόστρωµα για διάρκεια πάνω
από 10 min
-η θερµοκρασία της επιφάνειας του καταστρώµατος είναι τουλάχιστον 4,5°C
Η λειτουργία του συστήµατος βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από το
σχετικό φορέα διαχείρισης, ο οποίος αξιολογεί συνεχώς την απόδοση, πρακτικότητα
και αποτελεσµατικότητά του, σε συνδυασµό µε το κόστος λειτουργίας και συντήρησης, τους κυκλοφοριακούς φόρτους και την εικόνα των ατυχηµάτων.
10.4.6 Συστήµατα θέρµανσης µε ηλεκτρικές αντιστάσεις
Τα συστήµατα αυτά, όπως και τα αντίστοιχα µε σωλήνες θερµού ρευστού,
χρησιµοποιούνται για την απευθείας θέρµανση της πλάκας του καταστρώµατος στο
εσωτερικό της. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η θέρµανση επιτυγχάνεται µε τη χρήση
καλωδίων, που λειτουργούν ως αντιστάσεις.
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Τα καλώδια αποτελούνται από ένα ή δύο στοιχεία αντίστασης, µέσα σε
υψηλής πίεσης οξείδιο µαγνησίου, επενδεδυµένο µε χάλκινο ή χαλύβδινο περίβληµα.
Η αντίσταση των αγωγών και το είδος του περιβλήµατος καθορίζονται από τις
απαιτήσεις θέρµανσης. Για βελτίωση της αντίστασης σε µηχανική φθορά κατά την
εγκατάσταση και σε οξείδωση από το νερό ή τα χηµικά που ενδεχοµένως εισβάλλουν,
µπορεί να εφαρµοστεί και επιπλέον περίβληµα από πυκνό πολυαιθυλένιο. Καλώδια
µε έναν αγωγό προφανώς πρέπει να επιστραφούν στην ηλεκτρική πηγή για να κλείσει
το κύκλωµα, ενώ τα καλώδια µε ζεύγος αγωγών µπορούν να τερµατίσουν ελεύθερα,
ενώνοντας στο άκρο τους δύο αγωγούς για την εξασφάλιση της επιστροφής.
Η λειτουργία στην πράξη συστηµάτων θέρµανσης µε ηλεκτρικές αντιστάσεις
έχει καταδείξει το υψηλό κόστος λειτουργίας τους.
10.4.7 Θέρµανση µε ηλεκτρικά αγώγιµο σκυρόδεµα
Το ηλεκτρικά αγώγιµο σκυρόδεµα είναι ένας ειδικός τύπος σκυροδέµατος που
διαθέτει την ιδιότητα της διαπερατότητας από ηλεκτρικό ρεύµα, σε αντίθεση µε το
συµβατικό. Κατά τη διαρροή του αγώγιµου σκυροδέµατος από ηλεκτρικό ρεύµα
αναπτύσσεται θερµότητα, η οποία αξιοποιείται για τη θέρµανση του καταστρώµατος.
Η διαφορά της συγκεκριµένης τεχνικής θέρµανσης από τις προηγούµενες είναι η
οµοιόµορφη θέρµανση της πλάκας του καταστρώµατος κατά την επιφάνειά της, ενώ
στις προηγούµενες περιπτώσεις η εστία θέρµανσης ήταν συγκεντρωµένη στις
γραµµές διέλευσης σωληνώσεων ή αντιστάσεων.
Μπορούν εν γένει να διακριθούν δύο τύποι αγώγιµου σκυροδέµατος, το
ενισχυµένο µε αγώγιµες ίνες και το περιέχον αγώγιµα αδρανή. Στην πρώτη
περίπτωση η ηλεκτρική διαπερατότητα προκαλείται από την ανάµιξη µεταλλικών
µορίων και ινών χάλυβα στο σκυρόδεµα. Ο τύπος αυτός σκυροδέµατος διατηρεί
ανέπαφα τα µηχανικά του χαρακτηριστικά, αλλά έχει χαµηλότερη αγωγιµότητα, µε
µία ειδική αντίσταση της τάξεως των 100 Ω⋅cm, που οφείλεται στις περιορισµένες
επιφάνειες διεπαφής µεταξύ των µεταλλικών στοιχείων. Το περιέχον αγώγιµα αδρανή
σκυρόδεµα διαθέτει µεγαλύτερη αγωγιµότητα, µε ειδική αντίσταση της τάξης των
10~30 Ω⋅cm, αλλά µειωµένη θλιπτική αντοχή, γεγονός οφειλόµενο στην απαίτηση
µεγαλύτερης ποσότητας νερού για την αντιστάθµιση της απορρόφησής του από τα
ειδικά αδρανή.
Εκτός από τη χρήση αγώγιµου σκυροδέµατος έχει διερευνηθεί και η δυνατότητα χρήσης αγώγιµης επίστρωσης επάνω σε πλάκα από συµβατικό σκυρόδεµα,
καθώς και αγώγιµου ασφαλτοµίγµατος.
Αν και σε γενικές γραµµές το κόστος κατασκευής αγώγιµου καταστρώµατος
κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα µε το συµβατικό, το κόστος λειτουργίας είναι δραµατικά
αυξηµένο, µεγαλύτερο και από την περίπτωση θέρµανσης µε ηλεκτρικές αντιστάσεις.
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