ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο∆ΩΝ-∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
2.1 Εισαγωγή
Η οριζόντια σήµανση των οδών είναι το τµήµα της σήµανσης που αποτελείται
από ενδείξεις επάνω στο οδόστρωµα. Σκοπός της είναι, είτε από µόνη της, είτε σε
συνδυασµό µε άλλες διατάξεις ελέγχου της κυκλοφορίας, να καθοδηγήσει τον οδηγό,
να ρυθµίσει την κυκλοφορία, να καθορίσει ειδικές περιοχές του οδοστρώµατος και να
καταστήσει εµφανή ορισµένα επικίνδυνα σηµεία της οδού. Οι βασικές διατάξεις που
αποτελούν την οριζόντια σήµανση είναι οι διαγραµµίσεις και οι ανακλαστήρες
οδοστρώµατος.
Οι διαγραµµίσεις συναντώνται σχεδόν σε οποιοδήποτε οδικό περιβάλλον, σε
αστικές ή υπεραστικές οδούς, και διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργικότητα και ασφάλεια της κίνησης. ∆ιαγραµµίσεις που υποδεικνύουν τα άκρα της
οδού και διαχωρίζουν τις λωρίδες κίνησης προσφέρουν σηµαντική βοήθεια στον
οδηγό, όσον αφορά στο έργο του ελέγχου της θέσης επάνω στο οδόστρωµα, τόσο σε
σχέση µε τα άκρα του οδοστρώµατος και των λωρίδων κυκλοφορίας, όσο και προς τα
άλλα αυτοκίνητα που βρίσκονται γύρω του. Τα πλεονεκτήµατα της διαγράµµισης για
την οπτική καθοδήγηση γίνονται ιδιαίτερα σηµαντικά όταν οι καιρικές συνθήκες δεν
είναι καλές, ή τη νύχτα, όταν το µάτι δεν µπορεί να διακρίνει τα στοιχεία που
περιβάλλουν την οδό. Επίσης, αν ο οδηγός θαµπωθεί από τους φανούς αυτοκινήτου
που έρχεται από τη αντίθετη κατεύθυνση, µπορεί να ελέγχει τη θέση του µε βάση τη
διαγράµµιση στην άκρη της οδού, αποφεύγοντας έτσι να κοιτά εµπρός.
Οι διαγραµµίσεις τοποθετούνται, επίσης, για να ρυθµίζουν την κυκλοφορία
στην οδό, υποδεικνύοντας, για παράδειγµα, τις λωρίδες επιτάχυνσης, επιβράδυνσης ή
στάθµευσης, ή σαν απαγορευτικά σήµατα, όπως συνεχής γραµµή που απαγορεύει τη
διάβασή της. Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο ρόλος τους και για τη διευθέτηση της
κυκλοφορίας σε διασταυρώσεις, όπου συναντώνται βέλη, επιφάνειες αποκλεισµού
και γραµµές στάσης. Όλες αυτές οι διαγραµµίσεις καθοδηγούν την κυκλοφορία,
διευκολύνουν ή επιβάλλουν τη λήψη αποφάσεων για την πορεία του αυτοκινήτου και
προειδοποιούν τον οδηγό για τον κίνδυνο που αντιµετωπίζει αφήνοντας µια
συγκεκριµένη λωρίδα.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερή η σηµασία τόσο του ορθού σχεδιασµού των
διαγραµµίσεων, όσο και της πρόσδοσης σε αυτές των επιθυµητών χαρακτηριστικών
που θα διατηρούν τη χρηστικότητά τους σε υψηλά επίπεδα. Η σηµασία αυτή γίνεται
περισσότερο έντονη, δεδοµένου ότι οι διαγραµµίσεις καλούνται να λειτουργήσουν
ικανοποιητικά σε ένα ευρύ φάσµα καιρικών συνθηκών και ορατότητας.
Συνοπτικά αναφέρεται ότι τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία µίας διαγράµµισης είναι το χρώµα, η λαµπρότητα, η οπισθανάκλαση, η αντίσταση σε
ολίσθηση και η διάρκεια ζωής. Ως οπισθανάκλαση χαρακτηρίζεται η ικανότητα του
υλικού της διαγράµµισης να αντανακλά το προσπίπτον φως στην ίδια διεύθυνση της
πρόσπτωσης, και είναι µία ιδιότητα καθοριστικής σηµασίας στη νυχτερινή οδήγηση.
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Στο παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι µορφές και τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των διαγραµµίσεων, γίνεται νύξη σχετικά µε τις ιδιότητές τους και
παρατίθενται στοιχεία σχετικά µε τα υλικά και τις µεθόδους εφαρµογής τους.

2.2 Μορφές διαγραµµίσεων
Από την καθηµερινή εµπειρία, εύκολα διαπιστώνεται ότι υπάρχει ένα ευρύ
φάσµα ειδών και χρωµάτων διαγραµµίσεων στα οδοστρώµατα κυκλοφορίας.
Ως προς τις µορφές τους, οι διαγραµµίσεις διακρίνονται σε διαµήκεις,
εγκάρσιες και ειδικές διαγραµµίσεις. Παρακάτω παρουσιάζονται οι µορφές που
συναντώνται στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας [9] και
σχετική Υπουργική Απόφαση [12]. Παρόµοιες είναι και οι διαγραµµίσεις στο
εξωτερικό.
Οι διαµήκεις διαγραµµίσεις συνιστώνται από γραµµές που σχεδιάζονται
κατά µήκος της οδού, συνήθως στον άξονα ή στις οριογραµµές της:
• Συνεχής γραµµή στο άκρο του οδοστρώµατος, που λειτουργεί ως οριογραµµή.
• Συνεχής µονή ή διπλή γραµµή στον άξονα της οδού, που διαχωρίζει τις
αντίθετες κατευθύνσεις κυκλοφορίας και απαγορεύει την υπέρβασή της.
• ∆ιακεκοµµένη γραµµή στον άξονα της οδού, που διαχωρίζει τις αντίθετες
κατευθύνσεις και επιτρέπει το προσπέρασµα.
• Μικτή γραµµή στον άξονα της οδού, αποτελούµενη από µία συνεχή και µία
διακεκοµµένη γραµµή, που διαχωρίζει τις αντίθετες κατευθύνσεις και ρυθµίζει
ανάλογα το προσπέρασµα.
• ∆ιακεκοµµένες γραµµές διαχωρισµού λωρίδων ίδιας κατεύθυνσης, που
χαράσσονται σε οδούς µε πολλαπλές λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.
• ∆ιακεκοµµένη γραµµή διαχωρισµού λωρίδας επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης,
που διαχωρίζει τις εν λόγω λωρίδες από την κυρίως οδό, και έχει πυκνότερη
διάταξη από τις συνήθεις διακεκοµµένες γραµµές των προηγούµενων
περιπτώσεων.
• ∆ιακεκοµµένη γραµµή προειδοποίησης, σε προσέγγιση διπλής ή συνεχούς
γραµµής, ή σε άλλο τµήµα της οδού µε ιδιαίτερο κίνδυνο, και έχει ακόµα πιο
πυκνή διάταξη.
• ∆ιπλές διακεκοµµένες γραµµές διαχωρισµού λωρίδων, όταν η κατεύθυνση
σε αυτές δύναται να αντιστραφεί.
Οι εγκάρσιες διαγραµµίσεις είναι διαγραµµίσεις τις οποίες ο οδηγός
συναντάει εγκάρσια προς την πορεία του:
• Συνεχής γραµµή κάθετη στη λωρίδα κυκλοφορίας, που λειτουργεί ως
γραµµή στάσης.
• ∆ιακεκοµµένη γραµµή κάθετα στη λωρίδα κυκλοφορίας, που επιβάλλει
παραχώρηση προτεραιότητας (π.χ. σε ισόπεδους κόµβους).
• ∆ιαγραµµίσεις διαβάσεων πεζών
• Γραµµή αποτελούµενη από τετράγωνα ή παραλληλόγραµµα σύµβολα, σε
διαβάσεις ποδηλατιστών.
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Τέλος, υπάρχουν και οι λοιπές ειδικές διαγραµµίσεις, οι οποίες
περιλαµβάνουν είτε γραµµές, είτε επιγραφές, είτε διάφορα σύµβολα επάνω στο
οδόστρωµα:
• Παράλληλες λοξές συνεχείς γραµµές, που υποδηλώνουν επιφάνεια αποκλεισµού επάνω στο οδόστρωµα, Εικόνα 2.1.
• Τεθλασµένη γραµµή στο άκρο του οδοστρώµατος, που απαγορεύει τη
στάθµευση, Εικόνα 2.2.
• Συνεχής ή διακεκοµµένη γραµµή, είτε για διαχωρισµό λωρίδας αποκλειστικής κίνησης οχηµάτων, είτε κίτρινου χρώµατος στο άκρο του
οδοστρώµατος για περιορισµό στάσης και στάθµευσης.
• Βέλη εκτροπής ή επιλογής λωρίδας, όπως στην Εικόνα 2.3.
• Αναγραφές λέξεων στο οδόστρωµα, όπως STOP, BUS, TAXI κλπ.
• ∆ιάφορα σύµβολα ή σχήµατα, όπως ποδήλατο, λεωφορείο, σύµβολο για
ΑΜΕΑ, ή τρίγωνα, ρόµβοι κλπ., αντίστοιχα.
• ∆ιαγραµµίσεις χώρων στάθµευσης
• Πλέγµα διαγώνιων γραµµών σε ισόπεδους κόµβους, όπως στην Εικόνα 2.4.
• Σύµβολα πινακίδων κυκλοφορίας επάνω στο οδόστρωµα, από ειδικές
µεµβράνες, τα οποία επαναλαµβάνουν αντίστοιχα σήµατα πινακίδων, όπως
στην Εικόνα 2.5.

Εικόνα 2.1: ∆ιαγράµµιση επιφάνειας
αποκλεισµού οδοστρώµατος.

Εικόνα 2.2: Τεθλασµένη γραµµή στο άκρο
του οδοστρώµατος.

Εικόνα 2.3: Βέλη επιλογής λωρίδας.

Εικόνα 2.4: Πλέγµα γραµµών σε
πολυσύχναστο ισόπεδο κόµβο. Η είσοδος
στην περιοχή απαγορεύεται εάν το όχηµα
πρόκειται να παραµείνει εκεί.
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Εικόνα 2.5: Επανάληψη επάνω στο οδόστρωµα
σήµατος πινακίδας.

Το χρώµα των διαγραµµίσεων µπορεί να είναι λευκό, κίτρινο ή κυανό, ενώ
στο εξωτερικό χρησιµοποιείται κατά περίπτωση και το κόκκινο.
Στην Ελλάδα το χρώµα που εφαρµόζεται στην πλειοψηφία των διαγραµµίσεων είναι το λευκό. Κίτρινο και κυανό εφαρµόζονται κυρίως σε διαγραµµίσεις που
σχετίζονται µε έλεγχο στάθµευσης. Κίτρινες είναι, επίσης, διαγραµµίσεις σε περιοχές
µε συχνές οµίχλες, καθώς και οι προσωρινές διαγραµµίσεις σε περιοχές έργων, οι
οποίες υπερισχύουν των υπαρχουσών λευκών, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στην
Εικόνα 2.6.

Εικόνα 2.6: Κίτρινη διαγράµµιση σε περιοχή
εκτελούµενων έργων, η οποία υπερισχύει της λευκής.

2.3 Γεωµετρικά στοιχεία διαγραµµίσεων
Τα γεωµετρικά στοιχεία των εφαρµοζόµενων διαγραµµίσεων είναι τα
χαρακτηριστικά που ουσιαστικά προσδιορίζουν τη µορφή και «προσωπικότητά» τους.
Τα γεωµετρικά αυτά στοιχεία είναι το πάχος των γραµµών, τα µήκη και οι
αποστάσεις των διακεκοµµένων γραµµών, η διαµόρφωση των διαβάσεων και
διαγραµµίσεων αποκλεισµού, και η µορφή των συµβόλων, γραµµάτων και σχηµάτων
που χρησιµοποιούνται. Για την Ελλάδα όλα τα παραπάνω στοιχεία καθορίζονται από
σχετική Υπουργική Απόφαση [12]. Ανάλογες προδιαγραφές εφαρµόζονται και στο
εξωτερικό.

ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΣΙΤΣΟΥΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο∆ΩΝ-∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Ειδικότερα, κατά τις ελληνικές προδιαγραφές ισχύουν, µεταξύ άλλων, και τα
εξής:
- Το πλάτος των γραµµών που χρησιµοποιούνται πρέπει να είναι τουλάχιστον
10 cm. Οι γραµµές που διαχωρίζουν µια λωρίδα κυκλοφορίας από µια λωρίδα
επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης πρέπει να έχουν ελάχιστο πάχος 20 cm.
-Η απόσταση µεταξύ δύο γειτονικών κατά µήκος γραµµών πρέπει να είναι
µεταξύ 10 και 18 cm.
-Σε µία διακεκοµµένη γραµµή που χρησιµοποιείται για να διαχωρίσει δυο
λωρίδες κυκλοφορίας, ο λόγος του µήκους της γραµµής προς το µήκος του διάκενου
πρέπει να είναι µεταξύ 1:2 και 1:4, το µήκος της γραµµής µεταξύ 1 και 9 m, το δε
µέγιστο µήκος διακένου 12 m. Για τη διαµόρφωση λαµβάνεται υπόψη η ταχύτητα
µελέτης της οδού.
-Μία συνεχής απλή ή διπλή διαχωριστική γραµµή δεν πρέπει να έχει µήκος
µικρότερο από 20 m. Η ακριβής διαµόρφωση της διαγράµµισης, όσον αφορά τις
συνθήκες προσπέρασης, εξαρτάται από την ταχύτητα και ορατότητα στα εν λόγω
σηµεία (π.χ. οριζόντιες και κατακόρυφες καµπύλες).
-Το πάχος της γραµµής διακοπής πορείας κυµαίνεται µεταξύ 20 και 60 cm
(συνιστάται πάχος 30 cm). Η εγκάρσια γραµµή διακοπής πορείας µπορεί να
συνοδεύεται και από κατά µήκος διαγράµµιση, καθώς επίσης και από την λέξη STOP
που αναγράφεται επάνω στο οδόστρωµα.
-Το πάχος των διακεκοµµένων γραµµών παραχώρησης προτεραιότητας πρέπει
να είναι µεταξύ 20 και 60 cm, το δε µήκος τους τουλάχιστο διπλάσιο του πλάτους.
-Στις διαβάσεις πεζών τύπου “Zebra” το διάστηµα µεταξύ των ραβδώσεων
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο µε το πλάτος των γραµµών και όχι µεγαλύτερο από
το διπλάσιό του. Το πλάτος µίας τέτοιας γραµµής και ενός κενού µαζί πρέπει να είναι
µεταξύ 80 και 140 cm. Σαν ελάχιστο πλάτος της διαβάσεως συνιστώνται για τις µεν
οδούς µε όριο ταχύτητας µέχρι 60 km/h τα 2,5 m, για τις δε οδούς µε όριο ταχύτητας
µεγαλύτερο από 60 km/h, τα 4,0 m.
Παρατηρείται ότι οι ελληνικές προδιαγραφές παρουσιάζουν γενικά µία
ασάφεια σε κάποια χαρακτηριστικά µεγέθη, και ειδικά όσον αφορά το πάχος των
γραµµών και τη διάταξη των διακεκοµµένων λωρίδων, αφήνοντας την επιλογή στην
κρίση του µελετητή. Το αποτέλεσµα είναι να έχουν διαµορφωθεί στην Ελλάδα
διαγραµµίσεις µεταβλητών γεωµετρικών στοιχείων σε παρόµοιες µεταξύ τους οδούς.
Οι γερµανικές τεχνικές οδηγίες [13] είναι πιο συγκεκριµένες στο εν λόγω
πεδίο. Κατά τις οδηγίες αυτές, ορίζονται δύο ονοµαστικά πάχη διαµήκων γραµµών,
οι λεπτές µε πάχος 12 cm και οι φαρδιές µε πάχος 25 cm. Ειδικά για τους
αυτοκινητοδρόµους, τα εν λόγω πάχη είναι 15 cm και 30 cm αντίστοιχα. Εν γένει, οι
λεπτές συνεχείς γραµµές εφαρµόζονται ως οριογραµµές σε συνήθεις οδούς, καθώς
και για το διαχωρισµό λωρίδων κυκλοφορίας. Οι λεπτές διακεκοµµένες γραµµές
εφαρµόζονται για διαχωρισµό λωρίδων της ίδιας ή διαφορετικής κατεύθυνσης
κυκλοφορίας. Αντίστοιχα, οι φαρδιές συνεχείς γραµµές εφαρµόζονται ως οριογραµµές σε αυτοκινητοδρόµους ή για διαχωρισµό ειδικών λωρίδων, ενώ οι φαρδιές
διακεκοµµένες για διαχωρισµό λωρίδων επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης ή ειδικών
λωρίδων.
Συγκεκριµένη είναι και η διαµόρφωση των διακεκοµµένων λωρίδων, όπου
ορίζονται τρεις λόγοι µήκους γραµµής προς µήκος διακένου, και ειδικότερα 1:2, 1:1
και 2:1. Η αναλογία 1:2 εφαρµόζεται σε διακεκοµµένες γραµµές διαχωρισµού
συνήθων λωρίδων κίνησης, σε κάθε είδος οδού. Η αναλογία 1:1 εφαρµόζεται στις
ίδιες γραµµές σε θέσεις κόµβων, καθώς και για το διαχωρισµό λωρίδων επιτάχυνσης
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και επιβράδυνσης, ενώ η αναλογία 2:1 (πυκνή διάταξη) σε ειδικές περιπτώσεις.
Συγκεκριµένα είναι και τα αντίστοιχα µήκη των γραµµών και διακένων.
Σαν παράδειγµα αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις, πάντα κατά τις γερµανικές
τεχνικές οδηγίες:
-Οι οριογραµµές των αυτοκινητοδρόµων είναι συνεχείς, πάχους 30 cm.
-Οι συνήθεις διακεκοµµένες γραµµές διαχωρισµού λωρίδων σε αυτοκινητοδρόµους έχουν πάχος 15 cm και διαστάσεις γραµµής/διακένου ίσες µε
6,0/12,0 (m).
-Οι ίδιες γραµµές σε συνήθεις οδούς έχουν πάχος 12 cm και αντίστοιχες
διαστάσεις 4,0/8,0 (m) εκτός κατοικηµένων και 3,0/6,0 (m) εντός κατοικηµένων
περιοχών. Σε θέσεις ισόπεδων κόµβων οι διαστάσεις γίνονται 3,0/3,0 (m).
-Οι γραµµές διαχωρισµού λωρίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης σε αυτοκινητοδρόµους έχουν πάχος 30 cm και διαστάσεις 6,0/6,0 (m).
-Η απόσταση µεταξύ δύο γειτονικών διαµήκων γραµµών είναι όση και τα
πάχος των εν λόγω γραµµών, δηλαδή 12 ή 15 cm.
Ανάλογα γεωµετρικά χαρακτηριστικά ορίζονται και στις αµερικανικές
προδιαγραφές [8]. Τα πάχη των λεπτών γραµµών είναι 10-15 cm, ενώ των φαρδιών
τουλάχιστον το διπλάσιο. Στις συνήθεις διακεκοµµένες γραµµές διαχωρισµού
λωρίδων η αναλογία µήκους γραµµής/διακένου είναι 1:3 και, ακριβέστερα, τα
αντίστοιχα µήκη 3,0/9,0 (m).

2.4 Επιθυµητές ιδιότητες διαγραµµίσεων
Ως στοιχείο του οποίου η εγκατάσταση και συντήρηση κοστίζει, και το οποίο
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη λειτουργικότητα και ασφάλεια του οδικού
περιβάλλοντος, οι διαγραµµίσεις οφείλουν να πληρούν τις προδιαγραφόµενες
ιδιότητες, οι δε προδιαγραφές να αναβαθµίζονται στο πέρασµα του χρόνου, ανταποκρινόµενες στις εκάστοτε απαιτήσεις και συνθήκες.
Οι βασικές ιδιότητες που συνήθως σχετίζονται µε τις διαγραµµίσεις των
οδοστρωµάτων είναι οι ακόλουθες:
• Χαρακτηριστικά ορατότητας, το βασικότερο πεδίο ιδιοτήτων, αφού οι
διαγραµµίσεις λειτουργούν για τον οδηγό κυρίως βλέποντάς τις.
• Ανθεκτικότητα, καθώς οι διαγραµµίσεις έχουν συνήθως πολύ περιορισµένο
χρόνο ζωής σε σχέση µε τα υπόλοιπα στοιχεία της οδού.
• Ολισθηρότητα κατά τη διέλευση των οχηµάτων από επάνω τους.
• Ενόχληση κατά την τοποθέτηση, καθώς ο περιορισµένος χρόνος ζωής τους
επιβάλλει συχνή συντήρηση µε αναγκαστική παρενόχληση της κυκλοφορίας.
• Ευκολία αφαίρεσης, καθώς πολλές φορές απαιτείται επαναδιευθέτηση της
κυκλοφορίας σε µία οδό, ή εφαρµογή προσωρινής διαγράµµισης.
Η σύγχρονη βιοµηχανία έχει δηµιουργήσει πληθώρα υλικών και µεθόδων εφαρµογής,
που καλύπτουν σε διάφορους βαθµούς τις παραπάνω απαιτήσεις. Στη συνέχεια
αναπτύσσονται διεξοδικότερα οι προαναφερθείσες ιδιότητες2.

2

Επειδή στις Υποπαραγράφους που ακολουθούν γίνονται µερικές πρωθύστερες αναφορές σε
διάφορα υλικά και µεθόδους εφαρµογής, τίθεται υπόψη του αναγνώστη ότι το πεδίο των υλικών
καλύπτεται διεξοδικά στην Παράγραφο 2.5.
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2.4.1 Χαρακτηριστικά ορατότητας
Οι διαγραµµίσεις πρέπει να είναι και να παραµένουν ορατές κάθε στιγµή του
εικοσιτετραώρου και υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Η ορατότητα των
διαγραµµίσεων εξασφαλίζεται κυρίως µε την αντίθεση του χρώµατος µε την
επιφάνεια του οδοστρώµατος. Η φωτεινότητα των διαγραµµίσεων προέρχεται από
την αντανάκλαση του φυσικού φωτισµού την ηµέρα, και του φωτισµού των οδών ή
των φανών των αυτοκινήτων τη νύχτα, και εξαρτάται όχι µόνο από το χρώµα, αλλά
και από την υφή της επιφάνειάς τους και τη διεύθυνση φωτισµού.
Κατά τη διάρκεια της ηµέρας υπάρχει διάχυτος φωτισµός, οπότε η
αντανάκλαση γίνεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Παροµοίως συµβαίνει και σε οδούς
που φωτίζονται µε συνεχή φωτισµό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όταν, όµως, η οδός
δεν φωτίζεται τη νύχτα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η φωτεινή δέσµη των φανών
του αυτοκινήτου που προσπίπτει επάνω στη διαγράµµιση, αντανακλάται προς την
κατεύθυνση του οδηγού. Η ιδιότητα αυτή είναι γνωστή ως οπισθανάκλαση
(retroreflection). Όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.7, η οπισθανάκλαση, µακροσκοπικά,
είναι εκ διαµέτρου αντίθετη µε την πλήρη ανάκλαση των λείων υλικών, αφού η
πλήρης ανάκλαση

α

β

οπισθανάκλαση

α
β

α=β
Εικόνα 2.7: Πλήρης ανάκλαση και οπισθανάκλαση: στη δεύτερη περίπτωση το
φως επιστρέφει απευθείας πίσω στον οδηγό.

φωτεινή δέσµη ανακλάται πίσω, προς την ίδια διεύθυνση και µε την ίδια γωνία. Για
την επίτευξη της οπισθανάκλασης διασπείρονται επάνω στη διαγράµµιση γυάλινα
σφαιρίδια, κατά τη διέλευση από το εσωτερικό των οποίων οι φωτεινές δέσµες των
φανών των οχηµάτων υφίστανται διαδοχικές διαθλάσεις και ανακλάσεις, ώστε να
ανακλώνται µακροσκοπικά υπό την επιθυµητή γωνία. Τα γυάλινα αυτά σφαιρίδια είτε
αναµιγνύονται µε το υλικό της διαγράµµισης πριν από την τοποθέτησή του, είτε
διασκορπίζονται επάνω του αµέσως µετά, είτε χρησιµοποιείται συνδυασµός των δύο
µεθόδων.
Σε περίπτωση βροχής οι διαγραµµίσεις συχνά καλύπτονται από νερό, οπότε τα
περισσότερα υλικά χάνουν την αποτελεσµατικότητά τους. Σε αυτήν την περίπτωση,
περισσότερο επιτυχείς θεωρούνται οι ανάγλυφες διαγραµµίσεις, οι οποίες προεξέχουν από το στρώµα του νερού. Οι ανάγλυφες διαγραµµίσεις αναπτύσσονται
περαιτέρω στην Παράγραφο 2.7.
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2.4.2 Ανθεκτικότητα και φθορές διαγραµµίσεων
Μία διαγράµµιση αντικαθίσταται πολλές φορές κατά τη διάρκεια ζωής του
οδοστρώµατος. Γενικεύσεις σχετικά µε το χρόνο αντικατάστασης είναι δύσκολο να
γίνουν, καθώς οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής της διαγράµµισης
είναι πολλοί. Οι σηµαντικότεροι από αυτούς θεωρείται ότι είναι η σύνθεση και
πυκνότητα της κυκλοφορίας, το είδος και το πάχος του υλικού της διαγράµµισης, η
τεχνική τοποθέτησης και οι καιρικές συνθήκες.
Ένας αρχικός παράγοντας που µπορεί να προκαλέσει πρόωρη αστοχία της
διαγράµµισης είναι η κακή πρόσφυση του υλικού στην επιφάνεια του οδοστρώµατος.
Συνήθως τα προβλήµατα πρόσφυσης σχετίζονται όχι τόσο µε τα ασφαλτικά
οδοστρώµατα, όσο µε αυτά από σκυρόδεµα. Τα τελευταία δηµιουργούν συνθήκες που
είναι πολύ πιθανό να οδηγήσουν σε αποτυχία της διαγράµµισης λόγω κακής
συγκόλλησης. Τέτοιες συνθήκες µπορεί να είναι η τάση του νερού που ανέρχεται
στην επιφάνεια, η συγκέντρωση ανόργανων αλάτων, ή η ψύξη του νερού κάτω από
τις ταινίες διαγράµµισης. Στα ασφαλτικά οδοστρώµατα αποτυχία στην πρόσφυση
µπορεί να εµφανιστεί όταν η εφαρµογή γίνει σε φρεσκοστρωµένη οδό.
Η ανθεκτικότητα της διαγράµµισης επηρεάζεται και από στοιχεία όπως η
σκόνη, οι ακαθαρσίες, η λάσπη και τα σηµάδια από ελαστικά, που επηρεάζουν σε
µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό την ανθεκτικότητα, ανάλογα και µε τη θέση και το
υλικό κατασκευής της διαγράµµισης. Για παράδειγµα, η διαγράµµιση των οριογραµµών της οδού καλύπτεται πολύ γρήγορα µε λάσπη που εκτινάσσεται από τα
διερχόµενα αυτοκίνητα, µε αποτέλεσµα να καταστρέφεται γρηγορότερα. Επίσης, έχει
διαπιστωθεί ότι µερικά υλικά έχουν µεγαλύτερη τάση να συγκρατούν ακαθαρσίες,
όπως τα θερµοπλαστικά, τα οποία παρουσιάζουν τραχεία επιφάνεια, µε αποτέλεσµα
τη συγκράτηση ακαθαρσιών στους πόρους τους.
Όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, καθοριστικός παράγοντας φθοράς των
διαγραµµίσεων είναι οι χιονοπτώσεις, αν και όχι τόσο αυτές καθ’αυτές, όσο οι
συνέπειές τους. Έτσι, σε περιοχές µε συχνές χιονοπτώσεις τα αποχιονιστικά
µηχανήµατα, οι αλυσίδες και τα ειδικά ελαστικά χιονιού προξενούν τη γρήγορη
φθορά των διαγραµµίσεων, οδηγώντας στην ανάγκη εφαρµογής χαµηλότερων παχών
διαγραµµίσεων, όπως µε την τεχνική της βαφής, ή του ψεκασµού πλαστικού.
Σχετικά µε τις φθορές, τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις που µπορούν,
τελικά, να αχρηστέψουν µία διαγράµµιση, είναι οι εξής:
•

•

∆ιήθηση του ασφαλτικού υλικού (bleeding): Συµβαίνει συχνά, όταν οι
διαγραµµίσεις εφαρµόζονται σε ασφαλτικό οδόστρωµα. Το ασφαλτικό υλικό
λιώνει λόγω της θερµοκρασίας ή λόγω της επίδρασης κάποιου διαλύτη, και
εισχωρεί στη διαγράµµιση. Γενικά, µπορεί να αποφευχθεί µε τη χρήση υλικών
διαγράµµισης που δεν περιέχουν ενώσεις που διαλύουν τα ασφαλτικά
προϊόντα, ή µε τη µείωση της θερµοκρασίας εφαρµογής, για υλικά που
τοποθετούνται εν θερµώ.
«Σύρσιµο» (greeping): Είναι η περίπτωση όπου οι διαγραµµίσεις παραµορφώνονται και αλλάζουν σχήµα. Μπορεί να συµβεί όταν, µε ζεστό καιρό,
θερµοπλαστικές διαγραµµίσεις παραδοθούν στην κυκλοφορία πολύ γρήγορα
µετά από την τοποθέτησή τους. Το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται, επίσης, και
στις διαγραµµίσεις από ταινίες, που µπορεί να παραµορφωθούν ή να
µετακινηθούν.
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Ρηγµάτωση (cracking): Προκαλείται µερικές φορές σε ανάγλυφες
διαγραµµίσεις, κάτω από ψυχρές καιρικές συνθήκες. Τα υλικά καθίστανται
εύθραυστα και σπάζουν όταν πιεσθούν.

2.4.3 Ολισθηρότητα
Αν και η διαγράµµιση καταλαµβάνει µικρό µέρος της επιφάνειας του
οδοστρώµατος, είναι σηµαντικό να ελέγχεται η ολισθηρότητά της. Η σηµασία της
τελευταίας είναι ιδιαίτερη σε κρίσιµα σηµεία, όπως οι κόµβοι, οι διαβάσεις πεζών και
άλλα σηµεία, όπου τα οχήµατα καλούνται και να τροχοπεδήσουν επάνω στη
διαγράµµιση.
Το υλικό της διαγράµµισης πρέπει κατά το δυνατόν να είναι τουλάχιστον της
ίδιας αντίστασης σε ολισθηρότητα σε σχέση µε το οδόστρωµα. Έτσι, είναι βασικής
σηµασίας οποιοδήποτε υλικό να παρουσιάζει τραχιά επιφάνεια, η οποία ενισχύει την
πρόσφυση σε στεγνές και υγρές συνθήκες. Η χρήση χρώµατος σε παχύ στρώµα
δηµιουργεί λεία, και συνεπώς ολισθηρή, επιφάνεια. Αντίθετα, τα θερµοπλαστικά
υλικά παρουσιάζουν ικανοποιητική αντίσταση σε ολίσθηση.
Για την αντίσταση σε ολίσθηση συνιστάται η εξασφάλιση τιµών SRV=45 για
τις διαµήκεις γραµµές και SRV=55 για τις λοιπές διαγραµµίσεις.
2.4.4 Ενόχληση κατά την τοποθέτηση
Η πολύ χαµηλή, σχετικά µε τα υπόλοιπα στοιχεία που απαρτίζουν ή
εξοπλίζουν µία οδό, διάρκεια ζωής των διαγραµµίσεων οδηγεί σε ανάγκη για πολύ
συχνή συντήρησή τους, η οποία, αναγκαστικά, προκαλεί και ενόχληση στη κυκλοφορία. Έτσι, εκτός από απαίτηση µεγαλύτερης διάρκειας ζωής, µία διαγράµµιση θα
πρέπει και να εφαρµόζεται γρήγορα.
Τα περισσότερα υλικά διαγράµµισης τοποθετούνται σε υγρή ή ηµιστερεή
µορφή, και για τη στερεοποίησή τους απαιτείται η µεσολάβηση κάποιου χρονικού
διαστήµατος. Για την ελάττωση του εν λόγω διαστήµατος στο ελάχιστο δυνατό,
µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατάλληλα πρόσµικτα. Θέρµανση της επιφάνειας του
οδοστρώµατος και του υλικού της διαγράµµισης επιταχύνει την πήξη και, κατά
συνέπεια, ελαττώνει και το χρόνο διακοπής της κυκλοφορίας.
Ορισµένες καιρικές συνθήκες µπορούν, επίσης, να σταθούν εµπόδιο ή να
καθυστερήσουν την τοποθέτηση της διαγράµµισης. Έτσι, πρέπει, γενικά, να
αποφεύγεται η εφαρµογή υπό βροχή, όταν η θερµοκρασία του οδοστρώµατος είναι
χαµηλή, και, για τα υλικά σε υγρή µορφή, όταν φυσάει αέρας.
2.4.5 Ευκολία αφαίρεσης
Η αφαίρεση των διαγραµµίσεων είναι πολλές φορές αναγκαία για κάποια νέα
διευθέτηση της κυκλοφορίας, αλλά παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, χωρίς να είναι
πάντα και επιτυχηµένη. Η αφαίρεση ή εξαφάνιση των διαγραµµίσεων µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µε ξύσιµο ή θρυµµάτισµα, κάψιµο, επεξεργασία µε κατάλληλα
χηµικά µέσα, αµµοβολή, ή κάλυψη µε µαύρα χρώµατα και ασφαλτικά υλικά. Πιο
αποτελεσµατική θεωρείται η µέθοδος της αµµοβολής.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η αφαίρεση υπάρχουσας διαγράµµισης είναι µία
αρκετά επίπονη διαδικασία, οπότε σε περιπτώσεις που προβλέπεται η αλλαγή της
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διαγράµµισης στο άµεσο µέλλον, όπως σε περιοχές έργων επάνω στην οδό, µπορεί να
χρησιµοποιείται διαγράµµιση από αυτοκόλλητες ταινίες, η οποία αφαιρείται εύκολα.
2.4.6 Ιδιότητες διαγραµµίσεων και σύγχρονα Πρότυπα
Τα τελευταία χρόνια, στο πεδίο των διαγραµµίσεων λαµβάνει χώρα µία νέα
εξέλιξη, που µεταβάλλει ουσιαστικά τον τρόπο κατασκευής και συντήρησής τους,
παγκοσµίως. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί στην αντιµετώπιση των χαρακτηριστικών των
διαγραµµίσεων από τη σκοπιά του τελικού χρήστη, είναι, δηλαδή, µία αντιµετώπιση
ως προς την ποιότητα του τελικού προϊόντος (performance criteria), και όχι πλέον µία
αντίληψη συνταγής εφαρµογής και τεχνικών χαρακτηριστικών συγκεκριµένων
συστατικών στοιχείων της ίδιας της διαγράµµισης.
Η πορεία προς αυτήν την κατεύθυνση είναι σχετικά απλή, και συνίσταται
στην ανίχνευση των πραγµατικών αναγκών και απαιτήσεων του χρήστη-οδηγού, στη
µεταφορά της εν λόγω φιλοσοφίας στις συµβάσεις µε τους εκάστοτε υπεύθυνους
κατασκευής των διαγραµµίσεων, και στην υλοποίηση της σύµβασης, µε τελικό
έλεγχο. Έτσι, πλέον, δεν ισχύει η προσέγγιση του παρελθόντος, όπου ορίζονταν σαν
συνταγή το τι θα έπρεπε επακριβώς να κάνει ο κατασκευαστής, ο οποίος και
επιβλέπονταν σε αυτό, παρά µόνο επιζητείται να πληρούνται τελικά χαρακτηριστικά
από την παραγόµενη διαγράµµιση. Η φιλοσοφία αυτή ήδη διακατέχει και τα νέα
ευρωπαϊκά Πρότυπα που σχετίζονται µε τις διαγραµµίσεις.
Το βασικότερο σχετικό Πρότυπο είναι το ΕΝ 1436. Το εν λόγω Πρότυπο
ορίζει τα χαρακτηριστικά απόδοσης των διαγραµµίσεων από τη σκοπιά των χρηστών
(Road marking performance for road users), καθώς και τις µεθόδους µέτρησής τους.
Κατά το ΕΝ 1436, για κάθε επιµέρους χαρακτηριστικό ορίζονται επίπεδα απόδοσης.
Από εκεί και πέρα έγκειται στην κρίση του µελετητή (ή στις απαιτήσεις του
ιδιοκτήτη), το ποιο επίπεδο ποιότητας θα πρέπει να διαθέτει κάθε επιµέρους χαρακτηριστικό, ανάλογα µε το είδος της οδού. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι:
-Η αντανακλαστικότητα κατά τη µέρα, ή µε διάχυτο νυχτερινό φωτισµό.
-Η οπισθανάκλαση του φωτός των φανών των οχηµάτων σε ξηρές συνθηκες,
υγρές συνθήκες και συνθήκες βροχής.
-Το χρώµα της διαγράµµισης.
-Η αντίσταση σε ολίσθηση.
Στον Πίνακα 2.1 δίνονται ενδεικτικά ορισµένα από αυτά τα χαρακτηριστικά, µε τις
απαιτούµενες τιµές τους για κάθε επίπεδο απόδοσής τους.
Πίνακας 2.1: Χαρακτηριστικά διαγραµµίσεων και αντίστοιχα επίπεδα απόδοσης, κατά το ΕΝ 1436.
Οπισθανάκλαση
(ξηρές συνθήκες)
Απαιτ.
Επίπεδο
τιµή
ποιότητας
(mcd)
R0
R2
100
R4
200
R5
300

Οπισθανάκλαση
(υγρές συνθήκες)
Απαιτ.
Επίπεδο
τιµή
ποιότητας
(mcd)
RW0
RW1
25
RW2
35
RW3
50

Λαµπρότητα
Επίπεδο
ποιότητας

Απαιτ.
τιµή

B0
B2
B3
B4
B5

30
40
50
60

Αντίσταση σε
ολίσθηση
Απαιτ.
Επίπεδο
τιµή
ποιότητας
(SRV)
S0
S1
45
S2
50
S3
55
S4
60
S5
65

Κατά το ΕΝ 1436 ορίζεται, επίσης, και ένα ακόµη σηµαντικό χαρακτηριστικό των
διαγραµµίσεων, η λειτουργική διάρκεια ζωής, δηλαδή το χρονικό διάστηµα κατά το
οποίο όλα τα παραπάνω ορισµένα χαρακτηριστικά διατηρούνται αναλλοίωτα.
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Άλλο ένα σχετικό ευρωπαϊκό Πρότυπο είναι το ΕΝ 1871, το οποίο προδιαγράφει τα φυσικά χαρακτηριστικά των υλικών διαγράµµισης. Τέτοια χαρακτηριστικά
είναι, για παράδειγµα, το σηµείο µάλθωσης, το σηµείο παγοπληξίας και η αντοχή σε
αλκαλικά. Τονίζεται ότι οι εν λόγω απαιτήσεις είναι και αυτές απαιτήσεις ποιότητας
(physical performance requirements), και όχι απαιτήσεις σχετικές µε την ίδια τη
σύνθεση των υλικών, όπως θα ήταν, για παράδειγµα, το ποσοστό αδρανών ή
γυάλινων σφαιριδίων, και οι οποίες ίσχυαν παλιότερα.
Άλλες προδιαγραφές που ισχύουν είναι η ΕΝ 1824, που προδιαγράφει τους
τελικούς ελέγχους των διαγραµµίσεων, και οι ΕΝ 1423 και ΕΝ 1424, που προδιαγράφουν τις απαιτήσεις των γυάλινων σφαιριδίων και των αδρανών.

2.5 Υλικά και µέθοδοι εφαρµογής διαγραµµίσεων
Στη σύγχρονη οδοσήµανση, οι προαναφερθείσες στην Παράγραφο 2.4 απαιτήσεις των διαγραµµίσεων έχουν οδηγήσει πλέον στην παραγωγή και χρήση
συγκεκριµένων ειδών υλικών διαγράµµισης. Καθένα από αυτά τα υλικά έχει τη δική
του µορφή και τεχνική εφαρµογής, και τα δικά του προτερήµατα και ελαττώµατα.
Έτσι, τα υλικά που χρησιµοποιούνται σήµερα είναι τα εξής:
•
•
•
•

Θερµοπλαστικά: Υλικά των οποίων το συνδετικό υλικό είναι πλαστικό, εφαρµοζόµενο εν θερµώ.
Ψυχροπλαστικά: Παρόµοιας µορφής υλικά, τα οποία µπορούν να εφαρµοστούν χωρίς θέρµανση.
Βαφές: ∆ιάφορα είδη χρωµατικών βαφών, βασισµένα σε οργανικές ενώσεις.
Προκατασκευασµένα κολλητά φύλλα: Έτοιµα για προσκόλληση ή
ενσωµάτωση στο οδόστρωµα φύλλα, σε µορφή λωρίδων, συµβόλων, γραµµάτων κλπ.

Εκτός από αυτά, χρησιµοποιούνται σε µικρότερο βαθµό και άλλα υλικά, όπως
χρωµατισµένες πέτρες και τεχνητοί λίθοι, αλλά όχι σε συνήθεις οδούς.
Καθένα από τα παραπάνω υλικά µπορεί να εφαρµοστεί ως συµβατικά
αντανακλαστικό ή µη, µε τη χρήση ή µη γυάλινων σφαιριδίων αντίστοιχα, και ως
ανάγλυφο ή µη, για τη βελτίωση της ορατότητάς του σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες
(βλ. Παράγραφο 2.7). Ωστόσο, θεωρείται πλέον αδιανόητη η εφαρµογή µη
αντανακλαστικών διαγραµµίσεων σε οδούς µε σηµαντικούς κυκλοφοριακούς
φόρτους.
Τέλος, όσον αφορά στην ακριβή σύνθεση και διαδικασία παραγωγής κάθε
είδους διαγράµµισης από τα παραπάνω, υπενθυµίζεται ότι, όπως τονίστηκε και στην
Υποπαράγραφο 2.4.6, οι παλιές προδιαγραφές που όριζαν την εφαρµογή υπό µορφή
συνταγής, βρίσκονται πλέον υπό εγκατάλειψη. Έτσι, η επιλογή του κατάλληλου
υλικού και της κατάλληλης σύνθεσης και τεχνικής εφαρµογής έγκειται πλέον στην
κρίση των κατασκευαστών, οι οποίοι, σε συνεργασία µε τους παραγωγούς υλικών
διαγραµµίσεων οφείλουν να προχωρούν στη δηµιουργία των δικών τους βάσεων
δεδοµένων σχετικά µε τα στοιχεία αυτά.
2.5.1 Θερµοπλαστικά υλικά
Η εφαρµογή των θερµοπλαστικών υλικών είναι ουσιαστικά η νέα τάση
σχετικά µε τα υλικά των διαγραµµίσεων, υποσκελίζοντας τις βαφές που µέχρι σήµερα
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χρησιµοποιούνται ευρέως. Ήδη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες οι θερµοπλαστικές
διαγραµµίσεις είναι κοινός τόπος, σε αντίθεση, ωστόσο, µε την Ελλάδα, όπου τη
µερίδα του λέοντος διακατέχουν πάντα οι βαφές.
Το υλικό της διαγράµµισης αποτελείται από ένα µίγµα ελαφρά χρωµατισµένων αδρανών, λευκής χρωστικής (διοξείδιο τιτανίου) και γυάλινων σφαιριδίων,
τα οποία συνδέονται µε τη βοήθεια του θερµοπλαστικού υλικού. Τα γυάλινα
σφαιρίδια τοποθετούνται είτε κατά τη φάση της ανάµιξης, είτε διασκορπίζονται
αµέσως µετά την εφαρµογή στο οδόστρωµα, είτε γίνεται συνδυασµός των δύο
µεθόδων. Για την παρασκευή του µίγµατος ρίχνονται µέσα στη συσκευή µίξης τα
αδρανή, η χρωστική, ενδεχοµένως τα γυάλινα σφαιρίδια, καθώς και το συνδετικό
θερµοπλαστικό υλικό, µέσα στην πλαστική του συσκευασία. Το µίγµα θερµαίνεται
στους 180-200° C.
Η διαγράµµιση από θερµοπλαστικό υλικό µπορεί είτε να εφαρµοστεί
απευθείας επάνω στο οδόστρωµα, οπότε έχει πάχος 1-3 mm, είτε να εγκιβωτιστεί
µέσα σε αυτό, οπότε απαιτείται η εκσκαφή του οδοστρώµατος σε βάθος 7-20 mm και
στο πλάτος της διαγράµµισης. Στην πρώτη περίπτωση, το οδόστρωµα όπου θα
εφαρµοστεί η διαγράµµιση πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό. Η εγκιβωτισµένη
µορφή χρησιµοποιείται κυρίως σε αστικές οδούς.
Για την εφαρµογή στο οδόστρωµα του θερµοπλαστικού µίγµατος µπορούν να
χρησιµοποιηθούν µέθοδοι έγχυσης, εξόλκευσης ή ψεκασµού.
Κατά τη µέθοδο έγχυσης χρησιµοποιούνται χειροκίνητα (Εικόνες 2.8, 2.9) ή
αυτοκίνητα µηχανήµατα. Η έγχυση στο οδόστρωµα γίνεται από µία µικρή πλάκα
ρυθµιζόµενου πλάτους και κλίσης, χαρακτηριστικά τα οποία, σε συνάρτηση µε την

Εικόνα 2.8: Χειροκίνητος µηχανισµός
έγχυσης θερµοπλαστικού υλικού.

Εικόνα 2.9: Λεπτοµέρεια του µηχανισµού.
Στο πίσω µέρος διακρίνεται η θήκη µε τα
γυάλινα σφαιρίδια, τα οποία στη
συγκεκριµένη περίπτωση διασπείρονται µετά
την έγχυση του υλικού στο οδόστρωµα.

ταχύτητα κίνησης του µηχανήµατος, καθορίζουν και το πάχος της διαγράµµισης.
Η µέθοδος της εξόλκευσης εξασφαλίζει διαγράµµιση σταθερού πλάτους και
πάχους, όντας καταλληλότερη για πιο εκτεταµένες εργασίες. Το θερµοπλαστικό
µίγµα εξολκεύεται υπό πίεση µέσα από µία σχισµή ρυθµιζόµενου ανοίγµατος, και η
όλη εργασία πραγµατοποιείται από αυτοκινούµενο µηχάνηµα, Εικόνα 2.10.
Κατά τη µέθοδο ψεκασµού, το θερµοπλαστικό µίγµα ψεκάζεται από ένα ή
περισσότερους ψεκαστήρες, ενώ τα γυάλινα σφαιρίδια διασπείρονται κατόπιν,
Εικόνα 2.11. Το πάχος της διαγράµµισης εξαρτάται κυρίως από την πίεση ψεκασµού,
όπως και από την ταχύτητα κίνησης του µηχανήµατος εφαρµογής.
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Εικόνα 2.10: Εφαρµογή θερµοπλαστικής διαγράµµισης
µε εξόλκευση.

Εικόνα 2.11: Εφαρµογή θερµοπλαστικής διαγράµµισης
µε ψεκασµό. ∆ιακρίνεται και η διασπορά των γυάλινων
σφαιριδίων.

Βασικό πλεονέκτηµα των θερµοπλαστικών υλικών είναι το γρήγορο
στέγνωµα. Η σκλήρυνση του χυτού θερµοπλαστικού διαρκεί περίπου 10 min, ενώ µε
τη µέθοδο ψεκασµού όχι παραπάνω από 1 min. Έτσι, λόγω της µεγάλης ταχύτητας
κατασκευής, η κυκλοφορία διαταράσσεται στο ελάχιστο.
Αρκετά ικανοποιητική είναι και η αντοχή σε φθορά των θερµοπλαστικών,
όπως και η διάρκεια ζωής τους, που είναι το λιγότερο 1-3 έτη, ανάλογα µε την ποιότητα του υλικού και τον κυκλοφοριακό φόρτο. Για τις εγκιβωτισµένες διαγραµµίσεις
η διάρκεια ζωής είναι ακόµη πιο µεγάλη.
Όσον αφορά στην πρόσφυση της διαγράµµισης στο οδόστρωµα, αυτή είναι
αρκετά καλή στα ασφαλτικά οδοστρώµατα, στα δε από σκυρόδεµα απαιτείται
συνήθως µία κατάλληλη υπόστρωση.
Η ορατότητα των θερµοπλαστικών διαγραµµίσεων είναι ελαφρώς µικρότερη
από την αντίστοιχη των βαφών, καθώς το χρώµα τους συχνά δεν είναι τόσο έντονο,
ενώ ορισµένα υλικά έχουν και την τάση να συγκεντρώνουν ακαθαρσίες. Ωστόσο, η
αντανακλαστικότητά τους είναι πολύ καλή.
Τέλος, η αντίσταση σε ολίσθηση των ελαστικών θεωρείται ικανοποιητική,
εκτός από τις πρώτες ηµέρες µετά την τοποθέτηση.
2.5.2 Ψυχροπλαστικά υλικά
Τα υλικά αυτής της κατηγορίας αποτελούνται από δύο επιµέρους συστατικά
και η κατασκευή τους απαιτεί ειδικό εξοπλισµό και εξειδικευµένους χειριστές, όπως,
άλλωστε, συµβαίνει και µε τα θερµοπλαστικά. Το υλικό πρέπει να τοποθετηθεί
αµέσως µετά από την ανάµιξη των συστατικών, σε απόλυτα στεγνή και καθαρή
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επιφάνεια. Για διαµήκεις διαγραµµίσεις χρησιµοποιείται ειδικό µηχάνηµα που
διαθέτει δύο δοχεία, ένα για κάθε συστατικό, και ένα συλλέκτη για την ανάµιξη και
εφαρµογή του προϊόντος στο οδόστρωµα. Τα γυάλινα σφαιρίδια εφαρµόζονται
αµέσως µετά.
Οι ψυχροπλαστικές διαγραµµίσεις που κατασκευάζονται µε αυτόν τον τρόπο
έχουν πάχος 1,5-3 mm, ενώ για τις εγκάρσιες και λοιπές ειδικές διαγραµµίσεις η
εφαρµογή µπορεί να γίνει µε µυστρί, οπότε επιτυγχάνεται πάχος 3 mm. Η εφαρµογή
των ψυχροπλαστικών διαγραµµίσεων µπορεί να γίνει σε θερµοκρασίες 0-40° C, ενώ η
διάρκεια παρεµπόδισης της κυκλοφορίας µέχρι το στέγνωµα του υλικού είναι περίπου
30 min.
Η διάρκεια ζωής είναι τουλάχιστον 3-4 έτη, ενώ και η συµπεριφορά σε φθορά
θεωρείται από τις κορυφαίες. Η προσκόλλησή τους είναι συνήθως καλή και στα
ασφαλτικά, και στα από σκυρόδεµα οδοστρώµατα.
Η ορατότητα είναι ιδιαίτερα καλή την ηµέρα, γιατί το υλικό δεν έχει την τάση
να συγκρατεί ακαθαρσίες, όπως και υπό βροχή, λόγω του πάχους τους.
Το κύριο µειονέκτηµα των ψυχροπλαστικών είναι ότι µε τον καιρό χάνουν την
αντίστασή τους σε ολισθηρότητα, καθώς η βαριά κυκλοφορία έχει ως αποτέλεσµα τη
λείανση της επιφάνειάς τους.
2.5.3 Βαφές
Οι βαφές είναι σχεδόν το µοναδικό υλικό διαγράµµισης που εφαρµόζεται στον
ελληνικό χώρο, λόγω του χαµηλού κόστους και της ευχρηστίας τους. Μπορεί να είναι
διαφόρων τύπων, όπως αλκυδικές, ακρυλικές, ή βασισµένες σε διάφορα έλαια.
Οι βαφές συνήθως προσκολλώνται καλά, τόσο στα ασφαλτικά, όσο και στα
από σκυρόδεµα οδοστρώµατα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη προετοιµασία της
επιφάνειας της οδού, και θεωρούνται κατάλληλες και ανθεκτικές σε περιπτώσεις που
το οδόστρωµα είναι σε κακή κατάσταση. Το βασικό τους µειονέκτηµα είναι η χαµηλή
ορατότητα σε βροχή, ιδίως τη νύχτα. Υπό οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες, η
ορατότητά τους θεωρείται ικανοποιητική.
Η αντίσταση σε ολίσθηση εξαρτάται από την τραχύτητα της επιφάνειας του
υποκείµενου οδοστρώµατος, ιδιαίτερα όταν το πάχος της διαγράµµισης είναι µικρό.
Γενικά, πάντως, πρέπει να αποφεύγεται µεγάλο πάχος, γιατί έχει ως αποτέλεσµα λεία
και ολισθηρή επιφάνεια. Συνήθως το πάχος κυµαίνεται µεταξύ 0,25-0,40 mm.
Το χρώµα εφαρµόζεται µε διάφορα µηχανήµατα, ανάλογα µε την έκταση της
εργασίας. Συνήθως χρησιµοποιούνται χειροκίνητες µηχανές για µικρές επιφάνειες,
αυτόµατες µηχανές για µεγαλύτερες εφαρµογές, ενώ για τη διαγράµµιση αυτοκινητοδρόµων υπάρχουν ακόµη πιο αποδοτικά µηχανήµατα, µε δοχεία µεγάλης
περιεκτικότητας χρώµατος και σφαιριδίων, τα οποία, µάλιστα, δεν απαιτούν ιδιαίτερα
ειδικευµένο προσωπικό.
Τέλος, ένα ακόµη σοβαρό µειονέκτηµα των βαφών είναι και ο περιορισµένος
χρόνος ζωής των 6-12 µηνών, ιδιαίτερα κάτω από βαριά κυκλοφορία. Συνιστώνται,
εποµένως, για διαγράµµιση οδών χαµηλής κυκλοφορίας, και για οριογραµµές.
2.5.4 Προκατασκευασµένα κολλητά φύλλα
Τα κολλητά φύλλα είναι προκατασκευασµένη διαγράµµιση που επικολλάται
στο οδόστρωµα. Το πάχος των εν λόγω φύλλων είναι µεταξύ 1,5-3 mm και συνήθως
έχουν τη µορφή λωρίδων συγκεκριµένου πλάτους.
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Τα φύλλα αυτά µπορούν είτε να ενσωµατωθούν στο οδόστρωµα κατά την
ασφαλτοστρωσία, είτε να επικολληθούν σε ήδη υπάρχον οδόστρωµα. Η πρώτη
µέθοδος εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση και διάρκεια ζωής. Για την επικόλληση
επάνω στο οδόστρωµα χρησιµοποιείται κόλλα. Η επιφάνεια επικόλλησης πρέπει να
είναι στεγνή, καθαρή και λεία. Μετά την εξάτµιση του διαλύµατος της κόλλας οι δύο
επιφάνειες, του φύλλου και του οδοστρώµατος, θερµαίνονται και το φύλλο πιέζεται
µε κύλινδρο. Η όλη διαδικασία διαρκεί 30-60 min, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα
χρήσης αυτοκόλλητων φύλλων, που επιταχύνει την εφαρµογή.
Το προτέρηµα των προκατασκευασµένων φύλλων είναι η βιοµηχανική τους
ελεγχόµενη παραγωγή, που εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα.
Η διάρκεια ζωής των εν λόγω διαγραµµίσεων είναι τουλάχιστον 3 έτη, ενώ για
τα ενσωµατωµένα φύλλα ακόµη µεγαλύτερη. Το κυριότερο πρόβληµα που µπορεί να
παρουσιάσουν είναι η αποκόλληση λόγω εξασθένισης της συγκόλλησης. Επίσης, σε
ζώνες τροχοπέδησης και επιτάχυνσης είναι πολύ πιθανό οι ταινίες να παραµορφωθούν ή να µετακινηθούν.
Η ορατότητά τους είναι εξαιρετική τόσο την ηµέρα, όσο και τη νύχτα για τους
αντανακλαστικούς τύπους, αλλά λόγω αποκόλλησης των γυάλινων σφαιριδίων φθίνει
µετά τον πρώτο χρόνο. Λόγω του πάχους τους έχουν ικανοποιητική συµπεριφορά και
υπό βροχή. Η αντίστασή τους σε ολισθηρότητα δεν θεωρείται ικανοποιητική, επειδή
µε την πάροδο του χρόνου και την επίδραση της βαριάς κυκλοφορίας η επιφάνειά
τους λειαίνεται.
Τα κολλητά φύλλα χρησιµοποιούνται κυρίως σε αστικές οδούς. Παρά το
υψηλό τους κόστος, θεωρούνται πολύ κατάλληλα για προσωρινές διαγραµµίσεις,
αφού µπορούν να αφαιρεθούν εύκολα.

2.6 Η ελληνική πραγµατικότητα - Η επιλογή του κατάλληλου υλικού
διαγράµµισης
Για τη διαγράµµιση των ελληνικών οδών έχει επικρατήσει σχεδόν ολοκληρωτικά η χρήση βαφών, ενώ κατά τη δεκαετία του ’70 εφαρµόστηκαν σε
περιορισµένη κλίµακα θερµοπλαστικά υλικά και κολλητά φύλλα. Μέχρι τις αρχές της
δεκαετίας του ’90 η εφαρµογή των βαφών, σύµφωνα και µε τις ισχύουσες προδιαγραφές, δεν έδινε ικανοποιητικά αποτελέσµατα, οπότε ξεκίνησε η χρησιµοποίηση
χρωµάτων διαγράµµισης που έχουν υποστεί µε επιτυχία δοκιµές πεδίου σε διάφορες
ευρωπαϊκές χώρες. Η χρήση στην Ελλάδα των εν λόγω πιστοποιηµένων βαφών είχε
στις περισσότερες περιπτώσεις θετικά αποτελέσµατα, δεν έλειψαν, όµως, οι
περιπτώσεις εκτεταµένων αστοχιών, ιδιαίτερα σε οδούς µε υψηλούς κυκλοφοριακούς
φόρτους.
Πέρα από όλα αυτά, συγκρινόµενη µε την αντίστοιχη άλλων ευρωπαϊκών
χωρών, η ποιότητα της ελληνικής διαγράµµισης παραµένει ακόµη σε χαµηλό επίπεδο.
Είναι αλήθεια ότι οι βαφές διαγράµµισης παρουσιάζουν µεγάλα πλεονεκτήµατα,
εξαιτίας κυρίως της εύκολης επεξεργασίας και του χαµηλού κόστους. Παράλληλα,
όµως, έχουν περιορισµένη διάρκεια ζωής, που κατά κανόνα δεν ξεπερνάει το 1 έτος,
ενώ επιβαρύνουν και το περιβάλλον. Για οδούς µε υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους, όπως οι περισσότερες ελληνικές εθνικές οδοί, επιβάλλεται η εφαρµογή υλικών
µε µεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Τέτοια υλικά είναι τα θερµοπλαστικά, τα ψυχροπλαστικά και τα κολλητά φύλλα. Στον Πίνακα 2.2 παρέχονται κατευθυντήριες
οδηγίες για την επιλογή του κατάλληλου υλικού διαγράµµισης σε υπεραστικές οδούς,
ανάλογα µε τον κυκλοφοριακό φόρτο. Από τον πίνακα αυτόν είναι φανερή η σχετική
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υπεροχή των ψυχροπλαστικών υλικών, τα οποία σε ψεκαζόµενη µορφή παρουσιάζουν, επιπλέον, εξαιρετικά αποτελέσµατα αναφορικά µε την ταχύτητα και το κόστος
εφαρµογής τους.
Πίνακας 2.2: Αναµενόµενη διάρκεια ζωής διαγράµµισης διαχωρισµού λωρίδων (διακεκοµµένη) σε
έτη, ανάλογα µε τον κυκλοφοριακό φόρτο σε υπεραστικές οδούς [19].
ΕΜΗΚ
(ΜΕΑ/ηµέρα)
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΦΟΡΤΟΣ
ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
[φορτηγά >5 t και λεωφορεία]

<2.000

2.000-5.000

5.000-10.000

20.000-30.000

<100

100-500

500-3.000

>3.000

ΥΛΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

*Χάρ.
Τετ.

*Χάρ.
Καµπ.

*Χάρ.
Τετ.

*Χάρ.
Καµπ.

*Χάρ.
Τετ.

*Χάρ.
Καµπ.

Αυτοκινητόδροµος

Κανονική
ΒΑΦΗ ΕΝΟΣ
Ανθεκτική
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ
Κανονική
ΒΑΦΗ ∆ΥΟ
Ανθεκτική
ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ
Κανονικό
ΨΕΚΑΖΟΜΕΝΟ
ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ Ανθεκτικό
∆ΙΑΣΤΡΩΝΟΜΕΝΟ Κανονικό
ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ Ανθεκτικό
∆ΙΑΣΤΡΩΝΟΜΕΝΟ Κανονικό
ΨΥΧΡΟΠΛΑΣΤΙΚΟ Ανθεκτικό
ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΕΣ
∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ

2
3
3
4
5
-

1-2
2
2-3
3
4
5
-

1-2
2
2-3
3-4
4-5
6
6
-

1
1-2
2
2-3
3
4
5
7
-

1
1-2
2
2-3
3
4
5
7
7
-

1
1
2
2
3
4
5
5
7

2
2-3
3-4
4
5
5
7

-

-

-

-

-

8

8

*Χάρ. Τετ.: Χάραξη Τεταµένη
*Χάρ. Καµπ.: Χάραξη µε Καµπύλες

Καθοριστικός, επίσης, παράγοντας για την καταπόνηση της διαγράµµισης
είναι και η θέση της επάνω στο οδόστρωµα. Κατ’ αυτήν την έννοια οι διαγραµµίσεις
µπορούν εν γένει να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες αναµενόµενης κυκλοφοριακής
καταπόνησης:
•

•

•

Σπάνια καταπονούµενες διαγραµµίσεις: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι
διαγραµµίσεις που θεωρητικά δεν καταπονούνται από την κυκλοφορία, επειδή
δεν επιτρέπεται η διέλευση οχηµάτων επάνω από αυτές. Τέτοιες διαγραµµίσεις είναι οι συνεχείς οριογραµµές, οι περιοχές αποκλεισµού, καθώς και οι
συνεχείς απλές ή διπλές αξονικές γραµµές.
Συχνά καταπονούµενες διαγραµµίσεις: Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι υπόλοιπες διαγραµµίσεις, που επιτρέπουν τη διέλευση οχηµάτων
επάνω τους. Τέτοιες είναι οι διακεκοµµένες γραµµές διαχωρισµού λωρίδων, οι
µικτές αξονικές γραµµές, καθώς και οι διακεκοµµένες οριογραµµές.
∆ιαρκώς καταπονούµενες διαγραµµίσεις: Αποτελούνται από τις εγκάρσιες
διαγραµµίσεις, οι οποίες υπόκεινται σε συνεχή καταπόνηση από την κυκλοφορία, καθώς όλα τα οχήµατα διέρχονται αναγκαστικά επάνω από αυτές. Στις
εγκάρσιες διαγραµµίσεις συµπεριλαµβάνονται οι γραµµές αναµονής και οι
διαβάσεις πεζών. Η καταπόνηση βελών, συµβόλων και αναγραφών εξαρτάται
από τη συγκεκριµένη θέση τους, είναι σκόπιµο, όµως, να συµπεριλαµβάνονται
σε αυτήν την κατηγορία, ιδιαίτερα σε οδούς εντός κατοικηµένων περιοχών.
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2.7 Ανάγλυφες διαγραµµίσεις
Η ευκρίνεια της διαγράµµισης κάτω από δυσµενείς καιρικές συνθήκες
βελτιώνεται σηµαντικά µε την εφαρµογή καταλλήλων υλικών, τα οποία δεν παρουσιάζουν επίπεδη επιφάνεια, αλλά εµφανίζουν ανωµαλίες, οι οποίες σε περίπτωση
βροχής εξέχουν από το στρώµα του νερού και έτσι είναι ευδιάκριτες από τους
οδηγούς, Εικόνα 2.12. Για την κατασκευή των ανάγλυφων διαγραµµίσεων µπορούν
να χρησιµοποιηθούν όλα τα συνηθισµένα υλικά, δηλαδή χρώµατα, ψυχροπλαστικά
και θερµοπλαστικά υλικά, κολλητά φύλλα.

Εικόνα 2.12: Εικόνα ανάγλυφης διαγράµµισης
υπό βροχή.

Από τα µέσα της δεκαετίας του ’70 µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του ’80
πραγµατοποιήθηκαν πολλές συστηµατικές δοκιµαστικές εφαρµογές των ανάγλυφων
διαγραµµίσεων σε πολλές χώρες της Ευρώπης, και κυρίως σε Γαλλία, Γερµανία,
Ολλανδία και Μ. Βρετανία. Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν κρίθηκαν θετικά, και
στα κράτη αυτά άρχισε η συστηµατική χρήση των ανάγλυφων διαγραµµίσεων.
Παράλληλα µε την εφαρµογή τους, συνεχίζονται εργαστηριακές µελέτες µε στόχο τη
συνεχή βελτίωση και εξέλιξη των διαγραµµίσεων αυτών. Επίσης, βρίσκεται σε
προχωρηµένο στάδιο η σύνταξη ενιαίων ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών για τις
ανάγλυφες διαγραµµίσεις. Όπως προαναφέρθηκε, τα συµπεράσµατα είναι θετικά:
-Η ευκρίνειά τους κατά την νύχτα σε βρεγµένο οδόστρωµα είναι πολύ
καλύτερη από εκείνη των συµβατικών, επίπεδων διαγραµµίσεων.
-Οι κραδασµοί που προκαλούνται κατά τη διέλευση των τροχών ενός
οχήµατος πάνω από τις εξάρσεις των ανάγλυφων διαγραµµίσεων αποτελούν µία
ακουστική και µηχανική βοήθεια στον οδηγό, όταν το όχηµα παρεκκλίνει από την
πορεία του.
-Σε περιοχές µε συχνό αποχιονισµό παρατηρήθηκαν βλάβες στις εξάρσεις των
ανάγλυφων διαγραµµίσεων, οι οποίες είχαν µικρή µόνο επίπτωση στην ποιότητά
τους.
Η ανάγλυφη επιφάνεια των διαγραµµίσεων µπορεί να παρουσιάζει διάφορες
µορφές. Ανάλογα µε την µορφή της επιφάνειας, οι ανάγλυφες διαγραµµίσεις
διακρίνονται στους εξής βασικούς τύπους:
• Ανάγλυφες διαγραµµίσεις µε οµοιόµορφες εξάρσεις: Αρχικά κατασκευάζεται
µία επίπεδη διαγράµµιση από ψυχροπλαστικό ή θερµοπλαστικό υλικό, ή
χρώµα. Ακολουθεί η δηµιουργία ανάγλυφης επιφάνειας από οµοιόµορφες
εξάρσεις ψυχροπλαστικού ή θερµοπλαστικού υλικού, που διατάσσονται σε
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κανονικές αποστάσεις. Οι εξάρσεις µπορεί να έχουν διάφορες µορφές
(σαµαράκια, κυκλικοί πλακούντες, σειρές σβώλων κλπ.), σε εγκάρσια ή λοξή
διάταξη. Η κατασκευή τέτοιων διαγραµµίσεων πραγµατοποιείται σε µια ή δύο
το πολύ φάσεις.
Ανάγλυφες διαγραµµίσεις µε ανοµοιόµορφη τραχεία επιφάνεια: Η επιφάνεια
των διαγραµµίσεων αυτού του τύπου δεν παρουσιάζει οµοιόµορφες
ανωµαλίες. Αρχικά κατασκευάζεται µια επίπεδη διαγράµµιση από χρώµα ή
ψυχροπλαστικό, και ακολουθεί η ανοµοιόµορφη διάστρωση ψυχροπλαστικού
υλικού και γυάλινων σφαιριδίων. Η κατασκευή των διαγραµµίσεων αυτών
πραγµατοποιείται, όπως και στην προηγούµενη περίπτωση, σε µία ή δύο
φάσεις.
Ανάγλυφες διαγραµµίσεις µε ευµεγέθεις κόκκους αδρανών: Οι εν λόγω
διαγραµµίσεις κατασκευάζονται από χρώµα, ψεκαζόµενο θερµοπλαστικό, ή
ψεκαζόµενο ψυχροπλαστικό υλικό. Η ανάγλυφη επιφάνεια δηµιουργείται
χάρη στη διάστρωση κόκκων αδρανούς µε µέγεθος µεγαλύτερο των 2 mm.
Ανάγλυφες µεµβράνες: Η ανάγλυφη επιφάνεια στα κολλητά φύλλα δηµιουργείται κατά το στάδιο της κατασκευής τους, µε τη διαµόρφωση οµοιόµορφων
προεξοχών (π.χ πυραµίδες) σε όλη τους την έκταση. Μεµβράνες αυτού του
τύπου κατασκευάζονται, επίσης, από επίπεδες ταινίες, πάνω στις οποίες
επικολλώνται σε κανονικές αποστάσεις ταινίες που φέρουν φακούς υψηλής
οπισθανακλαστικότητας από πλαστικό υλικό.

Παρά τα αδιαµφισβήτητα πλεονεκτήµατα των ανάγλυφων διαγραµµίσεων σε
σχέση µε τις συµβατικές επίπεδες, δεν είναι δυνατή η καθολική εφαρµογή τους, για
οικονοµικούς και τεχνικούς λόγους. Κατά συνέπεια κρίνεται σκόπιµο η κατασκευή
τους να περιορίζεται σε τµήµατα ή θέσεις όπου κρίνεται επιτακτική η ανάγκη
επαρκούς οπτικής καθοδήγησης υπό δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Σε διαχωρισµένες
οδούς τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν η δεξιά οριογραµµή σε θέσεις µεταβολής της
επίκλισης και η διακεκοµµένη γραµµή διαχωρισµού λωρίδων επιτάχυνσης και
επιβράδυνσης, ενώ σε οδούς διπλής κατεύθυνσης µε υψηλούς κυκλοφοριακούς
φόρτους οι εν λόγω διαγραµµίσεις µπορούν να εφαρµοστούν σε συνεχείς αξονικές
γραµµές, σε οριογραµµές οριζόντιων καµπύλων, σε οριογραµµές διαχωρισµού της
οδού από γειτονικούς πεζοδρόµους ή ποδηλατοδρόµους, σε διαγραµµίσεις περιοχών
στένωσης ή εκτροπής, καθώς και στις περιµετρικές γραµµές περιοχών αποκλεισµού
του οδοστρώµατος.

2.8 Ανακλαστήρες οδοστρώµατος
Οι ανακλαστήρες οδοστρώµατος, γνωστοί και ως «µάτια γάτας», είναι αντανακλαστικές συσκευές χαµηλού ύψους που τοποθετούνται επάνω στο οδόστρωµα,
είτε ως υποκατάστατο των διαγραµµίσεων, είτε, συνήθως, ως συνοδευτική επισήµανσή τους.
Οι εν λόγω συσκευές λειτουργούν µε διπλό τρόπο, αφενός όντας ορατές στον
οδηγό, αφετέρου παράγοντας ήχο και κραδασµό κατά τη διέλευση του οχήµατος από
επάνω τους. Έτσι, οι συσκευές αυτές έχουν ζωηρό χρώµα, ώστε να γίνονται εύκολα
ορατές την ηµέρα, και φέρουν ένα ή δύο αντανακλαστικά στοιχεία στραµµένα προς
τις πλευρές της κυκλοφορίας, ώστε να γίνονται ορατά τη νύχτα, υπό το φως των
φανών του αυτοκίνητου. Το χρώµα του ανακλαστήρα και των αντανακλαστικών του
στοιχείων µπορεί να είναι λευκό, κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο ή κίτρινο.
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Οι διαστάσεις των ανακλαστήρων οδοστρώµατος σε κάτοψη είναι κατά
µέγιστο 15×20 cm, ενώ το ύψος τους δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 20 mm, ώστε να µην
γίνονται επικίνδυνα για τους τροχούς των οχηµάτων. Για τον ίδιο λόγο χρειάζεται και
όλες οι ακµές τους να είναι στρογγυλεµένες. Το υλικό κατασκευής τους πρέπει να
πληροί κάποιες απαιτήσεις αντοχών, καθώς αρκετές φορές οι ανακλαστήρες είναι
εκτεθειµένοι σε βαριά κυκλοφορία, συνήθως δε αυτό είναι πλαστικό ή µεταλλικό.
Για τη στερέωσή τους στο οδόστρωµα οι ανακλαστήρες είτε επικολλούνται,
είτε επικολλούνται και πακτώνονται µε τη βοήθεια κορµού έµπηξης, ταυτόχρονα.
Οι ανακλαστήρες οδοστρώµατος µπορεί να τοποθετούνται είτε ανά ένας,
επάνω στον άξονα της διαγράµµισης, είτε κατά ζεύγη, εκατέρωθέν της. Η κατά µήκος
περίοδος επανάληψής τους είναι, κατά τις αµερικανικές προδιαγραφές [8], ίση µε Ν
το πολύ, για συνεχείς γραµµές, και 2Ν το πολύ, για διακεκοµµένες, όπου Ν η
περίοδος της διακεκοµµένης που χρησιµοποιείται (µήκος µίας γραµµής και ενός
διακένου). Οι αποστάσεις αυτές γίνονται πολύ µικρότερες σε περίπτωση που οι
ανακλαστήρες υποκαθιστούν εντελώς τη διαγράµµιση.
Τα µειονεκτήµατα των ανακλαστήρων είναι η ταχύτατη απώλεια των, αρχικά
εξαιρετικών, φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών τους, η συχνή τους βύθιση στο οδόστρωµα λόγω της καταπόνησης από την κυκλοφορία, η δυσχέρεια της διαδικασίας
εντοπισµού και αντικατάστασης των φθαρµένων ή κατεστραµµένων από αυτούς,
καθώς και η µειωµένη αντοχή στη διέλευση αποχιονιστικών λεπίδων.

Εικόνα 2.13: Ανακλαστήρας οδοστρώµατος.
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