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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Παρά το γεγονός ότι η κατασκευή του εθνικού οδικού δικτύου δεν έχει ακόμα
ολοκληρωθεί, εντούτοις υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό υφιστάμενων και εν εξελίξει οδοστρωμάτων.
Δεδομένου αυτού, η έμφαση έχει μετατοπιστεί από την κατασκευή στη συντήρηση και τη
διατήρηση των οδοστρωμάτων σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργίας. Για τη διαχείριση της
συντήρησης των οδοστρωμάτων πρέπει να υπάρχει μία διαδικασία αξιολόγησης, η οποία να
πλαισιώνει, κατά το μέγιστο δυνατό, τις παραμέτρους που χαρακτηρίζουν την κατάσταση των
οδοστρωμάτων, προκειμένου να επιλέγεται ο καταλληλότερος χρόνος, αλλά και ο τρόπος
επέμβασης σε αυτά. Η διαδικασία αυτή, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με όρια μεγεθών και
προδιαγραφές, είναι σημαντική για την εξασφάλιση της επιτελεστικότητας των οδοστρωμάτων κατά
τη διάρκεια ζωής τους.
ABSTRACT : Despite the fact the overall national highway network is not yet fully completed, a
large percentage of the network is either operational or currently under development. Given this
fact, the emphasis has shifted away from construction towards the maintenance and management
of the existing pavements to an acceptable operational level. For pavement maintenance and
management, an appropriate assessment procedure is necessary, which encompasses to the
largest extent possible, the parameters that characterize the pavement condition, in order to
determine the most appropriate intervention timing and the most suitable intervention method. The
mentioned procedure, which is directly related to the specifications and critical limits, is vital to
ensure the pavement performance during their lifetime.
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για τον χρήστη της οδού, η κατάσταση του
οδοστρώματος συνδέεται με τα επιφανειακά
χαρακτηριστικά του και κατ’ επέκταση με την
προσφερόμενη προς αυτόν ποιότητα κύλισης,
η οποία διαμορφώνει την αίσθηση άνεσης και
ασφάλειας. Τα στοιχεία αυτά, προσδιορίζουν
για τον χρήστη την εξυπηρετικότητα του
οδοστρώματος.
Η
εξυπηρετικότητα
ή
λειτουργικότητα του οδοστρώματος, συνδέεται
με τη λειτουργική κατάστασή του, η οποία
αξιολογείται
συνήθως
με
βάση
τα
χαρακτηριστικά της επιφάνειας του.

Όμως για τον ενασχολούμενο ή υπεύθυνο
για τα οδοστρώματα οδοποιό μηχανικό, τόσο
σε επίπεδο έργου όσο και σε επίπεδο δικτύου,
πέραν της εξασφάλισης των απαιτούμενων
επιφανειακών χαρακτηριστικών, η αξιολόγηση
ενός οδοστρώματος συνδέεται με τη δομική
του κατάσταση. Η δομική κατάσταση ενός
οδοστρώματος εκφράζεται από τη φέρουσα
ικανότητά του σε κάθε στάδιο λειτουργίας του,
συμπεριλαμβανομένου
και
της
φάσης
κατασκευής
και
παραλαβής
του
οδοστρώματος. Η ικανότητα αυτή, σχετίζεται
με
τα
δομικά
χαρακτηριστικά
ενός
οδοστρώματος, καθώς και τα μηχανικά
χαρακτηριστικά των επιμέρους μιγμάτων των

στρώσεων, τα οποία συνθέτουν τη δομική
συμπεριφορά του στο χρόνο. Επομένως, η
συνολική συμπεριφορά ενός οδοστρώματος
περιλαμβάνει τόσο τη λειτουργική, όσο και τη
δομική κατάστασή του.
Κατά συνέπεια, βασικές απαιτήσεις είναι, η
διατήρηση της επάρκειας της φέρουσας
ικανότητας
ενός
οδοστρώματος,
και
ταυτόχρονα, η εξασφάλιση ενός επιθυμητού
επιπέδου λειτουργικής κατάστασής του, καθ’
όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. Η σύνδεση και
η εξασφάλιση αυτών των δύο απαιτήσεων
ορίζει
την
ευρύτερη
έννοια
της
«επιτελεστικότητας» ενός οδοστρώματος, τόσο
σε επίπεδο έργου, όσο και σε επίπεδο δικτύου.
Με την πάροδο του χρόνου και υπό την
επίδραση παραγόντων όπως η κυκλοφορία, οι
καιρικές συνθήκες και η γήρανση των υλικών
μειώνεται η ποιότητα και η αντοχή του
οδοστρώματος. Επομένως, μετά από ορισμένο
χρονικό διάστημα απαιτείται η αποκατάσταση
του οδοστρώματος, δηλαδή η επαναφορά της
κατάστασής του στο αρχικό επίπεδο ή σε ένα
νέο αποδεκτό επίπεδο λειτουργικότητας.
Στη
σύγχρονη
αντίληψη
η
έννοια
συγκεκριμένης
διάρκειας
ζωής
ενός
οδοστρώματος ουσιαστικά δεν υφίσταται,
ιδιαίτερα δε όταν πρόκειται για βασικούς
οδικούς άξονες, καθώς θα οδηγούσε στην
αποδοχή ότι τα οδοστρώματα κάποια στιγμή

παύουν να λειτουργούν και επομένως παύουν
να υπάρχουν ή πρέπει να αποκατασταθούν
πλήρως ή να επανακατασκευαστούν. Εν γένει
στην πραγματικότητα μια τέτοια διαδικασία δεν
είναι ρεαλιστική, καθώς τα οδοστρώματα ενός
οδικού άξονα συνεχίζουν να λειτουργούν ως
αναπόσπαστο κομμάτι του συγκοινωνιακού
ιστού διαρκώς, εξ’ ου και η έννοια των
οδοστρωμάτων μεγάλης διάρκειας που
αναφέρονται στην Ευρώπη με τον όρο Long
Life Pavements (LLP) ή στις ΗΠΑ με τον όρο
Perpetual Pavements. Στόχος λοιπόν είναι η
επέκταση
της
διάρκειας
ζωής
που
προβλέπεται
στο
πλαίσιο
της
διαστασιολόγησης
του
οδοστρώματος
(pavement design). Η άποψη αυτή θα πρέπει
να αποτελεί βασική αρχή λειτουργίας όλων
των οδοστρωμάτων, ακόμα κα αυτών που
είναι ενταγμένα στα Συστήματα Παραχώρησης
BOT/PPP (Build - Operate - Transfer / Public –
Private - Partnerships).
Έτσι, τα σύγχρονα οδοστρώματα πρέπει να
παρακολουθούνται διαρκώς, ώστε να μην
επιτρέπονται αστοχίες στις υποκείμενες
ασφαλτικές στρώσεις και κυρίως στη στρώση
έδρασης και κατ’ επέκταση στη γεωτεχνική
υποδομή. Οι τυχόν αστοχίες θα πρέπει να
περιορίζονται, όσο αυτό είναι δυνατό, στην
ανελαστική στρώση κυκλοφορίας (Σχήμα 1).

Σχήμα 1 Περιορισμός αστοχιών στην ανελαστική στρώση κυκλοφορίας
Figure 1 Distresses limited to the anelastic wearing course
Διεθνώς, τα τελευταία χρόνια το κόστος που
σχετίζεται με τα οδικά έργα αφορά κυρίως στη
συντήρηση των υφιστάμενων οδοστρωμάτων

και όχι στην κατασκευή νέων, όπως φαίνεται
παραστατικά στο Σχήμα 2.

Σχήμα 2 Τάσεις εξέλιξης κόστους για νέες κατασκευές οδοστρωμάτων και για συντήρηση
Figure 2 Cost trends for new pavement construction and maintenance
Σύμφωνα
με
τα
παραπάνω
και
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι κάποια
τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου έχουν
ολοκληρωθεί, η έμφαση θα πρέπει να
μετατοπιστεί από την κατασκευή στην
συντήρηση
και
τη
διατήρηση
των
οδοστρωμάτων σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο
λειτουργίας.
Η διαχείριση της συντήρησης των
οδοστρωμάτων είναι πολυπαραμετρική, καθώς
λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται πλήθος
στοιχείων, όπως αναφέρεται στη συνέχεια.
2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
Στο
πλαίσιο
της
εξασφάλισης
της
επιτελεστικότητας των οδοστρωμάτων σε
βάθος χρόνου λειτουργίας τους, το πρόβλημα
είναι διττό. Αφενός πρέπει να υπάρχει μια
αξιόπιστη
διαδικασία
αξιολόγησης
της
κατάστασης ενός οδοστρώματος και αφετέρου,
πρέπει η αξιολόγηση αυτή να είναι
συνδεδεμένη με τη συμπεριφορά του
οδοστρώματος, σε βάθος χρόνου λειτουργίας
του.
Όσον αφορά στην πρώτη συνιστώσα του
προβλήματος, απαιτείται ο καθορισμός μιας
τεκμηριωμένης
διαδικασίας
για
την
παρακολούθηση
και
αξιολόγηση
των
χαρακτηριστικών του οδοστρώματος, με στόχο
τόσο τη βελτίωση του αρχικού σχεδιασμού του,
όσο και τη διαχείριση της συντήρησής του.
Όσον αφορά στη δεύτερη συνιστώσα του
προβλήματος,
η
αξιολόγηση
της
συμπεριφοράς του οδοστρώματος γίνεται

μέσω της αξιολόγησης της εξέλιξης των
επιμέρους χαρακτηριστικών του, σε βάθος
χρόνου. Σε αυτή την περίπτωση, καθοριστικό
στοιχείο είναι η δυνατότητα πρόβλεψης της
εξέλιξης
των
χαρακτηριστικών
των
οδοστρωμάτων για την πρόληψη, μέσω της
εφαρμογής
απαιτούμενων
δράσεων
ή
ενεργειών, οι οποίες απαιτούνται για την
αντιμετώπιση προβλεπόμενων αστοχιών ενός
οδοστρώματος. Έτσι, είναι δυνατό να
υλοποιηθεί
μια
βέλτιστη
στρατηγική
προστασίας του οδοστρώματος, σε κάθε
στάδιο λειτουργίας του, η οποία οδηγεί και στη
διατήρηση της επιτελεστικότητας του.
Καθοριστική παράμετρος για την εφαρμογή
και υλοποίηση των παραπάνω, είναι η
καταγραφή και η αξιολόγηση της κατάστασης
των οδοστρωμάτων (FEHRL, 2011), βάσει της
οποίας τελικώς καθορίζεται ο καταλληλότερος
χρόνος επέμβασης με στόχο την επαναφορά
της κατάστασης του ένα νέο αποδεκτό
επίπεδο. Τα αποτελέσματα μιας χρονικά
λανθασμένης επέμβασης για συντήρηση ή
αποκατάσταση ενός οδοστρώματος οδηγεί σε
αυξημένα κόστη.
Στα πλαίσια της αξιολόγησης ενός
οδοστρώματος είναι απαραίτητη η καταγραφή
εκείνων
των
χαρακτηριστικών
του
οδοστρώματος
που
περιγράφουν
τη
συμπεριφορά του μέσω διαφόρων δεικτών.
Ανάλογα
με
το
χαρακτηριστικό
του
οδοστρώματος που εξετάζεται, η αξιολόγηση
ενός
οδοστρώματος
μπορεί
να
κατηγοριοποιηθεί σε λειτουργική και δομική
(Σχήμα 3).

Σχήμα 3 Σύστημα παρακολούθησης οδοστρώματος
Figure 3 Pavement monitoring system
Η
λειτουργική
αξιολόγηση
παρέχει
πληροφορίες σχετικά με εκείνα τα επιφανειακά
χαρακτηριστικά που έχουν άμεση επίδραση
στην ασφάλεια και την άνεση ή την
εξυπηρετικότητα που παρέχει το οδόστρωμα
στους χρήστες της οδού. Τα κύρια
χαρακτηριστικά
που
εξετάζονται
και
διερευνώνται στα πλαίσια της λειτουργικής
αξιολόγησης είναι η αντίσταση σε ολίσθηση και
η επιφανειακή υφή που σχετίζονται άμεσα με
την ασφάλεια, η ομαλότητα που σχετίζεται
άμεσα με την άνεση, η τροχοαυλάκωση καθώς
και οι επιφανειακές φθορές. Η δομική
αξιολόγηση παρέχει πληροφορίες ως προς το
κατά πόσο το οδόστρωμα συμπεριφέρεται
ικανοποιητικά υπό την επίδραση της
κυκλοφορίας (αξονικά φορτία) και των
κλιματολογικών συνθηκών. Τα χαρακτηριστικά
που διερευνώνται και εξετάζονται σχετίζονται
με τη φέρουσα ικανότητα του οδοστρώματος
και τις μηχανικές ιδιότητες.
Ο έλεγχος και η καταγραφή των παραπάνω
χαρακτηριστικών πραγματοποιείται με υψηλής
τεχνολογίας συστήματα μη καταστρεπτικών
δοκιμών (Non Destructive Testing: NDT), στα
οποία περιλαμβάνονται και τα γεωφυσικά
συστήματα. Η χρήση μη καταστρεπτικών
δοκιμών επιτρέπει την ταχεία και αξιόπιστη
συλλογή πλήθους στοιχείων χωρίς την
καταστροφή του οδοστρώματος. Επίσης, λόγω
της υψηλής ταχύτητας με την οποία κινούνται
συνήθως,
δεν
είναι
απαραίτητος
ο
αποκλεισμός της οδού και επομένως δεν
προκαλείται όχληση της κυκλοφορίας.
Αναπόσπαστο
σκέλος
αυτής
της
μεθοδολογίας
είναι
η
πραγματοποίηση

εργαστηριακών δοκιμών και ελέγχων, όταν
αυτό κρίνεται απαραίτητο, καθώς και η οπτική
επισκόπηση.
Μέσω
της
οπτικής
επισκόπησης
εντοπίζονται
επιφανειακές
φθορές
του
οδοστρώματος οι οποίες λαμβάνονται υπόψη
στην εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας του
οδοστρώματος για την ολοκλήρωση της
δομικής του αξιολόγησης. Οι φθορές
ενδεχομένως να οφείλονται σε μειωμένη
αντοχή του οδοστρώματος και κατά συνέπεια
να έχουν δομικό χαρακτήρα, αλλά μπορεί και
να μη σχετίζονται με τη φέρουσα ικανότητα και
επομένως να έχουν λειτουργικό χαρακτήρα.
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της
οπτικής
επισκόπησης
θα
πρέπει
πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή,
λαμβάνοντας υπόψη ότι η οπτική επισκόπηση
αποτελεί ένα υποστηρικτικό εργαλείο στη
διαδικασία αξιολόγησης της κατάστασης του
οδοστρώματος και σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να αντικαταστήσει ή να παραμερίσει
τον έλεγχο και την καταγραφή με συστήματα
υψηλής τεχνολογίας. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι η οπτική επισκόπηση παρέχει
πληροφορίες μόνο για την επιφανειακή
κατάσταση του οδοστρώματος. Επομένως,
αφενός μεν μέσω αυτής δεν μπορούν να
εντοπιστούν αστοχίες που ενδεχομένως να
υπάρχουν στις υποκείμενες στρώσεις (Σχήμα
4) και αφετέρου όταν οι αστοχίες αυτές
εξελιχθούν προς στις ανώτερες στρώσεις (π.χ.
bottom up cracking) και εμφανιστούν στην
επιφάνεια του οδοστρώματος η φθορά θα είναι
ήδη σε προχωρημένο στάδιο (Σχήμα 5).

Οδόστρωμα σε
αρίστη κατάσταση

+

Ρωγμή σε υποκείμενη
στρώση

=

Απαίτηση για μετρήσεις

Μείωση μέτρου
ελαστικότητας
Ασφαλτικές Στρώσεις

Ασφαλτικές στρώσεις

Βάση από
ΚΘΑ

Βάση από ασύνδετο
αμμοχάλικο
υπόβαση

υπόβαση
Στρώση έδρασης
Στρώση έδρασης

Σχήμα 4 Φθορές σε υποκείμενες στρώσεις
Figure 4 Distresses in underlying layers
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Σχήμα 5 Ρωγμή σε αρχικό και προχωρημένο στάδιο
Figure 5 Cracking in an early and advanced stage

Υπό το πρίσμα των παραπάνω, διαφαίνεται
η επιτακτική ανάγκη ύπαρξης ενός συστήματος
παρακολούθησης
των
οδοστρωμάτων
βασισμένο σε σύγχρονες μεθόδους.

3. ΚΡΙΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
Η ύπαρξη ενός συστήματος συνεχούς
περιοδικής παρακολούθησης και ελέγχου
οδοστρωμάτων
αποτελεί
βασικό
και

αναπόσπαστο κομμάτι στο πλαίσιο ενός
Συστήματος Διαχείρισης Οδοστρωμάτων.
Η διαχείριση σε επίπεδο έργου (project
level), το οποίο είναι καθοριστικό στα θέματα
της οδοποιίας, έχει ως σκοπό την εφαρμογή
τεχνικών συντήρησης που πρέπει να
εφαρμοστούν σε συγκεκριμένα προγράμματα
συντήρησης
των
οδοστρωμάτων
για
συγκεκριμένα τμήματα του οδικού άξονα. Στο
πλαίσιο της διαχείρισης σε επίπεδο έργου
δείκτες ανάλογοι του δείκτη PSI (Pavement
Serviceability Index), είναι ακατάλληλοι και δεν
χρησιμοποιούνται. Είναι δυνατό διαφορετικοί
συνδυασμοί των επιμέρους παραμέτρων του
οδοστρώματος να δώσουν την ίδια τιμή του
δείκτη PSI. Κατά συνέπεια από την πλευρά
του υπεύθυνου μηχανικού οδοστρωμάτων θα
πρέπει να εξετάζονται χωριστά τα επιμέρους
χαρακτηριστικά του οδοστρώματος όταν
αναφέρεται κανείς σε επίπεδο έργου.
Κρίσιμης σημασίας είναι ο προσδιορισμός
της αρχικής κατάστασης του οδοστρώματος
αμέσως μετά την κατασκευή του, καθώς
εγείρεται ο προβληματισμός αν το οδόστρωμα
που τελικά κατασκευάζεται στην πράξη (in situ)

ανταποκρίνεται
στις
απαιτήσεις
της
διαστασιολόγησης και της αντίστοιχης μελέτης
σύνθεσης στο εργαστήριο. Η συμβολή του
προσδιορισμού της φέρουσας ικανότητας του
οδοστρώματος αμέσως μετά την κατασκευή
του συνίσταται στο γεγονός ότι αυτό που
τελικά επιτυγχάνεται στην κατασκευή είναι
αυτό που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την
εξέλιξη της συμπεριφοράς του οδοστρώματος
(Σχήμα 6).
Υπό την έννοια αυτή βασικός κανόνας είναι
η ανάπτυξη μητρώου οδοστρωμάτων (βάση
δεδομένων), το οποίο συγκεντρώνει στοιχεία
που αφορούν στην αρχική κατάσταση του
οδοστρώματος. Τα ανάλογα ισχύουν και για τα
λειτουργικά χαρακτηριστικά.
Η συλλογή στοιχείων αμέσως μετά την
κατασκευή του οδοστρώματος, όσο και η
συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή
λειτουργικών και δομικών χαρακτηριστικών
των οδοστρωμάτων, αξιοποιούνται και για την
ανάπτυξη και βαθμονόμηση προσομοιωμάτων
πρόβλεψης της εξέλιξης της συμπεριφοράς
των οδοστρωμάτων.

Σχήμα 6 Συμπεριφορά οδοστρώματος
Figure 6 Pavement performance
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μοντέλο πρόβλεψης αδυνατεί στο να
περιγράψει την εξέλιξη της ολισθηρότητας
καθώς παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις
από τις μετρημένες τιμές σε διάφορες χρονικές
περιόδους.
Τα αντίστοιχα ισχύουν και στην περίπτωση
χρησιμοποίησης
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Σχήμα 7 Αστοχία προσομοιώματος πρόβλεψης ολισθηρότητας από βιβλιογραφία
Figure 7 Skid resistance prediction model failure based on bibliography
Η διαδικασία ανάπτυξης προσομοιωμάτων
πρόβλεψης της εξέλιξης της συμπεριφοράς
του οδοστρώματος, τα οποία όμως είναι
εναρμονισμένα με τις επικρατούσες συνθήκες
του εκάστοτε οδικού έργου, είναι μια
πολύπλοκη
και
χρονοβόρα
διαδικασία.
Απαραίτητα στοιχεία είναι η κατάλληλη βάση
δεδομένων
η
οποία
θα
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να
επικαιροποιείται συνεχώς, η προσεκτική
συνεκτίμηση όλων των βασικών μεταβλητών
που επηρεάζουν την υποβάθμιση της
κατάστασης
του
οδοστρώματος,
την
προσεκτική
επιλογή
του
τύπου
του
προσομοιώματος ώστε να αναπαριστά ορθά
τις υπάρχουσες συνθήκες και τα κατάλληλα
κριτήρια για την εκτίμηση της ακρίβειας του
προσομοιώματος.

Αφού έχουν προηγηθεί οι παραπάνω
διαδικασίες σε επίπεδο έργου, τότε οι
εμπειρίες και οι γνώσεις που απορρέουν από
αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν σαν
υποστηρικτικό εργαλείο για την ανάπτυξη ενός
συστήματος διαχείρισης σε επίπεδο δικτύου.
4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Η διαδικασία αξιολόγησης, η οποία πλαισιώνει
κατά το μέγιστο δυνατό, τις παραμέτρους που
χαρακτηρίζουν
την
κατάσταση
των
οδοστρωμάτων, προκειμένου να επιλέγεται ο
καταλληλότερος χρόνος, αλλά και ο τρόπος
επέμβασης, είναι άμεσα συνδεδεμένη με όρια
μεγεθών και προδιαγραφές.

Στις
προδιαγραφές
θα
πρέπει
να
καθορίζονται σαφώς τα κριτήρια για επέμβαση,
δηλαδή τα όρια των διαφόρων μεγεθών πέρα
από
τα
οποία
θα
πρέπει
να
πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης.
Ο
περιοδικός
έλεγχος
και
η
παρακολούθηση
της
κατάστασης
του
οδοστρώματος ναι μεν παρέχει τα απαραίτητα
στοιχεία για την περαιτέρω ανάλυση και
επεξεργασία, αλλά η ολοκλήρωση της
διαδικασίας αξιολόγησης είναι εφικτή μόνο
στην περίπτωση που συνεκτιμώνται τα όρια
των προδιαγραφών.
Τονίζεται ότι η θέσπιση των ορίων είναι μια
δυναμική διαδικασία, καθώς μέσω της
συνεχούς περιοδικής παρακολούθησης τα όρια
αυτά βαθμονομούνται και επικαιροποιούνται.
Η φιλοσοφία αυτή θα πρέπει να υιοθετηθεί
σε όλα τα έργα του οδικού δικτύου,
θεσπίζοντας κατάλληλα όρια. Η ισχύς των
ορίων αυτών δεν είναι καθολική αλλά θα
πρέπει
να
προσαρμόζονται
και
να
εναρμονίζονται με τις επικρατούσες συνθήκες
του εκάστοτε έργου.
5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΣΧΟΛΙΑ
Η διαδικασία αξιόπιστης αξιολόγησης των
οδοστρωμάτων, τόσο για την παραλαβή νέων
ή αποκαταστημένων οδοστρωμάτων, όσο και
κατά τη διαρκή λειτουργία υφιστάμενων
οδοστρωμάτων είναι μείζονος σημασίας στο
πλαίσιο διαχείρισης της συντήρησης των οδών
ή οδικών δικτύων. Η διαδικασία αυτή, η οποία
είναι άμεσα συνδεδεμένη με όρια μεγεθών και
προδιαγραφές, είναι σημαντική για την
εξασφάλιση
της
επιτελεστικότητας
των
οδοστρωμάτων κατά τη διάρκεια ζωής τους.
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην
ανάπτυξη των αρχών που υπεισέρχονται στην
αξιολόγηση των οδοστρωμάτων υπό το
πρίσμα της προστασίας τους, καθώς και στην
επιλογή ορίων προδιαγραφών, προκειμένου
όχι μόνο να εξασφαλίζεται η αρχικά
προβλεπόμενη
διάρκεια
ζωής
των
οδοστρωμάτων με κλασσικές μεθόδους
συντήρησης
ρουτίνας
ή
τοπικών
αποκαταστάσεων, αλλά και να δίνεται η
δυνατότητα,
μέσα
από
διαδικασίες
προληπτικής συντήρησης σε συνδυασμό και
με την περιοδική παρακολούθηση της
κατάστασης τους, αυτά να επιτελούν και πέραν
του αρχικά καθορισμένου χρόνου λειτουργίας
τους, επεκτείνοντας στην ουσία διαρκώς το
χρόνο ζωής τους (FHWA, 2010).

Έτσι, τα σύγχρονα οδοστρώματα πρέπει να
παρακολουθούνται διαρκώς, ώστε να μην
επιτρέπονται αστοχίες στις υποκείμενες
ασφαλτικές στρώσεις και κυρίως, στη στρώση
έδρασης και κατ’ επέκταση, στη γεωτεχνική
υποδομή. Οι τυχόν αστοχίες πρέπει να
περιορίζονται –αν είναι δυνατό- στην
ανελαστική στρώση κυκλοφορίας.
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