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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ένα από τα κυριότερα παραπροϊόντα της παραγωγικής διαδικασίας 
των ελληνικών χαλυβουργείων είναι η σκωρία ηλεκτρικού κλιβάνου. Μέσω κα-
τάλληλης επεξεργασίας παράγεται σκληρό αδρανές τεχνητό πέτρωµα, ιδανικό στη 
χρήση σε αφαλτοµείγµατα επιφανειακών αντιολισθηρών ταπήτων. Από την µελέτη 
της συµπεριφοράς των ταπήτων αυτών που έχουν διαστρωθεί από το 2001 και έ-
πειτα, σε συνδυασµό δε µε αντίστοιχες διεθνείς µελέτες, εξάγονται σηµαντικά συ-
µπεράσµατα. Παράλληλα γίνεται σύγκριση των αποτελεσµάτων µε ασφαλτοτάπη-
τες αντίστοιχων φυσικών σκληρών αδρανών. Τα αποτελέσµατα βασίζονται σε 
επιτόπιες µετρήσεις σε αυτοκινητόδροµους µετά την παράδοση των οδών στην κυ-
κλοφορία και επικεντρώνονται σε δείκτες που αφορούν την οµαλότητα, την τραχύ-
τητα και την αντίσταση σε ολίσθηση, από τους βασικότερους παράγοντες οδικής 
ασφάλειας. 

1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΚΩΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 

1.1 Νοµοθετικό πλαίσιο 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει εκδώσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία για Βέλτι-
στες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές (BAT της IPPC) από το 1996. Από τον Μάιο του 
2004 όλα τα κράτη µέλη συµπεριλαµβανοµένων και των νέων µελών υπο-
χρεούνται να εφαρµόσουν πλήρως την ντιρεκτίβα τόσο σε υπάρχουσες όσο 
και νέες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, η οποία, µεταξύ άλλων, υποχρεώνει 
τα χαλυβουργεία να ελαχιστοποιήσουν τα απόβλητα που προκύπτουν από 
τη παραγωγική διαδικασία και απορρίπτονται σε χώρους υγειονοµικής τα-
φής. 

Οι «σκωρίες» είναι µεταλλουργική έκφραση που περιγράφει γενικά τα 
µη µεταλλικά ορυκτά συστατικά µέρη και διακρίνονται από τις τέφρες, που 
αποτελούν κατάλοιπα καύσης. Κατά τη βιβλιογραφία, η σκωρία του ηλε-
κτρικού κλιβάνου είναι ένα βιοµηχανικά ληφθέν τεχνητό πέτρωµα, του ο-
ποίου η χηµική σύνθεση, η ορυκτολογική σύσταση και οι µηχανικές ιδιότη-



τες είναι ανάλογες των µαγµατικών πετρωµάτων (π.χ. Βασάλτης ή 
γρανίτης). 

1.2 Σκωρία ηλεκτρικού κλιβάνου, (Electric Arc Furnace Slag , EAF) 

Το κύριο πλεονέκτηµα της σωστά επεξεργασµένης σκωρίας ηλεκτρικού 
κλιβάνου είναι οι άριστες µηχανικές ιδιότητες που ικανοποιούν τόσο τις εγ-
χώριες όσο και τις διεθνείς προδιαγραφές αδρανών για την κατασκευή επι-
φανειακών επιστρώσεων και συγκεκριµένα αντιολισθηρών ταπήτων (Motz, 
2001). Η χρήση των αδρανών αυτών στην οδοποιία και δει σε οδούς ταχείας 
κυκλοφορίας, αυτοκινητόδροµους και γενικότερα σε οδούς µε µεγάλες α-
παιτήσεις αντίσταση σε ολίσθηση συντελεί στην αναβάθµιση του οδικού 
δικτύου στον τοµέα της ασφάλειας. Η ποιότητα δε των οδοστρωµάτων αυ-
τών µπορεί να συγκριθεί ποιοτικά µε τα δίκτυα αυτοκινητοδρόµων στις υ-
πόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. 

Η ποσότητα που παράγεται στα χαλυβουργεία, ως παραπροϊόν της παρα-
γωγικής διαδικασίας, αποτελεί ποσοστό περίπου 13%-18% επί της συνολι-
κής ποσότητας τροφοδοσίας του κλιβάνου µε αποτέλεσµα οι µεταλλουργι-
κές σκωρίες να είναι ένα από τα µεγαλύτερα σε ποσότητα βιοµηχανικά 
παραπροϊόντα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το έτος 2000 η συνολική 
παραχθείσα ποσότητα σκωριών στην Γερµανία, συµπεριλαµβανοµένων και 
των σκωριών υψικαµίνων, ήταν περίπου πέντε εκατοµµύρια τόνοι ενώ η 
υπολογίζεται ότι η συνολική ποσότητα στην Ελλάδα είναι περίπου 350.000 
τόνοι ανά έτος. 

Ο παλαιοσίδηρος (σκραπ) αποτελεί την πρώτη ύλη των χαλυβουργείων. 
Αρχικά γίνεται διαχωρισµός από µονάδα άλεσης (shredder) σε µεταλλικά 
µέρη. Στη συνέχεια µόνο οι σιδηρούχες ύλες προωθούνται στο κλίβανο για 
τήξη, όπου προστίθενται ασβέστης και άλλα συλλιπάσµατα µε αποτέλεσµα 
τη δηµιουργία της «µεταλλουργικής σκωρίας». Η σκωρία οδηγείται σε ρευ-
στή κατάσταση (1630 οC) από ειδική θυρίδα του κλιβάνου, συλλέγεται και 
οδηγείται σε χώρο συγκέντρωσης όπου και ψύχεται. Η απότοµη ψύξη της 
σκωρίας, της δίνει την κρυσταλλική της µορφή προσδίδοντας έτσι τις άρι-
στες µηχανικές της ιδιότητες (Παπαρρήγας, 2005, Παπαγιάννη, 2005). Από 
τη στιγµή αυτή η σκωρία παύει να είναι παραπροϊόν της παραγωγικής δια-
δικασίας του χαλυβουργείου και αποτελεί την πρώτη ύλη του παραγωγού. 

 



 

Εικόνα 1. Μονάδα επεξεργασίας σκωρίας ηλεκτρικού κλιβάνου 
 
 

Ακολουθεί φόρτωση και µεταφορά σε χώρο εντός του εργοστασίου για πε-
ραιτέρω επεξεργασία. Σε αυτό το σηµείο η σκωρία παύει να είναι παραπρο-
ϊόν και υλικό των χαλυβουργείων και αποτελεί πρώτη ύλη της ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
Α.Ε. 

Για την παραγωγή των τελικών προϊόντων ακολουθείται σειρά από µη-
χανικές διεργασίες, κατά σειρά προδιαλογή, αποσιδήρωση, πρωτογενής 
θραύση, δευτερογενής θραύση και τελικά παραγωγή των τελικών προϊό-
ντων από κοσκίνιση. Τα αδρανή που παράγονται ταξινοµούνται σε διάφορα 
κλάσµατα και αποθηκεύονται σε σωρούς στις πλατείες τελικών προϊόντων. 
Από τον 04/2006 η παραγωγική διαδικασία της ΑΕΙΦΟΡΟΣ είναι διαπι-
στευµένη µε το σύστηµα ελέγχου ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 ενώ 
τα τελικά σκληρά αδρανή είναι πιστοποιηµένα κατά ΕΛΟΤ EN 13043 από 
τον 02/2006. 

Επιπλέον, σε σύγκριση µε τα φυσικά αδρανή, η σκωρία ηλεκτρικού κλι-
βάνου υπερτερεί λόγω των σταθερών µηχανικών της ιδιοτήτων και της αµε-
τάβλητης χηµικής της σύστασης ως βιοµηχανικό προϊόν µε τυποποιηµένη 
παραγωγή τόσο στα χαλυβουργεία του οµίλου όσο και στην επεξεργασία 
εντός των εγκαταστάσεων του παραγωγού. 

Ως βιοµηχανικά ληφθέν, τεχνητό πέτρωµα και µέσω της τυποποιηµένης 
παραγωγής πλεονεκτεί έναντι των υπόλοιπων φυσικών αδρανών στην κα-
θαρότητα των κόκκων. Η περιεκτικότητα σε άµµο στα χονδρόκοκκα κλά-
σµατα περιορίζεται σε ποσοστό µικρότερο του 5% τη στιγµή που στα φυσι-
κά αδρανή το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει το 30%. Η καθαρότητα των 
κόκκων, σε συνδυασµό µε την αµετάβλητη κοκκοµετρική διαβάθµιση συ-
ντελεί στην ευκολότερη παραγωγή του τελικού ασφαλτοµείγµατος. 



Η παραγωγή χονδρόκοκκων αδρανών για έργα οδοποιίας από σκωρία 
ηλεκτρικού κλιβάνου µπορεί να επιτευχθεί από τον παραγωγό παραµένο-
ντας οικονοµικά συµφέρουσα για τον τελικό πελάτη καθώς µέρος των α-
δρανών που διατίθενται στην ελληνική αγορά για τη συγκεκριµένη χρήση 
εισάγονται από το εξωτερικό (Βαµβακόγλου, 2004, Αναστασίου, 2005). 

1.3 Περιγραφή µελέτης 

Έχοντας ως αίτιο την ανάγκη προσαρµογής στους νέους ευρωπαϊκούς κα-
νονισµούς, η SIDENOR A.E. αναζήτησε λύσεις για την πλήρη εναρµόνισή 
της µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες για όλα τα χαλυβουργεία του οµίλου ΒΙΟ-
ΧΑΛΚΟ. Μέρος των βελτιωτικών αποφάσεων ήταν η σύσταση µιας θυγα-
τρικής εταιρίας, της ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε., µε κύριο µέληµα την ανακύκλωση 
όλων των παραπροϊόντων των χαλυβουργείων και την παραγωγή νέων προ-
ϊόντων από αυτά. Από το 2002, η πρωτοπόρος για την Ελλάδα εταιρεία Α-
ΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε. επεξεργάζεται, βάση διεθνών πρακτικών, τη µεγαλύτερη 
ποσότητα σκωρίας στην Ελλάδα, το σύνολο δηλαδή της παραγόµενης µε-
ταλλουργικής σκωρίας των χαλυβουργείων της SIDENOR Α.Ε.,  εκπληρώ-
νοντας τους λόγους σύστασής της. 

Η εταιρεία ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ από την ίδρυσή της το 2001, προµηθεύεται, 
επεξεργάζεται και παράγει σκληρά αδρανή για αντιολισθηρούς τάπητες επι-
φανειακών επιστρώσεων. Μέσω του κοινού ερευνητικού προγράµµατος µε 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το τµήµα ∆οµικών Υλι-
κών των Πολιτικών Μηχανικών µελετάται η συµπεριφορά της σκωρίας η-
λεκτρικού κλιβάνου στους αντιολισθηρούς επί τόπου των έργων που έχουν 
κατασκευαστεί. 

Μέσω του κοινού ερευνητικού προγράµµατος του Αριστοτελείου 
Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης και της ΑΕΙΦΟΡΟΣ, µελετήθηκε η 
αντιολισθηρή συµπεριφορά των ταπήτων που κατασκευάστηκαν στο δίκτυο 
του ΠΑΘΕ αλλά και σε άλλες ενδεικτικές εθνικές οδούς. Η διάρκεια της 
µελέτης ορίστηκε ως τρία χρόνια (2002-2005). 

Στόχος της µελέτης είναι η καταγραφή των µηχανικών χαρακτηριστικών 
των οδοστρωµάτων και συγκεκριµένα των αντιολισθηρών ταπήτων οι οποί-
οι κατασκευάστηκαν µε σκωρία παραγωγής ΑΕΙΦΟΡΟΥ. Τα δεδοµένα που 
συλλέχθηκαν αφορούσαν τάπητες κατασκευασµένοι µε αδρανή σκωρίας 
όσο και φυσικά αδρανή. Τα πλεονεκτήµατα ή τα µειονεκτήµατα της χρήσης 
των αδρανών σκωρίας φαίνονται µέσω της σύγκρισης µε τα φυσικά αδρανή, 
την µέχρι πρότινος µοναδική πηγή αντιολισθηρών αδρανών. Τα αποτελέ-
σµατα της µελέτης συγκρίνονται α) µε τις συνήθεις ελληνικές προδιαγραφές 
κατασκευής αντιολισθηρών στρώσεων και β) την επίδραση του περιβάλλο-
ντος και του κυκλοφοριακού φόρτου στο ρυθµό µεταβολής των µηχανικών 
χαρακτηριστικών σε µία χρονική περίοδο 4 µέχρι και 14 µηνών µετά την 
παράδοση των νεοκατασκευασµένων τµηµάτων στην κυκλοφορία. Οι αντι-
ολισθηροί τάπητες από τους οποίους έγινε δειγµατοληψία κατασκευάστη-
καν βάσει της ασυνεχούς διαβάθµισης του τύπου 2 ονοµαστικού µεγέθους 



κόκκου 12,5mm, τόσο βάσει της παλαιότερης οδηγίας του ΚΕ∆Ε το 1985 
όσο και του πρωτοεµφανιζόµενου τότε τροποποιηµένου τύπου 2 της Τεχνι-
κής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

Στον πίνακα 1 εµφανίζονται τα τµήµατα των οδών καθώς και η προδια-
γραφή βάσει της οποίας κατασκευάστηκε η αντιολισθηρή στρώση. 

 
Πίνακας 1. Προδιαγραφή αντιολισθηρής στρώσης για κάθε τµήµα 
Αυτοκινητόδροµος Τµήµα           Προδιαγραφή 
ΠΑΘΕ       Αγ. Θεόδωροι – Αλµυρός   (άρθρο ΣΤ4 της Τ.Σ.Υ.) 
ΠΑΘΕ       Υλίκη – Αγ. Κωνσταντίνος  (άρθρο ΣΤ4 της Τ.Σ.Υ.) 
ΠΑΘΕ       Σκοτίνα – Κατερνίνη     (άρθρο ΣΤ4 της Τ.Σ.Υ.) 
Επαρχιακή οδός   Βόλος – Ν. Ανγχίαλος    (T.O.EK2/8.11.85) 
Ε.Ο.        Λαµία – Καρπενήσι     (T.O.EK2/8.11.85) 

 

Εικόνα 2. Κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα στο πέταλο του Μαλιακού το 2007 

2. ΕΠΙΤΟΠΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ 

Για τους σκοπούς της µελέτης τα δύο βασικά χαρακτηριστικά των ταπήτων 
µετρήθηκαν, ο δείκτης αντίστασης σε ολίσθηση (Skid Resistance Value, 
SRV) καθώς και το βάθος µακροϋφής (HS). Πρέπει να σηµειωθεί πως δεν 
υπάρχει τυποποίηση της δοκιµής βάσει ελληνικού προτύπου. Η δοκιµή ε-
κτελέστηκε µε την χρήση του βρετανικού εκκρεµούς. Οι πίνακες 2, 3 και 4 
παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα της δοκιµής αυτής στα τµήµατα του αυτο-
κινητόδροµου ΠΑΘΕ Αγ. Θεόδωροι – Αλµυρός, Υλική – Αγ. Κωνσταντίνος 
και Σκοτίνα – Κατερίνη αντίστοιχα. 

 



Πίνακας 2. Σύνοψη µετρήσεων του τµήµατος Αγ. Θεόδωροι - Αλµυρός 
a/a    Θέση    Χρόνος*   SRV    HS 
      (αριθµ.)   (µήνες)   (%)     (mm) 
1     1      0      79-81    1.15-1.20 
2     1      4      53-60    1.00 
3     2      0      80-81    n/a 
4     2      4      59-61    1.00-1.15 
* Σε µήνες µετά από την παράδοση στην κυκλοφορία 

 
Πίνακας 3. Σύνοψη µετρήσεων του τµήµατος Υλίκη – Αγ. Κωνσταντίνος 
a/a    Θέση    Χρόνος*   SRV    HS 
      (αριθµ.)   (µήνες)   (%)     (mm) 
1     1      4      55-60    0.90-1.00 
2     1      14     61-65    0.64 
3     2      4      58-60    1.10 
4     2      14     61-66    0.64-0.68 
5     3      4      58-60    n/a 
6     3      14     65-66    0.64 
* Σε µήνες µετά από την παράδοση στην κυκλοφορία 

 
Πίνακας 4. Σύνοψη µετρήσεων του τµήµατος Σκοτίνα - Κατερίνη 
a/a    Θέση    Χρόνος*   SRV    HS 
      (αριθµ.)   (µήνες)   (%)     (mm) 
1     1      4      60-66    1.32-1.38 
2     1      14     56-62    1.15-1.24 
3     2      4      63-64    1.20-1.35 
4     2      14     62-67    0.96-1.21 
5     3      4      62-70    1.35 
6     3      14     61-64    1.06-1.40 
* Σε µήνες µετά από την παράδοση στην κυκλοφορία 

 
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το όριο του δείκτη αντίστασης σε στίλ-
βωση (SRV) ορίζεται στο 50% ενώ για το βάθος µακροϋφής στο 1,00mm 
ως ελάχιστες απαιτήσεις. Τα µηχανικά χαρακτηριστικά των αδρανών σκω-
ρίας βάσει των µελετών σύνθεσης φαίνονται στον πίνακα 5. Τα σκληρά α-
δρανή για την συγκεκριµένη προδιαγραφή παράγονται σε δύο κλάσµατα. Σε 
όλες τις περιπτώσεις χρησιµοποιήθηκε ασβεστολιθική άµµος 0-3mm. Η α-
συνεχής διαβάθµιση του µείγµατος αδρανών καθώς και η τραχεία υφή του 
ασφαλτοµείγµατος επιτυγχάνεται α) µε την έλλειψη του κλάσµατος 2,5 έως 
5,0mm, β) την µικρότερη αναλογία κλάσµατος ασβεστολιθικής άµµου στο 
µείγµα των αδρανών σε σχέση µε τα χονδρόκοκκα σκληρά αδρανή (η συνή-
θης αναλογία είναι 70% χονδρόκοκκα, 30% λεπτόκοκκα, την στιγµή που η 
αναλογία συνεχών διαβαθµίσεων είναι 50%-50%, ανάλογα πάντα µε τις 
κοκκοµετρικές καµπύλες των εκάστοτε κλασµάτων) και γ) το µικρότερο 



ποσοστό συνδετικού (ασφάλτου) από ότι στα ασφαλτοµείγµατα ηµιτραχείας 
υφής. Είναι αξιοσηµείωτο πως στην περίπτωση του τµήµατος µεταξύ Υλί-
κης και Αγ. Κωνσταντίνου παρατηρήθηκε αύξηση στην τιµή της αντίστα-
σης σε ολίσθηση κατά περίπου 5%. Πέραν του περιθωρίου στατιστικού λά-
θους η αύξηση µπορεί να εντοπιστεί στην λεπτή ασφαλτική µεµβράνη που 
δηµιουργήθηκε κατά την κατασκευή καλύπτοντας την µικροϋφή όταν εκτε-
λέστηκε η δοκιµή στους τέσσερις µήνες µετά την παράδοση στην κυκλοφο-
ρία. Μετά την πάροδο των 14 µηνών η φυσιολογική φθορά της ασφαλτικής 
µεµβράνης αποκάλυψε την µικροϋφή των αδρανών σκωρίας καταλήγοντας 
σε υψηλότερες µετρήσεις SRV από ότι οι αρχικές δοκιµές (Τσώχος, 2006). 
 
Πίνακας 5. Χαρακτηριστικά από τις µελέτες σύνθεσης 
Αυτοκινητόδροµος    LA   PSV  %   %    %   % 
(a/a)           (%)   (%)  EAF* άµµος* ασφ.  κενών 
Αγ. Θεόδωροι-Αλµυρός  15.00  62  74.9  25.1   4.68  9.49 
Υλίκη–Αγ. Κωνσταντίνος 21.68  65  67  33   4.65  9.10 
Σκοτίνα-Κατερίνη     18.06  64  63  37   4.85  10.30 
* Ποσοστό κ.β. µείγµατος αδρανών 
όπου LA   δοκιµή Los Angeles κατά το πρότυπο ASTM C131/89 
   PSV  Polished Stone Value κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1997.80 
   AAV Aggregate Abrasion Value κατά το πρότυπο BS 812.113-1991 

 
Οι τιµές SRV µαζί µε τα αποτελέσµατα των δοκιµών PSV κατά τους αρχι-
κούς ελέγχους που διενεργήθηκαν συνοψίζονται στον πίνακα 6. Σε όλες τις 
περιπτώσεις µετά την πάροδο 14 µηνών από την παράδοση στην κυκλοφο-
ρία οι τιµές SRV ικανοποιούν τα όρια των ελληνικών προτύπων. Λόγω της 
φυσικής φθοράς και του κυκλοφοριακού φόρτου η µεταβολή κυµαίνεται 
από 0 έως 6 % 

 
Πίνακας 6. Σύνοψη αποτελεσµάτων 
Αυτοκινητόδροµος     PSV   µέση τιµή SRV  µέση τιµή SRV 
(a/a)            (%)   στους 4 µήνες   στους 14 µήνες 
                 (%)       (%) 
Αγ. Θεόδωροι - Αλµυρός   62   58       - 
Υλίκη – Αγ. Κωνσταντίνος  65   59       64 
Σκοτίνα - Κατερίνη     64   64       62 

 
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τα βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα επι-
βεβαιώνουν την ικανοποίηση των προδιαγραφών από τα ασφαλτοµείγµατα 
µε αδρανή σκωρίας ηλεκτρικού κλιβάνου στην επιφανειακή στρώση µετά 
και την πάροδο των 14 µηνών και µάλιστα σε συνθήκες βαριάς κυκλοφορί-
ας. 

Πέραν των αδρανών σκωρίας, φυσικά αδρανή χρησιµοποιήθηκαν για την 
κατασκευή τµηµάτων του παραπάνω αυτοκινητόδροµου. Σύγκριση µεταξύ 



των µετρήσεων των ασφαλτοταπήτων µε φυσικά αδρανή από τη µία και 
σκωρίας από την άλλη δεν ενδείκνυται καθώς α) οι αρχικές τιµές PSV των 
φυσικών αδρανών ήταν πολύ µικρότερες σε σχέση µε την σκωρία, β) αρκε-
τά τµήµατα που αρχικά κατασκευάστηκαν µε φυσικά αδρανή επανακα-
σκευάστηκαν µε ασφαλτοµείγµατα σκωρίας και γ) τα τµήµατα του ΠΑΘΕ 
µε φυσικά αδρανή κατασκευάστηκαν δύο χρόνια νωρίτερα από τα αντίστοι-
χα τµήµατα µε σκωρία. Για να γίνει εφικτή η σύγκριση των δύο αδρανών σε 
ασφαλτοµείγµατα, έγιναν δειγµατοληψίες στην επαρχιακή οδό Βόλου – Νέ-
ας Αγχιάλου και στην εθνική οδό Λαµίας – Καρπενησίου. 

3. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΚΛΗΡΩΝ Α∆ΡΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΣΚΩΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ 

Για τους σκοπούς της µελέτης έγιναν µετρήσεις στην επαρχιακή οδό Βόλου 
– Νέας Αγχιάλου και επί της Εθνικής Οδού Λαµίας – Καρπενησίου από τον 
όγδοο έως τον δωδέκατο µήνα µετά την παράδοση των τµηµάτων στην κυ-
κλοφορία. Όπως και προηγουµένως, µελετήθηκαν ο δείκτης αντίστασης σε 
ολίσθηση (SRV) και το βάθος µακροϋφής (HS) των αντιολισθηρών ταπή-
των (Κεχαγιά, 2004). Οι τάπητες αυτοί είναι κατασκευασµένοι βάσει της 
παλαιότερη προδιαγραφής του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε (T.O.EK2/8.11.85). Συγκεκρι-
µένα πρόκειται για αντιολισθηρές στρώσεις πάχους 4,00cm του τύπου 2, 
ασυνεχούς διαβάθµισης µε ονοµαστικό µέγεθος κόκκου 12,5mm των τεχνι-
κών προδιαγραφών. Τα δεδοµένα που πάρθηκαν αφορούσαν τάπητες µε 
σκωρία ΑΕΙΦΟΡΟΥ αλλά και τάπητες µε άλλα φυσικά σκληρά αδρανή. 
Στον πίνακα 7 συνοψίζονται τα αποτελέσµατα των µετρήσεων για τις δύο 
κατηγορίες ταπήτων. 

 
Πίνακας 7. Σκωρία ηλ. Κλιβάνου και φυσικό σκληρό πέτρωµα 
a/a  Οδός           Υλικό       SRV  HS 
                         (%)   (mm) 
1   Βόλος – Νέα Αγχίαλος    EAF slag      52   0.85 
2   Βόλος – Νέα Αγχίαλος    φυσικό αδρανές   51   0.65 
3   Λαµία – Καρπενήσι     EAF slag      52   0.7 
4   Λαµία – Καρπενήσι     φυσικό αδρανές   41   0.4 

 
Σε όλες τις περιπτώσεις οι επιφανειακές στρώσεις µε σκωρία ηλεκτρικού 
κλιβάνου παρουσιάζουν σαφώς υψηλότερες τιµές των δεικτών SRV και HS 
από τις αντίστοιχες τιµές για ασφαλτοτάπητες µε φυσικό σκληρό πέτρωµα. 
Παρά το γεγονός ότι στην περίπτωση της επαρχιακής οδού Βόλου – Νέας 
Αγχιάλου η διαφορά των µέσων τιµών του δείκτη της αντίστασης σε ολί-
σθηση δεν είναι στατιστικά σηµαντική ανάµεσα στους δύο τάπητες, αφενός 
µεν το σαφώς µεγαλύτερο βάθος µακροϋφής και αφετέρου η συνεχής δια-
φορά των επιµέρους τιµών συγκλίνουν στο ίδιο συµπέρασµα. Το ίδιο συ-
µπέρασµα απορρέει και από την µελέτη στον αυτοκινητόδροµου ΠΑΘΕ και 



συγκεκριµένα του τµήµατος µεταξύ Υλίκης και Αγίου Κωνσταντίνου που 
συνοψίζεται στον πίνακα 8. Προηγούµενες αντίστοιχες µελέτες σε αδρανή 
σκωρίας ηλεκτρικού κλιβάνου σε επιφανειακές στρώσεις στο Rotherham 
της Μ. Βρετανίας την δεκαετία του 1980 κατέληγαν στο συµπέρασµα ότι 
«επιφανειακές στρώσεις µε σκωρία έχουν τουλάχιστον εξίσου καλές µα-
κροχρόνιες αντιολισθητικές ιδιότητες όσο και επιφανειακές στρώσεις µε 
αντίστοιχα φυσικά αδρανή» (Stock, 1996). 

 
Πίνακας 8. Σκωρία/φυσικό πέτρωµα στο τµήµα Υλίκη – Αγ. Κωνσταντίνος 
a/a  Αυτοκινητόδροµος     Φυσικό πέτρωµα   EAF slag 
                SRV  HS     SRV  HS 
                (%)   (mm)    (%)   (mm) 
1   Υλίκη – Αγ. Κωνσταντίνος  52   0.25     65   0.79 
2   Υλίκη – Αγ. Κωνσταντίνος  52   0.24     66   0.64 
3   Υλίκη – Αγ. Κωνσταντίνος  50   0.28     66   0.79 
4   Υλίκη – Αγ. Κωνσταντίνος  50   0.24     62   0.64 
5   Υλίκη – Αγ. Κωνσταντίνος  52   0.38     61   0.68 
6   Υλίκη – Αγ. Κωνσταντίνος  52   0.31     66   0.64 

 
Οι παραπάνω µετρήσεις πάρθηκαν πριν την πάροδο 14 µηνών από την πα-
ράδοση του τµήµατος στην κυκλοφορία. 

Τα αποτελέσµατα της µελέτης του κοινού ερευνητικού προγράµµατος 
συµπίπτουν µε αντίστοιχα αποτελέσµατα µελετών στην Μ. Βρετανία σε 
ασφαλτοµείγµατα µε σκωρία και φυσικού πετρώµατος µε υψηλό PSV 
(Jones, 2000). Στην εν λόγω µελέτη αντί του δείκτη αντίστασης σε ολίσθη-
ση (SRV) µετρήθηκε ο συντελεστής πλευρικής τριβής (SFC) καταλήγοντας 
στα ίδια συµπεράσµατα µε την ελληνική µελέτη. 

4. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΟΜΟΓΕΝΗ ΜΕΙΓΜΑΤΑ 

Από τη σύσταση της ΑΕΙΦΟΡΟΣ το 2001 µέχρι σήµερα, περισσότερες από 
40 µελέτες σύνθεσης έχουν εκδοθεί για κατασκευαστικές εταιρείες για όλα 
τα µεγάλα δηµόσια έργα οδοποιίας τόσο στο στάδιο της κατασκευής όσο 
και της συντήρησης. Συγκεκριµένα για τα σκληρά αδρανή του τύπου 2 της 
Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων µε ονοµαστικό µέγεθος κόκκου 
12,5mm η εµπειρία της ΑΕΙΦΟΡΟΣ είναι σηµαντική. Μέσω της εµπειρίας 
αυτής, η οποία δεν περιορίζεται σε πειραµατικά δεδοµένα αλλά επεκτείνε-
ται µε µετρήσεις τόσο κατά τον χρόνο εκτέλεσης του έργου όσο και µετά το 
πέρας του, εξάγονται κάποια ασφαλή συµπεράσµατα. 

4.1 Ετερογενή µείγµατα σκωρίας και ασβεστολιθικής άµµου 

Το µείγµα αδρανών για τις αντιολισθηρές στρώσεις προέρχεται συνήθως 
από δύο ή τρία διαφορετικά κλάσµατα αδρανών των οποίων η ανάµειξη 



στις σωστές αναλογίες δίνει την επιθυµητή κοκκοµετρική καµπύλη. Ο α-
ριθµός των κλασµάτων εξαρτάται πρωτίστως από την τελική καµπύλη της 
προδιαγραφής και την κοκκοµετρική καµπύλη του κάθε κλάσµατος. Γίνεται 
συνήθως χρήση ενός λεπτόκοκκου κλάσµατος και 2 κλασµάτων χονδρό-
κοκκων µαζί µε την ανάµειξη παιπάλης εφόσον χρειαστεί. Σε όλους τους 
τύπους αντιολισθηρών των ελληνικών προδιαγραφών, µε µόνη εξαίρεση 
την προδιαγραφή του άρθρου ΣΤ6 της ΤΣΥ, δύναται το λεπτόκοκκο κλά-
σµα να προέρχεται από αδρανές διαφορετικό από ότι το χονδρόκοκκο κλά-
σµα. Για τα ασφαλτοµείγµατα του άρθρου ΣΤ6  «Τα χονδρόκοκκα και λε-
πτόκοκκα αδρανή πρέπει να είναι 100% θραυστά υλικά από τα ίδια µητρικά 
πετρώµατα. Η παιπάλη µπορεί να είναι είτε από τα ίδια πετρώµατα ή από 
άλλη κατάλληλη πηγή». 

Στον πίνακα 9 συνοψίζονται ενδεικτικές µελέτες σύνθεσης του συνήθη 
τύπου 2 του άρθρου ΣΤ4 µε τα χονδρόκοκκα κλάσµατα από σκωρία ηλε-
κτρικού κλιβάνου. Τα αποτελέσµατα προκύπτουν από την δοκιµή Marshall 
κατά AASHTO T-166. 

 
Πίνακας 9. Μελέτες σύνθεσης σύµφωνα µε τον τύπο 2 του άρθρου ΣΤ4 
Σύνθεση  Έτος    %      %     %      % κενών 
No.          σκωρία*   άµµος*  Άσφαλτος 
32    2005    70     33    4.30     11.45 
28    2007    75     25    4.30     11.00 
25    2007    68     31    4.40     10.09 
24    2006    66     34    4.62     10.80 
9     2005    65     35    4.35     9.05 
7     2004    67     33    4.65     9.10 
2     2003    75     25    4.68     10.30 
1     2002    73     27    4.70     9.10 
* Ποσοστό κ.β. µείγµατος αδρανών 

 
Όσον αφορά τον τύπο 2, µείγµατα µε τα χονδρόκοκκα κλάσµατα από σκω-
ρία και λεπτόκοκκο κλάσµα ασβεστολιθικής άµµου απαιτούν µικρότερο 
ποσοστό ασφάλτου κατά βάρος µείγµατος αδρανών σε σύγκριση µε αντί-
στοιχα µείγµατα όπου αντί της σκωρίας χρησιµοποιείται άλλο φυσικό 
σκληρό πέτρωµα. Βάσει των δοκιµών Marshall, µείγµατα σκωρίας µε πο-
σοστό ασφάλτου µεταξύ 4.30 και 4.60 διατηρούν υψηλά επίπεδα ευστάθει-
ας (περ. 2200 lb). Αντίστοιχα µείγµατα µε φυσικά σκληρά αδρανή απαιτούν 
ελαφρώς υψηλότερα ποσοστά ασφάλτου κ.β. µείγµατος αδρανών 4.80 - 
5.10 µε χαµηλότερη ευστάθεια (1960 lb). Και στις δύο περιπτώσεις συγκρί-
νονται µείγµατα µε το ποσοστό κενών να κυµαίνεται περίπου στο 11%. 

4.2 Οµογενή µείγµατα 

Ο πίνακας 10 δείχνει συνοπτικά τα αποτελέσµατα µελετών σύνθεσης βάσει 
της προδιαγραφής του άρθρου ΣΤ6 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. Όλα τα αποτελέ-



σµατα προέρχονται από την δοκιµή Marshall των αµερικάνικων προδια-
γραφών. Πρέπει να σηµειωθεί πως το άρθρο ΣΤ6 το ποσοστό κενών πρέπει 
να είναι ανάµεσα στο 6 και 15%, ενώ το ποσοστό ασφάλτου από 5.5-6.2 για 
κοινή και 5.7-6.4 για τροποποιηµένη άσφαλτο (Νικολαΐδης, 2002). Τα όρια 
εφαρµόζονται σε αδρανή µε συνήθη ειδικά βάρη 2.65-2.70 g/cm3 ενώ για 
αδρανή µε µεγαλύτερο ειδικό βάρος όπως η σκωρία, απαιτούνται µικρότερα 
ποσοστά ασφάλτου, κάτι που προβλέπεται και από την προδιαγραφή. 

 
Πίνακας 10. Μελέτες σύνθεσης βάσει του άρθρου ΣΤ6 
Σύνθεση  Έτος    %      %     %      % κενών 
No.          σκωρία*   άµµος*  άσφαλτος  
34    2007    72     21    5.30     10.60 
29    2007    73     20    5.25     9.60 
20    2006    73     23    5.20     10.80 
18    2006    73     27    5.20     10.38 
* Ποσοστό κ.β. µείγµατος αδρανών 

 
Συνεκτιµώντας ότι αντίστοιχα ασφαλτοµείγµατα της προδιαγραφής αυτής 
από φυσικά σκληρά πετρώµατα απαιτούν ποσοστά ασφάλτου 5.80-6.10 τη 
στιγµή που τα µείγµατα µε σκωρία απαιτούν ποσοστό ασφάλτου 5.20-5.40 
κ.β. αδρανών η οικονοµία στην άσφαλτο είναι σηµαντική. Όπως προηγου-
µένως όλα τα αποτελέσµατα αφορούν µείγµατα µε ποσοστό κενών 10-12%. 
Εξαιτίας του ότι η προδιαγραφή αυτή υιοθετήθηκε πρόσφατα και εφαρµό-
ζεται προς το παρόν µόνο στον αυτοκινητόδροµο της Εγνατίας οδού, η ε-
µπειρία στην παραγωγή αδρανών είναι περιορισµένη και τα δεδοµένα εν-
δεικτικά. 

5. ΤΡΟΧΟΑΥΛΑΚΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΑ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ 

Οι ιδιότητες των αδρανών επηρεάζουν άµεσα την συµπεριφορά του τελικού 
ασφαλτοτάπητα. Πέραν των ιδιοτήτων που µελετήθηκαν στα πλαίσια του 
ελληνικού ερευνητικού προγράµµατος (SRV και HS) η διεθνής έρευνα επε-
κτείνεται σε όλους τους τοµείς των ασφαλτικών. Χαρακτηριστικό είναι το 
παράδειγµα της µελέτης της πολιτείας του Όρεγκον στις Ηνωµένες Πολιτεί-
ες. Η έρευνα που δηµοσιεύτηκε το 2000 επικεντρώθηκε σε µετρήσεις τρο-
χοαυλάκωσης (rutting) όσο και ελαφράς αποσύνθεσης (raveling) σε ασφαλ-
τικές στρώσεις κυκλοφορίας κατασκευασµένες είτε µε αδρανή σκωρίας είτε 
µε φυσικά σκληρά αδρανή. Οι µετρήσεις τροχοαυλάκωσης αφορούσαν το 
µέγεθος του παραµορφωµένου ασφαλτοτάπητα ενώ οι µετρήσεις ελαφράς 
αποσύνθεσης περιγράφεται ως ποσοστό φθαρµένης επιφάνειας προς το σύ-
νολο της επιφάνειας του ασφαλτοτάπητα µε το συγκεκριµένο αδρανές. Η 
µελέτη διήρκησε από το 1995 έως το 1999 (Hunt, 2000). 

Σύµφωνα µε την τελική έκθεση το ποσοστό απόστασης σε ασφαλτοτά-
πητες σε συµβατικά σκληρά αδρανή ήταν κατά 36% µεγαλύτερο από ότι σε 



ασφαλτοτάπητες µε σκωρία ηλεκτρικού κλιβάνου. Παράλληλα η παραµόρ-
φωση στα σηµεία όπου παρατηρήθηκε τροχοαυλάκωση ήταν 15% µικρότε-
ρη στους τάπητες µε σκωρίες. 

Η ανωτερότητα των ταπήτων µε σκωρία στα συγκεκριµένα χαρακτηρι-
στικά οφείλεται στα σαφώς καλύτερα επιµέρους χαρακτηριστικά των αδρα-
νών σκωρίας. Αφενός η µικροϋφή των κόκκων και αφετέρου οι υψηλοί δεί-
κτες µηχανικών ιδιοτήτων συντελούν στην ενίσχυση του σκελετού που 
δηµιουργούν τα χονδρόκοκκα αδρανή µεταξύ τους. Το ακανόνιστο σχήµα 
των κόκκων σκωρίας, το οποίο φαίνεται από τους χαµηλούς δείκτες µορφής 
(SI ≈ 5%) και πλακοειδών (ΕΙ ≈ 5%), σε συνδυασµό µε τους χαµηλούς δεί-
κτες θρυµµατισµού (LA ≈ 12%) και απότριψης (AAV ≈ 2,3%) και τον υψη-
λό δείκτη στίλβωσης (PSV ≈ 63%) έχουν ως αποτέλεσµα την αντίσταση σε 
παραµόρφωση του µείγµατος µέσω της επαφής των κόκκων µεταξύ τους. 
Για τον λόγω αυτό τα αδρανή σκωρίας ενδείκνυνται σε µείγµατα ασφαλτι-
κής σκυροµαστίχης (Stone Mastic Asphalt, SMA) που εφαρµόζονται διε-
θνώς εξασφαλίζοντας µεγάλη διάρκεια ζωής. 

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Καθώς η εµπειρία στην χρήση σκωρίας στην Ελλάδα είναι περιορισµένη, 
µέσω του κοινού ερευνητικού προγράµµατος µε το Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήµιο Θεσσαλονίκης µελετήθηκε η συµπεριφορά των ασφαλτικών στρώ-
σεων τόσο σε µείγµατα µε σκωρίες όσο και µε φυσικά σκληρά αδρανή. Τα 
αποτελέσµατα δείχνουν την ανωτερότητα των αδρανών σκωρίας αφενός 
λόγω των υψηλών µηχανικών ιδιοτήτων και αφετέρου λόγω της µεγάλης 
ανθεκτικότητας τους σε φθορά, πάντοτε εντός των ορίων των τεχνικών προ-
διαγραφών. 

Μέσω της συνεργασίας της ΑΕΙΦΟΡΟΣ µε τις σηµαντικότερες κατα-
σκευαστικές εταιρείες και των µελετών σύνθεσης για τα µεγαλύτερα οδικά 
έργα µπορούν να εξαχθούν τα εξής συµπεράσµατα: 
- ασφαλτοµείγµατα µε χονδρόκοκκα σκληρά αδρανή από σκωρία απαι-

τούν µικρότερο ποσοστό ασφάλτου από αντίστοιχα µείγµατα φυσικών 
σκληρών αδρανών όπως συµβαίνει στις συνήθης ασφαλτικές στρώσεις 
του τύπου 2 

- παρόµοια είναι τα συµπεράσµατα για οµογενή µείγµατα όπου το χον-
δρόκοκκο και λεπτόκοκκο κλάσµα προέρχεται από σκωρίες, κάτι που 
εφαρµόζεται για την προδιαγραφή του άρθρου ΣΤ6 της Εγνατίας οδού 

- ασφαλτοµείγµατα µε σκωρία και ασβεστολιθική άµµο µπορούν να θεω-
ρηθούν ως η ιδανική λύση καθώς η χρήση φυσικής άµµου από την µία, 
το χαµηλό ποσοστό ασφάλτου από την άλλη σε συνδυασµό µε τις υψη-
λές µηχανικές ιδιότητες των αδρανών σκωρίας εξασφαλίζουν ασφαλτο-
τάπητες υψηλών προδιαγραφών παραµένοντας η οικονοµικότερη λύση. 
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