“Αναζωογόνηση Οδοστρωµάτων”
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:
Τροχαία Ατυχήµατα λόγω “ολισθηρού” οδοστρώµατος
Εκτροπή οχηµάτων σε στροφές λόγω “ολισθηρού” οδοστρώµατος
Τραυµατισµοί πεζών από οχήµατα που “ολισθαίνουν” στις διασταυρώσεις
Πτώσεις µοτοσικλετιστών λόγω “ολισθηρού” οδοστρώµατος
Λεωφορεία και Τρόλεϊ ανεξέλεγκτα σε “ολισθηρές” κατηφόρες - ανηφόρες
Ρυµούλκες φορτηγών εκτός ελέγχου σε “ολισθηρά” οδοστρώµατα
Υδρολίσθηση οχηµάτων σε βροχερές συνθήκες
Υπερβολικός θόρυβος από την κύλιση των τροχών σε λεία οδοστρώµατα
Καθηµερινοί τραυµατισµοί & θάνατοι λόγω των “ολισθηρών” οδοστρωµάτων
∆εκάδες εκατοµµύρια Ευρώ για νοσηλεία των τραυµατιών
Καθηµερινό ξεκλήρισµα οικογενειών λόγω “ολισθηρών” οδοστρωµάτων.
ΚΑΙ ΟΜΩΣ η λύση σε όλα τα ως άνω υπάρχει, εφαρµόζεται αρκετά χρόνια
σε Ευρώπη & Αµερική και είναι η :

«Αναζωογόνηση Οδοστρωµάτων»
Κόστος = Μηδαµινό
Χρόνος εργασιών = Αυθηµερόν
Περιβαλλοντικά Φιλικό, χωρίς χηµικά, χωρίς σκόνη, χωρίς οσµές.

Για να γυρίζετε κάθε µέρα στο σπίτι σας µε ασφάλεια, εµπιστευθείτε την
διεθνή µεθοδολογία «Αναζωογόνησης Οδοστρωµάτων»
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Η “αναζωογόνηση Οδοστρωµάτων” είναι η πλέον σύγχρονη µεθοδολογία
παράτασης της ωφέλιµης ζωής των δρόµων, που έχει τύχει παγκόσµιας
αποδοχής και εφαρµόζεται διεθνώς σε δρόµους:
Αστικούς
Ηµιαστικούς
Επαρχιακούς
Αυτοκινητοδρόµους
Πίστες Αγώνων
Πίστες Cart,
Πίστες Αεροδροµίων,
Λεωφορειόδροµους
Πεζόδροµους κλπ
Η µέθοδος ∆ΕΝ περιλαµβάνει
νέες διαστρώσεις ασφαλτικών ή
άλλων υλικών, αλλά την
ελεγχόµενη
δηµιουργία
πορώδους
επιφάνειας
στα
υπάρχοντα, αλλά λειασµένα από την συχνή κυκλοφορία, οδοστρώµατα.
Με την δηµιουργία πορώδους επιφάνειας :
αυξάνεται θεαµατικά η πρόσφυση των οχηµάτων,
µειώνονται τα µήκη φρεναρίσµατος
µειώνεται ο κυκλοφοριακός θόρυβος της περιοχής,
βελτιώνεται η αποστράγγιση του οδοστρώµατος,
επιµηκύνεται η ασφαλής χρήση του δρόµου.
Η διαδικασία επεξεργασίας είναι απλούστατη, ταχύτατη, πολύ οικονοµική και
επιτυγχάνεται µε ειδικά µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται επί σειρά ετών σε
όλη την Ευρώπη και Αµερική.
∆εν χρειάζεται να κλείσουν οι δρόµοι για την επεξεργασία τους,
∆εν δηµιουργούνται σκόνες, οσµές, θόρυβος.
∆εν δηµιουργούνται αυλάκια ούτε εσοχές ή προεξοχές στο οδόστρωµα
Η τελική επιφάνεια διαθέτει βελτιωµένο πορώδες αποστράγγισης και άριστη
πρόσφυση.
Συνιστάται ιδιαίτερα σε όλες τις διασταυρώσεις & διαβάσεις πεζών,
καθώς και εµπρός από σχολεία, παιδικούς σταθµούς, εκκλησίες και
νοσοκοµεία για την µείωση της απόστασης φρεναρίσµατος.
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ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑ
Μεγάλο προσόν της «Αναζωογόνησης Οδοστρωµάτων» είναι η σχεδόν ανέξοδη δηµιουργία
ΗΣΥΧΟΥ οδοστρώµατος (επί των παλαιών λείων οδοστρωµάτων) και συνιστάται
ανεπιφύλακτα για λόγους ηχοµείωσης ειδικά σε λειασµένους δρόµους ταχείας κυκλοφορίας.
Η δηµιουργία «µίκρο» και «µάκρο»
_πορώδους καθιστά την επιφάνεια του
δρόµου ηχοαπορροφητική και µειώνει
δραστικά την δηµιουργία θορύβου από
την κύλιση των τροχών (ειδικά σε
υψηλές ταχύτητες οχηµάτων) που
µπορεί να είναι έως -15dBA
Λόγω της µειωµένης δηµιουργίας
θορύβων στην πηγή τους, (τροχός µε
οδόστρωµα) και την καλύτερη ποιότητα
κύλισης, το ηχητικό όφελος που
προκύπτει είναι άµεσα αντιληπτό απ’
όλους τους περίοικους, αλλά και από
τους οδηγούς των οχηµάτων.

ΑΣΦΑΛΤΟΣ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Σε αντίθεση π.χ τα ηχοπετάσµατα, προσφέρουν ηχοµείωση µόνον στους κατοίκους των
χαµηλών ορόφων των πολυκατοικιών και καθόλου στους κατοίκους των υψηλών ορόφων και
δεν προσφέρουν κανένα άλλο πρόσθετο όφελος (όπως ασφάλειας οδηγών, αυξηµένης
πρόσφυσης κλπ)
Τα ηχοπετάσµατα έχουν συζητήσιµη αισθητική και συζητήσιµη µακροζωία, αποκόπτουν την
διέλευση πεζών, την θέα, λερώνονται από τα νερά της βροχής, είναι αποδέκτες κακότεχνων
graffiti κλπ
Το δε κόστος µελέτης & κατασκευής ηχοπετασµάτων είναι κατά πολύ µεγαλύτερο από το
κόστος της «Αναζωογόνησης Οδοστρωµάτων» ανά ηχοµονωτικά ωφελούµενο κάτοικο.
Σηµείωση: ∆εν απορρίπτουµε την κατασκευή ηχοπετασµάτων αλλά προτείνουµε Νέους και
παράλληλα οικονοµικούς τρόπους µεγιστοποίησης της ηχοµείωσης.

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η δηµιουργία της πορώδους επιφάνειας
γίνεται µε µηχανικό τρόπο, δηλαδή µε την
ελεγχόµενη
φυγοκέντριση
µικρών
χαλύβδινων βολίδων υψηλής σκληρότητας
(από ειδικό µηχάνηµα) σε πολύ υψηλούς
ρυθµούς περιστροφής, επί της επιφάνειας
του δρόµου.
Με αυτόν τον τρόπο αφαιρούνται όλες οι
βρωµιές που έχουν φράξει τους πόρους της
ασφάλτου
και
παράλληλα
γίνεται
µικρο_αγρίεµα των αδρανών (του χαλικιού)
του ασφαλτοµίγµατος.
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Η σκόνη αναρροφάται & συλλέγεται από ειδική διάταξη αυτοκαθαριζόµενων σακόφιλτρων
και δεν διαφεύγει στο περιβάλλον.
Με την διαδικασία «Αναζωογόνησης Οδοστρωµάτων» βελτιστοποιείται το «µικρο_πορώδες»
αλλά και το «µάκρο_πορώδες» των παλαιών & λειασµένων από την χρήση οδοστρωµάτων, µε
αποτέλεσµα την αύξηση της ασφάλειας & της ωφέλιµης ζωής του δρόµου µε ελάχιστο κόστος
Η µέθοδος είναι :
οικονοµικότατη και ταχύτατη,
απολύτως φιλική στο περιβάλλον,
∆εν δηµιουργεί σκόνες,
∆εν αφήνει κατάλοιπα,
∆εν «γδέρνει» ούτε «σκάβει» τον δρόµο
∆εν χρησιµοποιεί χηµικά, και
∆εν επηρεάζει την αντοχή του οδοστρώµατος.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ο∆ΗΓΩΝ
Η µέθοδος «Αναζωογόνησης Οδοστρωµάτων» εξασφαλίζει την κατακόρυφη αύξηση της
πρόσφυσης του οχήµατος, (ακόµη και σε συνθήκες βροχής) αυξάνει την ασφάλεια οδηγών,
περιορίζει δραστικά τις πλαγιολισθήσεις στις στροφές, προσφέρει καλύτερο κράτηµα και
µειώνει την υδρολίσθηση λόγω καλύτερης αποστράγγισης.
Εφαρµοζόµενη
σε
ανηφόρες
ή
κατηφόρες περιορίζει την ολίσθηση των
τροχών (σπινάρισµα) και µειώνει την
απόσταση φρεναρίσµατος κοντά στις
διασταυρώσεις.
Σε Ευρωπαϊκές χώρες η µέθοδος
εφαρµόζεται
σε
κεντρικές
αστικές
αρτηρίες αλλά και σε επαρχιακούς
δρόµους αντί να γίνονται διαρκώς νέες
ασφαλτοστρώσεις, και λόγω του χαµηλού
κόστους της µεθόδου, χρησιµοποιείται
από ∆ήµους και Κοινότητες για την
οδική ασφάλεια των ∆ηµοτών τους.

ΚΟΣΤΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το κόστος της µεθόδου «Αναζωογόνησης Οδοστρωµάτων»
είναι µηδαµινό, διότι όλη η επεξεργασία γίνεται επί του ήδη
υπάρχοντος παλαιού οδοστρώµατος µε αποτέλεσµα την
ταχύτατη ολοκλήρωση του έργου, χωρίς χρήση πρόσθετων
υλικών και χωρίς να δηµιουργούνται προβλήµατα στην
κυκλοφορία οχηµάτων ή να κλείνουν οι δρόµοι

Τοπικός Συνεργάτης

Επιπλέον η επανάληψη της διαδικασίας (όταν αυτό
απαιτηθεί) είναι επίσης ταχύτατη και µηδαµινού κόστους.
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