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Αύξηση της ανθεκτικότητας του σκυροδέµατος µε ανάπτυξη κρυστάλλων
στο σκυρόδεµα: µέθοδοι επισκευής σε πραγµατικές κατασκευές.
Γεώργιος Ι. Μιτολίδης
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός MSc DIC PhD, Σύµβουλος της MBRACE.gr, mitolidis@mbrace.gr
Εισαγωγή
Το σκυρόδεµα είναι το πιο κοινό δοµικό υλικό στον κόσµο. Διαθέτει µια σχετικά καλή αντοχή στο
νερό και τα δοµικά στοιχεία από σκυρόδεµα µπορούν να διαµορφωθούν αρκετά εύκολα σε διάφορα
σχήµατα και µεγέθη. Παρά την ανθεκτικότητά του, το σκυρόδεµα – ακόµα και τα υψηλής ποιότητας
σκυροδέµατα – είναι ένα πορώδες υλικό. Το πλεονάζον εξατµιζόµενο νερό στο στάδιο ενυδάτωσης
του σκυροδέµατος θα δηµιουργήσει εκατοµµύρια πόρους και τριχοειδή στο σκυρόδεµα που θα
επιτρέψουν στον αέρα και στο νερό να εισέλθουν στο ωριµασµένο σκυρόδεµα. Αυτό θα έχει ως
αποτέλεσµα την διάβρωση του οπλισµού και άλλες φθορές του σκυροδέµατος όπως η αλκαλοπυριτική
αντίδραση (ASR), η παγοπληξία, η ενανθράκωση, η ρηγµάτωση, η φθορά λόγω των κύκλων πήξηςτήξης, η αποσάθρωση του σκυροδέµατος λόγω χηµικής προσβολής, η προσβολή από χηµικής και η
προσβολή του σκυροδέµατος από το θαλασσινό νερό, επηρεάζοντας άµεσα την ανθεκτικότητά του.
Τις τελευταίες δεκαετίες, η χρήση προϊόντων µε ανάπτυξη κρυστάλλων στο σκυρόδεµα
χρησιµοποιούνται για την ολική στεγανοποίηση και προστασία των κατασκευών από οπλισµένο
σκυρόδεµα συνεπάγοντας την αύξηση της ανθεκτικότητας του σκυροδέµατος (Durability of Concrete)
σε καινούριες αλλά και σε υφιστάµενες κατασκευές. Τα προϊόντα αυτά χρησιµοποιούνται είτε ώς
επαλειφώµενα υδαρή µίγµατα επι των υφιστάµενων στοιχείων σκυρόδέµατος, είτε ως πρόσµικτα
εντός του νωπού σκυροδέµατος.
Στην παρούσα εργασία παρουσίαζονται οι µέθοδοι επισκευής-στεγάνωσης µε χρήση προϊόντων µε
ανάπτυξη κρυστάλλων σε τρείς κατασκευές απο οπλισµένο σκυρόδεµα⋅ δυο υφιστάµενες σε
εξαιρετικά διαβρωτικό περιβάλλον και µια καινούρια που θα κληθεί να αντιµετωπίσει άµεσα έντονη
χηµική προσβολή.

Αποτελεσµατικότητα του συστήµατος ανάπτυξης κρυστάλλων.
Η στεγανοποιητική δράση προϊόντων αναπτυξής κρυστάλλων επιτυγχάνεται µε την αντίδραση των
διαφόρων χηµικών συστατικών που περιέχονται στο υδαρές µίγµα όταν αυτό εφαρµόζεται στο
σκυρόδεµα. Τα συστατικά του µίγµατος εισχωρούν σε βάθος στα τριχοειδή του σκυροδέµατος µε την
βοήθεια του φαινοµένου της όσµωσης και σχηµατίζουν κρυστάλλους οι οποίοι σφραγίζουν µόνιµα τα
τριχοειδή και τις ρωγµές εκτοπίζοντας έτσι κάθε µορφή υγρασίας. Η διαδικασία σχηµατισµού
κρυστάλλων επιτυγχάνεται είτε σε θετική είτε σε αρνητική πίεση νερού. Κατά την απουσία υγρασίας
τα συστατικά των προϊοντων αυτών παραµένουν προσωρινά αδρανή. Οποτεδήποτε έχουµε
επανεµφάνιση της υγρασίας, η χηµική δράση και η διαδικασία της σφράγισης επαναλαµβάνεται
αυτόµατα εισχωρώντας σε µεγαλύτερα βάθη µέσα στο σκυρόδεµα. Τα χηµικά των προϊόντων θα
σφραγίζουν και θα ξανασφραγίζουν εξαιτίας της χηµικής φύσης τους. Η ανάπτυξη κρυστάλλων για
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την στεγανοποίηση των τριχοειδών έχει µετρηθεί εργαστηριακά σε βάθος πλησίον του ενός µέτρου
από το σηµείο της εφαρµογής.
Τα προΪοντα ανάπτυξης κρυστάλλων εφαρµόζονται για χρήση σε οποιαδήποτε κατασκευή
σκυροδέµατος στην οποία απαιτείται να κρατήσουµε το νερό εντός ή εκτός αυτής. Επίσης
χρησιµοποιούνται σε σκυρόδεµα το οποίο θα εκτίθεται σε ενδεχόµενη παρουσία νερού ή χηµική
προσβολή και για αυτό το λόγο απαιτείται η µόνιµη στεγανοποίηση και προστασία του. Η δυνατότητα
εφαρµογής του συστήµατος από την θετική ή από την αρνητική πλευρά της υδροστατικής πίεσης
ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις στεγάνωσης.
Πλεονεκτήµατα του συστήµατος ανάπτυξης κρυστάλλων.
•

•
•
•
•
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•
•
•
•

•
•
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Γίνεται αναπόσπαστο τµήµα του σκυροδέµατος σχηµατίζοντας ένα συµπαγές σώµα. Tα
προϊόντα αναπτύξης κρυστάλλων δεν πρέπει να συγχέονται µε τα συµβατικά τσιµεντοειδή ή
τα στεγανωτικά τύπου µεµβράνης..
Διεισδύει σε βάθος (έως και 1 µέτρο µήκους) και σφραγίζει τριχοειδή και ρωγµές του
σκυροδέµατος έως και 0,4 mm.
Μπορεί να εφαρµοστεί είτε από την θετική είτε από την αρνητική πλευρά όπου στη δεύτερη
περίπτωση θα οδηγεί την υγρασία εκτός σκυροδέµατος.
Η στεγανοποίηση και η χηµική αντοχή παραµένουν ανεπηρέαστες ακόµα και αν η εξωτερική
επιφάνεια καταστραφεί.
Ιδανικό για ιδιαίτερα υψηλές υδροστατικές πιέσεις, µέχρι 16 Atm.
Συνολικά πιο αποτελεσµατικό και λιγότερα δαπανηρό από τα συστήµατα µεµβρανών.
Εύκολο στην εφαρµογή µε µειωµένο εργατικό κόστος.
Αυξάνει την αντοχή του σκυροδέµατος σε θλίψη (> 6%).
Δεν αποσαθρώνεται και δεν σκίζεται.
Δεν απαιτείται προστασία της επιφάνειας στεγάνωσης κατά την διαδικασία της επιχωµάτωσης
ή κατά την τοποθέτηση οπλισµού ή πλέγµατος αρκεί να έχει προχωρήσει η ενεργοποίηση των
κρυστάλλων (τουλάχιστον 2-3 µέρες µε καλή διαβροχή του υλικού επιχωµάτωσης αν αυτό
γίνεται σε χρόνο µικρότερο των 7 ηµερών από την εφαρµογή).
Επιτρέπει στο σκυρόδεµα να αναπνέει εµποδίζοντας την συµπύκνωση υδρατµών και
αφήνοντας το σκυρόδεµα εντελώς στεγνό.
Αντέχει σε χηµική προσβολή (pΗ 3 -11 µόνιµη επαφή, pΗ 2 – 12 περιοδική επαφή) και
εξασφαλίζει ένα ευρύ φάσµα προστασίας από κύκλους τήξης/ πήξης του νερού, διαβρωτικά
υπόγεια νερά, θαλασσινό νερό, διάβρωση από ιόντα χλωρίου, καθώς και θειικές και νιτρικές
ενώσεις.
Μπορούν να εφαρµοστούν σε νοτισµένο σκυρόδεµα.
Μη τοξικά.
Εγκεκριµένα για πόσιµο νερό.
Δεν απαιτεί παρατεταµένο χρόνο ωρίµανσης (εξαίρεση αποτελούν οι πολύ ζεστές ή πολύ
χαµηλής υγρασίας συνθήκες).
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Τρόπος λειτουργίας του συστήµατος ανάπτυξης κρυστάλλων.
Τα ολοκληρωµένα συστήµατα ανάπτυξης κρυστάλλων εφαρµόζονται στην επιφάνεια στεγανοποιούν
και προστατεύουν το σκυρόδεµα σε βάθος. Αποτελούνται από τσιµέντο Portland, ειδικά
επεξεργασµένη χαλαζιακή άµµο και µια σύνθεση ενεργών χηµικών. Τα προϊόντα χρειάζεται µόνο να
αναµιχθούν µε νερό πριν την εφαρµογή.
Όταν το σύστηµα ανάπτυξης κρυστάλλων εφαρµόζεται στην επιφάνεια του σκυροδέµατος τα ενεργά
χηµικά συνδυάζονται µε την ελεύθερη άσβεστο και την υγρασία που υπάρχει στους τριχοειδείς
διαδρόµους του σκυροδέµατος για να σχηµατίσουν µια αδιάλυτη κρυσταλλική δοµή. Αυτοί οι
κρύσταλλοι γεµίζουν τους πόρους και τις µικρές ρωγµές συρρίκνωσης στο σκυρόδεµα εµποδίζοντας
την περαιτέρω είσοδο του νερού (ακόµα και κάτω από πίεση). Ωστόσο, το σύστηµα ανάπτυξης
κρυστάλλων θα επιτρέπει την δίοδο του υδρατµού µέσα από την δοµή (το σκυρόδεµα θα µπορεί να
«αναπνέει»). Εκτός από το να στεγανοποιεί την κατασκευή, το σύστηµα ανάπτυξης κρυστάλλων
προστατεύει το σκυρόδεµα από το θαλασσινό νερό, τα λύµατα, το δραστικό υπόγειο νερό και πολλά
άλλα δραστικά χηµικά διαλύµατα. Το σύστηµα ανάπτυξης κρυστάλλων είναι εγκεκριµένο για χρήση
σε επαφή µε πόσιµο νερό, και είναι εποµένως κατάλληλο για χρήση σε δεξαµενές νερού,
εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, κλπ. Στην παρακάτω εικόνα (Σχ. 1) παρουσιάζεται η λειτουργία
του συστήµατος ανάπτυξης κρυστάλλων της εταιρίας PENETRON®.
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Ρωγµή που έχει σχηµατιστεί από διάβρωση έχει γεµιστεί ανάλογα
µε Peneplug και Penecrete Mortar και έχει σφραγιστεί µε Penetron.

Η ανάπτυξη των κρυστάλλων του Penetron µέσα στην κατασκευή
του σκυροδέµατος, αυξάνει τη αντοχή σε θλίψη και προστατεύει
µόνιµα το σκυρόδεµα από προσβολή νερού ή χηµική προσβολή.

Το σχήµα 3 απεικονίζει πώς το Peneplug όχι µόνο σταµατά τη
διαρροή στο σηµείο εφαρµογής, αλλά συνεχίζει να παράγει
κρυστάλλους που εισχωρούν βαθύτερα στη ρωγµή και στον
περιβάλλοντα χώρο του σκυροδέµατος σχηµατίζοντας µόνιµη φράγιση

Σχ. 1: Λειτουργία συστήµατος ανάπτυξης κρυστάλλων συστήµατος PENETRON®
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Μέθοδος επισκευής επιφάνειας σκυροδέµατος σύµφωνα µε την τεχνολογία ανάπτυξης
κρυστάλλων.
1. Προετοιµασία Επιφάνειας.
Το σκυρόδεµα ή η επιφάνεια του σκυροδετηµένου στοιχείου που θα δεχθεί το σύστηµα αναπτυξής
κρυστάλλων θα πρέπει να είναι υγιής, ελεύ από σκόνη, λάδια, αποκαλουπωτικά, σαθρά ή οποιαδήποτε
άλλα ξένα υλικά που µπορούν να καταστρέψουν την συγκόλληση, την διείσδυση και/ή την συνολική
απόδοση των προϊόντων. Ανάλογα µε τον σχεδιασµό εξέλιξης των εργασιών, καθαρίζεται και
επεξεργάζεται ηεπιφάνεια του σκυροδέµατος µε υδροβολή υψηλής πίεσης (300 – 500 bar) για την
καλύτερη «εικόνα» των επί µέρους προβληµάτων.
Οι υπερβολικά λείες επιφάνειες σκυροδέµατος επεξεργάζονται µε υδροβολή, αµµοβολή ή οξύ για να
διασφαλιστεί ότι έχουν ανοικτό το σύστηµα των τριχοειδών. Η επιφάνεια εφαρµογής ποτέ δεν πρέπει
να είναι λεία.
Οι ορατές ρωγµές που δεν υπερβαίνουν σε µέγεθος τα 0,4 mm θα πρέπει να διανοιχτούν σε ένα βάθος
από 20 mm έως 25 mm. Τυχόν φωλιές και ελαττωµατικοί αρµοί θα πρέπει να ανοιχθούν σε µορφή
ανάποδης σφήνας 25 mm x 25 mm.
Η διαβροχή της επιφάνειας µέχρι κορεσµού πρίν την εφαρµογή του συστήµατος ανάπτυξης
κρυστάλλων είναι απαραίτητη ώστε να εξασφαλιστεί η µέγιστη χηµική διείσδυση του υλικού.
2. Εφαρµογή του συστήµατος στα τοιχία.
Η εισροή νερού από ρωγµές αντιµετωπίζεται µε το ταχείας πήξης κονίαµα µε ανάπτυξη ενεργών
κρυστάλλων. Για την εφαρµογή του κονιάµατος ταχείας πήξης, θα πρέπει να διευρύνουµε µε
σκαπτικό εργαλείο τις ρωγµές σε πλάτος 2 – 3 cm και µε κωνική βάση εσωτερικά, για την καλύτερη
αγκύρωση του ταχύπηκτου κατά την εφαρµογή του. Με τον ίδιο τρόπο αντιµετωπίζουµε και τους
αρµούς διακοπής, κόβοντας εκατέρωθεν µε τροχό κοπής και δηµιουργώντας στη συνέχεια κωνικό
«λούκι», πλάτους περίπου 3 cm, µε την χρήση σκαπτικού εργαλείου. Στη συνέχεια, εφαρµόζουµε το
ταχύπηκτο κονίαµα.
Πρέπει να διευκρινιστεί, πως το ταχείας πήξης κονίαµα µε ανάπτυξη ενεργών κρυστάλλων, αφού
τραβήξει (να είναι ακόµη νωπό), θα πρέπει να εφαρµοστούν πάνω του 1 – 2 στρώσεις υδαρούς
µίγµατος χηµικής δράσης και ανάπτυξης κρυστάλλων σε αναλογία σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
προµηθευτή.
3. Επισκευή και στεγανοποίηση φωλεών και αδόνητων.
Με µηχανικά µέσα διευρύνονται οι οπές και οι φωλιές που έχουν προκύψει από παλιές και νέες
σκυροδετήσεις, έτσι ώστε να αποµακρυνθούν τα σαθρά στοιχεία και αδρανή χωρίς συνδετικό υλικό.
Στην συνέχεια ξεπλένονται οι φωλιές και οι οπές µε άφθονο νερό, αφ’ ενός µεν για να
αποµακρυνθούν τα δηµιουργούµενα στερεά, αφ’ ετέρου για να κορεσθεί η περιοχή µε νερό, που είναι
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και απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία των στεγανωτικών υλικών χηµικής δράσης και
ανάπτυξης κρυστάλλων.
Επί νοτισµένης και χωρίς λίµνες νερού επιφάνειας, επαλείφουµε µε το υδαρές µίγµα
στεγανοποιητικού υλικού χηµικής δράσης και ανάπτυξης κρυστάλλων), όλη την περιοχή των οπών
και των φωλέων και 1 cm περιµετρικά τους. Ενώ η επάλειψη του στεγανοποιητικού υλικού είναι
ακόµη νωπή, αναµιγνύουµε σκόνη επισκευαστικού κονιάµατος χηµικής δράσης και ανάπτυξης
κρυστάλλων, µε τόσο νερό, έτσι ώστε να επιτύχουµε την υφή που επιθυµούµε. Συνήθης αναλογία
ανάµιξη είναι 4,5 µέρη επισκευαστικού µε ανάπτυξη κρυστάλλων µε 1 µέρος νερού (κατ’ όγκο) –
µορφή πλαστελίνης – και γεµίζουµε τις οπές και τις φωλιές. Μόλις το επισκευαστικό κονίαµα
«τραβήξει», περίπου µετά από µισή ώρα, ακολουθεί τοπική επάλειψη µε υδαρές µίγµα του
στεγανοποιητικού υλικού χηµικής δράσης και ανάπτυξης κρυστάλλων. Στο στάδιο αυτό, εφόσον
απαιτείται ολοκληρωµένη στεγανοποίηση της κατασκευής, επαλείφουµε, αντί τοπικά, όλη την
επιφάνεια, µε υδαρές µίγµα υλικού χηµικής δράσης και ανάπτυξης κρυστάλλων σε 2 στρώσεις, ενώ η
πρώτη στρώση είναι ακόµη σχετικά νωπή.
4. Επισκευή και στεγανοποίηση µορέλων και φουρκετών.
Με µηχανικά µέσα διευρύνεται η περιοχή γύρω από τις «φουρκέτες» σε πλάτος τουλάχιστον 35 mm
και στη συνέχεια κόβετε η «φουρκέτα» µε τροχό. Τα «µορέλα» απαιτείται να αποµακρυνθούν πλήρως
ή τουλάχιστον να κοπούν, δηµιουργώντας εσοχή ανάποδης σφήνας διαστάσεων 30 x 30 x 40 mm.
Ξεπλένουµε τις φωλιές και τις οπές µε άφθονο νερό, αφ’ ενός µεν για να αποµακρυνθούν τα
δηµιουργούµενα στερεά, αφ’ ετέρου για να κορεσθεί η περιοχή µε νερό, που είναι και απαραίτητη
προϋπόθεση για τη λειτουργία στεγανοποιητικών υλικών χηµικής δράσης και ανάπτυξης κρυστάλλων.
Επί νοτισµένης και χωρίς λίµνες νερού επιφάνειας, επαλείφουµε όλη την περιοχή των οπών και των
φωλέων και 1 cm περιµετρικά τους (Σχ.2) µε υδαρές µίγµα στεγανοποιητικού υλικού χηµικής δράσης
και ανάπτυξης κρυστάλλων σε αναλογία σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του προµηθευτή.
Ενώ η επάλειψη του στεγανοποιητικού υλικού µε ανάπτυξη κρυστάλλων είναι ακόµη νωπή,
αναµιγνύουµε σκόνη επισκευαστικού κονιάµατος χηµικής δράσης και ανάπτυξης κρυστάλλων, µε
τόσο νερό, έτσι ώστε να επιτύχουµε την υφή που επιθυµούµε. Συνήθης αναλογία ανάµιξης είναι 4,5
µέρη επισκευαστικού µα ανάπτυξη κρυστάλλων µε 1 µέρος νερού (κατ’ όγκο) και γεµίζουµε τις
εσοχές που δηµιουργήθηκαν γύρω από τις «φουρκέτες» και από την αποµάκρυνση των «µορέλων».
Όπως και παραπάνω, µόλις το επισκευαστικό κονίαµα ανάπτυξη κρυστάλλων «τραβήξει», ακολουθεί
τοπική επάλειψη µε υδαρές µίγµα του στεγανοποιητικού υλικού χηµικής δράσης και ανάπτυξης
κρυστάλλων σε αναλογία ανάµιξης 5 µέρη σκόνης µε 3 – 3,5 µέρη νερού (κατ’ όγκο). Στο στάδιο
αυτό, εφόσον απαιτείται ολοκληρωµένη στεγανοποίηση της κατασκευής, επαλείφουµε, αντί τοπικά,
όλη την επιφάνεια, µε υδαρές µίγµα υλικού χηµικής δράσης και ανάπτυξης κρυστάλλων, σε 2
στρώσεις, ενώ η πρώτη στρώση είναι ακόµη σχετικά νωπή (Σχ.2).
Σε πολλές περιπτώσεις, για εργονοµία, αφού γίνει η προεργασία και η διαβροχή, εφαρµόζουµε την
πρώτη στρώση του υδαρούς µίγµατος υλικού χηµικής δράσης και ανάπτυξης κρυστάλλων και µετά
από περίπου µισή ώρα, ενώ το υλικό είναι ακόµη νωπό, ακολουθούν οι επισκευές µε το
επισκευαστικό κονιάµα χηµικής δράσης και ανάπτυξης κρυστάλλων. Μετά από περίπου µισή – µία
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ώρα, ενώ το επισκευαστικό κονιάµα είναι ακόµη νωπό, ακολουθεί η δεύτερη στρώση του υδαρούς
µίγµατος υλικού χηµικής δράσης και ανάπτυξης κρυστάλλων.

Σχ. 2: Επισκευές σύµφωνα µε το σύστηµα ανάπτυξης κρυστάλλων της εταιρίας PENETRON®
Ωρίµανση
Εκτός από περιπτώσεις υπερβολικά ζεστού καιρού και πολύ χαµηλή υγρασία, δεν απαιτείται ιδιαίτερη
διαδικασία κατά την ωρίµανση του συστήµατος ανάπτυξης κρυστάλλων. Σε αυτές όµως τις ακραίες
συνθήκες η ωρίµανση - διαβρέχοντας ελαφριά µε νερό - θα πρέπει να ξεκινήσει µόλις η επίστρωση
του στεγανοποιητικού µε ανάπτυξη κρυστάλλων έχει σκληρύνει αρκετά ώστε να µην καταστρέφεται.
Στις περισσότερες συνθήκες είναι αρκετό να διαβρέχετε τις περιοχές όπου έχει εφαρµοστεί το υλικό,
τρεις φορές την ηµέρα για την πρώτη µέρα. Σε υπερβολικά ζεστά κλίµατα µπορεί να απαιτηθεί
ψεκασµός πιο συχνά και για περισσότερες ηµέρες. Για επιφάνειες που θα δεχθούν µόνιµο νερό
αφήνουµε το υλικό να σκληρυνθεί για 12 ηµέρες. Σε περίπτωση θερµών και διαβρωτικών υγρών
αφήνουµε την επιφάνεια να σκληρυνθεί για 18 ηµέρες.
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Ουδετεροποίηση
Επειδή η εφαρµογή των προϊοντων ανάπτυξης κρυστάλλων στην επιφάνεια σκυροδέµατος προκαλούν
τη δηµιουργία και εµφάνιση πυρητικών αλάτων, όχι µόνο στο εσωτερικό του σκυροδέµατος αλλά τις
περισσότερες φορές και στην επιφάνεια εφαρµογής µετά τις πρώτες 48 ώρες, δηµιουργείτε θέµα µε
την µείωση της πρόσφυσης των αρχιτεκτονικών επιχρισµάτων ή βαφών. Το πρόβληµα
αντιµετωπίζεται µε την διαδικασία που ονοµάζεται «ουδετεροποιήση» (neutralization). Η
ουδετεροποίηση είναι επι της ουσίας ενα πλύσιµο της επιφάνειας µε ένα οξύ χαµηλής επιθετικότητας
όπως διάλυµα υδροχλωρικού οξέως περιεκτικότητας 3-8% ή µε ένα διάλυµα ξιδιού/νερού µε
αναλογία απο 1:3 – 1:10 αναλόγως της οξύτητας του ξυδιού. Το απαιτούµενο χρονικό διάστηµα µετά
την εφαρµογή που γίνεται η ουδετεροποίηση είναι οι τρείς εβδοµάδες, ασφαλής χρόνος για την
ενεργεία του συστήµατος ανάπτυξης κρυστάλλων.
Μέθοδοι επισκευής σε πραγµατικές κατασκευές – Περιγραφή έργου (Case Studies).
Δεξαµενή επισκευής πλοίων στη Σούδα, 2014.
Το Σεπτέµβριο του 2014 ξεκίνησαν οι επισκευές των δεξαµενών λιµενισµού πλοίων προς επισκευή,
στη Σούδα Χανίων (Φωτ.1). Λόγω της µεγάλης διάβρωσης, που είχαν υποστεί οι δεξαµενές,
κατασκευασµένες απο οπλισµένο σκυρόδεµα, από εξαιρετικά δραστικό χηµικό περιβάλλον από το
θαλασσινό νερό, καθώς και τα υπολείµµατα ελαίων και καυσίµων, οι µελετητές του έργου, σε
συνεργασία µε την ανάδοχη εταιρεία του έργου και το εξουσιοδοτηµένο από την εταιρία
PENETRON® συνεργείο εφαρµογής MBRACE.gr, αποφάσισαν την επισκευή και την στεγάνωση των
δεξαµενών, µε το σύστηµα αναπτυξής κρυστάλλων της εταιρίας PENETRON® (Φωτ. 2-4). Η
συνολική επιφάνεια της δεξαµενής λιµενισµού ήταν περίπου 6000 m2.

Φωτ. 1: Δεξαµενή λιµενισµού πλοίων στη Σούδα Χανιών
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Φωτ. 2: Επισκευασµενες επιφάνειες µε κονιάµατα αναπτυξής κρυστάλλων.

Φωτ. 3: Εφαρµογή κονιαµάτων µε ψεκασµό.

Φωτ. 4: Επισκευασµενή επιφάνεια µε κονιάµατα
αναπτυξής κρυστάλλων.

Προστασία δεξαµενών βιοαερίου στο Σοχό, 2015.
Το 2015 στο Σοχό της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατασκευάστηκε σταθµός παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιοαερίου, ισχύος 844 kW (Φωτ.5). Η ανάδοχη εταιρεία του έργου ,
σε συνεργασία µε το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο εφαρµογής MBRACE.gr, αποφάσισαν την
προστασία των τεσσάρων συνολικά δεξαµενών απο οπλισµένο σκυρόδεµα µε το σύστηµα ανάπτυξής
κρυστάλλων της εταιρίας PENETRON® και σε συνδυασµό µε ωρίµανση των επιφανειών των
δεξαµενών µε την εφαρµογή ενδοχηµικής δράσης υγρού υλικού (Φωτ. 6-8).
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Φωτ. 5: Δεξαµένες παραγωγής βιοαερίου απο οπλισµένο σκυροδέµα.

Φωτ. 6: Επισκευές αδόνητών φωλέων και αρµού διακοπής σκυροδέτησης µε κονιάµατα αναπτυξής
κρυστάλλων.

Φωτ. 7: Εφαρµογή υδαρούς µιγµατός υλικού χηµικής δράσης και ανάπτυξης κρυστάλλων µε
ψεκασµό.
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Φωτ. 8: Εφαρµογή υλικού ενδοχηµικής δράσης µε ψεκασµό για καλύτερη ωριµανσή και επιπλέον
σκλήρηνση της επιφάνειας.
Επισκευή και Στεγάνωση Μουσείου Λίµνης Δοϊράνης, 2016.
Το 2016 για το κτίριο που στεγάζεται το µουσείο της λίµνης ΔοΪράνης ζητήθηκε η επισκευή και
στεγάνωση του. Το κτίριο αντιµετώπισε σοβαρά ζητήµατα εισροής νερού λόγω της ανύψωσης της
στάθµης της λίµνης, που δεν είχε προβλεφθεί κατά τη φάση της κατασκευής του (Φωτ.9). Η ανάδοχη
εταιρεία του έργου , σε συνεργασία µε το εξουσιοδοτηµένο συνεργείο εφαρµογής MBRACE.gr,
αποφάσισαν την επισκευή και στεγάνωση µε το σύστηµα ανάπτυξής κρυστάλλων της εταιρίας
PENETRON® (Φωτ.10-12).

Φωτ. 9: Κτίριο Μουσείου Λίµνης Δοϊράνης
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Φωτ. 10: Προβλήµατα εισροής νερού στο υπόγειο του κτιρίου

Φωτ. 11: Επισκευές αδόνητών φωλέων, µορέλων και αρµού διακοπής σκυροδέτησης µε κονιάµατα
αναπτυξής κρυστάλλων

Φωτ. 12: Πλήρης επισκευή και στεγάνωση υπογείου µε σύστηµα αναπτυξής κρυστάλλων
Συµπέρασµατα
H χρήση προϊόντων µε ανάπτυξη κρυστάλλων στο σκυρόδεµα για την ολική στεγανοποίηση και
προστασία των κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα έχει αποδεδειγµένη εφαρµογή τόσο σε
κατασκευές πολιτικού µηχανικού στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα. Η αύξηση της θλιπτικής
αντοχής, η αντιδιαβρωτική προστασία και η χηµική ανθεκτικότητα που προσφέρουν έχει σαν
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αποτέλεσµα την συνολική αύξηση της ανθεκτικότητας του σκυροδέµατος (Durability of Concrete) µε
συνέπεια την αύξηση του χρόνου ζωής των κατασκευών.
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