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Εκτενής περίληψη
Το σκυρόδεµα είναι το πιο κοινό, ανθρωπογενές, 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 που
προκαλούνται από άλατα και χηµικά που συνεισφέρουν επίσης στην επιδείνωση και αποδυνάµωση
της αντοχής του σκυροδέµατος, επηρεάζοντας άµεσα την ανθεκτικότητά του.
Τις τελευταίες δεκαετίες, η χρήση προϊόντων µε ανάπτυξη κρυστάλλων στο σκυρόδεµα αποτελεί µια
λύση στην αύξηση της ανθεκτικότητας του σκυροδέµατος ( Durability of Concrete) σε καινούριες
αλλά και σε υφιστάµενες κατασκευές. Στην παρούσα εργασία παρουσίαζονται οι µέθοδοι επισκευής στεγάνωσης µε χρήση προϊόντων µε ανάπτυξη κρυστάλλων σε τρείς κατασκευές (Σχ.1, Σχ.2 και Σχ.3)
απο οπλισµένο σκυρόδεµα⋅ δυο υφιστάµενες σε εξαιρετικά διαβρωτικό περιβάλλον και µια καινούρια
που θα κληθεί να αντιµετωπίσει άµεσα έντονη χηµική προσβολή.

Σχ. 1 Δεξαµενή επισκευής πλοίων στα Χανιά.

Σχ. 2 Δεξαµενές µονάδας βιοαερίου στο Σοχό.

ΕΠΕΣ

Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) – ΤΕΕ / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2016

Σχ. 3 Κτίριο Μουσείου Λίµνης Δοϊράνης.
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