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Ε ιστημονικός Υ εύθυνος Δρ Σωτήρης Δέμης

Εκλαϊκευμένος τίτλος Μελέτη ανθεκτικότητας

σύνθετων υλικών για εφαρμογές ενίσχυσης κατασκευών

Ε ιστημονική Περιοχή Ε ιστήμεςΜηχανικού και

Τεχνολογίας

Φορέας Προέλευσης και Χώρα Ελλάδα

Φορέας Υ οδοχής Πανε ιστήμιο Πατρών Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών ΕργαστήριοΜηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών

Συνεργαζόμενος Φορέας

Τίτλος Ερευνητικού Έργου

Συστηματική Διερεύνηση Ανθεκτικότητας
Ινο λεγμάτων σε ΑνόργανηΜήτρα ΙΑΜ και στοιχείων

Ο λισμένου Σκυροδέματος ενισχυμένα με ΙΑΜ

Ποσό Χρηματοδότησης ευρώ

Διάρκεια Χρηματοδότησης μήνες

Φορέας Χρηματοδότησης ΕΛ ΙΔ Ε Κ. 



Σύνοψη Ερευνητικού Έργου

Συστηματική Διερεύνηση Ανθεκτικότητας Ινο λεγμάτων σε

ΑνόργανηΜήτρα ΙΑΜ και στοιχείων Ο λισμένου

Σκυροδέματος ενισχυμένα με ΙΑΜ

Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες ε ισκευής και ενίσχυσης κατασκευών ο λισμένου σκυροδέματος ΟΣ ου αρατηρούνται σήμερα

ωθούν την ερευνητική κοινότητα στην ανακάλυψη νέων καινοτόμων ανθεκτικών υλικών και τεχνικών λύσεων ου να

εξασφαλίζουν α οτελεσματικά και ουσιαστικά τόσο την στατική της ε άρκεια και λειτουργία όσο και την ανθεκτικότητα της

ροτεινόμενης λύσης Σε αυτή τη κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια έχει ανα τυχθεί η τεχνολογική λύση ενίσχυσης με υφάσματα

ινών σύνθετων υλικών σε μορφή λέγματος με βροχίδες ινο λέγματα σε ανόργανη μήτρα Ο όρος ου έχει ροταθεί στην διεθνή

βιβλιογραφία για αυτά τα νέου τύ ου μανδύα υλικά είναι και α οδίδεται στην Ελληνική γλώσσα

ως Ινο λέγματα σε Ανόργανη Μήτρα ΙΑΜ

Σε γενικές γραμμές αν και η συμ εριφορά στοιχείων ΙΑΜ ως μέσω ενίσχυσης έχει διερευνηθεί αρκετά το ίδιο δεν ισχύει για την

ανθεκτικότητα τους Δεδομένου ότι η στρώση ΙΑΜ εφαρμόζεται στην εξωτερική ε ιφάνεια στοιχείων ΟΣ ο σωστός σχεδιασμός

ανθεκτικότητας του ενισχυόμενου δομικού μέλους θα ρέ ει να μεριμνά για την ε αρκή αντοχή και ανθεκτικότητα στο χρόνο τόσο

του μέλους ΟΣ όσο και της στρώσης ΙΑΜ

Στα λαίσια του ρογράμματος θα γίνει συστηματική διερεύνηση της ανθεκτικότητας των στοιχείων ΙΑΜ αλλά και των

δομικών στοιχείων ΟΣ ενισχυμένων με ΙΑΜ κάτω α ό έντονα ε ιθετικά εριβάλλοντα για τα ΙΑΜ και για τις κατασκευές ΟΣ ό ως η

δράση χλωριόντων και η διείσδυση διοξειδίου του άνθρακα α ό την ατμόσφαιρα χαρακτηριστικά αράκτιων και αστικών

εριοχών στοχεύοντας στην δημιουργία καταλλήλων ΙΑΜ τα ο οία ενισχύοντας ένα δομικό μέλος εκτός α ό την αύξηση στην

αντοχή θα του ροσδίδουν και αύξηση στη διάρκεια ζωής του



Ο Αντίκτυ ος στην Κοινωνία

Η υλο οίηση των στόχων του θα ε ιφέρει σημαντικά οφέλη σε κοινωνικό και οικονομικό ε ί εδο Η

δημιουργία ανθεκτικών λύσεων σύνθετων υλικών τύ ου ΙΑΜ στα λαίσια του και η εφαρμογή τους

στην ενίσχυση κατασκευών ο λισμένου σκυροδέματος εκτός α ό την αύξηση στην αντοχή τους θα ε ιφέρει και

ε ιμήκυνση στη διάρκεια ζωής τους

Αναλογιζόμενοι την στροφή στην οικοδομική δραστηριότητα α ό νέες κατασκευές σε ενισχύσεις ε ισκευές

υ αρχουσών αλλά και το υψηλό κόστος αυτών των ενεργειών ερί ου της ολικής οικοδομικής

δραστηριότητας ου αρατηρείται σε Ευρω αϊκό ε ί εδο τεχνολογικές λύσεις ου αυξάνουν την διάρκεια ζωής

κατασκευών και μειώνουν είτε την ανάγκη ε ισκευών ενισχύσεων είτε το κόστος τους είναι θεμιτές και

ε ιδιωκόμενες Ε ι λέον και ακόμα ιο σημαντική είναι η γενικότερη αίσθηση ασφάλειας των κατασκευών

ου αυτή η νέα τεχνολογία θα ε ιφέρει στον ολίτη και στην κοινωνία γενικότερα ιδιαίτερα σε μία ενεργά

σεισμική χώρας ό ως η Ελλάδα



Μου δίνεται η δυνατότητα να εκ ονήσω έρευνα υψηλού ε ι έδου στη χώρα μου να αξιο οιήσω τις

δυνατότητες μου και να αράγω γνώση και τεχνογνωσία στον τομέα ειδίκευσής μου ου θα βοηθήσει

την κοινωνία γενικότερα

Αξιο οιούμαι βλέ ω ότι υ άρχουν δομές υ οστήριξης ερευνητών έχω την ευκαιρία να συνεχίσω να

μένω στη χώρα μου και να κάνω ίσως το ιο σημαντικό βήμα στην ακαδημαϊκή μου καριέρα

αυτοτελή έρευνα στο αντικείμενο μου

Με δυο λόγια και ε ιγραμματικά χρηματοδότηση του ΕΛ ΙΔ Ε Κ σημαίνει για εμένα Μένω Ελλάδα

Συνεχίζω Ερευνητικά Στραγγίζω εξαντλώ το μυαλό μου στη χώρα μου δίνοντας έτσι μία άλλη

διάσταση στον όρο

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος 

Δρ. Σωτήρης Δέμης

Η χρηματοδότηση του ΕΛ ΙΔ Ε Κ
σημαίνει



Λ Συγγρού Σάρδεων
Τ Κ Νέα Σμύρνη Αθήνα
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