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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία αποτελεί το πρώτο 

στάδιο της μελέτης για τη διατήρηση in situ 

των πήλινων αρχιτεκτονικών στοιχείων και 

κατασκευών που βρέθηκαν στην ανασκαφή 

του Δισπηλιού. Το αρχαιολογικό υλικό έχει 

υποστεί έντονη διάβρωση με αποτέλεσμα 

την κατάρρευση του, ενώ υπάρχει μεγάλη 

δυσκολία διατήρησής του κατά την εξέλιξη 

της ανασκαφής. Το ζητούμενο είναι να δια-

τηρηθούν τα ευρήματα στον χώρο ώστε να 

είναι επισκέψιμα από τους ειδικούς και το 

κοινό. Η μελέτη πραγματοποιείται στο πλαί-

σιο της υπάρχουσας συνεργασίας της Ανα-

σκαφής του Δισπηλιού με το Τμήμα Συντή-

ρησης Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης του 

Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της 

Αθήνας. Συνολικά η μελέτη περιλαμβάνει 

τη χημική, ορυκτολογική και πετρογραφική 

ανάλυση του πηλού, την διερεύνηση των αι-

τίων και των μηχανισμών της φθοράς του, 

τη μελέτη των φυσικών και μηχανικών ιδι-

οτήτων του και τη μελέτη υλικών για την 

αποκατάσταση της συνοχής του. Στο παρόν 

τμήμα παρουσιάζεται η ανάλυση του προ-

βλήματος και η ανάπτυξη της πειραματικής 

μεθοδολογίας εφόσον κατά την παρούσα 

περίοδο η μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη. 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Με τον όρο πηλός χαρακτηρίζεται το 

μίγμα το οποίο αποτελείται από πηλοκονία, 

αδρανή υλικά και νερό. Η πηλοκονία είναι 

μια λεπτόκοκκη, γαιώδης ουσία η οποία γί-

νεται εύπλαστη όταν έρχεται σε επαφή με 

νερό. Ως προς την προέλευσή χαρακτηρίζε-

ται ως φυσική κονία1, ωστόσο στην πράξη 

δε βρίσκεται σχεδόν ποτέ σε καθαρή μορφή 

(ελεύθερη) στη φύση. Είναι πάντοτε αναμιγ-

μένη με άλλα αδρανή υλικά διαφορετικής 

σύστασης και κυρίως με άμμο. 

Η πηλοκονία δεν έχει ορισμένη φυσική-

ορυκτολογική ή χημική σύσταση. Τα βασικά 

συστατικά της είναι διάφορες ενώσεις του 

1  Φυσικές ονομάζονται οι κονίες οι οποίες βρίσκονται ελεύθερες στη φύση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

αμέσως, χωρίς οποιαδήποτε κατεργασία. Εκτός από την πηλοκονία, τέτοιες κονίες είναι οι φυσικές ποζολάνες 

όπως η θηραϊκή γη κλπ.
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αργιλίου και του πυριτίου (συνήθως αρ-

γιλικά ή/και αργιλοπυριτικά ορυκτά). Πιο 

σημαντικά είναι τα αργιλικά ορυκτά2, τα 

οποία είναι ένυδρα φυλλοπυριτικά ορυ-

κτά που εμφανίζονται συνήθως σε πολύ 

μικρούς κρυστάλλους. Τα πιο σημαντικά 

ορυκτά των αργίλων είναι ο καολινίτης, 

o ιλλίτης και ο μοντμοριλονίτης (Δαβή 

1991). Ταυτόχρονα μπορεί να υπάρχουν 

προσμίξεις οξειδίων του σιδήρου, άλατα 

του ασβεστίου, του μαγνησίου καθώς και 

διαφόρων αλκαλίων.

Η πηλοκονία ανήκει στην κατηγορία των 

αεροπαγών κονιών3 η οποία να σταθεροποι-

ηθεί θα πρέπει να εκτεθεί στον ατμοσφαιρι-

κό αέρα, οπότε εξατμίζεται το νερό που πε-

ριέχεται σε αυτή. Οταν ξηραθεί, συγκολλού-

νται τα μόρια των αδρανών υλικών με τους 

κόκκους της κονίας και μεταξύ τους. Επάνω 

σε αυτήν την ιδιότητα βασίζεται και η κα-

τασκευή των δομικών στοιχείων από πηλό 

(χωρίς όπτηση) - στην παρούσα περίπτωση 

τα πήλινα δομικά στοιχεία που συναντώνται 

στην ανασκαφή. Μετά την ξήρανση, (αν δεν 

έχει προηγηθεί όπτηση), το μίγμα δε μετα-

τρέπεται σε σταθερή ένωση, με συνέπεια, αν 

διαποτιστεί πάλι με νερό να επανέρχεται η 

Εικ. 1. Κρύσταλλοι καολινίτη, ηλεκτρονικό μι-
κροσκόπιο σάρωσης (Hollinetz, 2004)

Εικ. 2. Ακτινοδιαγράμματα ορυκτολογικής ανά-
λυσης (XRD) τριών δειγμάτων από τον ανασκα-
φικό χώρο. Διακρίνονται τα ορυκτά: Xαλαζίας (Q 
quartz), πλαγιόκλαστο (P plagioclase), ασβεστί-
της (C calcite), αιματίτης (H hematite), ιλλίτης/
μουσκοβίτης (I/M illite/muscovite), άστριοι (KF 
K-feldspar), (Hollinetz, 2004)

κονία στην πλαστική της κατάσταση. 

Μια τυπική σύσταση πηλού, εκφρασμένη 

με τη μορφή της περιεκτικότητας σε συμβα-

τικά οξείδια, παρουσιάζεται στον πίνακα 

που ακολουθεί:

2  Μπορεί να τα συναντήσει κανείς και ως ομάδα ορυκτών της αργίλου, ή πιο απλά άργιλοι (Clay minerals, Famille 

des argiles, Tonmineralien).
3  Είναι οι κονίες που ξηραίνονται ή πήζουν μόνο όταν έλθουν σ’ επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Εκτός από την 

πηλοκονία, τέτοιες κονίες είναι η άσβεστος, η γύψος κλπ.

SiO
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45-70%
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2
O

3
10-30%

CaO μέχρι 20%

Fe
2
O

3
μέχρι 6%

MgO 2-3%

Πίν. 1. Τυπική χημική σύσταση πηλού

Όσον αφορά στα δομικά στοιχεία τα 

οποία βρέθηκαν στον ανασκαφικό χώρο 

του Δισπηλιού, παρουσιάζουν ποικιλία 

ως προς συγκεκριμένες ιδιότητες όπως το 

χρώμα, η υφή και η σύστασή τους. Βάσει 

ταξινόμησης η οποία πραγματοποιήθηκε 

στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας της 

φοιτήτριας του τμήματος Συντήρησης 

Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Christine 
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Hollinetz με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. 

Βασίλειο Λαμπρόπουλο, μια πρώτη κατη-

γοριοποίηση του πηλού είναι η παρακά-

τω:

1. Ανοιχτόχρωμος (υπόλευκος ή υπότε-

φρος), ελαφρύς πηλός με αρκετές προσμί-

ξεις,

2. Σκουρόχρωμος (καστανός ή τεφρός), 

βαρύς και συμπαγής πηλός καθαρός από 

προσμίξεις,

3. Αμορφος πηλός με έντονη πορτοκα-

λί ή κόκκινη χρωματική απόχρωση, αρκετά 

βαρύς, που περιέχει εκτός από τις συνήθεις 

προσμίξεις και αρκετά οργανικά υλικά (π.χ. 

άχυρο)

Βάσει των μακροσκοπικών και στερεο-

σκοπικών παρατηρήσεων οι οποίες βρίσκο-

νται σε εξέλιξη στην παρούσα μελέτη, στη 

μάζα του πηλού υπάρχουν διάφορες προσμί-

ξεις όπως ίχνη και αποτυπώματα ξύλινων 

στοιχείων και καλαμιών, αδρανή υλικά σε 

διάφορες κοκκομετρίες και ποσοστά, μικρά 

τεμάχια πηλού δευτερογενούς προέλευσης 

κ.ά. Σε λίγα δείγματα εντοπίζεται η ύπαρξη 

επιχρίσματος σε διαδοχικές επιστρώσεις, 

ίχνη καύσης κ.ά. 

Φυσικά χαρακτηριστικά όπως το πορώ-

δες (Borelli, 1999), η υδαταπορρόφηση, η 

τριχοειδής αναρρίχηση (BS EN 1925, BS EN 

1936, BS EN 1375), η ακριβής μέτρηση του 

χρώματος με ηλεκτρονικό χρωματόμετρο 

και κλίμακα Μunsell, καθώς και μηχανικές 

ιδιότητες όπως η αντοχή σε μονοαξονική 

θλίψη (Bell 2000), είναι μετρήσεις οι οποίες 

βρίσκονται σε διαδικασία διεξαγωγής και οι 

οποίες ταυτόχρονα με τις χημικές και ορυ-

κτολογικές αναλύσεις θα συντελέσουν στην 

αποτίμηση των υλικών και των μεθόδων 

στερέωσης των πήλινων δομικών στοιχεί-

ων. 

3. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η διάβρωση των πήλινων ευρημάτων 

εμφανίζεται με τη μορφή εκτεταμένων και 

ακανόνιστων αποσαθρώσεων που οδηγεί σε 

σημαντική απώλεια υλικού και, σταδιακά, σε 

σοβαρή αλλοίωση της μορφής τους. Ο τύπος 

αυτός της φθοράς σχετίζεται πιθανότατα 

με τη συμπεριφορά γενικά των αργιλούχων 

υλικών στις ατμοσφαιρικές συνθήκες, με τη 

σύσταση και τη μικροδομή του υλικού, κα-

θώς και με τις μεταβαλλόμενες, ακόμα και 

ήπια, συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας 

της ατμόσφαιρας. Κατά την ρόφηση του νε-

ρού τα αργιλικά συστατικά έχουν την τάση 

να ενυδατώνονται και να αυξάνουν τον όγκο 

τους. Η διόγκωση αυτή έχει ως συνέπεια την 

ανάπτυξη ισχυρών τάσεων στο εσωτερικό 

των πηλών που τελικά οδηγούν στη διάρρη-

ξη τους. Κατά την φάση της ξήρανσης, όταν 

αποβάλλουν το νερό, οι άργιλοι συρρικνώ-

νονται και μετατρέπονται σε σκόνη (θιξο-

τροπική συμπεριφορά) (Scherer & Gonzalez 

2008).

Ενας ακόμη σημαντικός παράγοντας δι-

άβρωσης είναι η ύπαρξη διαλυτών αλάτων 

των οποίων οι κύκλοι κρυστάλλωσης προ-

καλούν την διάρρηξη των πόρων του υλι-

κού και οδηγούν στην κατάρρευσή του. Οι 

εργαστηριακές μετρήσεις σε θραύσματα και 

σε δείγματα χώματος που ελήφθησαν από 

την ανασκαφή, έδειξαν την υψηλή αγωγιμό-

τητα των διαλυμάτων αφαλάτωσης καθώς 

και την ύπαρξη ιόντων Cl- (750 mg/l), ιό-

ντων SO
4

2- (1600 mg/l) και ιόντων NO
3

- (500 

mg/l), 

Τέλος, λόγω του κλίματος της περιοχής, 

Εικ. 3. Ιχνη στη μάζα του πηλού από ίνες ξυλώ-
δους προέλευσης. Δείγμα από τον ανασκαφικό 
χώρο. Στερεοσκοπική παρατήρηση x10

Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ IN SITU ΤΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΔΙΣΠΗΛΙΟ



90

ο παγετός συντελεί δραστικά στην αποσά-

θρωση του υλικού (Θεουλάκης 1995).

4. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ �
ΠΡΩΤΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

IN SITU

Τον Οκτώβριο του 2008, πραγματοποι-

ήθηκε η δεύτερη επίσκεψη της μελετητικής 

ομάδας στον ανασκαφικό χώρο του Δισπη-

λιού με σκοπό τη διεξαγωγή δειγματοληψί-

ας. Τα δείγματα που ελήφθησαν μεταφέρ-

θηκαν στο Εργαστήριο Συντήρησης Λίθου 

ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες 

αναλύσεις και δοκιμές στερέωσης, όπως αυ-

τές περιγράφονται στην πειραματική διαδι-

κασία. 

Η επιλογή των δειγμάτων έγινε βάσει 

των μακροσκοπικών τους χαρακτηριστικών 

και της θέσης τους στην ανασκαφή. 

Κατά τη διαδικασία της δειγματοληψί-

ας, πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα και οι 

πρώτες πιλοτικές δοκιμές στερέωσης τόσο 

σε θραύσματα δομικών στοιχείων όσο και σε 

εύρημα από πηλό (πιθανώς εστία), το οποίο 

αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην ανασκαφή. 

Για τις δοκιμές στερέωσης χρησιμοποιή-

θηκαν ακρυλικές ρητίνες χαμηλής συγκέ-

ντρωσης (Primal 532K 5% κ.ο. και Lascaux 

Hydroground N750 5% κ.ο.) και εστέρες του 

πυριτικού οξέως με υδρόφοβες ιδιότητες 

(Silex OH και Funcosil Steinfestiger 100).

Τα θραύσματα στερεώθηκαν στο εργα-

στήριο της ανασκαφής και υπολογίσθηκε ο 

όγκος των διαλυμάτων που απορρόφησαν. 

Στη συνέχεια, τα εμποτισμένα θραύσματα 

τοποθετήθηκαν στον ανασκαφικό χώρο 

κάτω από πρόχειρο στέγαστρο ώστε να με-

λετηθεί η συμπεριφορά τους στο χρόνο. 

Οσον αφορά στην in situ στερέωση του 

ευρήματος από πηλό, με δεδομένο ότι η πε-

ρίοδος διατήρησης των ευρημάτων μετά 

την αποκάλυψή τους είναι ιδιαίτερα μικρή 

(μέσα σε λίγους μήνες κονιοποιούνται χά-

νοντας τελείως την αρχική τους μορφή), η 

συγκεκριμένη επέμβαση κρίθηκε αναγκαία. 

Η εφαρμογή των υλικών στερέωσης πραγ-

ματοποιήθηκε με επάλειψη σε τέσσερις δια-

φορετικές περιοχές του ευρήματος.

Εικ. 4. Εξανθίσεις διαλυτών αλάτων σε θραύσματα από τον ανασκαφικό χώρο

Εικ. 5. Ανασκαφικός χώρος μετά την απομάκρυν-
ση των καλυμμάτων. Η περιοχή της δειγματολη-
ψίας. Διακρίνονται τα ευρήματα από πηλό

Π. ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ, Ν.-Α. ΣΤΕΦΑΝΗΣ & Γ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Εικ. 6. Δοκιμές στερέωσης στο εργαστήριο

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

4.1. Πειραματική μεθοδολογία

Ο στόχος των δοκιμών στερέωσης είναι 

η εξεύρεση του καταλληλότερου υλικού για 

την αποκατάσταση της συνοχής των δια-

βρωμένων τμημάτων των αυθεντικών πη-

λών που εμφανίζουν χαλαρή δομή. Επίσης, 

στόχος είναι και ο περιορισμός της δυνατό-

τητας της απορρόφησης και κυκλοφορίας 

του νερού στο δίκτυο των μικρορηγματώσε-

ων. Για τις δοκιμές στερέωσης θα χρησιμο-

Εικ. 7. In situ στερέωση πήλινου ευρήματος στον ανασκαφικό χώρο

ποιηθούν τα δείγματα του αυθεντικού υλι-

κού που ελήφθησαν για τον συγκεκριμένο 

σκοπό. Ως μέθοδος εφαρμογής του στερεω-

τικού διαλύματος, επιλέχθηκε ο εμποτισμός 

μέσω φυσικής ρόφησης από το σύστημα τρι-

χοειδών πόρων των πηλών. Θα δοκιμασθούν 

τέσσερα είδη στερεωτικών: Ανόργανα στε-

ρεωτικά υλικά και κολλοειδή αιωρήματα 

ανόργανων υλικών, ακρυλικά πολυμερή, 

σιλάνια με ή χωρίς υδρόφοβες ενώσεις του 

πυριτίου και συνδυασμός αντι-διογκωτικών 

και σιλανίων (Wheeler 2008). 

Προκειμένου να ελεγχθεί η αποτελεσμα-
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τικότητα των υλικών στερέωσης και η επί-

δραση τους στην ανθεκτικότητα των πηλών, 

θα μελετηθεί η συμπεριφορά των κατεργα-

σμένων δειγμάτων σε επαναλαμβανόμενους 

κύκλους τεχνητής γήρανσης σε κλιματικό 

θάλαμο. Η συμπεριφορά των πηλών και τα 

αποτελέσματα των κύκλων θα συγκριθούν 

με αυτά μιας ομάδας μη κατεργασμένων δειγ-

μάτων αναφοράς. Η αποτίμηση των δοκιμών 

περιλαμβάνει δύο στάδια: την εργαστηριακή 

μελέτη και την πιλοτική εφαρμογή στο πεδίο 

των υλικών και μεθόδων που προκρίθηκαν 

ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα δεδο-

μένα για την σύνταξη της τελικής πρότασης. 

Σε εργαστηριακή κλίμακα, η αποτίμηση των 

δοκιμών περιλαμβάνει την μελέτη των φυ-

σικών χαρακτηριστικών και της ανθεκτικό-

τητας των κατεργασμένων δοκιμίων και την 

σύγκριση των ιδιοτήτων τους με τις αντίστοι-

χες που μετρήθηκαν πριν από την κατεργα-

σία. Ετσι, θα μετρηθούν και θα συγκριθούν τα 

φυσικά χαρακτηριστικά τους όπως χρώμα, 

πορώδες, συντελεστής τριχοειδούς αναρρί-

χησης, μηχανικές αντοχές και συμπεριφορά 

σε κύκλους τεχνητής γήρανσης. Με τον τρόπο 

αυτό θα γίνει ο αποτελεσματικός έλεγχος των 

νέων ιδιοτήτων των πηλών ώστε να προκρι-

θούν συγκεκριμένα υλικά και μέθοδοι στερέ-

ωσης. Στη συνέχεια, με βάση τα εργαστηριακά 

αποτελέσματα, θα εφαρμοσθούν στο πεδίο τα 

υλικά που επιλέχθηκαν κατά τις δοκιμές. 

4.2. Υλικά στερέωσης

Για τη στερέωση με ανόργανα υλικά 

χρησιμοποιείται κυρίως διάλυμα υδροξει-

δίου του ασβεστίου (Ca(OH)
2
), που μετα-

τρέπεται, από το ατμοσφαιρικό διοξείδιο 

του άνθρακα (CO
2
), σε ανθρακικό ασβέστιο 

(CaCO
3
). Η σταθεροποίηση, στην περίπτωση 

αυτή, οφείλεται στην απόθεση υδροξειδίου 

του ασβεστίου στα τοιχώματα των ρωγμών 

και την επιταξιακή ανάπτυξη κρυστάλλων 

ασβεστίτη (CaCO
3
) μέσω της αντίδρασής 

των πρώτων με το διοξείδιο του άνθρακα. 

Το νέο υλικό είναι ασθενώς συνδεδεμένο με 

τα αυθεντικά ορυκτά του υλικού, και μπορεί 

να στερεώσει ικανοποιητικά ρωγμές όχι με-

γαλύτερες από 10-50 μm.

Οι ακρυλικές ρητίνες είναι υδρολύματα 

(γαλακτώματα) στα οποία το ακρυλικό πο-

λυμερές κολλοειδών διαστάσεων (της τάξε-

ως των 0,06 μm) είναι διασκορπισμένο κατά 

περίπου 30% σε υδατική φάση. Εισάγεται 

στο υλικό απ’ ευθείας, στην επιθυμητή συ-

γκέντρωση, ανάλογα με την μέθοδο εμποτι-

σμού που έχει επιλεγεί. Η στερέωση επιτυγ-

χάνεται με την εξάτμιση της υδατικής φάσης 

και την απόθεση των κολλοειδών σωματιδί-

ων στους πόρους του υλικού. 

Τα σιλάνια είναι εστέρες του πυριτικού 

οξέως, με διαλύτη n-προπανόλη. Η στερέω-

ση κυρίως, και σε πολύ μικρότερο βαθμό η 

υδροφοβίωση, επιτυγχάνεται με την απόθεση 

άμορφου διοξειδίου του πυριτίου (SiO
2
) που 

προκύπτει από την υδρόλυση των εστέρων 

του πυριτικού οξέως, στους πόρους του υλι-

κού. Η στερέωση οφείλεται στο σχηματισμό 

αλυσίδων -Si-O-Si-O- που συνδέουν τους κόκ-

κους ή τους κρυστάλλους του προς στερέω-

ση υλικού μεταξύ τους. Επομένως η μέθοδος 

αυτή είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, όταν 

εφαρμόζεται σε υλικά αργιλοπυριτικής σύ-

στασης, που διαθέτουν ομάδες -ΟΗ στο πλέγ-

μα τους. Σπουδαίο ρόλο, εκτός από το είδος 

του προς στερέωση υλικού, παίζουν η ποσό-

τητα του νερού, η παρουσία καταλύτη, και το 

βάθος εμποτισμού. Προκειμένου να επιτευ-

χθούν καλύτερα αποτελέσματα, από πλευράς 

υδροφοβίωσης, είναι δυνατόν να χρησιμοποι-

ηθεί μίγμα του πυριτικού εστέρα (τετρααιθο-

ξυ-σιλάνιου) με αλκυλ - τριαλκοξυσιλάνιου 

(μεθυλ-τριαιθοξυσιλάνιου, CH
3
Si(OC

2
H

5
)

3
). 

Συναφή υλικά είναι αυτά της κατηγορί-

ας των εστέρων του πυριτικού οξέως, στην 

αλυσίδα των οποίων παρεμβάλλονται μεθύ-

λια (-CH
3
) και χρησιμοποιούνται για στερέ-

ωση και υδροφοβίωση. Κατά την υδρόλυση 

των εστέρων του πυριτικού οξέως, οι συ-

νεχείς δεσμοί -Si-O-Si-Ο- που προκύπτουν, 

σταθεροποιούν το υλικό ενώ η οργανική 

ομάδα (-CH
3
), απ’ ευθείας συνδεδεμένη με 

το πυρίτιο, προσδίδει υδρόφοβες ιδιότητες 

στην επιφάνεια.
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Summary
In situ preservation of the clay architectural structures from Dispilio: 

Material characterisation and development of the experimental 

methodology for its consolidation 

Panagiotis Theoulakis, Nikolaos-Alexios A. Stefanis & Giorgos Gerogiannis

The present paper is a report of the prelimi-

nary results of the study for the consolidation of 

the clayey architectural elements and structures 

that are found at the excavation of the Neolithic 

settlement of Dispilio, Kastoria. The archaeologi-

cal material has suffered severe weathering af-

ter its excavation resulting to its breakdown and 

subsequent loss. The subject of the research is to 

preserve the clayey �indings in situ in order to for 

the specialists and the public to have access to 

this important archaeological material. The study 

is conducted in collaboration with Dispilio Exca-

vations and the Department of Conservation of 

Antiquities and Works of Art of the Technological 

educational institute of Athens. It comprises of the 

chemical, mineralogical and petrographic analysis 

of the material, the investigation of the pathol-

ogy and the decay mechanisms, the study of the 

physical and mechanical properties and the study 

of conservation materials and techniques to con-

solidate it. In the present part the analysis of the 

problem and the development of the experimen-

tal methodology are presented.

Weathering of the material is the result of en-

dogenous factors that correspond to the thixotro-

pic behaviour of argillaceous materials to the �luc-

tuations of moisture and temperature. Further-

more, soluble salts crystallisation cycles as well as 

freeze and thaw cycles cause crumbling of the ma-

terial leading to its rapid deterioration. In order 

to consolidate the �indings four widely used con-

solidation materials were applied on fragments 

that were placed at the excavation site in order to 

study their ef�iciency. Moreover, fragments of the 

material were transferred in the Stone Conserva-

tion Laboratory of the TEI of Athens, in order to 

test more consolidation materials and methods 

and to evaluate their consolidation ef�iciency. The 

study is still in progress and the results will indi-

cate the most suitable method. 
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