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ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται 

το δεύτερο στάδιο της μελέτης για τη δια-

τήρηση in situ των νεολιθικών πήλινων ευ-

ρημάτων από την ανασκαφή του Δισπηλιού. 

Η μελέτη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 

υπάρχουσας συνεργασίας της ανασκαφής 

του Δισπηλιού με το Εργαστήριο Συντήρη-

σης Λίθου του Τμήματος Συντήρησης Αρχαι-

οτήτων και Εργων Τέχνης του Τεχνολογικού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Αθήνας. 

Στο πρώτο στάδιο της μελέτης παρουσι-

άσθηκε ο χαρακτηρισμός του υλικού, η διε-

ρεύνηση της παθολογίας του, η διαδικασία 

της δειγματοληψίας, καθώς και οι πρώτες 

επί τόπου δοκιμές στερέωσης (Θεουλάκης et 
al. 2008). Αναπτύχθηκε, τέλος, η μεθοδολο-

γία της μελέτης στερέωσης με ταυτόχρονη 

αναφορά στα υλικά κατεργασίας που επρό-

κειτο να χρησιμοποιηθούν. 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας παρου-

σιάζεται αναλυτικά η πειραματική διαδικα-

σία η οποία ακολουθήθηκε στο εργαστήριο 

για τη στερέωση και προστασία των δειγμά-

των, με αναλυτική αναφορά στα υλικά και 

στις μεθόδους κατεργασίας που εφαρμόσθη-

καν, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιείται μια 

πρώτη αποτίμηση τόσο των επιλεγμένων 

υλικών, όσο και των αντίστοιχων μεθόδων. 

Η αποτίμηση αυτή πραγματοποιείται βάσει 

τόσο της μεταβολής των φυσικών χαρακτη-

ριστικών των δοκιμίων (πορώδες, τριχοει-

δής αναρρίχηση, υδατοαπορρόφηση, χρώμα 

πριν και μετά τη στερέωση), όσο και της 

ανθεκτικότητας των δοκιμίων σε κύκλους 

εντατικής γήρανσης (δοκιμές κρυστάλλω-

σης διαλυτών αλάτων, δοκιμές παγετού). 

Η συνολική και οριστική αποτίμηση των 

μεθόδων θα πραγματοποιηθεί με την ολο-

κλήρωση των συμπληρωματικών δοκιμών, 

όπως η μέτρηση της μηχανικής αντοχής δι-

* Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Αθήνας, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης, Εργαστήριο Συ-

ντήρησης Λίθου, Οδός Αγ. Σπυρίδωνος, 12210, Αθήνα, Τηλ. 210 5385417, Fax 210 5385406. e-mail: stonelab@

teiath.gr



90
Π. ΘΕΟΥΛΑΚΗΣ, Ν.BΑ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ, Γ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, Κ. ΖΙΩΓΑ, Κ. ΧΑΤΖΗ

αμορφωμένων δοκιμίων σε μονοαξονική 

θλίψη, η ολοκλήρωση των δοκιμών επιτα-

χυνόμενης γήρανσης και η αποτίμηση των 

πρώτων in situ δοκιμών στερέωσης, όπως 

αυτές περιγράφονται στο πρώτο στάδιο της 

μελέτης (Θεουλάκης et al. 2008).

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Στόχος των κατεργασιών στερέωσης είναι 

η αποκατάσταση της συνοχής των διαβρω-

μένων τμημάτων των αυθεντικών πηλών 

που εμφανίζουν χαλαρή δομή και η ενίσχυση 

της ανθεκτικότητάς τους στο περιβάλλον της 

ανασκαφής, γεγονός που ισοδυναμεί με τον 

περιορισμό της δυνατότητας απορρόφησης 

και κυκλοφορίας του νερού στο δίκτυο των 

μικρορηγματώσεων και των τριχοειδών.

Η κατεργασία των ευρημάτων από πηλό, 

αποβλέπει αφ’ ενός στη στερέωση και συ-

ντήρηση του διαβρωμένου τμήματος και 

αφ’ ετέρου στην προστασία του υγιούς, με 

την έννοια της επιβράδυνσης, ακόμα και 

αναστολής της εξέλιξης του φαινομένου. 

Οι κατεργασίες για στερέωση είναι φαι-

νομενικά απλές. Μεταβάλλοντας, όμως, τη 

δομή του αυθεντικού υλικού και τη φυσι-

κοχημική συμπεριφορά της εσωτερικής επι-

φάνειας δημιουργούν, σχεδόν αναπόφευ-

κτα, ετερογένεια στη μάζα του πηλού. Για το 

λόγο αυτό, μεταξύ των βασικών προϋποθέ-

σεων που συνήθως ζητείται να πληροί ένα 

υλικό κατεργασίας, προκειμένου να χρησι-

μοποιηθεί με ασφάλεια είναι οι εξής: 

• Φυσικές ιδιότητες που να του επιτρέπουν 

καλή συνεργασία με τον πηλό, χωρίς να τον 

καταστρέφει, δηλαδή, μηχανικές αντοχές, 

θερμικό συντελεστή διαστολής, διαπερα-

τότητα σε νερό, ατμούς κ.ά., που να είναι 

συμβατά με τα αντίστοιχα χαρακτηριστι-

κά του πηλού.

• Αισθητική συμβατότητα, να μην αλλοιώνει 

δηλαδή την εμφάνιση του πηλού.

• Χημική σταθερότητα.

• Ρύθμιση της διάχυσης του νερού και των 

υδρατμών στο προς στερέωση υλικό, έτσι 

ώστε η δράση των διαβρωτικών φαινομέ-

νων να είναι ηπιότερη. 

Για να προχωρήσουμε στην εφαρμογή 

μιας μεθόδου κατεργασίας θα πρέπει, στην 

ιδανική τουλάχιστον περίπτωση, να ισχύ-

ουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Να είναι γνωστές οι ιδιότητες των υλικών 

που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. 

• Να έχουν μελετηθεί τα χαρακτηριστικά 

του συστήματος υλικό κατεργασίας-πηλός 

(εμποτισμένο στρώμα).

• Να είναι γνωστές οι λεπτομέρειες του μηχα-

νισμού δράσης κάθε παράγοντα φθοράς.

• Να εμφανίζει ικανοποιητική συμπεριφορά 

σε συνθήκες προσομοίωσης του φαινομέ-

νου στο εργαστήριο και εξίσου αποτελε-

σματική συμπεριφορά σε εφαρμογές πιλό-

τους, στο φυσικό περιβάλλον. 

• Να παρέχει πρακτική ευκολία εφαρμογής 

του υλικού στον πηλό.

Προκειμένου να ελεγχθεί η αποτελε-

σματικότητα των υλικών στερέωσης και 

η επίδρασή τους στην ανθεκτικότητα των 

πηλών, ελέγχεται η μεταβολή (πριν από και 

μετά την κατεργασία) ορισμένων φυσικο-

χημικών και μηχανικών χαρακτηριστικών 

(ενεργό πορώδες, τριχοειδής αναρρίχηση, 

υδαταπορρόφηση, χρώμα, μηχανική αντοχή) 

καθώς και η συμπεριφορά των δοκιμίων σε 

κύκλους επιταχυνόμενης γήρανσης. Με τον 

τρόπο αυτό γίνεται αποτελεσματικός έλεγ-

χος των νέων ιδιοτήτων των πηλών ώστε 

να προκριθούν συγκεκριμένα υλικά και μέ-

θοδοι στερέωσης (Caselli & Kagi 1995).

Η μελέτη των φυσικών χαρακτηριστι-

κών του πηλού πραγματοποιήθηκε τόσο σε 

διαμορφωμένα κυβικά δοκίμια διαστάσεων 

4x4x4 εκ., όσο και σε ακανόνιστα δείγματα 

πηλού με τις παραπάνω διαστάσεις κατά 

προσέγγιση.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η αναζήτηση του κατάλληλου υλικού κα-

τεργασίας πραγματοποιήθηκε με εφαρμογή 

προεπιλεγμένων υλικών σε δοκίμια από πηλό, 

τα οποία ελήφθησαν από τον ανασκαφικό 
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χώρο. Ως κριτήρια για την επιλογή τέθηκαν η 

ικανότητα του στερεωτικού να εμποτίζει στο 

επιθυμητό βάθος, να προσδίδει μηχανική αντο-

χή στο αντικείμενο και ανθεκτικότητα στον 

χρόνο, να αποτρέπει την κρυστάλλωση των 

αλάτων και τη δράση του φαινομένου του πα-

γετού, να επιτρέπει τη διάχυση των υδρατμών 

στο εσωτερικό του αντικειμένου και να μην δη-

μιουργεί επιφανειακό στρώμα. Τέλος, να εφαρ-

μόζεται εύκολα και να μην προκαλεί χρωματι-

κή ή άλλη αισθητική αλλοίωση (Tabasso 2008). 

Για τις δοκιμές στερέωσης επελέγησαν ευρέως 

χρησιμοποιούμενα υλικά, από τρεις βασικές 

ομάδες: ανόργανα υλικά, ακρυλικές ρητίνες και 

οργανικές ενώσεις του πυριτίου. 

Υλικά κατεργασίας 

Για τις δοκιμές στερέωσης εξετάστηκαν 

τα παρακάτω είδη στερεωτικών:

• Κολλοειδή αιωρήματα (νανοδιασπορές) 

Ca(ΟΗ)2

- Calosil E25, νανοδιασπορά υδροξειδίου 

του ασβεστίου [Ca(OH)
2
] 25g/l, σε αιθυλι-

κή αλκοόλη. 

- CaLoSiL IP25, νανοδιασπορά υδροξειδίου 

του ασβεστίου [Ca(OH)
2
] 25g/l, σε ισοπρο-

πανόλη.

• Ακρυλικό γαλάκτωμα

Hydrogrund 5% κ.ο. σε νερό

• Οργανικές ενώσεις του πυριτίου

- Funcosil Steinfestiger 100 (αλκοξυσιλάνιο)

- Funcosil SL (μικρού μοριακού βάρους αλ-

κυλ-αλκοξυ-σιλοξάνιο)

Κατεργασία με νανο-διασπορά
υδροξειδίου του ασβεστίου 

• CaLoSiL E25 (25 g/l nanolime in 
ethanol)
Το CaLoSiL E 25 είναι διάλυμα 25 g/l υδρο-

ξειδίου του ασβεστίου σε αιθανόλη.

• CaLoSiL IP25 25 g/l nanolime in iso-
propanol)
Το CaLoSiL ΙP 25 είναι διάλυμα του υδρο-

ξειδίου ασβεστίου σε ισοπροπανόλη.

Η σταθεροποίηση με τα συγκεκριμένα 

στερεωτικά επιτυγχάνεται με το σχηματισμό 

κρυστάλλων ανθρακικού ασβεστίου (Elert et 
al. 2008). Τα στερεωτικά CaLoSiL περιέχουν 

αιθανόλη ή προπανόλη ως φορείς. Μετά τον 

κορεσμό του δείγματος σε CaLoSiL, ο φορέας 

εξατμίζεται και το υδροξείδιο του ασβεστίου 

μετατρέπεται σε ανθρακικό άλας του ασβε-

στίου μετά την αντίδρασή του με το διοξείδιο 

του άνθρακα της ατμόσφαιρας. 

Κατεργασία με ακρυλικά πολυμερή 
(Hydrogrund 5% κ.ο. σε νερό)

Το Hydrogrund είναι ακρυλική ρητίνη. 

Πρόκειται για ένα υδρόλυμα (γαλάκτωμα) 

στο οποίο το ακρυλικό πολυμερές κολλοει-

δών διαστάσεων είναι διασκορπισμένο σε 

υδατική φάση. Αποτίθεται με εξάτμιση του 

διαλύτη.

Το Hydrogrund αυξάνει την αντοχή του 

αντικειμένου, προσδίδει χημική σταθερότη-

τα, μειώνει την υδατοαπορροφητικότητα 

και αποτρέπει την ανάπτυξη βιολογικών 

μικροοργανισμών. Σε σχέση με τα υπόλοιπα 

θερμοπλαστικά πολυμερή, δεν απορροφά 

στο υπεριώδες. 

Κατεργασία με αλκοξυσιλάνια 
(Funcosil Steinfestiger 100, Funcosil SL)

Τα αλκοξυσιλάνια είναι οργανικές ενώσεις 

του πυριτίου (εστέρες του πυριτικού οξέος) 

οι οποίες αρχικά υδρολύονται και κατόπιν 

συμπυκνώνονται με αποτέλεσμα να προκα-

λούν στερέωση και ήπια υδροφοβίωση στο 

αντικείμενο (Clifton & Frohnsdorff 1982).

Το Funcosil Steinfestiger 100 αντιδρά 

με το νερό που υπάρχει στο πορώδες του 

αντικειμένου ή με την υγρασία της ατμό-

σφαιρας σύμφωνα με την αντίδραση:

 
n Si(C

2
H

5
O)

4
 + 4nH

2
O à nSi(OH)

4
 + 

4nC
2
H

5
OH

nSi(OH)
4
 à (SiO

2
)n + 2nH

2
O

Κατά τη διάρκεια της αντίδρασης παρά-

γεται άμορφο ένυδρο οξείδιο του πυριτίου 

το οποίο εναποτίθεται και παίζει το ρόλο 
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του συνδετικού. Η στερέωση οφείλεται στο 

σχηματισμό αλυσίδων -Si-O-Si-O- οι οποίες 

σταθεροποιούν το υλικό. Η ταχύτητα της 

αντίδρασης εξαρτάται από τη θερμοκρασία 

και την υγρασία. Σε κανονικές συνθήκες (20 

°C, 50% RH ) η εναπόθεση ολοκληρώνεται 

ύστερα από τρεις εβδομάδες.

To Funcosil SL είναι ολιγομερές διάλυμα 

αλκυλ-αλκοξυ-σιλοξανίου. Η παρουσία των 

αλκυλίων που συνδέονται απευθείας με τα 

άτομα του πυριτίου προσδίδουν σημαντικές 

υδρόφοβες ιδιότητες στο τελικώς παραγόμενο 

πολυσιλοξάνιο. Ο πολυμερισμός του ολιγομε-

ρούς ξεκινά στο εσωτερικό του υποστρώμα-

τος με την παρουσία υγρασίας. Συνεπώς, το 

συγκεκριμένο στερεωτικό εμφανίζει μεγάλη 

διεισδυτικότητα. Επιπλέον, προτιμάται για 

τη στερέωση αντικειμένων που βρίσκονται 

σε εξωτερικούς χώρους, γιατί το παραγόμενο 

πολυσιλοξάνιο εμφανίζει ανθεκτικότητα στις 

καιρικές συνθήκες, στην υπεριώδη ακτινοβο-

λία και είναι εξαιρετικό υδρόφοβο. Μετά την 

εφαρμογή του, τα συστατικά του αποτίθενται 

στα εσωτερικά κενά του υποστρώματος με τη 

μορφή μακρομοριακών στρωμάτων τα οποία 

περιορίζουν σημαντικά τη διάχυση του νερού. 

Μέθοδοι κατεργασίας 

Η εφαρμογή των υλικών κατεργασίας 

πραγματοποιήθηκε με δύο τρόπους, με φυ-

σική ρόφηση και με ψεκασμό. Και στις δύο 

περιπτώσεις το στερεωτικό μέσο εμποτίζει 

το δείγμα με τη βοήθεια της δράσης των τρι-

χοειδών πόρων. Η τεχνική της εμβάπτισης 

των δειγμάτων στο στερεωτικό διάλυμα δεν 

εξετάζεται, διότι, καθώς τα ευρήματα για τα 

οποία αυτή προορίζεται αποτελούν αναπό-

σπαστο τμήμα του ανασκαφικού χώρου, η 

εφαρμογή σε αυτά μιας τέτοιας μεθόδου εί-

ναι πρακτικώς αδύνατη.

Εμποτισμός με φυσική απορρόφηση 
μέσω των τριχοειδών

Συνοπτικά η διαδικασία που ακολουθεί-

ται είναι η εξής: Κατάλληλα διαμορφωμένα 

δοκίμια ξηραίνονται και ζυγίζονται. Στη συ-

νέχεια τοποθετούνται σε κλίνη όπου εισάγε-

ται κατάλληλη ποσότητα του υλικού κατερ-

γασίας. Τα δοκίμια αφήνονται να ροφήσουν 

φυσικά το στερεωτικό διάλυμα, μέσω του 

φαινομένου της τριχοειδούς αναρρίχησης 

(Εικ. 1-2), με αντίστοιχη μετακίνηση του 

κάθε δοκιμίου σε ορισμένο χρόνο προκει-

μένου να διαβραχούν όλες οι πλευρές του. 

Στη συνέχεια τα δοκίμια αφήνονται για 30 

ημέρες προκειμένου να εξατμιστεί φυσικά 

ο διαλύτης ή ο φορέας του στερεωτικού και 

ξαναζυγίζονται για να υπολογιστεί η ποσό-

τητα του υλικού που απορροφάται.

Εφαρμογή με ψεκασμό

Συνοπτικά, η διαδικασία που ακολουθεί-

ται είναι η εξής: Κατάλληλα διαμορφωμένα 

δοκίμια ξηραίνονται και ζυγίζονται. Στη συνέ-

Εικ. 1: Κατεργασία δοκιμίων με φυσική ρόφηση 
του στερεωτικού

Εικ. 2: Τα δοκίμια κατά τη διάρκεια της εξάτμι-
σης του διαλύτη των στερεωτικών
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χεια πραγματοποιείται ψεκασμός με το υλικό 

κατεργασίας (Εικ. 3) σε όλες τις επιφάνειες 

του δοκιμίου, και σε κατάλληλους χρόνους, 

με αποτέλεσμα να απορροφούν φυσικά το 

στερεωτικό διάλυμα. Στη συνέχεια αφήνο-

νται για 30 ημέρες προκειμένου να εξατμιστεί 

φυσικά ο διαλύτης ή ο φορέας του στερεωτι-

κού και ξαναζυγίζονται για να υπολογιστεί η 

ποσότητα του υλικού που απορροφήθηκε.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

Η αποτίμηση των δοκιμών στερέωσης 

πραγματοποιείται βάσει της μεταβολής των 

φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών1 

(ενεργό πορώδες, τριχοειδής αναρρίχηση, 

υδαταπορρόφηση, χρώμα, μηχανική αντοχή) 

των κατεργασμένων δοκιμιών καθώς και βά-

σει της συμπεριφοράς των δοκιμίων σε κύ-

κλους επιταχυνόμενης γήρανσης (Karatasios 

et al. 2009; Scherer & González 2008). 

Μεταβολή φυσικών χαρακτηριστικών 

Μεταβολή ενεργού πορώδους
Συνολικά, το ενεργό πορώδες έχει μει-

ωθεί σε ποσοστό από 24,22% έως 72,94%. 

Συγκεκριμένα, το Funcosil 100 επέφερε μεί-

Εικ. 3: Εφαρμογή υλικού κατεργασίας με ψεκασμό Εικ. 4: Κυβικά δοκίμια πηλού κατά τη διάρκεια 
των δοκιμών στερέωσης

Εικ. 5: Ακανόνιστα δοκίμια πηλού κατά τη διάρ-
κεια των δοκιμών στερέωσης

ωση από 30,3% έως 36,41%, το Funcosil 

SL από 40,5% έως 72,94%, το CaLoSil IP 

25 από 24,22 % έως 35,9%, το CaLoSil Ε 

25 από 29,27 % έως 36,36% και τέλος το 

Hydrogrund από 31,8% έως 47,44%.

Μεταβολή συντελεστή τριχοειδούς 
αναρρίχησης

Συνολικά, ο συντελεστής τριχοειδής 

αναρ ρίχησης έχει μειωθεί σε ποσοστό 6,25% 

έως 98,65%. Συγκεκριμένα, το Funcosil 100 

επέφερε μείωση από 62,16% έως 98,33%, 

το Funcosil SL από 62,07% έως 98,65% το 

CaLoSil IP 25 από 32,32 % έως 83,48%, το 

CaLoSil Ε 25 από 6,25 % έως 57,81% και τέ-

λος το Hydrogrund από 6,45 % έως 93,75%. 

1 Τα μηχανικά χαρακτηριστικά αφορούν σε μετρήσεις διαμορφωμένων δοκιμίων σε μονοαξονική θλίψη. Ωστόσο, 

τη στιγμή που συντάσσεται το παρόν κείμενο δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι μετρήσεις με συνέπεια να μην 

περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα στο συγκεκριμένο τεύχος.
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CaLoSil Ε 25 από 7,29 % 

έως 17,42% και τέλος το 

Hydrogrund από 13,22 % 

έως 43,18%. 

Μεταβολή χρώματος
Μεταβολή στο χρώμα 

των πήλινων δοκιμίων εμ-

φανίστηκε σε κάποιο βαθμό 

σε όλα τα δείγματα πηλού 

(ανεξάρτητα από το αρχι-

κό τους χρώμα και το υλικό 

στερέωσης). Το υλικό κα-

τεργασίας που επηρεάζει 

λιγότερο την όψη των δο-

κιμίων είναι το Hydrogrund 

(Εικ. 6, 5η σειρά από κάτω) 

με δεύτερο το Funcosil SL 

(Εικ. 6, 4η σειρά από κάτω). 

Τα δοκίμια που έχουν στερε-

ωθεί με Calosil (Εικ. 6, 1η, 2η 

σειρά από κάτω) δημιουρ-

γούν ασβεστιτικές αποθέ-

σεις λευκού χρώματος στην 

επιφάνεια των δειγμάτων, 

ενώ αυτά που στερεώθη-

καν με Funcosil (Εικ. 6, 3η, 

4η σειρά από κάτω) παρου-

σιάζουν σκουρότερη από-

χρωση. Στις φωτογραφίες 

που ακολουθούν, με σειρά 

από κάτω προς τα πάνω, 

τα δοκίμια έχουν στερεωθεί 

αντίστοιχα με: Calosil E-25, 

Calosil IP-25, Funcosil-100, 

Funcosil SL, Hydrogrund.

Ανθεκτικότητα
των δοκιμίων

σε κύκλους
επιταχυνόμενης

γήρανσης

Κύκλοι κρυστάλλωσης 
θει ικού νατρίου Na2SO4

Προκειμένου να ελεγχθεί 

η αποτελεσματικότητα των 

Διάγραμμα 1: Μεταβολή (%) του ενεργού πορώδους των δοκιμίων

Διάγραμμα 2: Μεταβολή (%) του συντελεστή τριχοειδούς αναρ-
ρίχησης των δοκιμίων

Μεταβολή υδαταπορρόφησης
Συνολικά η υδαταπορρόφηση έχει μειωθεί σε ποσοστό 

7,29% έως 91,04%.

Μεταβολή συντελεστή τριχοειδούς αναρρίχησης
Συγκεκριμένα, το Funcosil 100 επέφερε μείωση από 

11,37% έως 31,76%, το Funcosil SL από 77,14% έως 91,04% 

το CaLoSil IP 25 από 18,61% έως 34,37%, το CaLoSil Ε 25 

από 7,29 % έως 17,42% και τέλος το Hydrogrund από 13,22 

% έως 43,18%. 

Μεταβολή υδαταπορρόφησης
Συνολικά, η υδαταπορρόφηση έχει μειωθεί σε ποσοστό 

7,29% έως 91,04%. Συγκεκριμένα, το Funcosil 100 επέφερε 

μείωση από 11,37% έως 31,76%, το Funcosil SL από 77,14% 

έως 91,04% το CaLoSil IP 25 από 18,61% έως 34,37%, το 



95
Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ IN SITU ΤΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

υλικών και των μεθόδων κατεργασίας, πραγματοποιήθηκαν 

επαναλαμβανόμενοι κύκλοι κρυστάλλωσης θειικού νατρίου 

(Na
2
SO

4
) 14% w/w. Η πειραματική διαδικασία που ακολου-

θείται στο εργαστήριο έχει ως σκοπό την προσομοίωση των 

συνθηκών διάβρωσης των πηλών στο χώρο της ανασκαφής 

(θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, μεταβολές της σχετικής 

υγρασίας, παρουσία διαλυτών αλάτων). Κατεργασμένα δοκί-

μια και δοκίμια αναφοράς εμβαπτίζονται σε διάλυμα θειικού 

νατρίου (εικόνα 7). Τα δοκίμια υποβάλλονται σε επαναλαμβα-

νόμενους κύκλους εμβάπτισης σε θειικό νάτριο σε θερμοκρα-

σία 25°C και ξήρανσης σε πυριατήριο σε θερμοκρασία 80°C. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε στο πρότυπο 

RILEM test n. V Ib: Crystallization test by total immersion (for 

treated stone).

Διάγραμμα 3: Μεταβολή (%) της υδαταπορρόφησης των δοκιμίων

Καλύτερη συμπεριφορά 

στις δοκιμές επιταχυνόμε-

νης γήρανσης με κύκλους 

κρυστάλλωση θειικού να-

τρίου Na2SO4 έδειξαν τα 

δοκίμια τα οποία είχαν κα-

τεργαστεί με CaLoSil IP-25, 

Funcosil SL και Funcosil 100, 

τα οποία και διατήρησαν τη 

συνοχή τους σε περισσότε-

ρους κύκλους.

Κύκλοι ψύξης-απόψυξης 
Για τον προσδιορισμό 

των παραμέτρων λειτουργί-

ας του κλιματικού θαλάμου 

ψύξης-απόψυξης μελετήθη-

καν οι κλιματικές μεταβολές 

του νομού Καστοριάς, που 

περιλαμβάνουν μηνιαίες με-

τρήσεις σχετικής υγρασίας 

και θερμοκρασίας. Παρατη-

ρήθηκε ότι κατά τη διάρκεια 

των χειμερινών μηνών η 

θερμοκρασία βρίσκεται γενι-

κά σε αρκετά χαμηλά επίπε-

δα με ταυτόχρονη παρουσία 

υψηλής σχετικής υγρασίας. 

Πιο συγκεκριμένα η θερμο-

κρασία πολύ συχνά κυμαίνε-

ται μεταξύ –12 °C και 10 °C, 

ενώ η σχετική υγρασία κυ-

μαίνεται μεταξύ 63 –73%. 

Η πειραματική διαδικα-

σία που ακολουθείται αφο-

ρά στην επαναλαμβανόμενη 

μεταβολή της θερμοκρασί-

ας παρουσία νερού. Σειρά 

κατεργασμένων δοκιμίων 

και δοκιμίων αναφοράς το-

ποθετούνται σε κλίνη. Στη 

συνέχεια προστίθεται απιο-

νισμένο νερό έως ότου να 

καλυφθούν τα δείγματα σε 

ύψος περίπου 1-3 mm από 

την επιφάνεια έδρασής τους. 

Τα δοκίμια υποβάλλονται σε 

Διάγραμμα 4: Μεταβολή βάρους δοκιμίων σε κύκλους 
επιταχυνόμενης γήρανσης
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Εικ. 7: Τα δοκίμια στο διάλυμα Na2SO4 Εικ. 8: Αστοχία κατεργασμένου δοκιμίου κατά 
τη διάρκεια κύκλων κρυστάλλωσης Na2SO4

Εικ. 6: Πιλοτικά στεγνά δοκίμια μετά τους 2 κύ-
κλους εφαρμογής στερεωτικού

κύκλους ψύξης – απόψυξης με μεταβολή της 

θερμοκρασίας από -18°C έως 4°C. H πειρα-

ματική μεθοδολογία βασίστηκε στο πρότυ-

πο της ASTM C666/C666 M – 06: Standard 

Method for Resistance of Concrete to Rapid 

Freezing and Thawing. Η παραπάνω πειρα-

ματική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα μελέτη δοκιμάσθηκαν πέ-

ντε υλικά κατεργασίας τα οποία μπορούν 

να ομαδοποιηθούν ως εξής: Τα CaLoSil E-25 

και CaLoSil IP-25 ανήκουν στην κατηγορία 

κολλοειδών αιωρημάτων (διασπορές στε-

ρεών σωματιδίων τάξεως 10-9 m). Το υλικό 

το οποίο αποτίθεται μετά την εφαρμογή 

και την εξάτμιση του οργανικού διαλύτη 

(αλκοόλες) είναι υδροξείδιο του ασβεστίου 

(Ca(OH)
2
) το οποίο μετατρέπεται σε ανθρα-

κικό ασβέστιο (CaCO
3
) και προκαλεί αύξηση 

της συνοχής του αποσαθρωμένου υλικού. Το 

Hydrogrund είναι ένα ακρυλικό γαλάκτωμα 

το οποίο εναποθέτει, με εξάτμιση του δια-

λύτη και συσσωμάτωση των στερεών του, 

ακρυλική ρητίνη στους πόρους του προς 

στερέωση υποστρώματος. Τέλος, τα δύο 

επόμενα υλικά κατεργασίας Funcosil 100 

και Funcosil SL ανήκουν στην κατηγορία 

των οργανικών ενώσεων του πυριτίου εκ 

των οποίων το μεν πρώτο είναι ένα τυπικό 

αλκοξυσιλάνιο το οποίο με υδρόλυση αρχι-

κά και εν συνεχεία συμπύκνωση αποθέτει 

άμορφο διοξείδιο του πυριτίου (SiO
2
) στους 

πόρους του υποστρώματος. Η συνάφεια μά-

λιστα του εναποτιθέμενου SiO
2
 και του υπο-

στρώματος ενισχύεται όταν στο τελευταίο 

υπάρχουν ορυκτά με ρίζες υδροξυλίου (-OH) 

με τις οποίες μπορούν να δημιουργηθούν 

δεσμοί. Το δεύτερο είναι ένα ολιγομερές 

αλκυλο-αλκοξυσιλάνιο, μια ένωση δηλαδή 

στην οποία αλκύλια μπορούν να συνδέονται 

απευθείας με άτομα του πυριτίου. Αυτό έχει 

ως συνέπεια, με την υδρόλυση αρχικά των 

αλκυλοδεσμών και τον πολυμερισμό που 

ακολουθεί, να δημιουργούνται αλυσίδες 
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Εικ. 9: Κατάρρευση κατεργασμένου δοκιμί-
ου κατά τη διάρκεια κύκλων κρυστάλλωσης 
Na2SO4

Εικ. 10: Εξανθίσεις Na2SO4 στην επιφάνεια των 
δοκιμίων

SiO-SiO-SiO στις οποίες διατηρούνται συν-

δεδεμένα τα αλκύλια που προσδίδουν στα 

στρώματα αυτά σημαντική υδροφοβία. 

Σε ό,τι αφορά στην ευχέρεια εμποτι-

σμού, την απορρόφηση δηλαδή των μέσων 

κατεργασίας, τη διάχυση και την απόθεση 

των στερεών στο εσωτερικό των πηλών, 

είναι σαφές ότι τα διαλύματα των σιλανίων 

υπερέχουν έναντι και των άλλων δύο κα-

τηγοριών υλικών τα οποία ως αιωρήματα 

και μάλιστα πυκνά δεν παρουσιάζουν αξιό-

λογη απορρόφηση. Επίσης, τα αποτιθέμενα 

στερεά εντοπίζονται κυρίως στα εξωτερικά 

στρώματα του πηλού. Τα σιλάνια, έχοντας 

πολύ μικρό ιξώδες, μπορούν να εμποτίσουν 

σε μεγάλο βάθος τον πηλό και να αποθέ-

σουν SiO
2
 ή του μικρού μοριακού βάρους 

πολυσιλάνιου αντίστοιχα. Στην περίπτωση 

των σιλανίων χρειάζεται όμως έλεγχος της 

κατεργασίας μετά τον εμποτισμό, προκει-

μένου να αποφύγουμε απότομη και έντονη 

εξάτμιση του διαλύτη, διότι αυτό θα έχει ως 

αποτέλεσμα τη μεταφορά και την απόθεση 

μεγάλης ποσότητας του στερεωτικού υλι-

κού στα εξωτερικά στρώματα.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της συμβατότη-

τας, τα υλικά κατεργασίας που αποθέτουν 

ανόργανα συστατικά στους πόρους του πη-

λού, αξιολογούνται θετικά και αυτά είναι 

οι δύο κολλοειδείς διασπορές Ca(OH)
2
 και 

από τις οργανικές ενώσεις του πυριτίου το 

Funcosil 100, το οποίο αποθέτει καθαρό άμορ-

φο SiO
2

. Από τα υπόλοιπα δύο το πολυξισιλά-

νιο το οποίο αποτίθεται από την κατεργασία 

με Funcosil SL είναι περισσότερο συμβατό με 

τη σύσταση των πηλών παρά η ακρυλική ρη-

τίνη η οποία είναι ελάχιστα συμβατή με τη σύ-

σταση και την υφή του υποστρώματος.

Σε ό,τι αφορά στις τιμές των φυσικών 

παραμέτρων που ελέγχουν την απορρόφη-

ση νερού και τη διάχυση της υγρασίας, φαί-

νεται πως οι κατεργασίες με τα αιωρήματα 

Ca(OH)
2
 έχουν σχετικά μικρή επίδραση, ενώ 

αντίθετα η κατεργασία με το Funcosil SL 

προκαλεί έντονη μεταβολή (υδρόφοβη) στη 

συμπεριφορά του υδρόφιλου αρχικά πηλού 

όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων των παραμέτρων αυτών. 

Η ρητίνη εμποτίζει τον πηλό με σχετική 

δυσκολία, σχηματίζει φιλμ στην επιφάνεια, 

δεν αποδίδει ικανοποιητική συνοχή και δεν 

μεταβάλλει τα αρχικά φυσικά χαρακτηρι-

στικά του υποστρώματος.

Το Funcosil 100 προκαλεί μία ήπια υδρό-

φοβη μεταβολή, η οποία όμως από ό,τι φαί-

νεται δεν οδηγεί σε ανένδοτες συνθήκες ως 

προς τα φαινόμενα μεταφοράς της υγρασίας 

και ιδιαίτερα της διάχυσης των υδρατμών. 

Σε ό,τι αφορά στα αποτελέσματα της 

αύξησης της συνοχής, οι μετρήσεις δείχνουν 

ότι η κατεργασία με σιλάνια αποδίδει ικανο-

ποιητικότερα: Στην περίπτωση του Funcosil 
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100 λόγω της απόθεσης επαρκούς ποσότη-

τας SiO
2
 το οποίο παίζει το ρόλο του στερε-

ωτικού και στην περίπτωση του Funcosil 

SL λόγω της απόθεσης της μικρού μοριακού 

βάρους σιλικονικής ρητίνης (πολυσιλάνιο) 

η οποία προσδίδει ικανοποιητικές αντοχές 

στον ιστό του πηλού. 

Σε ό,τι αφορά στο λεπτό ζήτημα της αντι-

στρεψιμότητας, η κατεργασία στερέωσης με 

εμποτισμό μάζας είναι εξ ορισμού πολύ λίγο 

αντιστρεπτές και ως εκ τούτου, εάν το εξε-

τάσουμε μόνο από την πλευρά της δυνατό-

τητας για επανάληψη της διαδικασίας αυτής 

θα μπορούσαμε να πούμε ότι το Funcosil 100 

είναι αυτό που δίνει μεγαλύτερα περιθώρια 

αποκατάστασης πιθανών αστοχιών μετά την 

επέμβαση. Για την εφαρμογή αυτή καθεαυτή 

προκρίνονται, σύμφωνα με τα έως τώρα δε-

δομένα, στις περιπτώσεις όπου η επέμβαση 

απαιτεί εμποτισμό σημαντικής επιφάνειας 

σε έκταση, η χρήση του Funcosil 100, διότι 

μπορεί να διατηρεί τη συνοχή του πηλού και 

να ρυθμίζει ήπια τα φαινόμενα διάχυσης του 

νερού. Στις περιπτώσεις όπου οι κατασκευ-

ές από πηλό έχουν σχετική αυτονομία με το 

άμεσο περιβάλλον της ανασκαφής και ως 

εκ τούτου με την τάση του εδαφικού νερού 

να εκβάλει, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

αυτόνομα ή συμπληρωματικά (μετά από μία 

αρχική κατεργασία με το Funcosil 100) το 

Funcosil SL. Κατά την εφαρμογή θα πρέπει 

το υλικό που στερεώνεται να εμποτίζεται σε 

μεγάλο βάθος, συνεπώς θα πρέπει η επιφά-

νεια να καλύπτεται με κάποιο λεπτό επίθεμα 

μέσω του οποίου να τροφοδοτείται το υλικό 

κατεργασίας. Αφού ο εμποτισμός προχωρή-

σει στο επιθυμητό βάθος, να αφαιρείται το 

επίθεμα και οι εξωτερικές επιφάνειες να κα-

λύπτονται ώστε να προστατεύονται από την 

ανεξέλεγκτη εξάτμιση του διαλύτη και από 

τη μεταφορά της περίσσειας του υλικού στα 

εξωτερικά στρώματα. 
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At the present paper, the second part 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, is presented. 

At the �irst part of the study, the characteri-

sation of the material, the investigation of 

its pathology, the sampling processes, as 

well as the preliminary, in situ consolidation 

treatments were analysed. Furthermore, the 

methodology of the study was developed and 

a reference to the consolidation materials 

that were about to be tested was performed. 

The second part of the research includes the 

analytical presentation of the experimental 

procedure that was conducted in the labora-

tory, followed by the evaluation of the con-

solidation the treatments and the materials 

that were used. The evaluation was based on 

the alteration of the physical properties of 

the clay specimens (porosity, capillary rise, 

water absorption, colour), as well as on their 

durability to cycles of accelerated ageing (salt 

crystallisation and freeze-thaw cycles). Com-

plete evaluation of the treatments and the 

materials will be conducted with the results 

obtained from complementary tests such as 

the measurements of mechanical properties 

and of the assessment of the treatments per-

formed on site. 
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