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Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται η εφαρμογή κάποιων ουσιών ως προς 

της  φυσικές  και  χημικές  ιδιότητες  του  πιο  ευπαθούς  μέλους  της  οικογένειας  της 

ορυκτής γύψου, που βρίσκονται υπό μορφή δομικών μελών των Μινωικών μνημείων 

της Κνωσού, με στόχο την αποκατάσταση της φθοράς των λίθινων επιφανειών. Οι 

κυρίαρχες  μορφές  διάβρωσης  που  προκύπτουν  στην  Μινωική  γύψο 

κατηγοριοποιούνται  και  περιγράφονται  με  κύριο  άξονα τα  κρυσταλλογραφικά  και 

τεκτονικά  χαρακτηριστικά  του  υλικού  καθώς  και  βάση  των  παραμέτρων  και  των 

μηχανισμών φθοράς. Οι ουσίες που εξετάστηκαν αποτελούν μέρος της οικογένειας 

των  πολυμερών του  πυριτικού  οξέος  συγκεκριμένα  το  τετρααιθοξυσιλάνιο  και  το 

μεθυλτριμεθοξυσιλάνιο. Παράλληλα εφαρμόστηκε ένα πολυμερές του μεθακρυλικού 

οξέος υπό μορφή διασποράς σε οργανική φάση. Ο σκοπός των παραπάνω εφαρμογών 

ήταν η μελέτη του κατά πόσο τα επιλεγμένα υλικά στην εμπορική τους μορφή, είναι 

δυνατόν να αποκαταστήσουν τις ασυνέχειες που έχουν προκύψει στις επιφάνειες των 

δομικών  στοιχείων  από  μεσοκρυσταλλικό  και  μακροκρυσταλλικό  σελενίτη.  Το 

αρχικό  δεδομένο  για  τον  σχετικό  ποσοτικό  προσδιορισμό  της  ποσότητας  των 

στερεωτικών υλικών που εναποτέθηκαν στη μάζα των δοκιμίων, προέκυψε από τη 

διαφορά ξηρού βάρους των δοκιμίων πριν και μετά την εφαρμογή των στερεωτικών 

ουσιών. Επίσης μέσω της εξέτασης δειγμάτων με την μέθοδο της περιθλασιμετρείας 

ακτίνων Χ (XRD) διερευνήθηκε το ενδεχόμενο ύπαρξης αργιλικών και  πυριτικών 

ορυκτών,  που  πιθανόν  να  συμμετείχαν  στο  τεκτονικό  πλέγμα  των  μελετώμενων 

σελενιτών, με αποτέλεσμα να επηρεάσουν την διασπορά των στερεωτικών ουσιών. 

Υπό το ίδιο πρίσμα εξετάστηκαν και δείγματα από τα προϊόντα αποσάθρωσης του 

πετρώματος  (ανακρυσταλλωμένη  γύψος).  Η πιστοποίηση  του  βαθμού  εισχώρησης 

των  στερεωτικών  στο  τεκτονικό  πλέγμα  των  κρυστάλλων  του  φθαρμένου  λίθου 

πραγματοποιήθηκε  μέσω  της  παρατήρησης  των  σχηματισμών  των  προϊόντων  του 

πολυμερισμού τους. Σε αυτή την προκαταρκτική φάση, για την οπτική παρατήρηση 

των αποτελεσμάτων της  στερέωσης,  έγινε  χρήση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου 

σάρωσης  (SEM)  ενώ  για  την  ποιοτική  πιστοποίηση  μέσω  του  χημικού 

χαρακτηρισμού  των  στοιχείων  που  συνιστούν  τα  στερεωτικά  έγινε  χρήση  της 

μεθόδου  EDS.  Τέλος  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  για  τους  σκοπούς  της  παρούσας 

εργασίας  εξετάστηκαν  δείγματα  από  τις  εμφανίσεις  της  Κνωσού,  στο  αρχαίο 

λατομείο στην περιοχή Γυψάδες.
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Abstract

In this degree project it  was examined the application of specific compounds with 

regard to the physical and chemical properties of the most frail member of the mineral 

family  of  gypsum  in  the  form  of  structural  parts  of  the  Minoan  monuments  of 

Knossos,  aiming  to  the  restoration  of  the  deteriorated  stone  surfaces.   The 

predominant  weathering  forms  that  occur  on  Minoan gypsum were  classified  and 

described  with  respect  to  the  crystallographic  and  tectonic  characteristics  of  the 

material and the factors and mechanisms of deterioration. The chemical compounds 

studied, are silicic acid polymers in specific  methyltrimethoxysilane (MTMOS) and 

tetra-ethoxysilane (TEOS). At the same time, a polymer compound of methacrylate 

acid in the form of organic dispersion was applied. The goal of the application of the 

above compounds was to study the results of those compounds in their commercial 

forms,  in  relation  to  the  discontinuities  formed  on  the  surface  layers  of  the 

architectural elements made out of coarse crystal selenite as a result of deterioration. 

The  initial  datum for  the  quantitative  determination  of  the  consolidating  material 

deposited in the mass of the mineral samples, came from the difference of the dry 

weights before and after the application of the consolidants. The next step was the 

examination of the untreated samples with the method of X-ray difraction (XRD) in 

order to investigate the possibility of the presence of clay minerals within the tectonic 

matrix of the studied selenites which would affect the dispersion of the consolidating 

materials. Under the same prism, samples out of the products of deterioration process 

were studied. The qualification of the penetration degree of the consolidants in the 

crystal matrix of the deteriorated stone, was achieved by monitoring the presence of 

their products formed after the polymerization. In this preliminary stage, the presence 

of the consolidation material was qualified after optical observation through scanning 

electron microscope (SEM) images, while the qualitative qualification was achieved 

through the chemical characterization of the formed material, through the acquisition 

of  Energy-dispersive  X-ray  spectras  (EDS).  Finally  it  must  be  noted  that  for  the 

purposes of this project, samples of  coarse crystal selenite were accuired out of the 

the gypsum outcrops of the ancient quarry in the “Gypsades” region southwest of the 

Knossos archeological site.
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1. Εισαγωγή

Η αρχαιολογική έρευνα των αρχιτεκτονικών στοιχείων από ορυκτή γύψο υποδεικνύει 

την περιορισμένη χρήση αυτού του υλικού, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στα 

σημαντικότερα  δωμάτια  των  περισσότερο  εξεχουσών  Νεοανακτορικών  κτισμάτων 

της Μινωικής περιόδου, στην κεντρική και ανατολική Κρήτη. Συνεπώς, η χρήση του 

συγκεκριμένου  υλικού  υποδηλώνει  τον  εξέχοντα  χαρακτήρα  και  την  συμβολική 

σημασία  των χώρων στους  οποίους  έχει  χρησιμοποιηθεί.  Η αφθονία  της  ορυκτής 

γύψου στις κατά τόπους γεωλογικές εμφανίσεις, σε αντίθεση με την περιορισμένης 

έκτασης  συστηματική  λατόμευση,  υποδεικνύει  την  ελεγχόμενη  πρόσβαση  στις 

εμφανίσεις της γύψου, οριοθετώντας την χρήση της αποκλειστικά από την ελίτ της 

Μινωικής κοινωνίας. Παράλληλα, η χρήση της ορυκτής γύψου υπό μορφή δομικών 

στοιχείων  στατικού  χαρακτήρα,  δεν  συναντάται  πουθενά  αλλού  σε  τόσο  μεγάλη 

έκταση ή με την σημειολογία που τη συνοδεύει στον Μινωικό πολιτισμό. Παρά τις 

ιδιαίτερα ανεπτυγμένες εμπορικές σχέσεις των Μινωιτών τόσο με τους υπόλοιπους 

Αιγαϊκούς πολιτισμούς της εποχής του Χαλκού (3000 - 1100 π.Χ.), όσο και με τους 

πολιτισμούς της εγγύς ανατολής και της Αιγύπτου της ίδιας περιόδου και παρόλο που 

εμφανίσεις γύψου υπάρχουν και σε αυτές τις γεωγραφικές περιοχές, κανένας άλλος 

λαός  δεν  επέλεξε  αυτό  το  υλικό  ως  δομικό.  Αυτό  το  γεγονός  θα  μπορούσε  να 

υποδηλώνει  την σημασία που έδιναν οι  Μινωίτες  στον συμβολικό χαρακτήρα της 

ύλης επιλέγοντας υλικά για καθαρά πρακτικές εφαρμογές, συνεκτιμώντας όχι μόνο τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά ενός υλικού αλλά και την αισθητική του αξία  Η θέση αυτή 

αποδεικνύεται από την τεράστια αξία της καλλιτεχνικής δημιουργίας του Μινωικού 

πολιτισμού.  Βέβαια  οι  Μινωίτες  μηχανικοί  και  τεχνίτες  δεν αποκλείεται  να  είχαν 

αποκτήσει  μεγάλη  εμπειρική  γνώση  για  τα  ιδιαίτερα  φυσικά  χαρακτηριστικά  της 

γύψου όπως την μεγάλη θερμομονωτική  της  αξία,  χαρακτηριστικά  που οδήγησαν 

στην εκτενή χρήση της στον τομέα των κατασκευών σχεδόν τρεις χιλιετίες αργότερα. 

Βάση  των  παραπάνω  γίνεται  εύκολα  κατανοητή  η  ανάγκη  αποκατάστασης  των 

γύψινων δομικών στοιχείων των Μινωικών μνημείων καθώς η διατήρησή τους είναι 

ύψιστης  σημασίας  στα  πλαίσια  της  διατήρησης  της  παγκόσμιας  πολιτισμικής 

κληρονομιάς. 
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2. Θεωρητικό Μέρος

2.1 Η χρήση της γύψου

Η χρήση της γύψου από τους πρώιμους Αιγαϊκούς πολιτισμούς καθώς και από τους 

πολιτισμούς της εγγύς ανατολής, εστιαζόταν στην κατασκευή αγγείων από ορυκτή 

γύψο καθώς και στην παρασκευή και χρήση γυψοκονιαμάτων. Στην Αίγυπτο ήταν 

εκτενής  η  συστηματική  λατόμευση  και  επεξεργασία  της  λεπτόκοκκης  ποικιλίας 

γύψου (αλάβαστρο) προς παρασκευή τόσο κονιαμάτων όσο και κατασκευής αγγείων 

ήδη από της τέταρτη χιλιετία  δηλαδή από την προ-δυναστική περίοδο έως και το 

τέλος της τρίτης δυναστείας.

Η  γύψος  υπό  μορφή  κονίας,  χρησιμοποιούνταν  ως  το  κύριο  υλικό  επίχρισης 

τοιχοποιιών  και  οροφών  καθώς  και  ως  υπόστρωμα  για  τοιχογραφίες.  Άλλες 

εφαρμογές  αφορούν  στην  σφράγιση  πίθων,  την  κατασκευή  των  αιγυπτιακών 

σαρκοφάγων της περιόδου του παλαιού βασιλείου, τις μάσκες της περιόδου Amarna 

(εικ. 2.1) καθώς και ως συνδετικό υλικό σε τοιχοποιίες (Shaw, I. 1994,). 

Εικ. 2.1 Κεφαλή του αγάλματος της Akhenaton, Νέο Βασίλειο, 18η Δυναστεία, 1340 BC. Γύψος,  

Περιοχή: Amarna, 'Ύψος: 26 cm 
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Η γυψοκονία είναι το περισσότερο συνηθισμένο καθώς και ένα από τα παλαιότερα 

δομικά υλικά στον κόσμο. Είναι επίσης γνωστό με τις ονομασίες “Plaster of Paris” ή 

“calcinated  gypsum”  (USA)  ή  “Stuckgyps”  (Germany)  και  αποτελείται  από 

κονιοποιημένο ημιυδρίτη, που αποτελεί το πρώτο προϊόν της αφυδάτωσης της γύψου. 

Για να παρασκευασθεί η γύψος, θερμαίνεται η ορυκτή γύψος σε θερμοκρασία 110-

130 °C μέσα σε κλιβάνους και για χρονικό διάστημα μίας έως τριών ωρών. Με την 

θέρμανση αυτή η ορυκτή γύψος αποβάλλει ενάμισι μόριο νερού. Έτσι το διένυδρο 

θειικό  ασβέστιο  μεταπίπτει  σε  ημιένυδρο  θειικό  ασβέστιο  (CaSO4·1/2H2O).  Η 

θερμοκρασία που απαιτείται για την διαδικασία αυτή είναι αρκετά χαμηλότερη σε 

σχέση με αυτή που απαιτείται για την παρασκευή ασβέστη (900-1000 °C), γεγονός 

που  δικαιολογεί  την  εκτενή  χρήση  της  γυψοκονίας  στην  Αίγυπτο  και  τη 

Μεσοποταμία. 

Ο  ημιυδρίτης  απορροφά  εύκολα  υγρασία  π.χ.  από  το  περιβάλλον  και 

ανακρυσταλλώνεται  σε  γύψο  (CaSO4·2Η2O),  ανακτώντας  με  τον  τρόπο  αυτό  τα 

χαρακτηριστικά του ορυκτού. Όταν ο ημιυδρίτης αναμιχθεί με νερό σχηματίζει έναν 

υδαρή πολτό που μετά από 30-60 λεπτά γίνεται στερεό.

Η θέρμανση της γύψου για τον σχηματισμό γυψοκονίας αποτελεί μια αρκετά παλαιά 

πρακτική  που  χρονολογείται  ήδη  από  το  4000  π.χ.  πρώιμη  Uruk  περίοδος  στην 

Μεσοποταμία  με  εφαρμογές  όπως  στην  κατασκευή  μητρών  για  τη  χύτευση 

κεραμικών πλίνθων,  επίχριση δαπέδων και  τοιχοποιιών καθώς  επίσης  και  για  την 

παρασκευή δομικών κονιαμάτων αναμεμιγμένο με λεπτόκοκκο χώμα.

Οι Ασσύριοι χρησιμοποιούσαν αλάβαστρο που αποτελεί την πιο λεπτοκρυσταλλική 

ποικιλία ορυκτής γύψου, γνωστό στο Ιράκ ως “Μάρμαρο της Μοσούλης”, για την 

δημιουργία  γλυπτών  (εικ.  2.2)  καθώς και  διακοσμητικών αρχιτεκτονικών μοτίβων 

στα βασιλικά οικήματα και τους ναούς αλλά όχι σε μεγάλη έκταση τουλάχιστον μέχρι 

την Νέο-Ασσυριακή περίοδο (1000-612 π.Χ.) και ιδιαίτερα κατά την βασιλεία του 

Ασσουρνασιρπάλ ΙΙ (883-859 π.Χ.) (Middlemiss et al. 1953)
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Εικ. 2.2 Ανάγλυφη παράσταση από το βορειοδυτικό Παλάτι του Ashurnasirpal II στο Nimrud, Γύψος, 

883-859 π.Χ., Μουσείο Hood, Η.Π.Α. 

Η ορυκτή γύψος έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς στην Ιταλία και τη Σικελία ως υλικό 

για την κατασκευή διακοσμητικών αρχιτεκτονικών στοιχείων και γλυπτών. Κάποια 

από  τα  πιο  χαρακτηριστικά  παραδείγματα  χρήσης  της  ορυκτής  γύψου  για  την 

δημιουργία  των  Ετρουσκικών  γλυπτών  τεφροδόχων  από  την  Voltera,  που 

χρονολογούνται ήδη από τον έκτο αιώνα π.Χ. (εικ. 2.3). 
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Εικ. 2.3 Ετρουσκική σαρκοφάγος από την Voltera κατασκευασμένη από λεπτοκρυσταλλική ορυκτή 

γύψο, 2ος αιώνας π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Φλωρεντίας. 

Κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο η σημασία της γύψου ως δομικό πυράντοχο υλικό ήταν 

ευρέως αναγνωρισμένη.  Αυτό προκύπτει  από το γεγονός ότι η χρήση της για την 

κατασκευή  κτισμάτων  ήταν  υποχρεωτική  καθώς  κυρώσεις  προβλέπονταν  από  το 

Ρωμαϊκό δίκαιο, για όσους κατασκευαστές δεν την χρησιμοποιούσαν (Yeager,  L.H 

1971). Επίσης, αλάβαστρο ροδαλού χρώματος βρίσκεται και στην περιοχή Κούριον 

στην Κύπρο και είχε χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πλακών στο Νυμφαίον από 

τον 1ο έως και το 7ο αιώνα μ.Χ.    

Το  αλάβαστρο  χρησιμοποιήθηκε  επίσης  από  αρκετούς  αναγεννησιακούς  γλύπτες 

μεταξύ  των  οποίων  και  ο  Μιχαήλ  Άγγελος.  Τα  παράθυρα  του  Μαυσωλείου  της 

Γάλλας Πλακιδίας στη Ραβέννα, η κύρια πυγή εσωτερικού φωτισμού του μνημείου, 

είναι κατασκευασμένα από κίτρινο-πορτοκαλί αλάβαστρο (Bromehead C.E.N. 1943).

Η χρήση της ορυκτής γύψου είναι διαδεδομένη ακόμα και σήμερα για την κατασκευή 

γλυπτών και άλλων διακοσμητικών ειδών στην περιοχή της Βολτέρα στη Φλωρεντία. 

Οι  Ιταλοί  κατασκευαστές  συχνά  επεξεργάζονται  το  λεπτοκρυσταλλικό  διαυγές 
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αλάβαστρο  με  ζεστό  νερό  προκειμένου  να  σχηματιστεί  μια  αδιαφανής  λευκή 

επιφάνεια που προσομοιάζει το μάρμαρο της περιοχής της Καράρα. Η μεταβολή αυτή 

είναι αποτέλεσμα της μερικής αφυδάτωσης και της αναδιάρθρωσης της κρυσταλλικής 

δομής. 

Παρόλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί, ότι αν η θερμοκρασία δεν είναι ελεγχόμενη, “ο 

λίθος  μοιάζει  νεκρός,  λευκός  σαν  κιμωλία  και  η  όψη  του  καταστρέφεται 

ανεπανόρθωτα”. Το υλικό που προκύπτει από την παραπάνω τεχνική, είναι γνωστό 

ως ‘Marno di Castellina’ από την περιοχή της Castellina που είναι η κύρια πηγή της 

καλύτερης ποιότητας αλαβάστρου στην Ιταλία (Bromehead C.E.N. 1943, Dimes F.,G. 

1990, Taylor J. H. 1933, Winkler E.M. 1973, Yeager, L.H. 1971).

Τέλος, παρά τον έντονα διακοσμητικό χαρακτήρα της γύψου, η κύρια εφαρμογή της 

από  το  παρελθόν  έως  σήμερα,  είναι  η  παραγωγή  της  γυψοκονίας  ανυδρίτη.  Η 

βιομηχανική  παραγωγή  γύψου  ξεκίνησε  στις  αρχές  του  20ου αιώνα  και  σύντομα 

κατέστη ένας από τους κύριους πυλώνες της κατασκευαστικής βιομηχανίας. Ήδη από 

το  1950,  η  γυψοκονία  χρησιμοποιούνταν  ευρέως  στις  Η.Π.Α.  σε  πυράντοχες 

κατασκευές. Η χρήση της γύψου αναπτύχθηκε τόσο ραγδαία ώσπου την δεκαετία του 

70 η παγκόσμια παραγωγή ήταν πάνω από 60 εκατομμύρια τόνοι σε ετήσια βάση, το 

25% της οποίας καταναλώνονταν από την κατασκευαστική βιομηχανία των Η.Π.Α. 

(Yeager, L.H. 1971, Drougas et al. 1980).

Σήμερα, η ορυκτή γύψος λατομεύεται εκτενώς στην Βόρεια και Νότια Αμερική και 

στην Ευρώπη για την παρασκευή γυψοκονίας με κύριες χώρες παραγωγής τις H.Π.Α., 

τον Καναδά και τη Γαλλία. Η γυψοκονία βρίσκει ακόμα διάφορες άλλες εφαρμογές 

τόσο  στην  βιομηχανία  των  κατασκευών  κυρίως  με  τη  μορφή  γυψοσανιδών  και 

συνδετικών  κόνεων,  στις  διακοσμητικές  τέχνες,  στην  βιομηχανία  παρασκευής 

χαρτιού και στην βιομηχανία κεραμικών. Η ορυκτή γύψος εφαρμόζεται επίσης στην 

γεωργία καθώς και  στην παρασκευή μπύρας (Dimes,  F.G.  1990).  Στην γεωργία η 

γύψος χρησιμοποιείται ως τροποποιητής γαιών προκειμένου να αποκαταστήσει την 

αλκαλικότητα εδαφών αλλά και ως υδατικός τροποποιητής προκειμένου να μειώσει 

την παρουσία νατρίου σε ύδατα άρδευσης (Tanji, K. K. 1969).
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2.2 Φυσικές και χημικές ιδιότητες της γύψου

Στο παρόν κεφάλαιο  θα  εξεταστούν  οι  φυσικές  και  χημικές  ιδιότητες  της  γύψου, 

προκειμένου να δοθεί το υπόβαθρο για την φύση του συγκεκριμένου πετρώματος. Ο 

απώτερος σκοπός είναι  η κατανόηση της συμπεριφοράς του ως δομικό υλικό των 

Μινωικών  ανακτόρων  της  Κνωσού  αλλά  κυρίως  των  μηχανισμών  φθοράς  στους 

οποίους υπόκειται εκτεθειμένο στο περιβάλλον του μνημείου.

2.2.1 Κρυσταλλική δομή

Η ορυκτή γύψος αποτελείται από θειικό ασβέστιο με δύο μόρια κρυσταλλικού νερού. 

Τα  μόρια  του  νερού  στην  γύψο  είναι  συνδεδεμένα  με  σχετικά  ασθενείς  δεσμούς 

υδρογόνου.  Η  απομάκρυνση  οποιασδήποτε  ποσότητας  νερού  από  την  γύψο 

συνοδεύεται  από  μεταβολή  της  αρχικής  κρυσταλλικής  δομής,  ενώ  οδηγεί  στον 

σχηματισμό κατώτερων υδριτών που χαρακτηρίζονται από διαφορετικό κρυσταλλικό 

πλέγμα. Τέσσερις κύριες φάσεις διακρίνονται στο σύστημα θειικού ασβεστίου-νερού: 

CaSO4·2H2O  (υπό  μορφή  ορυκτής  γύψου),  CaSΟ4·½Η2Ο  (βασανίτης),  γ-CaSΟ4 

(διαλυτός ανυδρίτης), and β-CaSΟ4 (ορυκτός ανυδρίτης) (Weiser et al. 1936, Posnjac, 

E. 1938, Florke, O.W. 1952).

Οι διάφορες κοινές ονομασίες που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των φάσεων 

του συστήματος CaSO4·2H2Ο (πίνακας 2.1)
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 Πίνακας 2.1 Η ορολογία του θειικού ασβεστίου και των προϊόντων αφυδάτωσής του.

Παρόλα αυτά,  ο  αριθμός  και  η  φύση των  στερεών  φάσεων  του  συστήματος  του 

θειικού  ασβεστίου  –  νερού,  χρειάζεται  περισσότερη  διασάφηση.  Οι  περισσότερες 

μελέτες  καταλήγουν  στο  ότι  ο  ημιυδρίτης  είναι  μια  συγκεκριμένη  φάση  με 

χαρακτηριστική κρυσταλλική δομή διαφορετική από αυτή του «διαλυτού ανυδρίτη» 

(Weiser et al. 1936, Posnjac, Ε. 1938).

Η δομή του ημιυδρίτη, όπως προτείνεται από τον Florke (1952), είναι ορθορομβική 

(ΟΑΣ) και είναι διαφορετική από αυτή του γ-CaSΟ4 (διαλυτός ανυδρίτης) (Florke, 

O.W. 1952, Hammad S. EL D. 1981, Lager 1984, Deer et al. 1996).

Κάποιοι  μελετητές  προτείνουν έξι  στερεές  φάσεις  για το σύστημα CaSΟ4-H2O με 

χαρακτηριστικές θερμοδυναμικές ιδιότητες: την γύψο, δύο πολύμορφες (polymorphs) 

του ημιυδρίτη (α και β), δύο πολύμορφες του διαλυτού ανυδρίτη (α και β) και τον 

ανυδρίτη (Hamad, S. EL D. 1981, Kelly et al. 1941).

Τα κρυσταλλικά συστήματα των φάσεων του θειικού ασβεστίου περιγράφονται στις 

ακόλουθες παραγράφους, προκειμένου να  δοθούν τα απαραίτητα στοιχεία που θα 

βοηθήσουν  στην  κατανόηση  των  φυσικών  ιδιοτήτων  του  υλικού  που  σχετίζονται 

άμεσα με τους μηχανισμούς που οδηγούν στην διάβρωσή του αλλά και στην επιλογή 

των κατάλληλων υλικών για την αποκατάστασή του.
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2.2.1.1 Γύψος (CaSO4·2H2O)

Η κρυσταλλική  δομή  της  γύψου  καθορίστηκε  από  τον  Wooster  το  1936  (X-Ray 

Diffraction data),  περαιτέρω αναλύσεις έγιναν από τους Atoji και Rundle το 1958 

(Neutron Diffraction data) και αναθεωρήθηκαν από τους Cole και Lancucki το 1972 

(Three-Dimensional X-Ray Diffraction data).  Η κρυσταλλική δομή χαρακτηρίζεται 

από συμμετρία  monoclinic 2/m με τέσσερα CaSO4·2H2Ο ανά μοναδιαία κυψελίδα. 

Γενικά μπορεί να περιγραφεί ως φυλλόμορφη δομή.  Η  κάθε  στιβάδα  (layer) 

σχηματίζεται από δεσμούς Ca-O (τα οξυγόνα προέρχονται από τα θειικά ανιόντα και 

από τα δύο μόρια νερού) (Wooster, W. A. 1938).

Τα μόρια του θειικού ασβεστίου και  του νερού είναι  κατανεμημένα σε επάλληλα 

στρώματα παράλληλα με τους δείκτες ζώνης (010), γεγονός που σχετίζεται με τον 

τέλειο σχισμό του πετρώματος σε αυτό το επίπεδο (εικ. 2.4).

Εικ. 2.4 Μερική απεικόνιση στιβάδας της γύψου κατά τον άξονα  c. Τα μόρια του νερού που είναι 

συναρμοσμένα με το ασβέστιο φαίνονται με μπλε χρώμα και κατευθύνονται προς τον ενδιάμεσο χώρο 

μεταξύ των φύλλων.
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a-axis

b-axis
Εικ. 2.5 & 2.6 Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται η δομή κατά τον άξονα a και τον άξονα b.
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Εικ. 2.7 Τα στρώματα του θειικού ασβεστίου είναι σχηματισμένα από αλυσίδες ατόμων θείου και 

θειικές ομάδες. Τα ανιόντα SO4
2-, συνδέονται με τα ιόντα ασβεστίου, με τα οποία και εναλλάσσονται 

παράλληλα στο επίπεδο (010). 

Τα μόρια του νερού βρίσκονται κοντά σε ένα ιόν ασβεστίου και δύο άτομα οξυγόνου 

(των θειικών ριζών) με τα οποία συνδέονται με δεσμούς υδρογόνου. Οι αποστάσεις 

των Ow—H1 και  Ow—H2 σε κάθε  μόριο νερού δεν είναι  ισοδύναμες  και  έχουν 

διαφορετικό  μήκος  (εικ.  2.8).  Αυτό  καταδεικνύει  μια  ασυμμετρία  στο  μόριο  του 

νερού, η οποία σχετίζεται με τους δεσμούς υδρογόνου μεταξύ των ατόμων Ο1 και 

των θειικών ριζών (Seidl  et al.  1969). Οι Cole and Lancucki (1972) αναφέρουν ότι 

υπάρχει μια σημαντική διαφορά (0.008 Å) στο μήκος των δεσμών υδρογόνου των 

ομάδων ΟΗ1 και ΟΗ2 στην γύψο. Ο μικρότερος σε μήκος δεσμός σχετίζεται με το 

άτομο Η1 και ο μακρύτερος με το Η2.

Το  άτομο  Η2  βρίσκεται  μέσα  στο  διπλό  στρώμα  νερού,  σχηματίζοντας  δεσμούς 

σχεδόν κανονικούς προς αυτό, ενώ τα άτομα Η1 είναι πάντα έξω από αυτό το στρώμα 

και σχηματίζουν βραχύτερους και πιο ισχυρούς δεσμούς, που είναι παράλληλοι με το 

στρώμα του νερού (εικ. 2.8) (Cole et al. 1974, Florke, O.W. 1952, Deer et al. 1996).
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Εικ.  2.8 Σχηματική  αναπαράσταση  στην  οποία  περιγράφονται  οι  δεσμοί  υδρογόνου  μεταξύ  των 
μορίων του νερού και των οξυγόνων των θειικών.

Οι  θέσεις  των  ατόμων  υδρογόνου  έχουν  καθοριστεί  με  φασματοσκοπία  1Η 

μαγνητικού πυρηνικού συντονισμού (1Η  Nuclear Magnetic  Resonance,  NMR (Pake 

1948)). Οι λεπτομέρειες σχετικά με την δομή και τους δεσμούς των θειικών ανιόντων 

(SO4
2-)  και  των  μορίων  του  νερού  έχουν  καθοριστεί  με  φασματοσκοπία  Raman 

(Rousset & Lochet 1945), υπέρυθρη φασματοσκοπία (Hass & Sutherland 1956) και 

neutron diffraction (Atoji et al. 1958).
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Η κατεύθυνση (001) είναι αυτή στη οποία τα ιόντα ασβεστίου και οξυγόνου είναι πιο 

κοντά μεταξύ τους και αυτό αντιστοιχεί σχεδόν με την κατεύθυνση του σχισμού, το 

μικρό  συντελεστή  θερμικής  διαστολής  (2x10-6grad-1)  και  τον  υψηλό  δείκτη 

διάθλασης. Ο συντελεστής θερμικής διαστολής είναι μεγαλύτερος (2x10-6grad-1) στην 

κάθετη κατεύθυνση στην περίπτωση τέλειου σχισμού και σε περίπτωση θέρμανσης το 

αποτέλεσμα είναι η κάθετη μείωση του δείκτη διάθλασης για αυτή της κατεύθυνση 

σχισμού και η επακόλουθη μεταβολή του οπτικού αξονικού επιπέδου.

 Η  θερμική  αγωγιμότητα  είναι  επίσης  ανισοτροπική,  όντας  μεγαλύτερη  στην 

περίπτωση  παράλληλης  κατεύθυνσης  προς  τα  στρώματα  και  λιγότερο  στην 

περίπτωση κάθετης κατεύθυνσης (Deer et al. 1996, Wooster, W.A. 1936). Η ανισοτροπία 

της  γύψου,  είναι  άμεσα  συνδεδεμένη  με  τα  δομικά  χαρακτηριστικά  της  όπως 

περιγράφηκαν ανωτέρω, και ιδιαίτερα σε σχέση με την κατανομή των μορίων του 

νερού  μέσα  στον  κρύσταλλο,  παρουσιάζει  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  ως  προς  την 

συμπεριφορά του υλικού σε διάφορους παραμέτρους διάβρωσης.

2.2.1.2 Ημιυδρίτης (CaSO4·½H2O)

Η κρυσταλλική δομή του ημιυδρίτη έχει αποτελέσει θέμα αρκετών μελετών, καθώς 

σαν  υλικό  έχει  ιδιαίτερη  σημασία  στην  κατασκευαστική  βιομηχανία.  Η  σχετική 

βιβλιογραφία  έχει  μελετηθεί  και  παρουσιαστεί  από  τον  Florke  (1952),  που  έχει 

μελετήσει όλες της φάσεις του συστήματος CaSO4–H2O. Το κρυσταλλικό πλέγμα του 

ημιυδρίτη αποτελείται από συνεχείς αλυσίδες επαναλαμβανόμενων ιόντων ασβεστίου 

και  θειικών  ριζών που  είναι  παράλληλα ως  προς  τον  άξονα c.  Ο άξονας  c  είναι 

παράλληλος με αυτόν του διυδρίτη (γύψου) αλλά με διπλάσιο μήκος. 

Τα ιόντα των θειικών ριζών σχηματίζουν τετράεδρα και  τα άτομα του ασβεστίου 

περικυκλώνονται  από  οκτώ  άτομα  οξυγόνου,  που  βρίσκονται  σχεδόν  σε  ίδια 

απόσταση και ανήκουν στις θειικές ρίζες (εικ2.9).
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Εικ. 2.9 Η δομή του ημιυδρίτη. Τα μόρια νερού φαίνονται με ευμεγέθης μπλε σφαίρες.

Τα  υπόλοιπα  μόρια  του  νερού  βρίσκονται  μέσα  στα  «πλατιά  κανάλια»  που 

προκύπτουν λόγω της θέσης των αξόνων των αλυσίδων ιόντων ασβεστίου και θειικών 

ριζών. Τα μόρια του νερού είναι συνδεδεμένα μέσω δεσμών υδρογόνου στα άτομα 

οξυγόνου των θειικών ριζών (Florke, O.W. 1952, Lager et al. 1984).

Ο  ημιυδρίτης  βρίσκεται  σε  δύο  κρυσταλλογραφικά  συστήματα,  το  ορθορομβικό 

(ΟΑΣ)  που προκύπτει  σε  θερμοκρασίες  μικρότερες  των  45  °C,  και  το  τριγωνικό 

(ΠΑΣ)  για  θερμοκρασίες  μεγαλύτερες  των  45  °C.  Ο  ημιυδρίτης  ή  βασανίτης, 

σχηματίζεται ως μια ενδιάμεση φάση κατά την μεταμόρφωση της γύψου σε ανυδρίτη 

σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 88°C ή σε συνθήκες υψηλής αλατότητας. 

2.2.1.3 Διαλυτός ανυδρίτης (γ-CaSO4)

Αν μελετήσουμε τον ημιυδρίτη ως ξεχωριστό ορυκτό και  όχι  ως μια φάση κατά την 

αφυδάτωση  της  γύψου,  το  γ-CaSΟ4 μπορεί  να  περιγραφεί  συμβατικά  ως  ένας 

αφυδατωμένος ημιυδρίτης (εικ. 2.10). Η κρυσταλλική δομή του είναι ουσιαστικά ίδια με 

αυτή του ημιυδρίτη αλλά χωρίς τα μόρια του νερού. Η αφυδάτωση του ημιυδρίτη σε γ-

20



CaSΟ4 απαιτεί ένα μικρό ποσοστό ενέργειας ενώ τα άτομα διατηρούν τις θέσεις τους στο 

κρυσταλλικό πλέγμα. Η βασική δομική μονάδα του  γ-CaSΟ4, κοινή σε όλες τις φάσεις 

του συστήματος CaSO4 – H2O (εικ. 2.11).

Εικ. 2.10 Η κρυσταλλική δομή του  γ-CaSΟ4 στο 
επίπεδο (001) κατά  Lager et al. 1984

Εικ. 2.12 Προβολή του  γ-CaSΟ4 στο επίπεδο 
(010) κατά  Lager et al. 1984

Το  γ-CaSΟ4  είναι  ιδιαίτερα  ασταθές  και  γρήγορα  μετατρέπεται  σε  ημιυδρίτη 

(CaSO4·½H2O)  β-CaSO4 (  Florke, O.W. 1952, Lager  et al.  1984).  Αυτό οφείλεται 

στην φύση των δεσμών στις αφυδατωμένες δομές. Στην περίπτωση του ημιυδρίτη και 

του γ-θειικού ασβεστίου, τα ιόντα  SO4
2- είναι κατανεμημένα είτε απέναντι μεταξύ 

τους είτε με τα ιόντα του ασβεστίου, Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι δεσμοί μεταξύ των 

ιόντων  με  το  ίδιο  φορτίο  να  είναι  σχετικά  ασθενείς  και  τα  μόρια  του  νερού  να 

μπορούν  εύκολα  να  εισχωρήσουν  μεταξύ  των  ιόντων  κατά  την  διαδικασία  της 

αφυδάτωσης.

2.2.1.4 Ανυδρίτης (β-CaSO4)

Ο ανυδρίτης ανήκει στο ορθορομβικό κρυσταλλικό σύστημα. Η βασική δομική του 

μονάδα είναι κοινή με αυτή της γύψου, του ημιυδρίτη και του γ-CaSO4 (Florke, O.W. 

1952, Lager et al. 1984, Deer et al. 1966). Η δομή του ανυδρίτη φαίνεται στην εικόνα 

2.13 (Deer et al. 1966).
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Εικ. 2.13 Η δομή του ανυδρίτη κατά  Deer et al. 1966

Τα  επίπεδα  περιλαμβάνουν  ιόντα  ασβεστίου  και  θειικά  σε  ίσες  αποστάσεις, 

παράλληλα διατεταγμένα στα (100) και (010), ενώ ο φυλλόμορφος σχηματισμός δεν 

είναι τόσο καλά καθορισμένος παράλληλα με το επίπεδο (100). Αυτό δικαιολογεί την 

σχάση στο κρυσταλλικό επίπεδο (100) και (010), παρά στο (001) (Deer et al. 1996).

Η  διαδικασία  της  αφυδάτωσης  είναι  ανισοτροπική,  αλλά  το  αρχικό  σχήμα  του 

κρυσταλλικού πλέγματος της γύψου μπορεί να διατηρηθεί κατά την διαδικασία αυτή. 

Το φαινόμενο αυτό έχει ως αποτέλεσμα στο σχηματισμό μιας ψευδοδομής. 

Μελέτες έχουν δείξει ότι όταν ένας μεγάλος μονο–κρύσταλλος γύψου θερμανθεί σε 

θερμοκρασία  500  °C  σε  αέρα,  ενισχύεται ο  σχισμός  στο  επίπεδο  (010) και 

σχηματίζεται ένα ψευδόμορφο συσσωμάτωμα κρυστάλλων ανυδρίτη. Παράλληλα με 

το  φαινόμενο  αυτό,  το  σχήμα  και  οι  ιδιότητες  του  πολυκρυσταλλικού  ανυδρίτη 

παραμένουν οι ίδιες  με αυτές  της γύψου,  Παρόλα αυτά όμως το αποτέλεσμα από 

μακροσκοπικής άποψης είναι η απώλεια της διαύγειας των αρχικού κρυστάλλου και ο 

σχηματισμός μιας γαλακτώδους επιφάνειας (εικ. 2.14) (Chluveraki, S. 2004). 
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Εικ. 2.14 Δόμος γύψου από το συγκρότημα των δυτικών αποθηκών του Ανακτόρου της Κνωσού 

διαστάσεων 1.20 x 90 εκ.  

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι όλες οι δομές του συστήματος CaSO4-H2Ο 

μπορούν να ερμηνευθούν ως ένα μοντέλο διαφορετικών αλυσίδων ιόντων Ca2+  και 

SO4
2-. Η γύψος χαρακτηρίζεται από μια δομή αλλεπαλλήλων στρωμάτων με μόρια 

νερού κατανεμημένα σε ενδιάμεσα στρώματα, ο ημιυδρίτης και το γ-CaSO4  ως μια 

σηραγγοειδής δομή (ΑΙΙΙ) και τα α- και β-CaSO4 από μια περισσότερο κλειστή δομή 

(ΑΙΙ) (εικ.2.15). 
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Εικ. 2.15 Οι βασικές δομές του συστήματος CaSO4 – H2O κατά τους ABRIEL, et al. 1990

Από  αυτή  τη  σχηματική  αναπαράσταση,  γίνεται  προφανές  ότι  η  ενυδάτωση  και 

αφυδάτωση της γύψου μέσα στους σηραγγοειδείς σχηματισμούς, είναι τοποτακτική 

καθώς και ότι οι θέσεις των βασικών δομικών στοιχείων, οι αλυσίδες των ιόντων Ca2+ 

και SO4
2- διατηρούνται (Abriel et al 1990).

2.2.2 Μεταπτώσεις φάσεων του συστήματος CaSO4 – H2O

Η ενυδατωμένη φάση του θειικού ασβεστίου είναι συνήθως σταθερή όταν εκτίθεται 

στον  ατμοσφαιρικό  αέρα  υπό  κανονικές  συνθήκες.  Ο  Baldin  (1991)  σε  μια 

προσπάθεια να εξηγήσει της διαδικασία αφυδάτωσης του θειικού ασβεστίου, έδειξε 

ότι  σε  μοριακό  επίπεδο,  η  αφυδάτωση ξεκινάει  με  την  ανακατανομή  των  ιόντων 

υδροξυλίου που οδηγεί στον σχηματισμό μορίων νερού στην κρυσταλλική δομή (στις 

θέσεις των υδροξυλίων).
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2.2.3 Διαλυτότητα

Η διαλυτότητα της γύψου σε καθαρό νερό καθώς και σε διάφορα διαλύματα αλάτων 

σε σχέση με την μετάπτωση της γύψου σε ανυδρίτη, έχει μελετηθεί εκτενώς κυρίως 

λόγω της γεωφυσικής, γεωτεχνικής και βιομηχανικής της σημασίας. Ο Posnjak (1938, 

1940)  καθόρισε  την  διαλυτότητα  της  γύψου,  του  ημιυδρίτη  και  του  ανυδρίτη  σε 

καθαρό νερό και διαλύματα χλωριούχου νατρίου. 

Η σχέση εξάρτησης της διαλυτότητας σε σχέση με την θερμοκρασία φαίνεται στο 

διάγραμμα 2.16 και η σχέση της συγκέντρωσης του χλωριούχου νατρίου σε διάλυμα 

θαλασσινού νερού σε ατμοσφαιρική θερμοκρασία στο διάγραμμα 2.17. 

Εικ.  2.16  Διάγραμμα  που  παριστάνει  την  εξάρτηση  διαλυτότητας  των  τριών  μορφών  θειικού 
ασβεστίου από τη θερμοκρασία. CHS: Ημιυδρίτης, CSD: Δυυδρίτης (γύψος) CSA: Ανυδρίτης. Πηγή: 
Klepetsanis, P. G.; Koutsoukos, P. G. J. 
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Εικ 2.17 Διάγραμμα διαλυτότητας της γύψου και του ανυδρίτη σε διάλυμα NaCl  σε ατμοσφαιρική 
πίεση  και  θερμοκρασία.  Η  συγκέντρωση  εκφράζεται  σε  μονάδες  αλατότητας  θαλασσινού  νερού 
(περίπου 3.5 μέρη άλατος ανά 1000 μέρη διαλύματος) κατά τον Posnjac, E. 1940.

Η διαλυτότητα του θειικού ασβεστίου (CaSO4) σε θερμοκρασία 25 ºC περιγράφεται 

από την παρακάτω αντίδραση και χημική ισορροπία

CaSO4(s) ↔ Ca2+ + SO4
2-

Ksp(CaSO4) = [Ca2+][SO4
2-] = 2.4·10-5 mol2·L2-

Η παραπάνω χημική ισορροπία περιγράφει ότι οι παραγόμενες συγκεντρώσεις ιόντων 

ασβεστίου και θειικών ιόντων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 2.4·10-5 σε κανένα 

υδατικό διάλυμα.

Κάθε υδατικό διάλυμα στο οποίο οι συγκεντρώσεις των ιόντων ασβεστίου και των 

θειικών ιόντων είναι περίπου ίση με  2.4·10-5 μπορεί να χαρακτηριστεί ως κορεσμένο 

σε γύψο διάλυμα. Σε περίπτωση προσθήκης έστω και μικρής ποσότητας ιόντων Ca2+ 

ή  SO4
2-,  η  ισορροπία  θα  μετατοπιστεί  προς  τα  δεξιά  με  αποτέλεσμα  σχηματισμό 

στερεού  CaSO4 έτσι  ώστε  να  αποκατασταθεί  η  σταθερά  ισορροπίας  στην 

προκαθορισμένη τιμή σύμφωνα με  την αρχής του Le Chatelier.
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Όταν  ένας  εξωτερικός  παράγοντας  (μεταβολή  συγκέντρωσης,  θερμοκρασίας  κ.α.) 

επιδράσει σε ένα σύστημα που βρίσκεται σε κατάσταση δυναμικής ισορροπίας, τότε 

το σύστημα θα κινηθεί αυθόρμητα προς εκείνη την κατεύθυνση που ελαχιστοποιεί 

την επίδραση του παράγοντα αυτού.

Η  διαλυτότητα  της  γύψου  σε  απιονισμένο  νερό  είναι  2.08  gr/cm3,  στους  25  °C 

(Christoffersen  et  al. 1976,  Scholander,  Α.  1952)  ενώ αυξάνεται  σε  θερμοκρασία 

μεγαλύτερη των 50 °C και στην συνέχεια πέφτει λόγω της μετατροπής της γύψου σε 

ημιυδρίτη  και  ανυδρίτη  (εικ.2.16).  Σε  μεγαλύτερες  συγκεντρώσεις  χλωριούχου 

νατρίου, η διαλυτότητα αυξάνει γρήγορα στο επίπεδο της κανονικής αλατότητας του 

θαλασσινού νερού και στη συνέχεια  με πιο αργούς ρυθμούς μέχρι  να φτάσει στη 

μέγιστη τιμή, το διπλάσιο της  κανονικής αλατότητας. Στην συνέχεια ακολουθεί η 

σταδιακή  μείωσή  της  διαλυτότητας  μέχρις  ότου  η  αλατότητα  του  διαλύματος  να 

αυξηθεί 3.5 φορές σε σχέση με την κανονική αλατότητα. Στο σημείο αυτό ξεκινά η 

διαδικασία σχηματισμού και κατακρήμνισης γύψου υπό μορφή ιζήματος  (εικ.2.17) 

(Posnjak, E. 1938, 1940).

Η  ταχύτητα  της  διάλυσης  επηρεάζεται  από  την  θερμοκρασία  και  το  ιξώδες  του 

διαλύματος.  Επίσης,  η  διαλυτότητα  είναι  ανάλογη  με  την  ταχύτητα  ροής  του 

διαλύματος πράγμα που σημαίνει ότι υπόκειται στην συχνότητα και την ταχύτητα της 

ροής  του διαλύματος  πάνω σε μια επιφάνεια  γύψου.  Μετρήσεις  της διαλυτότητας 

τόσο  σε  κονιοποιημένο  λίθο  όσο  και  σε  μεγαλύτερα  τμήματα  γύψου,  υπό 

διαφορετικές ταχύτητες ροής, παρουσίασαν μεγάλες διακυμάνσεις,  διάγραμμα 2.18 

(Peckorkin,et al. 1982).
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Εικ.2.18 Διάγραμμα που περιγράφει την διαλυτότητα της γύψου σε σχέση με την ταχύτητα ροής του  

νερού.  1:  κονιοποιημένο  πέτρωμα  σε  απιονισμένο  νερό,  2:  συσσωματώματα  κρυστάλλων  σε 

απιονισμένο  νερό  υπό  ανάδευση  και  3:  ροή  νερού  σε  επίπεδη  επιφάνεια  πετρώματος  κατά 

Peckorkin,et al. 1982. 

Έτσι,  η  ταχύτητα  ροής  ενός  διαλύματος  στην  επιφάνεια  της  γύψου  μπορεί  να 

θεωρηθεί  ως  μια  βασική  παράμετρος  της  διαλυτότητας  της  γύψου  που  είναι 

εκτεθειμένη σε εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Πειραματικές μελέτες έχουν 

δείξει ότι το μέγεθος και ο τύπος των κρυστάλλων επηρεάζουν σε κάποιο βαθμό την 

ταχύτητα διαλυτοποίησης. Πέρα από το φαινόμενο του μεγέθους ενός σωματιδίου σε 

σχέση με την ενεργή επιφάνεια, μετρήσεις των τριών κρυσταλλικών επιπέδων (010, 

110,  111)  της  γύψου,  έδειξαν  ότι  οι  ταχύτητες  διαλυτοποίησης  διαφέρουν  σε 

αναλογία 1:1,  76:1,  88:1 (Scholander,  Α. 1952).  Τέλος,  η γύψος είναι  διαλυτή σε 

ασθενή διαλύματα υδροχλωρικού οξέος (HCl), νιτρικού (HNO3) και θειικού (H2SO4) 

οξέος.   

2.2.4 Μηχανικές ιδιότητες

Η σκληρότητα της γύψου, βάση της κλίμακας Mosh είναι 2 πράγμα που σημαίνει ότι 

μπορεί να χαραχθεί με το νύχι καθώς επίσης ότι έχει μια ελαφρώς σαπωνοειδή υφή. 

Ως  αποτέλεσμα  της  χαμηλής  σκληρότητας  της  γύψου,  οι  λεπτοκρυσταλλικές 

ποικιλίες  είναι  δυνατόν  να  χαραχθούν  με  μεγάλη  λεπτομέρεια,  ενώ  οι  πιο 

αδροκρυσταλλικές  να  δώσουν  κυρίως  επίπεδες  επιφάνειες.  Οι  ιδιότητες  που 
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προκύπτουν από τον σχισμό σε συνδυασμό με την χαμηλή σκληρότητα της γύψου 

πρέπει  να κατέστησαν την λατόμευση και  κατεργασία της  γύψου σχετικά  εύκολη 

υπόθεση για τα λιθοξοϊκά εργαλεία, κατά κύριο λόγο κατασκευασμένα από χαλκό, 

που ήταν διαθέσιμα στους τεχνίτες της Μινωικής περιόδου (Dickinson, O. 1994).

Η πυκνότητα  της γύψου είναι 2.32 g/cm3, χαμηλότερη από αυτή των ασβεστόλιθων 

(2.8 g/cm3) και το μοριακό της βάρος 172,4 g/mole και το ειδικό της βάρος είναι 

περίπου  23ΚΝ/m3.  Η  μικρή  πυκνότητα  του  πετρώματος  έχει  ως  αποτέλεσμα  την 

χαμηλή θερμική αγωγιμότητα που είναι 0.2 W/m K με αποτέλεσμα να έχει υψηλή 

θερμομονωτική αξία. Αυτή της η ιδιότητα την κατέταξε στην κορυφή των δομικών 

υλικών ήδη από την δεκαετία του 50 (Karni et al. 1995) και ίσως αποτέλεσε την αιτία 

χρήσης  της  από  τους  Μινωίτες  αρχιτέκτονες  ως  δομικό  υλικό  (ορθοστάτες)  στις 

βασιλικές αποθήκες του ανακτόρου της Κνωσού (Dickinson, O. 1994).

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η διαδικασία αφυδάτωσης της γύψου επηρεάζει σημαντικά 

τις φυσικές ιδιότητες της γύψου και κατά συνέπεια και τις μηχανικές. Η μελέτη της 

συμπεριφοράς της αδροκρυσταλλικής γύψου κατά τον εφελκυσμό ως συνάρτηση της 

θερμοκρασίας καταδεικνύει μεγάλη μείωση των αντοχών του υλικού ιδιαίτερα δε για 

ένα μικρό εύρος θερμοκρασιακής μεταβολής από τους 100 στους 150  °C, γεγονός 

που  συνδέεται  με  την  μετατροπή  της  γύψου  σε  ημιυδρίτη.  Παρόμοιες  μειώσεις 

αντοχής παρατηρούνται τόσο κατά την διαμήκη και εγκάρσια παραμόρφωση καθώς 

και ως προς το μέτρο ελαστικότητας του πετρώματος (Popp et al. 1993).

Η αύξηση της  πίεσης  των υγρών στα διάκενα μεταξύ  των κρυστάλλων κατά την 

διαδικασία  της  αφυδάτωσης,  οδηγεί  στην  ελάττωση  της  συνοχής  μεταξύ  των 

συστατικών του πετρώματος, φαινόμενο που σχετίζεται άμεσα με την διεύρυνση των 

ασυνεχειών στην επιφάνεια του λίθου. Η ελάττωση του μέτρου ελαστικότητας του 

πετρώματος  καθώς  και  της  μηχανικής  του  αντοχής  κατά  την  αφυδάτωση,  είναι 

δυνατόν  να  εξηγήσουν  των  ανάπτυξη  των  κυριότερων  μορφών  φθοράς  που 

συναντάται στα δομικά στοιχεία από γύψο στα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου της 

Κνωσού (Kern et al. 1985, 1993).
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2.2.5 Χημική σύσταση

Ασβέστιο 23.28 %  Ca 32.57 % CaO
Υδρογόνο 2.34 % H 20.93 % H2O
Θείο 18.62 % S 46.50 % SO3

Οξυγόνο 55.76 % O
______ ______ 
100.00 % 100.00 % = TOTAL OXIDΕ

Η γύψος παρουσιάζει μικρή ποικιλομορφία ως προς την χημική της σύσταση. Οι πιο 

κοινές προσμίξεις του πετρώματος είναι SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, and NaCl. Άλλα 

ορυκτά  που  συχνά  σχετίζονται  με  της  γύψο είναι  ο  σελεστίνης,  ο  αραγωνίτης,  ο 

δολομίτης  και  ο  πυρίτης.  Μεταξύ  των  στοιχείων  που  συμμετέχουν  στην  χημική 

σύσταση του γύψου μπορούν να βρεθούν τα: Mg, Si, Ca, Ti, Fe, B, Al, Mn, Cu και 

κατά περιπτώσεις ίχνη των: of Li, Be, Y, Zr Bi and Ba. 

 

2.2.6 Χρώμα

Η γύψος όπως και όλα τα ιζηματογενή πετρώματα, οφείλει το χρώμα της κυρίως στα 

οξείδια του σιδήρου, όπως το κόκκινο στον αιματίτη (Fe2O3), το φαιό στον γκαιτίτη 

(FeOOH)  και  το  άμορφο  Fe2O3•nH2O.  Συχνά,  μεγάλα  εγκλείσματα  κρυστάλλων 

πυρίτη (FeS2) είναι υπεύθυνα για το κίτρινο-καφέ χρώμα ενώ πολύ λεπτοί κρύσταλλοι 

ή  άμορφο  FeS  καθώς  και  άλλα  σουλφίδια  του  σιδήρου  είναι  υπεύθυνα  για 

αποχρώσεις από γκρι έως μαύρο. Τα οξείδια του σιδήρου γενικά είναι ασταθή όταν 

εκτίθενται  στο  φως  και  στις  περιβαλλοντικές  συνθήκες  και  συχνά  υπόκεινται  σε 

μεταβολές που επηρεάζουν το χρώμα τους. Είναι δύσκολο να προβλεφθεί το χρώμα, 

αλλά  γενικά  μπορούμε  να  πούμε  ότι  σε  οξειδωτικό  περιβάλλον  θα  ευνοηθεί  η 

ανάπτυξη κόκκινου και πορτοκαλί χρώματος ενώ σε αναγωγικές συνθήκες, σκούρο 

γκρι και μαύρο (Winkler, E.M. 1973,  Dimes, F.G.1990, Honeyborne, D.B. 1990).
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        2.3 Η γύψος ως φυσικό πέτρωμα

Η γύψος είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί ως ένα ορυκτό άλας παρά ως πέτρωμα.

Ορυκτό  είναι  ένα  φυσικώς  εμφανιζόμενο  ομογενές  στερεό,  το  οποίο  συνήθως 

σχηματίζεται  με  ανόργανες  διαδικασίες,  χαρακτηρίζεται  από  υψηλό  βαθμό 

ταξινομημένης ατομικής διατάξεως, και έχει χημική σύσταση και φυσικές ιδιότητες, 

οι οποίες είτε είναι σταθερές είτε κυμαίνονται εντός ορισμένων ορίων.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τον ορισμό και κατά συνέπεια τις βασικές αρχές των 

στοιχείων  της  ύλης  που περιγράφει,  θα  πρέπει  να  προχωρήσουμε  στην επιμέρους 

ανάλυσή του.

Με τον όρο «φυσικώς εμφανιζόμενο» διακρίνουμε τις ουσίες που σχηματίζονται με 

φυσικές διαδικασίες από εκείνες που γίνονται στο εργαστήριο (συνθετικές). Με τον 

όρο «ομογενές»  χαρακτηρίζουμε  το  υλικό  που αποτελείται  από μία  και  μοναδική 

στερεή ουσία, η οποία δε μπορεί να διασπαστεί  φυσικώς σε απλούστερες  χημικές 

ενώσεις. Με τον όρο αυτό αποκλείονται από τα ορυκτά τα υγρά και τα αέρια. Το H2O 

ως πάγος (π.χ. παγετώνες) θεωρείται ορυκτό όχι όμως και το νερό.

Λέγοντας ότι ένα υλικό χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό ταξινομημένης ατομικής 

διατάξεως εννοούμε ότι δείχνει κανονική γεωμετρική διάταξη ατόμων (ή ιόντων), η 

οποία αποτελεί κριτήριο ενός κρυσταλλικού στερεού και συνεπώς τα ορυκτά είναι 

κρυσταλλικά. Ένας λοιπόν διαφορετικός τρόπος έκφρασης του τμήματος αυτού του 

ορισμού  είναι  να  ειπωθεί  ότι  τα  ορυκτά  είναι  κρυσταλλικά  στερεά.  Κάτω  από 

κατάλληλες  συνθήκες  σχηματισμού  η  κρυσταλλικότητα  ενός  στερεού  μπορεί  να 

εκφραστεί με ένα εξωτερικό κρυσταλλικό σχήμα. Τέλος λέγοντας ότι έχει σταθερές 

φυσικές  ιδιότητες  και  χημική  σύσταση,  προσθέτει  την  απαίτηση για  καθορισμένη 

χημική σύσταση και συνεπάγεται ότι η σύσταση ενός ορυκτού μπορεί να εκφραστεί 

με ένα ιδιαίτερο χημικό τύπο.

Πετρώματα χαρακτηρίζονται οι δομικές μονάδες του στερεού φλοιού της Γης. Ένα 

πέτρωμα  μπορεί  να  θεωρηθεί  ότι  αποτελείται  από  ένα  συσσωμάτωμα  ενός  ή 

περισσοτέρων ορυκτών.
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Αν και τα περισσότερα πετρώματα αποτελούνται από περισσότερα του ενός ορυκτά, 

κάποια ορυκτά εμφανίζονται πολλές φορές από μόνα τους σε μεγάλες ποσότητες. Σ' 

αυτές τις περιπτώσεις θεωρούνται τόσο ως ορυκτά όσο και ως πετρώματα.

Βάση των ορυκτολογικών της χαρακτηριστικών η γύψος εντάσσεται στην κατηγορία 

των εβαποριτών. 

2.3.1 Εβαπορίτες 

Οι εβαπορίτες, μέλος των οποίων είναι και η γύψος, ανήκουν στην κατηγορία των 

χημικών  ιζηματογενών  πετρωμάτων.  Ιζηματογενή  πετρώματα  είναι  εκείνα  τα 

πετρώματα,  τα  οποία  σχηματίζονται  από  απόθεση  ή  καταβύθιση  υλικών  που 

βρίσκονται σε αιώρηση ή διάλυση μέσα σε ένα ρευστό μέσο (νερό ή αέρας) και τη 

μετέπειτα συγκόλληση των υλικών που αποτέθηκαν. Χαρακτηρίζονται κυρίως από τη 

στρώση των υλικών τους σε διαδοχικά επίπεδα. Ονομάζονται χημικά τα πετρώματα 

τα οποία σχηματίστηκαν από συγκέντρωση ορυκτών που αποτέθηκαν κατευθείαν από 

υδατικά διαλύματα με ανόργανες χημικές διεργασίες.

Ο J.K. Warren (1996) διακρίνει ως εβαπορίτη ένα πέτρωμα το οποίο δημιουργήθηκε 

από την κατακρήμνιση ιζήματος από κορεσμένο διάλυμα σε ένα υδρολογικό σύστημα 

με κύρια αιτία την εξάτμιση του διαλύτη (νερού) λόγω της ηλιακής ακτινοβολίας. Ο 

ορισμός  αυτός  περιλαμβάνει  όχι  μόνο  τους  εβαπορίτες  που  προέκυψαν  από  την 

αρχική εναπόθεση αλλά και αυτούς που τροποποιήθηκαν μέσω της διαδικασίας της 

διαγέννεσης οι οποίοι αποτελούν την κατηγορία των προ-νεογενών εβαποριτών.

Οι  εβαπορίτες  που  προέκυψαν  από  την  καθίζηση και  εναπόθεσή  διατηρούν  τα 

κρυσταλλογραφικά  τους  χαρακτηριστικά  και  χαρακτηρίζονται  ως  κύριοι  ή 

πρωτογενείς  εβαπορίτες.  Οι εβαπορίτες  που προέκυψαν μέσω της διαδικασίας της 

διαγέννεσης, δηλαδή την διάλυση και ανακρυστάλλωση μετά την εναπόθεση τους και 

τον σχηματισμό των στρωμάτων του ιζήματος, ονομάζονται δευτερογενείς (Warren 

1996).
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Ο  σχηματισμός  των  κύριων  εβαποριτών,  εξαρτάται  από  την  ισορροπία  τριών 

παραγόντων:  τις  κλιματικές  συνθήκες  που  επηρεάζουν  τον  ρυθμό  εξάτμισης  του 

φορέα ή διαλύτη, την παροχή φρέσκου νερού στην λεκάνη ιζηματογένεσης π.χ. από 

ποταμούς  και  την  παροχή  θαλασσινού  νερού.  Τα  στρώματα  των  εβαποριτών 

προκύπτουν σε διάφορα περιβάλλοντα, με την προϋπόθεση ότι η συγκέντρωση των 

υδάτων που συμμετέχουν στο σύστημα φτάνει σε επίπεδο κορεσμού. Το φαινόμενο 

αυτό  επιτυγχάνεται  στην  φύση  σε  μεγάλο  βαθμό,  κυρίως  σε  περιοχές  που  η 

κυκλοφορία  των  φυσικών  υδάτων δεν  συμβαίνει  απρόσκοπτα με  αποτέλεσμα  την 

δημιουργία  λιμναζόντων  υδάτων  ενώ  παράλληλα  ο  ρυθμός  εξάτμισης  είναι 

μεγαλύτερος  από  τον  ρυθμό  κατακρήμνισης  (Schreiber  et  al. 1976,  1988, 

Papadopoulos et al. 1994).

Για παράδειγμα, στις λίμνες, μέσω του φρέσκου νερού από τα ποτάμια, υπάρχει μια 

συνεχής τροφοδοσία με διαλυμένα άλατα που προκύπτουν από τη χημική (καρστική) 

διάβρωση των πετρωμάτων του στερεού φλοιού της γης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία  στρωμάτων  μεγάλου  πάχους  και  την  αύξηση  της  αλατότητας  του 

λιμναίου  συστήματος.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  αποτελεί  η  Νεκρά  Θάλασσα. 

Μεταξύ των πιο κοινών στρωμάτων που σχηματίζονται είναι η γύψος, ο ανυδρίτης 

και το ορυκτό αλάτι ή αλίτης (Kendall et al. 1988).

Επιπλέον,  η  γύψος  μπορεί  να  προκύψει  και  σε  ξηρά  εδάφη  ως  αποτέλεσμα  της 

εξάτμισης  του  νερού  του  εδάφους  όπως  για  παράδειγμα  σε  μια  ρηχή  λίμνη  που 

συγκεντρώνει νερό περιοδικά. Αυτού του είδους οι σχηματισμοί γύψου είναι συνήθως 

συμπαγείς  και  σε  μεγάλη έκταση  και  συμβαίνουν  σε  ξηρά περιβάλλοντα,  όταν ο 

ρυθμός εξάτμισης υπερβαίνει τον ρυθμό κατακρήμνισης ιζήματος. Σε περιβάλλοντα 

ερήμου  η  γύψος  μπορεί  να  σχηματιστεί  υπό  μορφή  κρυσταλλικής  σύμπηξης  μια 

μορφή που είναι ευρέως γνωστή ως το «Ρόδο της Ερήμου»
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Εικ. 2.19 Σχηματισμός ροζέτας γύψου μήκους 47 εκ. από την βόρεια Σαχάρα, Τυνησία. 

Οι δευτερογενείς εβαπορίτες ενώ έχουν διαφορετικά ορυκτολογικά χαρακτηριστικά 

και υφή, διατηρούν τον όγκο του πρωτογενούς σχηματισμού. Επιπλέον, η ιδιότητα 

των  εβαποριτών  να  διαλύονται  και  να  επανεναποτίθενται  υπό  μορφή  ιζήματος, 

οφείλεται  στην πολυπλοκότητά των ορυκτολογικών τους φάσεων.  Οι  διαγενετικές 

αντιδράσεις  των  ασβεστόλιθων  (κύριο  συστατικό  ο  ασβεστίτης,  CaCO3)  και  των 

ψαμμιτών  (αμμόλιθοι  κύριο  συστατικό  SiO2)  είναι  σαφώς  πιο  αργές  γεγονός  που 

δικαιολογεί την μεγαλύτερη αντίσταση τους στην διάβρωση σε σχέση με τη γύψο.

2.3.2 Γύψος και ανυδρίτης

Η  γύψος  και  ο  ανυδρίτης  είναι  από  τα  πρώτα  ορυκτά  που  καθιζάνουν  κατά  τη 

σταδιακή εξάτμιση σε φυσικό περιβάλλον. Όταν το θαλασσινό νερό εξατμίζεται, το 

πρώτο  άλας  που  αρχίζει  να  καθιζάνει  είναι  το  ανθρακικό  ασβέστιο.  Το  θειικό 

ασβέστιο εμφανίζεται όταν η αλατότητα φτάσει σε επίπεδο 3.35 φορές μεγαλύτερο 

απο την αλατότητα του θαλασσινού νερού. Έτσι όταν το θαλασσινό νερό εξατμίζεται 

σε θερμοκρασία 30 °C, η εναπόθεση της γύψου θα ξεκινήσει όταν δημιουργηθεί η 

παραπάνω συνθήκη και θα εξακολουθήσει έως ότου η αλατότητα φτάσει σε επίπεδο 
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4.8 φορές μεγαλύτερη από το φυσιολογικό επίπεδο. Όταν η αλατότητα ξεπεράσει και 

την  δεύτερη  συνθήκη,  ξεκινάει  η  εναπόθεση  του  ανυδρίτη.  Καθώς  η  εξάτμιση 

εξακολουθεί και όταν το επίπεδο του νερού είναι στο 1/10 του αρχικού όγκου, αρχίζει 

η κατακρήμνιση του αλίτη (NaCl) ενώ σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις το επόμενο 

ορυκτό που αρχίζει να καθιζάνει είναι ο πολυαλίτης (K2Ca2Mg(SO4)4·2(H2O)).

Εικ.2.20 Σχηματική απόδοση των τύπων αποθέσεων πρωτογενών εβαποριτών και 
συνεναποτειθέμενων δευτερογενών για άλατα θειικού ασβεστίου και χλωριούχου νατρίου.  

Ο σχηματισμός κρυστάλλων σε ένα διάλυμα είναι μια διαδικασία που ξεκινά με την 

πυρηνογένεση  (nucleation)  μέσω της  αλληλεπίδρασης  των  ιόντων  Ca2+ και  SO4
2-, 

προς  σχηματισμό  κρυστάλλων  CaSO4 καθώς  επάλληλα  στρώματα  της  ουσίας 

αποτίθενται πάνω στο αρχικό σωματίδιο, στο στάδιο της ανάπτυξης του κρυστάλλου. 

Υπό κανονικές συνθήκες ευνοείται ο σχηματισμός γύψου ως το πρώτο ορυκτό που θα 

σχηματιστεί,  ενώ υπό συνθήκες  υψηλότερης  θερμοκρασίας  και  συγκέντρωσης,  το 

αποτέλεσμα της πυρηνογένεσης θα είναι ο ανυδρίτης (Billo 1986).

Σχετικά  με  τις  συνθήκες  που  καθορίζουν  την  κατακρήμνιση  της  γύψου  ή  του 

ανυδρίτη,  αναφέρεται  ότι  όταν  η  εξάτμιση  του  θαλασσινού  νερού  συμβαίνει  σε 

θερμοκρασία χαμηλότερη των 42 οC, το θειικό ασβέστιο θα εναποτεθεί αρχικά με την 

μορφή της γύψου. 
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Στην  θερμοκρασία  των  30 οC,  σχεδόν  το  μισό  του  θειικού  ασβεστίου  θα  έχει 

εναποτεθεί με αυτή τη μορφή και μόνο όταν ο όγκος του νερού έχει ελαττωθεί σχεδόν 

στο 1/5 ξεκινάει η καθίζηση του ανυδρίτη. Η θερμοκρασία μετάπτωσης της γύψου σε 

ανυδρίτη  σε  απιονισμένο  νερό  είναι  42  οC αλλά ελαττώνεται  σημαντικά  υπό την 

παρουσία  NaCl  σε  συνδυασμό  με  την  αύξηση  της  πίεσης.  Η  θερμοκρασία 

μετάπτωσης επηρεάζεται επίσης από την παρουσία των θειικών αλάτων των Mg, Na, 

K και των ενυδατωμένων μορφών τους

Τα  αποτελέσματα  της  πίεσης  και  των  διαφορετικών  συγκεντρώσεων  αλίτη  στην 

ισορροπία  γύψου  –  ανυδρίτη  σε  σχέση  με  την  θερμοκρασία  παρουσιάζονται  στο 

παρακάτω διάγραμμα:

Εικ. 2.21 Διάγραμμα που παριστάνει την σχέση της θερμοκρασίας αφυδάτωσης της γύψου σε 
διάλυμα NaCl υπό πίεση 1atm κατά DEER et al. 1966.

Σε υψηλές συγκεντρώσεις NaCl, η καθίζηση του ανυδρίτη μπορεί να συμβεί και σε 

αρκετά χαμηλότερες θερμοκρασίες  
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 2.4 Ορυκτολογικές μορφές της γύψου

Οι ορυκτολογικές μορφές της γύψου διακρίνονται σε i) πρωτογενή, ii) δευτερογενή ή 

διαγενετική και iii) κλαστική.

Ο  όρος  ορυκτολογική  μορφή,  αναφέρεται  στα  επικρατέστερα  μορφολογικά 

χαρακτηριστικά  ενός  κρυστάλλου  που  προκαλούν  τη  μεγαλύτερη  εντύπωση  στον 

παρατηρητή.  Η  μορφή  χρησιμοποιείται  για  να  δείξει  το  γενικό  σχήμα  ενός 

κρυστάλλου πχ. κυβική, οκταεδρική, ρομβοεδρική, πρισματική, πινακοειδής κλπ..  Η 

μορφή  αναφέρεται  επίσης  στη  γενική  όψη  του  κρυστάλλου  πχ.  πλακώδης, 

βελονοειδής, ινώδης, στηλοειδής, φυλλώδης κλπ.

2.4.1 Πρωτογενείς μορφές 

Οι κρυσταλλικές μορφές των πρωτογενών σχηματισμών των εβαποριτών, εξαρτώνται 

από τη συγκέντρωση των διαλυμένων αλάτων και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος 

μέσα  στο  οποίο  λαμβάνει  χώρα  το  φαινόμενο.  Οι  πρωτογενείς  κρύσταλλοι 

παρουσιάζονται  με  διάφορα  σχήματα  όπως  πλακώδης,  βελονοειδής,  ινώδης, 

στηλοειδής,  φυλλώδης.  Η  πιο  συνηθισμένες  μορφές  είναι  η  μακροκρυσταλλική 

βελονοειδής  και η πλακοειδής (Schreiber, B. C. 1978, Chiarapica et al. 1985).

Α. Μακροκρυσταλλική γύψος ή σελενίτης 

Η μακροκρυσταλλική γύψος αποτελείται από ευθυγραμμισμένους κρυστάλλους που 

σχηματίζουν επάλληλες στρώσεις στον πυθμένα της λεκάνης εναπόθεσης. Το μέγεθος 

των κρυστάλλων ποικίλει από 0.5 mm έως και πάνω από 1 μέτρο. Μεγάλες στρώσεις 

εναπόθεσης σχηματίζονται από κάθετους κρυστάλλους, ή από στρώσεις μικρότερων 

κρυστάλλων (1-2 cm) που είναι τακτικά διατεταγμένοι (Schreiber,  B. C. 1978). Η 

μορφή αυτή ονομάζεται σελενίτης και προέρχεται από το επίπεδο σχισμού (010). Ο 

σελενίτης είναι άχρωμος, διαφανής αλλά συχνά ενδέχεται  να είναι  χρωματισμένος 

λόγω της ύπαρξης προσμίξεων οξειδίων του σιδήρου.
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Η διδυμία (twinning) είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο στους κρυστάλλους της γύψου. 

Διδυμία  είναι  η  σύμφυση  δύο  κρυστάλλων  του  ιδίου  ορυκτού  που  παρουσιάζει 

κάποια κανονικότητα ως προς όμοια κρυσταλλογραφικά στοιχεία. Κατά τη διάρκεια 

της  ανάπτυξης  ενός  κρυστάλλου,  ή  αν  ο  κρύσταλλος  υπόκειται  σε  πίεση  ή 

θερμοκρασία διαφορετικές από εκείνες κάτω από τις οποίες αρχικά σχηματίστηκε, 

σχηματίζονται δύο ή περισσότεροι κρύσταλλοι με συμμετρικό τρόπο. Έτσι, έχοντας 

ένα  κοινό  πυρήνα  αρχικού  σχηματισμού,  αναπτύσσονται  δύο  (ή  περισσότεροι) 

κρύσταλλοι,  οι οποίοι ονομάζονται δίδυμοι κρύσταλλοι.  Στην γύψο οι κρύσταλλοι 

που  προκύπτουν  από  αυτό  το  φαινόμενο  χαρακτηρίζονται  ως  «κεφαλή  βέλους», 

‘arrowhead’ και «ουρά χελιδόνας», ‘swallow tail’ (Εικ.2.21, 2.22).

Εικ.  2.21 και  2.22.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  διδυμίας  με  τη  μορφή  ουράς  χελιδόνας  σε 

κρυστάλλους σελενίτη 

Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ορισμένα σημεία του κρυσταλλικού πλέγματος του ενός 

κρυστάλλου είναι κοινά με το κρυσταλλικό πλέγμα του άλλου, αυξάνοντας έτσι τα 

χαρακτηριστικά συμμετρίας. Ακριβώς επειδή αυξάνεται η συμμετρία, η διδυμία δεν 

εμφανίζεται  ποτέ  σε  συσχετισμό  με  την  υφιστάμενη  συμμετρία  του  (μη  δίδυμου) 

κρυστάλλου.
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Β. Πλακοειδής γύψος

Η μορφή της πλακοειδούς γύψου είναι αρκετά συχνή και εμφανίζεται με πλάκες των 

οποίων το πάχος ποικίλει από 2 cm έως 1 μέτρο. Η πλακοειδής γύψος μπορεί να είναι  

είτε  καθαρή  χωρίς  προσμίξεις  είτε  με  προσμίξεις  ανθρακικής  σύστασης.  Οι 

κρύσταλλοι  είναι  γενικά  λεπτοί  (1-8  mm)  και  είναι  παράλληλοι,  κυματοειδείς  ή 

διαστρωματωμένοι,  εμφανίζοντας  μια  ενδιαφέρουσα  επιφάνεια  (Schreiber,  B.  C. 

1978).

Εικ.2.23 α) Όμοιες στρώσεις, β) διαστρωματωμένη, γ) ανερχόμενα κύματα, δ) κλιμακούμενα κύματα 

(Schreiber, B. C. 1978).

Εικ.  2.24  α)  Στρώμα  πλακοειδούς  γύψου  με  ανεστραμμένη  διαβάθμιση  μεγέθους  κρυστάλλων,  β) 

στρώμα πλακοειδούς διαγενετικής γύψου στην οποία οι πρωτογενείς κρύσταλλοι είναι ορατοί (x10) και 

τα  δύο  δείγματα  παρουσιάζουν  τα  ίδια  μακροσκοπικά  χαρακτηριστικά  και  οι  διαφορές  τους  δεν 

μπορούν να διακριθούν με γυμνό μάτι.
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Η  διάκριση  μεταξύ  της  πρωτογενούς  και  διαγενετικής  πλακοειδούς  γύψου,  τόσο 

μακροσκοπικά όσο και μικροσκοπικά, είναι αρκετά δύσκολη (Schreiber, B. C. 1978).

Στην  περίπτωση  της  γύψου  που  έχει  χρησιμοποιηθεί  στα  Μινωικά  μνημεία,  η 

διάκριση μεταξύ πρωτογενούς και διαγενετικής γύψου είναι σημαντική και σχετίζεται 

τόσο με την προέλευση του υλικού και τις  φυσικές του ιδιότητες όσο και με την 

κατάσταση διατήρησής του.

 

2.4.2 Δευτερογενής γύψος

Όταν η γύψος βρίσκεται  σε κάποιο βάθος κάτω από την επιφάνεια της γης και  η 

θερμοκρασία  αυξηθεί  πάνω  από  τους  50-60  ºC,  μετατρέπεται  σε  ανυδρίτη.  Η 

θερμοκρασία  αφυδάτωσης  εξαρτάται  από  το  βάθος  στο  οποίο  λαμβάνει  χώρα  η 

διαδικασία (πίεση) και την αλατότητα των υγρών που βρίσκονται μέσα στο σύστημα 

ασυνεχειών του πετρώματος. Αν για παράδειγμα η αλατότητα πλησιάζει το σημείο 

κορεσμού ενός διαλύματος σε αλίτη (NaCl, Halite), η διαδικασία αφυδάτωσης μπορεί 

να συμβεί σε μικρά βάθη και με θερμοκρασίες κοντά στους 40 ºC. Σε περιβάλλοντα 

με  χαμηλότερη  αλατότητα  η  αφυδάτωση  της  γύψου  συμβαίνει  σε  βάθη  που 

ξεπερνούν τα 100 μέτρα (Murray,  R. C. 1964, Shearman,  D. J. 1966, Warren,  J.K., 

1996).

Το  κύριο  προϊόν  αυτής  της  διαδικασίας  είναι  η  λεπτοκρυσταλλική  γύψος  ή 

αλάβαστρο. Η ποικιλία αυτή χαρακτηρίζεται από κρυστάλλους με μέγεθος μικρότερο 

των  50  μm και  δύσκολα  διακριτά  περατωτικά  όρια  μεταξύ  των  κρυστάλλων.  Το 

χρώμα του αλάβαστρου είναι κυρίως λευκό ενώ συχνά μπορεί να περιέχει και άλλα 

χρώματα λόγω προσμίξεων υπό μορφή φλεβών, οξειδίων του σιδήρου (Groves, A.W. 

1958, Schreiber et al. 1976, Kanaris, I.T. 1989, Lugli, et al. 1993).

Το  όνομα  «αλάβαστρο»,  που  χρησιμοποιείται  για  την  περιγραφή  της  πιο 

λεπτοκρυσταλλικής ποικιλίας της γύψου, έχει ελληνική προέλευση όπως και αυτό του 

σελενίτη. Παρόλα αυτά, τα λίθινα αγγεία με την ονομασία «αλάβαστρα» δεν έχουν 

σχέση  με  την  ορυκτή  γύψο  αλλά  είναι  κατασκευασμένα  από  μία  ποιότητα 

ημιδιάφανου ασβεστίτη. 
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Πρέπει  ακόμα  να  σημειωθεί  ότι  το  αρχαίο  αλάβαστρο  που  προερχόταν  από  την 

Αίγυπτο, από ορυκτολογικής άποψης ανήκει επίσης στην οικογένεια του ασβεστίτη 

και δεν πρέπει να συγχέεται με τον όρο που αφορά στην ποιότητα της ορυκτής γύψου 

(Deer et al. 1966, Graham, J.W. 1962, Shaw, I. 1973, Warren, P. 1969).

Η ποιότητα της γύψου που χρησιμοποιείται τόσο στο ανάκτορο της Κνωσού όσο και 

στα περιφερειακά αυτού μνημεία, είναι συμβατικά και ευρέως γνωστή ως αλάβαστρο. 

Βάση  όμως  πετρογραφικών  ερευνών,  διαφόρων  ποικιλιών  της  γύψου  που 

χρησιμοποιείται  στην Μινωική ανακτορική,  έχει  αποδειχθεί  ότι  το αλάβαστρο δεν 

έχει χρησιμοποιηθεί στα μελετώμενα μνημεία (Chlouveraki, S. 2004).    

2.4.3 Κλαστική γύψος

Όταν η αλατότητα του επιφανειακού νερού είναι κατάλληλη, ξεκινά η δημιουργία 

των κρυστάλλων της γύψου λόγω της εξάτμισης, σχηματίζοντας υμένια παράλληλα 

με  την  επιφάνεια  της  λεκάνης  εναπόθεσης.  Τα  υμένια  αυτά  επιπλέουν  έως  ότου 

αποκτήσουν  ένα  συγκεκριμένο  βάρος  οπότε  και  βυθίζονται.  Τα  αλλεπάλληλα 

στρώματα κρυστάλλων στον πυθμένα της λεκάνης εναπόθεσης,  σχηματίζουν τόσο 

λεπτόκοκκους σχηματισμούς που ονομάζονται γυψαρενίτης ή πιο αδρόκοκκους που 

ονομάζονται  γυψορουδίτης.  Διακυμάνσεις  στην  αλατότητα  σε  περιπτώσεις  ρηχών 

λεκανών  εναπόθεσης,  έχουν  ως  αποτέλεσμα  την  δημιουργία  διαστρωματωμένων 

πλακοειδών γυψαρενιτών  (Warren 1996, Schreiber 1978, 1988).   

Μια σχηματική κατηγοριοποίηση των κυρίαρχων ποικιλιών της γύψου,  βασισμένη 

στην μορφή των κρυστάλλων και  το μέγεθος  των κόκκων Ciarapica  et al.  (1985) 

χρησιμοποιήθηκε για την διάκριση των διαφόρων τύπων γύψου που συναντιούνται 

στα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού (Πίνακας 2.3).
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Πίνακας  2.2  Κατηγοριοποίηση  της  γύψου  βάση  του  τύπου  και  του  μεγέθους  των  τεκτονικών 
κρυστάλλων Ciarapica, Passeri and Shcreiber 1985
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Οι ποικιλίες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Α) ιδιότυπη γύψος αποτελούμενη από 

καλοσχηματισμένους  κρυστάλλους,  που  υποδιαιρείται  σε  μακροκρυσταλλική  και 

κρυσταλλική  ανάλογα  με  το  μέγεθος  των  κρυστάλλων.  Β)  ξενότυπη  γύψος 

αποτελούμενη από μη ιδιότυπους, ακανόνιστους κρυστάλλους και συσσωματώματα 

κρυστάλλων και Γ) κλαστική γύψο που αποτελείται από ανακρυσταλλωμένη γύψο.  

2.5 Τα Κνωσιακά μέτωπα της γύψου

Τα  μέτωπα  της  γύψου  της  Κνωσού  αναφέρονται  συχνά  στην  αρχαιολογική 

βιβλιογραφία  ή  σημειώνονται  σε  χάρτες  πεδίου  και  αρχαιολογικές  αναφορές.  Το 

μέτωπο  γύψου  της  Κνωσού  καθώς  και  τα  Μινωικά  λατομεία,  βρίσκονται  στην 

περιοχή «Γυψάδες» νοτιοδυτικά του ανακτόρου. Για πρώτη φορά σημειώθηκε από 

τον A. Evans σε ένα γενικό πλάνο της ευρύτερης περιοχής της Κνωσού (Evans, Α. 

1930) και έκτοτε αναφέρεται σε διάφορες αρχαιολογικές δημοσιεύσεις ως ή κύρια 

πηγή της γύψου που χρησιμοποιήθηκε στα ανακτορικά μνημεία. 

Η ποικιλία της γύψου που βρίσκεται στην περιοχή της Κνωσού ανήκει κυρίως στην 

κατηγορία του σελενίτη. Γύψος από την ίδια ποικιλία μπορεί επίσης να βρεθεί στην 

Μυρτιά, τα Τέρτσα στα νότια του νομού Ηρακλείου και σε μικρότερες ποσότητες στο 

Μύρτος στα νότια του νομού Λασιθίου (Chlouveraki, S. 2004).

Οι εναποθέσεις  γύψου στην Κρήτη, ανήκουν στις εξής γεωλογικές κατηγορίες:  Α) 

Περμιο-Τριαδική περίοδο (290-250 εκ. έτη), Β) τη Νεογενή περίοδο (23,03 ± 0,05 εκ. 

έτη)  ιδιαίτερα  δε  την  τελευταία  περίοδο  της  Μιοκένου  (αρχική  περίοδος  της 

νεογενούς)  Γ)  την  Μεσσηνιακή  περίοδο  (5.9  εκ.  έτη).  Παρόλο  που  στην  Κρήτη 

υπάρχουν εμφανίσεις  γύψου και  από τις  τρεις  γεωλογικές  περιόδους,  ο ανυδρίτης 

εμφανίζεται μόνο στα περμιακά μέτωπα  (Kanaris,  I.T. 1989, Drougas,  et al. 1980, 

Chlouveraki, S. 2002).
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2.5.1 Νεογενείς αποθέσεις

Η νεογενής γύψος σχηματίστηκε στην τελευταία φάση της Μιοκένου (Μεσσηνιακή 

περίοδος), όταν συνέβη ο αποκλεισμός της Μεσογείου θάλασσας από τον Ατλαντικό 

ωκεανό, ένα γεγονός γνωστό με την ονομασία «Μεσογειακή Κρίση Αλατότητας». Το 

αποτέλεσμα αυτού του φαινόμενου ήταν η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών 

για την εναπόθεση των εβαποριτών σε όλη της περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου. 

Εβαπορίτες  της  Μεσσηνιακής  περιόδου  μπορούν  να  βρεθούν  σε  μέτωπα  στην 

κεντρική και νότιο – ανατολική Κρήτη (Rouchy 1982, Kanaris 1989:7). Τα μέτωπα 

γύψου που βρίσκονται κοντά στους αρχαιολογικούς χώρους της Μινωικής περιόδου 

στους  οποίους  παρατηρείται  χρήση  του  συγκεκριμένου  υλικού,  ανήκουν  στην 

Νεογενή περίοδο (Chlouveraki, S. 2004).

Όπως  έχει  ήδη  αναφερθεί  η  «Μεσσηνιακή»  ποικιλία  γύψου  βρίσκεται  σε 

μακροκρυσταλλικές  και  μικροκρυσταλλικές  ποικιλίες.  Η  μακροκρυσταλλική 

νεογενής γύψος είναι δομημένη σε επίπεδα με κάθετους κρυστάλλους τάξης μεγέθους 

εκατοστού  (σελενίτης).  Υπάρχουν  αρκετά  μέτωπα  αυτού  του  τύπου  γύψου με  τα 

σημαντικότερα αυτό κοντά στο Μύρτος νοτιοδυτικά του Αγίου Σύλλα. Μικρότερης 

έκτασης μέτωπα βρίσκονται κατά μήκος της νότιας ακτογραμμής του Ν. Ηρακλείου 

στα  Τέρτσα και  στα  νότια  της  πόλης  του  Ηρακλείου,  στην περιοχή  της  Κνωσού 

(Chlouveraki, S. 2004).

Ο  δεύτερος  τύπος  της  νεογενούς  γύψου  η  πλακοειδής  μικροκρυσταλλική  γύψος 

συναντάται στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στον Αμπελούζο τον Ρούβα και την 

Πλουτή στην Μεσσαρά (κεντρικά και νότια του Ν. Ηρακλείου) καθώς επίσης και στα 

μέτωπα της Φοινικιάς,  Τσαγκαράκι, Πύργος και Σάρχος στα νότια του Ηρακλέιου 

αλλά σε μικρότερη έκταση (Drougas, et al. 1980, Rouchy, J.M. 1982, Dermitzakis et  

al. 1990, Kanaris, I.T. 1989).

Από την εμφάνιση νεογενούς γύψου στην τοποθεσία Γυψάδες και το αρχαίο λατομείο 

όπως αναφέρεται από τον A. Evans, πλέον σώζεται μια κοιλότητα στο έδαφος. Ο 

Evans αναφέρει την ύπαρξη ενός μεγάλου ανοίγματος του μετώπου της γύψου με 

υπόγεια επέκταση. 
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Βάση  αυτής  της  παρατήρησης  είναι  δυνατόν  να  συμπεράνουμε  ότι  το  μινωικό 

λατομεί  στο  μέτωπο  των  Γυψάδων  ήταν  ακόμα  ενεργό  κατά  την  περίοδο  της 

καταγραφής του Evans το 1928. 

Ο λόφος  των Γυψάδων θεωρείται  από πολλούς  μελετητές  ως  η  πιθανότερη  πηγή 

γύψου από την οποία προήλθαν τα δομικά και διακοσμητικά στοιχεία των μινωικών 

μνημείων της Κνωσού (Graham, J.W. 1962, Cadogan, G. 1992, Papageorgakis, G.T. 

1988, 1993). Ο Hood στο “Archaeological Survey of the Knossos Area” θεωρεί ότι τα 

λατομεία της γύψου από τα οποία προήλθαν οι δόμοι, και οι πλάκες επένδυσης των 

δαπέδων  και  των  τοιχοποιηών  του  ανακτόρου  είναι  αυτά  που  βρίσκονται  στην 

ευρύτερη περιοχή (HOOD, et al. 1981).            

Η χρήση μεγάλων ποσοτήτων γύψου διαφορετικών ποικιλιών τόσο στο ανάκτορο της 

Κνωσού όσο και στο Μέγαρο Νιρού, εντάσσεται σε μία ευρεία χρονολογική περίοδο 

από την Μεσομινωική ΙΙΙΒ έως την Υστερομινωική ΙΑ δηλαδή στην κατά Πάτωνα 

Νεοανακτορική  περίοδο  (περ.  2000–1470),  υποδηλώνει  την  συστηματική 

εκμετάλλευση των λατομείων στην περιοχή της Κνωσού. Από συστηματική μελέτη 

πεδίου στον λόφο των Γυψάδων (Chlouveraki,  et al. 1999, 2004) προέκυψε ότι τα 

στοιχεία  λατόμευσης  υποδηλώνουν  ότι  μια  μεγάλη  ποσότητα  καλής  ποιότητας 

σελενίτη της τάξης των 1000 m3 αφαιρέθηκε από την περιοχή. Σε αντίθεση με την 

σύγχρονη  λατόμευση  της  γύψου,  που  προορίζεται  μόνο  για  την  παρασκευή 

γυψοκονιαμάτων  χωρίς  να  δίνεται  καμία  σημασία  στο  σχήμα και  το μέγεθος  του 

αφαιρούμενου υλικού, τα στοιχεία της αρχαίας λατόμευσης υποδηλώνουν προσεκτική 

κοπή της γύψου που χρησιμοποιούνταν ως δομικό και διακοσμητικό υλικό. 

Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι η μοναδική περίοδος την ιστορία της Κνωσού που 

έγινε  εκμετάλλευση της  γύψου,  ήταν η  Μινωική,  μπορούμε  να  καταλήξουμε  στο 

συμπέρασμα  ότι  η  περιοχή  του  λόφου  των  Γυψάδων  αποτέλεσε  την  κύρια  πηγή 

σελενίτη  η  λατόμευση  του  οποίου  πρέπει  να  ξεκίνησε  ήδη  από  την  περίοδο 

κατασκευής του πρώτου ανακτόρου ήδη από την Πρωτοανακτορική περίοδο (MM I–

MM III)
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2.5.2  Ο  σελενίτης  στο  Μινωικό  ανάκτορο  της  Κνωσού  και  τα  περιφερειακά 

αυτού μνημεία

Όπως  έχει  ήδη  αναφερθεί,  μια  από  τις  πιο  συνηθισμένες  ποικιλίες  πρωτογενούς 

γύψου είναι ο σελενίτης. Αυτός ο τύπος γύψου παρουσιάζεται με τη μορφή επιμήκων 

κρυστάλλων με μεγάλη διαύγεια. Το μέγεθος των κρυστάλλων μπορεί να φτάσει έως 

και  τα  δέκα  εκατοστά  και  χαρακτηρίζονται  από  διδυμία  (ουρά  χελιδόνας).  Στα 

μινωικά μνημεία της Κνωσού, έχουν χρησιμοποιηθεί δομικά στοιχεία από σελενίτη 

τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.  Οι ποικιλίες  του συγκεκριμένου τύπου γύψου 

που  βρίσκονται  σε  χρήση  στα  ανακτορικά  κτήρια  της  Κνωσού  είναι  τρεις  και 

διακρίνονται βάση του μεγέθους των κρυστάλλων τους σε τρεις κατηγορίες.

Οι κατηγορίες αυτές είναι: 

Α) Μακροκρυσταλλικός σελενίτης

Το  μέγεθος  των  κρυστάλλων  κυμαίνεται  από  2  έως  10  εκατοστά,  είναι  αρκετά 

διαυγείς  και  είναι  τακτικά  κατανεμημένοι  στην μάζα του ορυκτού.  Όταν αυτός  ο 

τύπος  σελενίτη  τμηθεί  παράλληλα  στο  επίπεδο  ανάπτυξης  των  κρυστάλλων, 

εμφανίζεται  μια  έντονα  ανακλαστική  επιφάνεια  που  σχηματίζεται  από  το  τέλειο 

επίπεδο σχισμού.  Συχνά οι  δόμοι  από μακροκρυσταλλικό σελενίτη,  παρουσιάζουν 

κιτρινωπή ή σκούρα απόχρωση που οφείλεται στην παρουσία αργιλικών ορυκτών υπό 

μορφή φλεβών μεταξύ των ορίων των κρυστάλλων (εικ.2.25).  

Εικ. 2.25 Χαρακτηριστική επιφάνεια αδροκρυσταλλικού σελενίτη απο την περιοχή των Δυτικών 
Αποθηκών του Ανακτόρου της Κνωσού.
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Ο  μακροκρυσταλλικός  σελενίτης  έχει  χρησιμοποιηθεί  εκτενώς  στην  Κνωσό  ως 

δομικό  και  διακοσμητικό  υλικό.  Χαρακτηριστικά  παραδείγματα  της  χρήσης  του 

αποτελούν  οι  λαξευτοί  ορθοστάτες  στην  δυτική  πρόσοψη  του  ανακτόρου,  οι 

παραστάδες, τα δάπεδα και οι επενδύσεις σε αρκετές από τις «κασέλες» των δυτικών 

αποθηκών, παραστάδες και υπέρθυρα στο Μικρό Ανάκτορο, τη Νότια Οικία και στον 

Βασιλικό  Τάφο  –  Ιερό  (εικ.2.26).  Επίσης  συχνά  βρίσκονται  ως  μέλη  μέσα  σε 

τοιχοποιίες, φέροντα τεκτονικά σύμβολα. Τέλος πέρα από τα ανακτορικά κτήρια της 

Κνωσού, δομικά στοιχεία από μακροκρυσταλλικό σελενίτη μπορούν να βρεθούν στο 

μέγαρο Νιρού (δωμάτια 5, 6 και 12) και σε μικρότερη κλίμακα στον Πύργο. 

Εικ.2.26 Η είσοδος του Βασιλικού Τάφου-Ιερού στην περιοχή “Βλυχιά”  περίπου 1χλμ.  νότια της 
Κνωσού. Οι παραστάδες και το υπέρθυρο της εισόδου είναι κατασκευασμένα από μεσοκρυσταλλικό 
σελενίτη.
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Εικ.2.27,  2.28,  2.29.  Εικόνες  από  το  ηλεκτρονικό  μικροσκόπιο  σάρωσης  στις  οποίες  φαίνεται  η 
διαστρωμάτωση των πλακών της γύψου
Β) Διαστρωματωμένος μεσοκρυσταλλικός σελενίτης 
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Το μέγεθος των κρυστάλλων του κυμαίνεται  από 0.5 – 2 εκ., που είναι οργανωμένοι 

σε  συσσωματώματα  λεπτών  στρωμάτων.  Επίσης,  και  σε  αυτή  την  ποικιλία 

εμφανίζονται φλέβες αργυλοπυριτικών προσμίξεων που επηρεάζουν την απόχρωση 

των  δομικών  στοιχείων.  Μέτωπα  του  διαστρωματωμένου  μεσοκρυσταλλικού 

σελενίτη συναντιόνται κυρίως στην περιοχή της Κνωσού. Η χρήση του είναι όμοια με 

αυτή του μακροκρυσταλλικού.  

Γ)  Μικροκρυσταλλικός  διαστρωματωμένος σελενίτης  με  μέγεθος  κρυστάλλων 

μικρότερο  του  1εκ.  Τέλος  υπάρχει  άλλη  μια  κατηγορία  που  στην  βιβλιογραφία 

αναφέρεται  ως  ψευδόμορφοι  σελενίτες  που  προέκυψαν  από  την  καύση  των  δύο 

πρώτων κατηγοριών κατά τις φάσεις καταστροφής του ανακτόρου (Chlouveraki,  S. 

2004).  Οι  σελενίτες  που  ανήκουν  στην  κατηγορία  αυτή  παρουσιάζουν  παρόμοιες 

ιδιότητες με τους μικροκρυσταλλικούς σελενίτες.

Στην συνέχεια θα εξεταστούν οι δύο πρώτες κατηγορίες σελενίτη τόσο ως προς την 

κατάσταση διατήρησής τους  όσο και  ως προς  την μεθοδολογία  και  τα υλικά που 

ενδεχομένως θα αποκαταστήσουν τα φθαρμένα δομικά στοιχεία στα αρχαιολογικά 

μνημεία της Κνωσού.

Ο  λόγος  που  επιλέχθηκαν  οι  κατηγορίες  του  μακροκρυσταλλικού  και 

μεσοκρυσταλλικού σελενίτη, έχει να κάνει με την κατάσταση διατήρησής τους και 

την  βασική μορφή φθοράς τους  που με  την  σειρά  τους  σχετίζονται  γενικά  με  τα 

ορυκτολογικά  τους  χαρακτηριστικά  και  συγκεκριμένα  με  το  μέγεθος  και  την 

οργάνωση των κρυστάλλων τους. 

2.6 Η φθορά της Μινωικής γύψου
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Είναι  γνωστό  ότι  η  φθορά  των  λίθων  είναι  αποτέλεσμα  ενός  συνδυασμού 

παραγόντων, που αλληλεπιδρούν καθώς και ότι καμίας μορφής διαδικασία φθοράς 

δεν έγκειται στην δράση ενός και μόνος παράγοντα. Παρόλα αυτά, δεν είναι όλοι οι 

παράγοντες  φθοράς  εξίσου  σημαντικοί  και  συχνά  η  εξάλειψη  των  κυρίαρχων 

παραγόντων είναι δυνατόν να ελαχιστοποιήσει την φθορά ενός υλικού. Για τον λόγο 

αυτό,  η  αναγνώριση  και  αξιολόγηση  των  παραγόντων  αυτών  είναι  ένα  από  τα 

βασικότερα  βήματα  στην  κατεύθυνση  για  την  διατήρηση  και  προστασία  των 

συστατικών μερών ενός μνημείου.     

Οι  παράγοντες  φθοράς  του  λίθου  συνήθως  διακρίνονται  σε  τέσσερις  κατηγορίες 

ανάλογα με την προέλευσή τους: περιβαλλοντικούς,  βιολογικούς,  γεωλογικούς και 

ανθρωπογενείς.  Οι  πιο  σημαντικοί  παράγοντες  που  επηρεάζουν  την  φθορά  της 

πέτρας, είναι οι περιβαλλοντικοί με κυριότερες παραμέτρους την θερμοκρασία, την 

υγρασία και την ποιοτική και ποσοτική σύσταση των αερίων ρύπων της ατμόσφαιρας. 

Η  βιολογική  δραστηριότητα,  παρόλο  που  εξετάζεται  ως  ξεχωριστός  παράγοντας, 

στην ουσία  είναι  άμεσα εξαρτώμενη  από τις  παραμέτρους  που  χαρακτηρίζουν  το 

περιβάλλον ενός μνημείου.  

Στην προκειμένη περίπτωση, αυτή των μακροκρυσταλλικών και μεσοκρυσταλλικών 

σελενιτών, οι κύριοι παράγοντες που συντελούν στην φθορά των δομικών στοιχείων 

που είναι κατασκευασμένα από αυτά τα υλικά, έχουν να κάνουν με τις παραμέτρους 

του  περιβάλλοντος  των  μνημείων  και  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  αυτό  επηρεάζει 

συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά  της  γύψου.  Δευτερεύοντος  η  ανάπτυξη  και  δράση 

βιολογικών σχηματισμών, εντείνει  τα φαινόμενα της φθοράς λειτουργώντας συχνά 

καταλυτικά.

2.6.1  Περιβαλλοντικοί  παράγοντες  που  συντελούν  στην  αποικοδόμηση  των 

πετρωμάτων
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Υγρασία

Η επίδραση της υγρασίας στην φθορά των μνημείων από πέτρα είναι ένα από τα 

περισσότερο  ανεπτυγμένα  θέματα  στην  επιστήμη  της  συντήρησης  και 

αποκατάστασης των αρχαίων και νεότερων μνημείων. Ο Massari στην εισαγωγική 

του  ομιλία  στο  ‘Conference  on  the  problems  of  moisture  in  historic  buildings’ 

αναφέρει ότι «στις απαρχές σχεδόν όλων των μορφών φθοράς που επηρεάζουν τα 

υλικά,  μπορεί  να βρεθεί  ένας  κοινός  παράγοντας:  το  νερό.  Είναι  η  παρουσία του 

νερού που οδηγεί στην ανάπτυξη της πλειονότητας των διεργασιών που έχουν ως 

αποτέλεσμα  την  καταστροφή  των  μνημείων  και  των  έργων  τέχνης»  (Massari,  G. 

1969). 

Οι  χημικές,  μηχανικές  και  βιολογικές  διεργασίες  που  έχουν  ως  αποτέλεσμα  την 

φθορά του λίθου, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την παρουσία του νερού. Μεταξύ 

των διεργασιών αυτών είναι η διάλυση των συστατικών του λίθου, η μεταφορά των 

διαλυτών  αλάτων  και  άλλων  ρυπαντών  στο  εσωτερικό  του  μέσω  τριχοειδών 

φαινομένων, η ενεργοποίηση των μηχανισμών ενυδάτωσης και κρυστάλλωσης των 

αλάτων, ο κύκλος παγετού και η ανάπτυξη βιολογικών σχηματισμών.   

Οι βασικές αρχές της μεταφοράς και δράσης της υγρασίας σε πορώδη υλικά, όπως ο 

λίθος,  αποτελούν  το  αντικείμενο  μελέτης  σε  αρκετές  περιπτώσεις  βιβλιογραφίας 

σχετικής  με  τη  συντήρηση και  αποκατάσταση  αρχαιοτήτων  (Ashton,  et  al. 1982, 

Camuffo,  D. 1984, 1988, 1991, 1998, Karp,  C. 1983, Torraca,  G. 1988, Vos,  B.H. 

1988 etc.). 

Η σχετική υγρασία, ο όρος με τον οποίο μελετάται ως προς τα αποτελέσματά της 

στην  φθορά  των  πετρωμάτων,  εκφράζεσαι  σε  ποσοστό  επί  τοις  εκατό  και 

αντιπροσωπεύει το ποσοστό της απόλυτης υγρασίας σε σχέση με το μέγιστο ποσοστό 

υγρασίας που υπάρχει στην ατμόσφαιρα σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία. Είναι μια 

έκφραση  για  το  ποσοστό  υγρασίας  στον  ατμοσφαιρικό  αέρα  και  βοηθά  στην 

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο η ατμόσφαιρα επιδρά στα υλικά. 

Το ποσοστό της υγρασίας σε μια επιφάνεια και η συμπύκνωσή της εξαρτώνται άμεσα 

από τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος καθώς και από τα φυσικά και χημικά 
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χαρακτηριστικά της επιφάνειας καθαυτό. Στην περίπτωση της γύψου όμως η άμεση 

επίδραση του προσπίπτοντος νερού της βροχής είναι το προφανές αίτιο φθοράς ενώ 

δευτερεύον  ρόλο  έχουν  τα  αποτελέσματα  της  συμπύκνωσης  της  ατμοσφαιρικής 

υγρασίας.

Συγκεκριμένα δε όσον αφορά στους  μηχανισμούς φθοράς των αδροκρυσταλλικών 

ποικιλιών  του  σελενίτη,  το  νερό  σε  όλες  του  τις  μορφές  αποτελεί  τον  κύριο 

παράγοντα φθοράς. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μεταξύ των κρυστάλλων και των 

συσσωματωμάτων  κρυστάλλων  στον  αδροκρυσταλλικό  σελενίτη,  παρεμβάλλονται 

φλέβες  ορυκτών  αργιλοπυριτικής  σύστασης.  Το  όλο  φαινόμενο  της  φθοράς  του 

συγκεκριμένου τύπου πετρώματος μπορεί να αναλυθεί στα εξής στάδια: 

Α) Διαλυτοποίηση των κρυστάλλων της γύψου, 

Β) Κοκκώδης αποσάθρωση των κρυστάλλων και των συσσωματωμάτων τους προς 

σχηματισμό ρουδίτη, 

Γ) Διαλυτοποίηση, ενυδάτωση και διόγκωση των αργιλικών ορυκτών, 

Δ) Αποκόλληση τους από την επιφάνεια του πετρώματος. 

Τα  στάδια  αυτά  συνοδεύονται  από  παράλληλη  ανάπτυξη  και  δράση  βιολογικών 

σχηματισμών. 

Το πρώτο στάδιο της διαλυτότητας και της διαδικασίας διάλυσης της ορυκτής γύψου 

περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 2.2.3. Περνάμε λοιπόν στην περιγραφή του 

φαινομένου  της  κοκκώδους  αποσάθρωσης.  Ο  Fitzner  ,  ορίζει  ως  κοκκώδη 

αποσάθρωση  την  αποκόλληση  σωματιδίων  πετρώματος  υπό  μορφή  μεμονωμένων 

κόκκων ή συσσωματωμάτων κόκκων.  Γενικά  αποσάθρωση καλείται  το φαινόμενο 

κατά το οποίο τα προϊόντα της φθοράς των πετρωμάτων παραμένουν στη θέση τους. 

∆ιακρίνουµε τη μηχανική ή φυσική, χημική και βιολογική αποσάθρωση (Fitzner at al. 

1995).

Η χημική αποσάθρωση περιλαμβάνει όλες τις διεργασίες κατά τις οποίες το πέτρωμα 

καταστρέφεται  από  τους  φυσικούς  παράγοντες  χημικά,  δηλαδή  μετατρέπεται  σε 

διαλύματα  σε  αντίθεση  µε  τη  μηχανική  αποσάθρωση.  Η  χημική  αποσάθρωση 
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εξαρτάται από την υγρασία, τη θερμοκρασία και τα διαλύματα που κυκλοφορούν στο 

έδαφος και που σχηματίζονται από το νερό της βροχής και από τις χημικές ενώσεις 

του εδάφους. 

Η  κοκκώδης  αποσάθρωση  είναι  το  αποτέλεσμα  ενός  συνδυασμού  διαφόρων 

παραμέτρων: Η αρχική χαλάρωση των κρυστάλλων της γύψου λόγω της διάλυσης 

των  αργίλων  μεταξύ  των  ορίων  των  κρυστάλλων  καθώς  και  των  κρυστάλλων 

καθαυτό  οδηγεί  στην  σταδιακή  αποκόλλησή  τους  από  την  κυρίως  μάζα  του 

πετρώματος. 

Οι κύκλοι ενυδάτωσης και αφυδάτωσης είναι μερικώς υπεύθυνοι για την διόγκωση 

και  συστολή  των  αργιλικών  ορυκτών  που  βρίσκονται  μεταξύ  των  ορίων  των 

κρυστάλλων του αδροκρυσταλλικού  σελενίτη  με την  μορφή φλεβών καθώς και  η 

διάλυση και επανακρυστάλλωση της γύψου.

Μεμονωμένες ρηγματώσεις ή συστήματα ρωγμών που σχετίζονται με την δομή του 

ορυκτού (δομή των κρυστάλλων, διαστρωμάτωση) διευρύνονται ακριβώς λόγω της 

διάλυσης  του  ενδοκρυσταλλικού  πλέγματος  καθώς  και  των  μεμονωμένων 

κρυστάλλων, προς σχηματισμό μεγαλύτερων ασυνεχειών στην μάζα του ορυκτού.  

Παράλληλα, η διάλυση των παραπάνω ουσιών μεταξύ των ορίων των κρυστάλλων 

και η διεύρυνση των ασυνεχειών στην μάζα του ορυκτού που ακολουθείται από την 

εναπόθεση  και  συσσώρευση  δευτερογενούς  υλικού,  κυρίως  ανακρυσταλλωμένης 

γύψου, τελικά οδηγεί στην δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη 

αλγών, λειχήνων, βρύων καθώς και ανώτερων φυτών.  Η ανάπτυξη και εισχώρηση 

αυτών  των  βιολογικών  σχηματισμών  σε  υποκείμενα  στρώματα  κρυστάλλων, 

συνεισφέρει  στην  περεταίρω  χαλάρωση,  αποκόλληση  και  τελικά  απώλεια 

πρωτογενούς υλικού.

2.6.2 Ο βιολογικός παράγοντας
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Ήδη κατά τη μακροσκοπική παρατήρηση της  γύψου,  η επίδραση των βιολογικών 

σχηματισμών στην κατάσταση διατήρησης του υλικού είναι εμφανής, ιδιαίτερα στα 

δομικά μέλη που βρίσκονται μη στεγασμένα. Η επίδραση των μικροοργανισμών στα 

λίθινα αντικείμενα υπό το πρίσμα της διατήρησής τους, έχει μελετηθεί εκτενώς και 

στη  σχετική  βιβλιογραφία  δίδεται  ιδιαίτερη  σημασία  στις  φυσικές  και  χημικές 

διεργασίες  που  σχετίζονται  με  την  παρουσία  βιολογικών  σχηματισμών.  Ο Griffin 

(Griffin  et al.  1991) δίνει μια γενική περιγραφή των πρωτογενών βιολογικών ειδών 

που σχετίζονται  με  τα πετρώματα καθώς και  την επίδρασή τους  στην κατάσταση 

διατήρησης των συγκεκριμένων  υλικών.  Οι  Warscheid  και  Braams  (2000) επίσης 

μελετούν τις διαδικασίες της βιοαποδόμησης των πετρωμάτων ενώ δίνουν ιδιαίτερη 

έμφαση  στις  επιμέρους  επιπλοκές  που  σχετίζονται  με  τα  ζητήματα  της 

αποκατάστασης των λίθινων υλικών (Warscheid, et al. 2000).

Η  αποδόμηση  των  πετρωμάτων  υπό  την  επίδραση  βιολογικών  αποικιών,  είναι 

αποτέλεσμα  της  φυσικής  και  χημικής  φθοράς  που  προκαλείται  από  τους 

μικροοργανισμούς. Συνήθως σχετίζεται με τις φυσικές διεργασίες υπό την έννοια των 

μηχανικών τάσεων που δημιουργούνται  κατά την ανάπτυξη των μικροοργανισμών 

στην επιφάνεια ενός πετρώματος αλλά και κάτω από αυτή. Το αποτέλεσμα αυτής της 

διαδικασίας  είναι  η  χαλάρωση  και  αποκόλληση  των  κρυστάλλων  προς  απώλεια 

πρωτογενούς υλικού αλλά και η διεύρυνση πιθανών ασυνεχειών στην επιφάνεια και 

το εσωτερικό του πετρώματος. 

Παράλληλα, η χημική φθορά που προκαλείται από τις μεταβολικές συνήθειες των 

μικροοργανισμών, αποτελεί ένα παράγοντα φθοράς  που  μελετάται σε συνδυασμό με 

την  μηχανική  φθορά.  Παρόλο  που  δεν  υπάρχουν  διακριτές  επιπτώσεις  από  την 

βιοχημική  δράση  των  μικροοργανισμών,  οι  περισσότερες  μορφές  φθοράς 

εμφανίζονται  ως  αποτέλεσμα  του  συνδυασμού  διαφόρων  περιβαλλοντικών 

παραμέτρων μεταξύ των οποίων και οι βιολογικού σχηματισμοί (Jones,  et al. 1985, 

Griffin et. al., 1991, Warscheid, et al. 2000).
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Είκ. 2.30 Σχηματική αναπαράσταση των ριζινίων των λειχήνων.

Η  κυριότερη  μορφή  φθοράς  στο  συγκεκριμένο  υλικό,  προκαλείται  από  την 

εισχώρηση των ριζινίων  των λειχήνων  (εικ.  2.30  και  2.31) στα  κενά μεταξύ  των 

κρυστάλλων του πετρώματος.

Εικ. 2.31 Βιολογικός σχηματισμός (λειχήνας) όπως έχει αναπτυχθεί μεταξύ στρωμάτων προϊόντων 

διάβρωσης σε επιφανειακά στοιβάδες κρυστάλλων σελενίτη.

Επιπρόσθετα οι λειχήνες είναι δυνατόν να προκαλέσουν περεταίρω χημική διάβρωση 

στον λίθο, μέσω της παραγωγής οξαλικού οξέος, ανθρακικού οξέος καθώς και άλλων 
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οξέων ικανών να αντιδράσουν με τα μεταλλικά ιόντα του πετρώματος όπως τα ιόντα 

ασβεστίου. 

Η παραπάνω μορφές φθοράς παρατηρούνται κυρίως σε ανεπηρέαστους από καύση 

δόμους  πρωτογενούς  σελενίτη  που  είναι  εκτεθειμένοι  στα  στοιχεία  του 

περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι δόμοι αδροκρυσταλλικού 

σελενίτη στην περιοχή του μεγάλου κλιμακοστασίου στην Βασιλική Έπαυλη.  

Εν τέλει,  το αποτέλεσμα των παραπάνω διεργασιών, συναρτήση των φυσικών και 

χημικών  ιδιοτήτων  των  αδροκρυσταλλικών  σελενιτών,  έχει  ως  αποτέλεσμα  την 

απώλεια συνοχής μεταξύ των κρυστάλλων εκ των οποίων συνίστανται γεγονός που 

αναπόφευκτα θα οδηγήσει στην απώλεια των συγκεκριμένων δομικών στοιχείων των 

ανακτορικών μνημείων της Κνωσού.

Ο  αντικειμενικός  σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  είναι  η  εξέταση  μεθόδων  και 

υλικών,  τα  οποία  θα  μπορούσαν  να  εφαρμοστούν  στα  πλαίσια  επεμβάσεων 

συντήρησης  των  αρχιτεκτονικών  μελών  του  συγκεκριμένου  μνημειακού  συνόλου, 

που  είναι  κατασκευασμένα  από  αδροκρυσταλλικούς  σελενίτες,  με  στόχο  την 

αποκατάσταση της συνοχής των συστατικών τους μερών.
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2.7 Συντήρηση – Αποκατάσταση   

Για πολλά χρόνια στην ιστορία της συντήρησης αρχαιοτήτων, η συντήρηση λίθινων 

αντικειμένων  ήταν  αλληλένδετη  με  επεμβατικού  χαρακτήρα  διεργασίες  στις 

επιφάνειες και τη μάζα των λίθινων αντικειμένων. Πρόσφατα όμως, η αυξανόμενη 

τάση προς την αρχή της ελάχιστης επέμβασης, όπως αυτή προκύπτει από τις διεθνείς 

συμβάσεις  για τη διατήρηση της Πολιτισμικής  Κληρονομιάς  (Χάρτα των Αθηνών 

1931, Χάρτα της Βενετίας 1964), οδήγησε στην υιοθέτηση της φιλοσοφίας υπέρ της 

προληπτικής συντήρησης έναντι της επεμβατικής. 

Η προληπτική συντήρηση είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την 

μεθοδολογία  που  πρέπει  να  χρησιμοποιηθεί  για  τον  έλεγχο  των  περιβαλλοντικών 

παραμέτρων, που επιδρούν σε ένα μνημείο και οδηγούν στην φθορά του και έρχεται 

σε αντιπαράθεση με τις όποιες σωστικές επεμβάσεις στο μνημείο καθαυτό. Ο έλεγχος 

των περιβαλλοντικών παραμέτρων όμως, δεν περιορίζεται στον έλεγχο παραγόντων 

όπως τη θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία. Πρέπει να περιλαμβάνει τον έλεγχο 

της ποιότητας και της κυκλοφορίας των αερίων ρυπαντών, τον έλεγχο του νερού του 

υπεδάφους, την διαχείριση πιθανών επισκεπτών στο μνημείο και εν τέλει την κάλυψη 

των  πιο  ευπαθών  μερών  ενός  μνημείου  ή  του  μνημείου  στο  σύνολό  του,  προς 

δημιουργία  ενός  κατά  το  δυνατόν  ελεγχόμενου  μικροκλίματος.  Η  προληπτική 

συντήρηση για διάφορους και συχνά προφανείς λόγους δεν είναι πάντα εφαρμόσιμη.

2.7.1 Στερεωτικά

Στο  παρόν  κεφάλαιο  παρουσιάζονται  η  κατηγοριοποίηση  των  στερεωτικών,  οι 

χημικές τους ονομασίες καθώς και οι χημικές δομές τους. Μελετάται ο μηχανισμός 

μέσω του οποίου αυτές οι χημικές ενώσεις αναπτύσσουν την στερεωτική τους δράση 

καθώς και οι βασικές ιδιότητες των πυριτικών ενώσεων υπό το πρίσμα της στερέωσης 

της επιφάνειας της γύψου.  Παράλληλα , θα γίνει αναφορά στις ακρυλικές ρητίνες και 

την  κατηγοριοποίησή  τους.  Επίσης  σε  αυτό  το  κεφάλαιο  αναλύεται  η  διαδικασία 

στερέωσης των ακρυλικών ρητινών καθώς γίνεται αναφορά και στα χαρακτηριστικά 

των συγκεκριμένων ενώσεων ως προς την διαδικασία αποκατάστασης της συνοχής 

των κρυστάλλων της γύψου.
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Η χρήση των στερεωτικών ορίζεται γενικά από το άρθρο 10 της Χάρτας της Βενετίας 

ως εξής: «Όπου οι παραδοσιακές τεχνικές αποδεικνύονται ανεπαρκείς, η στερέωση 

ενός  μνημείου  μπορεί  να  επιτευχθεί  μέσω  της  χρήσης  οποιασδήποτε  σύγχρονης 

τεχνικής,  η  αποτελεσματικότητα  της  οποίας  καταδεικνύεται  από  επιστημονικά 

δεδομένα και αποδεικνύεται από την εμπειρία».

Για  να  κρίνουμε  την  αποτελεσματικότητα  ενός  τέτοιου  υλικού  θα  πρέπει  να 

εξετάσουμε ποιες παραμέτρους θα πρέπει να πληρεί, κυρίως ως προς τις ιδιότητες του 

αποκαθιστούμενου πετρώματος αλλά και ως προς το περιβάλλον του μνημείου μέρος 

του οποίου αποτελεί το αποκαθιστούμενο υλικό. Ένα ιδεατό στερεωτικό υλικό, θα 

πρέπει να εισχωρεί στην μάζα του φθαρμένου λίθου, να αποκαθιστά την συνοχή των 

συστατικών  της  και  τελικά  να  την  συγκολλάει  στα  υποκείμενα  στρώματα υγιούς 

λίθου (Ginell, et al. 2001). Ένα άλλο ζητούμενο θα ήταν να προστατεύει τον λίθο από 

περαιτέρω φθορά. Έτσι, θα πρέπει να εμποδίζει την φθορά που προκαλείται από την 

κρυστάλλωση των διαλυτών αλάτων και ενδεχομένως να καθιστά την επιφάνεια του 

λίθου υδρόφοβη. Παράλληλα, τόσο το υλικό όσο και η μέθοδος εφαρμογής του θα 

πρέπει να είναι οικονομικό, εύκολο στην εφαρμογή και ασφαλές για αυτούς που το 

εφαρμόζουν. 

2.7.1.1 Ανθρακικό Ασβέστιο

Η  εφαρμογή  του  ανθρακικού  ασβεστίου  ως  στερεωτικού  έγκειται  στην  εξής 

διεργασία.  Όταν  ένα  κορεσμένο  διάλυμα ανθρακικού  ασβεστίου  εισχωρήσει  στην 

επιφάνεια  ενός  πορώδους  υλικού,  η  εξάτμιση  του  διαλύτη  θα  οδηγήσει  στην 

εναπόθεση υδροξειδίου του ασβεστίου στο εσωτερικό των πόρων και των ασυνεχειών 

του λίθου. Στην συνέχεια η ενανθράκωση του υδροξειδίου του ασβεστίου υπό την 

επίδραση του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα, θα οδηγήσει στον σχηματισμό 

ιζήματος ανθρακικού ασβεστίου. 

Ca(OH)2 + CO2 + H2O → CaCO3 ↓+ 2H2O.
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Το ανθρακικό ασβέστιο είναι έντονα κρυσταλλικό υλικό που μετά τον σχηματισμό 

των  κρυστάλλων  του  θα  αποκαταστήσει  την  συνοχή  των  συστατικών  ενός  λίθου 

μηχανικά.  Η  διαδικασία  και  το  αποτέλεσμα  είναι  ίσα  με  την  περίπτωση 

ενανθράκωσης  του  ασβέστη  που  οδηγεί  στην  ωρίμανση/σκλήρυνση  των 

ασβεστοκονιαμάτων. Το συγκεκριμένο υλικό χρησιμοποιείται για την αποκατάσταση 

κυρίως ασβεστιτικής σύστασης πετρωμάτων, λόγω της κρυσταλλικής συγγένειας του 

παραγομένου προϊόντος με το βασικό συστατικό των ασβεστόλιθων, τον ασβεστίτη. 

Το μειονέκτημα του υλικού αυτού είναι  ότι  δεν μπορεί να ελεγχθεί  το βάθος στο 

οποίο  θα  εισχωρήσει  το  αρχικό  διάλυμα  πριν  την  έναρξη  την  διαδικασίας 

ενανθράκωσής του με κίνδυνο τον σχηματισμό ενός επιφανειακού «υμενίου» που θα 

αποκαταστήσει μόνον τα αρχικά επίπεδα της επιφάνειας του λίθου.

2.7.1.2 Υδροξείδιο του Βαρίου

Η  περίπτωση  του  υδροξειδίου  του  βαρίου  είναι  μια  περίπτωση  που  αρχικά 

μελετήθηκε  ως  επιλογή  για  την  αποκατάσταση  του  Μινωικού  αδροκρυσταλλικού 

σελενίτη. Από χημική άποψη οι ενώσεις του βαρίου και του ασβεστίου έχουν αρκετά 

κοινά χαρακτηριστικά, ενώ η βασική τους διαφορά είναι ο δυσδιάλυτος χαρακτήρας 

του θειικού βαρίου, του βαρίτη. Η ιδιότητα αυτή σε αντιπαράθεση με την μεγάλη 

διαλυτότητα  της  γύψου  έχει  οδηγήσει  στην  επιλογή  του  θειικού  βαρίου  για  την 

προστασία επιφανειών γύψου μέσω της μετατροπής της σε θειικό βάριο με σκοπό την 

αποτροπή της διάλυσής της υπό την επίδρασή των ατμοσφαιρικών παραγόντων και 

την επανακρυστάλλωσή της (Lewin and Baer 1974).

Η χημική αντίδραση η οποία εκφράζει την επίδραση του Ba(OH)2 σε γύψο είναι η 

εξής:

CaSO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 ↓+ CaO + H2O

Έχουμε δηλαδή μια επιφανειακή μετατροπή της έντονα διαλυτής στο νερό γύψου σε 

αδιάλυτο βαρίτη με αποτέλεσμα την αυξημένη προστασία του τελευταίου από την 

διαλυτική δράση του νερού της βροχής. 
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Έχει σημειωθεί ότι κατά τη στερέωση με Ba(OH)2 και την παραγωγή BaSO4 αυξάνει 

η σκληρότητα της επιφάνειας του λίθου καθώς η σκληρότητα του βαρίτη κυμαίνεται 

από 2.5-3 βάση της κλίμακας Mosh ενώ της γύψου είναι 2.

Ακόμα πρέπει να σημειωθεί ότι η δημιουργία ιζήματος BaSO4  και η κρυστάλλωσή 

του  στο  ορθορομβικό  κρυσταλλικό  σύστημα,  δεν  είναι  απόλυτα  συμβατή  με  το 

σύστημα  κρυστάλλωσης  της  γύψου  που  κρυσταλλώνεται  στο  μονοκλινές.  Καθώς 

όμως αυτά τα δύο συστήματα κρυστάλλωσης παρουσιάζουν γεωμετρικές ομοιότητες, 

υπάρχει μια σχετική επιταξία του BaSO4  επί της υποκείμενης γύψου που προσδίδει 

μια αυξημένη συνάφεια μεταξύ των δύο υλικών (Μουρτζάς, 1992).

Η συνεκτίμηση των παραπάνω στοιχείων και κυρίως της επιφανειακής δράσης του 

σχηματιζόμενου  BaSO4 οδηγεί  στο  συμπέρασμα  ότι  εφαρμογή  του  στους 

αδροκρυσταλλικούς σελενίτες των Μινωικών μνημείων της Κνωσού θα οδηγούσε σε 

αστοχία  για  τρεις  λόγους.  Πρώτον  γιατί  οι  ασυνέχειες  των  κρυστάλλων  του 

μακροκρυσταλλικού και μεσοκρυσταλλικού σελενίτη εκτείνονται σε βάθος αρκετών 

εκατοστών εκατέρωθεν της επιφάνειας των λίθινων δομικών στοιχείων, δεύτερον η 

επιφανειακή μετατροπή της  γύψου σε βαρίτη θα οδηγούσε στον σχηματισμό μιας 

επιφανειακής κρούστας με διαφορετικές  φυσικές  ιδιότητες από αυτές της ορυκτής 

γύψου. Ο βασικότερος κίνδυνος από αυτό το φαινόμενο είναι η αποκόλληση αυτής 

της  επιφανειακής  κρούστας  υπό  την  επίδραση  των  περιβαλλοντικών  παραμέτρων 

(κυρίως των θερμοκρασιακών μεταβολών) με αποτέλεσμα την απώλεια πρωτογενούς 

αρχαιολογικού υλικού (π.χ. απώλεια των τεκτονικών στοιχείων που βρίσκονται στις 

επιφάνειες  ορισμένων  δόμων σελενίτη),  και  παράλληλα νέων ενεργών επιφανειών 

ευπρόσβλητων από τους φθοροποιούς παράγοντες του περιβάλλοντος των μνημείων. 

Τέλος, θα υπάρχει αστοχία σε αισθητικό επίπεδο καθώς ο σχηματιζόμενος βαρίτης θα 

έχει  λευκό  χρώμα  με  αποτέλεσμα  την  απώλεια  της  έντονης  διαύγειας  των 

κρυστάλλων του σελενίτη.
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2.8 Πολυμερή

Πέρα από τις ανόργανες ενώσεις, υπάρχει η μεγάλη οικογένεια των πολυμερών. 

Τα  πολυμερή  είναι  μακρομοριακές  ενώσεις  (χημικές  ενώσεις  που  τα  μόριά  τους 

σχηματίζουν  μακρές  αλυσίδες),  τα  οποία  αποτελούνται  από  επαναλαμβανόμενα 

τμήματα στοιχειωδών μονάδων. Ο ακριβής ορισμός από την IUPAC είναι:

Πολυμερές ονομάζεται μια ουσία που δομείται από μόρια, τα μόρια σχηματίζονται με 

πολλαπλή επανάληψη στοιχειωδών μονάδων και τα οποία μόρια είναι τόσο μεγάλα, 

ώστε οι ιδιότητές τους να μην αλλάζουν ουσιαστικά με την προσθήκη ή αφαίρεση 

μιας ή λίγων στοιχειωδών μονάδων. Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των πολυμερών 

οφείλονται  στη  χημική  και  φυσική  δομή  του  επαναλαμβανόμενου  τμήματος  των 

αλυσίδων. 

Τα πολυμερή μπορούν να καταταγούν σε ανόργανα και οργανικά. 

Ως οργανικά πολυμερή χαρακτηρίζονται τα πολυμερή άνθρακα που εκτός από άτομα 

άνθρακα περιέχουν και άτομα υδρογόνου, οξυγόνου, αζώτου, θείου και αλογόνων, 

όπου τα άτομα οξυγόνου, αζώτου και θείου μπορούν να συμμετέχουν στον κορμό της 

κύριας αλυσίδας. Στα οργανικά πολυμερή συμπεριλαμβάνονται επίσης πολυμερή που 

περιέχουν και άλλα στοιχεία στο μακρομόριό τους με την προϋπόθεση ότι τα άτομα 

των στοιχείων αυτών δεν συμμετέχουν στον κορμό της κύριας αλυσίδας. 

Ως  ανόργανα  πολυμερή χαρακτηρίζονται  όλα  τα  πολυμερή  που  στον  κορμό  της 

αλυσίδας του μακρομορίου δεν περιλαμβάνονται άτομα άνθρακα ή περιλαμβάνονται 

άτομα άνθρακα τα οποία όμως δεν φέρουν υποκαταστάτες υδρογόνου.

Η  πλειονότητα  των  ερευνητών  που  ασχολούνται  με  την  στερέωση  λίθινων 

επιφανειών, έχουν ως βασικό αξίωμα την διατήρηση της ικανότητας του πετρώματος 

να  «αναπνέει»  μετά  την  εφαρμογή  ενός  στερεωτικού  υλικού.  Με άλλα  λόγια  το 

πέτρωμα  θα  πρέπει  να  παραμείνει  διαπερατό  κυρίως  από  τους  υδρατμούς 

προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα όπως η συμπύκνωση της υγρασίας και η 

αύξηση  της  περιεκτικότητας  των  διαλυτών  στην  διεπιφάνεια  μεταξύ  του 

αποκατεστημένου λίθου και του υποκείμενου υγιούς. 

61



Παράλληλα  η  γρήγορη  ξήρανση  της  μάζας  ενός  πετρώματος  αποτρέπει  την 

δημιουργία ικανών συνθηκών για την ανάπτυξη βιολογικών σχηματισμών. 

Στον αντίποδα των παραπάνω μελετών, λίγα πράγματα είναι γνωστά για τον τρόπο 

πρόσφυσης,  εάν  όντως  υφίσταται  πρόσφυση,  που  λαμβάνει  χώρα  μεταξύ  του 

πολυμερούς  στερεωτικού  και  του  προς  αποκατάσταση  υλικού.  Για  παράδειγμα 

αντικείμενο  έντονου  προβληματισμού  αποτελεί  το  ότι  στην  περίπτωση  των 

αλκοξυσιλανίων,  σχηματίζονται  χημικοί  δεσμοί  μεταξύ  της  άμορφης  μάζας  των 

ομάδων  Si-O  και  των  χαλαζιακών  ψαμμιτών  σε  σχέση  με  το  τι  συμβαίνει  όταν 

εφαρμόζονται τα συγκεκριμένα υλικά στην περίπτωση των ασβεστολίθων. Βέβαια η 

απώλεια χημικών δεσμών δεν συνεπάγεται και αστοχία του υλικού ή της επέμβασης 

καθώς και ένα ασύνδετο δίκτυο στερεωτικού υλικού συνεισφέρει στην ενδυνάμωση 

της  μάζας  ενός  φθαρμένου  πετρώματος  όπως  στην  περίπτωση  των  ακρυλικών 

ρητινών (Price, C. 2010).     

Στο  πλαίσιο  της  καλύτερης  γνώσης  των  οργανικών  πολυμερών  υπάρχουν  αρκετά 

ζητήματα  που  χρειάζονται  περαιτέρω  διασάφηση  όπως  για  παράδειγμα  η 

σταθερότητά  τους  και  η  μοριακή  δομή  του  πολυμερούς  που  αποτίθεται  στο 

εσωτερικό ενός λίθου. Θέματα όπως το πώς τα συγκεκριμένα προϊόντα επηρεάζονται 

από  την   παρουσία  του  νερού,  των  διαλυτών,  των  αλάτων  και  συγκεκριμένων 

ορυκτών που ενδεχομένως να συμμετέχουν στην δομή ενός πετρώματος. Η παρούσα 

γνώση  σχετικά  με  τα  οργανικά  πολυμερή  υπό  την  μορφή  υλικών  για  την 

αποκατάσταση της δομής ενός λίθου, μπορεί να παραλληλιστεί με τα παραδοσιακά 

γιατροσόφια σε σχέση με την συστηματική ιατρική (Price, C.A. 2010).

2.8.1 Οργανοπυριτικά Πολυμερή

Τα αλκοξυσιλάνια έχουν τύχει ιδιαίτερης προβολής πρόσφατα λόγω της επιτυχούς 

εφαρμογής τους ως στερεωτικά λίθου, παρόλα αυτά η χρήση των αλκοξυσιλανίων για 

τον συγκεκριμένο σκοπό δεν είναι μια πρόσφατη εξέλιξη. Η δυνατότητα χρήσης του 

τετρααιθοξυσιλανίου (TEOS) για την συντήρηση λίθων προτάθηκε για πρώτη φορά 

το 1861 από τον  A.W. Hoffman για την αποκατάσταση των δομικών στοιχείων των 

κτηρίων  της  Βρετανικής  βουλής  στο  Λονδίνο  (Wheeler 2005),  ενώ με  τη  μορφή 

βιομηχανικού προϊόντος παρήχθη για πρώτη φορά το 1924. 
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Ο A.P. Laurie κατοχύρωσε αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης υπό μορφή ευρεσιτεχνίας 

για το συγκεκριμένο υλικό ως στερεωτικό λίθων το  1925.  Κατά τη δεκαετία  του 

1960,  στη  Γερμανία  πραγματοποιήθηκαν  εκτενείς  εργαστηριακές  έρευνες  και 

εφαρμογές  πεδίου  με  αποτέλεσμα  την  εκτενή  χρήση του  τετρααιθοξυσιλανίου  ως 

στερεωτικό  σε  χαλαζιακούς  ψαμμίτες.  Το  TEOS  υπό  μορφή  μίγματος  με  άλλες 

οργανοπυριτικές  ενώσεις  με  υδρόφοβες  ιδιότητες  είναι  εμπορικά  διαθέσιμο  στην 

Ευρώπη, ήδη από το 1972. Οι παραπάνω εξελίξεις, είχαν ως αποτέλεσμα το αυξημένο 

ενδιαφέρον τόσο για το τετρααιθοξυσιλανίο όσο και για άλλα μέλη της οικογενείας 

των  αλκοξυσιλανίων  ως  προς  την  εφαρμογή τους  για  την  αποκατάσταση λίθινων 

επιφανειών.       

 

Τα αλκοξυσιλάνια είναι μια οικογένεια μονομερών μορίων που έχουν την ιδιότητα να 

υδρολύονται  παρουσία  νερού  προς  παραγωγή  διοξειδίου  του  πυριτίου  (silica)  ή 

αλυσίδων  αλκυλπολυσιλοξανίων.  Οι  περισσότερο  συνηθισμένοι  τύπου 

αλκοξυσιλανίων  που  χρησιμοποιούνται  στην  συντήρηση  λίθων  είναι  το 

τετρααιθοξυσιλάνιο, το μεθυλτριαιθοξυσιλάνιο και το μεθυλτριμεθοξυσιλάνιο. Όταν 

τα  αλκοξυσιλάνια  εναποτίθενται  στο  εσωτερικό  της  μάζας  του  λίθου,  ξεκινά  η 

διαδικασία του πολυμερισμού σε δύο στάδια: την υδρόλυση και την συμπύκνωση. Με 

την  ολοκλήρωση  αυτής  της  διαδικασίας,  ιδανικά  έχουν  σχηματιστεί  αλυσίδες 

σιλοξανίων (- Si - O - Si -) που λειτουργούς ως πληρωτικά (filler) στις ασυνέχειες της 

μάζας του λίθου.  

Παρόλο που η διαδικασία μπορεί να φαίνεται απλή, υπάρχουν διάφοροι παράγοντες 

που  ελέγχουν  τον  ρυθμό  πολυμερισμού  (υδρόλυσης  και  συμπύκνωσης),  όπως  η 

ποσότητα του νερού που συμμετέχει στην αντίδραση, ο τύπος των καταλυτών και ο 

τύπος  του  διαλυτικού  μέσου.  Χαρακτηριστικό  είναι  το  παράδειγμα  των 

αλκοξυσιλανίων στην δομή των οποίων συμμετέχουν ομάδες μεθυλίου (-CH3), που 

μετά στον σχηματισμό της γέλης (gel) παρουσιάζουν υδρόφοβες ιδιότητες. Το κύριο 

πεδίο εφαρμογής των αλκοξυσιλανίων ως στερεωτικά είναι οι ψαμμίτες λόγω χημικής 

συγγένειας με τα συγκεκριμένα υλικά. Παράλληλα, έχουν γίνει προσπάθειες για την 

εφαρμογή αυτών των στερεωτικών και σε μάρμαρα και ασβεστόλιθους γενικότερα. 

Ήδη από το 1969 έγινε χρήση TEOS για την αποκατάσταση μαρμάρινων επιφανειών 

με αποδεκτά αποτελέσματα που διατηρούνται έως σήμερα. 
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Πέρα από τον σχηματισμό ενός συνδετικού υλικού με μεγάλη χημική συγγένεια με 

κάποια  είδη  πετρωμάτων,  παράλληλα  είναι  κατάλληλο  και  για  την  εφαρμογή  σε 

άλλους  τύπους  πετρωμάτων  όντας  ένα  άμορφο  υλικό  χημικά  αδρανές,  τα 

αλκοξυσιλάνια  έχουν  την  πολύ  σημαντική  ιδιότητα  να  εισχωρούν  βαθιά  στο 

εσωτερικό ενός πορώδους υλικού λόγω του μικρού μοριακού τους βάρους. Από την 

άλλη πλευρά, στα μειονεκτήματά τους συγκαταλέγονται η τάση να σκουραίνουν την 

επιφάνεια του αποκαθιστούμενου υλικού καθώς και η τάση να εξατμίζονται πριν την 

έναρξη  του  πολυμερισμού.  Τέλος,  τα  αποτελέσματα  χρήσης  των  αλκοξυσιλανίων 

χαρακτηρίζονται ως μη αναστρέψιμα.  

2.8.2 Κατηγοριοποίηση των πυριτικών ενώσεων

Οι πυριτικές ενώσεις έχουν διάφορες ονομασίες. Υπάρχουν διάφορα υλικά τα οποία 

συνίστανται από πυρίτιο (Si). Το πυρίτιο αντιδρά με το οξυγόνο προς σχηματισμό 

διοξειδίου του πυριτίου (SiO2). Όταν το τελευταίο αντιδράσει με νερό σχηματίζεται 

πυριτικό οξύ. Τα άλατα του πυριτικού οξέος ονομάζονται πυριτικά με σημαντικότερα 

παραδείγματα το πυριτικό νάτριο και το πυριτικό κάλιο. Η αντίδραση του πυριτικού 

οξέος με αλκοόλη οδηγεί στον σχηματισμό των πυριτικών εστέρων.

2.8.2.α Σιλάνια και αλκοξυσιλάνια

Τα  σιλάνια  ή  SiH4 επίσης  γνωστά  ως  μονοσιλάνια  θεωρούνται  ανάλογα  των 

αλκανίων, καθώς έχουν την ίδια δομή:  SinH2n+2.  Για παράδειγμα το σιλάνιο  (SiH4) 

είναι παρόμοιο με το μεθάνιο (CH4). Οπότε, όπως όταν τα αλκάνια υπόκεινται σε 

υδρόλυση προς σχηματισμό αλκανόλης (R-OH), τα σιλάνια υπό την ίδια διαδικασία 

οδηγούν σε σχηματισμό σιλανόλης (-Si-OH).

Τα  άτομα  υδρογόνου  στο  σιλάνιο  είναι  δυνατόν  να  αντικατασταθούν  από  ομάδα 

αλκυλίου (-R) ή αλκοξυλίου (RO-) ενώ τα προϊόντα που σχηματίζονται διατηρούν 

τον όρο σιλάνιο στο τέλος της χημικής τους ονομασίας. Για παράδειγμα όταν ένα 

άτομο  υδρογόνου  σε  ένα  σιλάνιο  αντικατασταθεί  από  μια  μεθυλομάδα  τότε 

ονομάζεται  μεθυλοσιλάνιο,  αντίστοιχα  αν  δύο  μεθυλομάδες  αντικαταστήσουν  δύο 

άτομα  υδρογόνου  η  νέα  ένωση  ονομάζεται  διμεθυλσιλάνιο  και  αν  όλα  τα  άτομα 

υδρογόνου αντικατασταθούν από τέσσερα μεθύλια σχηματίζεται τετραμεθοξυσιλάνιο. 
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Επίσης τα άτομα υδρογόνου είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από μία αλκύλ- και 

τρεις αλκοξυλομάδες προς αλκυλτριαλκοξυσιλάνιο. Τα αλκοξυσιλάνια είναι γνωστά 

ως  πολυαλκοξυσιλάνια  και  χαρακτηριστικά  παραδείγματα  τους  αποτελούν  τα 

τετρααιθοξυσιλάνιο  (TEOS),  το  μεθυλτριμεθοξυσιλάνιο  (MTMOS)  και  το 

πολυδιμεθυλοξισιλοξάνιο τα οποία συχνά δημιουργούν ως  προϊόν πολυμερισμού ένα 

προϊόν υπό μορφή γέλης (gel). Όσον αφορά στις εμπορικές μορφές και τυποποίηση 

των παραπάνω ενώσεων, μπορούν να βρεθούν υπό διαφορετικές εμπορικές ονομασίες 

όπως  “Silester”,  Conservare  ή  και  Rhodorsil  που  είναι  ένα  μίγμα  μερικώς 

πολυμερισεμένων αλκοξυσιλανίων και πυριτικών εθυλεστέρων.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το πυριτικό οξύ μπορεί να αντιδράσει με μόρια αλκοόλης 

προς  σχηματισμό  εστέρων.  Στο  παράδειγμα  που  ακολουθεί,  η  αντίδραση  μεταξύ 

πυριτικού  οξέος  και  αιθυλικής  αλκοόλης  οδηγεί  στον  σχηματισμό 

τετρααιθοξυσιλάνιου Si(OC2H5)4:

Si(OH)4 +4 C2H5OH → Si(OC2H5)4 + 4 H2O

Το  τετρααιθοξυσιλάνιο  (TEOS),  με  μοριακό  τύπο  C8H20O4Si  και  μοριακό  βάρος 

208.3, είναι γνωστό με διάφορα ονόματα, π.χ. εστέρας του ορθοπυριτικού οξέος. Το 

συγκεκριμένο υλικό βρίσκει διάφορες εφαρμογές όπως η στερέωση/ αποκατάσταση 

της συνοχής των συστατικών ενός λίθου, η ενδυνάμωση και υδροφοβίωση λίθων και 

κονιαμάτων. Στην εικόνα 2.32 φαίνεται η χημική δομή του TEOS.

Εικ.2.32:  H  χημική  δομή  του  αιθυλεστέρα  του 

ορθοπυριτικού οξέος

Το  MTMOS  (μεθυλτριμεθοξυσιλάνιο),  με  μοριακό  τύπο  C4H12O3Si  και  μοριακό 

βάρος 136.2, είναι επίσης γνωστό και ως τριμεθοξυμεθολοσιλάνιο. Το συγκεκριμένο 

υλικό  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  τόσο  για  υδροφοβίωση  όσο  και  ως  στερεωτικό 

(Horie, et al. 1997). 
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Στην εικόνα 2.33 παρουσιάζεται η χημική δομή του MTMOS.

Εικ.2.33 Η  χημική  δομή  του 

μεθυλτριμεθοξυσιλανίου.

2.8.2.β Σιλοξάνια

Τα σιλάνια ή αλκοξυσιλάνια είναι δυνατόν να συμπυκνωθούν προς σχηματισμό μιας 

πολυμερούς αλυσίδας αποτελούμενης από Si-O. Για παράδειγμα, αν τέσσερα σιλάνια 

(SiH4)  συμπυκνωθούν,  η ένωση που προκύπτει  ονομάζεται  τετρασιλοξάνιο.  Αν τα 

άτομα  υδρογόνου  στο  σιλάνιο  αντικατασταθούν  από  αλκυλ-  ή  αλκοξυλομάδες, 

ονομάζονται οργανοσιλοξάνια. Τα πολυσιλοξάνια ή σιλικόνες είναι πολυμερή μακράς 

αλυσίδας που αποτελούνται από οργανοσιλοξάνια. Από την συμπύκνωση δέκα (10) 

μορίων  τετρααιθοξυσιλανίου  προκύπτει  το  TEOS  (TEOS  ονομάζεται  και  το 

tetraorthosilane, Si(OCH2CH3)4). Στην εικόνα 2.34 φαίνεται η χημική δομή του:

Εικ.2.34 Η χημική δομή του TEOS

Το  όνομα  σιλοξάνιο  προκύπτει  από  τις  ακόλουθες  λέξεις:  σιλικόνη,  οξυγόνο  και 

αλκάνιο. Τα σιλοξάνια είναι οργανοπυριτικές ενώσεις με εμπειρικό τύπο R2SiO. Το 

1972 όταν για πρώτη φορά συντέθηκαν, ο Kipping τους έδωσε το όνομα σιλικόνες 

καθώς  θεώρησε  ότι  η  δομή  τους  ήταν  παρεμφερής  με  αυτή  των  κετονών.  Στις 

σιλικόνες, το R είναι μια οργανική ομάδα όπως π.χ. η μεθυλομάδα ή φαινυλομάδα, 

παραδείγματα αυτών των ενώσεων είναι το διμεθυλσιλοξάνιο [SiO(CH3)2]n και το 

διφαινυλσιλοξάνιο [SiO(C6H5)2]n και στις δύο ενώσεις το n είναί συνήθως μεγαλύτερο 

του 4. Στις εικόνες 2.35 και 2.36 φαίνονται αυτές οι χημικές δομές:
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Εικ.2.35 Η λανθασμένη δομή των σιλικόνων Εικ.2.36 Η  χημική  δομή  του 

πολυδιμεθυλσιλοξάνιου (PDMS)

Τα  πολυσιλοξάνια  έχουν  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικές  χημικές  ιδιότητες.  Καθώς 

αποτελούνται από μακρές αλυσίδες Si-O-Si-O, έχουν ιδιότητες ανόργανων ουσιών. 

Λόγω της  ύπαρξης πολωμένων δεσμών μεταξύ των ατόμων του πυριτίου και  του 

οξυγόνου,  παρουσιάζουν  ιδιότητες  πολωμένης  ένωσης.  Παράλληλα,  λόγω  της 

ύπαρξης των οργανικών ομάδων, είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως οργανικά υλικά και 

ως τέτοια παρουσιάζουν υδρόφοβα χαρακτηριστικά.

Όταν τα πολυσιλοξάνια εφαρμόζονται  σε μία πολωμένη επιφάνεια,  τα μόριά τους 

«αγκυρώνονται»  στην  επιφάνεια  με  το  πολικό  τους  μέρος,  ενώ  τα  μη  πολικά 

βρίσκονται προς την εξωτερική πλευρά. Τα μη πολικά μέρη δεν απορροφούν νερό και 

λειτουργούν  ως  «υδατοφράκτες»  και  ονομάζονται  υδρόφοβα.  Είναι  σκόπιμο  να 

αναφερθεί  ότι  στα  διάκενα  μεταξύ  των  στρωμάτων  των  πολυσιλοξανίων  είναι 

δυνατόν  να  περάσουν  μεμονωμένα  μόρια  νερού.  Το  φαινόμενο  αυτό  έχει  ως 

αποτέλεσμα  τα  πολυσιλοξάνια  να  παρουσιάζουν  μεν  υδρόφοβες  ιδιότητες  ενώ 

παράλληλα  τα  σχηματιζόμενα  στρώματα  πολυμερούς  να  είναι  ημιπερατά.  Το 

συμπέρασμα  είναι  ότι  τα  πολυσιλοξάνια  ή  σιλικόνες  λόγω  των  χαρακτηριστικών 

ιδιοτήτων των σιλανίων και των εστέρων, παρουσιάζουν ιδιότητες και στερεωτικού 

και υδρόφοβου υλικού (Torraca, G. 1988).
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2.8.3 Η διαδικασία στερέωσης των πυριτικών ενώσεων.

Η  διαδικασία  της  στερέωσης,  αποκατάστασης  της  συνοχής  μεταξύ  των  δομικών 

στοιχείων  ενός  λίθου,  των πυριτικών  ενώσεων αποτελείται  από τρία βήματα:  την 

υδρόλυση,  τη  συμπύκνωση  και  τον  σχηματισμό  γέλης.  Τα  στάδια  αυτά  θα 

περιγραφούν  ενώ  θα  δοθεί  ιδιαίτερη  σημασία  στην  διαδικασία  υδρόλυσης  των 

πυριτικών  ενώσεων.  Κατά  τη  διαδικασία  της  υδρόλυσης  ο  δεσμός  μεταξύ  του 

πυριτίου  και  του ατόμου του  οξυγόνου  που συμμετέχει  στο  μόριο  του νερού,  θα 

σπάσει  και  το  οξυγόνο  θα  αντικατασταθεί  από  ένα  υδροξύλιο  προς  σχηματισμό 

σιλανόλης:

Si-X +H2O → Si-OH + HX

Κατά την διαδικασία  την συμπύκνωσης,  οι  σιλανόλες  αντιδρούν μεταξύ  τους  και 

χάνουν ένα μόριο νερού. Παράλληλα σχηματίζονται οι δεσμού μεταξύ πυριτίου και 

οξυγόνου (Si-O-Si):

Si-OH + Si-OH → Si-O-Si + H2O

Η αντίδραση συμπύκνωσης οδηγεί στον σχηματισμό γέλης με αρκετά υψηλό ιξώδες. 

Τα ιόντα υδροξυλίου των συμπυκνωμένων πολυμερών θα αντιδράσουν με τις ομάδες 

υδροξυλίου του υποστρώματος, χάνοντας μόρια νερού, και έτσι σχηματίζονται δεσμοί 

μεταξύ  του  Si του  στερεωτικού  και  του  Ο του  υποστρώματος  (Torraca,1988).  Η 

διδικασία  σχηματισμού  γέλης  οδηγεί  τελικά  στο  σχηματισμό  ενός  πολύπλοκου 

δικτύου πολυσιλοξάνης. Η αντίδραση αυτή θεωρείται αργή (Comyn, 1997).

Κατά την υδρόλυση των σιλανίων,  σχηματίζεται  αέριο υδρογόνο. Παρόλο που τα 

SiH4, and RSiH3 μπορούν μέσω της διαδικασίας της υδρόλυσης και της συμπύκνωσης 

να εφαρμοστούν ως στερεωτικά, δεν χρησιμοποιούνται λόγω της πτητικότητας και 

της τοξικότητάς τους.
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      Σιλάνιο SiH4 + 4H2O → Si(OH)4+ 4H2

      Αλκυλοσιλάνιο RSiH3+ 3H2O → RSi(OH)3 + 3H2 

      Αλκοξυσιλάνιο Si(OR)4 + 4H2O → Si(OH)4 + 4ROH

Κατά την υδρόλυση των τριμερών αλκοξυσιλανίων,  RSi(OR)3,  οι  δεσμοί  πυριτίου 

οξυγόνου υδρολύονται προς σχηματισμό Si-OH, αλλά οι δεσμοί πυριτίου άνθρακα 

παραμένουν ανεπηρέαστοι. Τα τριμερή και τετραμερή αλκοξυσιλάνια RSi(OR)3 και 

Si(OR)4 είναι  λιγότερα πτητικά και  τοξικά  σε σχέση με  τα αλκυλοσιλάνια  και  τα 

σιλάνια. Επίσης ο ρυθμός υδρόλυσης των τριμερών και τετραμερών αλκοξυσιλανίων 

είναι πιο αργός  από τα αλκυλοσιλάνια και τα σιλάνια με αποτέλεσμα τα πρώτα να 

εισχωρήσουν σε μεγαλύτερο βάθος στην επιφάνεια του προς  αποκατάσταση λίθου 

πριν ξεκινήσει η διαδικασία σχηματισμού γέλης.

Προκειμένου  να  αυξηθεί  το  βάθος  εισχώρησης  του  στερεωτικού,  θα  πρέπει  να 

ελεγχθεί ο ρυθμός εξάτμισης. Για τον πειραματικό έλεγχο του βαθμού εισχώρησης 

του  στερεωτικού,  υπάρχουν  τρεις  μέθοδοι  για  να  μειωθεί  η  εξάτμιση.  Η  πρώτη 

μέθοδος  αφορά  στην  κάλυψη  του  δοκιμίου  με  πλαστική  μεμβράνη,  η  δεύτερη 

μέθοδος την τοποθέτηση του δοκιμίου και του στερεωτικού μέσα σε ένα στεγανό 

δοχείο.  Η  τρίτη  μέθοδος  αφορά  στην  εφαρμογή  ενός  μίγματος  του  καθαυτό 

στερεωτικού,  αλκοξυσιλανίου εν προκειμένω,  με μια ακρυλική ρητίνη.  Η μέθοδος 

αυτή μπορεί να εφαρμοστεί και εν τω γεννάσθαι (in situ) στην περίπτωση στερέωσης 

των  λίθινων  επιφανειών  ενός  μνημείου  μιας  και  δεν  απαιτείται  η  κάλυψη  των 

δομικών του μερών με κάποιο είδους μεμβράνη. 

Παρόμοια με τις οργανοπυριτικές ενώσεις, έτσι και οι ανόργανες πυριτικές ενώσεις, 

όπως  το  πυριτικό  νάτριο  (Na2SiO3)  και  κάλιο  (K2SiO3),  υδρολύονται  προς 

σχηματισμό υδροξειδίου του πυριτίου, του νατρίου και του καλίου, οι οποίες είναι 

καυστικές ενώσεις. Για αυτό τον λόγο, οι ανόργανες πυριτικές ενώσεις δεν βρίσκουν 

εφαρμογή  ως  στερεωτικά  υλικά  για  την  αποκατάσταση  ανόργανων  ή  οργανικών 

υλικών.  
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2.8.4 Ακρυλικά Πολυμερή 

Οι ακρυλικές ρητίνες υπό μορφή διαλύματος αποτελούνται από μόρια πολυμερούς 

διαλυμένα  από τον διαλύτη του μονομερούς. Είναι δυνατόν να πολυμεριστούν in situ 

παρουσία  κάποιου  καταλύτη  είτε  παρουσία  της  ατμοσφαιρικής  υγρασίας.  Τα 

ακρυλικά πολυμερή που είναι υπό την μορφή διασποράς σε οργανική φάση παρέχουν 

τα βέλτιστα αποτελέσματα στην αποκατάσταση λίθινων επιφανειών καθώς έχουν την 

ιδιότητα να εισχωρούν σε βάθος και να διατηρούν τις  μηχανικές  τους αντοχές σε 

βάθος χρόνου. Αντίθετα τα υδατικά γαλακτώματα περιέχουν συγκολλητικές ουσίες 

που ενδέχεται να οξειδωθούν με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ακρυλικής ρητίνης. 

Επίσης, τα υδατικά γαλακτώματα, αποτελούνται από μεγάλα μόρια με αποτέλεσμα το 

μεγάλο ιξώδες και κατά συνέπεια το χαμηλό ποσοστό εισχώρησης στην επιφάνεια 

ενός  πετρώματος.  Παράλληλα  το  νερό,  αποτελεί  έναν  σχετικά  καλό  διαλύτη  με 

αποτέλεσμα να προκαλεί  την διόγκωση των αργιλικών ορυκτών που ενδέχεται  να 

συμμετέχουν στο τεκτονικό πλέγμα ενός πετρώματος βοηθώντας με αυτό τον τρόπο 

στην περαιτέρω φθορά του (Chiari, at al. 1990). 

Κατά την τεχνική πολυμερισμού διαλύματος, η αντίδραση πραγματοποιείται σε ένα 

διάλυμα μονομερούς ή μονομερών με την χρησιμοποίηση κατάλληλου διαλύτη. Στην 

περίπτωση  που  το  μονομερές  είναι  υγρό,  είναι  απαραίτητο  το  μονομερές  και  ο 

διαλύτης  να είναι  δυο πλήρως αναμίξιμα υγρά.  Ένα χαρακτηριστικό  της  τεχνικής 

πολυμερισμού μέσω διαλύματος είναι το ότι δεν υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση του 

ιξώδους  με  αποτέλεσμα  η  απαγωγή  της  θερμότητας  της  αντίδρασης  να  γίνεται 

ευκολότερα.  Στη  συγκεκριμένη  τεχνική,  διακρίνουμε  τρεις  επιμέρους  περιπτώσεις 

ανάλογα με την διαλυτότητα του παραγομένου πολυμερούς στον διαλύτη, τον τυπικό 

πολυμερισμό διαλύματος και τον πολυμερισμό με καταβύθιση και τον πολυμερισμό 

διασποράς σε οργανική φάση.

Στον τυπικό πολυμερισμό διαλύματος, το πολυμερές είναι διαλυτό από τον διαλύτη 

του μονομερούς.  Ο πολυμερισμός  διασποράς σε οργανική  φάση βασίζεται  σε μια 

τροποποίηση  του  πολυμερισμού  διαλύματος  κατά  την  οποία  κατάλληλα  μέσα 

διασποράς όπως αδρομερή πολυμερή,  εμποδίζουν την συσσωμάτωση και  οδηγούν 

στην παραγωγή πολυμερούς με μορφή λεπτής και σταθερής διασποράς στον διαλύτη.
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Η συναρμογή δύο ή περισσοτέρων διαφορετικών ακρυλικών μονομερών,  όπως το 

ακρυλικό μεθύλιο και αιθύλιο, το μεθακρυλικό μεθύλιο και βουτύλιο σε μια αλυσίδα 

πολυμερούς, οδηγεί στον σχηματισμό των ενώσεων γνωστών με το όνομα ακρυλικά 

συμπολυμερή. Ο συνδυασμός διαφορετικών μονομερών, παρέχει την δυνατότητα το 

τελικό  προϊόν  να  παρουσιάζει  κατάλληλα  τροποποιημένες  ιδιότητες  για  την 

εφαρμογή στον εκάστοτε τύπο λίθου.  

Όλα  τα  ακρυλικά  συμπολυμερή  διαλύονται  σε  οργανικούς  διαλύτες  και  στην 

συνέχεια  εφαρμόζονται  στην  επιφάνεια  του  λίθου.  Το  ποσοστό  εισχώρησης  και 

διασποράς στη μάζα ενός πετρώματος μετά την εξάτμιση του διαλύτη, εξαρτάται από 

το  είδος  του  διαλύτη  αλλά  και  τη  περιεκτικότητα  του  διαλύματος  σε  διαλυμένη 

ουσία. Όταν το διάλυμα είναι πολύ αραιό, υπάρχει το ενδεχόμενο κατά την εξάτμισή 

του ο  διαλύτης  να  συμπαρασύρει  μέρος  του ακρυλικού  συμπολυμερούς  προς  την 

επιφάνεια  του  λίθου  σχηματίζοντας  ένα  επιφανειακό  υμένιο.  Αντίθετα,  όταν  το 

διάλυμα  είναι  πυκνό,  ή  χρησιμοποιείται  ακατάλληλος  διαλύτης  τότε  αυτός 

εξατμίζεται  πολύ  γρήγορα  με  αποτέλεσμα  την  εναπόθεση  του  ακρυλικού  να  μην 

συμβαίνει  σε  ικανό  βάθος  αλλά  να  περιορίζεται  στην  επιφάνεια  του 

αποκαθιστούμενου υλικού.  
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3. Πειραματικό μέρος

Προκειμένου να αποφασιστεί ο τρόπος δειγματοληψίας και δεδομένου ότι η λήψη 

δοκιμίων από το μνημείο καθαυτό είναι απαγορευτική, έγινε μια παραδοχή. Έχοντας 

υπόψιν  τα  χαρακτηριστικά  των  αδροκρυσταλλικών  σελενιτών  που  έχουν 

χρησιμοποιηθεί στα Μινωικά μνημεία της Κνωσού, της κατάστασης διατήρησής τους 

καθώς επίσης και  τους μηχανισμούς φθοράς, αποφασίστηκε ότι τα υπολείμματα των 

γειτονικών εμφανίσεων γύψου όντας εκτεθειμένα στα στοιχεία του περιβάλλοντος, 

που είναι ίδια με αυτά του μνημείου δεδομένης της μικρής απόστασης μεταξύ τους, 

θα παρουσίαζαν παρόμοια κατάσταση διατήρησης. 

Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  ο  χρόνος  έκθεσης  των  επιφανειακών  στρωμάτων  των 

συγκεκριμένων εμφανίσεων στα περιβαλλοντικά  στοιχεία,  αντιστοιχεί  τουλάχιστον 

σε  50  έτη  μιας  και  τότε  ήταν  η  τελευταία  επίσημη  λατόμευση  γύψου  για  την 

αντικατάσταση φθαρμένων αρχιτεκτονικών μελών στα Μινωικά μνημεία της Κνωσού 

από  τον  Νικόλαο  Πλάτωνα.  Συνεπώς  η  κατάσταση  διατήρησής  τους  είναι 

παρεμφερής με τα αντίστοιχα μη στεγασμένα αρχιτεκτονικά στοιχεία από σελενίτη 

των Μινωικών μνημείων.

Έτσι,  για  την  διαμόρφωση  των  απαραίτητων  δοκιμίων  και  προκειμένου  να 

πραγματοποιηθούν  τα  απαραίτητα  πειράματα,  λήφθηκε  δείγμα  από  εμφάνιση 

μεσοκρυσταλλικού σελενίτη που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του λόφου των 

Γυψάδων νότια και δυτικά του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού. Η συγκεκριμένη 

τοποθεσία  επιλέχθηκε  καθώς  μετά  από  μακροσκοπική  παρατήρηση  των 

ορυκτολογικών χαρακτηριστικών όπως το μέγεθος των κρυστάλλων και η κατάσταση 

διατήρησης  και  σύγκρισης  τους  με  τα  δομικά  στοιχεία  από  το  εσωτερικό  του 

ανακτόρου που είναι κατασκευασμένο από τον ίδιο τύπο πετρώματος, πιστοποιήθηκε 

η ορυκτολογική τους συγγένεια. Δυστυχώς κατά την παρούσα φάση της μελέτης, δεν 

κατέστη δυνατός ο εντοπισμός εμφανίσεων μακροκρυσταλλικού σελενίτη.
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Εικ.3.1. Η μορφή του μετώπου του μεσοκρυσταλλικού σελενίτη στις Γυψάδες. Η βαθμονόμιση της 

κλίμακας είναι στα 5 εκ.

3.1 Προετοιμασία των δοκιμίων

Διαμορφώθηκαν δεκαέξι (16) κυβικά δοκίμια με διαστάσεις περίπου 4  x 4  x 4  cm. 

Τόσο κατά την  διαμόρφωση των δειγμάτων όσο και κατά την αφαίρεση τους από το 

μέτωπο  της  γύψου,  ιδιαίτερη  σημασία  δόθηκε  στην  διατήρηση  της  δομής  της 

επιφάνειας του πετρώματος που ήταν εκτεθειμένη στα στοιχεία του περιβάλλοντος. Η 

επιφάνεια αυτή αποτέλεσε την άνω έδρα των δοκιμίων με σκοπό την προσομοίωση 

των επιφανειών των αντίστοιχων εκτεθειμένων επιφανειών των δομικών μελών των 

μνημείων.   
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Εικ.  3.2.  Διαμορφωμένο δείγμα, όψη και  άνω έδρα πριν την εφαρμογή στερεωτικού. Το σκούρο 

χρώμα  των  επιφανειακών  στρώσεων  των  κρυστάλλων  σε  σχέση  με  τα  υποκείμενα  στρώματα,  

οφείλεται τόσο στην οξείδωση των μεταλλικών στοιχείων των αργιλούχων εγκλεισμάτων μεταξύ των 

κρυστάλλων όσο και στην ανάπτυξη βιολογικών σχηματισμών.

Κατά την προκαταρκτική διαδικασία, η άνω έδρα όλων των δοκιμίων εμποτίστηκε με 

υδατικό διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2O2) περιεκτικότητας περίπου 11% 

κ.ο. Με σκοπό την κυρίως την αποικοδόμηση των βιολογικών σχηματισμών. Μετά 

την εφαρμογή του αντιδραστηρίου και την μηχανική υποστήριξη της διαδικασία του 

χημικού καθαρισμού, τα κατάλοιπα απομακρύνθηκαν με την εφαρμογή απιονισμένου 

νερού υπό πίεση με τη χρήση υδροβολέα.

Όλα τα δείγματα ζυγίστηκαν με σκοπό την παρατήρηση της ενδεχόμενης αύξησης 

βάρους μετά την εφαρμογή των στερεωτικών ουσιών. Πριν την ζύγιση των δοκιμίων 

τόσο πριν την εφαρμογή των στερεωτικών όσο και  μετά,  τα δοκίμια  ξηράνθηκαν 

μέχρι σταθεροποίησης του βάρους τους.

Στο σημείο  αυτό πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  για  την ζύγιση του ξηρού βάρους,  μια 

πρώτη  ομάδα  δοκιμίων  ξηράνθηκε  σε  θερμοκρασία  110  οC όπως  άλλωστε 

προτείνεται  από  την  σχετική  βιβλιογραφία  (BS  EN  13373:2003)  με  σκοπό  την 

παρατήρηση τυχών μεταβολής των οπτικών χαρακτηριστικών της γύψου.  Κατόπιν 

πέντε (5) και πέντε διαδοχικών κύκλων θέρμανσης σε θερμοκρασία 110οC και για 

χρονική διάρκεια 30min έκαστος, παρατηρήθηκε μεταβολή τόσο των μακροσκοπικών 

χαρακτηριστικών των δοκιμίων όσο και συνεχόμενη μείωση του βάρους με σταθερό 

ρυθμό.  
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Η οπτική μεταβολή (εικ. 3.3) έγκειται στην απώλεια της διαύγειας – διαφάνειας των 

επιφανειακών συσσωματωμάτων των κρυστάλλων αλλά και των υπολοίπων πλευρών 

των δοκιμίων και αντικατάστασή της από λευκό χρώμα. 

Εικ.3.3. Χαρακτηριστική περίπτωση μετατροπής γύψου σε ημιυδρίτη (δεξιά) ύστερα από θέρμανση 

του δοκιμίου στους  110 οC και για συνολική χρονική διάρκεια πέντε (5) ωρών.

Η μεταβολή αυτή οφείλεται στην μετατροπή της γύψου από ένυδρο θειικό ασβέστιο 

σε  ημιυδρίτη,  με  απώλεια  1.5  μορίου  κρυσταλλικού  νερού  και  στη  συνέχεια  σε 

ανυδρύτη.  Η  μεταβολή  αυτή  συνεπάγεται  σε  ανακατάταξη  του  κρυσταλλικού 

πλέγματος  όπως  περιγράφεται  στο  κεφάλαιο  2.2.1.2.  Η  μεταβολή  του  βάρους 

καταγράφεται στον πίνακα 3.1 ενώ η μετατροπή της γύψου σε ανυδρίτη πιστοποιείται 

από το διάγραμμα XRD, στην εικόνα 3.7.

Μετά από αυτή την παρατήρηση τα υπόλοιπα δοκίμια ξηράνθηκαν σε θερμοκρασία 

65  οC σε διαδοχικούς κύκλους χρονικής διάρκειας 45  min. Όπως φαίνεται από τον 

πίνακα  3.2  το  βάρος  σταθεροποιήθηκε  μετά  από  τρεις  διαδοχικούς  κύκλους 

ξήρανσης. 
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Πίνακας 3.1
Δοκίμιο 1 2 3 4 5 6 7 8

Κύκλοι θέρμανσης 

σε θερμοκρασία

110οC και για 

χρονική διάρκεια 

30min έκαστος

127,02 134,53 119,83 131,44 110,88 117,77 127,76 128,7
126,82 134,17 119,59 131,19 110,61 117,42 127,5 128,45
126,66 133,95 119,43 131,02 110,35 117,22 127,32 128,24
126,51 133,76 119,27 130,86 110,11 117 127,17 128,3
126,37 133,57 119,11 130,71 109,91 116,8 127,05 127,84
126,25 133,42 118,95 130,56 109,72 116,62 126,91 127,67
126,24 133,4 118,91 130,54 109,66 116,54 126,87 127,64
126,21 133,36 118,87 130,52 109,62 116,49 126,83 127,61
126,18 133,32 118,89 130,49 109,54 116,46 126,79 127,55

Πίνακας 3.2
Δοκίμιο 14 10 11 12 13

Κύκλοι θέρμανσης σε θερμοκρασία 65οC και για 

χρονική διάρκεια 45min έκαστος

140,23 118,16 135,5 136,82 134,5
140,2 118,14 135,47 136,8 134,55
140,19 118,13 135,47 136,79 134,59
140,19 118,13 135,46 136,79 134,63

Η εφαρμογή των στερεωτικών έγινε κατά κύριο λόγο στα δοκίμια 10-14. Παρόλα 

αυτά  στερεωτικά  εφαρμόστηκαν  και  στα  δοκίμια  1,2,3,5,6  προκειμένου  να 

παρατηρηθεί τυχών διαφοροποίηση μεταξύ γύψου και ανυδρίτη.

Στους πίνακες 3.3 και 3.4 παρουσιάζονται οι μετρήσεις ξηρού βάρους μετά την 
εφαρμογή των στερεωτικών.

Πίνακας 3.3

Δοκίμιο
RC70 RC90 Hydro-Grund

1 10 2 11 5 12
127,19 119,58 135,62 138,85 112,46 108,79

Πίνακας 3.4

Δοκίμιο (+H2O)
RC70 RC90

6 13 3 14
117,56 137,08 120,02 141,63
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3.2 Εφαρμογή των στερεωτικών

Στα διαμορφωμένα δοκίμια εφαρμόστηκαν τα εξής εμπορικά στερεωτικά:  Hydro-

grund (Lascaux), Rhodorsil RC-70 και  Rhodorsil RC-90.

Το Hydro-grund είναι ένα ακρυλικό συμπολυμερές που αποτελείται από ένα μείγμα 

μεθακρυλικού ισοβουτύλιου (n/i-BMA) και ακρυλικού μεθύλιου και χρησιμοποιείται 

υπό  μορφή  γαλακτώματος.  Είναι  μια  διασπορά  σε  υδατικό  φορέα  πολύ  λεπτού 

ακρυλικού  συμπολυμερούς.  Το εμπορικό  σκεύασμα αραιώθηκε σε  περιεκτικότητα 

5% κ.ο. με απιονισμένο νερό.  

Το   Rhodorsil  RC-70  (TEOS)  αποτελείται  από  αιθυλικό  πυριτικό  άλας  και  έναν 

ουδέτερο καταλύτη και ο πολυμερισμός του οδηγεί στον σχηματισμό γέλης πυριτικού 

οξέως. Το  Rhodorsil RC-90 (MTMOS) παράλληλα με την στερεωτική του δράση, 

παρέχει και μια σχετική υδροφοβίωση λόγω των οργανικών ριζών που συμμετέχουν 

στον σχηματισμό του τελικού προϊόντος. 

Την βάση του αποτελεί μια οργανοπυριτική ένωση και μία ακρυλική ρητίνη ενώ στην 

εμπορική του μορφή βρίσκεται υπό μορφή διαλύματος σε ένα μείγμα αλειφατικών 

και κυλικών υδρογονανθράκων (C7 έως C12) με μέγιστο περιεχόμενο της τάξης του 

25% C7 έως C12 αρωματικών υδρογονανθράκων. Οι ιδιότητες των οργανοπυριτικών 

ουσιών φαίνονται στον πίνακα 3.3.
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Πίνακας 3.3  Τα χαρακτηριστικά των οργανοπυριτικών στερεωτικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

του προμηθευτή

Η εφαρμογή των στερεωτικών στα δοκίμια έγινε με τρόπο ώστε να προσομοιάζει τον 

φυσιολογικό  τρόπο  απορρόφησης  και  διάχυσης  των  ουσιών  στην  μάζα  του 

πετρώματος.  Τα  δοκίμια  τοποθετήθηκαν  μέσα  σε  ποτήρια  ζέσεως  τα  οποία 

σκεπάστηκαν  με  διαφανή  μεμβράνη  προκειμένου  να  αποφευχθεί  η  εξάτμιση  των 

διαλυτών. 
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Τα δοκίμια 3,6,13, 14, πριν τον εμβαπτισμό τους στα στερεωτικά εμποτίστηκαν με 

απιονισμένο  νερό  προκειμένου  να  λειτουργήσει  καταλυτικά  στην  διαδικασία 

υδρόλυσης των οργανοπυριτικών στερεωτικών.

 Η κάθε πλευρά του εκάστοτε δοκιμίου βυθίστηκε στην στερεωτική ουσία σε βάθος 5 

±  1  mm  όπου  και  αφέθηκαν  να  απορροφήσουν  το  στερεωτικό  διαμέσου  των 

ασυνεχειών μεταξύ των κρυστάλλων τους για χρονικό διάστημα 30 min (δηλαδή ένα 

σύνολο 180 min για κάθε δοκίμιο). Η παραπάνω διαδικασία ακολουθήθηκε μια φορά 

για  το  ακρυλικό  στερεωτικό  και  δύο  επαναλαμβανόμενους  κύκλους  για  τα 

οργανοπυριτικά  στερεωτικά.  Μεταξύ  του  κάθε  κύκλου  εμβάπτισης  μεσολάβησε 

διάστημα  τριών  ωρών.  Μετά  το  πέρας  της  διαδικασίας  εμποτισμού,  τα  δοκίμια 

αφέθηκαν  σε  συνθήκες  δωματίου  για  διάστημα  4  ημερών.  Κατόπιν  τα  δοκίμια 

ξηράνθηκαν σε θερμοκρασία  65 οC μέχρι σταθεροποίησης του βάρους τους.

3.3 Διαγράμματα περιθλασιμετρείας ακτίνων Χ (XRD)

Δείγματα (S1 και S2) του πετρώματος εξετάστηκαν μέσω της εφαρμογής της μεθόδου 

XRD (εικ 3.4 και 3.5) προκειμένου να πιστοποιηθεί και να συγκριθεί η ορυκτολογική 

σύσταση  του  δείγματος  που  λήφθηκε  από  το  αρχαίο  λατομείο  με  δείγμα  από 

αντίστοιχο τύπο λίθου μέσα από το Ανάκτορο της Κνωσού (το δείγμα δεν λήφθηκε 

απευθείας από τον αρχαίο δόμο αλλά από ήδη αποκολλημένο κρύσταλλο υπό την 

μορφή προϊόντος διάβρωσης). Από τη σύγκριση των δύο διαγραμμάτων προκύπτει 

ότι  τα δύο δείγματα σχεδόν ταυτίζονται  όπως προκύπτει  από τις  χαρακτηριστικές 

κορυφές  της  γύψου  στις  10.2ο.  Επίσης  και  στα  δύο  δείγματα  υπάρχει  παρουσία 

χαλαζία στις 21 και 24ο, ενώ στο δείγμα S1 πιστοποιείται και η παρουσία ασβεστίτη. 

Τα παραπάνω στοιχεία υποδεικνύουν την παρουσία και άλλων ορυκτών στην μάζα 

του κνωσιακού σελενίτη. 

Φάσμα XRD λήφθηκε επίσης και από δείγμα (S4) από τα προϊόντα διάβρωσης που 

παρεμβάλλονται  μεταξύ  των  συσσωματωμάτων  κρυστάλλων  από  το  δείγμα  που 

λήφθηκε από το αρχαίο λατομείο. Από το συγκεκριμένο διάγραμμα (εικ.3.6) φαίνεται 

ότι  η  τα  προϊόντα  διάβρωσης  αποτελούνται  κυρίως  από  διαλυμένη  και 

ανακρυσταλλωμένη γύψο. 
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Τέλος  λήφθηκε  ένα  φάσμα  από  δοκίμιο  (S3) που  μετατράπηκαν  σε  ανυδρύτη 

προκειμένου να πιστοποιηθεί η μετατροπή αυτή (εικ.3.7).

Εικ. 3.4 Δείγμα S1 από δόμο μεσοκρυσταλλικού σελενίτη από το την Βασιλική Έπαυλη

Εικ.3.5 Δείγμα S2 από το τμήμα  μεσοκρυσταλλικού σελενίτη που λήφθηκε από το αρχαίο λατομείο.
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Εικ. 3.6  Δείγμα (S4) από τα προϊόντα διάβρωσης που παρεμβάλλονται μεταξύ των 
συσσωματωμάτων κρυστάλλων. Σχεδόν ταυτίζεται με το διάγραμμα του δείγματος S1.

Εικόνα 3.7. Από το παρόν διάγραμμα πιστοποιείται η μετατροπή της γύψου σε ανυδρίτη.
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3.4 Αποτελέσματα Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας (SEM)

3.4.1 Αποτελέσματα παρατήρησης δειγμάτων στα οποία εφαρμόστηκε RC70

Εικ 3.8α Εικόνα από την άνω έδρα του δείγματος  S10  στο οποίο εφαρμόστηκε στερεωτικό  RC70. 
Διακρίνουμε σχηματισμό πυριτικής μεμβράνης που έχει εγκλωβίσει τμήματα γύψου. Επίσης, στην 
κάτω  και  δεξιά  πλευρά  της  εικόνας  είναι  διακριτές  μικρορηγματώσεις  στην  επιφάνεια  του 
σχηματισμένου υμενίου.
   

Εικ.3.8β Φάσμα EDS στο οποίο πιστοποιείται η παρουσία πυριτίου και οξυγόνου. 
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Εικ.  3.9α  Εικόνα  από  θραύσμα  του  δοκιμίου  S10  περίπου  1εκ.  κάτω  από  την  άνω  έδρα.  Με 
πορτοκαλί  χρώμα επισημαίνονται χαρακτηριστικοί  σχηματισμοί του στερεωτικού, η παρουσία του 
πιστοποιείται από την εξομάλυνση των ακμών της γύψου. Με το κίτρινο πλαίσιο επισημαίνεται η 
αστοχία του υλικού υπό μορφή ρηγματώσεων  και ενδεχόμενης αποφλοίωσης.

Εικ.3.9β Φάσμα EDS στο οποίο πιστοποιείται η παρουσία πυριτίου και οξυγόνου.
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Εικ 3.10 α Εικόνα από σχηματισμούς στερεωτικού RC90 στην επιφάνεια (άνω έδρα) του S14. Με το 
κίτρινο πλαίσιο  επισημαίνεται  η αστοχία του συγκεκριμένου υλικού να δημιουργήσει γέφυρες σε 
σχετικά μεγάλες ασυνέχειες. Να σημειωθεί ότι το S14 είχε εμποτιστεί με απιονισμένο νερό πριν την 
εφαρμογή του στερεωτικού. 

Εικ.3.10β Φάσμα EDS στο οποίο πιστοποιείται η παρουσία πυριτίου και οξυγόνου.
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Εικ.3.11α  Έντονοι  σχηματισμοί  στερεωτικού  στην  άνω έδρα του  δοκιμίου  S2.  Το συγκεκριμένο 
δείγμα στερεώθηκε με RC70. Πέρα από την γεφύρωση της ασυνέχειας στο κέντρο της φωτογραφίας, 
εμφανής είναι η εξομάλυνση των επιφανειών των κρυστάλλων από την εναπόθεση στερεωτικού. 

Εικ.3.11β Πέρα από την παρουσία πυριτίου και οξυγόνου, πιστοποιείται και η παρουσία αργιλίου από 
τα αργιλικά εγκλείσματα του πετρώματος. 
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Εικ.3.12 α Σχηματισμός υμενίου στερεωτικού RC70 στην επιφάνεια κρυστάλλου στην άνω έδρα του 
S13.  Το  συγκεκριμένο  δείγμα  είχε  εμποτιστεί  με  απιονισμένο  νερό  πριν  την  εφαρμογή  του 
στερεωτικού.  Χαρακτηριστικό  δείγμα αστοχίας  του  υλικού  η  δημιουργία  μικρορηγματώσεων  και 
αποφλοιώσεων στην σχηματισμένη επιφάνεια.

Εικ.3.12γ Μέτρηση του πάχους αποφλοίωσης του υμενίου του στερεωτικού  RC70  στην επιφάνεια 
κρυστάλλου στην άνω έδρα του S13. Το πάχος της αποφλοίωσης είναι 2μm.
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Εικ.3.12β Πέρα από την παρουσία πυριτίου και οξυγόνου, πιστοποιείται και η παρουσία αργιλίου 
αλλά και σιδήρου από τα ορυκτά εγκλείσματα του πετρώματος. 
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Εικ. 3.13 α Σχηματισμός υμενίου στερεωτικού RC70 στην επιφάνεια κρυστάλλου στην άνω έδρα του 
S13.  Το  συγκεκριμένο  δείγμα  είχε  εμποτιστεί  με  απιονισμένο  νερό  πριν  την  εφαρμογή  του 
στερεωτικού.  Χαρακτηριστικό  δείγμα αστοχίας  του  υλικού  η  δημιουργία  μικρορηγματώσεων  και 
αποφλοιώσεων στην σχηματισμένη επιφάνεια.

Εικ.3.13 β Πέρα από την παρουσία πυριτίου και οξυγόνου, πιστοποιείται και η παρουσία αργιλίου  
αλλά και σιδήρου από τα ορυκτά εγκλείσματα του πετρώματος. 
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Εικ. 3.14 α Σχηματισμοί άμορφου πυριτικού στερεωτικού RC70 στο εσωτερικό θραύσματος περίπου 
2 εκ. από την άνω έδρα του S13.
 

Εικ. 3.14 β Πιστοποίηση του στερεωτικού από την παρουσία του πυριτίου και του οξυγόνου. Επίσης 
στοιχεία των αργιλικών ορυκτών εγκλεισμάτων του πετρώματος. 
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Εικ. 3.15 α Σχηματισμός ακρυλικής  ρητίνης  στην επιφάνεια  της άνω έδρας του δοκιμίου  S5.  Το 
στερεωτικό έχει πολυμεριστεί στα διάκενα (ψευδοπορώδες) μεταξύ των κρυστάλλων της γύψου. 

Εικ. 3.15 β Τα στοιχεία που πιστοποιούν την παρουσία του οργανικού σχηματισμού είναι ο άνθρακας 
και το οξυγόνο ενώ παράλληλα εμφανίζονται το ασβέστιο και το θείο από την γύψο.
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Εικ. 3.15 γ Στην συγκεκριμένη εικόνα είναι διακριτή η διεπιφάνεια που σχηματίζεται μεταξύ της  
ακρυλικής ρητίνης και της επιφάνειας των κρυστάλλων της γύψου. Το φαινόμενο αυτό είναι δυνατόν 
να αποτελέσει αιτία αστοχίας του υλικού.
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Εικ.  3.16  α  Σχηματισμός ακρυλικής  ρητίνης  στην  επιφάνεια  θράυσματος  από  την  επιφάνεια  του 
δοκιμίου S12. Το στερεωτικό έχει επικαλύψει με τη μορφή υμενίου την επιφάνεια του πετρώματος.

 

Εικ. 3.16 β Τα στοιχεία που πιστοποιούν την παρουσία του οργανικού σχηματισμού είναι ο άνθρακας 
και το οξυγόνο ενώ παράλληλα εμφανίζονται το ασβέστιο και το θείο από την γύψο.
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Εικ. 3.17 α Τμήμα θραύσματος από το δοκίμιο S12. Το δείγμα προέρχεται περίπου 1.5 εκ. από την 
έδρα του δοκιμίου. Δεν παρατηρείται παρουσία στερεωτικού υλικού.  

Εικ 3.17 β Το φάσμα στοιχειακής ανάλυσης πιστοποιεί την περιορισμένη παρουσία του οργανικού 
στερεωτικού στην συγκεκριμένη περιοχή.  
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Εικ.2.18 α Ίχνος ακρυλικής ρητίνης από δείγμα περίπου 1.5 εκ. Κάτω από την έδρα του δοκιμίου 
S12.

Εικ 3.18 β Το φάσμα στοιχειακής ανάλυσης πιστοποιεί την περιορισμένη παρουσία του οργανικού 
στερεωτικού στην συγκεκριμένη περιοχή. 
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4. Συμπεράσματα 

Όπως προκύπτει από την βιβλιογραφική έρευνα, τα αποτελέσματα της εφαρμογής για 

την αποκατάσταση της συνοχής των συστατικών μερών μιας λίθινης επιφάνειας, τόσο 

των οργανοπυριτικών ενώσεων και σε μεγαλύτερο βαθμό των ακρυλικών ρητινών, 

δεν είναι πάντοτε τα βέλτιστα (Price, C.A. 2007).

Τα  αποτελέσματα  συνήθως  εμφανίζονται  υπό  την  μορφή  έλλειψης  συνεκτικής 

δυνατότητας  και  ενδεχομένως  οφείλονται  σε  παράγοντες  που  σχετίζονται  με  τον 

ατελή  πολυμερισμό  των  ενώσεων  στο  εσωτερικό  του  πετρώματος  όσο  και  με  τα 

ορυκτολογικά και επομένως και τα φυσικά χαρακτηριστικά του (Price, C.A. 2007).

Σε  αυτή  την  προκαταρκτική  μελέτη,  οι  δύο  μέθοδοι  που  χρησιμοποιήθηκαν 

προκειμένου  να  πιστοποιηθεί  η  δημιουργία  των  κατάλληλων  σχηματισμών  στα 

επιφανειακά  στρώματα  φθοράς  του  αδροκρυσταλλικού  σελενίτη,  ήταν  η  αύξηση 

βάρους και η οπτική παρατήρηση και στοιχειακή ανάλυση μέσω της ηλεκτρονικής 

μικροσκοπίας.

Η διαφορά βάρους παρουσιάζεται στον πίνακα 4.1

Πίνακας 4.1
Δοκίμιο 1 10 11 5 12 6 13 3 14

1,01 1,45 2,23 2,92 2,74 1,1 0,3 1,18 0,7

Η αύξηση βάρους σε γενικές γραμμές φαίνεται να είναι παρόμοια. Τα δοκίμια που 

διαφοροποιούνται  είναι  τα  5  και  12  στα  οποία  έγινε  εφαρμογή  του  ακρυλικού 

πολυμερούς.  Παράλληλα  στο  δοκίμιο  11  εφαρμόστηκε  το  στερεωτικό  RC90  που 

όπως  φαίνεται  και  στο  αντίστοιχο  κεφάλαιο,  το  τελικό  προϊόν,  στη  σύνθεσή  του 

περιέχει οργανικές ομάδες. Βέβαια αυτή η διαφοροποίηση σε σχέση με τα υπόλοιπα 

δοκίμια που στερεώθηκαν με το RC90, ίσως να οφείλεται σε μεγαλύτερες ασυνέχειες 

στην  μάζα  του  συγκεκριμένου  δοκιμίου.  Τέλος,  ο  εμποτισμός  των  δοκιμίων 

(6,13,3,14) με απιονισμένο νερό πριν την εφαρμογή των στερεωτικών, δεν φαίνεται 

να επηρέασε αισθητά την αύξηση βάρους.
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Τα οπτικά όσο και τα στοιχειακά αποτελέσματα της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας και 

ανάλυσης, πιστοποιούν σε κάποιον βαθμό τον σχηματισμό προϊόντων πολυμερισμού 

στο  εσωτερικό  των  δοκιμίων.  Σε  αρκετές  περιπτώσεις  παρατηρήθηκε  στερεωτικό 

αρκετά  κάτω  από  την  επιφάνεια  των  δοκιμίων  αλλά  σε  καμία  περίπτωση  δεν 

πιστοποιήθηκαν ικανές ποσότητες και σχηματισμοί.

 

Βάση της παρατήρησης των αποτελεσμάτων της εφαρμογής των οργανοπυριτικών 

ενώσεων είναι δυνατόν να συμπεράνουμε ότι εισχώρησαν σε ικανό βάθος από την 

επιφάνεια των δοκιμίων (παρουσία του  RC70  πιστοποιήθηκε σε απόσταση 2.5 εκ. 

από  την  επιφάνεια  του  δοκιμίου  S13).  Παράλληλα  όμως  δεν  σχημάτισαν  τις 

απαιτούμενες  “γέφυρες”  που  είναι  απαραίτητες  για  την  αποκατάσταση  των 

ασυνεχειών  μεταξύ  των  κρυστάλλων  του  τεκτονικού  πλέγματος  του 

αδροκρυσταλλικού Σελενίτη.  Αντίθετα, το RC70 παρουσίασε μικρορηγματώσεις και 

αποφλοιώσεις  ιδιαίτερα  στις  επίπεδες  επιφάνειες  ενώ  το  RC90  δημιούργησε  πιο 

καλυπτικούς άμορφους σχηματισμούς. Το φαινόμενο αυτό ενδεχομένως να σχετίζεται 

με  τις  μεγάλες  μηχανικές  τάσεις  που  αναπτύχθηκαν  κατά  τον  πολυμερισμό  και 

σχηματισμό του τελικού προϊόντος, δεδομένου ότι οι οργανοπυριτικές ενώσεις έχουν 

καλύτερα αποτελέσματα στερέωσης σε περισσότερο λεπτόκοκκα υλικά ( Wheeler, G. 

2005). Τέλος,  παρόλο που δεν έγινε  μέτρηση με την χρήση κάποιου οργάνου,  τα 

προϊόντα  των  οργανοπυριτικών  ενώσεων,  δεν  φαίνεται  να  επηρέασαν  τα  δοκίμια 

χρωματικά.

Η  ακρυλική  ρητίνη  παρουσίασε  τα  λιγότερο  ικανοποιητικά  αποτελέσματα  όπως 

άλλωστε αναμενόταν. Παρόλο που ίχνη της παρουσίας του συγκεκριμένου υλικού, 

πιστοποιήθηκαν  σε  αποστάσεις  1.5  -  2  εκ.  από  τις  επιφάνειες  εφαρμογής,  η 

μεγαλύτερη  συγκέντρωση  του  σχηματιζόμενου  προϊόντος  δεν  κατάφερε  να 

εισχωρήσει σε ικανό βάθος και παρέμεινε στα επιφανειακά στρώματα των δοκιμίων 

σχηματίζοντας  λεπτό  υμένιο  (εικ.4.1).  Η  συγκεκριμένη  αστοχία  είναι  ορατή 

μακροσκοπικά ενώ το τελικό προϊόν επηρεάζει αισθητά το χρώμα του πετρώματος. 

96



Εικ.4.1 Σχηματισμός ακρυλικού πολυμερούς στα αρχικά στρώματα του δοκιμίου S5.

Οι  παραπάνω  αστοχίες  ήταν  σε  κάποιο  βαθμό  αναμενόμενες.  Όπως  αναφέρει  ο 

Wheeler,  τα αλκοξυσιλάνια  έχουν  καλά αποτελέσματα  εφαρμογής σε λεπτόκοκκα 

υλικά  όπως  οι  ψαμμίτες,  ενώ  συχνά  παρουσιάζουν  αστοχίες  σε  υλικά  με  πιο 

αδρόκοκκα συστατικά (εικ.4.2). Εξάλλου, μεταξύ των ψαμμιτών και των πυριτικών 

ενώσεων υπάρχει χημική συγγένεια πράγμα που δεν συμβαίνει στην περίπτωση των 

ασβεστούχων πετρωμάτων όπως η γύψος ( Wheeler, G. 2005). 

Εικ.4.2 Δεξιά παρατηρούνται σωματίδια χαλαζία που έχουν στερεωθεί σε ένα συσσωμάτωμα με την 
εφαρμογή MTMOS (RC90). Αντίθετα τα πιο αδρόκοκκα σωματίδια στα αριστερά, δεν στερεώθηκαν 
επαρκώς  λόγω  των  μεγάλων  ακανόνιστων  κενών  που  δημιουργούνται  κατά  τη  συναρμογή  τους 
Wheeler, G. 2005.  
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Στα  πλαίσια  της  προσαρμογής  των  αλκοξυσιλανίων  προκειμένου  να 

χρησιμοποιηθούν  αποτελεσματικά  και  σε  περιπτώσεις  αδρόκοκκων  ασβεστούχων 

πετρωμάτων  όπως  ο  μεσοκρυσταλλικός  και  μακροκρυσταλλικός  σελενίτης, 

προτείνουμε την τροποποίησή τους με την προσθήκη οργανοφωσφορικών ενώσεων. 

Σε  αυτή  την κατεύθυνση  αρχικά  θα  σχηματιστούν  μονομερή  που  θα  έχουν  διττή 

λειτουργία.  Το μοριακό πλέγμα αυτών των μονομερών θα περιλαμβάνει  πυριτικές 

ομάδες  που  στην  συνέχεια  θα  πολυμερίζονται  μέσω  της  υδρόλυσης,  καθώς  και 

φωσφονικές ομάδες, γνωστές για την μεγάλη πρόσφυση στις ασβεστιτικές επιφάνειες 

(Demadis, K. 2011)

Είκ.4.2 Η δομή του σχηματιζόμενου πολυμερούς.

Εικ.4.3 Εναπόθεση του στερεωτικού προϊόντος μέσω της σύνθεσης των PHOSIES, σταθεροποίησης 
τους στην επιφάνεια του πετρώματος και τελικά υδρόλυση των πυριτικών ενώσεων.
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Εικ.4.4 Μια γραφική αναπαράσταση του τρόπου σύνδεσης των πολυμερισμένων PHOSIES σε δύο 
γειτονικές επιφάνειες γύψου.

Οι παράμετροι που θα πρέπει να ελεγχθούν πριν την εφαρμογή των ενώσεων αυτών, 

αφορούν κατ' αρχάς σε γνώση του ρυθμού πολυμερισμού τους. Με τον τρόπο αυτό τα 

PHOSIES θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο να εισχωρήσουν σε βάθος κάτω από την 

επιφάνεια  του  λίθου  και  να  συνδεθούν  στο  ασβεστούχο  περιβάλλον  και  στην 

συνέχεια να αρχίσει η διαδικασία του πολυμερισμού. Το τελικό προϊόν θα πρέπει να 

μην προκαλεί  εμφραγή στους  πόρους του αποκαθιστούμενου υλικού επιτρέποντάς 

του να “αναπνέει” προς αποφυγή συμπύκνωσης υγρασίας κάτω από την επιφάνειά 

του.  Επιπρόσθετα,  οι  συνθήκες  πολυμερισμού  των  PHOSIES  θα  πρέπει  να  είναι 

όμοιες με τις συνθήκες του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα γίνει η τελική τους 

εφαρμογή, προκειμένου το τελικό προϊόν να έχει και πρακτική αξία.

Τέλος, για την πληρέστερη πιστοποίηση της καταλληλότητας και της απόδοσης των 

στερεωτικών  υλικών,  είναι  σκόπιμο  να  γίνουν  δοκιμές  που  να  αφορούν  στις 

μηχανικές  ιδιότητες  των  στερεωμένων  δοκιμίων  (αντοχή  σε  μηχανικές  τάσεις, 

ηχοβολιστικός έλεγχος) καθώς και μετρήσεις των φυσικών ιδιοτήτων (ποροσιμετρία, 

υδατοαπορρόφηση,  αντοχή  στην  κρυστάλλωση  των  διαλυτών  αλάτων)  του 

αποκαθιστούμενου  πετρώματος  πριν  και  μετά  την  εφαρμογή  των  στερεωτικών 

ουσιών.       

99



5. Βιβλιογραφία

ABRIEL, W., K. REISDRORF & J.PANNETIER 1990, Dehydration reactions of
gypsum: a Neutron and X-Ray Diffraction study,  Journal of Solid State Chemistry  
Vol.
85:23-30.s

ASMOSIA VI, Proceedings of the 6th International Conference, Venice 15-18 June
2000, Aldo Ausilio Editore in Padova: 545-548.

ATOJI, M & R. E. RUNDLE 1958, Neutron Diffraction Study of Gypsum,
CaSO4.2H20, Journal of Chemical Physics, Vol. 29, No6:1306-1311.

BROMEHEAD,  C.  E.  N.  1943,  The  forgotten  uses  of  selenite,  Mineralogical 
Magazine
Vol. XXVI, No182, pp.325-333.

CADOGAN, G. 1976, Palaces of Minoan Crete, London

CADOGAN, G.,  1992,  Knossos,  in  MYERS,  J.W,  MYERS,  E.,  CADOGAN, G., 
(eds),
Aerial Atlas of Ancient Crete:124-147,University of California Press, California:124-
147

CADOGAN G., HATZAKI E., VASILAKIS A., (eds) 2004, Knossos: Palace, City,
State:  Proceedings  of the Conference in Herakleion,  British School at  Athens and 
23rd
Ephoria  of  Prehistoric  and  Classical  Antiquities  of  Herakleion,  November  2000, 
British
School at Athens Studies 12

CAMUFO,  D.  1998,  Microclimate  for  Cultural  Heritage,  Developments  in  
Atmospheric
Science 23, Elsevier

CHRISTOFFERSEN  J.  &  M.  R.  CHRISTOFFERSEN  1976,  The  kinetics  of 

dissolution

of calcium sulphate in water, Journal of Crystal Growth Vol.35: 79-88.

COLE, W. F. & C. J. LANCUCKI 1972, Symmetry of SO4 ion in gypsum Hydrogen
bonding in Gypsum, Nature Physical Science vol.242: 104-105.

COLE, W. F. & C. J. LANCUCKI 1973, Hydrogen bonding in Gypsum, Nature
Physical Science vol.242: 104-105.

DEER,  W.A.,  R.A.  HOWIE,,  &  J.  ZUSSMAN  1966,  An  Introduction  to  Rock  
Forming Minerals.

100



DICKINSON, O. 1994, The Aegean Bronze Age, Cambridge University Press.
DIMES F.,G. 1990, Sedimentary rocks in ASHURST J. & F. G. DIMES (eds) 1990,
Conservation of Building and Decorative Stone, Butterworth Heinemann: 61-134

DIMES F.G. 1990, Sedimentary rocks in ASHURST J. & F. G. DIMES (eds) 1990,
Conservation of Building and Decorative Stone, Butterworth Heinemann: 61-134

DROUGAS, J. & E. KONSTANTINIDOU 1980, Feasibility study on the possibilities
for vertical  integration  of the Cretan gypsum deposits,  Technoeconomical  Studies,  
No3, IGME, Athens.

EVANS, A.  1921 -  1935,  The palace  of  Minos at  Knossos,  London,  I  (1921),  II 
(1928), III (1930), IV (1935) & Index, London, Macmillan.

FLÖRKE, O.W. 1952 Crystallographic and X-Radiographic Investigations in the
System CaSO4 – CaSO4.2H2O, Neves Jahrbuch fur Mineralogie, Geologie und
Paleontologie , Abhandlung, 84(2), 189-240.

FITZNER, B., K. HEINRICHS & R. KOWNATZKI 1995, Weathering forms-
Classification  and  Mapping,  in  R.  SNETHLAGE,  M.  SANDFORT,  H.-U. 
SCHIRMER (eds),  Denkmalpflege und Naturwissenschaft.  Natursteinkonservierung  
I, Berlin, Ernst & Sohn: 41-88.

GRAHAM, J. W. 1962, The Palaces of Crete, Princeton, Princeton University Press
(2nd edition 1987).

GRAHAM, J. W. 1959, The Residential Quarter of the Minoan Palace, American
Journal of Archaeology Vol. 63, No1:47-52

GRAHAM, J. W. 1960, The Minoan Unit of Length and Minoan Palace Planning,
American Journal of Archaeology Vol. 64, No1:92-97

Ginell, W. S., D. Wessel, and C. Searles. 2001. ASTM E2167 – 01 Standard Guide
for Selection and Use of Stone Consolidants. West Conshohocken, PA: ASTM
International

GRIFFIN, P. S. & N. INDICTOR, R. J. KOESTLER 1991, The biodeterioration of
stone:  a  review  of  deterioration  mechanisms,  conservation  case  histories,  and 
treatment, International Biodeterioration 28: 187-207.

GROVES, A. W. 1958, Gypsum and Anhydrite. Min. Resources Div., Overseas
Geological Survey.(H.M.S.O.).

HAMMAD, S. EL D. 1981, A study of the solid phases in the system CaSO4-2H20. 
IDehydration
and hydration behaviour of the hemihydrates and soluble anhydrites,
Transactions of the British Ceramic Society, Vol. 80, No 2:51-55.

Honeyborne, D. B. 1998. Weathering and decay of masonry. In Conservation of
Building and Decorative Stone, ed. J. Ashurst and F. G. Dimes, 153–78.
Butterworth-Heinemann Series in Conservation and Museology. Oxford and
Woburn, MA: Butterworth-Heinemann.

101



Honeyborne, D., J. Ashurst, C. Price, and K. Ross. 1990. Surface treatments. In
Conservation of Building and Decorative Stone, ed. J. Ashurst and F. G. Dimes,
vol. 2, 155–84. Butterworth-Heinemann Series in Conservation and Museology.
London and Boston: Butterworth-Heinemann.

HOOD, S. & SMYTH, D. 1981, Archaeological Survey of the Knossos Area, BSA

Suppl. 14.

JONES, D. & M. J. WILSON 1985, Chemical activity of lichens on mineral surfaces 
– a review, International Biodeterioration 21/2: 99-104.

KANARIS, I. T. 1989, Gypsum outcrops of Crete, IGME, Athens.

KARNI, J. & E., KARNI E 1995, Gypsum in construction: origin and properties,

Materials and structures 28: 92-100.

KARP, C. 1983, Calculating atmospheric humidity,  Studies in Conservation, 28: 24-
28.

KENDALL,  A.  C.  1988,  Aspects  of  evaporite  basin  stratigraphy,  in  B.  C. 
SCHREIBER (ed.), Evaporites and Hydrocarbons, New York, 11-65.

KENDALL, C. G. S. C. & J. K. WARREN 1988, Peritidal evaporites and their
sedimentary assemblages, in B. C. SCHREIBER (ed.), Evaporites and Hydrocarbons,
New York, 66-138.

Klepetsanis, P. G.; Koutsoukos, P. G. J. Crystal Growth 1989, 98, 480.

LAGER,G.  A.,  T.  ARMBRUSTER,  F.  J.  ROTELLA,  J.  D.  JORGENSEN,  D.G. 
HINKS
1984, Acrystallographic study of the low-temperature dehydration products of
gypsum,CaSO4.2H20: hemihydrate CaSO4.0,5H20 and γ-CaSO4, American
Mineralogist, Vol. 69: 910-918.

LUGLI S., 2002 “Recognition of ancient fires in archaeological sites with building
elements of gypsum”, in L. Lazzarini (ed), Interdisciplinary Studies on Ancient Stone,
375

LUGLI, S. & G. TESTA, 1993, The origin of the gypsum alabaster spheroids in the
Messinian  evaporites  from  Castellina  Marittima  (Pisa,  Itally):preliminary 
observations, Giornale di Geologia, ser.3a, Vol.55/1:51-68

MASSARI, G. 1969, Introductory Report, in Conference on the Problems of Moisture
in Historic Monuments, Roma 11-14. X. 196, ICOMOS Paris 1969: 27-38.

McCONNELL,  J.  D.  C.,  D.  M.  ASTILL  &  P.  L.  HALL  1987,  The  pressure 
dependence  of  the  dehydration  of  gypsum  to  bassanite,  Mineralogical  Magazine, 
September 1987, 51: 453-457.

102



MIDDLEMISS, F. A., A. A. MOSS, G. F. CLARING 1953, The stone of the ancient
Assyrian monumental carvings, Geological Magazine Vol.90: 141 Correspondence.

MOURTZAS  1992,  Στερέωση  –  Συντήρηση  Μινωϊκού  Ανακτόρου  Κνωσσού, 
Μελέτη  γύψου  Μινωϊκού  Ανακτόρου  Κνωσού,  Αδιμοσίευτη  Μελέτη,  ΥΠΠΟ, 
Διεύθυνση Αναστήλωσης Προϊστορικών Μημείων.

MURRAY, R. C. 1964, Origin and diagenesis of gypsum and anhydrite, Journal of
Sedimentary Petrology 34/3: 512-523, (KIRKLAND & EVANS 1973, 251-262).

PAPAGEORGAKIS,  G.  &  E.  MPOSKOS  1988,  Building  stones  of  the  Minoan 
Palace  of  Knossos.  in  P.  MARINOS  &  G.  KOUKIS  (eds),  Proceedings  of  the  
International Symposium: Engineering Geology of Ancient Works, Monuments and  
Historical Sites, Rotterdam, Balkema, 649 -659.

PAPAGEORGAKIS, J., N. MOURTZAS & A. ORFANOUDAKI 1992, Bronze Age
quarries on the eastern coastal zone of Crete (Greece), in M. WAELKENS, N. HENZ 
&L.  MOENS  (eds),  Acta  Archaeologica  Lovaniensia  Monographiae  4:  Ancient  
Stones:Quarrying, Trade and Provenance, Leuven, 21-28.

PAPAGEORGAKIS, G., T. MARKOPOULOS, P. MARAVELAKI 1993, Building
stones  or  the  Minoan  Palace  of  Knossos.  Guide  Book,  II  C.U.M.  Course  ''Stone 
material in monuments: Diagnosis and Conservation''. Heraklion Crete.

PAPADOPOULOS, Z., E. KOLAITI & N. MOURTZAS 1994, The effect of crystal
size on geotechnical properties of Neogene gypsum in Crete, Quarterly Journal of
Engineering Geology 27, 267-273.

PECKORKIN, A. I., I. A. PECKORKIN, V. N. KATEV 1982, Experimental study of

sulphate  calcium  solubility  and  hydration  of  anhydrite,  Geologia  Applicata  e 
Idreologia, Vol.17(2):243-253.

POPP,  T  &  H.  KERN  1983,  Thermal  dehydration  reactions  characterised  by 

combined measurements of electrical conductivity and elastic wave velocities, Earth 

and Planetary Science Letters, 120:43-57.

POSNJAK, E. 1938, The system CaSO4-H2O, The American Journal of Science, fifth
series, 35A: 247-272.

POSNJAK, E. 1940, Deposition of calcium sulfate from sea-water, The American
Journal  of  Science  238:  559-568.Price,  C.  A.  1982.  The  evaluation  of  stone  
preservatives. In Conservation of Historic Stone Buildings and Monuments: Report of 
the  Committee  on  Conservation  of  Historic  Stone  Buildings  and  Monuments, 
National  Materials  Advisory  Board,  Commission  on  Engineering  and  Technical 
Systems, National Research Council,  329–40. Washington, DC: National Academy 
Press.

103



Price, C., ed. 2000. An Expert Chemical Model for Determining the Environmental
Conditions Needed to Prevent Salt Damage in Porous Materials: Protection and
Conservation of the European Cultural Heritage. Research Report (European
Commission, Directorate-General XII, Science, Research, and Development) 11.
London: Archetype Publications.

Price, C. 2006. Consolidation. In Stone Conservation: Principles and Practice, ed.
A. Henry, 101–26. Shaftesbury, UK: Donhead Publishing.

Price, C. 2007. Predicting environmental conditions to minimise salt damage at the
Tower of London: A comparison of two approaches. Environmental Geology
52 (2): 369–74.

Price, C., and P. Brimblecombe. 1994. Preventing salt damage in porous materials.
In Preventive Conservation Practice, Theory and Research: Preprints of the
Contributions to the Ottawa Congress, 12–16 September 1994, ed. A. Roy and
P. Smith, 90–93. London: International Institute for Conservation of Historic
and Artistic Works.

Price, C., K. Ross, and G. White. 1988. A further appraisal of the “lime technique” for
limestone consolidation, using a radioactive tracer. Studies in Conservation 33
(4): 178–86.

Price, C. A. 1982. The evaluation of stone preservatives. In Conservation of Historic
Stone Buildings and Monuments: Report of the Committee on Conservation of
Historic Stone Buildings and Monuments, National Materials Advisory Board,
Commission on Engineering and Technical Systems, National Research Council,
329–40. Washington, DC: National Academy Press.

Price, C., ed. 2000. An Expert Chemical Model for Determining the Environmental
Conditions Needed to Prevent Salt Damage in Porous Materials: Protection and
Conservation of the European Cultural Heritage. Research Report (European
Commission, Directorate-General XII, Science, Research, and Development) 11.
London: Archetype Publications.

Price, C. 2006. Consolidation. In Stone Conservation: Principles and Practice, ed.
A. Henry, 101–26. Shaftesbury, UK: Donhead Publishing.

Price, C. 2007. Predicting environmental conditions to minimise salt damage at the
Tower of London: A comparison of two approaches. Environmental Geology
52 (2): 369–74.

Price, C., and P. Brimblecombe. 1994. Preventing salt damage in porous materials.
In Preventive Conservation Practice, Theory and Research: Preprints of the
Contributions to the Ottawa Congress, 12–16 September 1994, ed. A. Roy and
P. Smith, 90–93. London: International Institute for Conservation of Historic
and Artistic Works.

104



Price, C., K. Ross, and G. White. 1988. A further appraisal of the “lime technique” for
limestone consolidation, using a radioactive tracer. Studies in Conservation 33
(4): 178–86.

ROUCHY, J. M. 1979, La sédimentation évaporitique messinienne sur les marges
méditerranéennes, Ann. Géol. Pays Hellén., Tome hors série, fasc. III: VIIth
International congress on Mediterranean Neogene, Athens, :1051-1060.

SCHOLANDER, A 1952, The dissolution velocities of calcium sulphate, Svensk

Papperstind, Vol. 55: 90-100.

SCHREIBER, B. C., DECIMA, A. 1976, Sedimentary Faces Produced Under
Evaporitic Environments: A Review, in CATALANO, R., G. RUGGIERI & R.
SPROVIERI 1978, (eds), Messinian evaporites in the Mediterranean: Erice Seminar,
October 1975, Roma, Società Geologica Italiana, 1976, v. 16.

SCHREIBER,  B.  C.,  CIAPARICA  G.,  PASSERI  L.1985,  Una  Proposta 
Classificazione delle Evaporiti Solfatiche, Geologica Romana 24: 219-232

SCHREIBER, B. C., FRIEDMAN, G. M. 1976, Depositional environments of Upper
Miocene (Messinian) evaporites in Sicily as determined from analysis of intercalated
carbonates, Sedimentology 23: 255-270.

SCHREIBER, B. C. 1978, Marine Evaporites, Short Course No4, Oklahoma City.

SCHREIBER, B. C. (ed.) 1988, Evaporites and Hydrocarbons, Columbia University
Press, New York.

SCHREIBER, B. C. 1988, Subaqueous evaporite deposition, in SCHREIBER, B. C.
(ed.), Evaporites and Hydrocarbons, New York, 182-255. SEIDL, V. O. KNOP & M. 
FALK, Infrared studies of water in the crystalline hydrates: gypsum, CaSO4.2H20, 
Canadian Journal of Chemistry, Vol. 47 No8: 1361-1368.

SHAW, I. 1994, Pharaonic quarrying and mining: settlement and procurement in
Egypt’s marginal regions, Antiquity 68, 108-119.

SHEARMAN, D. J. 1966, Origin of marine evaporites by diagenesis, Inst. Mining &
Metallurgy, Trans. 75: 208-215, (in KIRKLAND & EVANS 1973, 61-68).

TANJI, K. K. 1969, Solubility of gypsum in aqueous electrolytes as affected by ion
association and ionic strengths up to 0.15 M and at 25° C, Environmental Science &
Technology 3: 656-661.

TAYLOR, J. H. 1933, Gypsum: Origin and Uses, Sands Clays and Minerals, Vol. 1
no4: 42-45.

TORRACA,  G.  1988,  Porous  Materials  Buildings,  Materials  Science  for 
Architectural Conservation, ICCROM, Rome

105



VOS, B. H. 1988, Fundamentals of heat and moisture transfer, in The Deterioration 
and Conservation of Stone: Notes from the International Venetian Courses on Stone
Restoration, Studies and documents on the Cultural Heritage16: 67-88

WARREN, J. K., 1996, Evaporites, brines and base metals: What is an evaporite?
Defining the rock matrix, Australian Journal of Earth Sciences 43: 115-132.

WARREN, P. 2002, Political Structure in Neopalatial Crete, in DRIESSEN, J.,

WARREN, J. K., 1996, Evaporites, brines and base metals: What is an evaporite?
Defining the rock matrix, Australian Journal of Earth Sciences 43: 115-132.

WHEELER,  G.  2005,  Alkoxysilanes  and  the  Consolidation  of  Stone,  Getty 
Publications.

WINKLER,  E,  M.  1973,  Stone:  Properties,  Durability  in  man’s  Environment, 
Springer- Verlag, Wien New York.

WOOSTER, W. A. 1938, A Text Book in Crystal Physics, Cambridge, Cambridge,
University Press.

YEAGER,  L.H  1971,  Gypsum  –  Construction  material  since  3000  B.C.,  Rock 
Products Vol. 74: 113-115.

 

106


