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υνοπτική περιγραφή μαθήματοσ: 

Σο μάκθμα εξετάηει τθ ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ μνθμείων και τόπων διαχρονικϊσ, 

δίδοντασ ζμφαςθ ςτισ ςφγχρονεσ τάςεισ. Η προςζγγιςθ γίνεται με παράλλθλθ κεϊρθςθ των 

προβλθμάτων και πρακτικϊν τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςε διεκνζσ, κυρίωσ ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Αναλφεται το κεωρθτικό πλαίςιο του αντικειμζνου παράλλθλα με τα πρακτικά και 

τεχνικά προβλιματα που ςυνδζονται με αυτό, οφτωσ ϊςτε να καταςτεί ςαφισ θ αντιςτοιχία 

μεταξφ κεωρίασ και πράξθσ.  το πλαίςιο του μακιματοσ εξετάηονται κείμενα και 

ςυμβάςεισ που ςυγκροτοφν το κεωρθτικό υπόβακρο του αντικειμζνου κακϊσ και 

ςυγκεκριμζνα παραδείγματα ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ μνθμείων, από το παρελκόν 

ι τθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα, με ζμφαςθ ςτθ ςχζςθ μεταξφ του κεωρθτικοφ 

προβλθματιςμοφ και των λεπτομερειϊν τθσ εφαρμογισ. Σο μάκθμα αφορά ςε μνθμεία 

όλων των ιςτορικϊν περιόδων, από τθν αρχαιότθτα και τον μεςαίωνα, μζχρι τουσ 

νεϊτερουσ χρόνουσ και τθ ςφγχρονθ εποχι.  

Σο μάκθμα εξετάηει τθν ςθμαςία και επίδραςθ των περιβαλλοντικϊν παραγόντων ςτθν 

διάβρωςθ των μνθμείων, κακϊσ και τουσ μθχανιςμοφσ φκοράσ από τθν επίδραςθ του 

περιβάλλοντοσ ςτα δομικά υλικά. Η ταυτοποίθςθ των φκορϊν αποτελοφν τον κορμό του 

μακιματοσ, ενϊ διδάςκονται και ερμθνεφονται με ενόργανεσ τεχνικζσ. Αναπτφςςονται οι 

βαςικζσ φυςικοχθμικζσ τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν αποτίμθςθ τθσ φκοράσ. 

Αξιολογοφνται τα αποτελζςματα διάγνωςθσ φκοράσ τόςο ςε εργαςτθριακι κλίμακα, όςο 

και με τεχνικζσ που εφαρμόηονται επί τόπου ςτο μνθμείο και ςτο κτίριο. 



 

τόχοι μαθήματοσ: 

1. να είναι ςε κζςθ οι διδαςκόμενοι να εκτιμιςουν τθν επίδραςθ του περιβάλλοντοσ 

ςτθν διάβρωςθ των δομικϊν υλικϊν μνθμείων και κτιρίων. 

2. να γίνει κατανοθτό ότι θ εμβάκυνςθ ςτα φαινόμενα φκοράσ και ςυντιρθςθσ 

μνθμείων και κτιρίων,  προχποκζτει εξζταςθ και γνϊςθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ υλικϊν 

και περιβάλλοντοσ.  

Εργαςία εξαμήνου/Σρόποσ αξιολόγηςησ: 

Η αξιολόγθςθ κα γίνει με βάςθ γραπτι εργαςία ςε κζμα ςχετικό με το αντικείμενο του 

μακιματοσ (50%) και γραπτι εξζταςθ (50%). 

Περιεχόμενο μαθήματοσ - διαλζξεισ: 

 
- Κατθγορίεσ επικίνδυνων παραγόντων που επιδροφν ςτθν αρχιτεκτονικι πολιτιςτικι 

κλθρονομιά και επιπτϊςεισ τουσ 

Α.  Παράγοντες 

- Ατμοςφαιρικι ρφπανςθ (όξινθ βροχι, ξθρι απόκεςθ ρφπων) 
- Γεωχθμικοί παράγοντεσ (διάβρωςθ υπογείων υδάτων, ευδιάλυτα άλατα) 
- Εξωτερικοί κλιματικοί παράγοντεσ (κφρια μετεωρολογικοί παράγοντεσ, όπωσ π.χ. 

κερμοκραςία, υγραςία, θλιακι ακτινοβολία, φωτιςμόσ, άνεμοι, βροχζσ, κφελλα, 
καταιγίδα, κλπ.) 

- Φυςικοί παράγοντεσ διάβρωςθσ (π.χ. φωτιζσ, ςειςμοί, ζκρθξθ θφαιςτείων, 
κακίηθςθ εδάφουσ, άμπωτισ και πλθμμυρίδα ποταμϊν και καλαςςϊν) 

- Βιολογικι διάβρωςθ (λειχινεσ, βρφα, φυτά, ηϊα) 
- Ανκρωπογενείσ παράγοντεσ (κζρμανςθ, φωτιςμόσ, εξαεριςμόσ, λανκαςμζνεσ 

επεμβάςεισ ςυντιρθςθσ, βανδαλιςμοί, πόλεμοσ).  
Β.  Επιπτϊςεισ 

- χθματιςμόσ διαφόρων ειδϊν κροφςτασ, μορφζσ διάβρωςθσ όπωσ κυψζλωςθ, 
απομείωςθ, διαφορικι διάβρωςθ, αποςάκρωςθ κονιαμάτων κλπ. 

- Ανερχόμενθ υγραςία και κατανομι τθσ ςτουσ λίκουσ, υγραςία και άλατα ςτθν 
διάβρωςθ λίκων. Σρόποι αντιμετϊπιςθσ. 
Μεκοδολογία διάγνωςθσ του φαινομζνου τθσ φκοράσ των δομικϊν υλικϊν. 
Μθχανιςμοί διάβρωςθσ και υπολογιςμόσ του βακμοφ διάβρωςθσ 

- Ορολογία διάβρωςθσ και μθχανιςμοί ςε μικρο- και μακροκλίμακα 
- Σεχνικζσ ταυτοποίθςθσ και ανάλυςθσ τθσ διάβρωςθσ των υλικϊν 
- υνζργεια μθχανιςμϊν διάβρωςθσ  
- Ποςοτικοποίθςθ βακμϊν και παραγόντων διάβρωςθσ  
- Επιταχυνόμενθ γιρανςθ 
- Μοντελοποίθςθ και πρόβλεψθ 

 
Μελζτθ τθσ επίδραςθ τθσ όξινθσ βροχισ και του διοξειδίου του κείου ςε μνθμεία με 
ζκκεςθ δοκιμίων λίκων ςτο περιβάλλον 

- Ανάλυςθ ιόντων προςπίπτουςασ βροχισ ςτα δοκίμια 
- Ρόλοσ του SO2 και άλλων ρυπαντϊν 
- Τπολογιςμόσ απϊλειασ πάχουσ λίκων  



το μάκθμα κα ςυμμετάςχουν με ομιλίεσ, κριτικι εργαςιϊν και ςχολιαςμό οι 
παρακάτω εξειδικευμζνεσ ςτο αντικείμενο επιςτιμονεσ: 

- :  Elisabetta Zendri, Αναπλθρϊτρια κακθγιτρια,  Università Ca’ Foscari, Venezia, 

Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, Δ/ντρια  Προγράμματοσ  

Προπτυχιακϊν πουδϊν ςτθν Επιςτιμθ υντιρθςθσ Μνθμείων, 

 https://www.unive.it/data/persone/5591969 

- Elisa Franzoni, Αναπλθρϊτρια κακθγιτρια Università  di Bologna, Department of 

Civil, Chemical, Environmental, and Materials Engineering, εξειδικευμζνθ ςτισ 

μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ υγραςίασ https://www.unibo.it/sitoweb/elisa.frani/en   

-  
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