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Συνοπτική περιγραφή μαθήματος: 

Το μάθημα εξετάζει την σημασία και επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων στην 

διάβρωση των μνημείων, καθώς και τους μηχανισμούς φθοράς από την επίδραση του 

περιβάλλοντος στα δομικά υλικά. Η ταυτοποίηση των φθορών αποτελούν τον κορμό του 

μαθήματος, ενώ διδάσκονται και ερμηνεύονται με ενόργανες τεχνικές. Αναπτύσσονται οι 

βασικές φυσικοχημικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση της φθοράς. 

Αξιολογούνται τα αποτελέσματα διάγνωσης φθοράς τόσο σε εργαστηριακή κλίμακα, όσο 

και με τεχνικές που εφαρμόζονται επί τόπου στο μνημείο και στο κτίριο. Επιπλέον, 

αναπτύσσονται τα κριτήρια και οι επιλογές μεθόδων και υλικών επεμβάσεων συντήρησης 

σε μνημεία και κτίρια. Αξιολογούνται τα αποτελέσματα επεμβάσεων τόσο σε εργαστηριακή 

κλίμακα, όσο και με τεχνικές που εφαρμόζονται επί τόπου στο μνημείο και στο κτίριο. 

Δίνεται έμφαση σε καινοτόμα νανο-υλικά για την προστασία κτιρίων. Οι φοιτητές ως άμεσα 

μελλοντικοί επαγγελματίες αρχιτέκτονες να δύνανται να οργανώσουν και συντονίσουν τις 

απαραίτητες ειδικότητες που θα αναλάβουν το έργο συντήρησης, προστασίας και 

ανάδειξης μνημείων. 

 

Στόχοι μαθήματος: 

Να είναι σε θέση οι διδασκόμενοι να εκτιμήσουν την επίδραση του περιβάλλοντος στην 

διάβρωση των δομικών υλικών μνημείων και κτιρίων. Να γίνει κατανοητό ότι η εμβάθυνση 



στα φαινόμενα φθοράς και συντήρησης μνημείων και κτιρίων, προϋποθέτει εξέταση και 

γνώση της αλληλεπίδρασης υλικών και περιβάλλοντος. Να είναι σε θέση οι διδασκόμενοι 

να επιλέξουν κατάλληλα υλικά και μεθόδους προκειμένου να προτείνουν την συντήρηση 

μνημείων και κτιρίων. Να είναι σε θέση να αποτιμήσουν την επιλογή τους αυτή με 

σύγχρονη μεθοδολογία. 

 

Εργασία εξαμήνου/Τρόπος αξιολόγησης: 

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση γραπτή εργασία σε θέμα σχετικό με το αντικείμενο του 

μαθήματος (50%) και γραπτή εξέταση (50%). 

 

Περιεχόμενο μαθήματος - διαλέξεις: 

- Α. Κατηγορίες επικίνδυνων παραγόντων που επιδρούν στην αρχιτεκτονική 
πολιτιστική κληρονομιά και επιπτώσεις τους 

Α1: Παράγοντες 
- Ατμοσφαιρική ρύπανση (όξινη βροχή, ξηρή απόθεση ρύπων) 
- Γεωχημικοί παράγοντες (διάβρωση υπογείων υδάτων, ευδιάλυτα άλατα) 
- Εξωτερικοί κλιματικοί παράγοντες (κύρια μετερεωλογικοί παράγοντες, 

όπως π.χ. θερμοκρασία, υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, φωτισμός, άνεμοι, 
βροχές, θύελλα, καταιγίδα, κλπ.) 

- Φυσικοί παράγοντες διάβρωσης (π.χ. φωτιές, σεισμοί, έκρηξη ηφαιστείων, 
καθίζηση εδάφους, άμπωτις και πλημμυρίδα ποταμών και θαλασσών) 

- Βιολογική διάβρωση (λειχήνες, βρύα, φυτά, ζώα) 
- Ανθρωπογενείς παράγοντες (θέρμανση, φωτισμός, εξαερισμός, 

λανθασμένες επεμβάσεις συντήρησης, βανδαλισμοί, πόλεμος).  
Α2: Επιπτώσεις 

- Σχηματισμός διαφόρων ειδών κρούστας, μορφές διάβρωσης όπως 
κυψέλωση, απομείωση, διαφορική διάβρωση, αποσάθρωση κονιαμάτων 
κλπ. 

- Ανερχόμενη υγρασία και κατανομή της στους λίθους, υγρασία και άλατα 
στην διάβρωση λίθων. Τρόποι αντιμετώπισης. 

Β. Μεθοδολογία διάγνωσης του φαινομένου της φθοράς των δομικών υλικών. 
Μηχανισμοί διάβρωσης και υπολογισμός του βαθμού διάβρωσης 

- Ορολογία διάβρωσης και μηχανισμοί σε μικρο- και μακροκλίμακα 
- Τεχνικές ταυτοποίησης και ανάλυσης της διάβρωσης των υλικών 
- Συνέργεια μηχανισμών διάβρωσης  
- Γ. Επιλογή και κριτήρια κατάλληλων τεχνικών και υλικών επέμβασης.  
- Μέθοδοι αποτίμησης τεχνικών και υλικών επέμβασης 
- Καθαρισμοί επικαλύψεων μνημείων (μηχανικοί, χημικοί και λέιζερ) και αποτίμησή 

τους 
- Στερέωση και προστασία με ειδικά υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν 

(ασβέστης, υδροξείδιο του βαρίου, οργανικά πολυμερή, αλκοξυ-σιλάνια, 
εποξειδικές ρητίνες, ακρυλικές ρητίνες, άλλα υλικά, γαλακτώματα, κλπ.) και 
αποτίμησή τους 

- Καινοτόμα προϊόντα νανοτεχνολογίας για την συντήρηση μνημείων και κτιρίων  



- Σύνθεση καινοτόμων υβριδικών νανο-υλικών για τον αυτό-καθαρισμό, στερέωση 
και προστασία δομικών υλικών και αρχιτεκτονικών επιφανειών. 

- Αειφόρα κονιάματα και επιχρίσματα 
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