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Άδεια Χρήσης
Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons και
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Έργου των Ανοικτών Ακαδημαϊκών
Μαθημάτων από την διδάσκουσα Καθ. Α. Μοροπούλου και τον ΕΔΙΠ Κ.
Λαμπρόπουλο. Για υλικό που υπόκειται σε άδεια χρήσης άλλου τύπου, αυτή
πρέπει να αναφέρεται ρητώς.

Τα κεραμικά είναι μη μεταλλικά ανόργανα στερεά με
κρυσταλλική ή άμορφη δομή που παράγονται με θερμική
κατεργασία και προκύπτουν από διάφορους συνδυασμούς
μετάλλων, και αμετάλλων ή μη-μεταλλικών στερεών

Παραδείγματα:
Al2O3

Οξείδιο του aλουμινίου
SiO2

Οξείδιο του πυριτίου
SiC

Καρβίδιο του πυριτίου
Άργιλος

Μίγμα ένυδρων οξειδίων
του αλουμινίου και του
πυριτίου

Γενικές χαρακτηριστικές ιδιότητες των κεραμικών

Τα κεραμικά σε γενικές γραμμές είναι:










Ψαθυρά [δεν μπορούν να υποστούν πλαστική παραμόρφωση]
Πυρίμαχα [Υψηλά σημεία τήξης]
Σκληρά
Αντέχουν σε τριβή [τα προηγμένα κεραμικά]
Θερμομονωτικά [μικρή θερμική αγωγιμότητα]
Ηλεκτρικοί μονωτές [μικρή ηλεκτρική αγωγιμότητα]
Μη-μαγνητικά
Χημικά σταθερά
Δεν αντέχουν σε απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας

Κατηγορίες κεραμικών

Τα κεραμικά υλικά που χρησιμοποιούνται ως δομικά υλικά
κατατάσσονται, ανάλογα με την χρήση τους:
1. Τεχνητοί δομικοί λίθοι
2. Κεραμικά προϊόντα για εγκαταστάσεις και μονώσεις

Τεχνικοί λίθοι

Είναι δομικά προϊόντα από κεραμικά υλικά, με πρισματικό ή
πλακοειδές σχήμα και χρησιμοποιούνται όπου παλαιότερα
χρησιμοποιούνταν οι ακατέργαστοι ή κατεργασμένοι φυσικοί
λίθοι (π.χ. τοιχοποιίες).
Ως τεχνητοί λίθοι μπορούν να θεωρηθούν για παράδειγμα οι
ωμόπλινθοι και οπτόπλινθοι, τα κεραμίδια, οι κεραμικές
πλάκες και τα πλακίδια, οι τσιμεντόλιθοι και κισσηρόλιθοι, τα
πυρίμαχα λιθοσώματα και υαλότουβλα, κ.α.

Κεραμικά προϊόντα για εγκαταστάσεις και μονώσεις

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα τεχνητά κεραμικά προϊόντα
που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις υδρεύσεως και
αποχετεύσεως (π.χ. κεραμικοί σωλήνες) και προϊόντα που
χρησιμοποιούνται για μόνωση ή διακοσμητικούς σκοπούς (π.χ.
μονωτικές πλάκες, γύψινες διακοσμήσεις, κ.α.).

Σημ. Η κατηγορία αυτή δεν αποτελεί σκοπό αυτού του
μαθήματος, και δεν θα αναλυθεί περαιτέρω.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τα κεραμικά υλικά χρησιμοποιήθηκαν
από τους αρχαίους χρόνους για την
κατασκευή εργαλείων και σκευών, την
οικοδομική, και την διακοσμητική.

•

•
•

Τα παλαιότερα αρχαιολογικά ευρήματα
κεραμικών (Τσεχοσλοβακία)
χρονολογούνται γύρω στο 24.000π.Χ αλλά
δεν είχαν χρηστική αξία (παρίσταναν
ανθρώπους και ζώα)
Χρηστικά κεραμικά – αγγεία για την
αποθήκευση σιτηρών χρονολογούνται γύρω
9.000π.Χ.
Οι πορσελάνες κατασκευάστηκαν στην Κίνα
γύρω στο 900π.Χ.
Ming dynasty, Xuande mark and period (1426–1435), China,
Metropolian Museum of Art

Τα τούβλα, τα κεραμίδια, τα πλακάκια τοίχου και δαπέδου, το τσιμέντο, ο γύψος και
το γυαλί είναι τα κατεξοχήν κεραμικά δομικά υλικά στο πέρασμα των αιώνων.

Στα κεραμικά τα οποία δεν θα αναλυθούν περαιτέρω περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•
•
•

τα είδη εστιάσεως όπως πιάτα, δίσκοι, αμφορείς, δοχεία, κούπες/ποτήρια και
λοιπά σκεύη που στην σύγχρονη εκδοχή τους κατασκευάζονται κυρίως από
πορσελάνη ή γυαλί
τα είδη υγιεινής όπως αντικείμενα στο λουτρό (μπανιέρες, νιπτήρες, λεκάνες)
Τα προηγμένα κεραμικά για τηλεπικοινωνίες όπως οι οπτικές ίνες
Τα κεραμικά για ηλεκτρικές εφαρμογές όπως κεραμικά για ηλεκτρική μόνωση,
κεραμικοί σπινθηριστές, κεραμικοί μονωτές, υποστρώματα για τυπωμένα
κυκλώματα κ.α.
Προηγμένα κεραμικά, όπως κινούμενα μέρη στροβιλοκινητήρων επιστρωμένα
με κεραμικό, ινοπλισμένα κεραμικά κ.α.
Κεραμικά για τεχνολογίες περιβάλλοντος όπως κεραμικά φίλτρα κ.α.
Κεραμικά που χρησιμοποιούνται στην ιατρική, όπως προθέματα, κεραμικά
οδοντιατρικής, υπέρηχοι, μαγνητική και αξονική τομογραφία

Έτος
20000 π.Χ.
20000-4000 π.Χ.
4000-2000 π.Χ.
1500 π.Χ.
1400 π.Χ.
750 π.Χ
10μ.Χ.
1280
16ος αι.
1680
1708
1808
~1900
1952
1965
1969
1988
1990-σήμερα

Υλικά, μέθοδοι, προϊόντα
Τα πρώτα ψημένα κεραμικά
Βάζα-κεραμίδια από άργιλο
Πρώτα ψημένα κεραμίδια
Σωλήνες νερού
Φακοί από γυαλί
Φόρμες χύτευσης χαλκού
Ελληνικά κανάτια
Κεραμίδια
Γυάλινα τζάμια παραθύρων
Παραγωγή γυαλιού
Οικιακά σκεύη, κινέζικη πορσελάνη (εισαγωγή από Κίνα)
Γυαλί για καθρέπτες
Ευρωπαϊκή πορσελάνη
Τεχνητές οδοντοστοιχίες
Κεραμικές λυχνίες ραδιοφώνου
Κεραμικές ίνες
Κεραμικές πλάκες επίστρωσης για διαστημόπλοια
Υποκατάστατα οστών
Κεραμικοί υπεραγωγοί
Μεταλλοκεραμικά υλικά για κελία στερεάς καύσης

Τα τεχνητά κεραμικά δομικά υλικά αναπτύχθηκαν για να καλύψουν την
έλλειψη φυσικών λίθων (π.χ. πεδιάδες Αιγύπτου, Μεσοποταμία) αλλά
και σε περιοχές όπου αν και υπήρχε αφθονία φυσικών λίθων η εξόρυξη
και μεταφορά τους ήταν δύσκολη

Thebes, Αίγυπτος,19η Δυναστεία, 1250π.Χ.

Arg-é Bam, (Ιράν)

Khiva, (Ουζμπεκιστάν)

Djinguereber (Μαλι)

Aït Benhaddou, (Μαρόκο)

Όαση Siwa, (Αίγυπτος)

Σε περιοχές με άφθονους φυσικούς λίθους, όπως η αρχαία Ελλάδα, η
κεραμική αναπτύχθηκε μόνο για την κατασκευή οικιακών σκευών,
δοχείων αποθηκεύσεως τροφίμων, διακοσμητικών στοιχείων και
λιγότερο ως δομικά στοιχεία (κυρίως κεραμίδια, σωλήνες ύδρευσης –
αποχέτευσης)

Σκεύη συμποσίου από τον οικισμό στις πλαγιές της Ακρόπολης
(Μουσείο Ακρόπολης)
Εγκιβωτισμένη κοίτη του Ιριδανού
(Σταθμός Μοναστηράκι – Αττικό Μετρό)

Με την περαιτέρω ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής κατά την Ρωμαϊκή και
Βυζαντινή περίοδο, χρησιμοποιήθηκαν ευρέως πλίνθοι σε συνδυασμό με
τα κονιάματα ως το κύριο δομικό υλικό

Colosseum (Ρώμη)

Αγιά Σοφιά

Τα δομικά αυτά υλικά αντικαταστάθηκαν στην σύγχρονη
αρχιτεκτονική είτε από τον χάλυβα και τα κράματα του, είτε
από το σύγχρονο τσιμέντο Πόρτλαντ και το σκυρόδεμα

Πλεονεκτήματα των τεχνητών κεραμικών υλικών
Τα κεραμικά δομικά υλικά παρουσιάζουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα σε
σχέση με τα φυσικά δομικά υλικά:

1.

Γενικά διατηρούν σταθερές τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες απέναντι
σε εξωτερικές επιδράσεις

2. Καθώς παράγονται υπό ελεγχόμενες συνθήκες, η ποιότητα, μικροδομή,
και σύσταση κάθε είδους τεχνικού δομικού υλικού είναι σε μεγάλο
βαθμό ενιαία και ανεξάρτητη από τον χρόνο ή τόπο κατασκευής. Στους
φυσικούς λίθους η χημική, η ορυκτολογική σύσταση και οι
φυσικοχημικές τους ιδιότητες δεν είναι σταθερές ακόμα και μεταξύ
λίθων ακόμα και αν προέρχονται από το ίδιο πέτρωμα

3. Στο παρελθόν συχνά παρασκευάζονταν επί τόπου, σε σύγκριση με
τους δομικούς λίθους οι οποίοι απαιτούσαν σημαντική ενέργεια για την
εξόρυξη τους και μεταφορά τους από τους χώρους εξόρυξης.

Πλεονεκτήματα των τεχνητών κεραμικών υλικών
Τα κεραμικά δομικά υλικά παρουσιάζουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα σε
σχέση με τα φυσικά δομικά υλικά:
4. Είναι δυνατόν να σχεδιαστούν οι ιδιότητες των κεραμικών δομικών
υλικών έτσι ώστε να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες δόμησης
5. Γενικά είναι ελαφρύτερα από αντιστοίχου μεγέθους δομικούς λίθους
6. Είναι δυνατόν να αποκτηθούν δομικά στοιχεία κατασκευασμένα από
κεραμικά οποιασδήποτε μορφής και διαστάσεων, καθώς συνήθως τα
κεραμικά υλικά προ της πήξης τους βρίσκονται σε ρευστή κατάσταση
και επομένως μέσω της χρήσης μητρών (καλουπιών) μπορούν να
μορφοποιηθούν στα επιθυμητά σχήματα και διαστάσεις.
7. Οι διαστάσεις τους είναι τυποποιημένες σε αντίθεση από τους
δομικούς λίθους οι οποίοι συνήθως λαξεύονται στο επιθυμητό τελικό
σχήμα και μέγεθος

ΣΥΣΤΑΣΗ, ΔΟΜΗ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 Τα κλασικά κεραμικά παρασκευάζονται από φυσικές πρώτες ύλες,
συνήθως αργίλους, ασβέστη, άμμο κλπ.
 Η πρώτη κονία που χρησιμοποιήθηκε ήταν η πηλοκονία που είναι
διαδεδομένη στη φύση και αναμιγνυόμενη με νερό και άμμο παρέχει
πηλοκονίαμα.

 Όταν το πηλοκονίαμα μορφοποιηθεί
(π.χ. πλίθες) και ξηρανθεί στην
ατμόσφαιρα, παράγονται οι ωμόπλινθοι.

 Αντίστοιχα, όταν το μορφοποιημένο
πηλοκονίαμα ψηθεί σε φούρνο
παράγονται οπτόπλινθοι και άλλα
κεραμικά υλικά όπως κέραμοι, πυρίμαχα
τούβλα κλπ.

Διαδικασία παρασκευής ιστορικών κεραμικών
Η διαδικασία παρασκευής ενός κλασικού, ιστορικού κεραμικού
περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
1.

Επιλογή του πηλού ανάλογα με τη χρήση του κεραμικού.

2. Διαδικασία καθαρισμού και καθίζησης του πηλού, ανάλογα με την
ποιότητα του αντικειμένου που πρόκειται να κατασκευαστεί.
3. Ανάμιξη του πηλού με άμμο ή τριμμένο ασβεστόλιθο ανάλογα με τις
επιθυμητές ιδιότητες του αντικειμένου.
4. Διαμόρφωση του αντικειμένου με τα χέρια, τον κεραμευτικό τροχό ή
καλούπια.

5. Όπτηση σε φούρνο με κατάλληλη ατμόσφαιρα και θερμοκρασία,
ανάλογα με τις επιθυμητές ιδιότητες του αντικειμένου.

Επιλογή και προετοιμασία πρώτων υλών
Η πρώτη ύλη – το πηλοκονίαμα ή πηλός ή άργιλος είναι μίγμα με διάφορες
αναλογίες τριών συστατικών (πηλοκονία, άμμος, νερό):
Το δραστικό συστατικό είναι η πηλοκονία, που αποτελείται κυρίως από
ένυδρο πυριτικό αργίλιο και άλλες ενώσεις όπως οξείδια του σιδήρου, του
μαγνησίου, και του ασβεστίου, που με την σειρά τους επηρεάζουν ανάλογα
τις ιδιότητες του τελικού κεραμικού. Η καθαρότερη μορφή αργίλου
αποτελείται από καολινίτη Al4Si4O10(OH)8
Οι οργανικές ουσίες μέσα στον πηλό συνήθως τροποποιούν το χρώμα του
κοιτάσματος και το κάνουν να φαίνεται πιο σκούρο, γκρίζο, μολυβί, μπλε,
κλπ λόγο του άνθρακα ο οποίος εμπεριέχεται. Μετά το ψήσιμο οι μάζες
που περιέχουν οργανικές ύλες δίνουν προϊόντα ελαφρύτερα και
απορροφητικότερα λόγο των κενών που δημιουργούνται ανάμεσα στα μόρια
της πάστας. Στην αρχαιότητα κατασκεύαζαν κεραμικά δοχεία για φίλτρα
αναμιγνύοντας τεχνητές οργανικές ύλες ανάμεσα στην πάστα υπό μορφής
σκόνης. Τέτοια υλικά μπορεί να ήταν αλεύρι, πριονίδι, διάφοροι σπόροι κ.α.

Επιλογή και προετοιμασία πρώτων υλών
Το δεύτερο συστατικό του πηλοκονιάματος είναι η άμμος, κυρίως
χαλαζιακής προέλευσης. Η αναλογία πηλοκονίας και άμμου παίζει
σημαντικό ρόλο στην εργασιμότητα και πλαστικότητα του πηλού. Με βάση
το ποσοστό της πηλοκονίας στον πηλό, διακρίνονται οι εξής κατηγορίες:
▪ Παχιοί πηλοί, με μεγάλη περιεκτικότητα σε πηλοκονία
▪ Κανονικοί πηλοί, με ποσοστό πηλοκονίας ικανό να γεμίσουν μόνο τα
κενά της άμμου
▪ Αδύνατοι πηλοί με μικρή περιεκτικότητα σε πηλοκονία

Επιλογή και προετοιμασία πρώτων υλών

Το τρίτο συστατικό που απαιτείται
είναι το νερό για να κάνει το
πηλοκονίαμα εύπλαστο, η ποσότητα
του οποίου εξαρτάται από την
κατηγορία που ανήκει ο πηλός (άρα
και η πλαστικότητά του) και την
μέθοδο παρασκευής του τελικού
κεραμικού προϊόντος.

Επιλογή και προετοιμασία πρώτων υλών
Την άργιλο τη συναντάμε στην
επιφάνεια ή στο υπέδαφος σε μορφή
κοιτασμάτων τα οποία διαφέρουν
στην ποιότητα, στην καθαρότητα,
στη σύνθεση, στο χρώμα και σε
πολλές άλλες ιδιότητες οι οποίες
εναλλάσσονται διαδοχικά ακόμα και
μέσα στο ίδιο το κοίτασμα.

Τα κοιτάσματα αυτά προήλθαν από την εναπόθεση σε στρώματα φερτών
υλικών τα οποία κατά τη διαδρομή τους στις φυσικές λεκάνες απόθεσης
ήρθαν σε επαφή με άλλες ξένες ουσίες προερχόμενες από τη διάβρωση
πετρωμάτων, από εδάφη με διαφορετική σύνθεση και σύσταση υλικών.

Επιλογή και προετοιμασία πρώτων υλών
Καθώς όμως η χημική σύσταση της πηλοκονίας και οι αναλογίες αυτής με
την άμμο δεν είναι σταθερές, εξαρτώμενες από την θέση απόληψης
απαιτείται μια προεργασία:

- Αν ο πηλός είναι αδύνατος, αφαιρούμε άμμο ή προσθέτουμε πηλοκονία
- Αν ο πηλός είναι παχύς προσθέτουμε άμμο ή αφαιρούμε πηλοκονία
- Αναμιγνύουμε πηλούς διαφορετικής σύνθεσης για να αποκτήσουμε την επιθυμητή.

Εμπλουτισμός του πηλού γίνεται συνήθως με αφαίρεση άμμου. Αυτό
επιτυγχάνεται με τοποθέτηση του πηλού σε ειδική δεξαμενή στην οποία
υπάρχει ροή νερού με μικρή ταχύτητα. Έτσι τα ελαφρά επιπλέοντα υλικά
συλλέγονται από την επιφάνεια, η άμμος και τα βαρύτερα σωματίδια
καθιζάνουν στον πυθμένα της δεξαμενής ενώ η πηλοκονία που αιωρείται
στο ενδιάμεσο βάθος παρασύρεται από το νερό και συγκεντρώνεται σε
ανοιχτές δεξαμενές όπου αποθηκεύεται για φυσική ξήρανση
Η απίσχναση (αδυνάτισμα) ενός πηλού γίνεται με ανάμειξη του με άμμο ή
σκόνη διαφόρων πετρωμάτων.

Μορφοποίηση
Η μορφοποίηση της πρώτης ύλης στο επιθυμητό σχήμα του
τελικού προϊόντος γίνεται είτε χειρονακτικά (π.χ. κατά την
μορφοποίηση αγγείων ή σκευών), είτε, όσον αφορά σε
βιομηχανική και ημι-βιομηχανική κλίμακα, με κατάλληλες
μηχανές και καλούπια. Και στις δύο περιπτώσεις εφαρμόζεται
πίεση πάνω στην πρώτη ύλη για την διαμόρφωση του
επιθυμητού σχήματος. Η πίεση αυτή εξαρτάται από την
μέθοδο μορφοποίησης:

▪ Υγρή μέθοδος: Ο πηλός περιέχει
αρκετή ποσότητα νερού ώστε να
παρουσιάζεται εύπλαστος
▪ Ξηρή μέθοδος: Ο πηλός είναι σχεδόν
στεγνός και απαιτείται ισχυρή πίεση για
να μορφοποιηθεί στο επιθυμητό σχήμα.

Μορφοποίηση
Οι δύο μέθοδοι έχουν αντίστοιχα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα:
 Στην υγρή μέθοδο εφαρμόζεται μεν μικρότερη πίεση κατά την
μορφοποίηση άρα παρουσιάζεται μικρότερη κατανάλωση ενέργειας κατά
το στάδιο αυτό σε σχέση με την ξηρή μέθοδο,
 Στην υγρή μέθοδο λόγω της περιεχόμενης υγρασίας το προϊόν απαιτεί
μεγαλύτερης διάρκειας ξήρανση (άρα ίσως να αντισταθμίζεται το
ενεργειακό πλεονέκτημα) ενώ παράλληλα τα ξηραμένα προϊόντα
παρουσιάζουν γενικά μεγαλύτερο πορώδες (και μικρότερη πυκνότητα)
σε σχέση με αυτά που έχουν μορφοποιηθεί με την ξηρή μέθοδο.
 Η ξήρανση αντικειμένων που έχουν μορφοποιηθεί με την υγρή μέθοδο
παρουσιάζει συχνά προβλήματα ρηγματώσεων και παραμορφώσεων
ανάλογα βέβαια με τον υπάρχοντα εξοπλισμό ξήρανσης και τις
συνθήκες ξήρανσης.

Ξήρανση
 Έχει σκοπό την απομάκρυνση του νερού επεξεργασίας από την μάζα του
προϊόντος.
 Είναι διαδικασία που πρέπει να έχει σχεδιαστεί σωστά για να
αποφευχθούν αστοχίες και παραμορφώσεις. Η διάχυση του νερού από
το εσωτερικό της μάζας προς την εξωτερική επιφάνεια και η εξάτμισή
του πρέπει να γίνεται βαθμιαία και με ελεγχόμενη ταχύτητα ώστε να
αποφευχθούν η δημιουργία εσωτερικών τάσεων και μικρορωγμών που
μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και στην αποκόλληση τμημάτων ή
ανομοιόμορφες παραμορφώσεις.
 Ανάλογα με το είδος του προϊόντος και της επιθυμητής ταχύτητας
ξήρανσης διακρίνονται δύο βασικές μέθοδοι ξήρανσης:
 Φυσική ξήρανση
 Τεχνητή ξήρανση

Ξήρανση
 Στην φυσική ξήρανση τα προϊόντα τοποθετούνται σε σκεπασμένους
χώρους που επιτρέπουν την κυκλοφορία αέρα, ενώ όταν αυτά
ξηρανθούν ικανοποιητικά, μπορούν στην συνέχεια να εκτεθούν και στον
ήλιο για περαιτέρω ξήρανση. Η μη απευθείας έκθεση στον ήλιο κατά τα
αρχικά στάδια ξήρανσης έχει ως σκοπό να αποφευχθούν μεγάλες
ταχύτητες ξήρανσης που μπορούν να οδηγήσουν σε αστοχία

Ξήρανση
Η τεχνητή ξήρανση γίνεται με δύο μεθόδους:
1. Ξήρανση με θερμό αέρα σε ειδικά
χώρους/θαλάμους που ονομάζονται
ξηραντήρια και που με την σειρά τους ανήκουν
σε δύο γενικού τύπους.
α. Ξηραντήρια με στοές: Έχουν σχήμα επίμηκες και η
μεταφορά θερμότητας γίνεται με θερμά αέρια, θερμό
ή ατμό που διοχετεύεται μέσω κατάλληλων οπών από
το δάπεδο.
β. Ξηραντήρια με θερμαινόμενα τοιχώματα ή/και
πατώματα όπου η θέρμανση των επιφανειών των
ξηραντηρίων γίνεται με θερμά αέρια της καμίνου,
διατηρώντας όμως σταθερή θερμοκρασία στο
εσωτερικό τους, όχι μεγαλύτερη των 120οC

2. Ξήρανση όπου χρησιμοποιείται η ίδια κάμινος
που ψήνει τα κεραμικά και απαιτεί καμίνους
συνεχούς λειτουργίας όπου λόγω σχεδίασης
υπάρχουν στην κάμινο περιοχές χαμηλής
θερμοκρασίας

Όπτηση
Μετά την ξήρανση τα προϊόντα οδηγούνται σε καμίνους για να ψηθούν. Το
ψήσιμο (όπτηση) έχει ως σκοπό την σταθεροποίηση του σχήματος και την
απόκτηση συγκεκριμένων φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων όπως
στεγανότητα, επιφανειακή σκληρότητα, μηχανική αντοχή κ.α.
Η όπτηση είναι διαδικασία που πρέπει
να γίνεται μετά από προσεκτικό
σχεδιασμό καθώς πραγματοποιούνται
κατά την διάρκειά της διάφορες
χημικές δράσεις που επιφέρουν
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο κεραμικό
και του προσδίδουν τις επιθυμητές
ιδιότητες και μικροδομή. Επομένως,
παράλληλα με την κατάλληλα επιλογή
των πρώτων υλών, το στάδιο του
ψησίματος αποτελεί ουσιαστικό
εργαλείο για τον σχεδιασμό και
απόκτηση των επιθυμητών ιδιοτήτων
του τελικού προϊόντος.

Όπτηση
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας:
 Έγινε χρήση καύσιμων υλών με υψηλότερη θερμαντική ικανότητα στους
φούρνους ώστε να φτάνουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες έψησης
 Η σχεδίαση των φούρνων βελτιστοποιήθηκε και εισήχθηκε η συνεχής
παραγωγή σε ορισμένα προϊόντα

Όπτηση
Σημαντικό ρόλο στην τεχνολογία των κεραμικών έπαιξε και η τεχνολογία των
καμίνων, και ιδιαίτερα η θερμοκρασία έψησης, που εξαρτάται από την καύσιμη ύλη:
Θερμοκρασίες έψησης, πρώτες ύλες και τεχνολογίες κατασκευής κεραμικών
διαμέσου των αιώνων
π.Χ.
Θερμοκρασία έψησης:
Πρώτη ύλη:
Τεχνολογία:
Μέχρι το τέλος του Μεσαίωνα
Θερμοκρασία έψησης:
Πρώτη ύλη:
Τεχνολογία:
(ανατ. Κίνα).

<1000οC
μόνο πηλός
κεραμικός τροχός, απλός φούρνος.

<1000οC
πηλός και άστριοι
χρήση κάρβουνου ως καύσιμο σε φούρνους υψηλών θερμοκρασιών

Από το Μεσαίωνα μέχρι τις αρχές της βιομηχανικής επανάστασης
Θερμοκρασία έψησης:
<1200οC (δύση)
<1500οC (ανατολική Κίνα)
Πρώτη ύλη:
πηλός και άστριοι (δύση)
πηλός, άστριοι και πηλός Κίνας (ανατολική Κίνα)

Όπτηση
Κατά την διάρκεια έψησης των κεραμικών υλικών λαμβάνουν χώρα, σε διάφορες
θερμοκρασίες, οι ακόλουθες αντιδράσεις:


Μετασχηματισμός φάσεων

πολυμορφίες (χαλαζίας)



Αποσύνθεση

ΑΒsolid Asolid + Bgas

(ορυκτά της αργίλου, ανθρακικά, υδροξείδια Fe)


Προσθήκη

Αsolid + Bsolid ABsolid

(γαληνίτης, βολλαστονίτης, πυρόξενοι, ανορθίτης)


Υποκατάσταση

ΑΒsolid + Csolid ACsolid + Bgas



Διάχυση

ροή ατόμων διαμέσου των κενών της δομής



Ανάπτυξη



Καθίζηση



Τήξη



Σύντηξη



Υάλωση

νέες φάσεις

Όπτηση
Ειδικότερα, μέχρι την θερμοκρασία των 700οC επιτυγχάνεται πλήρη αφυδάτωση,
δηλαδή απομάκρυνση και του χημικά δεσμευμένου νερού των ένυδρων ενώσεων
του πυριτίου και αργιλίου και για τον λόγο αυτό η άργιλος παύει να είναι πλαστική
όταν ξαναβραχεί, ενώ παράλληλα παίζει τον ρόλο της ως συγκολλητική ύλη των
κόκκων της άμμου. Επίσης καίγονται οι όποιες οργανικές ενώσεις βρίσκονται στο
μίγμα.
Στην θερμοκρασία των 900οC συμπληρώνεται η οξείδωση διαφόρων ενώσεων του
άνθρακα και του θείου και εκλύονται τα διοξείδιa τους. Η οξείδωση πρέπει να
ολοκληρωθεί προτού η θερμοκρασία ανέβει πάνω από τους 900oC, καθώς λόγω
πυροσυσσωμάτωσης (sintering) στην υγρή φάση ορισμένων συστατικών, κλείνουν
οι πόροι ή παύουν να είναι ανοικτοί και εγκλωβίζονται στην μάζα του υλικού τα
αέρια δημιουργώντας κενά (που μπορεί να επηρεάσουν τις μηχανικές αντοχές του
κεραμικού).

Όπτηση
Σε θερμοκρασίες άνω των 900οC λαμβάνει χώρα η υάλωση. Οφείλεται στην τήξη
εύτηκτων συστατικών της πηλοκονίας και της άμμου που διαποτίζουν όλη την μάζα
του υλικού. Η υάλωση αυξάνει με την θερμοκρασία, αλλά στα συνηθισμένα δομικά η
όπτηση διακόπτεται στο πρώτο στάδιο της υάλωσης, δηλαδή σε θερμοκρασίες
μεταξύ 1220oC και 1400oC, ανάλογα με τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες. Η
υάλωση παρέχει στιλπνότητα και υαλώδη όψη στο κεραμικό, στεγανότητα και
σκληρότητα.
Εναλλακτικά της καθολικής εξυάλωσης
μπορεί να γίνει μόνο επιφανειακή. Αυτό
επιτυγχάνεται με επάλειψη των κεραμικών
προϊόντων, πριν αυτά ψηθούν, με εύτηκτα
υλικά, τα οποία όταν ανυψωθεί η
θερμοκρασία, αλλά κάτω από την
θερμοκρασία εξυάλωσης της κύριας μάζας
του κεραμικού, τήκονται και καλύπτουν την
επιφάνεια του κεραμικού με μια στεγανή
υαλώδη στρώση.

Συμπεριφορά των ορυκτών της αργίλου κατά την έψηση

Θερμοκρασία (οC)

Διαδικασία

Ορυκτά της αργίλου

<100

Αφύγρανση

Όλα τα ορυκτά της αργίλλου

100-350

Αφυδάτωση

Αλλοϋσίτης, υδροξείδια Fe
Αμεκτίτες, βερμικουλίτης
Σεπιόλιθος

400-600

Οξείδωση

Βιοτίτης
Χλωρίτης Fe, γλαυκονίτης

450-800

Αποϋδροξυλίωση

500-600οC
καολινίτης, ιλλίτης
>700οC
σαπωνίτης, σερπεντίνης, τάλκης

>800

Κατάρρευση δομής
Μετασχηματισμός
Ανακρυστάλλωση
Τήξη

Μετακαολινίτης Al –
σπινέλιος
Σερπεντίνης φορστερίτης

Si

Ανάπτυξη κρυσταλλικών φάσεων κατά την έψηση ασβεστιτικών πηλών
Αντιδράσεις προσθήκης
2CaO + SiO2  Ca2SiO4 (Λαρνίτης)
2CaO + SiO2  2CaSiO3 (Βολλαστονίτης)
Ασβεστίτης CaCO3

Αντιδράσεις υποκατάστασης
2CaCO3 + SiO2  Ca2SiO4 + 2CO2
2CaCO3 + 3SiO2  CaSiO3 + 2CO2

Λαρνίτης β–Ca2SiO4,
2CaO·SiO2 ο γνωστός στην
βιομηχανία τσιμέντου
ΒΕΛΙΤΗΣ C2S

Ca2SiO4 + SiO2  2CaSiO3
Ca2SiO4 + Al2O3  Ca2Al2SiO7 (Gehlenite)

Χαλαζίας SiO2
Βολλαστονίτης CaSiO3

Ca2Al2SiO7 + 2SiO2  CaSi2Al2O8 + CaSiO3
Ca2Al2SiO7 + Al2O3 + 3SiO2  2CaSi2Al2O8

Gehlenite Ca2Al2SiO7

Ανάπτυξη κρυσταλλικών φάσεων κατά την έψηση ασβεστιτικών πηλών
Πλαγιόκλαστα
NaAlSi3O8
Αλβίτης (Ab)

CaAl2Si2O8

Ολιγόκλαστο
Ανδεσίνης
Λαβραδόριο
Βυτωβνίτης
Ανορθίτης (An)

An0-10
An10-30
Αn30-50
An50-70
An70-90
An90-100

Όξινα
Βασικά

Al2O3 (Αλουμίνα)

Al2O3 + SiO2 + 2CaO  Ca2Al2SiO7 (Gehlenite)
2Al2O3 + 4SiO2 + 2CaO  2CaSi2Al2O8 (Ανορθίτης)

Al2O3 + SiO2 + CaCO3  Ca2Al2SiO7 + 2CO2
2Al2O3 + 4SiO2 + 2CaCO3  2CaAl2Si2O8 + 2CO2
2Al2O3 + 4/3 SiO2  2/3 Al6Si2O13 (Μουλίτης)

CaSi2Al2O8 (Ανορθίτης)

Al6Si2O13 (Μουλίτης)

Ανάπτυξη κρυσταλλικών φάσεων κατά την έψηση ασβεστιτικών πηλών
Μαρμαρυγίες:
KAl2(AlSi3)O10(OH)2 (Μοσχοβίτης ή Σερικίτης)

Σανίδινο

KAl2(AlSi3)O10(OH)2 + 2CaCO3 + SiO2
 Ca2Al2SiO7 + KSi3AlO8 + 2CO2 + H2O
2 KAl2(AlSi3)O10(OH)2 + 2CaCO3 + 4SiO2
 2CaSi2Al2O8 + 2KSi3AlO8 + 2CO2+ H2O

Ορθόκλαστο

2 KAl2(AlSi3)O10(OH)2 + SiO2  Al6Si2O13 + 2KSi3AlO8 + H2O

Μικροκλίνης

Άλκαλιούχοι άστριοι
KAlSi3O8
KAlSi3O8
KAlSi3O8

Σανίδινο
Ορθόκλαστο
Μικροκλίνης

Μονοκλινές
Μονοκλινές
Μονοκλινές

Σημ.
Σανίδινο: από την ελληνική λέξη σανίς λόγω της συνηθισμένης πλακώδους μορφής του.
Ορθόκλαστο: από τις ελληνικές λέξεις ορθός και κλάσις = σπάσιμο, επειδή η γωνία των δύο σχισμών είναι ορθή.
Μικροκλινής: από τις ελληνικές λέξεις μικρός και κλίσις, επειδή η γωνία των δύο σχισμών παρουσιάζει μικρή απόκλιση από την ορθή.

Παράγοντες διάκρισης για την παραγένεση και μορφολογία ιστορικών κεραμικών:
Η περιεκτικότητα σε Ca
Κεραμικά πλούσια σε Ca




προχωρημένη έως εκτεταμένη υάλωση
η παραγένεση περιορίζεται σε χαλαζία, ανορθίτη, διοψίδιο CaMgSi2O6
Σε υψηλότερους βαθμούς υάλωσης εμφανίζονται Κ-πλαγιόκλαστα, δημιουργούνται
πλαγιόκλαστα ως προϊόντα αντίδρασης αργιλικών με ασβεστίτη

Κεραμικά πτωχά σε Ca




προχωρημένη υάλωση, απουσία αυγίτη Ca(Mg,Fe,Al)(Al,Si)2O6
διατηρούνται οι χαλαζίες, οι μαρμαρυγίες και οι άστριοι
700-1000οC: δεν δημιουργούνται νέες φάσεις

Κεραμικά ενδιάμεσης περιεκτικότητας σε Ca
Οξειδωτική ατμόσφαιρα




εντοπισμένη υάλωση, περίσσεια αυγίτη
αποσύνθεση ασβεστίτη πριν τον ιλλίτη (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,H2O]
CaO αντιδρά με άργιλο και SiO2  νέες πυριτικές φάσεις

Αναγωγική ατμόσφαιρα




παράλληλη αποσύνθεση ασβεστίτη – ιλλίτη
PCO2 αυξημένη  αποσύνθεση ασβεστίτη σε υψηλότερη Τ
Ελεύθερο CaO  πλαγιόκλαστα, διοψίδιος, γαληνίτης σε υψηλότερες θερμοκρασίες
από την οξειδωτική ατμόσφαιρα

Σημ. Παραγένεση ενός ορυκτού είναι το σύνολο των ορυκτών που το συνοδεύουν. Η παραγένεση μας παρέχει χρήσιμες πληροφορίες
για τις φυσικοχημικές συνθήκες κάτω από τις οποίες σχηματίστηκαν τα ορυκτά της.

Παράγοντες διάκρισης για την παραγένεση και μορφολογία ιστορικών κεραμικών:
Η περιεκτικότητα σε Ca




Η περίσσεια αυγίτη συνδέεται με εντοπισμένη υάλωση
Η περίσσεια ανορθίτη συνδέεται με εκτεταμένη υάλωση



Η μετατροπή υψηλότερου ποσοστού CaO σε κρυσταλλικές φάσεις
του ασβεστίου, αναστέλλει και εντοπίζει την υάλωση, ενώ τα οξείδια
Fe εγκλείονται στο πλέγμα του αυγίτη. Μεγάλο πορώδες
(οξειδωτική ατμόσφαιρα)



Η μετατροπή μικρότερου ποσοστού CaO σε ανορθίτη με
απελευθέρωση οξειδίων Fe, επιτρέπει εκτεταμένη υάλωση,
πυκνότερα, λιγότερο πορώδη, ανθεκτικότερα κεραμικά (οξειδωτική
/αναγωγική ατμόσφαιρα)

Πυροσυσσωμάτωση
(sintering)
10μm

200oC

600oC

900oC

1000oC

1100oC

1200oC
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Η πυροσυσσωμάτωση είναι
το θεμελιώδες στάδιο της
παραγωγής κεραμικών, κατά
το οποίο τα αντικείμενα
μετατρέπονται σε συνεκτικά
και πυκνά υπό την επίδραση
υψηλής θερμοκρασίας
(μικρότερης της
θερμοκρασίας τήξης τους)

SEM micrographs of fired-clay ceramics sintered (3500×):
(a) 200◦C, (b) 600◦C;
(c) 900◦C, (d) 1000◦C;
(e) 1100◦C, (f) 1200◦C

Πυροσυσσωμάτωση
(sintering)

Είναι διεργασία με την οποία επέρχεται η δομική διασύνδεση
των επί μέρους συστατικών ενός κεραμικού συστήματος
κατά την έψηση, με ταυτόχρονη μεταβολή στο μέγεθος και
το σχήμα των πόρων. Με την διεργασία αυτή, ένα πορώδες
και χαλαρό συσσωμάτωμα μετατρέπεται σε ισχυρό και
συμπαγές σώμα

Πυροσυσσωμάτωση
(sintering)

Η οδηγούσα δύναμη (driving force) για την
πυροσυσσωμάτωση είναι η τάση που έχουν τα στερεά για
μείωση της επιφανειακής τους ενέργειας

Σε μικροσκοπικό επίπεδο, τα σωματίδια
«δένονται» μεταξύ τους για να μειώσουν την
συνολική τους επιφάνεια (και επομένως την
επιφανειακή τους ενέργεια)
Αρχικά δημιουργείται «λαιμός» στο αρχικό σημείο
επαφής, το πλάτος του οποίου μεγαλώνει με την
πάροδο του χρόνου (μειώνεται δηλαδή η
κυρτότητα του)
Η ανάπτυξη του λαιμού και το κλείσιμο των πόρων
γίνεται με διάχυση (σε στερεά ή υγρή κατάσταση)
από τα υπόλοιπα μέρη των κόκκων προς την
περιοχή του λαιμού
Εξέλιξη της μορφολογίας της στερεάς φάσης (πράσινο) και του
πορώδους (γκρι) συναρτήσει του χρόνου πυροσυσσωμάτωσης
(a) ts = 20 min.,
(b) ts = 120 min.,
(c) ts = 270 min.

Πυροσυσσωμάτωση στη στερεά κατάσταση
(solid-state sintering)
Στην πυροσυσσωμάτωση σε στερεά κατάσταση λαμβάνουν χώρα δύο ανταγωνιστικοί μηχανισμοί:
1. Κατά την μεγέθυνση των κόκκων (coarsening), η ελάττωση της ολικής ειδικής
επιφάνειας επιτυγχάνεται με σχηματισμό λιγότερων αλλά μεγαλύτερων κόκκων, σε
αντικατάσταση των αρχικά μικρότερων και περισσότερων
Μεγέθυνση κόκκων

2. Κατά την πυκνοποίηση (densification) «εξαφανίζονται» οι διεπιφάνειες στερεού-αερίου
και αντικαθίστανται με διεπιφάνειες στερεού-στερεού
Πυκνοποίηση

Ανάπτυξη κόκκων

Υψηλή πυκνότητα στο τελικό αντικείμενο μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν οι μηχανισμοί μεγέθυνσης
κόκκων επιβραδυνθούν, ενώ αντίθετα επιταχυνθούν οι μηχανισμοί πυκνοποίησης

Μεταβολή της μικροδομής κατά την πυροσυσσωμάτωση
στερεής κατάστασης
Ανάλογα με την μέθοδο μορφοποίησης του κεραμικού αντικειμένου, η πυκνότητα του «ωμού»
κεραμικού κυμαίνεται από 40% έως 60% της θεωρητικής
Αρχικό στάδιο:
 Οι «λαιμοί» μεταξύ των σωματιδίων
μεγαλώνουν
 Η κινητική καθορίζεται από την καμπυλότητα
του λαιμού
Ενδιάμεσο στάδιο:
 Υλικό διαχέεται προς τους πόρους
 Οι πόροι μετατρέπονται από ακανόνιστου
σχήματος σε κυλινδρικούς
 Στο τέλος του σταδίου αυτού λαμβάνει χώρα
και η μεγέθυνση των κόκκων
-> συχνά απομονώνονται πόροι

Τελικό στάδιο:
 Οι κυλινδρικοί πόροι μετατρέπονται σε
σφαιρικούς και γίνονται «κλειστοί»

Τυχόν αέρια που παραμένουν εγκλωβισμένα στους
κλειστούς πόρους, μειώνουν την πυκνότητα

Α

Β

Γ

Δ

Πυροσυσσωμάτωση μέσω υγρής φάσης
(liquid-state sintering)
Στην πυροσυσσωμάτωση σε υγρή κατάσταση η αρχική σύσταση των στερεών είναι τέτοια ώστε να
δημιουργείται ένα ποσοστό υγρής φάσης κατά την θέρμανση (1-20%κ.ο), η στερεά φάση να
εμφανίζει σημαντική διαλυτότητα σε αυτήν και να διαβρέχεται. Πραγματοποιείται σε 3 στάδια
Αναδιάταξη των κόκκων:
 Η υγρή φάση δρα σαν «λιπαντικό»
 Οι κόκκοι και το υγρό υπόκεινται σε μετακίνηση και αναδιάταξη στον χώρο
 Ταχύτατο στάδιο
Διάλυση-επανακαταβύθιση:
 Η στερεά φάση διαλύεται περαιτέρω στην υγρή και το ποσοστό του υγρού αυξάνεται μέχρι
να κορεσθεί με την διαλυμένη στερεά φάση
 Η υγρή φάση αποτελεί το «μεταφορικό μέσο» για τα άτομα της στερεάς
-> διάλυση στην υγρή φάση -> επανακαταβύθιση σε άλλα σημεία

Πυροσυσσωμάτωση στη στερεά κατάσταση:
 Όταν έχει σχηματισθεί ένας συμπαγής σκελετός από πόρους η πυροσυσσωμάτωση μέσω
της υγρής φάσης σταματά και συνεχίζεται μέσω στερεάς φάσης
-> μειώνεται ο ρυθμός πυκνοποίησης

Η πυροσυσσωμάτωση μέσω υγρής φάσης θα πρέπει να επιλεγεί μόνο αν η παρουσία υγρής φάσης
δεν είναι επιζήμια για τις ιδιότητες του υλικού

Συσχέτιση ιδιοτήτων και μικροδομής
με την θερμοκρασία έψησης

Πυκνότητα

V.-G. Lee, T.-H. Yeh «Sintering effects on the development
of mechanical properties of fired clay ceramics” Materials
Science and Engineering A 485 (2008) 5–13

Συρρίκνωση

Πορώδες

Συσχέτιση ιδιοτήτων και μικροδομής με την θερμοκρασία έψησης
Αντοχή σε κάμψη

Μέτρο Ελαστικότητας

Αντοχή σε κάμψη

Μέτρο Ελαστικότητας

V.-G. Lee, T.-H. Yeh «Sintering effects on the development of mechanical properties of fired clay ceramics” Materials Science and Engineering A 485 (2008) 5–13

Παράγοντες που επηρεάζουν την πυροσυσσωμάτωση

 Θερμοκρασία και χρόνος πυροσυσσωμάτωσης

-> όσο μεγαλύτεροι οι χρόνοι και οι θερμοκρασίες έψησης τόσο
πλησιάζει η πυκνότητα την θεωρητική της τιμή

 Κοκκοδιαβάθμιση των πρώτων υλών

-> όσο το δυνατό πιο λεπτόκοκκές πρώτες ύλες (χωρίς
συσσωματώματα)

 Πυκνότητα του «ωμού» κεραμικού

-> όσο πιο ψηλή πυκνότητα ωμού κεραμικού (green density)

 Υποβοηθητικά πυροσυσσωμάτωσης (sintering aids)

-> ουσίες που διευκολύνουν την πυροσυσσωμάτωση δημιουργώντας
υγρές φάσεις

Ψήξη







Μετά το τέλος του ψησίματος τα κεραμικά πρέπει να ψήχονται αργά.
Σε βιομηχανική κλίμακα, όπου η ποιότητα των κεραμικών είναι
σημαντική παράμετρος, γίνεται ολοκληρωμένος σχεδιασμός του προφίλ
θέρμανσης – ψύξης,
Συνήθως περιλαμβάνει διάφορους ρυθμούς θέρμανσης,
θερμοκρασιακά πλατό στα οποία η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή
για ορισμένο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθούν ορισμένες
χημικές αντιδράσεις, ενώ κατά την διάρκεια της ψύξης, αυτή
πραγματοποιείται με ελεγχόμενη πτώση της θερμοκρασίας σύμφωνα με
τον επιθυμητό σχεδιασμό.
Σε ορισμένα δομικά υλικά ο συνολικός κύκλος όπτησης – ψύξης μπορεί
να διαρκέσει αρκετές μέρες έως και εβδομάδα.

Οπτόπλινθοι



Οι οπτόπλινθοι (τούβλα) είναι τεχνητοί λίθοι από ψημένη άργιλο,
σχήματος κυρίως πρισματικού. Το χρώμα τους εξαρτάται από την
σύσταση της πρώτης ύλης και κυρίως από την περιεκτικότητα σε
οξείδια του σιδήρου. Συνήθως είναι κόκκινες



Διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
 Συμπαγή
 Διάτρητα
 Ειδικά

Οπτόπλινθοι






Οι συμπαγείς οπτόπλινθοι είναι συνήθως παραλληλεπίπεδου σχήματος
Συνήθως έχουν σε μία από τις μεγαλύτερες πλευρές τους μια αυλάκωση ή μια
κοιλότητα για καλύτερη πρόσφυση στο κονίαμα
Η χρήση τους έχει περιοριστεί στην σύγχρονη αρχιτεκτονική ως κύριο δομικό
στοιχείο καθώς έχουν αντικατασταθεί από το οπλισμένο σκυρόδεμα.
Σε μικρό βαθμό χρησιμοποιούνται για διακόσμηση ή για αποκαταστάσεις
παραδοσιακών ή ιστορικών κτιρίων

Οπτόπλινθοι





Τα διάτρητα τούβλα είναι ελαφρύτερα από τα συμπαγή λόγω της ύπαρξης
των οπών
Οι οπές είναι ποικίλων διατομών και αριθμού
Οι οπές συνήθως βρίσκονται κατά μήκος του μεγαλύτερου τους άξονα
Τα διάτρητα τούβλα παρουσιάζουν ελαττωμένη μηχανική αντοχή και για
αυτό δεν χρησιμοποιούνται, εκτός από ειδικούς τύπους, για την κατασκευή
φέροντων στοιχείων. Χρησιμοποιούνται όμως πολύ για διαχωριστικούς
λεπτούς τοίχους, όταν τα φέροντα στοιχεία έχουν κατασκευαστεί από
οπλισμένο σκυρόδεμα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ,
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

Ο χαρακτηρισμός των κεραμικών γίνεται με μια σειρά από τεχνικές ώστε να
αποκαλυφθούν η σύσταση, η μικροδομή και οι φυσικοχημικές ιδιότητες των
ιστορικών δομικών κεραμικών ώστε να επιτευχθεί ο χαρακτηρισμός τους, η
ταξινόμηση στις σχετικές κατηγορίες και να αποτιμηθεί η κατάστασή τους
Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται και πληροφορίες που συνάγουμε από αυτές περιλαμβάνουν

▪

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης

▪

Φασματοσκοπία ακτίνων Χ

▪

Ποροσιμετρία υδραργύρου

▪

Διαφορική Θερμική και Θερμοβαρυτική ανάλυση

▪

Μετρήσεις μηχανικής αντοχής

Μελέτη μικρομορφολογίας και δομής, εκτίμηση θερμοκρασίας έψησης.
Διερεύνηση σύστασης αρχικού πηλού και δημιουργίας νέων φάσεων.
Χαρακτηριστικά μικροδομής, τεχνολογία και προδιαγραφές του υλικού, ευαισθησία στη
διάβρωση.
Υπολογισμός θερμοκρασίας έψησης, διερεύνηση σύστασης αρχικού πηλού, ταξινόμηση σε
ασβεστιούχα και μη ασβεστιούχα.
Τεχνολογία και προδιαγραφές του υλικού ανάλογα με τη χρήση του.

Ανάλυση με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM)
Η ανάλυση με ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης μας παρέχει πληροφορίες για τη
μικρομορφολογία, την μικροσύσταση (μέσω EDX) τη θερμοκρασία έψησης, το είδος
της ατμόσφαιρας μέσα στο φούρνο (οξειδωτική /αναγωγική), την τεχνολογία
υαλοποίησης, καθώς η μορφολογία της δομής του κεραμικού εξαρτάται από τη
θερμοκρασία έψησης και την περιεκτικότητα του πηλού σε ασβέστιο.
750-850oC (Στάδιο Αρχικής Υαλοποίησης)
απομονωμένες περιοχές με λεία επιφάνεια ή ίνες υαλοποίησης.
>850οC
Κεραμικά πτωχά σε CaO (<6%)
– Ο χαλαζίας, οι άστριοι και οι μίκες διατηρούνται.
– Οι απομονωμένες περιοχές υάλωσης συγχωνεύονται σχηματίζοντας συνεχές, λείο υαλοποιημένο
σώμα.
– Σε αναγωγική ατμόσφαιρα σχηματίζεται δίκτυο φυσαλίδων (bloating pores).
Κεραμικά πλούσια σε CaO (>6%)
– Η ανάπτυξη της υαλοποίησης αναστέλλεται από το σχηματισμό κρυσταλλικών φάσεων με υψηλό
σημείο τήξεως.
– Σταθερή δομή μέχρι τους 1050οC.

G. Οπτόπλινθος πτωχή σε Ca
V. Οπτόπλινθος πλούσια σε Ca
G. Cultrone, E. Sebastián, K. Elert, M. José de la Torre, O. Cazalla, C. Rodriguez–
Navarro «Influence of mineralogy and firing temperature on the porosity of bricks
J. Europ. Cer. Soc., 24 [3] 2004, 547-564

Ποροσιμετρία Υδραργύρου
Η ποροσιμετρία υδραργύρου μας παρέχει πληροφορίες για τη μικροδομή, το
πορώδες, τη μέση ακτίνα πόρων, την πυκνότητα των κεραμικών.

Το πορώδες του κεραμικού εξαρτάται από:
- τη θερμοκρασία έψησης
- τη σύσταση του αρχικού πηλού
- την κατεργασία του πριν το ψήσιμο (π.χ καθίζηση, τοποθέτηση σε καλούπια και πίεση)
Ειδικότερα, όσον αφορά την εξάρτηση πορώδους από τη θερμοκρασία
< 800οC το πορώδες αυξάνεται καθώς τα οργανικά και πτητικά υλικά εξαχνώνονται.
> 800oC το πορώδες ελαττώνεται ενώ η πυκνότητα αυξάνεται, καθώς τα σωματίδια του
πηλού συσσωματώνονται κατά τη διάρκεια της πυροσυσσωμάτωσης.
~ 1100oC το πορώδες ελαχιστοποιείται καθώς η διάμετρος των πόρων αυξάνεται λόγω
ξήρανσης, από-υδροξυλίωσης και αποσύνθεσης των ορυκτών της αργίλου.

Τυπικές καμπύλες
μεταβολής της
πυκνότητας, της ειδικής
επιφάνειας και του
συνολικού πορώδους με
την θερμοκρασία
έψησης

Διαφορική Θερμική (DTA) και Θερμοβαρυμετρική Ανάλυση (TGA)
Οι θερμικές μέθοδοι ανάλυσης μας δίνουν πληροφορίες για τη σύσταση του αρχικού πηλού,
τη θερμοκρασία έψησης, το είδος της ατμόσφαιρας του φούρνου (οξειδωτική/αναγωγική).
Παράλληλα, οι κορυφές DTA εκφράζουν αύξηση ή απώλεια ενθαλπίας και κατατάσσονται
αντίστοιχα σε εξώθερμες ή ενδόθερμες κορυφές.
Θερμοκρασία

Είδος
κορυφής

Διαδικασία - ορυκτό

~100οC

Ενδόθερμη

Υγρασία

~120 - 160οC

Ενδόθερμη

Γύψος

~200 - 250οC

Ενδόθερμη

Διασυνδεδεμένο νερό ή ένυδρα διαστρωματώδη ιόντα
(διογκωμένα κεραμικά)

~300οC

Ενδόθερμη

Νερό από οξείδια του σιδήρου

~300 - 350οC

Εξώθερμη

Ανακρυστάλλωση άμορφου &/ή κακώς κρυσταλλωμένων
Fe υδροξειδίων

~550 - 650οC

Εξώθερμη

Οργανικά πρόσθετα στο σώμα ή στην επιφάνεια

~550 - 650οC

Ισχυρή
ενδόθερμη

Καολινίτης, ιλλίτης, σμεκτίτες (υψηλότερο για το
χλωρίτη)

~780 & 860οC

Ισχυρή
ενδόθερμη

CO2 δολομίτη

~840οC

Ενδόθερμη

CO2 ασβεστίτη

~700 - 1000οC

Εξώθερμη

Μετασχηματισμός στερεών φάσεων
[π.χ. 980οC μετακαολίνης (Al<4) -> σπινέλλιος (Al=2)]

Σχηματική παράσταση καμπύλης DTA πηλού

Κεραμικό πλούσιο σε Ca

A. Moropoulou, A. Bakolas, K.
Bisbikou “Thermal Analysis as
a method of characterizing
ancient ceramic technologies”
Thermochimica Acta 2570
(1995) 743-753

Κορυφές

Διαδικασία - ορυκτό

SΕΜ Χαρακτηριστικά

Κεραμικά πλούσια σε Ca
80οC
145 οC
580-640 οC
780 οC

~2% υγροσκοπικό νερό
Γύψος
Αποσύνθεση αργίλων
(καολινίτης, ιλλίτης, χλωρίτης)
CO2 ασβεστίτη

Οι θερμοκρασίες έψησης είναι >850oC και
το πορώδες χαμηλό (~20-25%) λόγω
εκτεταμένης υάλωσης.

Κεραμικό πτωχό σε Ca

A. Moropoulou, A. Bakolas, K.
Bisbikou “Thermal Analysis as
a method of characterizing
ancient ceramic technologies”
Thermochimica Acta 2570
(1995) 743-753

Κορυφές

Διαδικασία - ορυκτό

SΕΜ Χαρακτηριστικά

Κεραμικά πλούσια σε Ca
80οC

~2% υγροσκοπικό νερό

640οC

Αποσύνθεση αργίλων

Οι θερμοκρασίες έψησης είναι ~740oC και
το πορώδες υψηλό (~40%) λόγω
εκτεταμένων κρυσταλλικών φάσεων

Κεραμικό ενδιάμεσης
περιεκτικότητας σε Ca

A. Moropoulou, A. Bakolas, K.
Bisbikou “Thermal Analysis as
a method of characterizing
ancient ceramic technologies”
Thermochimica Acta 2570
(1995) 743-753

Κορυφές

Διαδικασία - ορυκτό

SΕΜ Χαρακτηριστικά

Κεραμικά πλούσια σε Ca
80οC
145οΨ
580-640οC

~2% υγροσκοπικό νερό
Γύψος
Αποσύνθεση αργίλων

Οι θερμοκρασίες έψησης και το πορώδες
ποικίλουν

Μετρήσεις μηχανικών αντοχών
Οι μηχανικές δοκιμές παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις μηχανικές
ιδιότητες (μέτρο ελαστικότητας, αντοχή σε θλίψη, αντοχή σε κάμψη,
αντοχή σε εφελκυσμό, κ.α.), την τεχνολογία του υλικού και την
τεχνογνωσία του κατασκευαστή
Η έψηση σε υψηλές θερμοκρασίες προκαλεί εκτεταμένη υαλοποίηση η
οποία αλλάζει την μηχανική συμπεριφορά του κεραμικού, δεδομένου ότι τα
γυαλιά εμφανίζουν μεγαλύτερη ελαστικότητα και όριο θραύσης από τα
κρυσταλλικά υλικά.
Οι προσμίξεις χαλαζία προκαλούν ελάττωση της αντοχής, σε μεγάλες
περιεκτικότητες και μεγέθη κόκκων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
Moropoulou, A., Cakmak, A.S., Polykreti, K., “Provenance and technology investigations of the Agia Sophia bricks”,
J. American Ceramic Society, 85, No 2 (2002) pp. 366-372




Ένα από τα πιο αξιοθαύμαστα κτίρια στην ιστορία της αρχιτεκτονικής
Μνημείο της χρυσής εποχής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

Ιστορικό της Αγιά Σοφιάς
Η σημερινή Αγιά Σοφιά είναι 3η εκκλησία με
το ίδιο όνομα που ανεγέρθηκε στον ίδιο
χώρο:
Η πρώτη εκκλησία γνωστή ως «Μεγάλη
Εκκλησία» εγκαινιάστηκε στις 15 Φεβ. 360
από τον Κωνστάντιο ΙΙ, και ήταν χτισμένη
δίπλα στην μικρότερη Αγία Ειρήνη, η οποία
λειτουργούσε ως καθεδρικός ναός μέχρι το
πέρας της Αγιά Σοφιάς. Και οι δύο εκκλησίες
αποτέλεσαν τους σημαντικότερους ναούς
στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Κάηκε κατά
την διάρκεια εξεγέρσεων
Η δεύτερη εκκλησία, εγκαινιάστηκε από τον
Θεοδόσιο ΙΙ, στις 10 Οκτ. 415, αλλά η φωτιά
που ξέσπασε κατά την Στάση του Νίκα την
έκαψε ολοσχερώς στις 13-14 Ιαν 532

Ιστορικό της Αγιά Σοφιάς
Στις 23 Φεβ 532, μερικές μέρες μετά την καταστροφή της 2ης
εκκλησίας, ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός Ι, αποφάσισε να
κατασκευαστεί μια καινούρια Βασιλική, μεγαλύτερη από τις
προηγούμενες.
Αρχιτέκτονες του ναού ήταν ο Ισίδωρος ο Μιλήσιος και ο
Ἀνθέμιος από τις Τράλλεις. Η κατασκευή του ναού είχε
περιγράφει από τον Προκόπιο («Περί κτισμάτων»). Ο
αυτοκράτορας έφερε υλικά από όλη την αυτοκρατορία, όπως
ελληνιστικές στήλες από τον Ναό της Αρτέμιδος στην Εφεσσό,
ογκώδεις λίθους από διάφορα λατομεία: Κόκκινα μάρμαρα από την
Αίγυπτο, πράσινο μάρμαρο Θεσσαλίας, μαύρους λίθους από την
περιοχή του Βοσπόρου και κίτρινο λίθο από την Συρία. Πάνω από
10000 άτομα εργάστηκαν για την κατασκευή του ναού.

Ο Αυτοκράτορας, μαζί με τον Πατριάρχη Ευτύχιο εγκαινίασαν την
νέα Βασιλική στις 27 Δεκ 537 με μεγάλες τιμές. Τα ψηφιδωτά
στον ναό, ολοκληρώθηκαν όμως πολύ αργότερα επί βασιλείας του
Αυτοκράτορα Ιουστινιανού ΙΙ (565-578)

Ιστορικό της Αγιά Σοφιάς

Οι σεισμοί του Αυγ 553 και στις 14 Δεκ 557 προκάλεσαν ρωγμές στον τρούλο και στον
ανατολικό ημι-θόλο. Ο τρούλος κατέρρευσε ολοκληρωτικά στις 7 Μαίου 558,
καταστρέφοντας τον άμβωνα κ.α. Ο αυτοκράτορας διέταξε την άμεση αποκατάσταση του, την
οποία και εμπιστεύτηκε στον Ισίδωρο τον νεότερο (ανιψιό του Ισίδωρου του Μιλήτιου). Αυτή
την φορά χρησιμοποιήθηκαν ελαφρύτερα υλικά και ο τρούλος ανυψώθηκε κατά 6.25m. Η
ανακατασκευή ολοκληρώθηκε το 562
Η Βασιλική υπέστη ζημιές, αρχικά από μια μεγάλη πυρκαγιά το 859, και ξανά από τον σεισμό
στις 8 Ιαν 869, όπου πάλι ένας ημι-θόλος κατέρρευσε. Ο Αυτοκράτορας Βασίλειος Ι,
διέταξε την επισκευή του ναού.
Στον σεισμό στις 25 Οκτ. 989, οπότε υπέστη ζημιά ο τρούλος, ο Αυτοκράτορας Βασίλειος
ΙΙ, ζήτησε από τον Αρμένιο αρχιτέκτονα Trdat να αναλάβει την επισκευή. Κύριο μέλημα
ήταν η επισκευή της δυτικής αψίδας και μέρος του τρούλου. Οι επισκευές διήρκησαν έξι
χρόνια, και η εκκλησία ξανάνοιξε στις 13 Μαΐου 994

Ιστορικό της Αγιά Σοφιάς
Το εσωτερικό της εκκλησίας υπέφερε κατά την διάρκεια
των λεηλασιών των Λατίνων στην Πόλη το 1204, οπότε και
αφαιρέθηκαν όλα τα ιερά λείψανα και πολύτιμα αντικείμενα.
Μετά την ανακατάληψη το 1261 από τους Βυζαντινούς, η
εκκλησία ήταν σε άσχημη κατάσταση. Οι αντηρίδες είχαν
πιθανά χτιστεί εκείνη την εποχή. Το 1317, ο αυτοκράτορας
Ανδρόνικος ΙΙ διέταξε την κατασκευή τεσσάρων νέων
αντηρίδων στις ανατολικές και δυτικές πλευρές της
εκκλησίας.
Μετά την εμφάνιση ρωγμών στον σεισμό του Οκτ 1344,
αρκετά τμήματα του κτηρίου κατέρρευσαν στις 19 Μαΐου
1346. Η εκκλησία έκλεισε για επισκευή μέχρι το 1354.
Το 1453, η Αγία Σοφία μετατρέπεται σε τζαμί (Ayasofya
Camii), από τον Sultan Mehmet II. Το κτίριο συντηρείται
ικανοποιητικά κατά την διάρκεια της Οθωμανικής περιόδου

Οι πλίνθοι της Αγιά Σοφιάς

Κατά την ανακατασκευή του τρούλου, μετά την κατάρρευσή
του το 557μ.Χ., χρησιμοποιήθηκαν (σύμφωνα με γραπτά
στοιχεία του 9ου αι.) ειδικοί ελαφρείς πλίνθοι που
παραγγέλθηκαν από την Ρόδο
Ο νέος τρούλος κατασκευάστηκε περίπου 6m υψηλότερα
από τον προηγούμενο, για καλύτερη κατανομή του βάρους
του στο κτήριο

Η χρήση των συγκεκριμένων κεραμικών πλίνθων
ήταν επιτυχής, καθώς ο τρούλος έκτοτε άντεξε
αρκετούς σεισμούς
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Εφαρμογή μέτρων πρόληψης και προστασίας βάσει της αποτίμησης του
σεισμικού κινδύνου του μνημείου

Βασικός Σκοπός:
Έρευνα, Ανταλλαγή Εμπειρίας και Τεχνογνωσίας
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Ερευνητικές Ομάδες:





Δομητική Ανάλυση (Prof. Ahmet Çakmak, PU)
Αντισεισμική Προστασία (Prof. Mustafa Erdik, BU)
Γεωφυσικές Μελέτες (Prof. Ahmet Işikara, BU)
Μελέτες Δομικών Υλικών (Καθ. Α. Μοροπούλου, ΕΜΠ)

Λόγω της διαθεσιμότητας αρκετών δεδομένων σχετικά με τις φθορές
από ιστορικούς σεισμούς και με βάση την εκτενή έρευνα που έχει
διεξαχθεί από τις επιστημονικές ομάδες
Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
επιλέχθηκε σαν το πρώτο μνημείο όπου θα επικεντρώνονταν οι
ερευνητικές δραστηριότητες της κοινής πρωτοβουλίας

Η συμπεριφορά του μνημείου
στα δυναμικά και στατικά
φορτία είναι σε άμεση
εξάρτηση με τα φυσικοχημικά
και μηχανικά χαρακτηριστικά
των δομικών του υλικών
(πλίνθοι και κονιάματα)

Χαρακτηρισμός ιστορικών υλικών
Τεχνική κατασκευής της ιστορικής τοιχοποιίας
Πεσσοί: Λαξευτοί λίθοι
Τοιχοποιία

Θολοδομία

Συμπαγείς πλίνθοι, Ισχυρά, υδραυλικά
κονιάματα με κεραμικά τεμάχια

Νάρθηκας, Εξωνάρθηκας

Συμπαγείς πλίνθοι
Ενισχυτικές ζώνες από λαξευτούς
ευμεγέθεις λίθους
(βάση και γένεση των τόξων)

Διαστάσεις πλίνθου
Μήκος: 30-36 cm
Πάχος: 3,5-4 cm
Κονίαμα αρμών: 6-7 cm

Moropoulou, A., Cakmak, A.S., Biscontin, G., Bakolas, A., Zendri, E., 2002

Δειγματοληψία
Α. Η σύγχρονη δομή της Αγιά Σοφιάς είναι ένα συνονθύλευμα πολλών κατασκευών,
ανακατασκευών, προσθηκών και επιδιορθώσεων στο πέρασμα των αιώνων:



Στον τρούλο έγινε δειγματοληψία σε πέντε χαρακτηριστικά σημεία που
αντιπροσωπεύουν διαφορετικές χρονικές περιόδους (6ος και 10ος αι.)
Οκτώ δείγματα λήφθηκαν επίσης από το υπόγειο και από την είσοδο

Β. Για σύγκριση, πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία και από τρεις χαρακτηριστικές
κατασκευές του 5ου και 6ου αι. στην Κωνσταντινούπολη:


Τρία δείγματα από τα Θεοδοσιανά τείχη



Τέσσερα δείγματα από τον ναό της Αγίας Ειρήνης



(αρχές 5ου αι.)

(ανακατασκευή μετά την στάση του Νίκα το 532)

Τρία δείγματα από την εκκλησία Αγ. Σέργιου και Βάκχου

(κατασκευάστηκε μεταξύ 527-536μ.Χ και πιθανά αποτέλεσε πρότυπο για την
κατασκευή της Αγία Σοφιάς)

Γ. Από την Ρόδο, χρησιμοποιήθηκαν οκτώ δείγματα που ανήκουν στην Μεγάλη Βασιλική
της Ρόδου (θέση Χαντζηανδρέου) και χρονολογούνται από τις αρχές του 6ου αι.

Χαρακτηρισμός ιστορικών υλικών

Για την διερεύνηση προέλευσης πρώτων υλών:
- Νετρονική Ενεργοποίηση.
Για τη διερεύνηση της τεχνολογίας:
- Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης
- Διαφορική Θερμική και Θερμοβαρυτική ανάλυση
- Ποροσιμετρία υδραργύρου
- Φασματοσκοπία ακτίνων Χ
- Αντοχή σε εφελκυσμό (Μέθοδος θραυσμάτων)

Διερεύνηση προέλευσης πρώτων υλών
(Νετρονική Ενεργοποίηση)

Για την στατιστική ανάλυση:

Εξαιρούνται τα Cs, Na και Κ (γενικά μη-αξιόπιστα ως «εναποθέσεις») και τα As, Tb και
Br (γιατί δεν υπήρχαν επαρκή δεδομένα στον υπολογισμό των συγκεντρώσεων τους)

Επιλέγονται τα Cr, Sc, La, Ce, Sm, και Fe γιατί παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία στα
γκρουπ προέλευσης τους

Διερεύνηση προέλευσης πρώτων υλών
(Νετρονική Ενεργοποίηση)
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Η στατιστική επεξεργασία των
αποτελεσμάτων δείχνει ότι οι πλίνθοι
της Αγίας Σοφίας εμφανίζουν μεγάλη
ομοιότητα με πλίνθους από τη Μεγάλη
Βασιλική της Ρόδου (6ος αι.)

Διερεύνηση τεχνολογίας κατασκευής
(Φασματοσκοπία Ακτίνων Χ)

Διερεύνηση τεχνολογίας κατασκευής

(Θερμική Ανάλυση και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία)

Διερεύνηση τεχνολογίας κατασκευής
(Ηλεκτρονική Μικροσκοπία)

Μικρογραφία SEM δειγμάτων:
(a) Αγιά Σοφιά [Δείγμα 2.2 6ος αι. τρούλος] με τοπική-αρχική υάλωση και
(b) Ρόδος [Δείγμα 2bR 6ος αι.] με προχωρημένη υάλωση




Τα δείγματα της Αγιά Σοφιάς έχουν χαμηλές θερμοκρασίες έψησης, χαμηλή
συγκέντρωση σε Ca και δεν υποδεικνύουν υάλωση
Τα δείγματα της Ρόδου έχουν υψηλότερη θερμοκρασία έψησης και παρουσιάζουν
εκτενέστερη υάλωση

Διερεύνηση τεχνολογίας κατασκευής
(Μικροδομή – Ποροσιμετρία Υδραργύρου)

Διερεύνηση τεχνολογίας κατασκευής
(Μικροδομή – Ποροσιμετρία Υδραργύρου)



Τα δείγματα της Αγιά Σοφιάς γενικά παρουσιάζουν μικρότερη φαινόμενη πυκνότητα
και μεγαλύτερο πορώδες σε σχέση με τα δείγματα των υπολοίπων μνημείων στην
Κων/πολη και την Βασιλική της Ρόδο

Διερεύνηση τεχνολογίας κατασκευής
(Αντοχή σε εφελκυσμό)

Διερεύνηση τεχνολογίας κατασκευής

 Οι χαμηλές θερμοκρασίες έψησης επιλέχθηκαν για τους πλίνθους της Αγιά
Σοφιάς έτσι ώστε να επιτευχθεί υψηλό πορώδες.

 Η έψηση σε χαμηλές (συγκριτικά) θερμοκρασίες όχι μόνο εξασφαλίζει χαμηλό
βάρος, αλλά αυξάνει και την δυσθραυστότητα (toughness) του κεραμικού,
καθώς «αναχαιτίζουν» την διάδοση των ρωγμών

Σημ. Η αντίσταση σε διάδοση των ρωγμών είναι μια ιδιαίτερα επιθυμητή
ιδιότητα για πλίνθους που προορίζονται για την κατασκευή δομών όπως
οι τρούλοι, καθώς οι τελευταίοι υπόκεινται σε ποικιλόμορφες τάσεις που
είτε προκαλούν την δημιουργία ρωγμών είτε ευνοούν την ανάπτυξη
υπαρχόντων ρωγμών

Διερεύνηση τεχνολογίας κατασκευής

 Το υψηλό πορώδες των πλίνθων της Αγιά Σοφιάς (~45%) σε σχέση με το
~35% για τις εκκλησίες της Κων/πολης και την Βασιλική της Ρόδου δεν
μπορεί να εξηγηθεί μόνο από την διαφορά σε συρρίκνωση λόγω έψησης στους
750oC αντί στους 850οC, και πιθανά είναι αποτέλεσμα κατασκευαστικής
πρακτικής
 Τα δείγματα της Αγιά Σοφιάς παρουσιάζουν πορώδες με μέγεθος πόρων στην
περιοχή 0.3 - 0.8μm, ενώ αυτά της Ρόδου έχουν πιο κανονική κατανομή (0.01
– 50μm). Το πορώδες σε θερμοκρασίες κάτω από 800οC εξαρτάται από τον
πηλό, το μέγεθος και την συγκέντρωση των εγκλεισμάτων, την οργανική ύλη,
και τα πτητικά. Αν οι πρώτες ύλες είναι ίδιες, το πορώδες επικεντρωμένο σε
πολύ μικρούς πόρους είναι αποτέλεσμα πρακτικών προετοιμασίας (π.χ. λεπτά
κόσκινα, λείανση, πίεση της πάστας στην μήτρα κ.α. )

Διερεύνηση τεχνολογίας κατασκευής
 Οι πλίνθοι του τρούλου διαφοροποιούνται σε σχέση με αυτούς της τοιχοποίας
μόνο στο μέγεθος των χαλαζιακών εγκλεισμάτων (<100μm και <250μm
αντίστοιχα). Η διαφορά αυτή εξηγεί την διαφοροποίηση στις μηχανικές
ιδιότητες: η ύπαρξη μεγάλων εγκλεισμάτων σε υψηλά ποσοστά κ.ο. στα
δείγματα τοιχοποιίας (διατηρώντας το πορώδες σταθερό) μπορεί να οδηγεί σε
μείωση της εγκάρσιας αντοχής

Τα παραπάνω υποδεικνύουν την ύπαρξη οργανωμένων εργοταξίων με
εξαιρετικό επίπεδο γνώσεων σχετικά με το πώς η προετοιμασία των
πρώτων υλών, η σύνθεση του υγρού πηλού και η μετέπειτα μηχανική και
θερμική επεξεργασία του, μπορεί να δώσουν προϊόντα με τις επιθυμητές για
την εκάστοτε εφαρμογή ιδιότητες

ΦΘΟΡΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Παράγοντες φθοράς κεραμικών

Ενδογενείς
 Ατέλειες ψησίματος
 Προσμίξεις ανθρακικού ασβεστίου
 Διαφορά στο συντελεστή θερμικής διαστολής μεταξύ υαλώματος και σώματος
Εξωγενείς
 Μηχανικές καταπονήσεις από
υπερκείμενες πιέσεις
 Τριχοειδής αναρρίχηση νερού με
διαλυτά άλατα
 Παγετός
 Βιολογικοί παράγοντες
 Προηγούμενες επεμβάσεις συντήρησης
ή στερέωσης
 Χρήση μεταλλικών συνδέσμων

Διάβρωση κεραμικών από διαλυτά άλατα

Θάλασσα
Μεταφορά NaCl σε αποστάσεις μέχρι 15km.
Υπόγεια νερά
Ανάλογα με το υπέδαφος τροφοδοτούν το δομικά υλικά με ιόντα, νατρίου,
καλίου, μαγνησίου, ασβεστίου, θειικά, ανθρακικά, χλωριούχα, πυριτικά.
Ατμοσφαιρικοί ρύποι
Τα SO2, SO3, NOx της ατμόσφαιρας προσβάλλουν τις ανθρακικές προσμίξεις
των κεραμικών σχηματίζοντας άλατα.
Επαφές με δομικά υλικά ή κονιάματα
Το τσιμέντο και η γύψος είναι πηγές θειικών, ανθρακικών και διαλυτών
πυριτικών αλάτων.

Διάβρωση κεραμικών από βιολογικούς παράγοντες

Μύκητες
Αναπτύσσονται σε όξινο περιβάλλον (pH 5-5,5), τρέφονται με πολύ λίγο
οργανικό υλικό, χρειάζονται υγρασία και είναι ανθεκτικοί στη έλλειψη ηλιακού
φωτός. Παράγουν οξέα (θειικό, οξαλικό ή κιτρικό) που διαλύουν το κεραμικό.
Φύκη
Χρειάζονται υγρασία, σχετικά υψηλή θερμοκρασία και φως. Τα σημαντικότερα
είναι τα χλωροφύκη που αντέχουν σε pH=3,5 – 9. Διαλύουν τις ανθρακικές
προσμίξεις.

Βακτήρια
Αναπτύσσονται σε αλκαλικό περιβάλλον (pH=8-8,5). Κάποια παράγουν θειικό
οξύ, άλλα αμμωνία, νιτρικό οξύ ή οργανικά οξέα που διαλύουν το κεραμικό.
Λειχήνες
Η δράση τους οφείλεται κυρίως στη μηχανική καταπόνηση λόγω ανάπτυξης των
ριζιδίων τους μέσα στο υλικό.

Διάβρωση κεραμικών
από προηγούμενες επεμβάσεις συντήρησης





Αλλοιώσεις από μηχανικό καθαρισμό
Αλλοιώσεις από διαλυτά άλατα λόγω καθαρισμού του υαλώματος με οξύ
Ρηγματώσεις από τη διόγκωση των μεταλλικών συνδέσμων
Κιτρίνισμα, ρηγμάτωση, αποφλοίωση, θραύση του υαλώματος λόγω χρήσης
κόλλας, στερεωτικού ή υλικού συμπλήρωσης.

Συντήρηση κεραμικών





Μηχανικός καθαρισμός
Απομάκρυνση διαλυτών αλάτων
Καθαρισμός οργανικών λεκέδων με ουδέτερα απορρυπαντικά
Καθαρισμός βιολογικών επικαθήσεων

Πορεία συντήρησης κεραμικών
Μελέτη του υλικού

Χαρακτηρισμός

αναγνώριση σύστασης και δομής,
αποκάλυψη τεχνολογίας παραγωγής

Αποτίμηση

ιδιότητες και συμπεριφορά του υλικού που
καθορίζουν τις προδιαγραφές κατασκευής του

Αναγνώριση φθοράς

μελέτη του τύπου φθοράς, του μηχανισμού της
και του διαβρωτικού περιβάλλοντος που την
προκαλεί

Αντικατάσταση

παρασκευή νέου υλικού με τις ιδιότητες του
παλιού, σύμφωνα με τη σύσταση και την
τεχνολογία που αποκαλύφθηκε από τη
διαδικασία του χαρακτηρισμού

Στερέωση, προστασία

προτάσεις δράσης ανάλογα με τις ιδιότητες του
κεραμικού και το διαβρωτικό περιβάλλον

Χρηματοδότηση
Το παρόν υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του
εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο υλοποιείται
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
και από εθνικούς πόρους.

