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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ αλαδήηεζε, επηινγή θαη ρξήζε αλζεθηηθώλ θαη καθξόβησλ πιηθώλ 

απαζρόιεζε θη εμαθνινπζεί λα απαζρνιεί ηνπο δσγξάθνπο εδώ θη αηώλεο. 

ηελ επνρή καο νη δσγξάθνη-Αγηνγξάθνη εξγάδνληαη ζηελ ηνηρνγξαθία θπξίσο 

κε ηνπο ζύγρξνλνπο βηλπιηθνύο ή αθξπιηθνύο θνξείο θαη ρξώκαηα, πξντόληα 

πνπ επηδεηθλύνπλ απνδεδεηγκέλα πιένλ κηθξή αληνρή ζην ρξόλν. Ζ παξνύζα 

κειέηε παξνπζηάδεη ηε ρεκηθή ηαπηόηεηα ησλ θιαζηθώλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ 

θαη αθνινύζσο θαηαδεηθλύεη όηη ε πδξύαινο απνηειεί έλα θπζηθό (νηθνινγηθό) 

πξντόλ θαηάιιειν γηα μεξνγξαθία επάλσ ζε ζνβά, πιήξσο ζπκβαηό θαη 

ζπγγελέο κε ηα παηξνπαξάδνηα θιαζηθά νηθνδνκηθά πιηθά (αζβέζηε, 

καξκαξόζθνλε, άκκν) Τπεξέρεη πνιύ ζε αληνρή θαη καθξνβηόηεηα ησλ 

επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελσλ πιαζηηθώλ ρξσκάησλ θαη θνξέσλ (βηλπιηθώλ θαη 

αθξπιηθώλ). Τπεξέρεη αθόκα θαη ζε ζρέζε κε ην απγό θαη ηελ θαδεΐλε (ζηελ 

ηνηρνγξαθία) αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζσζηά. 
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ΜΕΡΟ Ι - ΓΕΝΙΚΕ ΓΝΩΕΙ 
 

 
Εηθόλα 1 Σνηρνγξαθία πδξπάινπ (δηαθνζκεηηθό) 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Οη αλαινγίεο πνπ δίλνληαη ζηελ παξνύζα κειέηε είλαη ελδεηθηηθέο. 

Ο ζπγγξαθέαο ΓΔΝ ΦΔΡΔΗ ΔΤΘΤΝΖ ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ηνπ θνληάκαηνο 

ή/θαη ηνπ δσγξαθηθνύ έξγνπ ηνπ αλαγλώζηε. Ο αλαγλώζηεο είλαη εμ νινθιήξνπ 

ππεύζπλνο λα δνθηκάδεη ην είδνο θαη ηηο αλαινγίεο ησλ πιηθώλ πξηλ πξνβεί ζηελ 

εθηέιεζε ηεο δσγξαθηθήο δεκηνπξγίαο ηνπ ώζηε λα βξεη ηηο θαηαιιειόηεξεο γηα 

ηελ πεξίπησζή ηνπ. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 Ζ ζπγγξαθή ηεο παξνύζαο εξγαζίαο-κειέηεο μεθίλεζε ην 2001 θαη 

νινθιεξώζεθε ην 2004, κε ζθνπό λα θαιύςεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

ζρνιώλ δσγξαθηθήο-Αγηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ ηνηρνγξαθία θαη ηελ 

απαίηεζε γηα αλζεθηηθά ζην ρξόλν έξγα. Όκσο πήξε ηελ ηειηθή ηεο κνξθή ην 

2016, όπνπ έγηλε θάπνηα επηθαηξνπνίεζε θαη δηεπζεηήζεθαλ νξηζκέλεο 

ειιείςεηο ηεο. 

  

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 Ζ  αλαδήηεζε,  επηινγή θαη ρξήζε  αλζεθηηθώλ θαη καθξόβησλ 

πιηθώλ απαζρόιεζε θη  εμαθνινπζεί λα  απαζρνιεί ηνπο δσγξάθνπο θη 

 Αγηνγξάθνπο
1
  εδώ θη αηώλεο. ηελ επνρή καο νη  δσγξάθνη-Αγηνγξάθνη 

 εξγάδνληαη ζηελ ηνηρνγξαθία θπξίσο κε ηνπο ζύγρξνλνπο βηλπιηθνύο  ή 

 αθξπιηθνύο θνξείο θαη ρξώκαηα, πξντόληα πνπ  επηδεηθλύνπλ  απνδεδεηγκέλα 

πιένλ κηθξή  αληνρή ζην ρξόλν. Αξθεηνί δε ρξεζηκνπνηνύλ θαη δηδάζθνπλ ηε 

ρξήζε βηλπιηθώλ θη αθξπιηθώλ θνξέσλ αθόκα θαη ζηε θνξεηή εηθόλα, 

εθηνπίδνληαο ην απγό πνπ είλαη ν πιένλ θαηάιιεινο θνξέαο ζηελ πεξίπησζε 

απηή
2
. 

Ζ παξνύζα κειέηε  απνηειεί κία πξνζέγγηζε θαη γλσξηκία κε ηνλ/ηελ 

πδξύαιν,  έλα όρη ηόζν γλσζηό  πιηθό  ζηνλ πνιύ θόζκν.  Ο/ε   πδξύαινο 

 απνηειεί  έλα θαζαπηό  αλόξγαλν  πιηθό (ππνθίηξηλν δηαθαλέο  πγξό πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη  σο θνξέαο γηα επηηόπηα δσγξαθηθή επί μεξνύ θνληάκαηνο
3
 

δειαδή ζηελ  μεξνγξαθία (secco).  Ζ νπηηθή  εληύπσζε ηεο δσγξαθηθήο κε 

ρξώκαηα  πδξπάινπ  κνηάδεη κε απηή ηεο ηερληθήο ηεο λσπνγξαθίαο 

(fresco) πεξηζζόηεξν  από  νπνηαδήπνηε  άιιε ηeρληθή secco. H πδξύαινο 

είλαη πνιύ απινπνηεκέλα θαζαξή άκκνο ζαιάζζεο (SiO2), πνπ έρεη 

ζεξκαλζεί καδί κε πνηάζα (K2CO3) ζηνπο 1400 
ν
C. Καηόπηλ ην  πγξό κίγκα 

ππνβάιιεηαη ζε  πςειή πίεζε (20 bar), ςύμε θη αξαίσζε κε λεξό. ύκθσλα 

κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα  εηαηξεία KEIMFARBEN  ππάξρνπλ θηήξηα ζηελ 

Δπξώπε (ζε  έληνλα πγξέο ζπλζήθεο) πνπ  έρνπλ δσγξαθηζηεί ην 1890 κε 

 πδξύαιν, δελ  έρεη ιάβεη ρώξα  ελδηάκεζε ζπληήξεζε θαη ζήκεξα βξίζθνληαη 

ζε  άξηζηε θαηάζηαζε
4
. Πξνζσπηθά πηζηεύνπκε  όηη ην  πιηθό απηό  ήηαλ 

γλσζηό θαη ην ρξεζηκνπνηνύζαλ ζην Βπδάληην
5
. ήκεξα  ππάξρεη κεγάινο 

                                                
1
 Ο όξνο «Αγηνγξάθνο» δελ είλαη ν θαηαιιειόηεξνο γηα απηνύο πνπ δσγξαθίδνπλ Αγίνπο 

παξόηη ζήκεξα είλαη ν επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελνο. Ο όξνο «Αγηνγξάθνο» δελ ζπλαληηέηαη 
ζηα θείκελα ηεο Κιαζηθήο θη Αιεμαλδξηλήο πεξηόδνπ νύηε θαη ζηα Κείκελα ηεο Βπδαληηλήο 
πεξηόδνπ αιιά είλαη ζύγρξνλνο. ηα θιαζηθά Αξραία ζπγγξάκκαηα πεξί ηέρλεο ν δσγξάθνο 
θαιείηαη «Γξαθεύο» θαη πνιύ ζπάληα «Εσγξάθνο». ηα θείκελα ηεο Βπδαληηλήο πεξηόδνπ 
αιιά θαη ζηνπο όξνπο ηεο 7

εο
 Οηθνπκεληθήο πλόδνπ (πνπ αζρνιήζεθε ζε βάζνο κε ην ζέκα 

ησλ εηθόλσλ) ζπλαληηέηαη κόλν ν όξνο «Εσγξάθνο», ν γξάθσλ ηε Εσή θαη πνπζελά ν όξνο 
«Αγηνγξάθνο».   
2
 Δθηεηακέλε ζπδήηεζε θαη ζύγθξηζε ησλ πιηθώλ θαη ησλ ηερληθώλ γεληθά γίλεηαη ζηνλ 

βηβιίν: ΔΠΗΣΟΜΖ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΖΝ 
ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ,  Δθδ. Ν.Παλαγόπνπινπ, 2008 
3
 μεξνύ θνληάκαηνο πνπ θαηά πξνηίκεζε  ζπλίζηαηαη κόλν από παξαδνζηαθά  πιηθά δειαδή 

καξκαξόζθνλε, αζβέζηε, άκκν. 
4
 πιεξνθνξίεο ζηελ  ει. δηεύζπλζε http://www.keimpaints.co.uk/sub_pages/History.htm, 

πξνζπειάζηεθε 1-11-2001 
5
 δελ  έρνπκε άκεζε ηζηνξηθά θαηαγεγξακκέλε  πεξίπησζε  δσγξαθηθήο κε  πδξύαιν ζε 

Μεζνγεηαθέο ρώξεο παξά κόλν ζε ρώξεο ηνπ Βνξξά από ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα, αιιά 

http://www.keimpaints.co.uksubpagesHistory.htm
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 Ναόο ζην Νέν Κόζκν  Αζελώλ (Άγηνο Γεώξγηνο Κπλνζάξγνπο), θαη δελ είλαη ν 

κόλνο ζηελ επηθξάηεηα,  όπνπ είλαη  δσγξαθηζκέλνο κε ην πιηθό απηό.   

 

ΚΟΝΗΑΜΑΣΑ 

 Χο θνληάκαηα ραξαθηεξίδνληαη ηα  πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γεληθά 

ζηηο νηθνδνκηθέο  εξγαζίεο
6
. Γηαθξίλνληαη ζε  αεξνπαγή  ή  πδαηνπαγή 

αλαθνξηθά κε ην πεξηβάιινλ πνπ  απαηηείηαη γηα ηε ζθιήξπλζή ηνπο. Γειαδή 

αλ ηα θνληάκαηα ζθιεξαίλνπλ ιόγσ ηεο παξνπζίαο  αέξα νλνκάδνληαη 

 αεξνπαγή ελώ όηαλ γηα ηε ζθιήξπλζή ηνπο  απαηηείηαη κόλν λεξό 

 νλνκάδνληαη  πδαηνπαγή.   

 

Σν θνλίακα
7
 απνηειεί κίγκα ησλ δύν  αθόινπζσλ ζπζηαηηθώλ: ηεο θνλίαο 

(ζπλδεηηθήο  ύιεο) θαη ησλ  αδξαλώλ  πιηθώλ (πνύ δελ  αληηδξνύλ ρεκηθά κε 

ηελ θνλία  αιιά πξνζδίδνπλ ζην κίγκα θαιύηεξεο  ηδηόηεηεο). Κνλίεο  είλαη  ν 

 αζβέζηεο, ην ηζηκέλην,  ε  άξγηινο  θαη ν γύςνο.  Αδξαλή  πιηθά είλαη ηα 

ραιίθηα (ζθύξνη),  ε  άκκνο,  ε  καξκαξόζθνλε θ.ά. 

 

 

 

 

 

Πεξηζζόηεξα γηα ηηο θνλίεο: 

Οη θνλίεο είλαη ηα  πιηθά-θπξίσο ζθόλεο- πνπ κεηά ηελ   αλακημή ηνπο κε ην 

λεξό κεηαηξέπνληαη ζε πνιηό κε ζπγθνιιεηηθέο  ηδηόηεηεο. Σέηνηα  πιηθά είλαη: 

 

1. Ο ζβεζκέλνο αζβέζηεο (πδξνμείδην ηνπ  αζβεζηίνπ-Ca(OH)2). 

 Παξάγεηαη  από  αζβεζηόιηζνπο (CaCO3) νη  νπνίνη ππξώλνληαη ζε 

θαηάιιεινπο θιηβάλνπο (γηα αξθεηέο εκέξεο) κε  ειάρηζηε πνζόηεηα αέξα, 

πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ  αθαίξεζε δηνμεηδίνπ ηνπ  άλζξαθα (CO2)  από ην 

κόξηό ηνπο. Σν πξντόλ πνπ πξνθύπηεη ιέγεηαη δσληαλόο ή  αλακκέλνο 

 αζβέζηεο (CaO). Μεηαηξέπεηαη ζε ζβεζκέλν  αζβέζηε (πδξνμείδην ηνπ 

 αζβεζηίνπ- Ca(OH)2) κε πξνζζήθε λεξνύ (H2O). Ζ αληίδξαζε απηή παξάγεη 

έληνλε ζεξκόηεηα (εμώζεξκε).  Ο ζβεζκέλνο  αζβέζηεο  αθήλεηαη γηα  αξθεηό 

ρξνληθό δηάζηεκα κέζα ζε λεξό ζηε δηάξθεηα ηνπ  νπνίνπ ζρεκαηίδεη 

πξννδεπηηθά κηα  νκνηνγελή κάδα,  καιαθή, πνιύ ιεπθή (βιέπε Δηθόλα 4), 

θαπζηηθή (έληνλα αιθαιηθή). Γηα ηε ζύλζεζε ηνπ  αζβεζηνθνληάκαηνο, ηνπ 

 πιηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ρηηζίκαηα, ζνβαηίζκαηα, ζην θόιιεκα ησλ 

καξκάξσλ θ.ά., ν  αζβέζηεο  αλακηγλύεηαη ζε θαηάιιειεο  αλαινγίεο κε 

 αδξαλή  πιηθά (άκκν-ππξηηηθά άιαηα, ζεξατθή γε, θ.ό.θ.) θαη λεξό. Σν 

 αζβεζηνθνλίακα είλαη  αεξνπαγέο γηαηί ζθιεξαίλεη κε ηνλ  αέξα  άξα δελ 

                                                                                                                                       
έκκεζεο αλαθνξέο. Π.ρ. ζηελ «ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΤΣΗΚΡΑΣΟΡΗΑ» ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Cambridge, Κεθάιαην: ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΔΠΗΣΖΜΖ-ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ηόκνο Β, 
ΔΚΓΟΔΧΝ ΜΔΛΗΑ, ζει.827-828, αλαθέξεη όηη νη Βπδαληηλνί ήζαλ βαζείο γλώζηεο ηεο 
ηερλνινγίαο ηνπ γπαιηνύ, γλώξηδαλ ηελ θόιια γηα γπαιί... ήκεξα ε πδξύαινο 
ρξεζηκνπνηείηαη σο θόιια γηα γπαιί.  
6
 ΥΖΜΔΗΑ Γ΄ Γπκλαζίνπ, ΔΛΛΖΝΟΔΚΓΟΣΗΚΖ, 2000 

7
 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ, Β ηάμε 1νπ θύθινπ TEE, ΣΟΜΔΑ ΥΖΜΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, 

Ο.Δ.Γ.Β., 1999, ζει. 189-196  

θνλίακα = θνλία +   αδξαλή  πιηθά 
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κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε  ππνβξύρηεο  εθαξκνγέο.  Αλ  όκσο  ν 

 αζβέζηεο  αληί κε  άκκν  αλακηρζεί κε ζεξατθή γε-άκκν  εθαηζηεηνγελνύο 

πξνέιεπζεο- πεηπραίλεηαη  πδαηνπαγήο  αζβεζηνθνλία  ε  νπνία ζθιεξαίλεη 

θαη  ππνβξύρηα.   

 Ζ ζθιήξπλζε ησλ  αζβεζηνθνληακάησλ είλαη  έλα πεξίπινθν  αξγό 

θπζηθνρεκηθό θαηλόκελν  όπνπ  ν  αζβέζηεο (Ca(OH)2)   απνξξνθά δηνμείδην 

ηνπ  άλζξαθα θαη κεηαηξέπεηαη  εθ λένπ ζε  αλζξαθηθό  αζβέζηην (CaCO3) 

θηάλνληαο πεξίπνπ ζηε κνξθή πνπ είρε πξηλ ηελ πύξσζε  απνβάιινληαο 

ηαπηνρξνλα λεξό. Σν θαηλόκελν απηό πεξηγξάθεηαη  από ηελ παξαθάησ 

 αληίδξαζε: 

 

Ca(OH)2  CO2  CaCO3  H2O 

 

 Δηζη  εμεγείηαη  ε  απνβνιή  πδξαηκώλ  από θξεζθνζνβαηηζκέλνπο 

ηνίρνπο. 

 

2. Σν  ηζηκέλην παξάγεηαη  από ηελ πύξσζε κίγκαηνο  αξγηιηθώλ, 

 αζβεζηνύρσλ θαη ππξηηηθώλ   πιηθώλ ζε θαηάιιειεο  αλαινγίεο.  Ζ 

πξνεηνηκαζία γίλεηαη ζε εηδηθνύο θιηβάλνπο.  Τπάξρνπλ πνιιέο πνηθηιίεο 

ηζηκέληνπ πνπ  αληηζηνηρνύλ ζηηο δηάθνξεο  απαηηήζεηο ησλ θαηαζθεπώλ. 

Υαξαθηεξηζηηθό κέγεζνο ηνπ ηζηκέληνπ είλαη ν ρξόλνο επίηεπμεο ηεο 

ζθιεξόηεηά ηνπο από ηελ  ζηηγκή ηεο αλάκημήο ηνπ κε λεξό (πδαηνπαγέο 

πιηθό). Ο ζπλήζεο ρξόλνο  απόθηεζεο ηεο ηειηθήο ζθιεξόηεηαο πεηπραίλεηαη 

ζε 28 κέξεο  αιιά  νξηζκέλεο πνηθηιίεο ηζηκέλησλ θηάλνπλ ζηελ ηειηθή ηνπο 

ζθιεξόηεηα ζε κεξηθέο  ώξεο. 

Σν ηζηκέλην γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί  αλακηγλύεηαη κε λεξό θαη  άκκν γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηζηκεληνθνλίαο  ε κε  άκκν, λεξό θαη ζθύξνπο (ραιίθηα) γηα ηελ 

θαηαζθεπή ζθπξνδέκαηνο (κπεηόλ). Μηα ραξαθηεξηζηηθή  ηδηόηεηα ησλ 

ηζηκέλησλ είλαη  ε  πςειή ηνπο πξόζθπζε κε ηα ζίδεξα πνπ βπζίδνληαη ζε 

απηά  ώζηε λα  απνηειέζνπλ καδί ην  νπιηζκέλν ζθπξόδεκα (κπεηόλ  αξκέ). 

 

3. Ζ  άξγηινο
8
 είλαη ιεπηόθνθθν ρώκα  κε ην  νπνίν θαηαζθεπάδνληαη 

γεληθά ηα θεξακηθά  πιηθά. Tα  αζπξνρώκαηα θαη θνθθηλνρώκαηα πνπ 

 απαληώληαη  αθζόλσο ζηε ρώξα καο είλαη  αξγηιηθά πεηξώκαηα. Δίλαη θπξίσο 

κίγκα  έλπδξσλ  ππξηηηθώλ  ελώζεσλ ηνπ  αξγηιίνπ-αινπκηλίνπ (δειαδή 

πεξηέρνπλ ζην κόξηό ηνπο λεξό), κε  δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ θαη ζθνλώλ 

ινηπώλ  νξπθηώλ. Μεηά ηελ  απνξξόθεζε λεξνύ  κεηαηξέπεηαη ζε πνιύ 

πιαζηηθό  πιηθό, ηνλ πειό πνπ πιάζεηαη εύθνια  αιιά ζθιεξαίλεη θαζώο 

ζηεγλώλεη. Όηαλ ςεζεί ζε  πςειή ζεξκνθξαζία  εληόο θιηβάλνπ παζαίλεη 

 ηζρπξή ζπζηνιή θαη κεηαηξέπεηαη ζε  άθακπηε πνξώδε κάδα ράλνληαο 

παξάιιεια ηελ πιαζηηθόηεηά ηεο θαη παξνπζηάδνληαο  επηπιένλ   ηζρπξή 

 αληίζηαζε ζηε δηείζδπζε ηνπ λεξνύ (ςεκέλνο πειόο).  Ζ  άξγηινο  απνηειεί 

ηελ πξώηε  ύιε ζηελ θαηαζθεπή δνκηθώλ ηνύβισλ,  αγγείσλ, θεξακηδηώλ, 

πήιηλσλ ζθεπώλ θ.ά.   

 

                                                
8
 ΝΔΑ ΓΟΜΖ, Σ.5, ζει. 53 (1996) θαη ΜΔΓΑΛΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΟΠΑΗΓΔΗΑ Σ.3, ζει. 

258 (1976) 
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4.  Ο γύςνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα κηθξέο  εξγαζίεο πνπ  απαηηνύλ γξήγνξε 

ζθιήξπλζε-κεξηθά ιεπηά, πάληα ζε  εζσηεξηθνύο ρώξνπο θαζώο ην λεξό θαη 

 ε  πγξαζία ηνλ δηαιύνπλ. Σν  πιηθό απηό (αεξνπαγέο) πξνέξρεηαη από 

πύξσζε ζε θιηβάλνπο γπςόπεηξαο  ή έλπδξνπ ζεητθνύ  πδξνμεηδίνπ ηνπ 

 αζβεζηίνπ  όπνπ θαη  απαιιάζζεηαη  κεξηθώο από ην λεξό (Ζ2Ο) θαη 

κεηαηξέπεηαη ζε εκηέλπδξν ζεητθό αζβέζηην (CaSO4). Kαηά ηε ρξήζε ηνπ 

αλακηγλύεηαη κε λεξό, νπόηε απνθαζίζηαηαη ε αξρηθή έλσζε πξηλ ηελ 

πύξσζε. 

 

 

 
Εηθόλα 2 Σνηρνγξαθία πδξπάινπ (δηαθνζκεηηθό) 
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΥΖΜΔΗΑ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΣΖΝ 

ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΖ 

 

Σα ρεκηθά ζηνηρεία ηνπ θινηνύ ηεο Γεο: Σα ζπζηαηηθά ρεκηθά ζηνηρεία 

ηνπ θινηνύ ηεο Γεο ζε δηάηαμε θζίλνπζαο ζπγθέληξσζεο είλαη
9
 

 

ΤΣΑΣΗΚΑ ΣΟΤ ΦΛΟΗΟΤ ΣΖ ΓΖ 

Όλνκα (ρεκηθόο ζπκβνιηζκόο)  

ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ (%) 

Ομπγόλν (Ο) 46.6 

Ππξίηην (Si) 27.7 

Αξγίιην  ή  ζπλώλπκα Αινπκίλην (Αl) 8.1 

ίδεξνο (Fe) 5 

Αζβέζηην (Ca) 3.6 

Νάηξην (Na) 2.8 

Κάιην (K) 2.6 

Μαγλήζην (Mg) 2.1 

Σηηάλην (Ti) 0.4 

Κάπνηα αθόκα ζηνηρεία 1.1 
Πίλαθαο 1 πζηαηηθά θαη ζπγθεληξώζεηο ηνπο ζην θινηό ηεο Γεο 

 

 Ο ιόγνο ηεο παξάζεζεο ησλ δεδνκέλσλ απηώλ ζηελ παξνύζα κειέηε 

είλαη πνιύ  απιόο. Ο  άλζξσπνο ζην πέξαζκα ησλ αηώλσλ  αμηνπνίεζε θαη 

αμηνπνηεί επξύηαηα ηα  πιηθά ηνπ θινηνύ ηεο Γεο ζηηο  νηθνδνκηθέο ηνπ εξγαζίεο 

(θαη ηη άιιν ζα κπνξνύζε λα θάλεη;).  Έηζη  νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα 

πξνζέγγηζεο ησλ νηθνδνκηθώλ  πιηθώλ θαη ησλ ζπκβαηώλ κε απηά 

δσγξαθηθώλ κέζσλ δελ ζα κπνξνύζε λα  αγλνήζεη ηελ παξαπάλσ θαηαλνκή 

ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ ζην θινηό ηεο Γεο. 

      

Υεκηθή πξνζέγγηζε ζηα νηθνδνκηθά  πιηθά (θνλίεο θαη  αδξαλή 

 πιηθά: 

 

Ππξίηην (Si): Μαδί κε ην 

 νμπγόλν  απνηεινύλ ηα πιένλ 

δηαδεδνκέλα ρεκηθά ζηνηρεία 

ηνπ θινηνύ ηεο Γεο  όπσο 

πξνθύπηεη θαη  από ηνλ 

παξαπάλσ πίλαθα. πλαληάηαη 

θπξίσο  ζηελ  άκκν ηεο 

ζαιάζζεο, ζηα θνθθηλνρώκαηα 

θαη ηα  αζπξνρώκαηα  (κε ηε 

κνξθή SiO2), ζηηο 

αζβεζηόπεηξεο σο πξόζκημε,  

ζηα ππξηηηθά  άιαηα θ.ά. Σν 

ππξίηην 

πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε  από 

                                                
9
 ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΓΖ, Σhe Open University, ΔΚΓΟΔΗ ΚΟΤΣΟΤΜΠΟ, 1985, ζει. 48 

 

ρήκα 1 

Σεηξάεδξν Si(O12)4 
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ηνπο  Αηγππηίνπο γηα ηελ παξαζθεπή γπαιηνύ  ζεξκαίλνληαο ηελ  άκκν ηεο 

ζαιάζζεο (SiO2). Σν Si είλαη άκεηαιιν, ηεηξαζζελέο θαη  εκθαλίδεηαη ζε 

δηάθνξεο κνξθέο  αλάινγα κε ηνλ ηξόπν παξαζθεπήο ηνπ. Με ζέξκαλζε 

 ελώλεηαη κε ην  νμπγόλν (Ο) ζρεκαηίδνληαο δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ  

(SiO2). Δπηπιένλ  ελώλεηαη κε  πδξνγόλν, ππξηηηθά  άιαηα, ππξηηηθά  νμέα, 

 αινγόλα θ.ά. 

 

Ππξηηηθά  άιαηα (silicates): Ππξηηηθά  άιαηα  νλνκάδνληαη νη ρεκηθέο 

ελώζεηο νη  νπνίεο  σο ζεκειηώδε δνκηθή ηνπο κνλάδα  έρνπλ ην ηεηξάεδξν 

Si(O12)4  όπνπ ζην θέληξν ηνπ  βξίζθεηαη  άηνκν ππξηηίνπ (Si),  ελώ ζηηο  

ηέζζεξηο θνξπθέο ηνπ  ππάξρνπλ  άηνκα  νμπγόλνπ (O) (ρήκα 1). ηίο ζέζεηο 

Υ1, Υ2, Υ3 θαη Υ4 κπνξνύλ λα πξνζαξηεζνύλ  απιά  άηνκα (Κ, Νa θ.ά.) είηε 

όκάδεο  άηνκσλ (Κ2Ο, CaO, Na2O θ.ά.) είηε άιια ηεηξάεδξα Si(O12)4.  Ζ 

ζπνπδαηόηεηα ησλ ππξηηηθώλ  αιάησλ είλαη πνιύ κεγάιε θαζώο ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ησλ πεηξσκάησλ θαη  νξπθηώλ (minerals) ηνπ θινηνύ ηεο 

Γεο είλαη ππξηηηθά  άιαηα. Ζ πνηθηιία ησλ ππξηηηθώλ  αιάησλ είλαη ηεξάζηηα 

θαζώο ηηο ζέζεηο Υ1, Υ2, Υ3 θαη Υ4 ηεο δνκηθήο κνλάδαο ηνπ ρήκαηνο 1 

κπνξνύλ λα θαηαιάβνπλ πνιιέο ρεκηθέο  νληόηεηεο  όπσο πξνλαθέξζεθε. 

 

Δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ  ή ππξηηηθό  νμύ (SiO2-silica):  Αλ  όιεο ηηο 

ζέζεηο Υ1, Υ2, Υ3 θαη Υ4 ηνπ ηεηξαέδξνπ Si(O12)4  ηνπ ρήκαηνο 1 

θαηαιάβνπλ επίζεο ηεηξάεδξα Si(O12)4  ηόηε  ε  έλσζε πνπ πξνθύπηεη  έρεη 

ρεκηθό ηύπν SiO2 θαη  νλνκάδεηαη δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ. Σέηνην  πιηθό 

 απνηειεί  ε άκκνο ηεο ζαιάζζεο (βεβαίσο εκπεξηέρεη θαη θάπνηεο  επηπιένλ 

νπζίεο  σο πξνζκίμεηο  ή  αθαζαξζίεο). Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνύ  ελώλνληαη 

ηα ηεηξάεδξα Si(O12)4  ζην ρώξν δίλνπλ θαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο δηνμεηδίνπ 

ηνπ ππξηηίνπ (π.ρ. ραιαδία, ραιθεδόλην, θ.ά.) 

 

  Αξγίιην ή  Αινπκίλην (Αl)
10

:  Απνηειεί ην ηξίην πην δηαδεδνκέλν  ρεκηθό 

ζηνηρείν ηνπ θινηνύ ηεο Γεο κεηά ην  Ομπγόλν θαη ην Ππξίηην. Δίλαη κέηαιιν θαη 

παξνπζηάδεη  ηζρπξή ρεκηθή ηάζε πξνο ην  νμπγόλν θαη δελ βξίζθεηαη 

απηνθπέο  αιιά ζπλαληάηαη κε ηε κνξθή  νμεηδίνπ (π.ρ. Al2O3)  ή ππξηηηθνύ 

αξγηιηθνύ άιαηνο.  Απνηειεί ζπζηαηηθό ησλ πεξηζζνηέξσλ ζπλεζηζκέλσλ 

 νξπθηώλ θαη πεηξσκάησλ  εθηόο ηνπ αζβεζηνιίζνπ.  

 

Άξγηινο-πειόο:  Ζ  άξγηινο
11

 είλαη ιεπηόθνθθν ρώκα ην  νπνίν κεηά ηελ 

αλακημή ηνπ κε λεξό  απνηειεί ηελ πξώηε  ύιε ησλ θεξακηθώλ  πιηθώλ. Δίλαη 

θπξίσο κίγκα  νμεηδίνπ ηνπ αξγηιίνπ δειαδή  αινπκίλαο (Al2O3) κε δηνμείδην 

ηνπ ππξηηίνπ  (ππξηηηθνύ νμένο (SiO2-silica)) θαη ζθνλώλ ινηπώλ  νξπθηώλ ζε 

κηθξέο πεξηεθηηθόηεηεο.    

 

Tζηκέλην:  Απνηειεί κίγκα ελώζεσλ αζβεζηίνπ (Ca), ππξηηηθώλ ελώζεσλ 

(Si), αξγηιίνπ (Al), θαη ζηδήξνπ (Fe)
12

. Πηό ζπγθεθξηκελα  απνηειεί κίγκα 

                                                
10

 ΜΔΓΑΛΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΟΠΑΗΓΔΗΑ Σ.3, ζει. 254 
11

 ΝΔΑ ΓΟΜΖ, Σ.5, ζει. 53 (1996) θαη ΜΔΓΑΛΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΟΠΑΗΓΔΗΑ Σ.3, 
ζει. 258 (1976) 
12

 ΥΖΜΔΗΑ Γ΄ Γπκλαζίνπ, ΔΛΛΖΝΟΔΚΓΟΣΗΚΖ, 2000, ζει.25 
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νμεηδίνπ ηνπ αζβεζηίνπ (CaO),  δηνμεηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ (SiO2),  αινπκίλαο 

(Al2O3) θαη νμεηδίνπ ηνπ ζηδήξνπ (Fe2O3)
13

. 

 

Πέηξα νηθνδνκηθήο: Οη πέηξεο
14

 πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο  δνκηθέο 

έξγαζίεο είλαη θπξίσο θνηλνί αζβεζηόιηζνη. Οη αζβεζηόιηζνη απνηεινύληαη 

θπξίσο από αλζξαθηθό αζβέζηην- CaCO3 (ζε πνζνζηό 75%) θαη από άιιεο 

ελώζεηο (MgO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 ζε πνζνζηό 25%. Σα  ειιεληθά βνπλα 

είλαη σο  επί ην πιείζηνλ  αζβεζηνιηζηθά. Με ηε ζξαύζε ησλ πεηξνιίζσλ 

πξνθύπηνπλ νη ζθύξνη (ραιίθηα)  ελώ κε πεξαηηέξσ ζξαύζε ιακβάλεηαη  ε 

 άκκνο νηθνδνκώλ. 

 

Άκκνο νηθνδνκώλ: Πξνέξρεηαη  από ηε ζξαύζε πεηξόιηζσλ ζε ηόζν 

κεγάιν βαζκό  ώζηε λα παξαρζεί ιεπηή ζθόλε. Υξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

ηνηρνπνηΐα (ζνβάηηζκα), σο  αδξαλέο  πιηθό, ζηελ παξαζθεπή ζθπξνδέκαηνο 

θ.ά. ρεηηθά κε ηε ζύζηαζή ηεο  ηζρύνπλ  όζα αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο 

ζρεηηθά κε ηελ πέηξα νηθνδνκηθήο.  

 

Άκκνο ζαιάζζεο: Λακβάλεηαη  από ηηο παξαιίεο θαη ηηο 

αθξνζαιαζζηέο. Απνηειεί ηελ πιένλ δηαδεδνκέλε κνξθή δηνμεηδίνπ ηνπ 

ππξηηίνπ  ή αιιηώο ππξηηηθνύ νμένο (SiO2-silica). Υξεζηκνπνηείηαη θαη απηή 

ζηελ νηθνδνκηθή θπξίσο ζηελ θαηαζθεπή ηζηκεληνθνλίαο γηα ζηεγαλνπνηήζεηο. 

 

 
Εηθόλα 3 Άκκνο ζαιάζζεο 

 

Μαξκαξόζθνλε (ηξηκκέλν κάξκαξν): Πξνέξρεηαη  από ηε ζξαύζε 

καξκάξσλ ζε ηέηνην βαζκό  ώζηε λα πξνθύςεη πνιύ ιεπηή ζθόλε. Σν 

κάξκαξν θαη θαη΄ επέθηαζε ε καξκαξόζθνλε είλαη θπξίσο αζβεζηόιηζνο 

(δειαδή  αλζξαθηθό αζβέζηην- CaCO3). ε ηη δηαθέξνπλ  όκσο ηα κάξκαξα 

 από ηηο θνηλέο πέηξεο πνπ θη απηέο θαηά ην κεγαιύηεξν ηνπο κέξνο 

                                                
13

 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ, Β ηάμε 1νπ θύθινπ TEE, ΣΟΜΔΑ ΥΖΜΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, 
Ο.Δ.Γ.Β., 1999, ζει. 196 θαη εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό Chemistry Set 2000 (> Ζ Υεκεία ζηελ 
πξάμε>ιήκκα: Σζηκέλην/θνλίακα/γύςνο)  
14

 ΝΔΑ ΓΟΜΖ, Σ.28, ζει. 42 (1996) 
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είλαη αζβεζηόιηζνη; Σα κάξκαξα ζρεκαηίζηεθαλ ζηα βάζε ηνπ θινηνύ ηεο 

Γεο. Δθεί βξέζεθαλ θνηλά πεηξώκαηα  αζβεζηνιίζνπ ηα  νπνία ιόγσ ηεο 

κεγάιεο ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο  έιπσζαλ θαη θαηόπηλ ςύρζεθαλ κε ηέηνην 

ηξόπν πνπ  έιαβε ρώξα δεκηνπξγία θξπζηαιιηθνύ αζβεζηνιίζνπ δειαδή 

καξκάξνπ
15

. Δλδέρεηαη ε παξνπζία ππξηηηθώλ  αιάησλ  εληόο απηνύ
16

.   

 

Αζβέζηεο: είλαη νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ-Ca(OH)2. Πεξηέρεη νξηζκέλεο 

πνζόηεηεο MgO, SiO2, Al2O3, Fe2O3 θ.ά. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο 

 αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο ζηε 

ζέζε πνπ  αθνξνύζε ηα θνληάκαηα.  

 
 

 

 

 

πλήζεο ηξόπνο δηαζηξωκάηωζεο θνληακάηωλ   

 Ζ πιένλ δηαδεδνκέλε δηαζηξσκάησζε θνληακάησλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηηο  νηθνδνκέο ηα ηειεπηαία ρξόληα είλαη ε εμήο:  

1.  Σν  ππόζηξσκα (ηνίρνο) 

2.    Ο πξώηνο ζνβάο 

3.    Ο δεύηεξνο ζνβάο  

 Αλαιπηηθόηεξα ην  ππόζηξσκα δειαδή  ν ηνίρνο κπνξεί λα  απνηειείηαη 

 από ζθπξόδεκα (νπιηζκέλν θαη κε), είηε από ηζηκέληνιηζν,  ή πέηξα  ή 

ηνύβιν. 

 Ο πξώηνο ζνβάο  απνηειείηαη  από  κίγκα άκκνπ, ηζηκέληνπ θαη 

 αζβέζηε θαη  ν δεύηεξνο ζνβάο  απνηειείηαη  από καξκαξόζθνλε,  αζβέζηε 

θαη πξναηξεηηθά ιίγν ιεπθό ηζηκέλην. Αλ  επαθνινπζήζεη ηνηρνγξάθεζε κε 

 πδξύαιν θαιό (αιιά όρη ππνρξεσηηθό) είλαη θαη νη δύν ζνβάδεο λα πεξηέρνπλ 

θαη  άκκν ζαιάζζεο πιπκκέλε γηα λα απνκαθξπλζεί ην  αιάηη. 

Οη παιαηόηεξνη νηθνδόκνη (πξό ηεο επξείαο ρξήζεο ηνπ ηζηκέληνπ) 

ρξεζηκνπνηνύζαλ  σο  ππόζηξσκα πέηξα θαη  σο ζνβά  άκκν πνηακίζηα (γηα 

                                                
15

 ΥΖΜΔΗΑ Β΄ΓΤΜΝΑΗΟΤ, 1978, ΟΔΓΒ, ΚΑΡΧΝΖ, ΔΡΜΠΔΣΖ, ΦΡΑΑΡΖ 
16

 ΝΔΑ ΓΟΜΖ, Σ.21, ζει. 173 θαη ΜΔΓΑΛΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΟΠΑΗΓΔΗΑ Σ.15, ζει. 
430 (1976) 

Εηθόλα 4 Αζβέζηεο Ca(OH)2 



 12 

λα κελ πεξηέρεη αιάηη) ή ρώκα  αλακηγκέλν κε  αζβέζηε κε αλαινγία πεξίπνπ 

 έλα πξνο  έλα
17

. 

 

Με βάζε όια ηα παξαπάλσ νη ρεκηθέο   νληόηεηεο πνπ θπξίσο παίξλνπλ 

κέξνο ζηελ νηθνδνκηθή είλαη: 

i.   Αξγίιην κε κνξθή  νμεηδίνπ Al2O3 (απνηειεί ζπζηαηηθό ηνπ ηζηκέληνπ, 

ησλ ηνύβισλ, ηεο πέηξαο, ηεο άκκνπ θαη ηνπ αζβέζηε). 

 

ii.  Ππξηηηθά άιαηα ηνπ αξγηιίνπ-

silicates (απνηεινύλ ζπζηαηηθό 

ηνπ ηζηκέληνπ, ησλ ηνύβισλ 

θ.ά.). 

  

iii. Δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ -SiO2 

(απνηειεί ζπζηαηηθό ηεο άκκνπ 

ζαιάζζεο, ηνπ ηζηκέληνπ, ηνπ 

αζβέζηε, ηεο άκκνπ  θαη 

ζπλαληάηαη ζηα ηνύβια). 

 

iv.  Αζβεζηνύρεο  ελώζεηο 

δειαδή  ελώζεηο 

ηνπ αζβεζηίνπ (Ca)  όπσο:  

a.  αλζξαθηθό  αζβέζηην 

(CaCO3) (απνηειεί ζπζηαηηθό 

ηεο πέηξαο θαη ησλ 

παξαγώγσλ ηεο δειαδή ηεο 

άκκνπ νθνδνκώλ θαη ηνπ 

ραιηθηνύ θαζώο θαη ηεο καξκαξόζθνλεο), νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ 

(CaO) (απνηειεί ζπζηαηηθό ηνπ ηζηκέληνπ θαη ηνπ θνηλνύ  αζβέζηε),  

b.   πδξνμείδην ηνπ αζβεζηίνπ Ca(OH)2 (ζβεζκέλνο  αζβέζηεο 

νηθνδνκηθήο). 

  

v.  Ομείδηα ηνπ ζηδήξνπ Fe2O3 (απνηειoύλ ζπζηαηηθά ηνπ ηζηκέληνπ, ηεο 

πέηξαο νηθνδνκηθήο, ηεο άκκνπ, ηνπ αζβέζηε). 

                                                
17

  όπσο καο είπε  παιαηόο θηίζηεο. 

  

ρήκα 2 

Σππηθή δηαζηξσκάησζε θνληακάησλ 
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ΠΗΝΑΚΑ ΓΟΜΗΚΧΝ ΤΛΗΚΧΝ ΣΟΗΥΟΠΟΗΨΑ ΚΑΗ ΑΝΑΛΟΓΗΧΝ ΚΟΝΗΑΜΑΣΧΝ 
*
 

ππόζηξσκα (ηνίρνο) 

 

πξώηνο ζνβάο 

 

δεύηεξνο ζνβάο 

ζθπξόδεκα (νπιηζκέλν θαη κε) ηζηκέληνιηζνο πέηξα ηνύβιν   

Σζηκέλην αλακηγκέλν κε 

ζθύξνπο (ραιίθηα) θαη λεξό (κε 

νπιηζκέλν). Μέζα ζην κίγκα 

απηό βπζίδνληαη ζηδεξέληεο 

βέξγεο πνπ παίδνπλ ην ξόιν 

ησλ νζηώλ ζηελ νηθνδνκή 

(νπιηζκέλν ζθπξόδεκα). 

 
 

 

ρεκαηνπνηεκέλα 

παξαιιειεπίπεδα 

(κέζσ θαινππηώλ)  

πνπ ζπλίζηαληαη 

 από 

ζηεξενπνηεκέλν 

κίγκα ηζηκέληνπ, 

ιεπηνύ 

ραιηθηνύ, άκκνπ 

θαη λεξνύ. 

 

 

Κνηλνί 

αζβεζηόιηζνη 

(CaCO3) κε 

δηάθνξεο 

πξνζκίμεηο. 

 

 
 

 
 

ρεκαηνπνηεκέλα  

παξαιιειεπίπεδα 

ηα  νπνία 

πξνθύπηνπλ  από 

ςήζηκν  αξγηιηθνύ 

 πιηθνύ. 

 

Απνηειείηαη  από άκκν, 

ηζηκέλην θαη  αζβέζηε 

 
 

 

Απνηειείηαη  από 

καξκαξόζθνλε, 

αζβέζηε θαη 

πξναηξεηηθά  από ιίγν 

ιεπθό ηζηκέλην 

 

 

                                                
*
 Οη αλαινγίεο-κέξε είλαη θαη΄ όγθν. 
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Μηά εληειώο ελδεηθηηθή  

αλαινγία πιηθώλ πξνο 

θαηαζθεπή ζθπξνδέκαηνο είλαη: 

2 κέξε όγθνπ ηζηκέλην, 3 

κέξε όγθνπ άκκν, 3 κέξε 

όγθνπ ραιίθη θαη 1 κέξνο 

όγθνπ λεξό. 

 

Αθξηβέζηεξα: 60 lt ηζηκέλην 

(αληηζηνηρεί ζε δύν ζαθηά ηωλ 

50 Kg έθαζην), 80 lt άκκνο- 

πεξίπνπ 8 νηθηαθνύο θνπβάδεο 

κεγέζνπο ζθνπγγαξίζκαηνο, 

100 lt ραιίθη (ζθύξνη)-πεξίπνπ 

10 θνπβάδεο, 30 lt λεξό-

πεξίπνπ 

(απηή ε αθξηβήο αλαινγία 

αλαγξάθεηαη πάλω ζηα ζαθηά 

ηνπ εκπνξηθνύ ηζηκέληνπ γθξη 

ρξώκαηνο CEM IV/B 32.5N ή 

ιεπθνύ ρξώκαηνο CEM II 42,5 

N)   

 

 

 

 

 

Μία εληειώο ελδεηθηηθή 

αλαινγία πιηθώλ πξνο 

θαηαζθεπή πξώηνπ ζνβά 

είλαη:  1 κέξνο ηζηκέλην, 

6 κέξε  άκκνο, 1-2 κέξε 

αζβέζηεο, 1-2 κέξε 

λεξό. 

ε πεξίπησζε 

ελδερόκελεο 

αγηνγξάθεζεο κε πδξύαιν 

κέξνο ηεο άκκνπ κπνξεί 

λα αληηθαηαζηαζεί  από 

πιπκκέλε  άκκν 

ζαιάζζεο. 

------------------------------------ 

Άιιε ελαιιαθηηθή 

αλαινγία πνπ αλαγξάθεηαη 

πάλω ζηα ζαθηά ηνπ 

εκπνξηθνύ ηζηκέληνπ γθξη 

ρξώκαηνο CEM IV/B 

32.5N ή ιεπθνύ ρξώκαηνο 

CEM II 42,5 N): 

60 lt ηζηκέλην (αληηζηνηρεί 

ζε δύν ζαθηά ηωλ 50 Kg 

έθαζην), 100 lt άκκνο- 

πεξίπνπ 10 νηθηαθνύο 

θνπβάδεο κεγέζνπο 

ζθνπγγαξίζκαηνο, 30 lt 

λεξό-πεξίπνπ δειαδή 2 

κέξε ηζηκέλην, 3 κέξε 

άκκν, 1 κέξνο λεξό. 

Μία  εληειώο 

ελδεηθηηθή αλαινγία 

πιηθώλ πξνο 

θαηαζθεπή δεύηεξνπ 

ζνβά είλαη:  3 κέξε 

καξκαξόζθνλε, 2  

κέξε  αζβέζηεο θαη 

ιίγν ιεπθό ηζηκέλην 

(πξναηξεηηθά). 

ε πεξίπησζε 

ελδερόκελεο 

αγηνγξάθεζεο κε 

πδξύαιν  κέξνο ηεο 

καξκαξόζθνλεο 

κπνξεί λα 

αληηθαηαζηαζεί από 

πιπκκέλε άκκν 

ζαιάζζεο. 
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Γπαιί (glass): Γπαιί είλαη έλα νκνγελέο πιηθό κε ηπραία, κε-θξπζηαιιηθή 

κνξηαθή δνκή (ζαλ παγσκέλν πγξό). Ζ δηαδηθαζία παξαζθεπήο ηνπ απαηηεί ηα 

ζπζηαηηθά ηνπ λα ζεξκαίλνληαη ζε ηόζν πςειή ζεξκνθξαζία ώζηε λα 

παξάγεηαη έλα πιήξσο ηεγκέλν κίγκα απηώλ, ην  νπνίν θαηόπηλ ςύρεηαη ηόζν 

γξήγνξα  όζν απαηηείηαη γηα λα γίλεη ζηεξεό αιιά λα κελ θξπζηαιισζεί, 

δειαδή ηα κόξηά ηνπ λα κελ θαηαιάβνπλ ζπκκεηξηθέο αιιά ηπραίεο ζέζεηο ζην 

ρώξν
18

. Oη γλσζηέο από ην ζρνιείν θαηαζηάζεηο ηεο ύιεο είλαη ηξεηο: 

θξπζηαιιηθή ζηεξεά, πγξή θαη αέξηα. Ζ θξπζηαιιηθή ζηεξεά θαηάζηαζε 

ραξαθηεξίδεηαη  από ηελ πεξηνδηθόηεηα ζηελ θαηαλνκή ησλ κνξίσλ ή αηόκσλ 

ηεο ζην ρώξν, δειαδή  από ηελ νκνηόκνξθε επαλάιεςε κίαο δνκηθήο 

κνξηαθήο κνλάδαο ζην ρώξν πνπ θαηαιακβάλεη ην  πιηθό. ηελ  αέξηα 

θαηάζηαζε ε θαηαλνκή ησλ κνξηαθώλ δνκηθώλ κνλάδσλ ζην ρώξν είλαη 

ζρεδόλ ηπραία. Σέινο ζηελ πγξή θαηάζηαζε νη δνκηθέο κνλαδεο βξίζθνληαη ζε 

πεξηζζόηεξν ηπραία ζέζε ζην ρώξν ζε ζρέζε κε ηελ θξπζηαιιηθή ζηεξεά 

θαηάζηαζε  αιιά όρη ηόζν ηπραία όζν ζηελ αέξηα θαηάζηαζε. ηα πγξά ηα 

κόξηα “ξένπλ”-γιπζηξνύλ ην έλα πάλσ 

ζην άιιν. Ζ πγξή θαηάζηαζε ινηπόλ 

βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ ζηεξεά θαη ζηελ 

αέξηα. Σα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη 

ζρεκαηηθά ζην ρήκα 3. ηηο θαηαζηάζεηο 

απηέο δελ έρνπλ ζέζε ην μύιν, ην 

ειαζηηθό, ηα πιαζηηθά, ε δύκε, ηα δστθά 

θύηηαξα θαη ην γπαιί. Σν γπαιί απνηειεί 

ηε ιεγνκέλε ηέηαξηε θαηάζηαζε 

ηεο ύιεο θαη ζπλδπάδεη ηελ ζηεξεόηεηα (ζπκπαγόηεηα) ησλ 

θξπζηαιιηθώλ ζηεξεώλ κε ηελ ηπραηόηεξε ρσξηθή θαηαλνκή ησλ 

κνξηαθώλ δνκηθώλ κνλάδσλ ηεο πγξήο θαηάζηαζεο (ρήκα 4β). Έλα θαη 

ην απηό  πιηθό π.ρ. Β2O3 κπνξεί λα απαληεζεί θαη ζε  θξπζηαιιηθή θαη ζε 

παιώδε θαηάζηαζε (βιέπε ρήκα 4).  

Σα γπαιηά ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο είλαη κίγκαηα ππξηηηθώλ αιάησλ 

δειαδή είλαη ελώζεηο λαηξίνπ (Na), αζβεζηίνπ (Ca), κνιύβδνπ (Pb), θαιίνπ 

                                                
18

 SCIENCE, HISTORY-A resource of glass (The Corning Museum of Glass),  

www.cmog.orgpdfaroglass.pdf (ην 2002) 

 

 

ρήκα 3 

 

 

 
Σχήμα 4 

α. β. 

 



 16 

(K) θ.ά. δηαιειπκέλσλ κέζα ζε δηνμείδην ηνπ ππξηηίνπ
19

 (SiO2). 

Παξαζθεπάδνληαη ζε εηδηθά θακίληα κε ζύληεμε άκκνπ ζαιάζζεο (SiO2) καδί 

κε κηθξέο πνζόηεηεο δηαθόξσλ ελώζεσλ όπσο ζόδαο (Na2CO3), αλζξαθηθνύ 

αζβεζηίνπ (δειαδή αζβεζηνιίζνπ CaCO3), νμεηδίνπ ηνπ κνιύβδνπ (PbO), 

αζξαθηθνύ θαιίνπ (πνηάζα-K2CO3) θ.ά.
20

 Οξηζκέλνη εληειώο ελδεηθηηθνί ρεκηθνί 

ηύπνη γπαιηώλ είλαη Na2O.CaO.4SiO2,  CuO.CaO.4SiO2. Σνλίδεηαη  όηη νη ηύπνη 

απηνί είλαη ελδεηθηηθνί θαζώο ε πνηθηιία ησλ ελώζεσλ πνπ κπνξνύλ λα 

ζπληερζνύλ κε ηελ άκκν ηεο ζαιάζζεο (SiO2) πξνο ζρεκαηηζκό γπαιηώλ είλαη 

πνιύ κεγάιε. 

                                                
19

  Τπάξρνπλ επίζεο βνξηθά γπαιηά όπνπ αληί ηνπ SiO2 ππάξρεη βνξηθόο αλπδξίηεο Β2O3  θαη 
ηα θσζθνξηθά γπαιηά ζηα νπνία αληί ηνπ SiO2 ππάξρεη θσζθνξηθόο αλπδξίηεο P2O5.  
20

 ΥΖΜΔΗΑ Γ ΓΤΜΝΑΗΟΤ, ΔΛΛΖΝΟΔΚΓΟΣΗΚΖ, 2000 
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ΜΕΡΟ ΙΙ - ΜΙΚΡΟ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΔΡΤΑΛΟ 
 

 

 

 

 

 
Εηθόλα 5 Σνηρνγξαθία πδξπάινπ (δηαθνζκεηηθό) 
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ΓΝΧΡΗΜΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΤΓΡΤΑΛΟ ΚΑΗ ΣΖ  ΥΖΜΔΗΑ ΣΖ 

 

Οη πξώηεο ύιεο πνπ ζπληζηνύλ έλα ρξώκα είλαη πνιύ γεληθά νη 

αθόινπζεο
21

: 

1.  Οη θνξείο: Φνξέαο
22

 (binder) ζηε δσγξαθηθή νλνκάδεηαη ην ζπζηαηηθό 

πνπ ζπλέρεη θαη ζπγθξαηεί ηηο ρξσζηηθέο (ζθόλεο) δειαδή είλαη ε 

ζπλδεηηθή ύιε ηνπ ρξώκαηνο. Φνξείο κπνξεί λα είλαη ην λεξό, ην ιάδη, 

δηάθνξεο θόιιεο, ξεηίλεο θ.ά. 

2.  Οη ρξσζηηθέο ύιεο: Απηέο απνηεινύλ ην ζώκα ηνπ ρξώκαηνο θαη είλαη 

έγρξσκεο θπζηθέο ή ρεκηθά ζπλζεηηθέο νπζίεο. 

3.  Οη βνεζεηηθέο νπζίεο: Απηέο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα πξνζδώζνπλ 

ζην ρξώκα θαιύηεξεο ηδηόηεηεο πξνζαλαηνιηζκελεο πξνο ηελ εθάζηνηε 

ρξήζε ηνπ ρξώκαηνο (π.ρ. θαιύηεξε ξεπζηόηεηα, θαηαιιειόηεξε 

ιηπαξόηεηα θ.ά.). Σέηνηεο νπζίεο είλαη ηα ζηεγαλσηηθά  πιηθά, ηα 

δηαιπηηθά θαη αξαησηηθά  πιηθά, ηα πιεξσηηθά πιηθά θαη πιήζνο άιισλ. 

 

  

 

 

 

Ζ ζρέζε ηνπ θνξέσο θαη ηεο ρξσζηηθήο ζηε δσγξαθηθή είλαη αλάινγε κε 

ηε ζρέζε ηεο θνλίαο ηζηκέληνπ κε ην ραιίθη (αδξαλέο  πιηθό) ζηα θνληάκαηα. 

  

Υξώκαηα δσγξαθηθήο-αγηνγξαθίαο δηνμεηδίνπ ηνπ ππξηηίνπ (SiO2) ή 

ζπλώλπκα ρξώκαηα πδξπάινπ γηα δσγξαθηθή απεπζείαο ζηνλ ηνίρν:   

Χο πδξύαινο (waterglass) ραξαθηεξίδεηαη ην ππξηηηθό  άιαο θαιίνπ
23

 

(potassium silicate-Κ2SiO3) θαζώο θαη ην ππξηηηθό άιαο λαηξίνπ. Βξίζθεηαη ζε 

πγξή κνξθή θαη θπιάζζεηαη ζε πιαζηηθά ή εζσηεξηθώο πιαζηηθνπνηεκέλα 

δνρεία. Από εδώ θαη θάησ όκσο, όηαλ αλαθέξνπκε ηνλ όξν πδξύαινο ζα 

ελλννύκε κόλν ην ππξηηηθό άιαο θαιίνπ
24

. Ζ πδξύαινο ρξεζηκνπνηείηαη σο 

θνξέαο θαηόπηλ αξαίσζεο κε νξηζκέλε πνζόηεηα λεξνύ. Όηαλ κία ρξσζηηθή-

ζθόλε αλακηρζεί κε πδξύαιν ηόηε παίξλνπκε έλα ρξώκα πδξπάινπ.  

Δίλαη θαηάιιειε γηα δσγξαθηθή, Αγηνγξαθία θαη βάςηκν ΑΠΔΤΘΔΗΑ 

επάλσ ζε αζβεζηώδε θαη ηζηκεληέληα θνληάκαηα θαη επηπιένλ γηα απεπζείαο 

ρξήζε επάλσ ζε πέηξα, αιιά είλαη αθαηάιιειε γηα θνληάκαηα γύςνπ. 

 ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ Ζ ΥΡΖΖ ΣΖ ΠΑΝΧ Δ ΣΟΗΥΟ ΠΟΤ ΔΥΔΗ 

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΧ ΒΑΦΔΗ ΜΔ ΟΠΟΗΟΓΖΠΟΣΔ ΑΛΛΟ ΥΡΧΜΑ (αθξπιηθό, 

πιαζηηθό, ιαδνκπνγηά θ.ά.) γηαηί απιά δελ πξόθεηηαη λα “πηάζεη”.    

Ζ δσγξαθηθή κε πδξπαινρξώκαηα είλαη δσγξαθηθή επί μεξνύ θνληάκαηνο 

(secco). Ζ νπηηθή εληύπσζε ηεο δσγξαθηθήο κε πδξπαινρξώκαηα κνηάδεη κε 

                                                
21

 ΔΠΗΣΟΜΖ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΖΝ ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ, Δθδ. 
Ν.Παλαγόπνπινπ, 2008, ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ, Β΄ ηάμε 1νπ θύθινπ TEE, ΥΔΓΗΑΜΟ 
ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ, ΣΟΜΔΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ, Ο.Δ.Γ.Β., 1999, ζει. 107  
22

  Από ην βηβιίν: Natural Paints with Reto Messmer, Carole Crews, 
http://www.networkearth.org/naturalbuilding/paints.html 
23

 Παξαπέκπεζηε πην πάλσ ζηηο ζεκεηώζεηο όπνπ επεμεγείηαη ν όξνο ππξηηηθό άιαο. 
24

 Ζ πδξύαινο λαηξίνπ δελ έρεη ηόζν αμηόπηζηε ζπκπεξηθνξά όπσο ε πδξύαινο θαιίνπ 

Υξώκα   
θνξέαο (ζπλδεηηθή  ύιε)  ρξσζηηθή  βνεζεηηθέο νπζίεο 
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απηή ηεο ηερληθήο ηεο λσπνγξαθίαο (fresco) πεξηζζόηεξν  από νπνηαδήπνηε 

άιιε ηερληθή ηeρληθή secco. 

 

H πδξύαινο πνιύ απινπνηεκέλα θαη κε αξθεηή αθαίξεζε, είλαη άκκνο 

ζαιάζζεο ζε πγξή κνξθή ή γπαιί ξεπζηνπνηεκέλν. νβάδεο νη νπνίνη 

πξννξίδνληαη λα αγηνγξαθεζνύλ κε ρξσζηηθέο πνπ έρνπλ σο θνξέα πδξύαιν 

ελδείθλπηαη λα πεξηέρνπλ κηα πνζόηεηα πιπκκέλεο
25

 άκκνπ ζαιάζζεο 

επηπιένλ ησλ ππνινίπσλ  πιηθώλ ηνπο εηδηθά όηαλ πξννξίδεηαη γηα εμσηεξηθά 

πεξηβάιινληα
26

. Σα ρξώκαηα γαηώδνπο πξνέιεπζεο (θπζηθέο ώρξεο, ζηέλλεο, 

όκπξεο) αλακηγλύνληαη ρσξίο πξόβιεκα κε ηελ πδξύαιν. Οη ζπλζεηηθέο 

ρεκηθέο ρξσζηηθέο-ζθόλεο π.ρ. ρξσκίνπ, θαδκίνπ ή θνβαιηίνπ κπνξνύλ λα 

αλακηρζνύλ κε ηελ πδξύαιν ζε γεληθέο γξακκεο ρσξίο πξνβιήκαηα
27

, 

όρη όκσο πάληα
28

. Αλ κία ρεκηθή ρξσζηηθή δελ είλαη ζπκβαηή κε ηελ πδξύαιν 

κεηά ηελ αλάκημε ρξσζηηθήο-πδξπάινπ, ην κίγκα “θόβεη” θαη θαζίζηαηαη πιένλ 

αθαηάιιειν πξνο ρξήζε. πλεπώο ελδείθλπηαη πξν ηεο δσγξαθηθήο κε 

πδξύαιν λα πξνεγνύληαη δνθηκέο αλάκημεο ρξσζηηθήο-πδξπάινπ θη 

εθαξκνγήο ηνπ κίγκαηνο ζε κηά κηθξή πεξηνρή ηνπ πξνο δσγξαθηθή 

ηνίρνπ.  

 

Πξηλ δσγξαθηζηεί έλαο ηνίρνο κε πδξπαιόρξσκα (πδξύαινο θαη ρξσζηηθή) 

θαιό είλαη λα έρεη ππνζηεί θαη ην δεύηεξν ζνβάηηζκα όπσο απηό πεξηγξάθεθε 

λσξίηεξα θαη λα αζηαξσζεί κε δηάιπκα πδξπάινπ-λεξνύ ζε αλαινγία πνπ 

εμαξηάηαη  από ηελ απνξξνθεηηθόηεηά ηνπ θαζώο θαη από άιινπο 

παξάγνληεο.  

 

Μεηά ηελ πεξάησζε κίαο ηνηρνγξαθίαο κε πδξπαινρξώκαηα, θαιό είλαη 

θαη πξέπεη λα πεξληέηαη κε δηάιπκα πδξπάινπ θαη λεξνύ σο βεξλίθη γηα 

πξνζηαζία θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ ρξσκάησλ.  

 

Η πδξύαινο  απνηειεί έλα θπζηθό πξντόλ θαη σο ππξηηηθό άιαο (ηνπ 

θαιίνπ) είλαη πιήξσο ζπκβαηό θαη ζπγγελέο κε ηα παηξνπαξάδνηα 

νηθνδνκηθά  πιηθά (όπνπ ζρεδόλ όια πεξηέρνπλ ππξίηην πνπ είλαη 

βαζηθό ζπζηαηηθό ηεο πδξπάινπ) όπσο πξνθύπηεη  από ηα παξαπάλσ 

εθηεζέληα γηα ηε ρεκηθή ηαπηόηεηα εθάζηνπ νηθνδνκηθνύ  πιηθνύ.  

 

ηελ παξνύζα  εμέηαζε ζα πεξηνξηζηνύκε ζηελ πδξύαιν KEIM FIXATIV ε 

νπνία παξαζθεπάδεηαη  από ηελ Δηαηξεία KEIMFARBEN. Όκσο ππάξρνπλ θη 

άιιεο εηαηξείεο παξαζθεπήο πδξπάινπ. Ζ ελαζρόιεζή καο κε ην πξντόλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο δελ είρε θακία δηάζεζε πξνώζεζήο ηνπ, αιιά έιαβε 

ρώξα ιόγσ έιιεηςεο ρξόλνπ ηεο επξύηεξεο αγνξάο θαη ήηαλ ζπγθπξηαθό.  

                                                
25

 Γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ θαηαζηξεπηηθώλ αιάησλ ηνπ ζαιαζζηλνύ λεξνύ  
26

 Δκείο ζε δσγξαθηθή πδξπάινπ γηα εμσηεξηθό ηνίρν πξνζζέζακε ρεκηθώο θαζαξή άκκν 
ζαιάζζεο αγνξαζκέλε από νίθν εκπνξίαο ρεκηθώλ πξντόλησλ 
27

  Όπσο καο δηαβεβαίσζε ν Πξόεδξνο ηνπΣκήκαηνο ΥΡΧΜΑΣΧΝ-ΒΔΡΝΗΚΗΧΝ-ΜΔΛΑΝΗΧΝ 
ηεο ΔΝΧΖ ΔΛΛΖΝΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ θ.Απνζηνιάθεο ζε πξνζσπηθή καο επηθνηλσλία ηνλ 
Οθηώβξε 2002 
28

 Πεξηπηώζεηο κε ζπκβαηόηεηαο νξηζκέλσλ ζπλζεηηθώλ ρεκηθώλ, δειαδή κε θπζηθήο 
πξνέιεπζεο ρξσζηηθώλ κε πδξύαιν καο αλέθεξε ν Εσγξάθνο θ.Αιέμ. Μπάηαο (2001) 
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Ζ πδξύαινο KEIM FIXATIV είλαη δηαθαλήο θη ειαθξά θίηξηλε. Όπσο 

αλαθέξεη ην ζρεηηθό δηαθεκηζηηθό εγρεηξίδην ην ζύζηεκα πδξπαινρξωκάηωλ 

ΚΔΙΜ μεθίλεζε  από ηή Βαπαξία ην 1878. Γεκηνπξγήζεθε από ηνλ ρεκηθό 

A.W.Keim θαηόπηλ ηεο απαίηεζεο ηνπ ληόπηνπ άξρνληα λα θηηαρηνύλ ζε  

εμωηεξηθνύο ηνίρνπο-ζνβαηηζκέλνπο κε αζβέζηε (CaCO3)-ηνηρνγξαθίεο νη 

νπνίεο λα είλαη αλζεθηηθέο ζηηο αληίμνεο θαηξηθέο ζπλζήθεο (πγξαζία, θξύν 

θ.η.ι.) 

 

Πξνζσπηθά πηζηεύνπκε όηη ε πδξύαινο ήηαλ γλσζηή σο πιηθό από πνιύ 

παιαηόηεξα,  από ηα ρξόληα ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο. Απιά ν ρεκηθόο 

A.W.Keim βαζίζηεθε θη επεμεξγάζηεθε νδεγίεο πξνθαηόρσλ ηνπ ρεκηθώλ  

από παιαηόηεξα ζρεηηθά ζπγγξάκκαηα. Δμάιινπ ε άκκνο ζαιάζζεο, από ηελ 

ηήμε ηεο νπνίαο πξνέξρεηαη ε πδξύαινο θαη ε θαηεξγαζία ηεο, ήηαλ από 

αηώλεο γλσζηά. Πξνο απηή ηελ άπνςε ζπληείλεη θαη ε αλαθνξά ζην  πιηθό 

giallorinν πνπ ππήξμε πηζαλόηαηα “...έλα είδνο πάινπ ή κεξηθώο ηεγκέλνπ 

 πιηθνύ...” από ηα ρξόληα ηνπ Gennini δειαδή πεξίπνπ 450 ρξόληα πξηλ ην 

1878
29

. Σηελ  "Ηζηνξία ηεοΒπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

ηνπ Cambridge, εθδ. Μειηζζα, ηνκνο 2νο, ζει. 827, 828 αλαθέξεηαη όηη ζην 

Βπδάληην νη αιρεκηζηέο πεξηέγξαθαλ ηελ παξαζθεπή θόιιαο γηα γπαιί. Χο 

γλσζηό ε πδξύαινο ρξεζηκνπνείηαη γηα ηε ζπγθόιιεζε ηνπ γπαιηνύ θαη ηεο 

πνξζειάλεο ζύκθσλα κε ηελ Δγθπθινπαίδεηα ΠΑΠΤΡΟΤ-ΛΑΡΟΤ-

ΜΠΡΗΣΑΝΝΗΚΑ 1992, ηνκνο 58, ζει. 389. 

   

 Ζ πδξύαινο ΚΔΗΜ FIXATIV ζπλίζηαηαη όπσο αλαθέξζεθε πξσηύηεξα 

 από πγξό ππξηηηθό άιαο -ππξηηηθό θάιην
30

-αλακηγκέλν κε πιεξσηηθό  πιηθό 

πνπ νλνκάδεηαη αιβίηεο
31

. Ζ πδξύαινο αλακηγλύεηαη κε ρξσζηηθέο-ζθόλεο θαη 

κε ην κίγκα απηό πδξπάινπ-ρξώκαηνο ιακβάλεη ρώξα ε ηνηρνγξάθεζε. Καηά 

ηε δηαδηθαζία ηεο ηνηρνγξάθεζεο ν θνξέαο απνξξνθάηαη  από ην 

ζνβαηηζκέλν ππόζηξσκα αληηδξώληαο ρεκηθά κε απηό θαη δίδνληαο κία 

ππξηηηθή δνκή ε νπνία ερεη θάπνην πάρνο. Δειαδή ηα πδξπαινρξώκαηα 

εηζρσξνύλ ζε θάπνην βάζνο ζην ζνβά ζε αληίζεζε κε ηα πεξηζζόηεξα 

θνηλά ρξώκαηα (ρξώκαηα απγνηέκπεξαο, αθξπιηθά θ.ά.) ηα νπνία 

ζρεκαηίδνπλ ιεπηό  πκέλην ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζνβά. 

 

 Ζ ρεκηθή απηή αληίδξαζε πδξπάινπ-ππνζηξώκαηνο είλαη ε αηηία ηεο 

κεγάιεο αληνρήο ησλ πδξπαινρξσκάησλ ζην ρξόλν θαη ζηηο  θαηξηθέο 

ζπλζήθεο αθνύ πδξπαιόρξσκα θαη ππόζηξσκα γίλνληαη  κία εληαία 

ρεκηθή νληόηεηα. Σν πδξπαιόρξσκα δελ θνιιάεη απιά ζηνλ ηνίρν αιιά 

αληηδξά ρεκηθά κε απηόλ. Ζ ππξηηηθή δνκή πνπ δεκηνπξγείηαη  από  ηελ 

αληίδξαζε απηή είλαη ζε άκνξθε θαηάζηαζε θαη όρη ζε θξπζηαιιηθή
32

 θαη ηέηνηα 

πνπ επηηξέπεη ζηνλ ηνίρν-ππόζηξσκα λα “αλαπλέεη” εκπνδίδνληαο 

ηαπηόρξνλα ηελ είζνδν ηνπ λεξνύ ηεο βξνρήο. Ζ κνλαδηθή απηή ηδηόηεηα 

                                                
29

 Daniel V. Thomson, Απγνηέκπεξα, Θεσξία θαη Πξαθηηθή,  ' Δθδ. Αξκόο, 1997, ζει. 144. 
30

 ΠΡΟΟΥΖ ΟΥΗ ΠΤΡΗΣΗΚΟ ΝΑΣΡΗΟ 
31

 ή αζηξηνο-αλόξγαλν πγξό πιηθό γαηώδνπο πξνέιεπζεο  
32

 Όπσο καο δηαβεβαίσζε ν Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο ΥΡΧΜΑΣΧΝ-ΒΔΡΝΗΚΗΧΝ-ΜΔΛΑΝΗΧΝ 
ηεο ΔΝΧΖ ΔΛΛΖΝΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ θ.Απνζηνιάθεο ζε πξνζσπηθή καο επηθνηλσλία ηνλ 
Οθηώβξε 2002 



 21 

θαζηζηά ην δσγξαθηζκέλν κε πδξπαιόρξσκα ηνίρν έλα θίιηξν κέζσ 

ηνπ νπνίνπ δηέξρνληαη επηιεθηηθά θάπνηεο νπζίεο. Π.ρ. πδξαηκνί θη αέξηα  από 

ην εζσηεξηθό ηνπ ηνίρνπ κπνξνύλ λα θηλνύληαη πξνο ηα έμσ, αέξηα  από ηνλ 

αηκνζθαηξηθό αέξα κπνξνύλ λα εηζέξρνληαη πξνο ην εζσηεξηθό ηνπ ηνίρνπ 

αιιά όρη θαη νη ζηαγόλεο βξνρήο. Απηό ην θίιηξν ζρεκαηηθά παξνπζηάδεηαη 

ζην ρήκα 5.  

 

Δπίζεο ζην ρήκα 6 παξαηίζεηαη θσηνγξαθία ζηελ νπνία θαίλεηαη 

ε εγθάξζηα ηνκή ζνβά βακκέλνπ κε πδξύαιν. Ζ πδξύαινο εηζρσξεί  κέζα ζην 

ζνβά αληηδξώληαο ρεκηθά κε ηα ζπζηαηηθά ηνπ θαη παξέρνληαο κία αδηάιπηε 

ζην λεξό ρεκηθή έλσζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 5 

ΕΓΚΑΡΙΑ ΣΟΜΗ ΣΟΙΥΟΤ 

 

 Ο ηνίρνο είλαη δσγξαθηζκέλνο κε 

πδξπαινρξώκαηα κόλν ζηελ εμσηεξηθή ηνπ 

όςε  
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ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΖ  ΤΓΡΤΑΛΟΤ (KEIM FIXATIV)
33

 

 

Δληειώο ελδεηθηηθά δίλεηαη ν ηξόπνο παξαζθεπήο ηεο πδξπάινπ 

(ππξηηηθνύ θαιίνπ): 

Αλακηγλύεηαη ππξηηηθή άκκνο (άκκνο ζαιάζζεο-SiO2) κε αλζξαθηθό θάιην 

(πνηάζα-K2CO3). Σα δύν απηά ζπζηαηηθά ζεξκαίλνληαη  ζηνπο 1400 
Ο
C. 

Πξνθύπηεη ππξηηηθό θάιην (K2SiO3) θαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) ην  νπνίν 

δηαθεύγεη σο αέξην. Καηόπηλ ην ππξηηηθό θάιην ππνβάιιεηαη ζε πίεζε 20 bar 

(20 αηκόζθαηξεο!!) θαη αθνινύζσο αθνύ ςπρζεί ζηνπο 200 
Ο
C πξνζηίζεηαη ζε 

απηό λεξό νπόηε πξνθύπηεη ε πδξύαινο (ππξηηηθό θάιην-K2SiO3) κε ηε κνξθή 

πνπ πσιείηαη ζην εκπόξην θαη είλαη έηνηκε πξνο ρξήζε. Υξεζηκνπνηώληαο 

ρεκηθέο αληηδξάζεηο: 

   

SiO2    K2CO3  K2SiO3  CO2 

   1400 
ν
C    

    
20 bar  

  

   
  H2O 

(200 
O
C) 

K2SiO3 
(πδξύαινο) 

  

       

 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΥΖΜΗΚΖ ΤΕΔΤΞΖ  ΤΓΡΤΑΛΟΥΡΧΜΑΣΟ-ΟΒΑ
34

 

 

 Yπάξρνπλ ηξεηο ελδεηθηηθέο ρεκηθέο αληηδξάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ηε 

ρεκηθή ζύδεπμε ηνπ πδξπαινρξώκαηνο (K2SiO3ρξσζηηθή) κε ην ζνβά 

(CaCO3), παξνπζία αηκνζθαηξηθνύ αέξα (CO2). Γε ζα αζρνιεζνύκε κε ηηο 

επηπιένλ ρεκηθέο νληόηεηεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα.  

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη ην πδξπαιόρξσκα αληηδξά κε ην ζνβά δίλνληαο 

αδηάιπηεο ζην λεξό ελώζεηο παξέρνληαο έηζη πνιύ θαιή θη αλζεθηηθή ρεκηθή 

ζύδεπμε ρξώκαηνο-ππνζηξώκαηνο θαη όρη απιό θόιιεκα κέζσ θάπνηαο 

θόιιαο. Oη πξαγκαηηθέο αληηδξάζεηο είλαη πνιύ πνιύπινθεο. Οη αληηδξάζεηο 

πνπ αθνινπζνύλ απνηεινύλ κόλν έλα κνληέιν πξνζέγγηζεο απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο ζύδεπμεο.  

Έλαο ελαιιαθηηθόο ρεκηθόο ηύπνο γηα ηελ πδξύαιν εθηόο ηνπ K2SiO3 είλαη 

θαη ν K2O.4(SiO2). Ο ηύπνο απηόο αλαδεηθλύεη ην ραξαθηεξηζκό ηεο πδξπάινπ 

σο ππξηηηθό άιαο θαζώο εκθαλίδεηαη όηη ε κνξηαθή δνκηθή κνλάδα 

ηεο πδξπάινπ είλαη ην ηεηξάεδξν Si(O12)4 ηνπ ρήκαηνο 1 θαη νη νληόηεηεο Υ1, 

                                                
33

 Σα πεξί παξαζθεπήο ηεο πδξπάινπ αληιήζεθαλ από ηερληθό δειηίν ηεο KEIMFARBEN ην 
 νπνίν επγελώο καο παξαρώξεζε ν αληηπξόζσπνο ηεο ζηελ Διιάδα ΑΒΗΟ.  
34

 Σα πεξί ρεκηθήο ζύδεπμεο ηεο πδξπάινπ αληιήζεθαλ από ηερληθό δειηίν ηεο 
KEIMFARBEN ην  νπνίν καο παξαρώξεζε επγελώο ν αληηπξόζσπνο ηεο ζηελ Διιάδα 
ΑΒΗΟ θαζώο θαη από ηνλ ρεκηθό παξαγσγήο ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο KEIMFARBEN Dr.Inge 
Beier ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε export@keimfarben.de (2001-2002) 

mailto:exportkeimfarben.de
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Υ2, Υ3 ζην ίδην ζρήκα είλαη επίζεο ηεηξάεδξα Si(O12)4 ελώ ε Υ4 είλαη K2O.     

 Έηζη: 

 

  

 

CO2 (δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα 

από ηνλ αέξα 

ηεο 

αηκόζθαηξαο) 

 

 

SiO2 (δηνμείδην 

ηνπ ππξηηίνπ) 

  

       

K2SiO3 

(πδξύαινο) 
 CaCO3 

(ζνβάο) 
 CaSiO3 

(ππξηηηθό 

 αζβέζηην) 

 K2CO3 

(πνηάζα) 

       

  

 

 

ρξσζηηθέο π.ρ. 

ZnO 

(ιεπθό 

ςεπδαξγύξνπ) ή 

Fe2O3 

(ώρξα ή 

ρνληξνθόθθηλν) 

 

 

 

 

ZnSiO3 

(ππξηηηθόο 

ςεπδάξγπξνο) 

 ή 

(ππξηηηθόο 

ζίδεξνο) θ.ό.θ. 

  

       

    αδηάιπηεο 

ζην 

λεξό ελώζεηο 

  

 

 

 
Εηθόλα 6 Σνηρνγξαθία πδξπάινπ (πνδέα) 
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ΜΕΡΟ ΙΙΙ -ΟΔΗΓΙΕ ΥΡΗΗ ΣΗ ΤΔΡΤΑΛΟΤ 

KEIM FIXATIV35
 

 

 

 

 
Εηθόλα 7  Σνηρνγξαθία πδξπάινπ (δηαθνζκεηηθό) 

 

                                                
35

 OXI KEIM FIXATIV SPECIAL 
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Λόγσ ηεο θύζεο ηεο ε πδξύαινο KEIM FIXATIV δελ πξέπεη λα 

απνζεθεύεηαη ζε γπάιηλα δνρεία  αιιά ζε πιαζηηθά. Δπίζεο αλ πέζεη ζε 

πιαθάθη, κάξκαξν, γπαιηά όξαζεο πξέπεη λα ζθνππίδεηαη ακέζσο γηαηί 

αξγόηεξα είλαη δύζθνιν έσο αδύλαην λα θαζαξηζηεί. Όζν πηό ιείνο είλαη ν 

ζνβάο ηόζν πην θαιό ην απνηέιεζκα ηεο δσγξαθηθήο. 

 

Πξηλ δσγξαθηζηεί έλαο ηνίρνο κε 

πδξπαιόρξσκα (πδξύαινο θαη ρξσζηηθή) 

πξέπεη λα έρεη δερηεί θαη ην δεύηεξν 

ζνβάηηζκα όπσο απηό πεξηγξάθεθε 

ελσξίηεξα. Καηόπηλ αζηαξώλεηαη κε δηάιπκα 

πδξπάινπ-λεξνύ (θαηά πξνηίκεζε 

απηνληζκέλνπ λεξνύ) ζε αλαινγία πνπ 

εμαξηάηαη από ηελ απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ ηνίρνπ θαζώο θαη  από άιινπο 

παξάγνληεο. Αθνινύζσο ν ηνίρνο δσγξαθίδεηαη κε θνξέα πδξύαιν-λεξό θαη 

ζθόλεο-ρξσζηηθέο ζε αλαινγίεο πνπ θαζνξίδνληαη θαηόπηλ δνθηκώλ ζε κία 

κηθξή πεξηνρή ηνπ πξνο δσγξαθηθή-αγηνγξάθεζε ηνίρνπ. Οη δνθηκέο 

απηέο πξέπεη λα γίλνληαη θάζε θνξά πνπ δσγξαθίδνπκε δηαθνξεηηθό 

ηνίρν. Σέινο κεηά ηελ πεξάησζε κίαο ηνηρνγξαθίαο ην έξγν πξέπεη λα 

πεξληέηαη κε δηάιπκα πδξπάινπ θαη λεξνύ σο βεξλίθη γηα πξνζηαζία θαη 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ ρξσκάησλ.  

 

Ζ πδξύαινο αλακηγλύεηαη κε λεξό θαη θαηόπηλ κε ηηο ρξσζηηθέο, ζε 

αλαινγίεο πνπ θαζνξίδνληαη  από δηαθόξνπο παξάγνληεο. Γύν από ηνπο 

πνιινύο παξάγνληεο πνπ έρνπκε εληνπίζεη είλαη: 

i)  ε απνξξνθεηηθόηεηα ηνπ δεύηεξνπ ζνβά πάλσ ζηνλ νπνίν 

ιακβάλεη ρώξα ε αγηνγξάθεζε,  

ii)  ην ειάρηζην κεγέζνο ηνπ θόθθνπ ηεο ζθόλεο-ρξσζηηθήο θαη 

ζπλεπώο από ην πνζό δηαβξνρήο ηνπ από ην θνξέα (π.ρ. νη ζηέλλεο 

θαη νη όκπξεο δηαβξέρνληαη από ηελ πδξύαιν δπζθνιόηεξα από ηηο 

ώρξεο θαη ηα ρνλδξνθόθθηλα θαζώο έρνπλ από ηελ παξαγσγή ηνπο 

κεγαιύηεξν θόθθν.   

  

Αθνινπζεί αλαιπηηθόηεξε πεξηγξαθή θάζε ζηαδίνπ ηεο εξγαζίαο:  

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ ΣΟΗΥΟΤ (ΓΔΤΣΔΡΟΤ ΟΒΑ) ΚΑΗ 

 ΑΣΑΡΧΜΑ 

 Ο ζνβαηηζκελνο ηνίρνο πξέπεη λα ηξίβεηαη κε γπαιόραξην ρνληξό 

(παηόραξην-40αξη έσο 80αξη) γηα λα θύγνπλ ηα ρνληξάδηα θαη γηα λα κεησζεί, 

λα “ζπάζεη” ε γπαιάδα ηνπ αζβέζηε ηνπ ζνβά. Καηόπηλ ν ηνίρνο πεξληέηαη κε 

βξεγκέλν κελ, ζηνηρεησδώο ζηξαγγηζκέλν ζθνπγγάξη δε γηα λα απνκαθξπλζεί 

ε ζθόλε πνπ πξνήιζε από ην ηξίςηκν θαη ηπρόλ θάπλεο (αηζάιε) από θεξηά, 

άιαηα
36

 (όηαλ ππάξρνπλ ζε κηθξή πνζόηεηα) θ.ά. Όηαλ ηα άιαηα πνπ 

ππάξρνπλ είλαη πνιιά νπνηαδήπνηε δσγξαθηθή ηνπ ηνίρνπ ζα αρξεζηεπηεί.  

                                                
36

 γηα ηελ  απνκάθξπλζε νξηζκέλσλ αιάησλ κπνξεί πξηλ ην πιύζηκν ηνπ ηνίρνπ λα 
 πξνεγεζεί ηξίςηκν κε ζθιεξή βνύξηζα.  

Σν κίγκα πδξπάινπ θαη 

λεξνύ (θαηά πξνηίκεζε 

απηνληζκέλνπ λεξνύ)  από 

ηώξα θαη ζην εμήο ζα ην 

νλνκάδνπκε ΦΟΡΔΑ. 
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Αθνινύζσο ν πιπκκέλνο ηνίρνο πεξληέηαη κε ην πιηθό πνπ παξαπάλσ 

νλνκάζακε ΦΟΡΔΑ ην  νπνίν παίδεη ην ξόιν αζηαξηνύ κε ηε βνήζεηα ελόο 

κεγάινπ πηλέινπ ή ξνιινύ. (Αλ ζέινπκε λα θάλνπκε ηνλ ηνίρν πην ιεπθό 

κπνξνύκε ζην αζηάξη λα ξίμνπκε ιίγν ιεπθό ηηηαλίνπ. Αλ πξνβνύκε ζε ηέηνηα 

ελέξγεηα ηόηε πξέπεη λα αθήζνπκε λα ζηεγλώζεη ν ηνίρνο θαη θαηόπηλ λα 

αζηαξσζεί εθ λένπ κόλν κε ην ΦΟΡΔΑ ώζηε λα κελ παξαζπξζεί ην ιεπθό 

ηηηαλίνπ από ηα ππεξθείκελα ρξώκαηα θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο  δσγξαθηθήο. Ο 

ηνίρνο ινγηθά πξέπεη λα έρεη ζηεγλώζεη κεηά ηελ παξέιεπζε κίαο εκέξαο 

ρξόλνο πνπ κπνξεί λα ζπληνκεπζεί θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνύ.  

Ο ζθνπόο ηνπ αζηαξώκαηνο είλαη λα θαηαζηήζεη ηελ πξνο δσγξαθηθή 

επηθάλεηα ιηγόηεξν απνξξνθεηηθή θαη λα δεκηνπξγήζεη κία νκαιή γέθπξα 

κεηαμύ πδξπαινρξώκαηνο θαη ζνβά. ε νξηζκέλεο επηθάλεηεο όπσο ζα θαλεί 

πην θάησ δελ ρξεηάδεηαη αζηάξσκα. 

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  ΑΓΗΟΓΡΑΦΖΖ 

Οη ζθόλεο (ρξσζηηθέο) αγηνγξάθεζεο-δσγξαθηθήο βξέρνληαη πξώηα κε 

κηθξή πνζόηεηα ΦΟΡΔΑ ώζηε λα ζρεκαηηζηεί πάζηα ε νπνία θαηόπηλ 

αξαηώλεηαη θαηά βνύιεζε κε κεγαιύηεξε πνζόηεηα ΦΟΡΔΑ αλάινγα κε ηελ 

δηαθάλεηα πνπ επηδηώθεηαη
37

. Σα πδξπαινρξώκαηα δνπιεύνληαη θαιύηεξα θαη 

αληέρνπλ πεξηζζόηεξν όηαλ δελ είλαη πεθηά θαη “πιαθάηα” δειαδή όηαλ είλαη 

“λεξνπιά”-πινύζηα ζε ΦΟΡΔΑ παξά ζε ρξσζηηθή. Δηδηθόηεξα νη πξνπιαζκνί 

πξέπεη λα πεξηέρνπλ πνιύ πεξηζζόηεξν ΦΟΡΔΑ θαη ιηγόηεξν ρξσζηηθή ζε 

ζρέζε κε ηα θσηίζκαηα θαη ηα ιάκαηα, ώζηε λα εηζρσξήζνπλ ζηνπο πόξνπο 

ηνπ ζνβά θαη λα εμαζθαιηζηεί ηζρπξόηεξε πξόζθπζε. ην ηέινο ηεο 

δσγξαθηθήο κίαο ελόηεηαο θαιό είλαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζεζνπάξ
38

 (ζπζθεπή 

ζηεγλώκαηνο καιιηώλ) πνπ εθηνμεύεη ξεύκα ζεξκνύ αέξα γηα λα ζηεγλώλεη ην 

έξγν γξεγνξόηεξα, είηε είλαη ρεηκώλαο, είηε θαινθαίξη γηα δύν ιόγνπο: 

α. Σα πδξπαινρξώκαηα όηαλ είλαη λσπά πάλσ ζηνλ ηνίρν είλαη ηνληθά πην 

ζθνύξα απ΄όηη όηαλ ζηεγλώλνπλ. 

β. Οξηζκέλεο θνξέο ηα πδξπαινρξώκαηα ζηνλ ηνίρν δεκηνπξγνύλ θάπνηεο 

ελνριεηηθέο “αζπξίιεο” πνπ απνθεύγνληαη κε ην ζηέγλσκα κε ξεύκα ζεξκνύ 

αέξα.    

 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΖ (ΚΟΗΝΧ ΒΔΡΝΗΚΧΜΑ) 

 Μεηά ηελ παξέιεπζε 24 σξώλ ην ρεηκώλα θαη 1 ώξαο ην θαινθαίξη από 

ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο αγηνγξάθεζεο, αλακέλεηαη όηη ην δσγξαθηθό έξγν κε 

πδξπαινρξώκαηα έρεη ζηεγλώζεη. Παξαηεξείηαη ηόηε όηη νξηζκέλα ζθνύξα 

ρξώκαηα (θπξίσο ζηέλλεο θαη όκπξεο) παξακέλνπλ εύζξππηα θαη «βγαίλνπλ». 

Απηό νθείιεηαη πηζαλόηαηα ζην κηθξό βαζκό δηάβξεμήο ηνπο από ην ΦΟΡΔΑ 

θαζώο ν θόθθνο ηνπο είλαη κεγάινο θαη “κνπζθεύεη” δύζθνια  από ην ΦΟΡΔΑ. 

Γηα λα ζηαζεξνπνηεζνύλ ηα ζθνύξα απηά ρξώκαηα  πεξληνύληαη έλα ρέξη 

ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΤ ΑΠΑΛΑ ΚΑΗ ΥΧΡΗ ΝΑ ΔΠΗΜΔΝΟΤΜΔ κε ηε βνήζεηα ελόο 

                                                
37

 Σερληθό δειηίν ΑΒΗΟ ζρεηηθά κε ην KEIM FIXATIV 
38

 Σελ ηερληθή ηνπ ζεζνπάξ επηλόεζε ν θ.Α.Μπάηαο θαη κε ηελ νπνία ζπκθώλεζαλ 
εθπξόζσπνη ηεο εηαηξείαο KEIMFARBEN πνπ επηζθέθηεθαλ ηνλ θ.Μπάηα ζηελ Διιάδα γηα 
επηηόπηα απηνςία πξνβιεκάησλ ζε ηνηρνγξαθίεο κε πδξύαιν  
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παληνύ ή κε  έλα θαξδύ πηλέιιν. Δπίζεο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ 

ρξσκάησλ κπνξεί λα ηηλαρζεί  ειαθξά ην θαξδύ πηλέιιν κε ην ΦΟΡΔΑ πάλσ 

από ην έξγν ή λα γίλεη ςεθαζκόο κε θνηλό ςεθαζηήξη ζηδεξώκαηνο. 

Δπηδηώθεηαη αλ ην “βεξλίθσκα” απηό γίλεηαη κε πέξαζκα πηλέιινπ, ην 

πέξαζκα λα ιάβεη ρώξα θαηά κήθνο ησλ ζθνύξσλ γξακκώλ-«γξαςηκάησλ» 

ηνπ δσγξαθηθνύ έξγνπ θη όρη θάζεηα πξνο απηέο θαζώο ελδέρεηαη ηα ζθνύξα 

ρξώκαηα λα παξαζπξζνύλ θαη λα πεξάζνπλ ζε άιιεο παξαθείκελεο πεξηνρέο 

ηνπ έξγνπ κε απνηέιεζκα λα αρξεζηεπζεί ην έξγν. Ο ςεθαζκόο κε θνηλό 

ςεθαζηήξη ζηδεξώκαηνο είλαη πνιύ θαιόο ηξόπνο ζηεξέσζεο ησλ 

πδξπαινρξσκάησλ αιιά νη εηζπλεόκελεο αησξνύκελεο ζηαγόλεο πδξπάινπ 

ελδέρεηαη λα ζηεξενπνηεζνύλ ζηνπο πλεύκνλεο ηνπ δσγξάθνπ θαη λα 

ζρεκαηίζνπλ κηθξνζθνπηθά γπαιάθηα πξάγκα πνπ δελ είλαη επηζπκεηό. ηελ 

πεξίπησζε ζηαζεξνπνίεζεο δηα ςεθαζκνύ επηβάιιεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

κάζθα  από ηνλ δσγξάθν. Μεηά ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ζθνύξσλ ρξσκάησλ 

κε αλάινγε δηαδηθαζία ζηαζεξνπνηείηαη-βεξληθώλεηαη όιν ην έξγν. Σν ζηάδην 

απηό ηεο εξγαζίαο κε πδξύαιν πξέπεη λα γίλεη κε δνθηκή ζε κηθξό κέξνο 

ηνπ έξγνπ θαη θαηόπηλ κε εμαηξεηηθή πξνζνρή ζην ζύλνιν ηνπ ώζηε λα κελ 

παξαζπξζνύλ ηα ρξώκαηα θαη θαηαζηξαθεί ε ηνηρνγξαθία. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

ζηεξέσζεο κπνξεί λα ιάβεη ρώξα αξθεηέο θνξέο θη επηπιένλ είλαη αλαγθαίν 

λα ρξεζηκνπνηείηαη θη εδώ ξεύκα ζεξκνύ αέξα  από έλα ζεζνπάξ καιιηώλ 

όπσο παξαπάλσ ζηε δηαδηθαζία δσγξαθηθήο.   

  

Ζ ζπλερήο επαθή ηεο πδξπάινπ κε ην δέξκα πξνθαιεί εξεζηζκό θαη 

θαηαπόλεζε απηνύ. Έηζη ζπλίζηαηαη ε απνθπγή απεπζείαο επαθήο 

ηεο πδξπάινπ κε ην δέξκα. Όπνπ δε ε επαθή απηή θαζίζηαηαη αλαγθαία 

πξνηείλεηαη ε ρξήζε πιαζηηθώλ γαληηώλ (γάληηα κίαο ρξήζεο). 

 

ΠΟΛΤ ΥΡΖΗΜΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΟΚΗΜΖ (TEST) ΠΡΗΝ ΣΖΝ  ΔΝΑΡΞΖ 

ΣΖ ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ ΜΔ  ΤΓΡΤΑΛΟΥΡΧΜΑΣΑ (αιιά όρη αλαγθαία) 

Πξό ηεο δσγξαθηθήο κίαο επηθάλεηαο κε πδξπαινρξώκαηα θαιό είλαη λα 

λα ιακβάλεη ρώξα ε αθόινπζε δνθηκή (test) ε νπνία πξνέθπςε σο θαξπόο 

ζεηξάο πεηξακάησλ από ηνλ ζπγγξαθέα. Ζ δνθηκή απηή θαιό είλαη λα 

επαλαιακβάλεηαη θάζε θνξά πνπ δσγξαθίδεηαη ηνίρνο κε δηαθνξεηηθή 

ζύζηαζε θνληάκαηνο, ε επηθάλεηα  από δηαθνξεηηθό  πιηθό. Ζ πξνηεηλόκελε 

δηαδηθαζία έρεη σο ζηόρν λα βξεζνύλ νη αλαινγίεο εθείλεο πνπ ζα  

εμαζθαιίδνπλ θαιύηεξε πξόζθπζε ηνπ πδξπαινρξώκαηνο κε ζπλέπεηα ηελ 

επηκήθπλζε ηνπ ρξόλνπ δσήο ηνπ δσγξαθηζκελνπ  έξγνπ θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε  ηεο πηζαλόηεηαο “μεθινπδίζκαηνο” ή θαθήο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ πιηθνύ. 
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ΣΑΔΙΟ Υ1: Πξνεηνηκάδνπκε ηξίβνληαο κε γπαιόραξην θαη πιέλνληαο κε 

ζθνπγγάξη  όπσο πεξηγξάθεθε πξσηύηεξα, κία κηθξή πεξηνρή ηεο πξνο 

δσγξαθηθή επηθάλεηαο. ηελ πεξηνρή απηή νξηνζεηνύκε κε κνιύβη πέληε 

ηεξάγσλα -Α,Β,Γ,Γ, Δ όπσο θαίλεηαη ζην ρήκα 7:  

Καηνπηλ αζηαξώλνπκε όιε ηελ επηθάλεηα εθάζηνπ κεγάινπ ηεηξαγώλνπ 

σο εμήο: Σν ηεηξάγσλν Α κε ΦΟΡΔΑ-ΑΣΑΡΗ θαζαξή πδξύαιν όπσο ππάξρεη 

ζηε ζπζθεπαζία ηεο, ρσξίο αξαίσζε κε λεξό, ην ηεηξάγσλν Β κε ΦΟΡΔΑ-

ΑΣΑΡΗ κίγκα 1 κέξνπο πδξπάινπ + 1 κέξνπο λεξνύ (ηα κέξε είλαη κέξε 

όγθνπ), ην ηεηξάγσλν Γ κε ΦΟΡΔΑ-ΑΣΑΡΗ κίγκα 1 κέξνπο πδξπάινπ + 

2 κεξώλ λεξνύ, ην ηεηξάγσλν Γ κε ΦΟΡΔΑ-ΑΣΑΡΗ κίγκα 1 κέξνπο 

πδξπάινπ + 3 κεξώλ λεξνύ θαη ηέινο ην ηεηξάγσλν Δ δελ ην αζηαξώλνπκε 

θαζόινπ. Αθνινύζσο ρσξίδνπκε κε κνιύβη ην θάζε έλα ηεηξάγσλν ζε ηέζζεξα 

επηκέξνπο ηεηξΑγσλάθηα. Έηζη ην ηεηξάγσλν Α ρσξίδεηαη ζηα ηέζζεξα 

κηθξόηεξα ηεηξαγσλάθηα Α1, Α2, Α3, Α4 , ην ηεηξάγσλν Β ζηα Β1, Β2, Β3, Β4 

θ.ό.θ. ην ζεκείν απηό ηειεηώλεη ε θάζε ηεο δνθηκήο πνπ αθνξά ην 

αζηάξσκα.  

 

ΣΑΔΙΟ Υ2 (γηα αλνηρηόρξσκε ρξσζηηθή): Αλακηγλύνπκε κία 

αλνηρηόρξσκε ρξσζηηθή-ζθόλε (π.ρ. ώρξα ηζηκέληνπ) δηαδνρηθά κε 

ηέζζεξα είδε ΦΟΡΔΧΝ (πδξύαινο κε δηαθνξεηηθή αλαινγία λεξνύ) 

 

 

Α1 Α2 

Α3 Α4 

 

Β1 Β2 

Β3 Β4 

 

Γ1 Γ2 

Γ3 Γ4 

Α Β 

Γ Γ 

ρήκα 7 

 

Γ1 Γ2 

Γ3 Γ4 

 

Δ1 Δ2 

Δ3 Δ4 

Δ 
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δεκηνπξγώληαο ηέζζεξα ρξώκαηα κε ηελ ίδηα ρξσζηηθή αιιά κε δηαθνξεηηθέο 

αλαινγίεο πδξπάινπ-λεξνύ. Αθνύ ζηεγλώζεη ην αζηάξη δσγξαθίδνπκε κε απηά 

ηα ηέζζεξα πδξπαινρξώκαηα ηα επηκέξνπο ηεηξαγσλάθηα θάζε κεγάινπ 

ηεηξαγώλνπ. Πην αλαιπηηθά ζηα ηεηξαγσλάθηα Α1, Β1, Γ1, Γ1, Δ1 δσγξαθίδνληαη 

κε κίγκα απνηεινύκελν από ρξσζηηθή  +  πδξύαιν ζθέηε ρσξίο λεξό. Σα 

ηεηξαγσλάθηα Α2, Β2, Γ2, Γ2, Δ2  δσγξαθίδνληαη κε κίγκα απνηεινύκελν  από 

ρξσζηηθή  + πδξπάιν (1 κέξνο όγθνπ) + λεξό (1 κέξνο όγθνπ). Σα 

ηεηξαγσλάθηα Α3, Β3, Γ3, Γ3, Δ3  δσγξαθίδνληαη κε κίγκα απνηεινύκελν  από 

ρξσζηηθή  + πδξπάιν (1 κέξνο όγθνπ) + λεξό (2 κέξε όγθνπ). Καη ηέινο ηα 

ηεηξαγσλάθηα Α4, Β4, Γ4, Γ4, Δ4  δσγξαθίδνληαη κε κίγκα απνηεινύκελν  από 

ρξσζηηθή  + πδξπάιν (1 κέξνο όγθνπ) + λεξό (3 κέξε όγθνπ). 

 

ΣΑΔΙΟ Υ3: Αθνύ ζηεγλώζνπλ θαιά ηα πδξπαινρξώκαηα ζηα 

επηκέξνπο ηεηξαγσλάθηα παίξλνπκε έλα ζηεγλό ζθιεξό πηλέιν από 

γνπξνπλόηξηρα ή αινγόηξηρα θαη κε πνιύ δύλακε πξνζπαζνύκε λα μύζνπκε 

θαη λα βγάινπκε ην ρξώκα  από ηνλ ηνίρν. Με απηή ηελ ελέξγεηα αλακέλεηαη 

λα παξαηεξήζεηε όηη ην ρξώκα ζε νξηζκέλα ηεηξαγσλάθηα απνκαθξύλεηαη 

πνιύ πηό δύζθνια ζε ζρέζε κε θάπνηα άιια, δειαδή είλαη πνιύ πην αλζεθηηθό 

ζηελ δνθηκαζία απηή ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα.  

 

ΣΑΔΙΟ Υ4: Δπαλαιακβάλνπκε ην ΣΑΓΗΟ Β θαη ην ΣΑΓΗΟ Γ γηα κία 

ζθνπξόρξσκε ρξσζηηθή γαηώδνπο πξνέιεπζεο (ζηέλλα  ςεκέλε ή όκπξα) 

όπνπ όπσο πξναλαθέξζεθε ιόγσ ηνπ κηθξόηεξνπ βαζκνύ δηαβξνρήο ηεο από 

ην ΦΟΡΔΑ δίλεη πην εύζξππην πδξπαιόρξσκα ζε ζρέζε κε ηηο αλνηρηόρξσκεο 

ρξσζηηθέο.  

 

ΣΑΔΙΟ Υ5 ΤΜΠΕΡΑΜΑ: Καηαιήγνπκε ζην αθόινπζν ζπκπέξαζκα. 

Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηνίρν ή δωγξαθηθή επηθάλεηα νη θαιύηεξεο αλαινγίεο 

πδξπάινπ-λεξνύ γηα ην αζηάξσκα θαη γηα ηε δσγξαθηθή είλαη απηέο πνπ 

άληεμαλ πεξηζζόηεξν ζηελ παξαπάλσ δνθηκαζία θαη ηειηθώο απηέο πνπ 

ελδείθλπληαη λα πηνζεηήζνπκε. 
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 Ζ παξαπάλσ δνθηκή ζπλνςίδεηαη ζην αθόινπζν ΠΗΝΑΚΑΚΗ: 

 ηεηξά

γσλν 

Δπηκέξνπο 

ηεηξαγσλάθη  εληόο 

ηνπ κεγάινπ 

ηεηξαγώλνπ 

ΤΓΡΤΑΛΟ 

(κέξε 

όγθνπ) 

ΝΔΡΟ 

(κέξε 

όγθνπ) 

 Α Α1, Α2, Α3, Α4 1 0 

 Β Β1, Β2, Β3, Β4 1 1 

Υ1-ΑΣΑΡΧΜΑ Γ Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 1 2 

 Γ Γ1, Γ2, Γ3, Γ4 1 3 

 Δ Δ1, Δ2, Δ3, Δ4 0 0 

     

Υ2-ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ  Α1 1 0 

κε αλνηρηόρξσκε θαη θαηόπηλ  Α Α2 1 1 

ζε  παξαθείκελν ηεηξάγσλν κε ην 

ίδην ζύκβνιν Α κε 

 Α3 1 2 

ζθνπξόρξσκε ρξσζηηθή-Υ4  Α4 1 3 

     

Υ2-ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ   Β1 1 0 

κε αλνηρηόρξσκε θαη θαηόπηλ  Β Β2 1 1 

ζε  παξαθείκελν ηεηξάγσλν κε ην 

ίδην ζύκβνιν Β κε 

 Β3 1 2 

ζθνπξόρξσκε ρξσζηηθή-Υ4  Β4 1 3 

     

Υ2-ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ   Γ1 1 0 

κε αλνηρηόρξσκε θαη θαηόπηλ Γ Γ2 1 1 

ζε  παξαθείκελν ηεηξάγσλν κε ην 

ίδην ζύκβνιν Γ κε 

 Γ3 1 2 

ζθνπξόρξσκε ρξσζηηθή-Υ4  Γ4 1 3 

     

Υ2-ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ   Γ1 1 0 

κε αλνηρηόρξσκε θαη θαηόπηλ Γ Γ2 1 1 

ζε  παξαθείκελν ηεηξάγσλν κε ην 

ίδην ζύκβνιν Γ κε 

 Γ3 1 2 

ζθνπξόρξσκε ρξσζηηθή-Υ4  Γ4 1 3 

     

Υ2-ΕΧΓΡΑΦΗΚΖ   Δ1 1 0 

κε αλνηρηόρξσκε θαη θαηόπηλ Δ Δ2 1 1 

ζε  παξαθείκελν ηεηξάγσλν κε ην 

ίδην ζύκβνιν Δ κε 

 Δ3 1 2 

ζθνπξόρξσκε ρξσζηηθή-Υ4  Δ4 1 3 

   

Έηζη γηα παξάδεηγκα κπνξεί ζε ζπγθεθξηκέλν ηνίρν ε παξαπάλσ δνθηκή 

λα  έδσζε πην αλζεθηηθό ρξώκα ρσξίο αζηάξσκα πδξπάινπ θαη κε θνξέα 

δσγξαθηθήο 1 κέξνο πδξπάινπ + 2 κέξε λεξό. Άιιν παξάδεηγκα: ην πην 

αλζεθηηθό απνηέιεζκα γηα άιιν ηνίρν κπνξεί λα είλαη ζπλδπαζκόο αζηαξηνύ 

κε 1 κέξνο πδξπάινπ + 2 κέξε λεξνύ  θαη  θνξέσο κε 1 κέξνο πδξπάινπ + 1 

κέξνο λεξνύ θ.ν.θ.  

 

 

 

δηαδηθαζία 
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Γηα ηνπο ηππηθνύο ζνβάδεο πνπ ζπλήζσο ζπλαληνύκε ζηε ζύγρξνλε 

νηθνδνκηθή ν εκπεηξόηαηνο ζηα ζέκαηα πδξπάινπ δσγξάθνο θ. Μπάηαο καο 

ππέδεημε ηα πδξπαινρξώκαηα λα δνπιεύνληαη θαιύηεξα ρσξίο θαζόινπ 

αζηάξη ζηνλ ηνίρν θαη κε ΦΟΡΔΑ πνπ πεξηέρεη 1 κέξνο πδξπάινπ θαη 2,5 κέξε 

λεξνύ (απηνληζκέλνπ-γηα ειεθηξηθά ζίδεξα) θαη ρξώκα πινύζην ζε ΦΟΡΔΑ θαη 

θησρό ζε ρξσζηηθή. Ζ πιεξνθνξία απηή δελ πξέπεη λα αλαηξέζεη ηελ 

παξαπάλσ πξνηεηλόκελε δνθηκαζία γηα ηελ εύξεζε ησλ θαηαιιειόηεξσλ 

αλαινγηώλ απιά δίδεηαη ζηά πιαίζηα ηεο θαηαγξαθήο όζν γίλεηαη 

πεξηζζόηεξσλ αμηόπηζησλ πιεξνθνξηώλ γηα ην πιηθό πνπ νλνκάδεηαη 

ΤΓΡΤΑΛΟ.      

 

 

ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΔΠΗΖΜΑΝΘΔΗ 

Όπσο θάζε πιηθό έηζη θαη ε πδξύαινο έρεη νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα: 

1.  Σν  πιηθό απηό είλαη έληνλα αιθαιηθό δειαδή θαπζηηθό θη έηζη κε 

ηελ πδξύαιν αληέρνπλ λα αλακηρζνύλ νξηζκέλεο ρξσζηηθέο θπξίσο 

γαηώδνπο πξνέιεπζεο (ζηέλλεο, όκπξεο, ώρξεο θ.ά.) δειαδή όζα 

ρξώκαηα ρξεζηκνπνηνύληαη θαη ζηε λσπνγξαθία-θξέζθν (όπνπ θη εθεί 

ν λσπόο ζνβάο είλαη έληνλα αιθαιηθόο). 

2.  Ζ πδξύαινο δνπιεύεηαη θαιύηεξα κε πινύζηα αλαινγία ζε θνξέα 

θαη θησρή ζε ρξσζηηθέο δειαδή  λεξνπιά. Κνληνινγίο είλαη πιηθό γηα 

όρη “πεθηή” δσγξαθηθή. Γελ κπνξεί λα δνπιεπηεί  όπσο ην απγό.  

3.  Ζ πδξύαινο έρεη ηελ ηδηαηηεξόηεηα λα κε δίλεη ηε δπλαηόηεηα 

πάλσ ζε έλαλ πξνπιαζκό λα ηνπνζεηεζνύλ πνιιά ζηξώκαηα 

ρξώκαηνο σο θσηίζκαηα ή ιάκαηα. Σν πόζα ρέξηα ρξώκαηνο κπνξνύλ 

λα ηνπνζεηεζνύλ πάλσ ζε έλαλ πξνπιαζκό είλαη ζέκα ηεο επηθάλεηαο 

πνπ δσγξαθίδεηαη, ηεο εμνηθείσζεο ηνπ δσγξάθνπ κε ηελ πδξύαιν 

θαζώο θαη ηεο γλώζεο θη αμηνπνίεζεο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ πιηθνύ απηνύ.  

4.  Έρεη αλαθεξζεί ε ρξήζε πδξπάινπ κέζα ζην θνλίακα ηνπ 

δεύηεξνπ ζνβά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζνβαηίζκαηνο όηαλ ν ηνίρνο 

πξόθεηηαη λα δσγξαθηζηεί θαηόπηλ κε πδξύαιν. Απηό θαιό είλαη λα κε 

γίλεηαη γηαηί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσγξαθηθήο δηαπηζηώλεηαη όηη ηα 

πδξπαινρξώκαηα δελ “θάζνληαη” πάλσ ζην ζνβά. 
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ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΤΓΡΤΑΛΟΥΡΧΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΣΑ 

ΤΓΥΡΟΝΑ “ΠΛΑΣΗΚΑ” ΓΖΛΑΓΖ ΒΗΝΤΛΑΚΡΤΛΗΚΑ ΥΡΧΜΑΣΑ
39

  

Σα ρξώκαηα πδξπάινπ εκθαλίδνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηα 

πιαζηηθά ρξώκαηα πνπ έρνπλ θαηαθιύζεη ζήκεξα ηνπο Οξζόδνμνπο Ηεξνύο 

Νανύο. Σα πιενλεθηήκαηα απηά παξαηίζεληαη πην θάησ θη έρνπλ ζπιιερζεί 

από ηε ζύγρξνλε εγρώξηα θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

Σά ρξώκαηα πδξπάινπ ινηπόλ:  

 

1.  Δκθαλίδνπλ καθξνδσΐα.  

2.  Έρνπλ ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο. 

3.  Παξνπζηάδνπλ ζηαζεξόηεηα ρξώκαηνο ζηελ επίδξαζε ειηαθνύ 

θσηόο θη ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο. Ζ ππεξηώδεο ειηαθή αθηηλνβνιία 

αληίζεηα θαηαζηξέθεη ηελ νξγαληθή ξεηίλε πνπ έρνπλ σο θνξέα ηα 

βηλπιηθά-πιαζηηθά ρξώκαηα πξνθαιώληαο κεηαβνιέο ηεο απόρξσζήο 

ηνπο πξνο ην θίηξηλν ή ην γθξη θαη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο ηελ πιήξε 

θαηαζηξνθή ηνπο. 

4.  Δκθαλίδνπλ αληνρή ζηελ αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε θαη ζηελ όμηλε 

βξνρή.  

5.  Γίλνπλ ηε δπλαηόηεηα “αλαπλνήο” ζηνλ ηνίρν κε παξάιιειε κε 

ζπζζώξεπζε πγξαζίαο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζνβά. Σα 

πδξπαινρξώκαηα εκθαλίδνπλ πςειή δηαπεξαηόηεηα πδξαηκώλ. Ζ 

ηδηόηεηα απηή έρεη  σο απνηέιεζκα ν ηνίρνο λα αλαπλέεη θαη λα κε 

ζπζζσξεύεη πδξαηκνύο ζην εζσηεξηθό ηνπ. Σα αθξπιηθά ρξώκαηα 

δεκηνπξγνύλ αδηάβξνρν πκέλην ζηε δσγξαθηζκέλε επηθάλεηα κε 

απνηέιεζκα νη πδξαηκνί ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπ ηνίρνπ λα κελ κπνξνύλ λα 

δηαθύγνπλ εύθνια, λα εγθισβίδνληαη ζην ηνίρν κε ό,ηη απηό 

ζπλεπάγεηαη. 

6.  Δκθαλίδνπλ αληνρή ζην ζρεκαηηζκό κνύριαο θαη θπθηάδαο 

(ιόγσ ηεο αιθαιηθήο-θαπζηηθήο δξάζεο ηνπο ζηνπο κηθξννξγαληζκνύο 

θαη ηεο αλόξγαλεο θύζεο ηνπο) ζε πνιύ πγξό πεξηβάιινλ. Αληίζεηα ηα 

πιαζηηθά ρξώκαηα πεξηέρνπλ σο θνξείο νξγαληθά πιηθά
40

 πνπ ζε 

ζπλζήθεο κεγάιεο πγξαζίαο απνηεινύλ ζξεπηηθό  πιηθό γηα ηνπο 

κύθεηεο κε ζπλέπεηα ηε δεκνπξγία κνύριαο θαη θπθηάδαο. 

7.  Αληέρνπλ ζηηο  ραξαγέο (scratch proof). 

8.  Γελ θνξηίδνληαη ειεθηξνζηαηηθά νύηε πάλσ ηνπο θνιιά ζθόλε 

(dirt pick-up), θαηλόκελα πνπ ζπλαληώληαη ζε πνιύ πςειό βαζκό ζηα 

βηλπιηθά ρξώκαηα. Δηζη δελ θηλδπλεύνπλ ηόζν όζν ηα πιαζηηθά 

ρξώκαηα  από θάπλεο θαη ζθόλεο εληόο ησλ Ηεξώλ Ναώλ. 

                                                
39

 Σα παξαπάλσ πεξί νξγαληθώλ-αλόξγαλσλ πιηθώλ θαη άιισλ όξσλ παξνπζηάδνληαη 
αλαιπηηθά ζην βηβιίν ΔΠΗΣΟΜΖ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΖΝ 
ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ, Δθδ. Ν.Παλαγόπνπινπ, 2008, από ην  βηβιίν ΟΜΗΛΗΔ ΠΔΡΗ ΥΡΧΜΑΣΧΝ, 
ΣΜΖΜΑΣΟ ΥΡΧΜΑΣΧΝ, ΒΔΡΝΗΚΗΧΝ, ΜΔΛΑΝΗΧΝ, ΔΝΧΖ ΔΛΛΖΝΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ, 
2001, από ηερληθά δειηία ηεο ΚΔΗΜFARBEN ζρεηηθά κε ηελ πδξύαιν ηα νπνία εθδίδνληαη 
από ηνλ αληηπξόζσπν ηεο εηαηξείαο ζηελ Διιάδα ΑΒΗΟ θη επηπιένλ από ηνπο δηθηπαθνύο 
ηόπνπο ην 2002: 
http://www.spec-net.com.au/company/keim.htm , 

http://www.keimpaints.co.uk/sub_pages/History.htm 

θαη http://www.keimpaints.co.uk/sub_pages/products_int.htm 
40

  όπσο θπηηαξίλε θαη ηα παξάγσγά ηεο  
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9.  Ο ξόινο ηνπ ζπληειεζηή επηθαλεηαθήο δηαζηνιήο. Έλαο ζνβαξόο 

παξάγνληαο πνπ επζύλεηαη γηα ηηο ξσγκεο ζηηο  ηνηρνγξαθίεο είλαη ν 

ζπληειεζηήο επηθαλεηαθήο δηαζηνιήο. ηα πιαζηηθά ρξώκαηα θαη 

γεληθόηεξα ζηα νξγαληθά  πιηθά ν ζπληειεζηήο απηόο είλαη10-12 θνξέο 

κεγαιύηεξνο απ΄όηη ζηα αλόξγαλα δνκηθά πιηθά δειαδή ζην ζνβά. Σα 

πδξπαινρξώκαηα έρνπλ ηνλ ίδην ζπληειεζηή επηθαλεηαθήο δηαζηνιήο κε 

ην ζνβά. Απηό έρεη σο ζπλέπεηα κε ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηα πδξπαινρξώκαηα λα ζπζηέιινληαη θαη δηαζηέιινληαη καδί κε ην 

ζνβά ελώ ηα νξγαληθά πιαζηηθά ρξώκαηα ζπζηέιινληαη θαη 

δηαζηέιινληαη κε πνιύ δηαθνξεηηθό ηξόπν ζε ζρέζε κε ην ζνβά 

απμάλνληαο έηζη ηε πηζαλόηεηα δεκηνπξγίαο ξσγκώλ (stress cracks).  

10. Eίλαη άθιεθηα.  

11. Eίλαη νηθνινγηθώο αβιαβή αιιά όπσο επηζεκάλζεθε λσξίηεξα 

ρξεηάδεηαη θάπνηα πξνζνρή από ην δσγξάθν θαηά ηε ρξήζε ηνπο γηαηί 

ιόγσ ηεο αιθαιηθόηεηάο ηνπο είλαη ΔΡΔΘΗΣΗΚΑ (X). 

 

 

Τειεηώλνληαο ηελ παξνύζα κειέηε επηζεκαίλνπκε θαη ηνλίδνπκε όηη ε 

πδξύαινο απνηειεί έλα θπζηθό (νηθνινγηθό) πξνϊόλ θαηάιιειν γηα 

μεξνγξαθία επάλω ζε ζνβά, πιήξωο ζπκβαηό θαη ζπγγελέο κε ηα 

παηξνπαξάδνηα θιαζηθά νηθνδνκηθά πιηθά (αζβέζηε, καξκαξόζθνλε, άκκν)   

Υπεξέρεη πνιύ ζε αληνρή θαη καθξνβηόηεηα ηωλ επξέωο ρξεζηκνπνηνύκελωλ 

πιαζηηθώλ ρξωκάηωλ θαη θνξέωλ (βηλπιηθώλ θαη  αθξπιηθώλ). Υπεξέρεη 

αθόκα θαη ζε ζρέζε κε ην απγό θαη ηελ θαδεΐλε (ζηελ ηνηρνγξαθία) αλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζωζηά. 

 

 

ΑΦΗΔΡΧΔΗ 

Ζ παξνύζα εξγαζία αθηεξώλεηαη σο έλδεημε ζεβαζκνύ θη επγλσκνζύλεο 

ζηνλ δάζθαιν εξγηάδε έξγην, δσγξάθν, πνπ δαπάλεζε ην κεγαιύηεξν 

κέξνο ηνπ επαγγεικαηηθνύ  αιιά θαη πξνζσπηθνύ ηνπ ρξόλνπ ζην δήηεκα ηεο 

αληνρήο ησλ πιηθώλ ηεο ηνηρνγξαθίαο θη επίζεο ζηελ αλαβίσζε ηεο 

πξαγκαηηθήο λσπνγξαθίαο. 

 

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Θεξκά επραξηζηνύκε ηνπο:  

*  Αγηνγξάθν θ. Αιέμαλδξν Μπάηα γηα ηελ απιόρεξε θαη αθάκαηε 

παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο πδξπάινπ. 

* Κ. Άζεξ Μπξπλί αληηπξόζσπν ζηελ Διιάδα ηνπ πιηθνύ (πδξπάινο) 

KEIM FIXATIV γηα ηα ηόζν ρξήζηκα ηερληθά δειηία πνπ καο παξαρώξεζε θαη 

ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπ. 

* Dr. Inge Beier, ρεκηθό παξαγσγήο ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο KEIMFARBEN 

* Κ. Κ. Απνζηνιάθε, πξώελ Πξόεδξν ηνπΣκήκαηνο ΥΡΧΜΑΣΧΝ-

ΒΔΡΝΗΚΗΧΝ-ΜΔΛΑΝΗΧΝ ηεο ΔΝΧΖ ΔΛΛΖΝΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ γηα ηηο ηόζν 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη γλώζεηο πνπ καο παξείρε. 

* Κ. εξγηάδε έξγην, Εσγξάθν-Αγηνγξάθν γηα ηηο επνηθνδνκεηηθέο 

ζπδεηήζεηο θαη ηηο γόληκεο επηζεκάλζεηο ηνπ. 
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* Δπραξηζηνύκε ηνπο δσγξάθνπο-Αγηνγξάθνπο Μηραήι Αγγειάθε, 

Κσλζηαληίλν Καξανπιάλε, Μαξία Ναζνπνύινπ θαη ηελ αλώλπκε καζήηξηα γηα 

ηελ επγελή παξαρώξεζε άδεηαο λα ζπκπεξηιεθζνύλ έξγα ηνπο ζηελ 

παξνύζα κειέηε. 

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 DANIEL V. THOMSON, ΑΤΓΟΣΔΜΠΔΡΑ, ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ, 

 ΔΚΓ.  ΑΡΜΟ, 1997 

 http://www.spec-net.com.au/company/keim.htm, 

http://www.keimpaints.co.uk/sub_pages/History.htm  

 MATERIALS FOR CONSERVATION, C.V. HORIE, 

ARCHITECTURAL PRESS, LONDON, 1987-1997 

 NATURAL PAINTS WITH RETO MESSMER, CAROLE CREWS, 

http://www.networkearth.org/naturalbuilding/paints.html  

 OMIΛΗΔ ΠΔΡΗ ΥΡΧΜΑΣΧΝ, ΣΜΖΜΑ ΥΡΧΜΑΣΧΝ, ΒΔΡΝΗΚΗΧΝ, 

ΜΔΛΑΝΗΧΝ, ΔΝΧΖ ΔΛΛΖΝΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ, ΑΘΖΝΑ, 2001 

 SCIENCE, HISTORY-A resource of glass (The Corning Museum of 

Glass),  www.cmog.orgpdfaroglass.pdf (ην 2002) 

 ΔΓΚΤΚΛΟΠΑΗΓΔΗΑ ΠΑΠΤΡΟ-ΛΑΡΟΤ-ΜΠΡΗΣΑΝΝΗΚΑ, ΝΔΑ 

ΓΟΜΖ θαη ΜΔΓΑΛΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΟΠΑΗΓΔΗΑ  

 ΔΠΗΣΟΜΖ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΣΖΝ 

ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ, Η.Π.ΚΧΣΑΛΑ, Δθδ. Ν.Παλαγόπνπινπ, 2008 

 ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΗΑ,  ΣΟΤ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΣΟΤ CAMBRIDGE, ΣΟΜΟ 2νο,  ΔΚΓ. ΜΔΛΗΑ 

 ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΓΖ, Σhe Open University, ΔΚΓΟΔΗ 

ΚΟΤΣΟΤΜΠΟ, 1985 

θαη http://www.keimpaints.co.uk/sub_pages/products_int.htm ηελ 

πεξίνδν 11θαη 12-2001 

 ΥΟΛΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΣΑΞΔΧΝ 

 Σα πεξί ηεο πδξπάινπ αληιήζεθαλ  από: 1) ηερληθό δειηίν ηεο 

KEIMFARBEN θαζώο θαη  από ηνλ ρεκηθό παξαγσγήο ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο 

KEIMFARBEN Dr.Inge Beier ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε 

export@keimfarben.de., 2) ηερληθά δειηία ηεο ΚΔΗΜFARBEN ζρεηηθά κε ηελ 

πδξύαιν ηα νπνία  εθδίδνληαη  από ηνλ αληηπξόζσπν ηεο εηαηξείαο ζηελ 

Διιάδα ΑΒΗΟ θαη 3)  από ηνύο δηθηπαθνύο ηνπνπο:  

 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ, Β ηάμε 1νπ θύθινπ TEE, ΣΟΜΔΑ 

ΥΖΜΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ, Ο.Δ.Γ.Β., 1999 

http://www.keimpaints.co.uksubpagesproductsint.htm
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 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ, Β΄ ηάμε 1νπ θύθινπ TEE, ΥΔΓΗΑΜΟ 

ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ, ΣΟΜΔΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ, 

Ο.Δ.Γ.Β., 1999 
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ΜΕΡΟ ΙV –ΠΑΡΑΘΕΗ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΣΑΚΕΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΗΝ ΣΕΥΝΙΚΗ ΣΗ 

ΤΔΡΤΑΛΟΤ 
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Σνηρνγξαθία ΠΑΝΣΟΚΡΑΣΟΡΑ ζε ηδησηηθό Η.Ναό  

ζηνλ Αγ.Ησάλλε Θενιόγν Φζηώηηδαο 
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Δηθόλα πνπ δηαθνζκεί είζνδν νηθίαο ζηελ Πάηξα-θάησ από ζηέγαζηξν (ζηηο ρξσζηηθέο ζθόλεο είρε 

πξνζηεζεί ρεκηθώο θαζαξή άκκνο ζαιάζζεο γηα κεγαιύηεξε αληνρή ζην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ) 
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Φνξεηό έξγν ζε θνλίακα:  

Έξγν καζήηξηαο πνπ ζέιεζε λα δηαηεξήζεη ηελ αλσλπκία ηεο ζε ζρνιή εθκάζεζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο ηεο πδξπάινπ 
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Σνηρνγξαθία ΠΛΑΣΤΣΔΡΑ:  

Έξγν ηνπ δσγξάθνπ Μηραήι Αγγειάθε ζε Ηεξά Μνλή ζην Κνξσπί Αηηηθήο 
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Σνηρνγξαθία ΠΑΝΣΟΚΡΑΣΟΡΑ θαη ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΧΝ: 

΄Δξγν ηνπ δσγξάθνπ Κσλζηαληίλνπ Καξανπιάλε ζην Η.Ναό Αγ. πκεώλνο ΚΔΑ  
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Φνξεηό έξγν ζε θνλίακα: Έξγν ηεο δσγξάθνπ Μαξίαο Ναζνπνύινπ 
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Σνηρνγξαθίεο νξνθήο: 

΄Δξγν ηνπ δσγξάθνπ Κσλζηαληίλνπ Καξανπιάλε ζην Η.Ναό Αγ. πκεώλνο ΗΦΝΟΤ 
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Φνξεηό έξγν ζε θνλίακα: 

΄Δξγν ηνπ δσγξάθνπ Κσλζηαληίλνπ Καξανπιάλε 
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Σνηρνγξαθία: 

΄Δξγν ηνπ δσγξάθνπ Κσλζηαληίλνπ Καξανπιάλε ζην Η.Ναό Αγ. πκεώλνο ΗΦΝΟΤ 
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Σνηρνγξαθία νξνθήο ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΖ: 

΄Δξγν ζηελ Η.Μνλή Αγ. Γεσξγίνπ Μαιεζίλαο Φζηώηηδαο 
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Σνηρνγξαθία νξνθήο ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΖ: 

΄Δξγν ζηελ Η.Μνλή Αγ. Γεσξγίνπ Μαιεζίλαο Φζηώηηδαο 
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Σνηρνγξαθία νξνθήο ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΖ: 

΄Δξγν ζηελ Η.Μνλή Αγ. Γεσξγίνπ Μαιεζίλαο Φζηώηηδαο 
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Σνηρνγξαθία νξνθήο ΔΤΑΓΓΔΛΗΣΖ: 

΄Δξγν ζηελ Η.Μνλή Αγ. Γεσξγίνπ Μαιεζίλαο Φζηώηηδαο 
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Στοιχεία επικοινωνίασ με τον ςυγγραφέα: e-mail ikotsalas1965@gmail.com, 
ikotsalas@chem.uoa.gr 
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