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ΠΕΡΙΛΙΙΨΗ
Οι βιομηχανικοί οπτόπλινθο ι αποτελούν το βασικό δομικό στοιχείο των πλινθοδομcύν τω11 1 •εο
τ/μω 1· μ1•ημΕ:ίω11 στα οποία η πJ.ινθοδομή αποτελεί φέρον στοιχείο και παρουσιάζο υν μεγάJ.η ποικι
ί.ίπ. στη μορφο}.ογία rους. Είναι συ1ιι/θως συμπαγείς και εξαιρετικά υψηλής αντοχής.
Στφ• t:ργασία αυτιj παρουσιάζονται στοιχεία της τεχνολογίας παρασκευής εκείνης της εποχιjς και
χαρακτηριστικά των οπτόπλινθων όπως αυ τά έχουν καταγραφεί από τις αναλύσεις δr.ιγμάτω1• που
ϊχοι!Ι' ί.ηφΟεί από νεότερα μνημεία της περιοχιjς Θεσσαλονίκης.
Τα χαρακτηριστικά αυτά αναφέρονται σε μηχανικές αντοχές, ορυκτολογική σύσταση. πορrύδr.ς
και μικροδομικi:ς παρατηριjσr.ις.

Γί1•ι:rαι αναφορά r:πίση ς στην παθολογία των πλίνθων αυτών και αναφέρονται οι συ11ήθcις τρό
ποι αποκατάστασης των φθορcύv που παρουσιάζουν.

1.

Ε ΙΣΑΓΩΓΉ
Στα νεώτερα μνημεία η οπτοπλινθοδομή εξακολουθεί να αποτελεί φέρον δομικό στοι

χείο όπως στα κτίσματα της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου αλλά η τοιχοποιί α

παρουσιάζεται με διαφορετικό τρόπο δόμη σης. Η μεγάλη πλειοψηφία των κτιρίων με
φέροντα οργανισμό από τοιχοποιία μέχρι και το πρώτο τέταρτο του εικοστού αιώνα,

είχαν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με εμπειρικούς κανόνες και πρακτικές αποτρέποντας
έτσι την υπέρβαση των τριών - τεσσάρων ορόφων

[ 1] .

Ο ι αρμοί στις κατασκευές αυτές είναι μικρού πάχους

1-2 cm

σε σχέση με τη βυζα

ντινή τοιχοποιία (όπου το πάχος φτάνει

( 1Ο
νές

2,5 - 5 cm) και οι οπτόπλινθοι είναι μικρότεροι
2 1 cm Χ 7 cιη), πρισματικοί και μεγαλύτερου πάχους σε σχέση με τις βυζαντι
πλίνθους (30 cιη Χ 40 cn1 Χ 2,5 - 5,5 cιη). Η τοιχοποιία ως σύνθετο υλικό εμφανίζε
cιη Χ

ται με μεγαλύτερο ποσοστό πλίνθου εν σχέση με το κονίαμα και εξαρτάται περισσότερο
από τα χαρακτηριστικά των πλίνθων. Η αντοχή των πλίνθων φτάνει τα

25 Mpa

αφού οι

πλίνθοι παράγονται με μηχανική συμπίεση. Η θλιπτική αντοχή των πλίνθων εξαρτάται
από την πρώτη ύλη παραγωγής τους, τη διαδικασία μορφοποίησης, το βαθμό και την

28 1

ομοιομορφία ψησίματος, τις δ ιαστάσεις και τη δομή της πλίνθου (τυχόν οπές, κοιλότη τες
μέσα στη μάζα)

[ 1].

Π αρόλο που η παραγωγή γiνεται μηχανικά και ο αριθμός των παραγομένων πλίνΟων
έχει αυξηθεί, εν τούτοις τα στάδ ια παραγωγής οπτόπλινθων δεν έχουν τυποποιηθεί. Δεν
ακολουθούνται δη λαδή κάποιοι κανονισμοί όσον αφορά στην κοκκομετρία του πηλού, το
ψήσιμο με αποτέλεσμα η ποιότητα των πλίνθων να παρουσιάζει διακυμάνσεις από εργο
στάσιο σε εργοστάσιο και από περίοδο σε περίοδο γ ια την ίδια βιομηχανία.
Στη Θεσσαλονίκη, κυρίως στη δυτική περιοχή της, λειτούργησαν πολλές μικρές πλιν
Οοποι ίες (όπως η πλινθοποιία

MALLAH) [7].

Ο ι πλινθοδομές συνήθως επιχρίονταν με κονίαμα . Π ολλές φορές όμως οι πλίνΟοι
χρησ ιμοποιούνταν ανεπίχριστο ι, όπως στο αντλιοστάσιο της Ο. Υ .Θ., όπου η δομημένη
μέσα στο χαρακτηριστικό μεταλλικό σκελετό τοιχοποιία με επιυαλωμένες πλίνΟους απο
τελεί και διάκοσμο του κτίσματος.

2.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Οι οπτόπλινθο ι που χρησιμοπο ιή θηκαν στη δόμηση τον 18°, 19° και στις αρχές του

20°υ αιώνα είναι πρισματικο ί
σύνηΟες πάχος είναι
κόνα

7

20 c m Χ 1Ο c m με πάχος που κυμαίνεται 4 - 8 cm ενώ το

cιη . Πρόκε ιται για συμπαγής πλίνθους ή πλίνθους με σκάφη (ει

1) στην οποία συναντώνται σχήματα ή γράμματα (αναγνωριστικά της αντίστοιχης

βιομηχανίας). Επίσης με παρόμοιες διαστάσεις συναντώνται διάτρητοι πλίνθοι (εικόνα

2)

οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη δόμηση των ορόφων. Συχνά οι επιφάνειες των πλίνθων
(άνω και κάτω) είναι διαφορετικής τραχύτητας, ενώ το φαινόμενο της χρωματικής δια
φοράς στο εσωτερ ικό της πλίνθου εξηγείται από την ανομο ιόμορφη όπτηση σε πλίνθους
με τόσο μεγάλο πάχος.

Στη δομ1Ί συναντώνται λεπτόκοκκα αδρανή πυριτικής κυρίως σύστασης, κομμάτια
ασβέστου, δευτερογενούς χρήσης κεραμικά αδρανή. Το πρωτογενές υλικό είναι πλούσιο
σε φυλλόμορφα ορυκτά (σχή μα

1).

Από τα στοιχεία ανάλυσης των οπ:rόπλινθων

[2] φαίνεται ότι το μίγμα της αργίλου και

της άμμου που συνθέτει τον πηλό πρέπει να ακολουθεί ορισμένους κανόνες γιατί άμμος
σε αναλογία μεγαλύτερη από 50 % καθιστά τη μάζα πορώδη ενώ αντίστοιχο ποσοστό
λιγότερο από

30 % προσδίδει πλαστικότητα, καθιστά όμως το μίγμα ακατάλληλο. Η επε

ξεργασία του πη λού αυτή την περίοδο γίνεται με δύο μεθόδους:

1)

Απλή διύγρανση του μίγματος σε μίγμα απαλλαγμένο όσο το δυνατό από προσμίξεις
(ασβεστόλιθους, άνθρακα, ρίζες),

2)

Π ολτοποίηση του μίγματος αφού τοποθετηθεί σε λάκκους όπου αφήνεται να ωριμά
σε ι.
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}.)ιίμα

/ . Ακτι 1'ογράφημα

από πί.ί1'80 από το α 1'Τλιοσrάσιο του Ο. Υ.Θ

(Q= χαλαζίας.

Α = άστριοι.

Μ= ποί.ύμικτες μορφές μαρμαρυγιιί)\Ι. C/ι = χί.ωρίτη _, Sιη= σμεκτίτης).
ΒΙ"iι-k ι·αdίοgι'(ψ/ι.fί·οιιι

Fig. /.

1/1e pιιιιιρ -Ιιοιι::;e ο/ι/ιe

Wαιeι· Οι·gαιιί::αιίοιι Τ/ι e.5.5αlοιιίkί

Ο ι πρώτες βιομηχανίες παρασκευ1iς οπτόπλινθων λειτούργησαν στη Θεσσαλονίκη

στα μέσα του Ι 9°υ α ιώνα ( βιομηχανία ΑΛΛΑ ΤΙ
πλίνΟων

γίνονταν

σε

μήτρες

συνήθως

ξύλινες

Η το 1858). Η μορφοποίηση των
ή

από

χυτοσίδφο

με

αντίστοιχες

δ ι αστάσεις. Στρώνονταν ο πηλός γ ια την παρασκευ1i πλήρων πλίνθων ενώ r:ι δ ικές
πλαστουργικές

μηχανές

χρησιμοποιούνταν

για

τις

διάτρητες

πλίνΟους

οι

οποίες

αφήνονται να ξεραθούν προτού ψηθούν σε καμίνια. Η όπτηση ολοκληρώνονταν στους
1 000

- 1050 °C όπου τα εύτηκτα υλικά του πηλού διαχέονται στη μάζα των πλίνΟων και

προσδίδουν την απαιτούμι:νη σκληρότητα και ακαμψία. Ανάλογα με τη σύσταση των
υλι κιον του πηλού καθορίζονταν η διάρκεια όπτησης και η μέγιστη θερμοκρασία με
εμπειρικά κριτήρια ενώ οι πλίνΟοι αφήνονταν για βαθμιαία ψύξη.

Στην ελληνική αγορά παρουσιάστηκαν οπτόπλινΟο ι δ ιαφόρων δ ιαστάσεων (εικόνες
3α και 3β)

[2]

1) πλήρεις (3,5 cιη Χ 10,5 cιη Χ 22 c m)
2) δ ιάτρητες ( 6 c ιη Χ 1Ο c ιη Χ 20 - 22 c m)
3) οοπτόπλινΟο ι με 8 οπές, όχι δ ιαμπερε ίς, σε 2 σειρές (6-7 cm Χ 11 c ιη Χ 22,5 cιη)
4) χρησιμοπο ιιiΟηκαν επίσης 2 τύποι διάτρητων οπτόπλινθων ο ένας με δ ιαστάσε ις 6 c ιη
Χ 1Ο c ιη Χ 20,5 c m και ο δεύτερος με διαστάσεις 5,8 cm Χ 8,5 cm Χ 20 cn1 και οι δύο
τύπο ι με 6 οπές
5) πλίνθο ι με 8 ή 1Ο οπές ορθογώνιας ή τραπεζοειδούς διατομή ς χρησιμοποιήΟηκαν
λιγότερο
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3.

ΜΗΧΑΝΙΚΑ

/ ΦΥΣΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λπό τον έλεγχο των μηχανικών και φυσικών χαρακτηριστικών σε δείγματα πλίνΟων

που λι1φθηκαν από νεώτερα μνημεία της περιοχής Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του προ
γrάμματος ΝΑΤΟ GR - RcstoΓation , φαίνεται ότι η απομένουσα αντοχή τους κυμαίνεται

από 100-250 Κg/cιη 2 (πίνακας 1).
Πίι,ακας

/.

Μηχω ·ικiι. και φιισικά. χαρακτηριστικά οπτόπλ ι1,θω1 1 από 11αίπερα μ1 1ημι:ία της Θr.σσαί.οι·ίκη ς

Table / .
Mec·/ιωιic· αιιc/ ιιαιιιηι/.feαιιιΓes o.f[iΓerl - /n ·ick.~.fι"Oιιι ιιιοdeπι 111 011ιιιιιeιιιs

Πορώδες

Ειδικό

Kg/cm 2

%

βάρος

80-100

45.440,9

20-24

100

83.4 17,0

19-2 1

100-2 1ο

131.030,0

20

100-250

82.329,0

17-20

Θλιπτική αντοχή

Κτίριο

Kg/cm

Μουσών

Μ έλισσα

Casa
Bίa nca
ΟΥΘ

Δυναμικό Μέτρο

o.f Τ/ι e.~sα /οιιί/.;ί.

2

Ελαστικότητας

1,51,65
1,61,63
1,541,65
1,6- 1,8

100
80

60
40
20 /

...............ϊίiίJ

ο ~aιι;;~-.:.~--ι=::::ιιιrιιιω
35-150 150-300 300-500
>500
μm

Σχιίμα

2.

Καταιιομιί πόρω11 σε πλίνθο από το α ντλιοστάσιο του Ο. Υ. Θ όπου φαίνr:ται ότι
υπερέχου ν πόροι με διάμετρο

Fig. 2.

35-150 μm.
o.f tlιe Οι·g..f Waιeι· ι~/'
ιlιat tlιe poι-es 1vitl1 dίαιιιeιeι· 35 - 150 μιιι αι·e 111οι·e.

ΡοΓe c/ί.sιι·ibιιιίοιι ίιι bι·ick.fι·oιn tlιe pιιιnp-/10ιιse

Thessaloιιiki. 111/ιeι·e

it is slιo11111

Η κατανομή των πόρων σε νεώτερες πλίνθους πραγματοποιήθηκε με τη βοήΟε ια ανά
λυση ς εικόνας σε στερεοσκοπική παρατήρηση (Χ 10). Στο σχήμα
λύτερο ποσοστό των κενών βρίσκεται στην περιοχή
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35 - 150 μιη.

2

φαίνεται ότι το μεγα

Όσον αφορά στη μικροδομή των πλίνΟων αυτών συχνά φαίνεται ότι ατελής συμπύ
κνωση συντελεί στη δημιουργία "φωλιών " που το μήκος τους φτάνει τα

6 mm

(εικόνα

4).

Η συνοχή των λεπτόκοκκων αδρανών με την πάστα του πηλού είναι ισχυρή.
Για σύγκριση αναφέρετα ι ότι οι σύγχρονες βιομηχανικοί πλίνθοι παρουσιάζουν αντοχές
που κυμαίνονται

15 - 25

Μ Pa και πορώδες

8 - 12 %

και αυτό οφείλεται στη τυποποίηση

της παρασκευής, στη συμπύκνωσης των πλίνθων καΟώς και στις υψηλές θερμοκρασίες

έμψησης ( 1700

4.

°C) που επιτυγχάνονται σήμερα.

Π ΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΣυνήΟεις μορφές αλλοίωση ς στις πλίνθους αυτές είναι

:

8 κονιοποίηση με αποτέλεσμα την αλλοίωση του αρχι κού σχήματος (εικόνα 5)
8 ρωγμές εσωτερικά και εξωτερικά στην επιφάνεια
8 ξεφλουδίσματα (ε ικόνα 6)

• εξογκώματα
8 άλατα (δ ι άσπαρτα ή συγκεντρωμένα σε πόρους) (ε ικόνα 7)
8

μύκητες

Η δ ιάβρωση των πλίνθων μπορεί να οφείλεται σε παράγοντες

[5]:

0
0
0

Ενδογενε ίς (προσμίξεις, ατέλειες κατασκευαστικές)

0

Π ροηγούμενες επεμβάσεις (π.χ. έντονος μηχανικός καθαρισμός)

Εξωγενείς (μηχανικές καταπονήσεις, Οερμικές εναλλαγές)
Βιογενείς (ανάπτυξη φυτών, μυκήτων και λειχήνων)

Η παρουσία νερού (υγρασία) παίζει σημαντικό ρόλο σε όλους τους τύπους δ ιάβρωσης

εξαιτίας της μεταφοράς και κρυστάλλωσης αλάτων ή της δημιουργίας συνΟηκών που
επιταχύνουν τους μηχανισμούς φθοράς

5.

[5].

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η απομάκρυνση των αλάτων από την οπτοπλινθοδομή λόγω αισΟητικών και λειτουρ

γ ι κών προβλημάτων που προκαλούν καΟώς επίσης και ο καθαρισμός, η στερέωση και η
συ μπλήρωση των πλίνθων αποτελούν ένα μεγάλο κεφάλαιο για την προστασία της τοιχο
ποιίας που σχετίζεται έμμεσα με τα χαρακτηριστικά των πλίνθων.

Από τις αρχές της δεκαετίας του

1950 πολλά προϊόντα συντήρησης έχουν χρησιμο

ποιηΟεί και υπέστησαν κρ ιτικιΊ (από πλ1)ρη αποδοχή μέχρι ολικιΊ απόρριψη ). Ζητούμενο

εξακολουΟεί να παραμένει η εύρεση κατάλληλων υλικών και τρόπου εφαρμογής με
σκοπό την προστασία και συντήρηση των πορωδών αυτών υλικών
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[4].

Η προστασία και συντήρηση των πλίνΟων ακολουΟεί τα εξής στάδια:

•

Καθαρισμός που μπορεί να είναι μ11χανικός (νυστέρι, αμμοβολή, βούρτσα) με νερό ή
με χημικές ουσίες. Σε περιπτώσεις σαθρών επιφανειών γίνεται προστερέωση με δια
δοχικές κομπρέσες με PaΓaloid

872

ιi

Primal AC33.

Για καθαρισμό βιολογικών

επ ικαΟίσεων χρησιμοποιούνται βιοκτόνα και τρίψιμο

•

Στερέωση σαθρών τμημάτων γίνεται με χρήση ρητινών που χαρακτηρίζονται από χα
μηλό ιξώδες για βαΟύτερη εισχώρηση στο υλικό. Η εφαρμογή του στερεωτικού μπο
ρεί να γίνεται με ψεκασμό, με σύριγγες ή εμβάπτιση . Ως στερεωτικά υλικά χρησιμο
ποιούνται πολυβυνίλιο, μεθακρυλικές ρητίνες ( Paι·a l oi d

872),

εποξικές ρητίνες,

ακρυλικά γαλακτώματα( Ρrin1al). Επίσης πυριτικοί εστέρες έχουν χρησιμοπο ιηΟεί σε

πλίνθους ως στερεωτικά λόγω καλής διεισδυτικότητας και απουσίας παραπροϊόντων.
Η στερέωση σκοπό έχει να αυξήσει τη συνοχή των ορυκτών συστατικών σε μ ι κρο
κλίμακα καθώς και να αποκαταστήσει τη συνοχ1i μεταξύ σαΟρών και υγιών τμημά
των

[3].

Αποτέλεσμα

είναι

το

στερεωμένο

υλικό

να

χαρακτηρίζεται

από

μεγαλύτερη

αντίσταση σε εσωτερικές και εξωτερικές καταπονήσεις. Σημαντικό πλεονέκτημα των

σ υν-Οετικών πολυμερών σε σύγκριση με τα ανόργανα είναι η μεγαλύτερη συνδετικ:~i τους
ικανότη τα και η ελαστικότητα ενώ μειονέκτημα Θεωρείται η μικρή διεισδυτικότητα των
μακρο μορίων τους καθώς και δ ιαφορά του Θερμικού συντελεστή των πολυμερών και των
πλίνθων. Απαιτιiσεις από τα προϊόντα στερέωσης θεωρούνται

[6] :

0 ελάχιστη επίδραση στην εμφάνιση της επιφάνειας που συντηρήΟηκε (αποχρωματισμός)

0
0
0

•

σταθερότη τα σε

UY

ακτινοβολία και σε μολυντές

αντιστρεψιμότητα
απουσία επικίνδυνων παραπροϊόντων
Συμπλήρωση γίνεται σε υγιή τμ1iμ ατα πλίνθων τα οποία εμποτίζονται με ασβεστό
νερο ιi ρητίνες ώστε να αυξηθεί η συγκολλητική ικανότητα του υλικού. Η συμπλή 

ρωση εξασφαλίζει την κατασκευή από στατική και αισθητική άποψη και τα κριτήρια
επιλογής του υλικού συμπλήρωσης είναι οι παρόμοι ες φυσικές και μηχανικές ιδ ιότη
τες του νέου και του παλαιού υλικού που θα έρΟουν σε επαφή . Γ ια να γίνει η συμπή

ρωση πρέπει να προηγηΟεί ανάλυση του παλαιού υλικού με σκοπό την κατανόηση
των ιδ ιοτήτων εκείνων βάση των οποίων θα σχεδιαστεί η νέα πλίνΟος (χρώμα, υφή,
σύσταση, αντοχή, πορώδες).
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6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η εφαρμογή οποιουδήποτε προϊόντος συντήρησης πρέπει να συνοδεύεται από πειρα
ματικές εφαρμογές εργαστηρ ι ακές και επί τόπου , τόσο γ ια διαφορετικά προϊόντα όσο και
σι: μεΟόδους και συνθήκες εφαρμογής. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όσο το δυνατό οι
πραγματικές συνΟιiκες στις οποίες εκτίΟενται τα υλικά σε κατάσταση λειτουργίας. Η επι
λογιi ενός προϊόντος στερέωσης Θα πρέπει να συνδυάζεται με το πορώδες των πλίνΟων το
οποίο καΟορίζει τη διεισδυτικότητα του υλικού.
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