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Περίληψη 

Αντικείµενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η µεθοδολογία αναγνώρισης των βλαβών και η µελέτη του 

κελύφους ενός διατηρητέου κτιρίου. Στόχος είναι να βρεθούν οι τρόποι επεµβάσεων του φέροντος 

οργανισµού των κτιρίων αυτών, διαφυλάττοντας παράλληλα τα ιστορικά και αρχιτεκτονικά 

χαρακτηριστικά τους. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, µελετάται ένα υφιστάµενο διατηρητέο 

βιοµηχανικό κτίριο, κατασκευής του 1950, µε χρήση βυρσοδεψείου, στην περιοχή Ταµπακαριά Χανίων. 

Το υπό µελέτη κτίριο αποτελείται από δύο ορόφους ορθογωνικής κάτοψης µε φέροντα οργανισµό 

τοιχοποιία αργολιθοδοµής. Στην παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκε οπτικός έλεγχος του κτιρίου, 

όπως ορίζεται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ως αρχικό βήµα των ενεργειών αποκατάστασης, µε σκοπό την 

αναγνώριση της κατασκευής και τη συλλογή των απαραίτητων για την ανάλυση πληροφοριών. Κύριος 
παράγοντας φθοράς και βλαβών είναι η άµεση γειτνίαση του κτιρίου µε τη θάλασσα. Το κτίριο 

προσβάλλεται από ανοδική υγρασία, λόγω της επαφής του µε τη θάλασσα και από τους βόρειους υγρούς 

ανέµους που προέρχονται από το Κρητικό Πέλαγος. Στο κτίριο είχαν πραγµατοποιηθεί προγενέστερες 
προσπάθειες ελαφρών επεµβάσεων συντήρησης και επισκευής σε διαφορετικές χρονικές φάσεις, οι 

οποίες χαρακτηρίζονται ανεπαρκείς. Μέσω της µελέτης αυτού του ιστορικού κτιρίου, αναδεικνύεται εκ 

νέου η ανάγκη συνέργειας όλων των εµπλεκόµενων ειδικοτήτων των Μηχανικών µε στόχο την ενίσχυση 

της φέρουσας ικανότητάς του, της διατήρησής του στο χρόνο και της επανάχρησής του, έχοντας ως 

βασική προϋπόθεση το σεβασµό στην αρχιτεκτονική του µνήµη και αξία. 

 

    
Εικόνα 1: Γενική άποψη Ταµπακαρίων  

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Η περιοχή των Ταµπακαριών, αποτελεί για τα Χανιά σηµαντικό κοµµάτι της πόλης λόγω της 

πολιτιστικής και ιστορικής αξίας που φέρει, λειτουργώντας από τον 18ο αιώνα ως τόπος 

επεξεργασίας δερµάτων (Εικόνα 1). Τη δεκαετία του '50, κατά τη οποία χτίστηκε και το υπό 

µελέτη κτίσµα, υπήρχαν περισσότερα από 80 βυρσοδεψία σε λειτουργία. Σήµερα τα 
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περισσότερα έχουν εγκαταλειφθεί και άλλα έχουν αλλάξει χρήση. Η µελέτη αποκατάστασης 

των συγκεκριµένων κτιρίων κρίνεται απαραίτητη αφού αν δεν µελετηθούν και αφεθούν, θα 

επέλθει αστοχία και θα χαθεί µια ολόκληρη ιστορική φάση της πόλης. Ακόµη, πολλά από τα 

κτίρια των Ταµπακαριών, καθώς και το υπό µελέτη είναι διατηρητέο. Ως διατηρητέα 

χαρακτηρίζονται τα κελύφη των αρχικών κτιρίων και στα παραρτήµατα αυτών απαγορεύεται 

κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή τόσο των επί µέρους αρχιτεκτονικών ή 

καλλιτεχνικών και διακοσµητικών στοιχείων τους, όσο και των κτιρίων συνολικά. 

Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων, η ενίσχυση του Φ.Ο, 

εφόσον δεν αλλοιώνεται ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας τους καθώς και η επισκευή των 

εξωτερικών όψεων µε γνώµονα τη διατήρηση της σηµερινής εικόνας εκάστου (ΦΕΚ 241/ 

24/01/2014, αρ. φύλλου 27) [8]. Το υπό µελέτη κτίσµα, ως αρχιτεκτονικό µέλος ενός 

συνόλου µε ενιαίο χαρακτήρα χρήζει άµεσης µελέτης. Σχετικά µε τον τρόπο δόµησης του, 

πρόκειται περί φέρουσας τοιχοποιίας µε στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος. 

Καταλυτική σηµασία στη υφιστάµενη κατάσταση της κατασκευής κατέχουν οι 

κλιµατολογικοί παράγοντες καθώς το κτίριο προσβάλλεται από ανοδική υγρασία, λόγω της 

επαφής του µε τη θάλασσα και από τους βόρειους υγρούς ανέµους που προέρχονται από το 

Κρητικό Πέλαγος. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, το κτίριο µελετήθηκε µέσω οπτικού 

ελέγχου και υπέρυθρης φωτογράφησης. 

             

 
 Εικόνα 2: Ανατολική (α),  βόρεια (β) και δυτική (γ) όψη αντίστοιχα  

 

2. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ο οπτικός έλεγχος αποτελεί µέθοδο µη καταστρεπτικού ελέγχου, η οποία προηγείται και 

συνοδεύει όλες τις υπόλοιπες µεθόδους. Η αποτίµηση του υπό µελέτη δοµήµατος 

ακολούθησε τα εξής βήµατα: την συλλογή στοιχείων (έρευνα του ιστορικού του δοµήµατος) 

και την ανάλυση αυτών καθώς και την επιθεώρησή του σε προσεισµική φάση [2]. Μέσα από 

τη διαδικασία του ελέγχου έγινε συλλογή πληροφοριών σχετικά µε τα χαρακτηριστικά του 

κτιρίου µε στόχο τον εντοπισµό και την αποτίµηση της κατάστασης του. Στα πλαίσια του 

ελέγχου, ακολουθήθηκε επί τόπου επίσκεψη για αναγνώριση της κατασκευής. Ο οπτικός 

έλεγχος πραγµατοποιήθηκε µε γυµνό µάτι και βοήθησε ιδιαίτερα η δυνατότητα άµεσης 

παρατήρησης του κτιρίου καθώς ήταν προσβάσιµο από όλες του τις πλευρές.  

Αρχικά, έγινε αναζήτηση για την ύπαρξη εγκεκριµένης µελέτης προκειµένου να ελεγχθεί 

ως προς την τήρηση της, η οποία δεν βρέθηκε. Μελετήθηκαν οι συνθήκες του 

περιβάλλοντος, επειδή το κτίριο βρίσκεται σε επαφή µε την θάλασσα και επηρεάζεται άµεσα 

από αυτήν (Εικόνα 2). Ακόµη, έγινε χαρακτηρισµός των συνθηκών του εδάφους, 

προκειµένου να εξετασθεί η συµβατότητα των δοµικών του υλικών. Εκτός αυτών, 

µελετήθηκε η κατάσταση του όµορου κτίσµατος στα δυτικά, ώστε να διαπιστωθεί τι είδους 

αλληλεπίδραση έχει µε το υπό µελέτη κτίσµα. Επιπλέον, ερευνήθηκε η ύπαρξη φθορών και 

βλαβών σε όλα τα δοµικά µέρη. Ειδικότερα µελετήθηκαν, τα λιθοσώµατα της φέρουσας 

τοιχοποιίας, τα κονιάµατα επιχρίσµατος καθώς και του αρµολογήµατος και τα στοιχεία 

οπλισµένου σκυροδέµατος. Η διαδικασία του οπτικού ελέγχου συνεχίστηκε και στα στοιχεία 

σκυροδέµατος και ξύλου. Μέσω της διαδικασίας του οπτικού ελέγχου, έγινε άµεση 

καταγραφή της θέσης και του εύρους των ρωγµών στη φέρουσα τοιχοποιία και στα στοιχεία 

σκυροδέµατος. Εντοπίστηκαν τα σηµεία της κατασκευής που έχουν προσβληθεί από 

α  β  γ 



Μελέτη Αποκατάστασης Υφιστάµενου ∆ιατηρητέου Βυρσοδεψείου στην Περιοχή Ταµπακαριών Χανίων 

 

‘‘23
ο
 Φοιτητικό Συνέδριο: Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών 2017’’  

Πάτρα, Φεβρουάριος  2017 
 

υγρασία, µε προσοχή στις µέρες παρακολούθησης της, κατά τις οποίες ο καιρός δεν έπρεπε 

να είναι υγρός. Ο βαθµός συντήρησης του κτιρίου, είναι ακόµη ένας παράγοντας διεξαγωγής 

συµπερασµάτων, αφού είναι καθοριστικός για τη διάρκεια ζωής της κατασκευής. 

Από την εκτέλεση του οπτικού ελέγχου προέκυψε απαίτηση για περαιτέρω διερεύνηση, 

οπότε πραγµατοποιήθηκε γεωµετρική αποτύπωση όλων των φερόντων και δευτερευόντων 

στοιχείων του κτιρίου. Έπειτα, ακολουθήθηκε επεξεργασία των σκαριφηµάτων, σε σχέδια 

αποτύπωσης των φθορών και περαιτέρω επεξεργασίας ώστε να υπάρξουν συγκεντρωτικά 

σχέδια αποτύπωσης αιτιών των φθορών καθώς και αποτύπωση υλικών . 

Με τον οπτικό έλεγχο, εξετάστηκαν µόνο οι ορατές επιφάνειες, για το λόγο αυτό, 

εφαρµόστηκε και η µέθοδος της θερµογραφίας.  Η θερµογραφία είναι µη καταστρεπτική 

µέθοδος τεχνικής επιθεώρησης κτιρίων, αποτελώντας ενόργανη µέθοδο ελέγχου. Μέσω 

αυτής της µεθόδου, είναι δυνατόν να προσδιοριστούν, η ύπαρξη διαφορετικών υλικών πίσω 

από µια ενιαία επιφάνεια, εσωτερικές ανωµαλίες και κενά, ρωγµές σε επιφάνειες 

σκυροδέµατος, ύπαρξη υγρασίας στη θερµοµόνωση καθώς και µέτρηση υγρασίας στο 

σκυρόδεµα. Η θερµογράφία στην παρούσα µελέτη έγινε µε θερµοκάµερα FLIR E6. Κατά την 

εφαρµογή της µεθόδου, έγινε έλεγχος των επιφανειών πριν την θερµογραφία ώστε να µην 

υπάρχει νερό από βροχή ή χιόνι και η θερµοκρασία να είναι µεγαλύτερη από 0 
ο
C. Μέσω της 

διαδικασίας αυτής, επιβεβαιώθηκαν και ενισχύθηκαν συµπεράσµατα τα οποία είχαν 

προκύψει κατά την επιθεώρηση. 

 

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Το υπό µελέτη κτίριο αποτελείται από δύο ορόφους ορθογωνικής κάτοψης διαστάσεων 22.65 

m x 12.20 m (Εικόνα 3α). Αποτελείται από φέρουσα τοιχοποιία µε ανισόδοµη αργολιθοδοµή, 

µε ηµιλαξευτές πέτρες µέσου πάχους τοίχου 0.50 m και µέσο ύψος ορόφου  4.20 m (Εικόνα 

3β). Η ανωδοµή έχει χτιστεί µε υλικά της περιοχής των Ταµπακαριών και των γύρω 

περιοχών. Το έδαφος θεµελίωσης, αποτελείται από ασβεστόλιθο και δολοµίτη. Τα ορυκτά 

αυτά, σε συνδυασµό µε το είδος των πλίνθων το οποίο είναι ασβεστόλιθος και ψαµµίτης, 

δηµιουργούν συµβατότητα στην κατασκευή αφού είναι υλικά µε παρόµοιες φυσικοχηµικές 

ιδιότητες. Ο ψαµµίτης είναι συµπαγές πέτρωµα που προκύπτει από διαγένεση της άµµου και 

είναι υλικό συµβατό µε το θαλάσσιο περιβάλλον. Όσον αφορά το κονιάµα της 

αργολιθοδοµής, πρόκειται περί ασβεστοκονιάµατος. Τα κονιάµατα που είχαν αρχικά 

χρησιµοποιηθεί στην φάση της κατασκευής περιείχαν άµµο µε θαλασσινό νερό, καθώς κατά 

την τεχνική δόµησης δεν ξεπλένονταν επαρκώς [3].  

Στην κατασκευή υπάρχουν στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος, τα οποία συναντώνται 

στην πλάκα του µεσοπατώµατος, στα σενάζ, στα πρέκια και στα υποστυλώµατα των 

παραθύρων. Το πάχος της πλάκας του πρώτου ορόφου είναι 0.15 m και αποτελεί 

χαρακτηριστικό του κτιρίου αφού λειτουργεί και ως διάφραγµα (Εικόνα 3β). Ο χάλυβας 

οπλισµού είναι κατηγορίας St1.  

Το κτίριο διαθέτει ξύλινα στοιχεία τα οποία συναντώνται στη στέγη και στα κουφώµατα. 

Η στέγη έχει ξύλινα ζευκτά ανά αποστάσεις 0.8 m έως 2.0 m µε τεγίδες, χωρίς σανίδωµα και 

επικάλυψη. Η στέγη διαµορφώνεται µέσω δικτυώµατος ύψους 3.30 m. 
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Εικόνα 3: Κάτοψη κτιρίου (α), τοµή κτιρίου (β) 

 

4. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΒΛΑΒΩΝ 

Κατά την εκτέλεση του οπτικού ελέγχου εντοπίσθηκαν εκτεταµένες φθορές στο σύνολο του 

κελύφους και των δοµικών στοιχείων της κατασκευής, λόγω της έκθεσής τους στις έντονες 

περιβαλλοντικές συνθήκες. Κυρίαρχο αίτιο αυτών των φθορών και βλαβών αποτέλεσε η 

γειτνίαση και η απευθείας προσβολή της κατασκευής από την  θάλασσα συνεπώς και της 

έκθεσης της τόσο σε υγρασία, ανέµους καθώς και σε άλατα. 

Στην φέρουσα τοιχοποιία καταγράφηκαν εκτεταµένες αποκολλήσεις κονιάµατος 

επιχρίσµατος καθώς και σποραδικές ρηγµατώσεις (Εικόνα 4,5). Ο έλεγχος  

πραγµατοποιήθηκε µε ελαφρές κρούσεις και µε παρατήρηση όλων των στοιχείων για 

προβλήµατα υγρασίας. Η αποκόλληση και ρηγµάτωση του κονιάµατος προήλθε από την 

εµφάνιση κρυπτοεξανθήσεων λόγω της κρυστάλλωσης του NaCl κάτω από το στρώµα του 

επιχρίσµατος. Επίσης το συνδετικό κονίαµα της αργολιγοδοµής υπέστη αποσάθρωση. Τα 

λιθοσώµατα της τοιχοποιίας εµφανίζουν τοπικά αποφλοιώσεις, απολεπίσεις  και σηµειακά 

κυψελώσεις, λόγω της διάβρωσης από τα άλατα. Ρηγµατώσεις λίθων παρατηρούνται τοπικά 

σε πολλά σηµεία επαφής της στέγης και της φέρουσας τοιχοποιίας. Οι πιο πάνω φθορές είναι 

εντονότερες στη βόρεια όψη, η όποια είναι η πιο εκτεθειµένη στις δυσχερείς καιρικές 

συνθήκες του θαλάσσιου µετώπου. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα το νερό να ρέει απευθείας στην 

επιφάνεια της τοιχοποιίας, ευνοώντας την παραµένουσα υγρασία. Σχετικά µε την θεµελίωση 

παρατηρήθηκε µερική υποβάθµιση του εδάφους εξαιτίας της περιοδικής αυξοµείωσης της 

στάθµης της θάλασσας. 

 

   
Εικόνα 4: Αποκόλληση κονιάµατος στη δυτική όψη (α), λεπτοµέρειες της όψης (β,γ) 

 

α β 

 α  β  γ 
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Εικόνα 5: Αποκολλήσεις και ρηγµατώσεις στο κονίαµα επιχρίσµατος στην ανατολική όψη (α,β)  

  

Στη βόρεια όψη, όπου παρατηρήθηκαν και οι µεγαλύτερες φθορές πραγµατοποιήθηκε 

γραφική αποτύπωση των αιτιών φθοράς (Εικόνα 6α). Στο πάνω τµήµα της όψης, λόγω της 

έλλειψης γείσου καθώς και υδρορροής  παρατηρείται καθοδική υγρασία (Εικόνα 6α, χρώµα 

γκρι). Η βάση του κτιρίου πλήττεται από ανερχόµενη υγρασία καθώς και από άµεση επαφή 

µε τη θάλασσα (Εικόνα 6α, χρώµα µπλε). Στις υπόλοιπες περιοχές παρατηρείται 

παραµένουσα υγρασία που προκαλεί την πτώση του επιχρίσµατος (Εικόνα 6α, χρώµα καφέ). 

Σε συνδυασµό µε το διάγραµµα του είδους της υγρασίας  πραγµατοποιήθηκε και γραφική 

αποτύπωση του βαθµού επίδρασης της υγρασίας στην επιφάνεια και συνεπώς της φθοράς 

που υπέστη η τοιχοποιία (Εικόνα 6β). Στη µεγαλύτερη έκταση της τοιχοποιίας 

παρατηρήθηκε µερική πτώση του τσιµεντιτικού επιχρίσµατος λόγω τοπικής υγρασίας που 

συγκρατείται µεταξύ τοιχοποιίας και κονιάµατος (Εικόνα 6β, χρώµα κίτρινο). Ολική πτώση 

επιχρίσµατος εντοπίζεται πιο έντονα στην αριστερή πλευρά της τοιχοποιίας τόσο στο ισόγειο 

όσο και στον όροφο καθώς και κεντρικά στη περιοχή ανάµεσα στα σενάζ. Η καθοδική και 

ανοδική υγρασία εµφανίζονται ως βιολογική φθορά στο πάνω µέρος της τοιχοποιίας καθώς 

και στη περιοχή του τσιµεντιτικού επιχρίσµατος στη βάση του κτιρίου (Εικόνα 6β, χρώµα 

κόκκινο). Η υγρασία που πλήττει τα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα, όπως τα σενάζ και 

τα πρέκια των παραθύρων, προκάλεσε οξείδωση οπλισµών και µερική απώλεια δοµικού 

υλικού (Εικόνα 6β, χρώµα γκρί). Η απώλεια δοµικού υλικού δηµιουργεί διόδους για την 

άµεση έκθεση των οπλισµών στο διαβρωτικό παραθαλάσσιο περιβάλλον.  

 

  
Εικόνα 6: ∆ιάγραµµα αποτύπωσης αιτιών φθοράς (α) και ∆ιάγραµµα αποτύπωσης φθορών (β) στη 

βόρεια όψη 

 

Στο πάνω αριστερό τµήµα της βόρειας όψης, παρατηρήθηκε εµφάνιση υγρασίας  µε την 

µορφή µαύρης κρούστας (Εικόνα 7α). Βιολογική φθορά µε χρωµατισµό της επιφάνειας 

εντοπίστηκε και στη δυτική όψη µε µέσο πλάτος έκτασης περίπου 0.60 m από το σηµείο 

επαφής µε το  όµορο κτίσµα (Εικόνα 7β). Πιθανοί παράγοντες εµφάνισης µαύρης κρούστας 

 α  β 

 (α) (β) 
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στις επιφάνειες της τοιχοποιίας είναι βιολογικοί και περιβαλλοντικοί. Εξαιτίας της 

παραµένουσας υγρασίας στην επιφάνεια δηµιουργούνται ιδανικές συνθήκες για ανάπτυξη 

µικροοργανισµών. Στην δυτική όψη το φαινόµενο εντείνεται µιας και η επιφάνεια είναι 

υπήνεµη και ανήλια. Η παραµένουσα υγρασία στο σηµείο αυτό οφείλεται και στο γεγονός 

πως τα όµβρια της στέγης του οµόρου κτηρίου ρέουν προς αυτό. 

 
 

  

Εικόνα 7: Μάυρες κρούστες στη βόρεια (α) και δυτική όψη (β)  

 

Σε ότι αφορά τα δοµικά στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα παρατηρούνται ρηγµατώσεις 

και αποκόλληση της επικάλυψης του σκυροδέµατος (Εικόνα 8α), καθώς και οξείδωση των 

οπλισµών (Εικόνα 8β). Οι εκτεταµένες ρηγµατώσεις και η πτώση µεγάλου τµήµατος της 

επικάλυψης, αποκάλυψαν την έντονη οξείδωση των οπλισµών.  Οι ράβδοι οπλισµού, λόγω 

της έντονης διάβρωσής τους έχουν υποστεί µείωση διατοµής το οποίο συνεπάγεται και 

µείωση της φέρουσας ικανότητας του δοµικού στοιχείου. Τα υποστυλώµατα, η πλάκα, η 

σκάλα, τα σενάζ, τα πρέκια των ανοιγµάτων εµφανίζουν έντονη διάβρωση του 

σκυροδέµατος, αποφλοιώσεις και αποκάλυψη των οξειδωµένων οπλισµών (Εικόνα 9
 
α,β).  

 

  
Εικόνα 8: Ρηγµατώσεις και αποκόλληση της επικάλυψης οπλισµού της πλάκας (α), αποκόλληση της 

επικάλυψης και αποκάλυψη οπλισµών στα πρέκια και στα υποστυλώµατα (β) της ανατολικής όψης  
 

  
Εικόνα 9: Αποφλοίωση σκυροδέµατος και αποκάλυψη οπλισµών στα σενάζ (α), οξείδωση 

χαλύβδινου οπλίσµου (β) στη βόρεια όψη 

 

Στη στέγη εντοπίστηκε έλλειψη διαζώµατος, καθίζηση στα βορειοανατολικά (Εικόνα 

10α) και στα νοτιοανατολικά καθώς και αποκόλληση µικρού τµήµατος στα βορειοδυτικά 

(Εικόνα 10β). Η καθίζηση οφείλεται σε φθαρµένες τεγίδες  οι οποίες είναι σε άµεση επαφή 

µε τα κεραµίδια µιας και δεν υπάρχει επιπλέον επίστρωση στεγάνωσης. Τα κεραµίδια 

 α  β 

 α  β 

 α  β  γ 



Μελέτη Αποκατάστασης Υφιστάµενου ∆ιατηρητέου Βυρσοδεψείου στην Περιοχή Ταµπακαριών Χανίων 

 

‘‘23
ο
 Φοιτητικό Συνέδριο: Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών 2017’’  

Πάτρα, Φεβρουάριος  2017 
 

διαθέτουν πορώδες που ευνοεί την γρήγορη απορρόφηση της υγρασίας και συνεπώς την 

µεταφορά της στις τεγίδες µε αποτέλεσµα τη µείωση της αντοχής τους. Το γεγονός αυτό σε 

συνδυασµό µε τους ισχυρούς βόρειους ανέµους που πλήττουν την όψη, οδηγεί και σε 

φαινόµενα αποκολλήσεων τµηµάτων της στέγης. Στο ύψος της στέγης παρατηρείται 

οριζόντια ρηγµάτωση των λίθων της τοιχοποιίας οι οποίοι έχουν προσβληθεί από 

παραµένουσα υγρασία . 

Τα ξύλινα στοιχεία των κουφωµάτων, παρουσιάζουν µεταβολή των διαστάσεών τους 

εξαιτίας της συνεχόµενης επαφής τους µε την υγρασία. Παρατηρήθηκε η παρουσία φυτικών 

φθορών (µούχλα) του ξύλου, κυρίως από την εξωτερική πλευρά των κουφωµάτων, µε 

αποτέλεσµα χρωµατικές, χηµικές αλλοιώσεις. Μέσω των φθορών αυτών τα ξύλινα στοιχεία 

παρουσιάζουν µεταβολή των µηχανικών ιδιοτήτων τους. 

 

   
Εικόνα 10: Βλάβες στέγης διακριτές στη βόρεια όψη (α), αστοχία ζευκτού στέγης στο νότιο τµήµα 

του κτιρίου (β), οριζόντια ρηγµάτωση της φέρουσας τοιχοποιίας στο ύψος της στέγης (γ) 

 

Στο κτίριο είχαν πραγµατοποιηθεί προγενέστερες προσπάθειες ελαφρών επεµβάσεων 

συντήρησης και επισκευής σε διαφορετικές χρονικές φάσεις. Η πιο χαρακτηριστική είναι η 

τοποθέτηση επιπλέον υποστυλώµατος στο ισόγειο  δίπλα σε υφιστάµενο ως ενίσχυση έναντι 

των νεκρών φορτίων της πλάκας (Εικόνα 11α). Επίσης έγινε προσθήκη τούβλων στα σηµεία 

της τοιχοποιίας όπου είχε παρατηρηθεί  απώλεια  λίθων (Εικόνα 11β). Ακόµη  

χρησιµοποιήθηκε τσιµεντοκονίαµα στα σηµεία που το επίχρισµα ασβεστοκονιάµατος είχε 

φθαρεί. Χρήση τσιµεντοκονιάµατος έγινε και περιµετρικά στη βάση του κτιρίου σε ύψους 

0,70 m για προστασία του κτιρίου από την θάλασσα (Εικόνα 11γ). Κατά τον οπτικό έλεγχο 

παρατηρήθηκε πως το περιµετρικό αυτό επίχρισµα παρουσιάζει ρηγµατώσεις και  

αποφλοιώσεις. Οι πιο  έντονες ρηγµατώσεις εντοπίζονται στο δυτικό και ανατολικό τµήµα 

του κτιρίου. Αρχικά, οι φθορές οφείλονται στο µικρό πορώδες που διαθέτει το τσιµέντο το 

οποίο παγιδεύει την υγρασία ανάµεσα σε αυτό και την τοιχοποιία ευνοώντας την 

κρυστάλλωση αλάτων. Με την τριχοειδή αναρρίχηση, που είναι έντονη λόγω της γειτνίασης 

µε την θάλασσα, εµποτίζεται η τοιχοποιία συνεπώς και το τσιµεντιτικό επίχρισµα µε διαλυτά 

άλατα. Το πιο πάνω φαινόµενο εντείνεται εξαιτίας της διαφορετικής θερµικής διαστολής 

πέτρας και τσιµέντου. Επίσης η ελαστικότητα, συνεπώς και η παραµόρφωση των δύο αυτών 

υλικών στις τάσεις που αναπτύσσονται εσωτερικά λόγω των αλάτων είναι διαφορετική µε 

αποτέλεσµα την παρουσία ρωγµών. Αυτό οδηγεί στην αποκόλληση του επιχρίσµατος. 

Επίσης λόγω της τσιµεντοκονίας οι εξωτερικές επιφάνειες είναι τραχείες και στις ποικίλες 

κοιλότητες, που σχηµατίζουν συσσωρεύεται νερό, αλλά και ρύποι όπως και το διοξείδιο του 

άνθρακα. 

 

α  γ    β 
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 Εικόνα 11: Ενίσχυση µε προσθήκη υποστυλώµατος (α), αντικατάσταση λίθων µε τούβλα ή και 

ξύλινα στοιχεία (β), τοποθέτηση τσιµεντοκονιάµατος (γ) 

 

Καθοριστικό για τις πιο πάνω φθορές του κτιρίου, καθώς και για την µείωση της 

φέρουσας ικανότητας των δοµικών στοιχείων αποτελεί και η έλλειψη συντήρησης του τα 

τελευταία 50 σχεδόν χρόνια. Τα στοιχεία του οπλισµένου σκυροδέµατος παρέµειναν 

εκτεθειµένα πάρα πολλά χρόνια χωρίς προστασία σε ένα έντονα οξειδωτικό περιβάλλον 

δίπλα στη θάλασσα µιας και το κτίριο εγκαταλείφτηκε. Κατά την κατασκευή του κτιρίου είχε 

χρησιµοποιηθεί οικοδοµικό υλικό από την περιοχή όπως άµµος θαλάσσης καθώς και αδρανή, 

µεγαλύτερης κοκκοµετρικής διαβάθµισης, µε στρογγυλοποιηµένη µορφή. Τα υλικά αυτά 

ήταν ήδη εµποτισµένα µε διαλυτά άλατα και συνεπώς συνέβαλαν στη διάβρωση των 

στοιχείων της κατασκευής. Το γεγονός πως τα αδρανή ήταν στρογγυλεµένα οδήγησε στην 

µείωση της αντοχής του συνδετικού κονιάµατος. 

Στα πλαίσια του οπτικού ελέγχου πραγµατοποιήθηκε και µελέτη µε θερµοκάµερα. Η 

διαδικασία της θερµογράφησης επιβεβαίωσε και ενίσχυσε τις οπτικές παρατηρήσεις σχετικά 

µε τις φθορές που εντοπίστηκαν. Μελετήθηκαν όλες οι όψεις καθώς και λεπτοµέρειες της 

τοιχοποιίας, όπου κρίθηκε σκόπιµο. Όπως επιβεβαιώνεται µέσω της θερµογραφίας (Εικόνα 

12), η βάση του κτιρίου παρουσιάζει έντονη υγρασία σε σχέση µε την υπόλοιπη τοιχοποιία 

λόγω της ανοδικής υγρασίας εξαιτίας της τριχοειδούς αναρρίχησης. Οι χαµηλότερες όµως 

θερµοκρασίες εντοπίζονται στο πάνω αριστερό τµήµα όπου σηµείο που εντοπίζεται η µαύρη 

κρούστα. Το σηµείο αυτό τόσο µέσω του οπτικού ελέγχου όσο και µέσω της θερµογραφίας 

παρουσιάζεται ως η πιο έντονη διακριτή φθορά. Χαρακτηριστική είναι και η διαφορά 

θερµοκρασίας µεταξύ του εξώστη και της φέρουσας τοιχοποιίας (Εικόνα 13). Τα τούβλα που 

χρησιµοποιήθηκαν για πλήρωση στα µπαλκόνια παρουσιάζουν µεγαλύτερη θερµοκρασία 

(χρώµα κίτρινο) από ότι η τοιχοποιία στο σύνολο της (χρώµα µπλέ). Συγκριτικά η βόρεια 

όψη παρουσιάζει τις µεγαλύτερες βλάβες λόγω υγρασίας συνεπώς και τις µεγαλύτερες 

θερµοκρασιακές διαφοροποιήσεις στην επιφάνεία της. 

Μέσω της θερµογραφίας στην ανατολική όψη (Εικόνα 14) παρατηρούνται έντονες 

χρωµατικές διαφοροποιήσεις στα σηµεία όπου υπάρχει παραµένουσα υγρασία και στα 

σηµεία όπου πραγµατοποιείται πιο εύκολα εξάτµιση. Στα σηµεία όπου έχουν αποκαλυφθεί τα 

λιθοσώµατα, όπως περιµετρικά των ανοιγµάτων, οι θερµοκρασίες είναι υψηλότερες µιας και 

η υγρασία έχει εξατµιστεί σε µεγάλο βαθµό. Σε αυτό συντελεί και το µεγάλο πορώδες που 

χαρακτηρίζει τα συγκεκριµένα λιθοσώµατα που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του 

κτιρίου. Στα σηµεία όπου παρατηρήθηκε ανοδική υγρασία, όπως στο πάνω αριστερό τµήµα 

που απουσίαζε η υδρορροή, ή καθοδική υγρασία όπως στο περιµετρικό επίχρισµα στη βάση 

του κτιρίου, οι θερµοκρασίες είναι χαµηλότερες.  

Η θερµογραφία της δυτικής όψης (Εικόνα 15) αναδεικνύει τα διαφορετικά επίπεδα 

υλικών που εντοπίζονται σε αυτήν καθώς και τα σηµεία όπου η φθορά ήταν έντονη. Είναι 

διακριτή η διαφοροποίηση µεταξύ των λιθοσωµάτων που αποκαλύφτηκαν και του 

τσιµεντιτικού επιχρίσµατος. Η διαφορετική θερµοκρασία δηλώνει επίσης τον διαφορετικό 
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τρόπο συµπεριφοράς των υλικών στις διαφορετικές θερµοκρασιακές συνθήκες του 

περιβάλλοντος.  

 

            
Εικόνα 12: Θερµογραφική απεικόνιση βόρειας όψης  

 

        
Εικόνα 13: Λεπτοµέρεια θερµογραφικής απεικόνισης βόρειας όψης 

 

 

            
Εικόνα 14: Θερµογραφική απεικόνιση ανατολικής όψης 
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Εικόνα 15: Θερµογραφική απεικόνιση δυτικής όψης 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα µελέτη διερευνήθηκε η υφιστάµενη κατάσταση ενός διατηρητέου κτιρίου από 

φέρουσα τοιχοποιία, στην παραθαλάσσια περιοχή των Χανίων. Ως πρώτο βήµα αναγνώρισης 

φθορών και βλαβών πραγµατοποιήθηκε οπτικός έλεγχος µέσω του οποίου,, εντοπίστηκαν 

φθορές και βλάβες στα δοµικά στοιχεία της κατασκευής. Η φυσική φθορά, η γήρανση των 

υλικών δόµησης του κτιρίου και η δυσµενής επίδραση του του οξειδωτικού περιβάλλοντος 

της θάλασσας, οδήγησαν την κατασκευή σε πληθώρα βλαβών. Η επίδραση των θαλασσινών 

αλάτων οδήγησε σε οξείδωση τόσο των δοµικών στοιχείων της φέρουσας τοιχοποιίας όσο 

και των στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα. Λόγω της ύπαρξης του NaCl παρατηρούνται 

στα λιθοσώµατα της τοιχοποιίας, αποφλοιώσεις, απολεπίσεις, κυψελώσεις, αποκόλλησεις και 

ρηγµάτωσεις στο κονίαµα, ενώ στα στοιχεία οπλισµένου σκυροδέµατος παρατηρείται έντονη 

οξείδωση των οπλισµών.  

Επιπλέον του οπτικού ελέγχου, εφαρµόσθηκε στην κατασκευή η µέθοδος ελέγχου της 

θερµογραφίας. Μέσω των απεικονίσεων της υπέρυθρης φωτογράφησης, ελέγχθηκαν οι 

εξωτερικές όψεις του κτίσµατος και επιβεβαιώθηκαν τα συµπεράσµατα που είχαν προκύψει 

κατά την εκτέλεση του οπτικού ελέγχου.  

Πέραν των δυσµενών επιδράσεων που φέρει στη κατασκευή το έντονα οξειδωτικό 

θαλάσσιο περιβάλλον, η έλλειψη συντήρησης του κτιρίου ήταν εµφανής και σε συνδυασµό 

µε τις λανθασµένες και ανεπαρκείς επισκευές που είχε δεχθεί, επιταχύνθηκαν οι βλάβες των 

δοµικών στοιχείων και µειώθηκε συνολικά η φέρουσα ικανότητά του. Το κτίριο, κατασκευής 

του 1950, ως διατηρητέο αλλά σε κατάσταση εγκατάληψης, χρήζει άµεσης µελέτης 

συντήρησης και αποκατάστασης. Η καθηστέρηση λήψης µέτρων για την άµεση 

αποκατάσταση του, επιδρά δυσµενώς στη διάρκεια ζωής του και αυξάνει το κόστος των 

επεµβάσεων επισκευής και ενίσχυσης. 

Η κατασκευή, ως κτίριο ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας, χρήζει επιπλέον µέριµνας ως 

προς την επιλογή των κατάλληλων τεχνικών επεµβάσεων οι οποίες θα αναδείξουν την 

ιδιαίτερη ταυτότητα, ιστορικότητα και αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του δοµήµατος. Μέσω της  

τεχνολογίας σήµερα, οι µηχανικοί µπορούν να επωφεληθούν από τις σύγχρονες µεθόδους 

αναγνώρισης φθορών και βλαβών καθώς και των καινοτόµων υλικών επεµβάσεων ώστε 

µέσω της  διαδικασίας της επισκευής και ενίσχυσης να προσδώσουν στην κατασκευή 

χαρακτηριστικά αειφορίας. 
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