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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η συντήρηση γύψινου αντίγραφου του Ηρακλή του Farnese που
έγινε την περίοδο 2003-2004 στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο. Καθ’ όµοιο τρόπο πραγµατοποιήθηκε η
συντήρηση και στα άλλα δύο υπερφυσικού µεγέθους γλυπτά που ανήκουν στην Καλλιτεχνική
Περιουσία του Ε.Μ.Πολυτεχνείου Φλώρα του Farnese και Νίκη της Σαµοθράκης.
Ο Ηρακλής του Farnese κατασκευάστηκε πρώτη φορά σε χαλκό από τον γλύπτη Λύσιππο. Ο Λύσιππος
ήταν Ελληνικής καταγωγής και σύγχρονος του Μεγάλου Αλεξάνδρου (356-323 π.Χ). Το γλυπτό που
υπάρχει σήµερα είναι ρωµαϊκό αντίγραφο κατασκευασµένο σε µάρµαρο από τον γλύπτη Γλύκωνα (320
π.Χ.). Το γλυπτό πήρε το όνοµα Ηρακλής του Farnese γιατί µετά την ανακάλυψή του το 1540 στα
Λουτρά του Caracalla στη Ρώµη, το γλυπτό τοποθετήθηκε στον κήπο του ανακτόρου Farnese στη
Ρώµη.
Σήµερα, ο Ηρακλής του Farnese, βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολη στην Ιταλία.
Γύψινο αντίγραφο του Ηρακλή του Farnese ανήκει από το 18501 (περίπου) στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο. Το
γύψινο αντίγραφο εκτίθονταν για πολλά έτη σε ηµιυπαίθριο χώρο, στο περιστύλιοο του αίθριου του
κτηρίου Αβέρωφ. Λόγω της θέσης του καταπονούνταν από τις καιρικές συνθήκες, την υγρασία και τις
θερµοκρασιακές µεταβολές του περιβάλλοντος.
Εκτός από τις περιβαλλοντικές φορτίσεις το γλυπτό καταπονήθηκε και από βίαιες συµπεριφορές, µε
αποτέλεσµα να λείπουν διάφορα τµήµατά του.
Κατά την διάρκεια συντήρησης του γύψινου αντιγράφου έγιναν οι εξής εργασίες:
•

Συστηµατική µελέτη της δοµής του (σκελετός, στηρίξεις)

•

Συστηµατική µελέτη των υλικών του

•

Συστηµατική προσπάθεια ενίσχυσης των υπαρχόντων υλικών

•

Τοποθέτηση εσωτερικού σκελετού για την ενίσχυσή του

•

Βιβλιογραφική έρευνα έτσι ώστε να συµπληρωθούν µέρη που λείπουν

•

Καλλιτεχνική συµπλήρωση διαφόρων µερών

•

Επιδιόρθωση διαφόρων ατελειών επάνω στην υφή

•

Επεξεργασία της υφής

1

Στην Ιστορία του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, αναφέρεται από τον Κ. Μπίρη ότι «κυριωτέρα των δωρεών τούτων ήτο η
εκ µέρους του βασιλέως των δύο Σικελιών, αποτελούµενη από έκτυπα γλυπτών του Μουσείου της Νεαπόλεως.
∆εν γνωρίζουµε ακριβώς πόσα και ποία γλυπτα περιελάµβανε, διότι ο Καυταντζόγλου συµπτωµατικώς αναφέρει
ένα µόνον εξ αυτών, εις το φυλλάδιόν του το 1858, το άγαλµα του Ηρακλέους του Λύκωνος, το λεγόµενον
φαρνέζιον, προσθέτει δε ότι ο ίδιος, ταξειδεύων τότε εις την Νάπολιν, επέτυχε δια του στρατηγού ∆ηµητρίου
Λέκκα νέαν δωρεάν εκτύπων εκ των Μουσείων της Νεαπόλεως και της Ποµπηίας.
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1 Εισαγωγή
Στην Καλλιτεχνική Περιουσία του Ε.Μ.Πολυτεχνείου ανήκει ένα από τα ελάχιστα γύψινα αντίγραφα
στον κόσµο του Ηρακλή του Farnese. Το αντίγραφο αυτό ανήκει στο Ε.Μ.Πολυτεχνείο από το 1850
(περίπου).
Οι ταραγµένες κοινωνικά περίοδοι που πέρασε το Ε.Μ.Πολυτεχνείο και η Ελληνική κοινωνία
γενικότερα από το 1850 και έπειτα, η Γερµανική Κατοχή, τα γεγονότα του 1973, διάφορες καταλήψεις
του Πολυτεχνείου, άφησαν βίαια τα ίχνη τους σε πολλά έργα τέχνης που ανήκουν στην Καλλιτεχνική
Περιουσία του Ε.Μ.Πολυτεχνείου. Μεταξύ των άλλων και στον Ηρακλή του Farnese.
Σήµερα γίνεται συστηµατική προσπάθεια, τα αντικείµενα που ανήκουν στην Καλλιτεχνική Περιουσία
του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, να συντηρηθούν και να διαφυλαχθούν σε ασφαλείς χώρους έτσι ώστε να
αποτελέσουν πρότυπο για την εκπαίδευση των φοιτητών του Ιδρύµατος και ζωντανές µαρτυρίες της
Ιστορίας του Ιδρύµατος για τις επόµενες γενεές.

Αιµ. Κορωναίος
Καθηγητής
Πρόεδρος της Επιτροπής ∆ιαφύλαξης της Καλλιτεχνικής Περιουσίας
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2 Υπάρχουσα κατάσταση
Μέχρι πρόσφατα, το γύψινο αντίγραφο του Ηρακλή του Farnese που ανήκει στην Καλλιτεχνική
Περιουσία του Ε.Μ.Πολυτεχνείου ήταν αποθηκευµένο στον χώρο του Λεβητοστασίου στην
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Το γλυπτό µεταφέρθηκε εκεί από το Συγκρότηµα Πατησίων έπειτα
από απόφαση του Ιδρύµατος ευρισκόµενο σε κακή κατάσταση για προστασία και φύλαξη.
Το γλυπτό κατασκευάστηκε σε τέσσερις κυρίως φάσεις από γύψινο κέλυφος άοπλης γύψου
µεταβλητού πάχους. Η γύψος δηµιουργεί ένα κέλυφος επάνω στο οποίο µορφοποιείται η τελική
επιφάνεια του αντιγράφου. Tο κέλυφος αυτό αποτελεί και τον φέροντα οργανισµό του έργου.

Εικόνα 2.1: Όψεις της αρχικής κατάστασης του γλυπτού
Το πάχος του κελύφους στο άνω µέρος του έργου είναι περί τα πέντε εκατοστά ενώ πλησίον της
βάσης είναι περί τα δέκα εκατοστά. Το αντίγραφο είχε ενισχυθεί εσωτερικά από ξύλινες δοκούς
διατοµής 6X6 εκ. που είχαν τοποθετηθεί εγκάρσια στο εσωτερικό της κοιλιακής του χώρας και υπό
µορφή πλαισίου στη βάση του. Το αντίγραφο, είχε επίσης ενισχυθεί και από ελάσµατα που είχαν
τοποθετηθεί στα πόδια του και στην κοιλιακή χώρα (στην ένωση του κορµού µε τα πόδια του). Η
εσωτερική επιφάνεια της βάσης αποτελούνταν από διάφορα υλικά κολληµένα στη γύψο όπως διάφορα
κοµµάτια µάρµαρο και ξύλα.
Οι κύριες φάσεις κατασκευής του γύψινου αντιγράφου ήταν:
1. Η πρώτη φάση η οποία αποτελείται από τον κορµό του αγάλµατος και το κεφάλι
2. Η δεύτερη φάση η οποία αποτελείται από τα πόδια και το κάτω µέρος της κοιλιακής χώρας
3. Η τρίτη φάση η οποία αποτελείται από τον κορµό στηρίξεως
4. Η τέταρτη φάση η οποία αποτελείται από το δεξιό χέρι που έχει κατασκευαστεί ξεχωριστά
από το υπόλοιπο γλυπτό
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Ξύλινες
δοκοί

Γύψινο
κέλυφος

Υπάρχων σκελετός
από ελάσµατα
Ξύλινο
πλαίσιο

Συµπληρωµατικά υλικά
βάσης (µάρµαρο κ.λ.π.)
Χρωµατικό υπόµνηµα

Γύψινο κέλυφος
Συµπληρωµατικά υλικά βάσης

Υπάρχον σκελετός (µεταλλικά ελάσµατα)
Ξύλινες δοκοί

Εικόνα 2.2: Ενδεικτική τοµή της αρχικής κατάστασης του γύψινου αντιγράφου

Εικόνα 2.3: Ενδεικτική τοµή των φάσεων κατασκευής του
γύψινου αντιγράφου
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Εικόνα 2.4: ∆ιαχωρισµός των
φάσεων του αντιγράφου

Τα τµήµατα του εσωτερικού σκελετού όπως το ξύλο και τα µεταλλικά ελάσµατα, είχαν υποστεί
σηµαντικές φθορές λόγο του µεγάλου χρόνου παραµονής σε υγρό περιβάλλον. Έτσι τα µεταλλικά
ελάσµατα είχαν υποστεί διάβρωση ενώ το ξύλο έχει αποσυντεθεί κατά το µεγαλύτερο µέρος του.
Μετά τον προσδιορισµό του τρόπου κατασκευής του γύψινου αντιγράφου έγιναν εργασίες
αποτίµησης της υπάρχουσας κατάστασης των υλικών του κελύφους του (γύψος µετά από γήρανση).
Η πλαστική γύψος είναι σκόνη υπόλευκη µέχρι λευκή η οποία πήζει πολύ γρήγορα µε αισθητή
ανύψωση της θερµοκρασίας. Η πλαστική γύψος όταν αναµιχθεί µε νερό µετατρέπεται σε φυσική γύψο
µε έκλυση θερµότητας κατά την αντίδραση:
CaSO4 1/2H2O + 3/2H2O > CaSO4 ·2H2O + θερµότητα
Η πήξη οφείλεται στην ενυδάτωση του ηµιυδρικού άλατος και στην απόθεση κρυστάλλων από
υπέρκορα διαλύµατα. Ακολούθως οι κρύσταλλοι συµπλέκονται και προσφύονται µεταξύ τους. Στην
πήξη και στην σκλήρυνση της πλαστικής γύψου δεν συµµετέχει το CO2 της ατµόσφαιρας και συνεπώς
η πλαστική γύψος θα µπορούσε να θεωρηθεί ως υδραυλική κονία. Επειδή όµως δεν διατηρείται σε
υγρό περιβάλλον λόγω της διαλυτότητας του θεϊκού άλατος κατατάσσεται στις αερικές κονίες.
Η γύψος είναι υλικό το οποίο χρησιµοποιείται πολύ συχνά στην γλυπτική. Τα αντικείµενα από γύψο
όταν εκτεθούν στην υγρασία υφίστανται µε τον χρόνο βραδεία επιφανειακή διάβρωση λόγω της
διαλυτότητας της γύψου.
Για τον λόγο αυτό τα γύψινα αντικείµενα είναι ακατάλληλα για εξωτερικούς χώρους και συνήθως
τοποθετούνται σε εσωτερικό χώρο.
Στην αρχική κατάσταση (Λεβητοστάσιο Πολυτεχνειούπολης 2004), η γύψος καταπονείται κυρίως σε
θλίψη ενώ κατά την µεταφορά του αντιγράφου στην οριστική του θέση (Ιστορική Πρυτανεία) η
γύψος υπάρχει η πιθανότητα να καταπονηθεί σε εφελκυσµό αλλά και σε κρούση.

Εικόνα 2.5: Ποιοτική απεικόνιση
των στατικών φορτίσεων του
κελύφους λόγω ιδίων βαρών

Εικόνα 2.6: Ποιοτική απεικόνιση
δυναµικών φορτίσεων λόγω
σεισµού

Εικόνα 2.7: Ποιοτική απεικόνιση
ενδεχόµενων στατικών, δυναµικών,
κρουστικών φορτίσεων λόγω
µεταφοράς

Λόγω της υπάρχουσας κατάστασης όταν το άγαλµα βρίσκεται σε κατακόρυφη θέση συµπεραίνουµε
ότι το γλυπτό είναι τουλάχιστον σε οριακή ευστάθεια. Είναι βέβαιο ότι το γλυπτό έχει υποστεί
στατικές αλλά και δυναµικές φορτίσεις (µεταφορές, σεισµοί). Όµως το γλυπτό έχει καταπονηθεί σε
αυτές τις φορτίσεις όταν η γύψος δεν είχε υποστεί την γήρανση που έχει υποστεί έως σήµερα. Λόγω
της φθοράς που έχει υποστεί η γύψος και λόγω του ότι δεν υπάρχει ασφαλής σκελετός στο εσωτερικό
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της κατασκευής διαπιστώνεται ότι το αντίγραφο είναι µεν ασφαλές στην υπάρχουσα θέση φύλαξης
αλλά δεν είναι ασφαλής η µεταφορά του και η διατήρησή του στο βάθος του χρόνου.
Το αντίγραφο είναι απαραίτητο να µετακινηθεί από την υπάρχουσα θέση του για να εκτεθεί.
∆ιαπιστώθηκε ότι η µετακίνησή του δεν ήταν δυνατόν να γίνει µε ασφάλεια χωρίς να γίνουν εργασίες
αποσυναρµολόγησης, ενίσχυσης του σκελετού, ενίσχυσης του κελύφους και συναρµολόγησης του
αντιγράφου εκ νέου.
Ιδιαίτερο πρόβληµα παρουσιάζονταν σε ασυνέχειες του υλικού, οι οποίες βρίσκονταν σε επιφάνειες
µεταξύ των διαφόρων φάσεων του έργου. Εκτιµήθηκε ότι λόγω της φθοράς του σκελετού και των
υλικών του, ήταν βέβαιη η αστοχία του έργου στα σηµεία αυτά µε την παραµικρή µετακίνησή του.
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3 Εργασίες αποκατάστασης
3.1

Αποσυναρµολόγηση

Για να αποκολληθούν µε ασφάλεια οι φάσεις κατασκευής
του αντιγράφου, κατασκευάστηκε ικρίωµα ύψους 5,5 µ.
στην οποία τοποθετήθηκαν κυλιόµενο φορείο και δύο
συστήµατα τροχαλιών τοποθετηµένα σε σειρά.
Η αποσυναρµολόγηση του αντιγράφου έγινε αφού είχαν
εντοπιστεί οι ενώσεις των φάσεων κατασκευής. Οι
ενώσεις
αποκαλύφθηκαν
και
το
έργο
στις
φάσεις
στις
οποίες
αποσυναρµολογήθηκε
κατασκευάστηκε.
Για να αποκολληθεί το άνω µέρος του γλυπτού (Φάση 1) ο
κορµός ανυψώθηκε από τα συστήµατα τροχαλιών και
ακολούθως µετακινήθηκε οριζόντια µε φορείο. Με την
βοήθεια των συστηµάτων ανύψωσης κατασκευάστηκε
γύψινο εκµαγείο του αποτυπώµατος του κάτω µέρος της
Φάσης 1 έτσι ώστε το εκµαγείο να γίνει οδηγός
συγκολλήσεως στις Φάσεις 2 και 3. Η εργασία αυτή έγινε
έτσι ώστε να είναι ακριβής η συγκόλληση των Φάσεων 2
και 3 κατά την αποκατάστασή τους.

Εικόνα 3.1: ∆ιαχωρισµός των φάσεων
κατασκευής

Στην διάρκεια των εργασιών αυτών αφαιρέθηκαν από το
εσωτερικό του έργου µέρη της γύψου που έχει υποστεί φυσική γήρανση. Στα µέρη αυτά
πραγµατοποιήθηκε ο πειραµατικός έλεγχος των ιδιοτήτων της γύψου µετά από φυσική γήρανση στο
εργαστήριο.

Εικόνα 3.2: Ενδεικτική εικόνα της αποκόλλησης των φάσεων
κατασκευής
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Εικόνα 3.3: Ενδεικτική τοµή εκµαγείου
του αποτυπώµατος του κορµού

Εικόνα 3.4: ∆ιαχωρισµός των φάσεων του
αντιγράφου

Εικόνα 3.5: Μετακίνηση της βάσης (Φάση 2) σε
θέση εργασίας για την κατασκευή του σκελετού

Εικόνα 3.6: Εκµαγείο του αποτυπώµατος του
κορµού

Εικόνα 3.7: Ο κορµός του αντιγράφου (Φάση 1)

3.2

Ενίσχυση σκελετού

Κατά την διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης του αντιγράφου ήταν απαραίτητη η σωστή
τοποθέτηση σε ασφαλείς θέσεις εργασίας των φάσεων του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια της
συντήρησής του. Για την συντήρηση του αντιγράφου, τα µέρη τοποθετούνταν σε ασφαλείς θέσεις
εργασίας και αφαιρούνταν µε προσοχή κοµµάτια του υλικού από το εσωτερικό του γύψινου κελύφους.
Ακολούθως κατασκευάστηκε µεταλλικό πλαίσιο βάσης και µεταλλικός σκελετός στο εσωτερικό του
έργου έτσι ώστε το έργο να µπορεί να παραλάβει εγκάρσιες στατικές είτε δυναµικές φορτίσεις και να
µπορεί να τοποθετηθεί µε ασφάλεια σε οριζόντια θέση για να µεταφερθεί. Τα διάφορα µέρη του
σκελετού συγκολλήθηκαν µε ηλεκτροκόλληση επάνω στο πλαίσιο της βάσης του έργου και µεταξύ
τους έτσι ώστε ο σκελετός να λειτουργεί ως ενιαίος φορέας.
Ο σκελετός επενδύθηκε µε ινοπλισµένη γύψο. Η επένδυση έγινε µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να
συνδεθούν, η ινοπλισµένη γύψος του σκελετού, µε την ινοπλισµένη γύψο του εσωτερικού του
κελύφους του έργου που θα τοποθετηθεί στην συνέχεια στο εσωτερικό του κελύφους του έργου.
Στόχος της κατασκευής ήταν ο σκελετός να λειτουργεί ενιαία µαζί µε το κέλυφος.
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Εικόνα 3.8: Αφαίρεση υλικού από το εσωτερικό
µέρος του γύψινου κελύφους

Εικόνα 3.9: Αφαίρεση υλικού από το εσωτερικό
µέρος του γύψινου κελύφους

Εικόνα 3.10: Θέσεις εργασίας των φάσεων του
έργου

Εικόνα 3.11: Τοµές στους αστραγάλους στις οποίες
εµφανίζονται οι οπλισµοί των ποδιών

Εικόνα 3.12: Κάτω όψη της βάσης του έργου µετά
την κατασκευή σκελετού ενίσχυσης

Εικόνα 3.13: Εσωτερική όψη του κορµού στήριξης
του έργου. Ενίσχυση από ινοπλισµένη γύψο
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Εικόνα 3.14: Ενίσχυση του σκελετού µε
ινοπλισµένη γύψο

Εικόνα 3.15: Θέση εργασίας του κορµού του έργου
(Φάση 1)

Εικόνα 3.16: Αναµονές του οπλισµού από τα πόδια
και τον κορµό στήριξης του έργου

Εικόνα 3.17: Τροποποίηση των αναµονών του
οπλισµού κατά την συγκόλληση του κορµού

3.3

Ενίσχυση κελύφους

Κατά την κατασκευή του σκελετού και µετά την αφαίρεση µέρους της γύψου που είχε υποστεί φυσική
γήρανση, το γύψινο κέλυφος ενισχύθηκε εσωτερικά από ινοπλισµένη γύψο έτσι ώστε το κέλυφος να
ενισχυθεί επαρκώς, δηλαδή τουλάχιστον όσο ήταν πριν την αποκόλληση της γύψου.
Ορισµένα µέρη στο εσωτερικό του έργου συµπληρώθηκαν από χαλαρό πολτό γύψου-χάρτου. Αυτό
έγινε κυρίως για να µην αυξηθεί το βάρος εκεί όπου δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήµατα στις
στηρίξεις του κελύφους και να καθοριστούν ζώνες για την χύτευση γύψου στο εσωτερικό του έργου.
Κατά το πέρας των εργασιών αποκατάστασης του κελύφους και µόλις συγκολλήθηκε ο κορµός του
έργου (Φάση 1) µε το κάτω µέρος του έργου (Φάσεις 2, 3), χυτεύτηκε γύψος από οπή στο άνω µέρος
του κελύφους. Η γύψος χυτεύτηκε µε τέτοιο τρόπο ώστε να δηµιουργηθούν ζώνες στα σηµεία
αποκόλλησης των φάσεων του έργου. Οι ζώνες αυτές ενοποίησαν τις φάσεις της κατασκευής, το
κέλυφος και τον σκελετό του έργου.
Όπως διαπιστώθηκε στην διαδικασία αποκατάστασης των έργων, η επίτευξη των στόχων παρουσίασε
δυσκολίες οι οποίες απαίτησαν την εκπόνηση σχετικού ερευνητικού έργου για να αντιµετωπιστούν µε
συνέπεια και αξιοπιστία.
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Εικόνα 3.18: Τοποθέτηση του κορµού (Φάση !)
στην οριστική του θέση

Εικόνα 3.19: Συγκόλληση του κορµού (Φάση 1) µε
το κάτω µέρος του έργου (Φάσεις 2, 3)

Εικόνα 3.20: Οπή συµπλήρωσης ζώνης γύψου από
τον κορµό του έργου (Φάση 1)

Εικόνα 3.21: Μέρος του σκελετού, όπως αυτό είναι
ορατό από την οπή συµπλήρωσης ζώνης γύψου

Οι δυσκολίες εντοπίστηκαν κυρίως γύρω από την συµπεριφορά των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν
και για τον λόγο αυτό πραγµατοποιήθηκε σχετικό ερευνητικό έργο για τα χρησιµοποιούµενα υλικά
που ήταν:
•

Η γύψος µετά από φυσική γήρανση

•

Η γύψος

•

Η ινοπλισµένη γύψος

Στα υλικά αυτά έγιναν οι παρακάτω έλεγχοι
•

Αντοχή σε θλίψη

•

Αντοχή σε εφελκυσµό από κάµψη

•

Αντοχή σε τριβή

•

Αντοχή σε κρούση

•

∆ιαστολή σκλήρυνσης

•

Τάσις ρηγµάτωσης
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Ενίσχυση του
γύψινου κελύφους
µε ινοπλισµένη γύψο
Ενίσχυση του σκελετού µε
ινοπλισµένη γύψο και
ενσωµάτωση του σκελετού
µε το κέλυφος
Κατασκευή σκελετού
στήριξης του χεριού ο
οποίος είναι κολληµένος
στον κυρίως σκελετό του
κορµού

Ζώνες συµπλήρωσης της
γύψου στις τοµές των
φάσεων
Συµπλήρωση του
εσωτερικού µε χαλαρό
πολτό γύψου

Ενίσχυση του κορµού µε 4
ράβδους Φ/20 και µία Φ/30.

Ενίσχυση µε 3εις
ράβδους Φ/30
∆ιάτρηση των ποδιών και
ενίσχυση του υπάρχοντος
οπλισµού µε Φ/20.
Συγκόλληση του οπλισµού
στην βάση

Ενίσχυση µε 6
ράβδους Φ/30
κολληµένες στην
βάση

Πλαίσιο από Φ/20

∆οκοί έδρασης

Χρωµατικό υπόµνηµα
Γύψινο κέλυφος
Συµπληρώσεις µε νέα γύψο

Υπάρχων σκελετός
Κατασκευή νέου σκελετού

Ινοπλισµένη γύψος

Συµπληρώσεις µε χαλαρό πολτό γύψου-χάρτου

Εικόνα 3.22: Ενδεικτική τοµή της οριστικής κατάστασης του έργου
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Σύµφωνα µε ερευνητικό έργο που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Τεχνικών Υλικών του Ε.Μ.Π. σε
κατάλληλα δοκίµια από το εσωτερικό του έργου, παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισµένες µηχανικές
αντοχές της γύψου που έχει υποστεί φυσική γήρανση και των υλικών συντήρησης του κελύφους του
έργου.

100
Γύψος µετά
γήρανση (φυσική)
Γύψος

50

Ινοπλισµένη
γύψος
0

Εικόνα 3.23: Αντοχή σε εφελκυσµό γύψου µετά από γήρανση και των νέων συµπληρωµάτων γύψου
(συγκριτικό αποτέλεσµα %)

100
50
0
Γύψος µετά γήρανση (φυσική)
Γύψος
Ινοπλισµένη γύψος

Εικόνα 3.24: Αντοχή σε κρούση γύψου µετά από γήρανση και των νέων συµπληρωµάτων γύψου
(συγκριτικό αποτέλεσµα %)

3.4

∆ιαµόρφωση της τελικής επιφάνειας του έργου

Λόγω της βίαιας συµπεριφοράς που έχει υποστεί το γλυπτό ήταν απαραίτητος ο καθαρισµός της
επιφάνειας του έργου από τα ίχνη τους. Ο καθαρισµός αυτός έγινε µε αέρα υπό πίεση και µε µηχανικά
µέσα.
Ο καθαρισµός πραγµατοποιήθηκε αρχικά στο σύνολο της επιφάνειας του έργου, ενώ αφαιρέθηκαν και
συµπληρώθηκαν µέρη στα οποία η γύψος είχε απορροφήσει χρωστικές ουσίες. Κατά την διάρκεια του
καθαρισµού έγινε προσπάθεια διατήρησης και ανάδειξης των λεπτοµερειών του έργου.
Εκτός αυτού εντοπίστηκαν από την βιβλιογραφία εικόνες του πρωτοτύπου έργου που βρίσκεται στο
Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολη. Με οδηγούς τις εικόνες της βιβλιογραφίας κατασκευάστηκαν
µέρη του αγάλµατος που είχαν καταστραφεί, όπως τα δάχτυλα του αριστερού χεριού, δάχτυλα του
ποδιού και µέρη από το υπογάστριο.
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Εικόνα 3.25: Ο Ηρακλής του Farnese, Νάπολη
Αρχαιολογικό Μουσείο

Εικόνα 3.26: Ο Ηρακλής του Farnese, Νάπολη
Αρχαιολογικό Μουσείο

Εικόνα 3.27: Καθαρισµός της επιφάνειας του
χεριού µε µηχανικά µέσα

Εικόνα 3.28: Καθαρισµός λεπτοµερειών µε αέρα
υπό πίεση

Εικόνα 3.29: Σκελετός για την στερέωση της
καλλιτεχνικής συµπλήρωσης του αριστερού χεριού

Εικόνα 3.30: Καλλιτεχνική συµπλήρωση και
επεξεργασία των δακτύλων του αριστερού χεριού

Μετά την καλλιτεχνική συµπλήρωση του έργου έγινε επάλειψη µε λινέλαιο στην επιφάνεια του έργου
έτσι ώστε να µειωθεί το πορώδες της γύψου.
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Σύµφωνα µε µετρήσεις στο εργαστήριο διαπιστώθηκε ότι κατά την διάρκεια επίστρωσης της πατίνας
οι νέες συµπληρώσεις γύψου είχανε διαφορετική υγρασία από την γύψο που υπήρχε στο έργο.
100
80
60

Γύψος που
υπάρχει στο έργο

40

Γύψος συντήρησης
23,4

20
0
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Εικόνα 3.31: Περιεκτικότητα υγρασίας, σε διάφορα µέρη του κελύφους του έργου
Για τον λόγο αυτό η πατίνα επιλέχθηκε να είναι διαπερατή (πατίνα πηλού) έτσι ώστε το υλικό να
µπορεί να µεταβιβάζει την υγρασία του στο περιβάλλον χωρίς να δηµιουργούνται µόνιµοι
εγκλωβισµοί της υγρασίας στο εσωτερικό του (υγρασία ισορροπίας).

Εικόνα 3.32: Εικόνα του αριστερού ποδιού πριν
την αποκατάσταση

Εικόνα 3.33: Εικόνα του αριστερού ποδιού µετά
την αποκατάσταση

Εικόνα 3.34: Επάλειψη µε λινέλαιο

Εικόνα 3.35: Εργασίες πατίνας του έργου
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Ο εγκλωβισµός της υγρασίας στο εσωτερικό του έργου θα δηµιουργούσε ακαλαίσθητες και µη
αναστρέψιµες χρωµατικές κηλίδες στην κατασκευή και θα δηµιουργούσε πρόβληµα σε µελλοντική
συντήρηση του έργου.
Αντίθετα ενδεχόµενες µεταβολές της χρωµατικής υφής του έργου στην πατίνα του πηλού λόγω
διαφορετικής υγρασίας των υλικών του έργου είναι αναστρέψιµες και µπορούν να συντηρηθούν µε
ευχέρεια.
Στην συνέχεια έγινε επεξεργασία της επιφάνειας του έργου µε πατίνα από πηλό χρώµατος καφέ και σε
συγκεκριµένα σηµεία µε πηλό χρώµατος πρασίνου (τύπου Κρήτης). Η πατίνα µε πηλό χρώµατος
πρασίνου επιλέχθηκε για να καλυφθούν σε ορισµένα σηµεία χρωµατικά υπολείµµατα που είχαν
παραµείνει επάνω στο γλυπτό και δεν ήταν δυνατό να αφαιρεθούν χωρίς να αλλοιωθεί η υφή του
έργου.
Παράλληλα, µε την χρήση πατίνας από πηλό εκτιµάται ότι προσοµοιώθηκε καλύτερα η επιφάνεια του
γλυπτού µε την επιφάνεια του πρωτοτύπου.

3.5

Μεταφορά του γλυπτού

Η µεταφορά του γλυπτού αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα σύνθετο και δύσκολο πρόβληµα.
Αρχικά κατασκευάστηκε κιβώτιο µεταφοράς, ειδικά για την περίπτωση, το οποίο περιείχε ολόκληρο
το έργο. Το κιβώτιο µεταφοράς κατασκευάστηκε από ξύλινες δοκούς.
Επειδή το γλυπτό έπρεπε να
έρθει σε οριζόντια θέση για
να µεταφερθεί, η κατανοµή
του φορτίου του γλυπτού
στο κιβώτιο έγινε µε
στηρίξεις, τέτοιες ώστε,
όταν το έργο έρθει σε
οριζόντια θέση να υπάρξουν
οι ελάχιστες κατά το
δυνατόν παραµορφώσεις.
Η συσκευασία έγινε µε
εξαιρετικά µεγάλη προσοχή
έτσι ώστε να µειωθούν κατά
τον δυνατόν ενδεχόµενα
κρουστικά φορτία και κάθε
ενδεχόµενη παραµόρφωση
του γλυπτού κατά την
µετακίνησή του.

Εικόνα 3.36: Εργασίες
συσκευασίας-τελειώµατα

Εικόνα 3.37: Είσοδος του
γλυπτού στην Ιστορική
Πρυτανεία (Φεβρουάριος 2004)

Για τον περιορισµό των παραµορφώσεων και των κρουστικών φορτίων, τοποθετήθηκαν στο κιβώτιο
ξύλινες δοκοί (σφήνες) οι οποίες εφάπτονταν σε µεγάλο µέρος της επιφάνειάς του έργου. Οι δοκοί
περιέβαλλαν το γλυπτό περιορίζοντας κάθε ενδεχόµενη µετακίνησή του. Οι επιφάνειες των ξύλινων
δοκών που ερχόντουσαν σε επαφή µε το γλυπτό καλύφθηκαν µε ελαστικά και µε αφρώδη υλικά.
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Εικόνα 3.38: Ανέγερση του έργου
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4 Συµπεράσµατα
Τα γύψινα αντίγραφα του
Ηρακλή του Farnese, της
Φλώρας του Farnese και της
Νίκης της Σαµοθράκης που
ανήκουν στην Καλλιτεχνική
Περιουσία
του
Ε.Μ.Πολυτεχνείου
είναι
εξαιρετικά πολύτιµα. Είναι
από τα ελάχιστα αντίγραφα
που υπάρχουν στον κόσµο
και αποτελούν και αυτά,
µαζί µε τα υπόλοιπα έργα
τέχνης που ανήκουν στην
Καλλιτεχνική
Περιουσία
του Ιδρύµατος, ζωντανή
µαρτυρία της Ιστορίας του.
Για την αποκατάσταση των Εικόνα 4.1: Ο Ηρακλής του Farnese στην Ιστορική Πρυτανεία ΕΜΠ
έργων υπήρξε ένα ευρύ
φάσµα εργασιών το οποίο είχε στόχο την ενίσχυσή τους και την εξασφάλισή τους από ενδεχόµενες
φορτίσεις. Η συντήρηση και η αποκατάσταση των έργων έγινε µε γνώµονα το καλύτερο αισθητικό
αποτέλεσµα αλλά και την αντοχή τους στον χρόνο.

Εικόνα 4.2: Η Φλώρα του Farnese

Εικόνα 4.3: Η Νίκη της Σαµοθράκης
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