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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η φασματοσκοπία NMR αποτελεί ένα ισχυρό αναλυτικό εργαλείο για την 

ταυτοποίηση και την ποσοτική ανάλυση οργανικών υλικών σε δείγματα πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα αναλυτικό πρωτόκολλο 

NMR, για την ταυτοποίηση και την ποσοτικοποίηση της αυγοτέμπερας σε μίγματα 

συνδετικών μέσων έργων ζωγραφικής που περιέχουν επίσης ξηραινόμενα έλαια, 

κυρίως λινέλαιο. Τα προς μελέτη δείγματα έχουν υποστεί τεχνητή και/ή φυσική 

γήρανση ώστε να προσομοιάζουν τη χημική σύνθεση των αντίστοιχων οργανικών 

υλικών από πίνακες. Ο χαρακτηρισμός της χημικής δομής των συνδετικών μέσων 

έγινε μέσω προηγμένων τεχνικών μονοδιάστατης (1D) και δισδιάστατης (2D ) 

φασματοσκοπίας NMR. Η ανάλυση των 1D και 2D φασμάτων NMR έδειξε ότι η 

αυγοτέμπερα μπορεί να ταυτοποιηθεί στα συνδετικά  μέσα, μέσω μιας σειράς 

χαρακτηριστικών κορυφών που αποδίδονται στη χοληστερόλη που είναι παρούσα 

στην αυγοτέμπερα. Οι κορυφές της χοληστερόλης και των λιπιδίων στα φάσματα 

NMR χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό χαρακτηριστικών μοριακών δεικτών 

που εξαρτώνται από το ποσοστό της αυγοτέμπερας που υπάρχει στο συνδετικό μέσο, 

και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της χημικής σύνθεσης του 

συνδετικού μέσου. Η μεθοδολογία NMR εφαρμόστηκε εν συνεχεία με επιτυχία στην 

ανάλυση του συνδετικού μέσου της βυζαντινής εικόνας «Ευαγγελισμός», η οποία 

χρονολογείται στα τέλη του 19ου αιώνα. 

 

Λέξεις κλειδιά: Φασματοσκοπία ΝΜR, αυγοτέμπερα, λινέλαιο, συνδετικά 

μέσα, πίνακες ζωγραφικής, αναλυτική χημεία. 
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ABSTRACT 

 

NMR spectroscopy is a powerful analytical tool for the identification and 

quantative analysis of organic materials in a cultural heritage context. In the present 

work is presented an analytical NMR protocol for the identification and quantification 

of egg yolk in mixtures of binding media that also contain a drying oil, namely linseed 

oil. The samples studied have been artificially and/or naturally aged in order to 

simulate the composition of organic materials in paintings. The chemical structural 

characterization of the aged binding media was done via advanced 1D and 2D 

gradient NMR spectroscopy techniques. Analysis of the 1D and 2D NMR spectra 

showed that egg yolk can be identified in binding media through a series of 

characteristic signals originating from cholesterol present in egg yolk. Cholesterol and 

lipid signals in the NMR spectra are used to construct characteristic molecular 

markers that depend on the amount of egg yolk present in the binding medium, and 

can be used to estimate the chemical composition of the binding medium. The 

developed NMR methodology was then, successfully applied to the analysis of the 

binding medium in the Byzantine icon “Evangelismos”, which is dated at the late 19
th

 

century. 

 

Key words: NMR Spectroscopy, egg tempera, linseed oil, binding media, paintings, 

cultural heritage, analytical chemistry. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

 

Σχήμα 1: Αλληλοσυνδέσεις μεταξύ των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων οργανικών 

προϊόντων, στη τέχνη και στη συντήρηση έργων τέχνης, τα οποία κατατάσσονται 

σύμφωνα με τη χημική τους σύνθεση και τον ρόλο που παίζουν στο έργο τέχνης 

Σχήμα 2: Δημιουργία πεπτιδικού δεσμού 

Σχήμα 3: Ταυτοποίηση ενός πρωτεϊνικού συνδετικού μέσου, στη διατομή ενός 

δείγματος από τη Magdalena Tryptich (Master of Alzira, 16
ος

 αιώνας, Βαλένθια, 

Ισπανία). Το λευκό γύψινο στρώμα εμφανίζεται εμποτισμένο με χρωστική φουξίνη. 

Σχήμα 4: Φάσμα μάζας αυγού, που έχει ληφθεί με σύστημα ανίχνευσης 

ηλεκτροψεκασμού με θετικά ιόντα (ΕΙ). Συνθήκες: πίεση αερίου εκνεφωτή 25 psi, αέριο 

ξήρανσης 8 L min
−1

, θερμοκρασία εκνεφωτή 250◦C. Ευγενική χορηγία των J. Peris-

Vicente και J.V. Gimeno-Adelantado, Πανεπιστήμιο της Βαλένθια, Ισπανία. 

Σχήμα 5: Τριγλυκερίδιο 

Σχήμα 6: Υδρόλυση τριγλυκεριδίου προς σχηματισμό γλυκερόλης και λιπαρών οξέων 

Σχήμα 7: Αντιδράσεις υδρόλυσης και οξείδωσης των λιπιδίων. kd : ταχύτητα 

υδρόλυσης λιπιδίων και kh : ταχύτητα σχηματισμού διοξέων. 

Σχήμα 8: (A) Χρωματογράφημα λινελαίου με χρήση GC–MS από τη συλλογή 

ελαιογραφιών της εκκλησίας του Saint Joseph στη Taormina (Ιταλία) (ανώνυμος, 17
ος

 

αιώνας).  Το αζελαϊκό και δεκανοϊκό οξύ ταυτοποιούνται μαζί με τα κορεσμένα λιπαρά 

οξέα, παλμιτικό και στεαρικό οξύ. (B) Φάσμα μάζας ένωσης που εμφανίζεται σε χρόνο 

κατακράτησης 4.9min το οποίο ταυτοποιείται ως το εξαδεκανοϊκό οξύ, μέσω σύγκρισης 

με (C) το φάσμα αναφοράς μάζας από τις βιβλιοθήκες φασμάτων μαζών Wiley ή NIST. 

Σχήμα 9: 500 MHz 
1
H NMR φάσματα ξηραινόμενων ελαίων, σε διαλύτη δευτεριωμένη 

ακετόνη. 
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Σχήμα 10: 500 MHz 
1
H NMR φάσματα τεχνητά γηρασμένων  συνδετικών μέσων, με τα 

ποσοστά της αυγοτέμπερας του κάθε δείγματος, σε διαλύτη ακετόνη. 

Σχήμα 11: Φάσμα 
1
Η-NMR του δείγματος  90EYa σε διαλύτη δευτεριωμένη ακετόνη. 

Σχήμα 12: Δομή χοληστερόλης 

Σχήμα 13: 500 MHz 
1
H NMR φάσματα της αλειφατικής μεθυλικής περιοχής της 

χοληστερόλης και των εκχυλισμάτων των μιγμάτων των τεχνητά γηρασμένων 

δειγμάτων 90EYa, 80EYa, 20EYa, 10EYa, σε διαλύτη δευτεριωμένη ακετόνη. Το 

ποσοστό της  αυγοτέμπερας σε κάθε μίγμα φαίνεται στο φάσμα.  

Σχήμα 14: Φάσμα 
1
H-

1
H gCOSY 2D NMR του εκχυλίσματος σε ακετόνη του τεχνητά 

γηρασμένου δείγματος συνδετικού που αποτελείται από 90% αυγοτέμπερα και 10% 

λινέλαιο (90EYa). Οι κορυφές που οφείλονται στα πρωτόνια που προέρχονται από την 

παρουσία της χοληστερόλης στην αυγοτέμπερα, επισημαίνονται στο φάσμα. 

Σχήμα 15: Φάσματα 
1
H NMR, σε διαλύτη ακετόνη, του δείγματος 90EYa και της 

χοληστερόλης. Οι κορυφές που οφείλονται στα λιπαρά οξέα/εστερικές αλυσίδες καθώς 

και η κορυφή R της μέθυλο- ομάδας της χοληστερόλης (Σχήμα 12), έχουν επισημανθεί. 

Σχήμα 16: Μεταβολές των δεικτών 2R/3B, 2R/3 , συναρτήσει του % ποσοστού της 

αυγοτέμπερας στα μίγματα των συνδετικών αυγοτέμπερας και λινελαίου, σε τεχνητά ή 

φυσικά γηρασμένα δείγματα . 

Σχήμα 17: Μεταβολές του δείκτη R/F , συναρτήσει του % ποσοστού της αυγοτέμπερας 

στα μίγματα των συνδετικών αυγοτέμπερας και λινελαίου, σε τεχνητά ή φυσικά 

γηρασμένα δείγματα . 

Σχήμα 18: Μεταβολές του δείκτη 3Β/2F, συναρτήσει του % ποσοστού της 

αυγοτέμπερας στα μίγματα των συνδετικών αυγοτέμπερας και λινελαίου, σε τεχνητά ή 

φυσικά γηρασμένα δείγματα . 
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Σχήμα 19: Μεταβολές του δείκτη 3B/2F, συναρτήσει του χρόνου γήρανσης (σε έτη). 

Μελετήθηκαν φυσικά γηρασμένα δείγματα που περιείχαν μόνο λινέλαιο. 

Σχήμα 20: 500 MHz 
1
H NMR φάσματα της αλειφατικής μεθυλικής περιοχής ενός 

δείγματος φυσικα γηρασμένου λινελαίου και των εκχυλισμάτων των μιγμάτων των 

τεχνητά γηρασμένων δειγμάτων που περιέχουν λινέλαιο και αυγοτέμπερα, σε διαλύτη 

δευτεριωμένη ακετόνη. Το ποσοστό της  αυγοτέμπερας σε κάθε μίγμα φαίνεται στο 

φάσμα.  

Σχήμα 21: 500 MHz 
1
H NMR φάσματα (αλειφατική περιοχή) των συνδετικών μέσων 

των δειγμάτων 90EYa, 80EYa, 20EYa και 10EYa, με τα ποσοστά της αυγοτέμπερας του 

κάθε δείγματος, σε διαλύτη δευτεριωμένο νερό. 

Σχήμα 22: 500 MHz 
1
H NMR φάσματα τεχνητά και φυσικά γηρασμένων συνδετικών 

μέσων (αυγοτέμπερας-ΕΥn, λινελαίου-LOn και μίγμα αυτών-50ΕΥn) σε διαλύτη 

δευτεριωμένη ακετόνη. 

Σχήμα 23:
 1

H NMR γηρασμένου λινελαίου σε διαλύτη δευτεριωμένη ακετόνη 

Σχήμα 24: Διάγραμμα πορείας υδρόλυσης των γηρασμένων δειγμάτων με την πάροδο 

του χρόνου, συναρτήσει των δεκτών TG/FA = 9T/F και Bf/B. Ενδεικτικά εμφανίζονται 

και οι χρόνοι γήρανσης των δειγμάτων σε χρόνια. 

Σχήμα 25: Φάσματα 
13

C- NMR φυσικά γηρασμένων δειγμάτων σε διαλύτη 

δευτεριωμένη ακετόνη 

Σχήμα 26: Φάσματα 1H-1H gCOSY 2D NMR των φυσικά γηρασμένων δειγμάτων, σε 

διαλύτη δευτεριωμένη ακετόνη. Έχουν επισημανθεί οι κορυφές που πιθανώς να 

οφείλονται στην αυγοτέμπερα. 

Σχήμα 27: 500 MHz 
1
H NMR φάσματα των συνδετικών μέσων σε νερό, του δείγματος 

της αυγοτέμπερας (EYn) και του μίγματος της με λινέλαιο (LOn). 
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Σχήμα 28: COSY 2D NMR, του δείγματος της γηρασμένης αυγοτέμπερας (φυσικά και 

τεχνητά), σε διαλύτη δευτεριωμένο νερό. Επισημαίνονται οι χαρακτηριστικές λιπιδικές 

κορυφές της αυγοτέμπερας. 

Σχήμα 29:
 1

H NMR φάσματα στην περιοχή 1-3ppm των δειγμάτων του  

«Ευαγγελισμού» φυσικά γηρασμένης αυγοτέμπερας και του δείγματος 90% 

περιεκτικότητας σε αυγοτέμπερα, σε διαλύτη δευτεριωμένη ακετόνη. 

Σχήμα 30:
 1

H NMR φάσματα στην περιοχή 3-8ppm των δειγμάτων του  

«Ευαγγελισμού» φυσικά γηρασμένης αυγοτέμπερας και του δείγματος 90% 

περιεκτικότητας σε αυγοτέμπερα, σε διαλύτη δευτεριωμένη ακετόνη. 

Σχήμα 31: COSY 2D NMR, του δείγματος του «Ευαγγελισμού», σε διαλύτη 

δευτεριωμένη ακετόνη. Επισημαίνονται οι κορυφές που οφείλονται στα λιπίδια της 

αυγοτέμπερας, καθώς και αυτές της ρητίνης. 

Σχήμα 32: gHMQC COSY 2D NMR, του δείγματος του «Ευαγγελισμού», σε διαλύτη 

δευτεριωμένη ακετόνη. Επισημαίνονται οι κορυφές που οφείλονται στη χοληστερόλη, 

όπως φαίνονται και στο Σχήμα 1. 

Σχήμα 33:
 1

H NMR φάσματα του «Ευαγγελισμού» και δείγματος γηρασμένης 

αυγοτέμπερας , σε διαλύτη δευτεριωμένη ακετόνη. Στα φάσματα επισημαίνονται οι 

κορυφές που οφείλονται στα εστεροποιήμένα οξέα (Be) και στα  ελεύθερα λιπαρά οξέα 

(Bf). 

Σχήμα 34: Διάγραμμα πορείας υδρόλυσης των γηρασμένων δειγμάτων με την πάροδο 

του χρόνου, συναρτήσει των δεκτών TG/FA = 9T/F και Bf/B. Ενδεικτικά εμφανίζονται 

και οι χρόνοι γήρανσης των δειγμάτων σε χρόνια. Επισημαίνεται με κόκκινο βέλος η 

θέση του «Ευαγγελισμού», όπως προκύπτει από τον υπολογισμό των δεικτών. 

Σχήμα 35:  
1
H NMR φάσματα των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων ρητινών , σε διαλύτη 

δευτεριωμένη ακετόνη. 
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Πίνακας 1: Κυριότερα λιπαρά οξέα των λιπών και των ελαίων 

Πίνακας 2: % Σύσταση του λινελαίου σε λιπαρά οξέα 

Πίνακας 3: % Σύσταση του παπαρουνέλαιου σε λιπαρά οξέα 

Πίνακας 4: % Σύσταση του καρυδέλαιου σε λιπαρά οξέα 

Πίνακας 5: Ταξινόμηση ελαίων σύμφωνα με την ικανότητα τους για ξήρανση 

Πίνακας 6: Ευρετήριο δειγμάτων. Τα δείγματα με μπλέ χρώμα μελετήθηκαν στο Α’ 

μέρος της πειραματικής διαδικασίας, τα δείγματα με κόκκινο στο Β’ μέρος και ο  

Ευαγγελισμός» στο Γ’ μέρος της πειραματικής διαδικασίας. 

Πίνακας 7: Χημικές μετατοπίσεις (δ) των κύριων κορυφών στα φάσματα 
1
H NMR των 

συνδετικών μέσων, σε διαλύτη δευτεριωμένη ακετόνη (acetone-d6). 

Πίνακας 8: Τιμές των μοριακών δεικτών NMR όπως υπολογίστηκαν από την 

ολοκλήρωση των κορυφών στα φάσματα 
1
H NMR  του «Ευαγγελισμού». 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Από τις πρώτες αναλυτικές μελέτες που διεξήχθησαν σε έργα τέχνης και 

αρχαιολογικά ευρήματα προς το τέλος του 18
ου

 αιώνα, υπάρχει μια συνεχής εξέλιξη 

των αναλυτικών τεχνικών και της μεθοδολογίας που εφαρμόζεται για τη μελέτη των 

έργων πολιτιστικής κληρονομιάς. Μεταξύ της πληθώρας των υλικών που συνθέτουν 

ένα έργο τέχνης, οι οργανικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται σαν συνδετικά μέσα ή 

προστατευτικά στρώματα, είναι εκείνες που έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον της 

επιστήμης της συντήρησης, εξαιτίας των αξιοσημείωτων μορφολογικών και χημικών 

μεταβολών που υφίστανται με την πάροδο του χρόνου [1]. Παραδοσιακά, έχει 

χρησιμοποιηθεί στα έργα τέχνης, ένας μεγάλος αριθμός φυσικών ουσιών, δεδομένης 

της ικανότητας τους να σχηματίζουν ενιαίες και ευέλικτες, λεπτές μεμβράνες όταν 

αναμιγνύονται με χρωστικές και χρωματιστά υλικά, στα κατάλληλα υποστρώματα. 

[2]. Μερικά από αυτά τα υλικά, απαλλαγμένα από τις χρωστικές και τα αδρανή, 

μπορούν επίσης να εφαρμοστούν σαν βερνίκια στους πίνακες, είτε για αισθητικούς, 

είτε για προστατευτικούς σκοπούς. 

Το Σχήμα 1 συνοψίζει τις αλληλοσυνδέσεις μεταξύ των πιο συχνά 

χρησιμοποιούμενων οργανικών προϊόντων στη τέχνη και στη συντήρηση έργων 

τέχνης, τα οποία κατατάσσονται σύμφωνα με τη χημική τους σύνθεση και τον ρόλο 

που παίζουν στο έργο τέχνης και στη συντήρηση αυτού. Μεταξύ των φυσικών 

προϊόντων, οι πρωτεΐνες, τα λιπίδια, οι πολυσακχαρίτες και τα τερπενοειδή, είναι 

ευρέως διαδεδομένα στα έργα τέχνης. Πρωτεϊνικά υλικά, όπως κόλλα από ζώα και 

ψάρια, αυγά και καζεΐνη, βρίσκονται ενσωματωμένα στους πίνακες με τη μορφή 

συνδετικών μέσων. [1] 

 



 2 

 

Σχήμα 1: Αλληλοσυνδέσεις μεταξύ των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων οργανικών προϊόντων, 

στη τέχνη και στη συντήρηση έργων τέχνης, τα οποία κατατάσσονται σύμφωνα με τη χημική 

τους σύνθεση και τον ρόλο που παίζουν στο έργο τέχνης. Υλικά που χρησιμοποιούνται κυρίως 

(συνεχής γραμμή), υλικά που δεν χρησιμοποιούνται συχνά ή χρησιμοποιούνται ως ένα βαθμό 

ως διαλύτες ή δευτερεύοντα συστατικά στη σύνθεση του έργου (διακεκομμένη γραμμή). 

1
Διάφορα υλικά που αναφέρονται ως κεριά, είναι στην πράξη μια ετερογενής ομάδα που 

περιέχει μίγματα υδρογονανθράκων, οξέων αλκοολών, εστέρων, στερολών και τερπενοειδών. 

2
Τεχνητά προϊόντα που σχηματίζονται

 
από τη πυρόλυση ξύλου

 
ή ρητινών. 

3
Ευρέως 

χρησιμοποιούμενα ως συνδετικά μέσα. 

 

Τεχνητά και Συνθετικά 

Πολυμερή  

Τερπενοειδείς Ρητίνες 

Συνδετικά μέσα 

Σταθεροποιητές 

Συγκολλητές 

Προστατευτικά 

Στρώματα 

Φυσικά οργανικά προϊόντα 

Πρωτεΐνες: Ζωική κόλλα, ασπράδι και 
κρόκος αυγού, καζεΐνη 

Ασφαλτώδη υλικά: Πίσσα, 
πυρόπισσα, άσφαλτος 

Λιπίδια: Ξηραινόμενα έλαια, κεριά1 

Πολυσακχαρίτες: Αιθέρια έλαια 
(καμφορά, έλαιο από στάχυ, 

έλαιο από δεντρολίβανο), 
διτερπενοειδείς ρητίνες 

(τερεβινθίνη2, κολοφώνιο2, 

τερεβινθίνη του Στρασβούργου2, 
βάλσαμο του Καναδά, 

τερεβινθίνη της Βενετίας2, 

βάλσαμο του Όρεγκον, 
σανδαράχη , κοπάλιο), 

τριτερπενοειδείς ρητίνες (δάμαρη, 

μαστίχα, ελέμιο, κοπάλιο του 
Μεξικού), ισοπρενοειδείς 

(ελαστικό κόμμι). 

Άλλα: λούστρα, μέλι, σκόρδο 

Συνθετικά και τεχνητά 

παρασκευασμένα οργανικά 

προϊόντα 
Ασφαλτώδη υλικά: πίσσα, πισσάσφαλτος, 

Υδρογονανθρακες: πολυεθυλένιο, 
παραφίνη, Πολυμερή που 

προκύπτουν από βινυλικούς 

οξικούς εστέρες: πολύ (βινυλικός 
εστέρας)3, πολύ (βινυλική 

αλκοόλη), πολύ (βινυλική ακετάλη), 

Ακρυλικά πολυμερή3, Αλκυλικά 

πολυμερή3, Πολυμερή 

πολυστηρενίου, 

Πολυκυκλοεξανονικές (κετονικές) 

ρητίνες3, Πολυεστερικές ρητίνες, 

Πολυμερή πολυουρεθάνης, 

Φορμαλδεϋδικές ρητίνες, 
Εποξικές ρητίνες, Πολυμερή που 

περιέχουν πυρίτιο, Διαλυτά 

νάιλον, Εστέρες της κυτταρίνης. 

Πρωτεΐνες 

Λιπίδια 

Ασφαλτώδη υλικά 

Πολυσακχαρίτες  
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Η παρούσα έρευνα εστιάζει στη μελέτη των έργων τέχνης με τη χρήση 

προηγμένων αναλυτικών τεχνικών όπως η Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού 

Συντονισμού. Η ταυτοποίηση των οργανικών υλικών που υπάρχουν στα στρώματα 

της μπογιάς είναι χαρακτηριστική της εκάστοτε τεχνικής. Οι πίνακες ζωγραφικής, 

είτε σε υπόστρωμα ξύλου ή καμβά, έχουν ενσωματώσει επιρροές από αρκετές 

τεχνοτροπίες και η επιλογή του συνδετικού μέσου για την απεικόνιση ενός θέματος 

είναι χαρακτηριστική, όχι μόνο για την τεχνική αυτή καθαυτή, αλλά και για τις 

επιρροές που ο κάθε καλλιτέχνης έχει ενσωματώσει [3]. Επιπλέον, η ανίχνευση της 

φύσης των οργανικών υλικών που υπάρχουν σε ένα έργο τέχνης, είναι σημαντική για 

την κατανόηση των μηχανισμών αποικοδόμησης του. Έτσι λοιπόν,  λεπτομέρειες της 

δημιουργίας και της ιστορίας κάθε έργου τέχνης, μπορεί να είναι πολύτιμες για την 

επιλογή της πορείας συντήρησης του.  

Η Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) αποτελεί ένα 

νέο  αναλυτικό εργαλείο σε πολλά πεδία της χημικής έρευνας, και ειδικότερα εκεί 

όπου είναι απαραίτητος ο χαρακτηρισμός των οργανικών ενώσεων. Οι πιο σύγχρονες 

2D NMR τεχνικές καθιστούν δυνατό τον ακόμα πιο λεπτομερή χαρακτηρισμό 

πολύπλοκων οργανικών μιγμάτων, ενώ ταυτόχρονα έχουν μειώσει σημαντικά και τό 

όριο ανίχνευσης. Ωστόσο, η χρήση του NMR για την μελέτη και τον προσδιορισμό 

οργανικών υλικών που σχετίζονται με την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

τις τέχνες και την αρχαιολογία, δεν είναι τόσο διαδεδομένη, παρά τα σημαντικά της 

πλεονεκτήματα. Μερικές πρόσφατες εφαρμογές της Φασματοσκοπίας NMR 

προέρχονται από το εργαστήριό φασματοσκοπίας NMR, και περιλαμβάνουν μελέτη 

της χημικής ξήρανσης ελαίων και ρητινών, ενώ η άμεση ανάλυση έργων τέχνης ήρθε 

πρόσφατα στο προσκήνιο με μια μελέτη επικεντρωμένη στα ξηραινόμενα έλαια τα 

οποία χρησιμοποιήθηκαν παραδοσιακά από καλλιτέχνες για τη δημιουργία 
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ελαιογραφιών και τον προσδιορισμό των διαδικασιών που ευθύνονται για τη γήρανσή 

τους [4,5].  

Η μη καταστρεπτική φύση της φασματοσκοπίας NMR (πλήρης ποσοτική 

ανάκτηση του δείγματος μετά την ανάλυση), η ελαχιστοποίηση της ποσότητας 

συνδετικού υλικού που απαιτείται, καθώς και η ελάχιστη προετοιμασία των 

δειγμάτων πριν την ανάλυση, καθιστούν την εν λόγω φασματοσκοπία ιδανική για την 

ανάλυση έργων τέχνης χάρη στην γρήγορη φύση και την πειραματική της απλότητα. 

Στη μελέτη που ακολουθεί παρουσιάζονται οι πρώτες προσπάθειες ανάλυσης 

πρωτεϊνικών συνδετικών μέσων, μέσω υψηλής ανάλυσης 1D και 2D 

φασματοσκοπικών τεχνικών NMR. Μέρος της μελέτης ήταν η δημιουργία δειγμάτων 

αναφοράς, βασιζόμενα σε παραδοσιακές μεθόδους και τεχνικές επιλεγμένων 

τεχνοτροπιών, που θα χρησιμοποιηθούν για τη μετέπειτα σύγκριση και ταυτοποίησή 

τους σε  πραγματικά έργα τέχνης. 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι βασισμένη στη μελέτη με τη 

χρήση φασματοσκοπίας NMR, πρωτεϊνικών συνδετικών μέσων, εκχυλίσιμων σε 

διάλυμα ακετόνης. Χρησιμοποιήθηκε ένα απλό αναλυτικό πρωτόκολλο, το οποίο δεν 

απαιτεί χημική προετοιμασία και χρησιμοποιεί κατεργασία με υπερήχους σε 

δευτεριωμένο διαλύτη, ειδικό για το NMR, για την άμεση εκχύλιση των οργανικών 

μορίων από τα δείγματα με το συνδετικό μέσο. Η σύσταση των εκχυλίσιμων 

τμημάτων, μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα με υψηλής ανάλυσης φασματοσκοπία 

NMR και παρέχει πληροφορίες για το βαθμό των διεργασιών αποικοδόμησης  που 

επηρεάζουν τις φυσικές ιδιότητες των συνδετικών κατά τη διαδικασία της γήρανσης. 

Στη συνέχεια, διεξήχθη συστηματική μελέτη αρκετών δειγμάτων συνδετικών 

αναφοράς, τα οποία παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο με διαδικασίες σύμφωνες με 

τη βιβλιογραφία [6], και ακολούθως υπέστησαν γήρανση κάτω από ελεγχόμενες 
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συνθήκες [7]. Τέλος, η ανάθεση των κορυφών που παρατηρήθηκαν στα φάσματα και  

ο προσδιορισμός της χημικής δομής των γηρασμένων συνδετικών μέσων, 

πραγματοποιήθηκε με ένα συνδυασμό μονοδιάστατης (1D, 
1
H, 

13
C) και δισδιάστατης 

ομοπυρηνικής και ετεροπυρηνικής Φασματοσκοπίας ΝMR (gCOSY, gHMQC, 

gHMBC). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ 

 

Τα χρώματα αποτελούνται από χρωστικές, με τη μορφή λεπτόκοκκης 

πούδρας, διεσπαρμένης σε κατάλληλη μήτρα που ονομάζεται συνδετικό μέσο, το 

οποίο μπορεί να είναι πρωτεϊνικό έλαιο ή συνθετικής πολυμερικής φύσης [4]. 

 

1.1 Συνδετικά μέσα [8] 

 

Τα συνδετικά μέσα είναι φυσικά προϊόντα σχετικά πολύπλοκης φύσης που 

χρησιμοποιούνται ως ουσίες που σχηματίζουν λεπτή μεμβράνη ώστε να προσδώσουν 

συνοχή στις χρωστικές και να τις προστατέψουν από τη φθορά. Τα φυσικά συνδετικά 

μέσα μπορούν να κατηγοριοποιηθούν, σύμφωνα με τα κύρια συστατικά τους, σε 

αρκετές κατηγορίες. Τα πρωτεϊνικά συνδετικά μέσα είναι η ζωική κόλλα (ζελατίνη), 

η καζεΐνη, το γάλα, η αλβουμίνη του αυγού (ασπράδι) και ο κρόκος, εξαιτίας της 

υψηλής αναλογίας σε πρωτεΐνες, αν και το γάλα και ο κρόκος αυγού περιέχουν σε ένα 

σημαντικό βαθμό και λίπη. Τα λιπαρά συνδετικά μέσα είναι τα ξηραινόμενα έλαια 

(λινέλαιο, καρυδέλαιο, παπαρουνέλαιο, κλπ.) και τα κεριά. Άλλα συνδετικά μέσα 

περιέχουν υψηλά ποσοστά πολυσακχαριτών, όπως φυτική κόλλα και άλλες κόλλες 

όπως άμυλο, ή είναι φυτικές ρητίνες που αποτελούνται κυρίως από τερπενοειδή [9]. 

Δεδομένου του γεγονότος ότι τα συνδετικά μέσα είναι μόνο ένα μέρος του 

υλικού που μελετάται και το ποσό του δείγματος που λαμβάνεται για ανάλυση είναι 

συνήθως πολύ μικρό (<0,1mg), προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή καταστροφή του 

έργου τέχνης, πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεχνικές με πολύ μεγάλη ευαισθησία. 
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1.2 ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ  

 

Οι πρωτεΐνες, οι οποίες είναι ενώσεις βιολογικής προέλευσης, αποτελούνται 

κυρίως από άνθρακα, υδρογόνο, άζωτο και οξυγόνο. Είναι πολυμερή που συνδέονται 

με ένα πεπτιδικό δεσμό, (Σχήμα 2), όπου R1 και R2 είναι διαφορετικές πλευρικές 

αλυσίδες και ο δεσμός μεταξύ του καρβονυλικού άνθρακα (C=O) και του Ν είναι 

γνωστός ως πεπτιδικός δεσμός (κόκκινο χρώμα) [10]. 

 

 

Σχήμα 2: Δημιουργία πεπτιδικού δεσμού 

 

Οι πεπτιδικοί δεσμοί συνθέτονται μέσω μιας αντίδρασης συμπύκνωσης 

μεταξύ καρβοξυλικών οξέων και αμινών με αποβολή νερού στην πορεία της 

αντίδρασης. Είναι επίπεδοι δεσμοί και έχουν μερικό διαχωρισμό φορτίου
.
 τα π-

ηλεκτρόνια από τον καρβονυλικό δεσμό (C=O) βρίσκονται απεντοπισμένα πάνω από 

το δεσμό N-C-O και έτσι υπάρχει ένα δ+ φορτίο στο άτομο του αζώτου και ένα δ- 

στο άτομο του οξυγόνου. Ο λειτουργικές ομάδες R1 και R2 αντιστοιχούν σε 

διαφορετικά μόρια, γνωστά ως άμινοξέα, που σχηματίζουν τις δομικές μονάδες των 

πρωτεϊνών. 
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1.3 Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝIKΩΝ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗ ΤΕΧΝΗ 

 

Οι πρωτεΐνες έχουν χρησιμοποιηθεί από τους καλλιτέχνες ως συνδετικά μέσα, 

αναμεμιγμένες με μια ποικιλία χρωστικών και ορυκτών σκονών, για την παρασκευή 

της βάσης, του πρώτου στρώματος του χρώματος ενός πίνακα, για τη συγκόλληση 

επιχρισμάτων χρυσού καθώς και ως μπογιές. Τα συνδετικά μέσα με βάση τις 

πρωτεΐνες έχουν χρησιμοποιηθεί στην ζωγραφική για πολλούς λόγους. Είναι 

κατάλληλα για χρήση ως συγκολλητικά εξαιτίας του σχηματισμού ισχυρών 

συνεκτικών δυνάμεων μεταξύ μορίων που σχηματίζουν κυρίως διακλαδισμένες 

τριτοταγείς πρωτεϊνικές αλυσίδες κατά την εξάτμιση του διαλύτη ή κατά την ψύξη. 

Οι πρωτεΐνες, οι οποίες είναι ζωικής προέλευσης, προέρχονται από μια ποικιλία 

πηγών που περιλαμβάνει τα αυγά (ασπράδι και κρόκο), τα κόκκαλα, το δέρμα και το 

γάλα και απαντώνται επίσης σε τριχώματα καθώς και σε ίνες νεύρων και ιστών. Η 

χρήση των οργανικών υλικών έχει τεκμηριωθεί από τη βιβλιογραφία, αλλά έχει 

επίσης εξακριβωθεί και ταυτοποιηθεί στη τέχνη, με τη χρήση μιας μεγάλης ποικιλίας 

αναλυτικών τεχνικών [11]. Οι πρωτεΐνες που χρησιμοποιούνται σε έργα τέχνης 

προέρχονται από ένα εύρος πηγών που περιλαμβάνει κυρίως αυγά από κοτόπουλο, 

γάλα και ιστό από θηλαστικά και ψάρια. 

Οι πρωτεΐνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα στάδια της δημιουργίας 

ενός πίνακα ζωγραφικής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προετοιμασία της 

βάσης, του πρώτου στρώματος του χρώματος ενός πίνακα, που μπορεί να εφαρμοστεί 

σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων, όπως περγαμηνές (δέρμα ζώων), σε ξύλινα και 

μεταλλικά ταμπλώ, σε πέτρινες επιφάνειες, καθώς και πηλό, όπου συνήθως 

εφαρμόζεται ένα διάλυμα πρωτεϊνικής κολλώδης ουσίας για την προετοιμασία της 

επιφάνειας για την εφαρμογή της μπογιάς. Συχνά, ταμπλώ και καμβάδες 



 9 

προετοιμάζονταν χρησιμοποιώντας πολλαπλά στρώματα θειϊκού ασβεστίου (γύψου) 

αναμεμιγμένου με κόλλα, για να αποκτήσουν λεία και αντανακλώμενη επιφάνειεα 

[12]. Επιπλέον, έχουν ταυτοποιηθεί παρόμοιες βάσεις, που περιέχουν λευκό του 

μολύβδου και πρωτεΐνες, κατά την προετοιμασία πέτρινων επιφανειών σε 

μεσαιωνικές τοιχογραφίες [13,14]. Επίσης, παραδείγματα της χρήσης πρωτεϊνών για 

τη διαστασιολόγηση πήλινων έργων τέχνης, έχουν βρεθεί σε μια Θιβετιανή αναφορά 

για παραδοσιακές τεχνικές [15].  

 

1.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 

 

Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες τα τελευταία χρόνια, όσο αναφορά 

στα πρωτεϊνικά συνδετικά μέσα στη τέχνη και την αρχαιολογία. Στις περισσότερες 

από αυτές τις μελέτες πρωταρχικός στόχος είναι η ταυτοποίηση των πρωτεϊνικών 

συνδετικών μέσων, με την ανίχνευση των αμινοξέων που δομούν μια πρωτεΐνη, και 

έχει χρησιμοποιηθεί πληθώρα τεχνικών και μεθοδολογιών [1]. 

 

1.4.1. Μικροχημικές δοκιμές 

 

Οι πρώτες χημικές έρευνες των οργανικών ουσιών σε οργανικά συστατικά 

ιστορικών υλικών, που πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του 18ου αιώνα, ήταν απλά 

δοκιμές διαλυτότητας που συνίστανται στον καθαρισμό της επιφάνειας του 

αντικειμένου με διαλύτες, σε μια προσπάθεια να προσδιοριστεί η σύνθεσή τους 

ανάλογα με τη διαλυτότητά τους [16]. Ομοίως, τόσο οι δοκιμές για τον προσδιορισμό 

ορισμένων χαρακτηριστικών φυσικών ιδιοτήτων του μέσου, όπως το σημείο τήξης 

[17] όσο επίσης και οι μικροχημικές δοκιμές, ήταν μέθοδοι που εφαρμόστηκαν αρχές 
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Σχήμα 3: Ταυτοποίηση ενός 

πρωτεϊνικού συνδετικού μέσου, στη 

διατομή ενός δείγματος από τη 

Magdalena Tryptich (Master of 

Alzira, 16
ος

 αιώνας, Βαλένθια, 

Ισπανία). Το λευκό γύψινο στρώμα 

εμφανίζεται εμποτισμένο με χρωστική 

φουξίνη. 

της ίδιας περιόδου. Οι δοκιμές διαλυτότητας μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμες στο 

χαρακτηρισμό των μέσων, αλλά μόνο μέχρι το βαθμό όπου οι παράμετροι 

διαλυτότητας των υπό δοκιμή υλικών παραμένουν αρκετά καλά καθορισμένες και 

διαφέρουν η μια από την άλλη. Παρόλα αυτά, τα οργανικά υλικά που είναι παρόντα 

στα έργα τέχνης αποικοδομούνται εύκολα, προκαλώντας παρεμποδίσεις στις 

παρατηρούμενες παραμέτρους διαλυτότητας, καθιστώντας έτσι σε πολλές 

περιπτώσεις αδύνατη την ταυτοποίηση των συνδετικών μέσων. 

Οι περισσότερες από τις μικροχημικές 

δοκιμές που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αναλύσεις 

πινάκων ζωγραφικής, προέρχονται από τη γενική 

πρακτική ιστολογία. Αυτή η τεχνική εκμεταλλεύεται 

τη συγγένεια των ειδικών λειτουργικών ομάδων για 

συγκεκριμένες βιολογικής χρώσης κηλίδες, 

επιτρέποντας έτσι την διαφοροποίηση των οργανικών 

συνδετικών. Εκτός από την απλότητά τους, ένα άλλο 

πλεονέκτημα των μικροχημικών δοκιμών είναι η 

δυνατότητα προσδιορισμού του συνδετικού του 

χρώματος, στη δομή της εικόνας, καθώς οι 

δοκιμές αυτές μπορούν να διεξάγονται σε 

διατομές, και η αντίδραση μπορεί να παρατηρηθεί 

με τη βοήθεια ενός στερεομικροσκοπίου (Σχήμα 3). Ωστόσο, η τεχνική αυτή 

περιορίζεται από τη χαμηλή της εξειδίκευση, δεδομένου ότι παρατηρείται χαμηλή 

διακριτική ικανότητα μεταξύ των διαφόρων υλικών της ίδιας ομάδας (αλβουμινοειδή, 

καζεΐνη ή ζελατίνη με πρωτεϊνικά υλικά). 
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Ήδη από το 1905, αναφέρονταν μικροχημικές δοκιμές [18], βασιζόμενες σε 

χρώσεις διατομών με ιώδες του μεθυλίου (methyl violet) και ιοδεοσίνη (iodeosine) 

και οι δοκιμές αυτές χρησιμοποιούνταν για τον εντοπισμό ελαϊκών και πρωτεϊνικών 

μέσων. Οι μελέτες του Plesters [19], του Johnson και Packard [20] και του Martin 

[21], στη συνέχεια, θεωρήθηκαν ως πρωτογενείς πηγές για μικροχημικές αναλύσεις 

έργων τέχνης, στο πλαίσιο της επιστήμης της συντήρησης [22]. 

Βελτίωση των μικροχημικών μεθόδων για πρωτεϊνικά μέσα προτάθηκε από 

τον Gay [23], ο οποίος παρουσιάζει την σταδιακή θέρμανση μια λεπτής τομής μέχρι 

και τους 240
ο
 C. Από την άλλη, πρώτος ο Jones [24] και στη συνέχεια οι Johnson και 

η Packard [20], πρότειναν τη χρησιμοποίηση ανοσολογικών τεχνικών ως εναλλακτική 

των κλασικών ιστολογικών τεχνικών. Οι ανοσολογικές μέθοδοι, βασίζονται στην 

αντίδραση ενός ειδικού αντισώματος το οποίο δεσμεύει συγκεκριμένες περιοχές του 

μορίου του αντιγόνου. Δεδομένου ότι οι πρωτεΐνες είναι τα πιο ισχυρά αντιγόνα, οι 

ανοσολογικές τεχνικές χρησιμοποιούνται κυρίως στον τομέα της διατήρησης της 

πολιτιστικής κληρονομιάς για την ταυτοποίηση των πρωτεϊνικών μέσων. Η υψηλή 

εξειδίκευση της αντίδρασης αντιγόνου-αντισώματος επιτρέπει τη διάκριση των ίδιων 

πρωτεϊνών από διαφορετικά είδη. Επιπλέον, είναι δυνατή η ανίχνευση πολλαπλών 

αντιγόνων, στο ίδιο δείγμα. Οι ανοσολογικές τεχνικές μπορούν να ταξινομηθούν σε 

τρεις κύριες κατηγορίες, ανάλογα με τους μηχανισμούς επισήμανσης που 

χρησιμοποιούνται για να αποκαλυφθεί η παρουσία του αντιγόνου: (α) Μικροσκοπία 

Ανοσοφθορισμού (IFM) [25,26,20,27], (β) ενζυμικά συνδεδεμένες δοκιμές 

ανοσοπροσρόφησης (ELISA) [28-32], και (γ) τεχνικές βασιζόμενες στη χρήση 

αδιαφανών δεικτών όπως κολλοειδή (νανοσωματίδια) χρυσού ή ραδιενεργών 

δεικτών, οι οποίοι επιτρέπουν την ανίχνευση των πρωτεϊνών με μικροσκόπιο. 
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Εφαρμογές της ανάλυσης έργων τέχνης έχουν αναφερθεί μόνο στις δύο πρώτες 

περιπτώσεις.. 

 

1.4.2. Φασματοσκοπικές Τεχνικές 

 

Φασματοσκοπικές Τεχνικές στη περιοχή UV-vis 

 

Παρά την εφαρμογή της Φασματοσκοπίας UV-vis στη μελέτη οργανικών 

ενώσεων, όπως χρωστικών ουσιών, που υιοθετήθηκαν σαν πρώτες ύλες από τους 

καλλιτέχνες κατά το 1889 [33], η χρήση αυτής της τεχνικής για την ταυτοποίηση 

συνδετικών μέσων και προστατευτικών βερνικιών, είναι σημαντικά περιορισμένη, 

εξαιτίας των μη εξειδικευμένων φασμάτων που παρέχουν τα υλικά αυτά. Αντιθέτως, 

ο φθορισμός που παρουσιάζουν οι οργανικές ενώσεις που είναι παρούσες στα έργα 

τέχνης ως συνδετικά μέσα και προστατευτικά βερνίκια, διεγειρόμενες από υπεριώδη 

ακτινοβολία, έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στο τομέα της συντήρησης έργων τέχνης 

και στη μελέτη ζωγραφισμένων επιφανειών. Σύμφωνα με τη χημική δομή των μορίων 

τους, αυτά τα υλικά εμφανίζουν διαφορετικά χρώματα και εντάσεις φθορισμού, 

διεγειρόμενα από λάμπα υπεριώδους. Έτσι, παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη 

σύνθεση των ζωγραφισμένων επιφανειών καθώς επίσης και για την παρουσία τυχόν 

αναχρωματίσεων στη πάροδο του χρόνου. Η ιδιότητα αυτή, που αρχικά 

χρησιμοποιήθηκε για in situ εξέταση πινάκων ζωγραφικής και πολύχρωμων 

αντικειμένων [34], εξελίχθηκε περαιτέρω για αναλυτικούς σκοπούς μέσω της πολύ 

καλά αναπτυγμένης τεχνικής της φασματοσκοπίας φωτοφωταύγειας. Η χωρική 

ανάλυση της τεχνικής αυτής επιτρέπει τη λήψη φασμάτων από δείγματα με 

διαστάσεις 1-100μm. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές πηγές 
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ενέργειας για τη διέγερση των δειγμάτων. Αρχικά, για την ανάλυση των φθορίζουσων 

ιδιοτήτων των φυσικών ρητινών και του λινελαίου, είτε σε καθαρή μορφή, είτε 

παρουσία χρωστικών [35-37], χρησιμοποιήθηκαν παραδοσιακά φασματόμετρα 

φθορισμού με λάμπες εκκένωσης υδραργύρου. Ο Miyoshi χρησιμοποίησε παλμικό 

laser αζώτου [38] σαν πηγή διέγερσης, για τη μελέτη παπαρουνελαίου, λινελαίου και 

αρκετών χρωστικών. Αντίστοιχα, ο Nevin et al [39] χρησιμοποίησε laser KFr ως πηγή 

διέγερσης, για την ταυτοποίηση αρκετών πρωτεϊνικών μέσων. Ο Castillejo et al. [40] 

χρησιμοποίησε laser επαγόμενου φθορισμού (laser-induced fluorescence, LIF) σαν 

εργαλείο παρακολούθησης, για την αξιολόγηση του αποτελέσματος που παράγεται 

από τα δοσιμετρικά συστήματα που περιέχουν αυγοτέμπερα, με η χωρίς στρώση από 

βερνίκι από σελάχη, τα οποία υπόκεινται σε καθαρισμό με τη χρήση laser KFr, το 

οποίο παράγει παλμούς 25 ns στα 248 nm. Εκτός από τα φάσματα διέγερσης και 

εκπομπής ενός πίνακα ζωγραφικής, η δυναμική φύση του φθορισμού μπορεί να 

αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην ταυτοποίηση οργανικών ενώσεων, που είναι 

παρούσες σε τέτοια πολύπλοκα δείγματα. 

 

 Φασματοσκοπία Raman 

 

Η Φασματοσκοπία Raman έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στο πεδίο της τέχνης 

και της συντήρησης έργων τέχνης. Η επιλογή της πηγής laser είναι ένα θέμα που 

απαιτεί κατάλληλη οργανολογία για να επιλυθούν τυχόν αναλυτικά προβλήματα. 

Κατά τη μελέτη οργανικής ύλης, προτιμώνται όργανα FT-Raman που λειτουργούν με 

laser Nd:YAG (1064nm) στο εγγύς υπέρυθρο, χάρη στη βελτιωμένης απόκρουσης της 

εκπομπής φθορισμού[41]. Επίσης η ταυτοποίηση οργανικών υλικών καθίσταται 

ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας της ποικιλίας των κατεργασιών και των μιγμάτων που 
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πιθανόν χρησιμοποιούνται από τους καλλιτέχνες, καθώς επίσης και της 

πολυπλοκότητας των φασμάτων Raman που προκύπτουν από την παρουσία 

προϊόντων αποικοδόμησης των αρχικών υλικών [42]. 

Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην ταυτοποίηση και τον προσδιορισμό των 

οργανικών συστατικών έργων τέχνης, με τη χρήση της Φασματοσκοπίας Raman, 

μπορεί να αποδοθεί στη βελτίωση της τεχνολογίας των οργάνων, και έτσι 

αναφέρονται δύο τεχνικές ορόσημο. Το 1959, οι Dhamelincourt et al. [43] 

περιέγραψαν τη σύζευξη ενός μικροσκοπίου με Φασματοφωτόμετρο Raman, και 

ακολούθησε  η ευρεία χρήση των συσκευών οπτικών ινών, που εισήγαγαν τη χρήση 

της τεχνολογίας του φορητού Raman, στο τομέα των τεχνών και της επιστήμης της 

συντήρησης έργων τέχνης. [44] 

Η ομοεστιακότητα είναι η βάση της υψηλής αξονικής χωρικής ανάλυσης της 

Φασματοσκοπίας micro-Raman, η οποία καθιστά δυνατή την ανάλυση δειγμάτων 

μικρότερων από 5μm x 5μm, μειώνοντας έτσι τις παρεμποδίσεις από γειτονικά 

σωματίδια χρωστικών, και επιτρέποντας έτσι την επιλεκτική ταυτοποίηση των 

οργανικών συστατικών των χρωμάτων [45]. Η τεχνική αυτή παρέχει μια μη-

καταστρεπτική  μέθοδο μικροανάλυσης για την ταυτοποίηση και τον διαχωρισμό 

όλων των τύπων των παραδοσιακά χρησιμοποιούμενων φυσικών προϊόντων που 

χρησιμοποιούνται ως συνδετικά μέσα, κυρίως ξηραινόμενα έλαια, πολυσακχαρίτες, 

πρωτεϊνικά και ρητινώδη μέσα [45-50]. Ωστόσο οι δυσκολίες των φασματοσκοπικών 

τεχνικών Raman στην παροχή αποτελεσμάτων ανεπίδεκτων παρερμηνείας, είτε για 

την ταυτοποίηση ενός συνδετικού μέσου, είτε για το διαχωρισμό του από πολύπλοκα 

μίγματα που απαντώνται σε πραγματικά δείγματα, είναι εμφανείς σε περαιτέρω 

μελέτες [48-50]. 

 



 15 

1.4.3 Φασματομετρία μάζας 

 

Η Φασματομετρία Μάζας αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για αναλυτές που 

ασχολούνται με την ταυτοποίηση οργανικών υλικών από έργα τέχνης. Πέρα από τις 

μεγάλες δυνατότητες στην επίλυση μοριακών δομών, είναι μια τεχνική η οποία δεν 

απαιτεί προετοιμασία των δειγμάτων μειώνοντας έτσι τους κινδύνους κατά το 

χειρισμό των δειγμάτων και καθιστώντας τη μια γρήγορη τεχνική. Ωστόσο, η χρήση 

της τεχνικής αυτής υπόκεινται σε περιορισμούς εξαιτίας της πολυπλοκότητας των 

δειγμάτων που απαντώνται στα έργα τέχνης. Το μειονέκτημα αυτό μπορεί να επιλυθεί 

με σύζευξη της Φασματομετρίας Μάζας με μια μέθοδο διαχωρισμού, όπως η Υγρή 

(LC) ή η Αέρια Χρωματογραφία. (GC) Παρά τα μειονεκτήματα της, η 

Φασματομετρία Μάζας, έχει εφαρμοστεί ως ένα βαθμό στο χαρακτηρισμό οργανικών 

υλικών που απαντώνται σε έργα τέχνης καθώς και σε αρχαιολογικά ευρήματα (Σχήμα 

4) [40, 51-54]. 

 

Σχήμα 4: Φάσμα μάζας αυγού, που έχει ληφθεί με σύστημα ανίχνευσης 

ηλεκτροψεκασμού με θετικά ιόντα (ΕΙ). Συνθήκες: πίεση αερίου εκνεφωτή 25 psi, αέριο 

ξήρανσης 8 L min−1, θερμοκρασία εκνεφωτή 250◦C. Ευγενική χορηγία των J. Peris-

Vicente και J.V. Gimeno-Adelantado, Πανεπιστήμιο της Βαλένθια, Ισπανία. 
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1.4.4 Χρωματογραφικές Τεχνικές 

 

Οι Χρωματογραφικές τεχνικές έχουν εφαρμοστεί ευρέως σε εργαστήρια που 

ειδικεύονται στην ανάλυση έργων τέχνης δεδομένης της δυνατότητας τους να 

μπορούν να διαχωρίσουν τα οργανικά συστατικά, από πολύπλοκα μίγματα που 

απαντώνται συχνά στα στρώματα χρώματος και στα προστατευτικά βερνίκια. 

Ωστόσο, με την πρόοδο της τεχνολογίας, η Αέρια (GC) ή η Υγρή Χρωματογραφία 

(LC) συζευγμένες με έναν ανιχνευτή Φασματομετρίας Mάζας (MS), έχουν σταδιακά 

αντικαταστήσει άλλες απλούστερες τεχνικές, όπως η Χρωματογραφία Χάρτου (PC) 

και η Χρωματογραφία Λεπτής Στιβάδας (TLC). Οι Χρωματογραφικές τεχνικές, 

ιδιαίτερα εκείνες που είναι συζευγμένες με Φασματομετρία Μάζας, είναι ανώτερες 

των Φασματοσκοπικών τεχνικών, μιας και επιτυγχάνουν υψηλότερο διαχωρισμό των 

διαφόρων οργανικών υλικών που είναι παρόντα σε ένα έργο, και είναι ικανές να 

παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη περιγραφή των προϊόντων αποικοδόμησης που 

υπάρχουν στα δείγματα. Απεναντίας, η προετοιμασία των δειγμάτων είναι 

περισσότερο πολύπλοκη και χρονοβόρα, σε σχέση με τις Φασματοσκοπικές τεχνικές, 

γεγονός που καθιστά τη μελέτη της παρακολούθησης των διαδικασιών 

αποικοδόμησης ιδιαίτερα δύσκολη, διότι είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται 

περιοδικά, μεγάλος αριθμός μετρήσεων σε πάρα πολλά δείγματα.  

 

Αέρια Χρωματογραφία 

 

Η Αέρια Χρωματογραφία (GC) είναι η πιο ευρέως εφαρμοσμένη 

χρωματογραφική τεχνική για την ταυτοποίηση οργανικών συνδετικών και βερνικιών, 

δεδομένης της προσαρμοστικότητας της στην ανάλυση σχεδόν κάθε τύπου 
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παραδοσιακών οργανικών υλικών που είναι παρόντα στα έργα τέχνης. Η 

ενσωμάτωση της προ-κατεργασίας των δειγμάτων με τη διαδικασίας της πυρόλυσης, 

διεύρυνε την εμβέλεια της Αέριας Χρωματογραφίας και στην ταυτοποίηση 

συνθετικών υλικών, καθιστώντας έτσι την τεχνική αυτή, ένα ισχυρό εργαλείο για 

τους επιστήμονες που ασχολούνται με την τέχνη και την συντήρηση έργων τέχνης. 

Οι πρώτες μελέτες οργανικών υλικών σε έργα τέχνης που διεξήχθησαν με την 

Αέρια Χρωματογραφία (GC), χρησιμοποίησαν ανιχνευτές ιονισμού φλόγας (FID), 

που παρέχουν καλή ευαισθησία. Επιπλέον, το κόστος του εξοπλισμού γενικά είναι 

μικρότερο από αυτό των οργάνων GC-MS που επίσης χρησιμοποιούνται στην 

ανάλυση έργων τέχνης. Στο GC-FID, οι ενώσεις που προκύπτουν από τη στήλη, 

ταυτοποιούνται από το χρόνο κατακράτησης τους, και έτσι είναι απαραίτητη η 

χρησιμοποίηση πρότυπων ουσιών και δειγμάτων αναφοράς, για να είναι ορθή η 

ταυτοποίηση των πολύπλοκων μιγμάτων που συνθέτουν τα συνδετικά μέσα και τα 

προστατευτικά στρώματα. Η διαθεσιμότητα των πρότυπων ουσιών των αμινοξέων, 

των λιπαρών οξέων, των μονοσακχαριτών και των υδρογονανθράκων, έχει διευρύνει 

τη χρήση αυτού του τύπου οργανολογίας και στην ταυτοποίηση ξηραινόμενων 

έλαιων [2, 55-57], κεριών [2, 55, 58], φυτικών κολλών [2, 55] και πρωτεϊνικών 

μέσων [2, 55, 59]. Ταυτόχρονος προσδιορισμός λιπαρών και πρωτεϊνικών μέσων 

μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση πιο πολικών στηλών, που παρέχουν καλύτερο 

διαχωρισμό των κορυφών και μειώνουν τους χρόνους που απαιτούνται για πλήρη 

ανάλυση [6, 8, 60]. Αντιθέτως, η δυσκολία απόκτησης πρότυπων ουσιών των 

οξειδωμένων προϊόντων αποικοδόμησης που σχηματίζονται από τερπενοειδείς 

ενώσεις που υπόκεινται σε γήρανση, είναι η αιτία της μειωμένης εφαρμογής αυτής 

της τεχνικής στην ταυτοποίηση φυτικών ρητινών [2]. 
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Η ταυτοποίηση συνδετικών μέσων και προστατευτικών στρωμάτων με τη 

χρήση GC-MS, απαιτεί παραγώγιση των οργανικών ενώσεων που προκύπτουν , μετά 

από υδρόλυση αυτών των πολύπλοκων μιγμάτων, έτσι ώστε να αυξηθεί η 

πτητικότητα τους. Υπάρχει διαθέσιμο μεγάλο πλήθος μεθόδων παραγώγισης που 

έχουν χρησιμοποιηθεί επιτυχώς, ανάλογα με τον τύπο του υλικού που μελετάται. 

 

 

1.5 ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΕΛΑΙΑ [2] 

 

Τα λίπη και έλαια είναι ενώσεις ζωικής ή φυτικής 

προέλευσης, που αποτελούνται κυρίως από 

τριακυλογλυκερόλες (τριγλυκερίδια)(Σχήμα 5), οι οποίες 

είναι εστέρες διαφόρων λιπαρών οξέων, κορεσμένων ή 

ακόρεστων, με γλυκερόλη (CH2OHCHOHCH2OH). Περιέχουν 

επίσης σε μικρή αναλογία άλλες ουσίες, όπως 

υδρογονάνθρακες, ελεύθερα λιπαρά οξέα, φωσφολιπίδια, 

στερόλες, οργανικές χρωστικές και άλλα. 

Στην αρχαιότητα οι λιπαρές ουσίες είχαν ποικίλες χρήσεις. 

Χρησιμοποιήθηκαν ως θρεπτικές ύλες, ως φωτιστικά υλικά, ως πρώτες ύλες για 

αρώματα και ιατρικές αλοιφές. Πολλά υλικά θρησκευτικών τελετών ή πρακτικής 

ενταφιασμού περιείχαν λιπαρές ουσίες και γι’ αυτό υπολείμματα λιπών ανιχνεύονται 

μέσα σε αγγεία η πάνω σε κομμάτια κεραμικών. 

Τα ξηραινόμενα έλαια είναι μια κατηγορία ελαίων που η χρήση τους είναι 

σημαντική στη ζωγραφική. 

 

Σχήμα 5: 

Τριγλυκερίδιο 
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1.5.1 Λιπαρά οξέα 

 

Τα κυριότερα λιπαρά οξέα που μετέχουν στη σύσταση των λιπών και των 

ελαίων (Πίνακας 1) αποτελούνται από γραμμικές αλυσίδες , με άρτιο αριθμό (12-24) 

ατόμων άνθρακα. Τα οξέα μπορεί να είναι κορεσμένα με μοριακό τύπο CnH2nO2  ή 

ακόρεστα με μοριακούς τύπους CnH2n-2O2  (ένας διπλός δεσμός), CnH2n-4O2  (δύο 

διπλοί δεσμοί) κ.α. σύμφωνα με την ονομασία της IUPAC, η ονομασία των λιπαρών 

οξέων προκύπτει από την ονομασία του αντίστοιχου υδρογονάνθρακα με την 

κατάληξη –ικό οξύ. 

 

Πίνακας 1: Κυριότερα λιπαρά οξέα των λιπών και των ελαίων 

* ΧΗΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΟΞΕΑ 

12:0 C12H24O2 

14:0 C14H28O2 

16:0 C16H32O2 

18:0 C18H36O2 

20:0 C20H40O2 

22:0 C22H44O2 

24:0 C24H48O2 

26:0 C26H52O2 

ΑΚΟΡΕΣΤΑ ΟΞΕΑ 

16:1 CH3(CH2)5CH=CH(CH2)7CO2H 

18:1 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2H 
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18:2 CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H 

18:3 CH3CH2CH=CH2CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H 

18:3 CH3(CH2)3CH=CHCH=CHCH=CH(CH2)7CO2H 

 CH3(CH2)5CH(OH)CH2CH=CH(CH2)7CO2H 

20:4 C20H32O2 

22:1 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11CO2H 

(*Ο πρώτος αριθμός συμβολίζει τον συνολικό αριθμό ατόμων άνθρακα του 

οξέος και ο δεύτερος τον αριθμό των διπλών δεσμών.) 

 

Πίνακας 1: Κυριότερα λιπαρά οξέα των λιπών και των ελαίων 

ΧΗΜΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ (IUPAC) ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΣΗΜΕΙΟ 

ΤΗΞΗΣ (
o
C) 

ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΟΞΕΑ   

n-Δωδεκανοϊκό Δαφνικό 44.2 

n-Δεκατετρανοϊκό Μυριστικό 54.4 

n-Δεκαεξανοϊκό Παλμιτικό 62.9 

n-Δεκαοκτανοϊκό Στεατικό 69.6 

n-Εικοσανοϊκό Αραχιδικό 75.4 

n-Εικοσιδυανοϊκό Βεχενικό 80.0 

n-Εικοσιτετρανοϊκό Λιγνοκηρικό 84.2 

n-Εικοσιεξανοϊκό Κηρωτικό 87.7 

ΑΚΟΡΕΣΤΑ ΟΞΕΑ   

9-Δεκαεξενοϊκό Παλμιτελαϊκό 0.5 
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9-Δεκαοκτενοϊκό Ελαϊκό 16.3 

9,12-Δεκαοκταδιενοϊκό Λινελαϊκό -6.5 

9,12,15-Δεκαοκτατριενοϊκό Λινολενικό -12.8 

Cis,trans,trans 9,11,13-

Δεκαοκτατριενοϊκό 
Ελαιοστεατικό 

49.0 

12-υδροξυ,9-Εικοσιτετραενοϊκό Κικινελαϊκό 5.5 

5,8,11,14-Εικοσιτετραενοϊκό Αραχιδονικό -50.0 

13-Εικοσιδυενοϊκό Ερουκικό 33.4 

 

1.6 ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΛΑΙΑ ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

 

Τα κυριότερα έλαια που χρησιμοποιήθηκαν σε ζωγραφικά έργα της δυτικής 

Ευρώπης είναι το λινέλαιο, το παπαρουνέλαιο και το καρυδέλαιο. 

Από την ανάλυση, με φυσικοχημικές μεθόδους, των ελαίων σε δείγματα από 

πίνακες ζωγραφικής αφενός και τα ιστορικά στοιχεία αφετέρου, προέκυψε ότι το 

λινέλαιο άρχισε να χρησιμοποιείται στη βόρεια Ευρώπη από τον 13
ο
 αιώνα, 

τουλάχιστον. Στην Ιταλία, το λινέλαιο εμφανίστηκε κατά τον 16
ο
 αιώνα, ενώ το 

καρυδέλαιο ήταν πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο κατά τον 15
ο
 αιώνα. [2]. 

 

Λινέλαιο 

 

Το λινέλαιο παραλαμβάνεται από τους σπόρους του φυτού Λίνος, με έκθλιψη 

σε τριβεία. Είναι το πιο συνηθισμένο και ανθεκτικό από τα ξηραινόμενα έλαια που 

χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων. Όταν απλωθεί, σε λεπτή στρώση, 

«στεγνώνει» υπό την επίδραση του οξυγόνου μέσα σε μερικές μέρες. Σε θερμοκρασία 
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περιβάλλοντος το μη κατεργασμένο λινέλαιο έχει κιτρινοκαφετιά χροιά και 

χαρακτηριστική οσμή. 

Το λινέλαιο είναι ένα μείγμα τριγλυκεριδίων που διαφέρουν ως προς τη 

σύσταση των λιπαρών οξέων τους. Για το λινέλαιο, η % σύσταση των λιπαρών οξέων 

του παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί [61]: 

 

                        Πίνακας 2: % Σύσταση του λινελαίου σε λιπαρά οξέα 

Λιπαρά οξέα Περιεκτικότητα 

Κορεσμένα λιπαρά :Παλμιτικό οξύ ~ 7% 

Κορεσμένα λιπαρά: Στεατικό οξύ 3.4-4.6% 

Ελαϊκό οξύ 18.5-22.6% 

Λινελαϊκό οξύ 14.2-17% 

 α-Λινολενικό οξύ 51.9-55.2% 

 

Έχοντας υψηλή περιεκτικότητα σε δι- και τρι- ακόρεστους εστέρες, το 

λινέλαιο είναι ιδιαίτερα επιρρεπές σε αντιδράσεις πολυμερισμού με την έκθεση στο 

οξυγόνο του αέρα. Αυτή η διαδικασία πολυμερισμού, η οποία ονομάζεται 

«στέγνωμα», έχει ως αποτέλεσμα την ακαμψία του υλικού. Η διαδικασία ξήρανσης 

μπορεί να είναι τόσο εξώθερμη ώστε να αποτελεί κίνδυνο πυρκαγιάς, υπό ορισμένες 

συνθήκες. Για να αποτραπεί η πρόωρη ξήρανση, θα πρέπει προϊόντα με βάση το 

λινέλαιο (ελαιοχρώματα, στόκος) να φυλάσσονται μακριά από τον αέρα. 
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 Παπαρουνέλαιο 

 

Το παπαρουνέλαιο παραλαμβάνεται από τους σπόρους της παπαρούνας 

(Papaver Somniferum) με έκθλιψη σε τριβεία. Έχει μικρότερη ικανότητα ξήρανσης 

από το λινέλαιο επειδή περιέχει το λινολενικό οξύ σε μικρό ποσοστό. Επίσης είναι 

ακατάλληλο για τη τεχνική της ζωγραφικής κατά στρώματα επειδή στεγνώνει αργά, 

και ο χρόνος που πρέπει να μεσολαβήσει ανάμεσα στις εναποθέσεις των διαδοχικών 

στρωμάτων είναι μεγάλος. Χρησιμοποιείται ως φορέας ανοιχτών χρωμάτων επειδή 

κιτρινίζει λιγότερο από το λινέλαιο. Η % σύσταση του παπαρουνέλαιου σε λιπαρά 

οξέα παρουσιάζεται στον Πίνακα 3 [62]: 

 

        Πίνακας 3: % Σύσταση του παπαρουνέλαιου σε λιπαρά οξέα 

Λιπαρά οξέα Περιεκτικότητα 

Κορεσμένα λιπαρά :Παλμιτικό οξύ 8.9-9.3% 

Κορεσμένα λιπαρά: Στεατικό οξύ 2.1-2.2% 

Ελαϊκό οξύ 13.1-16.9% 

 Λινελαϊκό οξύ 69.0-73.7% 

 α-Λινολενικό οξύ 0.7-1.2% 

 

Καρυδέλαιο 

 

Το καρυδέλαιο είναι ένα λεπτόρευστο, ανοιχτόχρωμο έλαιο το οποίο εξάγεται 

από τα καρύδια Juglans regia. Είναι κατάλληλο για διασπορά λεπτόκοκκων 

χρωστικών και η μεγάλη του ρευστότητα επιτρέπει λεπτό ζωγράφισμα. Είναι ακριβό 
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έλαιο και ταγγίζει εύκολα. Η % σύσταση του καρυδέλαιου σε λιπαρά οξέα 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 4. 

 

          Πίνακας 4: % Σύσταση του καρυδέλαιου σε λιπαρά οξέα 

Λιπαρά οξέα Περιεκτικότητα 

Κορεσμένα λιπαρά :Παλμιτικό οξύ 3-7% 

Κορεσμένα λιπαρά: Στεατικό οξύ 0.5-3% 

Ελαϊκό οξύ 9-30% 

Λινελαϊκό οξύ 57-76.7% 

α-Λινολενικό οξύ 2-16% 

             

 Στο σημείο είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι η ποσοτική σύσταση των ελαίων 

δεν είναι απόλυτα σταθερή, επειδή εξαρτάται από διάφορους αστάθμητους 

παράγοντες, όπως είναι  η προέλευση, οι κλιματικές συνθήκες, η ποιότητα του 

εδάφους, η εποχή της συγκομιδής των καρπών του φυτού και άλλα. 

 

1.7 ΞΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ 

 

1.7.1 Χημικές ιδιότητες 

 

 Οι χημικές ιδιότητες των λιπών και των ελαίων καθορίζονται από την ύπαρξη 

διπλών δεσμών και εστερικών ομάδων στα μόρια των τριγλυκεριδίων. Οι λιπαρές 

ουσίες οξειδώνονται και υδρολύονται. Η οξείδωση των λαδιών οφείλεται στη 

παρουσία ακόρεστων λιπαρών οξέων στα μόρια των τριγλυκεριδίων.  
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Ο βαθμός του ακόρεστου χαρακτήρα των λιπαρών ουσιών εκφράζεται από 

τον αριθμό ιωδίου (IV) που ορίζεται ως η ποσότητα ιωδίου σε gr που 

καταναλώνεται κατά την αντίδραση προσθήκης ιωδίου στους διπλούς δεσμούς 100gr 

λιπαρής ουσίας. Ο αριθμός ιωδίου συνδέεται άμεσα με την ικανότητα των ελαίων για 

ξήρανση, δηλαδή με την ικανότητα που έχουν ορισμένα έλαια να σχηματίζουν 

στερεές  ελαστικές μεμβράνες (film) όταν απλώνονται σε λεπτά στρώματα. Το 

λινέλαιο, στο οποίο επικρατούν το λινελαϊκό (18:2) και το λινολενικό οξύ (18:3), έχει 

υψηλό αριθμό ιωδίου (175-204). 

Τα τριγλυκερίδια υδρολύονται δίνοντας γλυκερόλη και λιπαρά οξέα. (Σχήμα 

6) Η υδρόλυση μπορεί να είναι καταλυτική (οξέα, βάσεις, ένζυμα) ή μπορεί να γίνει 

χωρίς καταλύτη, σε υψηλή θερμοκρασία και πίεση. 

 

Σχήμα 6: Υδρόλυση τριγλυκεριδίων προς σχηματισμο γλυκερόλης και λιπαρών οξέων 

 

Τα έλαια περιέχουν σε μικρή ποσότητα ελεύθερα λιπαρά οξέα. Η ποσότητα 

των ελεύθερων οξέων δίνεται από την οξύτητα (αριθμό οξέων ) που είναι τα mg 

υδροξειδίου του καλίου που απαιτούνται για να εξουδετερώσουν τα ελεύθερα οξέα 

ενός γραμμαρίου ελαίου. 

Στη ζωγραφική η γνώση της οξύτητας των ελαίων είναι ιδιαίτερα σημαντική, 

επειδή σε κάθε χρωστική αντιστοιχεί μια τιμή οξύτητας του ελαιώδους φορέα που 

εξασφαλίζει τη μέγιστη σταθερότητα χρώματος. 
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Από τις διαδικασίες οξείδωσης και υδρόλυσης προκύπτει πλήθος προϊόντων 

όπως, διοξέα και υδροξυοξέα καθώς και διγλυκερίδια(1,2-DG, 1,3-DG), 

μονογλυκερίδια (MG) αντιστοίχως. Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 7) παρουσιάζονται 

οι αντιδράσεις υδρόλυσης και οξείδωσης των λιπιδίων, καθώς και τα προκύπτοντα 

προϊόντα, όπου kd η ταχύτητα υδρόλυσης των λιπιδίων και kh η ταχύτητα 

σχηματισμού διοξέων . 

 

 

 

 

 

Σχήμα 7: Αντιδράσεις υδρόλυσης και οξείδωσης των λιπιδίων. kd : ταχύτητα 

υδρόλυσης λιπιδίων και kh : ταχύτητα σχηματισμού διοξέων 

 

1.7.2 Ξηραινόμενα έλαια 

 

 Ένα έλαιο, είναι δυνατόν να ξηρανθεί, δηλαδή να μετατραπεί σε ένα 

ελαστικό, αδιάλυτο στους οργανικούς διαλύτες, στερεό, μόνο εάν έχει υψηλή 

περιεκτικότητα σε ακόρεστα λιπαρά οξέα, με δύο ή τρεις διπλούς δεσμούς. Τη 

συνθήκη αυτή πληρούν τα έλαια που περιέχουν σε μεγάλη αναλογία λινελαϊκό και 

λινολενικό οξύ, δηλαδή έχουν υψηλό αριθμό ιωδίου. Στον Πίνακα 5 παρουσιάζεται 

μια ταξινόμηση των ελαίων σύμφωνα με την ικανότητα τους για ξήρανση: 

 

 

 

ROOC CH
3

CH
3

HOOC

HOOC COOH CH
3

HOOC

kh
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HOOC COOH
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Πίνακας 5: Ταξινόμηση ελαίων σύμφωνα με την ικανότητα τους για ξήρανση 

ΞΗΡΑΙΝΟΜΕΝΑ ΗΜΙΞΗΡΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΗ ΞΗΡΑΙΝΟΜΕΝΑ 

Λινέλαιο Βαμβακέλαιο Ελαιόλαδο 

Παπαρουνέλαιο Σησαμέλαιο Αραχιδέλαιο 

Λάδι Tung Καλαμποκέλαιο Πετσινόλαδο 

Καρυδέλαιο Σογιέλαιο Αμυγδαλέλαιο 

Ηλιέλαιο - Φοινικέλαιο 

Λάδι Oiticica - - 

Λάδι καννάβεως - - 

Λάδι Perilla - - 

 

1.8 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ  

 

1.8.1 Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού 

Η Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) έχει 

χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση όλων των ειδών των υλικών [1], ειδικότερα 

υψηλού πολυμερισμού υλικά όπως κεχριμπάρια [63,64], γηρασμένα τριτερπενοειδή 

βερνίκια [65], σύμπλοκα που σχηματίζονται μεταξύ χρωστικών χαλκού και 

ελαιορητινώδων μέσων [66], ρητίνες φαινυλο-φορμαλδεϋδικού τύπου 

παρασκευασμένες από υπολείμματα [67] και ακρυλικά γαλακτώματα που 

χρησιμοποιούνται ως συνδετικά μέσα, όπου και καθορίστηκε η σχετική αναλογία του 

κάθε μονομερούς στο συμπολυμερές γαλάκτωμα [68,69]. 

Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της τεχνικής NMR, σε σχέση με την 

εφαρμογή της στην τέχνη και την τέχνη της συντήρησης, είναι η ικανότητα της για 

ταυτοποίηση όλων των οργανικών συστατικών που περιλαμβάνονται σε ένα 
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διαλυτοποιημένο δείγμα ταυτοχρόνως. Εν αντιθέσει, η τεχνική παρουσιάζει 

χαμηλότερη ευαισθησία και αναλυτική ισχύ, σε σχέση με άλλες ενόργανες τεχνικές, 

όπως η αέρια χρωματογραφία, όσο αναφορά στο χειρισμό πολύπλοκων μιγμάτων. 

Επιπλέον, πρέπει να αναφερθούν και άλλοι παράγοντες, όπως η χαμηλότερη 

προσβασιμότητα αυτών των οργάνων και η σημαντική τεχνογνωσία που απαιτείται 

για την ερμηνεία των φασμάτων [70]. 

Η χρήση διαφόρων δισδιάστατων πειραμάτων NMR, αύξησε τις αναλυτικές 

δυνατότητες της φασματοσκοπικής αυτής τεχνικής και βελτίωσε το χαρακτηρισμό 

πολύπλοκων οργανικών μιγμάτων, παρέχοντας πληροφορίες σε δύο φασματικές 

διαστάσεις, ενώ παράλληλα τα όρια ανίχνευσης μειώθηκαν σημαντικά. Το άλλο 

πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι η ταχύτητα και η απλότητα στη προετοιμασία 

των δειγμάτων. Στον τομέα αυτό, έχουν αναφερθεί πρόσφατες έρευνες πάνω στην 

ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών που καλύπτουν τη μελέτη των χημικών αλλαγών που 

λαμβάνουν χώρα στα προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως συνδετικά μέσα στα 

χρώματα, σαν συνέπεια της γήρανσης. Σε μια πρώτη δημοσίευση από τους Spyros και 

Anglos [4] προτάθηκε μια προσέγγιση βασισμένη στην ανάλυση των εκχυλίσιμων 

συστατικών, που λαμβάνονται από άμεση διάλυση με υπερήχους μιας σειράς 

γηρασμένων και μη γηρασμένων στερεών δειγμάτων ξηραινόμενου έλαιου. Στην ίδια 

δημοσίευση προτάθηκαν αρκετοί μοριακοί δείκτες βασισμένοι στις αναλογίες 

ολοκληρωμάτων διαφόρων χημικών ειδών που είναι παρόντα στα φάσματα 
1
Η και 

13
C NMR. Οι δείκτες αυτοί, οι οποίοι είναι ευαίσθητοι σε υδρολυτικές και 

οξειδωτικές διαδικασίες, είναι ενδεικτικοί της έκτασης της γήρανσης του ελαιώδους 

μέσου. Συγκεκριμένα, μεταβολές στις συγκεντρώσεις των ακόρεστων λιπαρών οξέων 

και στα δι- και μονογλυκεριδικά συστατικά μπορούν να συσχετιστούν με την έκταση 

των διαδικασιών οξείδωσης και υδρόλυσης που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια 
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της γήρανσης. Στη δεύτερη δημοσίευση [5], οι ίδιοι συγγραφείς επέκτειναν τη μελέτη 

τους σε πιο πολύπλοκα μέσα, όπως μίγμα αυγού και ξηραινόμενου ελαίου 

(αυγοτέμπερα) και σε ένα συνθετικό μέσο που βασίζεται σε εμπορικά ακρυλικά 

πολυμερή. Η αναγνώριση της παρουσίας αυγοτέμπερας στο συνδετικό μέσο 

βασίζεται στην ταυτοποίηση των στερικά παρεμποδισμένων μεθυλικών ομάδων που 

σχετίζονται με τις στερόλες.  

 

 

1.8.2 Αέρια Χρωματογραφία 

Α) Μέθοδοι άμεσης αλκυλίωσης για την παραγώγιση λιπαρών οξέων, χωρίς 

προκαταρκτική υδρόλυση, περιλαμβάνουν τη χρήση αλκοολών με αλυσίδες μικρού 

μήκους (μεθανόλη, αιθανόλη, ισοπροπανόλη), με όξινους η βασικούς καταλύτες (HCl 

[71,72], TFA [73], BF3 [74-75], ή μεθοξείδιο του νατρίου [55, 76]). 

Β) Η εστεροποίηση με διαζομεθάνιο (DM) ακόμα θεωρείται αποτελεσματική 

τεχνική, παρά τις αρνητικές ιδιότητες του αντιδραστηρίου, όπως η εκρηκτική του 

φύση και η τοξικότητα του, καθώς επίσης και η πιθανή αντίδραση της διαζο-ομάδας 

με διπλούς δεσμούς που είναι παρόντες στα λιπίδια [2, 55, 56, 77]. Το τριμεθυλο-

πυριτοδιαζομεθάνιο (TMSDM), αν και λιγότερο συχνά προτεινόμενο από το DM, 

δεδομένων της μικρότερης ταχύτητας αντίδρασης και τις χαμηλότερες αποδόσεις 

παραγώγισης, έχει χρησιμοποιηθεί σαν υποκατάστατο για το DM [78]. Το 2,2-

διμεθοξυπροπάνιο έχει επίσης προταθεί για την εστεροποίηση των ξηραινόμενων 

έλαιων [79]. 

Γ) Η παραγώγιση με αιθυλ- (ECF) ή μέθυλ- (MCF) χλωρομυρμηκικό οξύ 

είναι ποσοτική (απόδοση > 98%), στιγμιαία και μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 

θερμοκρασία δωματίου. Η επιλογή του διαλύτη είναι ζωτικής σημασίας ώστε να 
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ελαχιστοποιηθεί ο σχηματισμός δευτερεύοντων προϊόντων από την αντίδραση [6, 8, 

60]. 

Δ) Η τρανσμεθυλίωση των λιπαρών οξέων σε μεθυλεστέρες έχει 

πραγματοποιηθεί με τεταρτοταγή Ν-μεθυλαμμωνιακά άλατα, όπως το τετραμέθυλο 

αμμωνιακό υδροξείδιο (TMAH). Συγκεκριμένα, το (m-τριφθορομεθυλφαινυλο) 

τριμεθυλαμμωνιακό υδροξύ (ΤΜΤFΤΗ) θεωρείται ανώτερο του TMAH, επειδή 

απαιτεί χαμηλότερες θερμοκρασίες αντίδρασης και δεν προκαλεί αποικοδόμηση των 

ακόρεστων ή υποκατεστημένων λιπαρών οξέων, αν και δεν επιτρέπει την 

εστεροποίηση των υδροξυλομάδων σε υδρόξυ λιπαρά οξέα [80, 81]. 

Ε) Στη τριμεθυλοπυριτίωση των καρβοξυλικών και υδροξυλικών ομάδων με 

δις(τριμεθυλοπυριτο)τριφθοροακεταμίδιο (BSTFA) [78, 82], το BSTFA έχει 

χρησιμοποιηθεί είτε μόνο του, είτε σε κατεργασία παραγώγισης δύο σταδίων σε 

συνδιασμό με ΤΜΤFΤΗ [83]. 

Η υψηλή αναλυτική ικανότητα των ανιχνευτών MS που είναι σε σύζευξη με 

GC, καθώς και η υψηλή ευαισθησία τους, είναι οι λόγοι της ευρείας χρήσης των 

οργάνων GC-MS. (Σχήμα 8). 
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Σχήμα 8: (A) Χρωματογράφημα λινελαίου με χρήση GC–MS από τη συλλογή 

ελαιογραφιών της εκκλησίας του Saint Joseph στη Taormina (Ιταλία) (ανώνυμος, 17
ος

 

αιώνας). Το αζελαϊκό και δεκανοϊκό οξύ ταυτοποιούνται μαζί με τα κορεσμένα 

λιπαρά οξέα, παλμιτικό και στεαρικό οξύ. (B) Φάσμα μάζας ένωσης που εμφανίζεται 

σε χρόνο κατακράτησης 4.9min το οποίο ταυτοποιείται ως το εξαδεκανοϊκό οξύ, 

μέσω σύγκρισης με (C) το φάσμα αναφοράς μάζας από τις βιβλιοθήκες φασμάτων 

μαζών Wiley ή NIST. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 -ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

2.1 Διαλύτες και πρότυπες ουσίες 

 

Οι δευτεριωμένοι διαλύτες NMR που χρησιμοποιήθηκαν, ακετόνη 

περιεκτικότητας 99.9% σε δευτέριο και 0.1% v/v TMS και δευτεριωμένο νερό 

περιεκτικότητας 99.9% σε δευτέριο και 0.05 wt % 3-(trimethylsilyl)propionic-2.2.3.3-

d4 acid, sodium salt, αγοράστηκαν από την εταιρία SIGMA-ALDRICH. Τα δείγματα 

προς ανάλυση, πρωτεϊνικά συνδετικά και ξηραινόμενα έλαια και συνδυασμός τους σε 

διάφορες αναλογίες, παρασκευάστηκαν στο Εργαστήριο Φυσικοχημικών Ερευνών 

της Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείου Αλεξ. Σούτζου. 

 

2.2 Παρασκευή γηρασμένων δειγμάτων 

 

Τα δείγματα συνδετικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν (egg yolk, linseed oil 

και το μίγμα τους), προέκυψαν από ένα συνδυασμό τεχνητής και φυσικής γήρανσης, 

ώστε να προσομοιάζουν την χημική σύσταση πραγματικών υλικών από πίνακες 

ζωγραφικής. Η διαδικασία της γήρανσης πραγματοποιήθηκε με εισαγωγή των 

δειγμάτων σε φούρνο, στους 110 
ο
C για 24h (τεχνητή γήρανση). Κάποια από τα 

δείγματα μετά την τεχνητή γήρανση υπέστησαν φυσική γήρανση διαρκείας 8 ετών 

[5]. 

Αναλυτικά τα δείγματα που μελετήθηκαν παραθέτονται στον ακόλουθο 

πίνακα (Πίνακας 6). 
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Πίνακας 6: Ευρετήριο δειγμάτων. Τα δείγματα με μπλέ χρώμα μελετήθηκαν στο Α’ 

μέρος της πειραματικής διαδικασίας, τα δείγματα με κόκκινο στο Β’ μέρος και ο  

Ευαγγελισμός» στο Γ’ μέρος της πειραματικής διαδικασίας. 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΗ 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

ΓΗΡΑΝΣΗΣ 

ΣΥΜΒΟΛΟ 

Αυγοτέμπερα-

Λινέλαιο 

90% Αυγοτέμπερα-10% 

Λινέλαιο 

Τεχνητή 90ΕΥa 

Αυγοτέμπερα-

Λινέλαιο 

80% Αυγοτέμπερα-20% 

Λινέλαιο 

Τεχνητή 80ΕΥa 

Αυγοτέμπερα-

Λινέλαιο 

20% Αυγοτέμπερα-80% 

Λινέλαιο 

Τεχνητή 20ΕΥa 

Αυγοτέμπερα-

Λινέλαιο 

10% Αυγοτέμπερα-90% 

Λινέλαιο 

Τεχνητή 10ΕΥa 

Αυγοτέμπερα 100% Αυγοτέμπερα 

Φυσική γήρανση 8 

ετών 

ΕΥn 

Λινέλαιο 100% Λινέλαιο 

Φυσική γήρανση 8 

ετών 

LOn 

Αυγοτέμπερα-

Λινέλαιο 

50% Αυγοτέμπερα-50% 

Λινέλαιο 

Φυσική γήρανση 8 

ετών 

50EYn 

«Ευαγγελισμός» Άγνωστη 

Φυσική γήρανση 

100 ετών 

EVAN 
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2.3 Παρασκευή διαλυμάτων 

 

Για την διεξαγωγή των πειραμάτων ακολουθήθηκε αναλυτικό πρωτόκολλο 

προετοιμασίας των δειγμάτων, σύμφωνα με το οποίο παρασκευάστηκαν δύο σειρές 

αντίστοιχων διαλυμάτων των γηρασμένων αυτών δειγμάτων, η μία με προσθήκη 0.6 

mL δευτεριωμένης ακετόνης και η άλλη με 0.6 mL δευτεριωμένου D2O, σε ποσότητα 

δείγματος 3-5mg. Τα διαλύματα έπειτα, εκχυλίστηκαν σε υδατόλουτρο υπερήχων για 

60min περίπου, φιλτραρίστηκαν απευθείας με υαλοβάμβακα σε NMR-tubes 

διαμέτρου 5 mm, όπου και σφραγίστηκαν για την αποφυγή εξατμίσεως του διαλύτη. 

Έπειτα τα δείγματα συντηρούνται στο ψυγείο, όπου και παραμένουν καθ’ όλη τη 

διάρκεια διεξαγωγής των μετρήσεων. 

 

2.4 Λήψη και επεξεργασία φασμάτων 

 

Όλα τα φάσματα 
1
H και 

13
C NMR λήφθηκαν σε φασματογράφο Bruker 

DPX300 ή ΑΜΧ500 λειτουργικής συχνότητας 500 MHz για το πρωτόνιο (
1
H) και 

125.7 MHz για τον άνθρακα (
13

C). Η θερμοκρασία στο δοκιμαστή ήταν 26 
ο
C. Τα 

μονοδιάστατα φάσματα 
1
H NMR και 

13
C NMR ελήφθησαν με 32 Κ πραγματικά 

δεδομένα. Η χρονική διάρκεια του παλμού 90
ο
 μοιρών ήταν 9.3 μs για το 

1
H και 

10.3μs για τον 
13

C. Για κάθε φάσμα ελήφθησαν 1024 και 11776 σαρώσεις αντίστοιχα. 

Χρησιμοποιήθηκαν επίσης 16 ψευδοσαρώσεις (dummy scans), ώστε το σύστημα των 

spin να φτάσει σε δυναμική ισορροπία. Ο χρόνος αναμονής (relaxation delay) πριν 

από την εφαρμογή της επόμενης ακολουθίας παλμών ήταν 2 sec. Μετά τον 

μετασχηματισμό Fourier έγινε διόρθωση φάσης μηδενικής και πρώτης τάξης και 

διόρθωση της γραμμής βάσης του φάσματος (baseline correction) με ένα πολυώνυμο 
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πέμπτης τάξης. Όλες οι χημικές μετατοπίσεις των σημάτων 
1
H NMR και 

13
C NMR 

αναφέρονται στην κλίμακα δ με πρότυπη ουσία αναφοράς το TMS (δ 0.0). Μετά την 

επεξεργασία των φασμάτων, ολοκληρώθηκαν συγκεκριμένες κορυφές, με τη χρήση 

των λογισμικών WINNMR ή TopSpin 3.0 της εταιρίας Bruker.  

Τα ομοπυρηνικά φάσματα 
1
Η–

1
Η COSY 2D NMR λήφθησαν 

χρησιμοποιώντας 256 πραγματικά δεδομένα των 1Κ, 128 σαρώσεις και 4 

ψευδοσαρώσεις, με χρονική καθυστέρηση 1 s. Τα ετεροπυρηνικά φάσματα 
1
Η–

13
C,  

gHMQC και gHMBC COSY 2D NMR λήφθησαν χρησιμοποιώντας 128 πραγματικά 

δεδομένα των 1Κ, 128 σαρώσεις και 4 ψευδοσαρώσεις, με χρονική καθυστέρηση 1 s . 

Το πείραμα gHMQC βελτιστοποιήθηκε για συζεύξεις ενός δεσμού 
1
Η–

13
C, των 

140Hz, ορίζοντας τη χρονική καθυστέρηση στα 3 ms. Για το πείραμα gHMBC 

χρησιμοποιήθηκε χρονική καθυστέρηση 60 ms, βελτιστοποιημένο για συζεύξεις 

δεσμού 
1
Η–

13
C μακράς εμβέλειας, των 8 Hz περίπου. [7] Πριν τον μετασχηματισμό 

Fourier, όλα τα 2D σετ δεδομένων συμπληρώθηκαν με μηδενικά μέχρι τη δημιουργία 

μιας μήτρας 1Κ x 1Κ και χρησιμοποιήθηκε μια τετραγωνική ημιτονοειδής συνάρτηση 

για την επεξεργασία τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 

Βασική προϋπόθεση για την έναρξη των πειραμάτων, ήταν η δημιουργία 

δειγμάτων αναφοράς, που βασίζονταν σε παραδοσιακές μεθόδους και τεχνικές 

επιλεγμένων τεχνοτροπιών. Στα δείγματα αυτά, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των 

συστατικών που μπορούν να ταυτοποιηθούν στο καθένα, αν ενώσεις χαρακτηριστικές 

της σύστασης του κάθε δείγματος διακρίνονται σε μίγματα αυτών και τι μέρος αυτών 

εκχυλίζεται σε διαφορετικούς διαλύτες. Επίσης, θα διερευνηθεί αν τα εν λόγω 

δείγματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συγκριθούν με δείγματα από 

πραγματικά έργα τέχνης. Έτσι, η πειραματική πορεία χωρίστηκε σε τρία μέρη. 

 

Α. ΜΕΡΟΣ: Τεχνητά γηρασμένα πρότυπα δείγματα. 

 

Στο πρώτο μέρος των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκαν δείγματα τα οποία 

περιείχαν μίγμα αυγοτέμπερας και λινελαίου, σε διαφορετικά ποσοστά, 90EYa, 

80EYa, 20EYa και 10EYa (Πίνακας 6) και είχαν υποστεί τεχνητή γήρανση, σύμφωνα 

με πρωτόκολλο που προτάθηκε από τη βιβλιογραφία [7]. Το πρωτόκολλο που 

χρησιμοποιήθηκε για την τεχνητή γήρανση, συνιστά εφαρμογή λεπτού στρώματος 

δείγματος σε γυάλινη επιφάνεια, έπειτα θερμική κατεργασία σε φούρνο, με σταδιακά 

κλιμακούμενη θερμοκρασία, από τους 60 μέχρι τους 120
ο
 C, για 24h και τέλος 

φυσική επαναφορά των δειγμάτων σε θερμοκρασία δωματίου. Τα δείγματα αυτά 

εκχυλίστηκαν σε διαλύτη δευτεριωμένη ακετόνη και σε πιο πολικό διαλύτη, σε 

δευτεριωμένο νερό. Σκοπός αυτού του μέρους των πειραμάτων είναι η εύρεση 
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χαρακτηριστικών κορυφών, ικανών να διαχωρίσουν τα δείγματα ποσοτικοποιώντας 

το πρωτεϊνικό συνδετικό, σε ένα μέσο το οποίο αποτελείται από μίγμα συνδετικών. 

Το ξηραινόμενο έλαιο που χρησιμοποιήθηκε στα δείγματα αυτά είναι το 

λινέλαιο, διότι από τα φάσματα των διαθέσιμων ξηραινόμενων ελαίων που 

ελήφθησαν (Σχήμα 9) δεν προκύπτουν σημαντικές διαφορές που να τα διαχωρίζουν. 

Έτσι, εξαιτίας της διαδεδομένης χρήσης του λινελαίου ως συνδετικό μέσο, 

επιλέχθηκαν να μελετηθούν στην παρούσα έρευνα μίγματα αυτού σαν 

αντιπροσωπευτικά των ξηραινόμενων ελαίων. 

 

 

Σχήμα 9: 500 MHz 
1
H NMR φάσματα διαφόρων ξηραινόμενων ελαίων, σε διαλύτη 

δευτεριωμένη ακετόνη. 

 

 

 

 

 

Λινέλαιο 

Αμυγδαλέλαιο 

Παπαρουνέλαιο 
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3.Α.1 ΦΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΛΥΤΗ ΔΕΥΤΕΡΙΩΜΕΝΗ ΑΚΕΤΟΝΗ, (CD3)2CO. 

 

Στο σχήμα που ακολουθεί (Σχήμα 10), παρουσιάζονται τα φάσματα 
1
H NMR, 

σε διαλύτη δευτεριωμένη ακετόνη, μιας σειράς τεχνητά γηρασμένων συνδετικών, τα 

οποία παρασκευάστηκαν με ανάμιξη αυγοτέμπερας και λινελαίου (EY-LO), σε 

αναλογίες 90-10, 80-20, 20-80 και 10-90. Στο πλάι αναφέρεται η % σύσταση των 

δειγμάτων σε αυγοτέμπερα. Όπως παρατηρείται, όλα τα φάσματα μοιάζουν πολύ 

μεταξύ τους και έτσι με μια πρώτη εξέταση δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια 

διαφοροποίηση ανάλογα με το ποσοστό της αυγοτέμπερας που περιέχει το κάθε 

δείγμα. Είναι εμφανής η παρουσία λιπιδίων στα φάσματα αλλά δεν μπορούν να 

εξαχθούν περαιτέρω συμπεράσματα, διότι και η ίδια η αυγοτέμπερα περιέχει ένα 

ποσοστό λιπιδίων στη σύσταση της, 

 

 

Σχήμα 10: 500 MHz 
1
H NMR φάσματα τεχνητά γηρασμένων συνδετικών μέσων, με τα 

ποσοστά της αυγοτέμπερας του κάθε δείγματος, σε διαλύτη ακετόνη. 

 

90 

80 

20 

10 
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Με τη βοήθεια της βιβλιογραφίας [4] καθώς και με περαιτέρω πειράματα 2D-NMR 

κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση των κορυφών των λιπιδίων. (Σχήμα 11).  

 

 

Σχήμα 11: Φάσμα 
1
Η-NMR του δείγματος  90EYa σε διαλύτη δευτεριωμένη ακετόνη. 

 

Πιο αναλυτικά ταυτοποιήθηκαν οι παρακάτω κορυφές των τριγλυκεριδίων, οι 

οποίες συγκεντρώνονται στον Πίνακα 7 που ακολουθεί. 

V → αντιστοιχεί στην ομάδα CH=CH, στα ακόρεστα βινυλικά πρωτόνια των λιπαρών 

οξέων 

T → αντιστοιχεί στην ομάδα CHOCOR, στα τριγλυκερίδια 

B →αντιστοιχεί στις ομάδες CH2COOR, και CH2COOH στα εστεροροποιημένα και 

στα ελεύθερα οξέα και διοξέα. 

D → αντιστοιχεί στην ομάδα CH2CH2COO-, σε όλα τα λιπαρά οξέα και διοξέα και, 

F → αντιστοιχεί στην τελική ομάδα CH3, όλων των λιπαρών οξέων/εστέρων 

Επίσης εμφανίζεται στο φάσμα μας και η κορυφή R που δεν ανήκει στα 

τριγλυκερίδια και οφείλεται σε μεθυλική ομάδα -CH3 της χοληστερόλης. 
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Πίνακας 7: Χημικές μετατοπίσεις (δ) των κύριων κορυφών στα φάσματα 
1
H NMR των 

συνδετικών μέσων, σε διαλύτη δευτεριωμένη ακετόνη (acetone-d6). 

Κορυφή δ(ppm)
1
H Ομάδα Ανάθεση κορυφής 

1 (V) 5.33 CH=CH ακόρεστα βινυλικά πρωτόνια 

2 (T) 5.25 CH-OCOR τριγλυκερίδια 

3 5.05 CH-OCOR 1,2-διγλυκερίδια 

4 4.32/4.16 CH2-OCOR τριγλυκερίδια 

5 4.34/4.13 CH2-OCOR 1,2-διγλυκερίδια 

6 

7 

4.1 CH2-OCOR 

1,3-διγλυκερίδια 

1-μονογλυκερίδια 

8 4.06 

CH-OH 

CH-O- 

1,3-διγλυκερίδια 

υδρόξυ και όξο-οξέα 

9 3.8 CH-OH 1-μονογλυκερίδια 

10 3.66 CH2-OH 1,2-διγλυκερίδια 

11 3.5 CH2-OH 1-μονογλυκερίδια 

12 (Be) 2.30 CH2COOR 

sn-2 εστεροποιημένα οξέα και 

διοξέα 

sn-1,3 

13 (Bf) 2.24 CH2COOH ελεύθερα λιπαρά οξέα και διοξέα 

14 (C) 2.02 CH2CH= ακόρεστα λιπαρά οξέα 

15 (D) 1.57 CH2CH2COO- όλα τα λιπαρά οξέα και διοξέα 

16 (E) 1.2-1.4 (CH2)x όλα τα λιπαρά οξέα και διοξέα 

17 1.2-1.4 CH2CH2CH3 ελαϊκό/λινελαϊκό οξύ 

18 1.2-1.4 CH2CH3 ελαϊκό/λινελαϊκό οξύ 

19 (F) 0.83-0.98 CH3 όλα τα λιπαρά οξέα και διοξέα 

R 0.7-0.8 CH3 μεθυλική ομάδα της χοληστερόλης 
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Ακολούθως της λήψης των φασμάτων είναι απαραίτητη η εύρεση 

χαρακτηριστικών κορυφών ικανών να διαχωρίζουν τα δείγματα, ανάλογα με το 

ποσοστό αυγοτέμπερας που περιέχουν. Ένα από τα κύρια συστατικά της 

αυγοτέμπερας, είναι η χοληστερόλη (Σχήμα 12), η μεθυλο- ομάδα R της οποίας 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση του μορίου της, σε ένα συνδετικό 

μέσο που περιέχει αυγοτέμπερα, από την κορυφή που εμφανίζει στο φάσμα 
1
H NMR, 

όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως στο Σχήμα 11. 

 

 

Σχήμα 12: Δομή χοληστερόλης 

 

Στο Σχήμα 13, παρουσιάζονται τα φάσματα, σε διαλύτη δευτεριωμένη ακετόνη, 

μιας σειράς τεχνητά γηρασμένων συνδετικών, τα οποία προετοιμάστηκαν με ανάμιξη 

αυγοτέμπερας και λινελαίου (EY-LO), 90EYa, 80EYa, 20EYa, 10EYa (Πίνακας 6), 

μαζί με το φάσμα αναφοράς της χοληστερόλης. 
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Σχήμα 13: 500 MHz 
1
H NMR φάσματα της αλειφατικής μεθυλικής περιοχής της 

χοληστερόλης και των εκχυλισμάτων των μιγμάτων των τεχνητά γηρασμένων 

δειγμάτων 90EYa, 80EYa, 20EYa, 10EYa, σε διαλύτη δευτεριωμένη ακετόνη. Το 

ποσοστό της  αυγοτέμπερας σε κάθε μίγμα φαίνεται στο φάσμα.  

 

Αν και οι κορυφές των μεθυλικών ομάδων P και Q κρύβονται από την πιο 

έντονη αλειφατική κορυφή του μεθυλενικού –CH2- στα δ 0.81-0.93, οι μεθυλικές 

ομάδες R, M και L, δίνουν καθαρές κορυφές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την ταυτοποίηση της χοληστερόλης στα συνδετικά μέσα και συνεπώς της παρουσίας 

της αυγοτέμπερας. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η ένταση των κορυφών 

R, M και L στο Σχήμα 13, μεγαλώνει όσο αυξάνεται το ποσοστό της αυγοτέμπερας 

στο συνδετικό μέσο. Επομένως αυτές οι κορυφές είναι καλοί υποψήφιοι για 

ποσοτικοποίηση του ποσοστού του πρωτεϊνικού συνδετικού σε ένα μέσο που 

αποτελείται από μίγμα συνδετικών. 

Στο Σχήμα 14 που ακολουθεί, απεικονίζεται το φάσμα 2D 
1
H-

1
H gCOSY του 

δείγματος 90EYa, που περιέχει 90-10% αυγοτέμπερα-λινέλαιο, εκχυλισμένο σε 

διαλύτη δευτεριωμένη ακετόνη. Στο φάσμα αυτό εμφανίζονται κορυφές που 

οφείλονται στα πρωτόνια που βρίσκονται σε διπλανές θέσεις στους εξαμελείς 
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cholesterol
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δακτυλίους του ανθρακικού σκελετού της χοληστερόλης, όπως είναι αυτές μεταξύ 

των πρωτονίων C-B, C-A και μεταξύ των πρωτονίων B και της γειτονικής 

μεθυλενικής ομάδας του εξαμελή δακτυλίου. Από τις κορυφές αυτές, ταυτοποιήθηκε 

η παρουσία του μορίου της χοληστερόλης στο δείγμα, και έτσι είμαστε βέβαιοι και 

για την παρουσία της αυγοτέμπερας στο συνδετικό μέσο. Επομένως η παρουσία της 

αυγοτέμπερας, μπορεί να πιστοποιηθεί ξεχωριστά με τη χρήση της 2D 

φασματοσκοπίας NMR [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 14: Φάσμα 
1
H-

1
H gCOSY 2D NMR του εκχυλίσματος σε ακετόνη του τεχνητά 

γηρασμένου δείγματος συνδετικού που αποτελείται από 90% αυγοτέμπερα και 10% 

λινέλαιο (90EYa). Οι κορυφές που οφείλονται στα πρωτόνια που προέρχονται από την 

παρουσία της χοληστερόλης στην αυγοτέμπερα, επισημαίνονται στο φάσμα. 

 

C-A
C-B

B-CH2

C-A
C-B

C-A
C-B

B-CH2

A B C 
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Στο Σχήμα 15 παρουσιάζονται τα φάσματα 1D 
1
H NMR, σε διαλύτη 

δευτεριωμένη ακετόνη, του δείγματος συνδετικού 90EYa, και της χοληστερόλης. 

Εκτός από τη μέθυλο- ομάδα R που ανήκει στη χοληστερόλη, εμφανίζονται και άλλες 

κορυφές, εξαιτίας της παρουσίας λιπιδικών συνδετικών που προέρχονται είτε από το 

ξηραινόμενο έλαιο, είτε από την αυγοτέμπερα. 

Οι κορυφές που ταυτοποιήθηκαν είναι οι V, T, Be, Bf, D, F και R και 

παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 7. 

 

 

Σχήμα 15: Φάσματα 
1
H NMR, σε διαλύτη ακετόνη, του δείγματος 90EYa και της 

χοληστερόλης. Οι κορυφές που οφείλονται στα λιπαρά οξέα/εστερικές αλυσίδες καθώς 

και η κορυφή R της μέθυλο- ομάδας της χοληστερόλης (Σχήμα 12), έχουν επισημανθεί. 

 

 

Καθότι η αυγοτέμπερα περιέχει μόνο ένα μικρό ποσοστό τριγλυκεριδίων, ενώ 

το λινέλαιο αποτελείται κυρίως από τριγλυκερίδια, έγινε προσπάθεια διερεύνησης του 

κατά πόσο μια μοριακή αναλογία της χοληστερόλης προς τα τριγλυκεριδικά και 

ελεύθερα λιπαρά οξέα, επηρεάζεται από τη σύσταση των μιγμάτων των συνδετικών 

μέσων, και κυρίως του % ποσοστού της αυγοτέμπερας. Μετά την ολοκλήρωση των 

V 
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φασμάτων NMR, υπολογίστηκαν αρκετοί δείκτες για μια σειρά μιγμάτων, τεχνητά 

γηρασμένων δειγμάτων συνδετικών, %R/F, %2R/3B-%2R/3D και %3B/2F (όπου R η 

μέθυλο ομάδα της χοληστερόλης, F όλα τα λιπαρά οξέα και Β τα εστεροποιημένα και 

τα ελεύθερα οξέα και διοξέα και D όλα τα λιπαρά οξέα και διοξέα (Πίνακας 7). Η 

επιλογή των δύο πρώτων από τους παραπάνω δείκτες έγινε βάση μιας προσπάθειας 

διερεύνησης του κατά πόσο μια μοριακή αναλογία της χοληστερόλης προς τα 

τριγλυκεριδικά λιπαρά οξέα, επηρεάζεται από το % ποσοστό της αυγοτέμπερας. Όσο 

μεγαλύτερο είναι το ποσοστό της αυγοτέμπερας στο μίγμα των συνδετικών μέσων 

τοσο μεγαλύτερη αναμένεται να είναι και η τιμή των δεικτών αυτών. Εφόσον τα 

ολοκληρώματα των B και D πρέπει να έχουν μια αναλογία 1:1 εξαιτίας της 

στοιχειομετρίας, αναφέρονται μαζί, παρέχοντας μια εκτίμηση της ακρίβειας της 

διαδικασίας ολοκλήρωσης του NMR. Στο Σχήμα 16 και στο Σχήμα 17 

παρουσιάζονται οι τιμές των δεικτών σε συνάρτηση με το % ποσοστό της 

αυγοτέμπερας στα μίγματα των συνδετικών. Είναι εμφανές, ότι με την αύξηση του 

ποσοστού της αυγοτέμπερας, η ποσότητα της χοληστερόλης στο μέσο μεγαλώνει, ενώ 

η ποσότητα των τριγλυκεριδίων μειώνεται, και επομένως οι τιμές και των τριών 

δεικτών αυξάνονται συναρτήσει του % ποσοστού της αυγοτέμπερας. Συνεπώς, οι 

δείκτες που υπολογίστηκαν από τα φάσματα 
1
H NMR, παρέχουν ένα απλό και 

αποτελεσματικό τρόπο εκτίμησης του ποσοστού της αυγοτέμπερας σε μίγματα 

συνδετικών μέσων, τεχνητά γηρασμένων δειγμάτων [8]. 
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Σχήμα 16: Μεταβολές των δεικτών 2R/3B, 2R/3D , συναρτήσει του % ποσοστού της 

αυγοτέμπερας στα μίγματα των συνδετικών αυγοτέμπερας και λινελαίου, σε τεχνητά ή 

φυσικά γηρασμένα δείγματα . 

 

 

Σχήμα 17 : Μεταβολές του δείκτη R/F , συναρτήσει του % ποσοστού της 

αυγοτέμπερας στα μίγματα των συνδετικών αυγοτέμπερας και λινελαίου, σε 

τεχνητά ή φυσικά γηρασμένα δείγματα . 

 

Το Σχήμα 18 παρουσιάζει τα αποτελέσματα ενός ακόμα δείκτη, που μπορεί 

να υπολογιστεί εύκολα από τα φάσματα 
1
H NMR οργανικών συνδετικών, του 3B/2F, 

παρέχει πληροφορίες σχετικά με την υδρόλυση των λιπαρών οξέων,διότι με την 

πάροδο του χρόνο τα εστερεοποιημένα λιπαρα οξέα μεταρέπονται σε ελεύθερα, με 

αποτέλεσμα να μειώνεται ο δείκτης αυτός όσο πιο γηρασμένο είναι το δείγμα. Τα 

αποτελέσματα του δείκτη περιλαμβάνουν δεδομένα για δείγματα συνδετικών, 
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αποτελούμενα από 100% αυγοτέμπερα και 100% λινέλαιο, αντίστοιχα. Αυτά τα 

δείγματα, έχουν υποστεί μόνο τεχνητή γήρανση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 18: Μεταβολές του δείκτη 3B/2F , συναρτήσει του % ποσοστού της 

αυγοτέμπερας στα μίγματα των συνδετικών αυγοτέμπερας και λινελαίου, σε τεχνητά ή 

φυσικά γηρασμένα δείγματα . 

 

Διερεύνηση του Σχήματος 18 αποδεικνύει ότι ο δείκτης 3B/2F, επίσης 

επιτυγχάνει τη διαφοροποίηση των μιγμάτων οργανικών μέσων, διαφορετικού 

ποσοστού αυγοτέμπερας. Ωστόσο, αυτός ο δείκτης δεν εξαρτάται από τα επίπεδα της 

χοληστερόλης στο μέσο, αλλά από τα σχετικά σήματα των κορυφών των 

μεθυλενικών (B) και μεθυλικών (F) ομάδων των λιπιδίων στα φάσματα πρωτονίου. 

Έτσι, αυτός ο δείκτης εξαρτάται μόνο από την παρουσία των λιπιδίων και όχι και από 

της αυγοτέμπερας και επίσης επηρεάζεται πολύ και από την γήρανση. Λόγω του ότι 

τα δείγματα που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή αυτού του διαγράμματος, 

είναι τεχνητά γηρασμένα, υπολογίστηκαν οι τιμές των δεικτών για φυσικά γηρασμένα 

δείγματα από τη βιβλιογραφία και χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του 

παρακάτω διαγράμματος (Σχήμα 19).  
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Σχήμα 19: Μεταβολές του δείκτη 3B/2F, συναρτήσει του χρόνου γήρανσης (σε έτη). 

Μελετήθηκαν φυσικά γηρασμένα δείγματα που περιείχαν μόνο λινέλαιο. 

 

 

Όπως παρατηρείται οι τιμές του δείκτη 3B/2F σε σκέτο λινέλαιο σε 

συνάρτηση με τον χρόνο, είναι πολύ χαμηλότερα, όπως επισημαίνεται και στο 

παραπάνω διάγραμμα, από εκείνες που υπολογίστηκαν στα τεχνητά γηρασμένα 

δείγματα που μελετήθηκαν (Σχήμα 18). Ο δείκτης αυτός εξαρτάται από την οξείδωση 

των λιπαρών οξέων σε διοξέα, και ενώ αρχικά επηρεάζεται πολύ, στην πορεία 

σταθεροποιείται στη μονάδα. Έτσι, ο δείκτης αυτός, δεν φαίνεται να είναι ικανός να 

διαφοροποιήσει τα δείγματα μας, ανάλογα με το ποσοστό της αυγοτέμπερας και η 

διαφοροποίηση που παρατηρείται είναι συμπτωματική και πιθανόν οφείλεται στη μη 

αποτελεσματική διαδικασία γήρανσης των δειγμάτων που μελετάμε. 

 

Εξαιτίας αυτής της ασυμφωνίας στο δείκτη 3B/2F μεταξύ των δειγμάτων που 

μελετάμε με τα φυσικά γηρασμένα δείγματα με τα οποία έγινε η σύγκριση, κατέστη 

απαραίτητη η διερεύνηση της πορείας υδρόλυσης των δειγμάτων μας. Στο Σχήμα 20 

που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα φάσματα ενός δείγματος φυσικά γηρασμένου 
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λινέλαίου καθώς και των εκχυλισμάτων των μιγμάτων των τεχνητά γηρασμένων 

δειγμάτων που περιέχουν λινέλαιο και αυγοτέμπερα, σε διαλύτη δευτεριωμένη 

ακετόνη. Το ποσοστό της αυγοτέμπερας σε κάθε μίγμα φαίνεται στο φάσμα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 20: 500 MHz 
1
H NMR φάσματα της αλειφατικής μεθυλικής περιοχής 

ενός δείγματος φυσικα γηρασμένου λινελαίου και των εκχυλισμάτων των μιγμάτων των 

τεχνητά γηρασμένων δειγμάτων που περιέχουν λινέλαιο και αυγοτέμπερα, σε διαλύτη 

δευτεριωμένη ακετόνη. Το ποσοστό της  αυγοτέμπερας σε κάθε μίγμα επισημαίνεται στο 

φάσμα.  
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Έπειτα από μελέτη λοιπόν των φασμάτων των δειγμάτων μας σε σύγκριση με 

το δείγμα του φυσικά γηρασμένου λινελαίου παρατηρούμε ότι η διαδικασία της 

υδρόλυσης δεν έχει προχωρήσει καθόλου στα δείγματα μας και όλα τα λιπαρά οξέα 

βρίσκονται στην εστεροποιημένη τους μορφή (Be), σε αντίθεση με το φάσμα του 

φυσικά γηρασμένου λινελαίου στο οποίο φαίνεται καθαρά η πορεία της υδρόλυσης, 

καθώς με την πάροδο του χρόνου τα εστεροποιμένα λιπαρά οξέα αρχίζουν και 

μετατρέπονται σε ελεύθερα, με την εμφάνιση των αντίστοιχων κορυφών που 

επισημαίνονται στο φάσμα. Έτσι, παρόλο που τα δείγματα που μελετήθηκαν έχουν 

υποστεί διαδικασίες τεχνητής γήρανσης, από τα φάσματα 
1
H NMR παρατηρείται ότι 

τα δείγματα δεν είναι αποτελεσματικά γηρασμένα καθώς δεν υπάρχει εξέλιξη στη 

πορεία της υδρόλυσης. 

 

3.Α.2 ΦΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΛΥΤΗ ΔΕΥΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ, (D2O). 

 

Στα φάσματα NMR υδατικών εκχυλισμάτων των τεχνητά γηρασμένων 

δειγμάτων (Σχήμα 21) δεν παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση συναρτήσει του 

ποσοσοτού της αυγοτέμπερας. Αυτό οφείλεται κυρίως στη πολύ χαμηλή διαλυτότητα 

του ξηραινόμενου έλαιου, καθώς και των λιπιδίων της αυγοτέμπερας, στο νερό.  
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Σχήμα 21: 500 MHz 
1
H NMR φάσματα (αλειφατική περιοχή) των συνδετικών μέσων 

των δειγμάτων 90EYa, 80EYa, 20EYa και 10EYa, με τα ποσοστά της αυγοτέμπερας του 

κάθε δείγματος, σε διαλύτη δευτεριωμένο νερό. 

 

Σε αυτό το μέρος των πειραμάτων επιβεβαιώνεται, με τη χρήση της 

φασματοσκοπίας NMR, η παρουσία της χοληστερόλης στα δείγματα που 

μελετήθηκαν και επομένως η ύπαρξη αυγοτέμπερας σε αυτά. Εξαιτίας όμως της 

απουσίας προϊόντων υδρόλυσης, δεν μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τα 

τεχνητά γηρασμένα δείγματα, οπότε είναι απαραίτητη η μελέτη νέας σειράς 

δειγμάτων.  
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Β. ΜΕΡΟΣ: Φυσικά γηρασμένα πρότυπα δείγματα. 

Στο δεύτερο μέρος των πειραμάτων μας χρησιμοποιήθηκαν τριών ειδών 

δείγματα τα οποία περιείχαν αυγοτέμπερα, λινέλαιο και μίγμα αυτών σε αναλογία 

50%-50%. Τα δείγματα αυτά είχαν υποστεί τεχνητή γήρανση, σύμφωνα με το 

πρωτόκολλο που αναφέρθηκε και στο πρώτο μέρος, και στη συνέχεια φυσική 

γήρανση 8 περίπου ετών σε μουσειακές συνθήκες έκθεσης (συγκεκριμένη 

θερμοκρασία, υγρασία, φωτισμό). Ο συνδυασμός φυσικής και τεχνητής γήρανσης 

πραγματοποιήθηκε ώστε τα δείγματα να προσομοιάζουν όσο το δυνατόν καλύτερα, 

δείγματα από πραγματικά έργα τέχνης. Τα δείγματα αυτά εκχυλίστηκαν σε διαλύτη 

δευτεριωμένη ακετόνη και σε πιο πολικό διαλύτη, σε δευτεριωμένο νερό. Σκοπός της 

λήψης αυτών των φασμάτων είναι η εύρεση χαρακτηριστικών κορυφών, ικανών 

κυρίως να προσδιορίσουν, κατά προσέγγιση, τη σύσταση καθώς και την ηλικία των 

δειγμάτων. 

 

 

3.Β.1 ΦΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΛΥΤΗ ΔΕΥΤΕΡΙΩΜΕΝΗ ΑΚΕΤΟΝΗ, (CD3)2CO. 

 

Στην Σχήμα 22 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα φάσματα 
1
H NMR 

φάσματα τεχνητά και φυσικά γηρασμένων συνδετικών μέσων σε διαλύτη 

δευτεριωμένη ακετόνη, με το είδος του δείγματος να αναφέρεται στο φάσμα. Στα 

φάσματα των δειγμάτων αυτών είναι εμφανή τα αποτελέσματα της ισχυρής  

διαδικασίας γήρανσης την οποία έχουν υποστεί, καθώς εμφανίζονται 

χαρακτηριστικές κορυφές οι οποίες οφείλονται σε προϊόντα υδρόλυσης των λιπαρών 

οξέων με την πάροδο του χρόνου. Συγκεκριμένα, είναι διακριτές οι κορυφές Be και 

Bf (επισημαίνονται στα φάσματα) και κυρίως η κορυφή Bf που οφείλεται στα 
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ελεύθερα λιπαρά οξέα και διοξέα και είναι χαρακτηριστική της πορείας υδρόλυσης. 

Πρέπει να επισημανθεί σε αυτό το σημείο, η απουσία της κορυφής αυτής στα 

φάσματα των δειγμάτων του Α’μέρους των πειραμάτων μας. Επίσης διακρίνονται 

καθαρά κορυφές που οφείλονται στα λιπαρά οξέα των ξηραινόμενων έλαιων και 

επισημαίνονται στο ακόλουθο φάσμα ( V, T, D και F ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 22: 500 MHz 
1
H NMR φάσματα τεχνητά και φυσικά γηρασμένων συνδετικών 

μέσων (αυγοτέμπερας-ΕΥn, λινελαίου-LOn και μίγμα αυτών-50ΕΥn) σε διαλύτη 

δευτεριωμένη ακετόνη. 

 

Μετά την λήψη των φασμάτων αναζητήθηκαν χαρακτηριστικές κορυφές που 

να διαχωρίζουν τα δείγματα, ανάλογα με τη σύστασή τους. Έτσι, για ακόμη μια φορά 

κρίνεται απαραίτητη η ταυτοποίηση κάποιων κορυφών που θα χρησιμοποιηθούν για 

τον διαχωρισμό των δειγμάτων. 

Οι κορυφές που ταυτοποιήθηκαν είναι οι V, T, Be και Bf, D και F (Πίνακας 

7). 
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Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 23), που αφορά φάσμα 
1
H NMR του 

γηρασμένου λινέλαιου (τεχνητά και φυσικά) σε διαλύτη δευτεριωμένη ακετόνη,  

παρουσιάζονται οι κορυφές που αναφέρονται παραπάνω, καθώς και οι αντίστοιχες 

χημικές μετατοπίσεις τους. Η αρίθμηση των κορυφών στο ακόλουθο σχήμα 

αναφέρεται στον Πίνακα 7. 

 

 

 

Σχήμα 23: 
1
H NMR γηρασμένου λινελαίου σε διαλύτη δευτεριωμένη ακετόνη 

 

Μετά την επεξεργασία των φασμάτων 
1
H NMR των συνδετικών μέσων, 

ολοκληρώθηκαν συγκεκριμένες κορυφές, V, T, B (Be και Bf), D και F (Σχήμα 23) 

και εξήχθησαν οι ακόλουθοι δείκτες υδρόλυσης. 

TG/FA = 9T/F: Ο δείκτης αυτός μειώνεται όσο πιο γηρασμένο είναι το 

δείγμα, διότι με τη πάροδο του χρόνου ελαττώνονται τα τριγλυκερίδια (TG) και 

εμφανίζονται προϊόντα υδρόλυσης των λιπαρών οξέων όπως, διγλυκερίδια (DG), 

μονογλυκερίδια (MG), και ελεύθερα λιπαρά οξέα (FA).  

Bf/B: (από την κορυφή Β στα φάσματα 
1
Η ΝΜR). Ο δείκτης αυτός αυξάνεται 

όσο πιο γηρασμένο είναι το δείγμα, εξαιτίας της υδρόλυσης των εστεροποιημένων 
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λιπαρών οξέων (Βe) και τη μετατροπή τους σε ελεύθερα (Bf), με αποτέλεσμα την 

αύξηση των τελευταίων.  

Οι δείκτες που προαναφέρθηκαν εξάγονται από κορυφές που οφείλονται 

αποκλειστικά στα λιπίδια, οπότε μελετάται η πορεία της γήρανσης των δειγμάτων 

μας σύμφωνα με την πορεία υδρόλυσης των λιπιδίων. 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί (Σχήμα 24) παρουσιάζονται οι τιμές των 

δεικτών υδρόλυσης που προαναφέρθηκαν. Ειδικότερα μελετάται, ο δείκτης 

υδρόλυσης TG/FA = 9T/F, συναρτήσει του δείκτη Bf/B, για τα γηρασμένα δείγματα 

που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία (ΕΥ, LΟ, ΕΥ+LΟ), συγκρινόμενα με μια 

σειρά παλαιοτέρων δειγμάτων συνδετικών μέσων που μελετήθηκαν στο εργαστήριό 

μας [4]. Τα δείγματα αυτά, περιείχαν μόνο ξηραινόμενα έλαια (κυρίως λινέλαιο), και 

παρουσιάζονται με μαύρο χρώμα στο διάγραμμα. Επίσης με κόκκινο χρώμα 

εμφανίζονται δείγματα γηρασμένης αυγοτέμπερας του εμπορίου. Το λινέλαιο και η 

αυγοτέμπερα φαίνεται ότι παρουσιάζουν κοινή συμπεριφορά όσον αφορά στην 

υδρόλυσή τους κατά τη διαδικασία της γήρανσης. Παρατηρείται ότι τα δείγματα που 

αναλύθηκαν, ηλικίας περίπου 8 ετών, εμφανίζονται στην ίδια περιοχή του 

διαγράμματος, γεγονός που μας επιτρέπει τον κατά προσέγγιση προσδιορισμό της 

ηλικίας τους, σύμφωνα με την πορεία υδρόλυσης των δεικτών τους. Όσο πιο 

γηρασμένο είναι το δείγμα τόσο πιο κάτω και δεξιά αναμένεται να εμφανιστεί στο 

παρακάτω διάγραμμα. 
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Σχήμα 24: Διάγραμμα πορείας υδρόλυσης των γηρασμένων δειγμάτων με την πάροδο 

του χρόνου, συναρτήσει των δεκτών TG/FA = 9T/F και Bf/B. Ενδεικτικά εμφανίζονται 

και οι χρόνοι γήρανσης των δειγμάτων σε χρόνια. 

 

Συγκεντρωτικά, οι χημικές μετατοπίσεις (δ) των κύριων κορυφών στα 

φάσματα 
1
H NMR των συνδετικών μέσων, σε διαλύτη ακετόνη, παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 7. 

 

 

Στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 25) παρουσιάζονται τα φάσματα 
13

C NMR, των 

φυσικά γηρασμένων δειγμάτων, σε διαλύτη δευτεριωμένη ακετόνη. Μπορούμε να 

διακρίνουμε και στα τρία φάσματα των δειγμάτων τις κορυφές που οφείλονται στις 

συγκεκριμένες ομάδες λιπαρών οξέων B, D και F, αλλά δεν διακρίνονται κορυφές 

χαρακτηριστικές της αυγοτέμπερας, που δεν προέρχονται από τα λιπίδια. 
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Σχήμα 25: Φάσματα 
13

C- NMR φυσικά γηρασμένων δειγμάτων σε διαλύτη 

δευτεριωμένη ακετόνη 

 

Στο Σχήμα 26 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα φάσματα 
1
H-

1
H gCOSY 2D 

NMR των φυσικά γηρασμένων δειγμάτων, σε διαλύτη δευτεριωμένη ακετόνη 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 26: Φάσματα 1H-1H gCOSY 2D NMR των φυσικά γηρασμένων δειγμάτων, σε 

διαλύτη δευτεριωμένη ακετόνη. Έχουν επισημανθεί οι κορυφές που πιθανώς να 

οφείλονται στην αυγοτέμπερα. 

Στα φάσματα αυτά, εκτός από τις κορυφές των λιπιδίων που εμφανίζονται και 

στα τρία, μπορούν να παρατηρηθούν κορυφές στην περιοχή 6-7 ppm (έχουν 

επισημανθεί στα φάσματα), που υπάρχουν μόνο στο δείγμα της αυγοτέμπερας και στο 

μίγμα αυγοτέμπερας και λινέλαιου, και μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οφείλονται 

στην αυγοτέμπερα. 

EY 

LO 
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3.Β.2 ΦΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΛΥΤΗ ΔΕΥΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ (D2O). 

 

 

Στο Σχήμα 27 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα φάσματα των φυσικά 

γηρασμένων δειγμάτων, που μελετήθηκαν σε αυτό το μέρος της πειραματικής 

διαδικασίας, σε διαλύτη δευτεριωμένο νερό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 27: 500 MHz  
1
H NMR φάσματα των συνδετικών μέσων σε νερό, του δείγματος 

της αυγοτέμπερας (EYn) και του μίγματος της με λινέλαιο (LOn). 

 

Όπως και στο πρώτο μέρος των πειραμάτων που διεξήχθησαν, από τα 

φάσματα 
1
H NMR των υδατικών εκχυλισμάτων των φυσικά γηρασμένων δειγμάτων 

σε διαλύτη δευτεριωμένο νερό, δεν μπορούμε να εξάγουμε πολλά συμπεράσματα. 

Αυτό οφείλεται στην πολύ μικρή ποσότητα δείγματος (λιγότερο από 0.5mg) αλλά και 

στη χαμηλή διαλυτότητα σε νερό του δείγματος του μίγματος αυγοτέμπερας και 

λινέλαιου, και έτσι τα φάσματα δεν παρέχουν πολλές πληροφορίες. Επίσης εξαιτίας 

της εκτεταμένης γήρανσης αυτών των δειγμάτων, η πληθώρα των κορυφών που 

EY+LO

EY

EY+LO

EY
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εμφανίζεται στο φάσμα της αυγοτέμπερας, πιθανόν να μπορεί να αποδοθεί σε 

προϊόντα αποικοδόμησης της χοληστερόλης και άλλων συστατικών με την πάροδο 

του χρόνου. Ωστόσο, από το φάσμα COSY που εμφανίζεται παρακάτω (Σχήμα 28), 

διακρίνονται καθαρά οι κορυφές Β, D και F, που είναι χαρακτηριστικές των λιπιδίων 

της αυγοτέμπερας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 28: COSY 2D NMR, του δείγματος της γηρασμένης αυγοτέμπερας (φυσικά και 

τεχνητά), σε διαλύτη δευτεριωμένο νερό. Επισημαίνονται οι χαρακτηριστικές λιπιδικές 

κορυφές της αυγοτέμπερας. 

 

 

 

 

 

 

FD

B

FD

B
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Γ. ΜΕΡΟΣ: «Ευαγγελισμός», τέλη 19ου αιώνα. 

 

Στο τρίτο μέρος της πειραματικής διαδικασίας, πραγματοποιήθηκε σύγκριση 

των δειγμάτων αναφοράς, που μελετήθηκαν στο πρώτο και δεύτερο μέρος των 

πειραμάτων, με δείγματα από πραγματικούς πίνακες ζωγραφικής. Ειδικότερα, 

πραγματοποιήθηκε σύγκριση των δειγμάτων αυτών, με δείγματα από τη βυζαντινή 

εικόνα με τίτλο «Ευαγγελισμός», η οποία χρονολογείται περίπου στα τέλη του 19
ου

 

αιώνα. 

Σκοπός της μελέτης αυτού του μέρους των πειραμάτων ήταν η πιστοποίηση 

της καταλληλότητας των δεικτών που υπολογίστηκαν στα προηγούμενα μέρη, και της 

ικανότητάς τους να ταυτοποιήσουν το συνδετικό μέσο σε ένα πραγματικό έργο 

τέχνης, το οποίο μπορεί να περιέχει μια ποικιλία οργανικών υλικών και συνδετικών 

μέσων. Τέλος, έγινε προσπάθεια προσδιορισμού, μέσω της εφαρμογής των δεικτών 

υδρόλυσης που υπολογίστηκαν, της κατά προσέγγιση ηλικίας της συγκεκριμένης  

εικόνας. 

Στο Σχήμα 29 εμφανίζονται τα φάσματα 
1
H NMR στην περιοχή 1-3ppm, των 

δειγμάτων του «Ευαγγελισμού» , της φυσικά γηρασμένης αυγοτέμπερας και του 

δείγματος 90% περιεκτικότητας σε αυγοτέμπερα. 
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Σχήμα 29: 
1
H NMR φάσματα στην περιοχή 1-3ppm των δειγμάτων του  

«Ευαγγελισμού» (Evan) φυσικά γηρασμένης αυγοτέμπερας (Aged EY) και του δείγματος 

90% περιεκτικότητας σε αυγοτέμπερα (EY), σε διαλύτη δευτεριωμένη ακετόνη. 

 

Με μια πρώτη ματιά στα παραπάνω φάσματα είναι εμφανής η παρουσία των 

κορυφών των λιπαρών οξέων, D, CH2 και F. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

πλήρης απουσία της κορυφής που οφείλεται στα εστεροποιημένα λιπαρά οξέα (Be), 

στο φάσμα του «Ευαγγελισμού» και η εμφάνιση μόνο της κορυφής που οφείλεται στα 

ελεύθερα λιπαρά οξέα (Bf), σύμφωνα με την πορεία της υδρόλυσης, γεγονός που 

αποδεικνύει την προχωρημένη κατάσταση γήρανσης του πίνακα. 

 

Στο Σχήμα 30 εμφανίζονται τα φάσματα 
1
H NMR των ίδιων δειγμάτων στην 

περιοχή 3-8ppm. 
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Σχήμα 30: 
1
H NMR φάσματα στην περιοχή 3-8ppm των δειγμάτων του  

«Ευαγγελισμού» φυσικά γηρασμένης αυγοτέμπερας και του δείγματος 90% 

περιεκτικότητας σε αυγοτέμπερα, σε διαλύτη δευτεριωμένη ακετόνη. 

 

Στα φάσματα αυτά παρατηρούμε ότι το δείγμα του «Ευαγγελισμού» δεν 

φαίνεται να περιέχει υπολλειπόμενους διπλούς δεσμούς από λιπαρά οξέα (5.2-5.4 

ppm) η τριακυλογλυκερόλες (4.1-4.4 ppm), παρατηρήσεις που είναι σε συμφωνία με 

την εκτεταμένης γήρανση του πίνακα, αλλά εμφανίζονται κορυφές που αντιστοιχούν 

σε προϊόντα υδρόλυσης, διγλυκερίδια και μονογλυκερίδια, στις περιοχές που έχουν 

επισημανθεί με βέλη και στα φάσματα. Επίσης, από την παρουσία κορυφών στην 

περιοχή 5.9-6.0 ppm περίπου, φαίνεται να έχει γίνει δειγματοληψία, εκτός από το 

συνδετικό μέσο, και κάποιου βερνικιού, πιθανόν κάποιας ρητίνης που 

χρησιμοποιήθηκε σαν προστατευτικό στρώμα στην επιφάνεια του πίνακα και η οποία 

μπορεί να περιέχει και αυτή ξηραινόμενα έλαια, καθώς η σύσταση της δεν είναι 

γνωστή. Διαπιστώνεται κατά αυτόν τον τρόπο η πολυπλοκότητα ενός δείγματος που 

προέρχεται από πραγματικό έργο τέχνης. Τα συμπεράσματα που εξάγονται από τα 
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παραπάνω πιστοποιούνται και στα φάσματα που ακολουθούν (Σχήμα 31 και Σχήμα 

32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 31: COSY 2D NMR, του δείγματος του «Ευαγγελισμού», σε διαλύτη δευτεριωμένη 

ακετόνη. Επισημαίνονται οι κορυφές που οφείλονται στα λιπίδια της αυγοτέμπερας, καθώς και 

αυτές της ρητίνης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 32: gHMQC COSY 2D NMR, του δείγματος του «Ευαγγελισμού», σε διαλύτη 

δευτεριωμένη ακετόνη. Επισημαίνονται οι κορυφές που οφείλονται στη χοληστερόλη, όπως 

φαίνονται και στο Σχήμα 1. 
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Στο Σχήμα 33, εμφανίζονται τα φάσματα του «Ευαγγελισμού» και ενός 

δείγματος γηρασμένης αυγοτέμπερας, σε διαλύτη δευτεριωμένη ακετόνη. Στο δείγμα 

του «Ευαγγελισμού» είναι φανερή η απουσία της κορυφής Βe, που οφείλεται στα 

εστεροποιημένα οξέα, διότι εξαιτίας προχωρημένης γήρανσης του πίνακα, έχουν 

υδρολυθεί  προς ελεύθερα λιπαρά οξέα Bf [84]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 33:  
1
H NMR φάσματα του «Ευαγγελισμού» και δείγματος γηρασμένης 

αυγοτέμπερας , σε διαλύτη δευτεριωμένη ακετόνη. Στα φάσματα επισημαίνονται οι 

κορυφές που οφείλονται στα εστεροποιήμένα οξέα (Be) και στα  ελεύθερα λιπαρά οξέα 

(Bf). 

 

Μετά την επεξεργασία των φασμάτων 
1
H NMR του πίνακα του 

«Ευαγγελισμού», ολοκληρώθηκαν συγκεκριμένες κορυφές, B = Bf (εξαιτίας της 

προχωρημένης γήρανσης), D και F, V και T (Σχήμα 23) και εξήχθησαν οι δείκτες 

R/F, 2R/3B και 2R/3D και οι δείκτες υδρόλυσης  TG/FA,  3B/2F,  και Bf/B. Οι τιμές 

όλων των παραπάνω δεικτών συνοψίζονται στον Πίνακα 8. Σε παρένθεση με μπλε 
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χρώμα αναφέρονται οι τιμές όπως είχαν υπολογιστεί για τα φυσικά γηρασμένα 

δείγματα από το δεύτερο μέρος της πειραματικής διαδικασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 8: Τιμές των μοριακών δεικτών NMR όπως υπολογίστηκαν από την 

ολοκλήρωση των κορυφών στα φάσματα 
1
H NMR  του «Ευαγγελισμού». 

 

Από τις τιμές του δείκτη TG/FA συναρτήσει του Bf/B, μπορούν να εξαχθούν  

συμπεράσματα για την πορεία της διαδικασίας της υδρόλυσης του δείγματος της 

εικόνας που μελετήθηκε. Ο δείκτης TG/FA του «Ευαγγελισμού» έχει πολύ μικρή 

τιμή (0.01), ενώ ο δείκτης υδρόλυσης Bf/B είναι πολύ κοντά στη μονάδα (0.96) 

εξαιτίας της υδρόλυσης των τριγλυκεριδίων προς ελεύθερα λιπαρά οξέα και διοξέα. Η 

θέση του «Ευαγγελισμού» στο Σχήμα 34 επισημαίνεται με ένα κόκκινο βέλος στο 

κάτω δεξιά μέρος του διαγράμματος, όπως προκύπτει από τον υπολογισμό των 

δεικτών, και έρχεται σε συμφωνία με την κατά προσέγγιση ηλικία του πίνακα (τέλη 

19ου αιώνα). 
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Σχήμα 34: Διάγραμμα πορείας υδρόλυσης των γηρασμένων δειγμάτων με την 

πάροδο του χρόνου, συναρτήσει των δεκτών TG/FA = 9T/F και Bf/B. Ενδεικτικά 

εμφανίζονται και οι χρόνοι γήρανσης των δειγμάτων σε χρόνια. Επισημαίνεται με 

κόκκινο βέλος η θέση του «Ευαγγελισμού», όπως προκύπτει από τον υπολογισμό των 

δεικτών. 

 

 Η τιμή του δείκτη 3B/2F πλησιάζει πολύ κοντά σε αυτές της γηρασμένης 

αυγοτέμπερας (Σχήμα 18) και είναι είναι πολύ μικρότερη αυτής του γηρασμένου 

λινελαίου, δείχνοντας ότι η αυγοτέμπερα είναι το κύριο συνδετικό μέσο που 

χρησιμοποιήθηκε στην εικόνα του «Ευαγγελισμού». Η άποψη αυτή ενισχύεται από 

τις τιμές των δεικτών R/F, 2R/3B, 2R/3D, οι οποίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, 

δεδομένου ότι η χοληστερόλη παραμένει ως συστατικό της οργανικής φάσης του 

συνδετικού μέσου, ενώ τα λιπίδια μέσω διαδικασιών οξείδωσης και υδρόλυσης κατά 

την μακρόχρονη γήρανση του έργου αποικοδομούνται προς μικρότερου μοριακού 

EVAN 
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βάρους ενώσεις οι οποίες είναι πιο πτητικές και απομακρύνονται πιο εύκολα από τα 

χρωματικά στρώματα του έργου [9, 10]. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψιν τις τιμές των 

παραπάνω δεικτών, μπορούμε με σχετική βεβαιότητα να συμπεράνουμε ότι   η 

αυγοτέμπερα είναι το κύριο συνδετικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε στο πραγματικό 

δείγμα του πίνακα του «Ευαγγελισμού» που μελετήθηκε. 

Είναι φανερό ότι οι διαδικασίες υδρόλυσης και οξείδωσης που λαμβάνουν 

χώρα στα συνδετικά μέσα κατά τη γήρανση, τείνουν να μεταβάλλουν τη χημική 

σύσταση της οργανικής φάσης, έτσι η αποτελεσματικότητα των μοριακών δεικτών 

της αυγοτέμπερας που αναπτύχθηκαν σε αυτή τη μελέτη, θα πρέπει να μελετηθεί 

περαιτέρω με συστηματικό τρόπο και σε μεγάλο αριθμό δειγμάτων συνδετικών 

μέσων από βυζαντινές εικόνες πολύ μεγάλης ηλικίας, που έχουν υποστεί 

αξιοσημείωτη γήρανση. Αυτή η μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη σε συνεργασία με την 

Εθνική Πινακοθήκη των Αθηνών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η ανάλυση με τη φασματοσκοπία 1D και 2D NMR που διεξήχθη στα πλαίσια 

της παρούσας έρευνας, έδειξε ότι η αυγοτέμπερα μπορεί να ταυτοποιηθεί στα 

συνδετικά  μέσα, είτε αυτά είναι απλά τεχνητά, είτε είναι φυσικά γηρασμένα, μέσω 

μιας σειράς χαρακτηριστικών κορυφών NMR που αποδίδονται στο μόριο της 

χοληστερόλης, η οποία είναι συστατικό της αυγοτέμπερας. Τα ολοκληρώματα των 

χαρακτηριστικών κορυφών της χοληστερόλης και των λιπιδίων στα φάσματα NMR 

των συνδετικών μέσων χρησιμοποιούνται για τη κατασκευή χαρακτηριστικών 

μοριακών δεικτών που εξαρτώνται από το ποσοστό της αυγοτέμπερας που υπάρχει 

στο συνδετικό μέσο, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της χημικής 

σύνθεσης του συνδετικού μέσου. 

Ειδικότερα, στο Α μέρος της πειραματικής διαδικασίας που διεξήχθησε, 

μελετήθηκαν τέσσερα τεχνητά γηρασμένα δείματα μίγματος αυγοτέμπερας και 

λινελαίου σε διαφορετικά ποσοστά. Διαπιστώθηκε, με την εύρεση χαρακτηριστικών 

κορυφών από τα φάσματα NMR, και τον υπολογισμό συγκεκριμένων μοριακών 

δεικτών, η δυνατότητα πιστοποίησης της παρουσίας της αυγοτέμπερας, μέσω 

κορυφών που ανήκουν στο μόριο της χοληστερόλης, καθώς και πλήθως κορυφών 

λιπιδίων. Επίσης παρατηρήθηκε άμεση συσχέτιση των εντάσεων των κορυφών της 

χοληστερόλης με το το ποσοστό της αυγοτέμπερας σε κάθε δείγμα (αυξανόμενου του 

ποσοστού της αυγοτέμπερας αυξάνεται και η ένταση των κορυφών που αποδίδονται 

στη χοληστερόλη). Τέλος, διαπιστώθηκε απουσία προϊόντων υδρόλυσης στα 

φάσματα NMR των δειγμάτων που μελετήθηκαν σε αυτό το μέρος με αποτέλεσμα να 

μην μπορούν να εξαχθούν περαιτέρω συμπεράσματα, πέρα από την μη ικανοποιητική 

γήρανση αυτών. 
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Στο Β μέρος της πειραματικής διαδικασίας, μελετήθηκαν τρία φυσικά 

γηρασμένα δείγματα αυγοτέμπερας, λινελαίου και μίγμα αυτών σε ίδια αναλογία. Στα 

δείγματα αυτά διαπιστώθηκε η ισχυρή γήρανση την οποία είχαν υποστεί, σε αντίθεση 

με τα δείγματα του Α μέρους, μέσω της εμφάνισης της κορυφής Βf που οφείλεται στα 

ελεύθερα λιπαρά οξέα που σχηματίζονται στην πορεία της υδρόλυσης. Επίσης  

κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός της σύστασης τους  καθώς και η κατά προσέγγιση 

ηλικία τους, μέσω μοριακών δεικτών που υπολογίστηκαν με ολοκλήρωση των 

κορυφων των δειγμάτων αυτών από τα φάσματα NMR. 

Στο Γ μέρος της πειραματικής διαδικασίας, ,πραγματοποιήθηκε μελέτη της 

Βυζαντινής αγιογραφίας με τίτλο «Ευαγγελισμός», όπου και πιστοποιήθηκε η 

καταλληλότητα των δεικτών που υπολογίστηκαν στα προηγούμενα μέρη της 

παρόυσας έρευνας, καθώς και η δυνατότητα τους να ταυτοποιήσουν το συνδετικό 

μέσο της αυγοτέμπερας σε ένα πραγματικό έργο τέχνης το οποίο μπορεί να περιέχει 

μια ποικιλία οργανικών υλικών και συνδετικών μέσων. Τέλος, μέσω εφαρμογής των 

δεικτών υδρόλυσης που υπολογίστηκαν προσδιορίστηκε, κατά προσέγγιση, η ηλικία 

του δείγματος, η οποία πλησιάζει πολύ την πραγματική ηλικία του δείγματος. 

Η ανάλυση των πειραματικών δεδομένων δείχνει ότι η Φασματοσκοπία NMR 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για τον διαχωρισμό της κατηγορίας του 

οργανικού συνδετικού μέσου (αυγοτέμπερα/έλαιο), και αποτελεί ισχυρό αναλυτικό 

εργαλείο για την ταυτοποίηση της χρήσης μιγμάτων ελαίου/αυγοτέμπερας σε 

δείγματα από πραγματικά έργα τέχνης και βυζαντινές εικόνες, καθώς και άλλων 

δειγμάτων που περιέχουν αυγοτέμπερα. 
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