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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
  
Στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας πραγματοποιήθηκε η χημική 

ανάλυση με τη Φασματοσκοπία NMR πολλαπλών δειγμάτων υλικού που λήφθηκαν 

από δύο έργα τέχνης που προέρχονται από το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της πόλης 

Oulu στη Φινλανδία. Η ταυτοποίηση των ακόρεστων πολυεστερικών ρητινών ως των 

πολυμερικών υλικών από τα οποία κατασκευάστηκαν τα έργα τέχνης έγινε δυνατή 

μέσω της χρήσης της φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού υγρής 

κατάστασης μιας και δύο διαστάσεων (1Η 1D και 2D NMR, gCOSY, gHSQC, gHMBC). 

Οι κυριότερες χημικές ενώσεις που ταυτοποιήθηκαν στα οργανικά εκχυλίσματα των 

ακόρεστων πολυεστερικών ρητινών ήταν τα αντίστοιχα μονομερή, φθαλικοί 

εστέρες, πλήρως και μερικώς εστεροποιημένες μορφές της προπυλενογλυκόλης,  

στυρένιο, το οποίο αποτελεί χημικό διασταυρωτή μεταξύ των πολυμερικών 

αλυσίδων, η βενζαλδεύδη και το βενζοϊκό οξύ. Oι τελευταίες αυτές ουσίες παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην διάκριση μεταξύ ενός σύγχρονου και ενός παλαιωμένου 

δείγματος πολυμερικού υλικού πολιτισμικής κληρονομιάς. Επιπλέον, στα φάσματα 

NMR μερικών δειγμάτων εντοπίστηκαν κορυφές οι οποίες αντιστοιχούν σε λιπαρά 

οξέα, οι οποίες και αποδίδονται στη χρήση χρωμάτων με βάση ξηραινόμενα έλαια. 

Για την εκτίμηση του βαθμού φθοράς των έργων έγινε ολοκλήρωση των 

αντίστοιχων κορυφών στα φάσματα NMR για κάθε ταυτοποιημένη ένωση. 

Επιπλέον, προσδιορίστηκαν οι αναλογίες μεταξύ των υδρολυμένων και των μη 

υδρολυμένων μορφών της προπυλενογλυκολης, PGs. Βρέθηκε ότι το ποσοστό των 

υδρολυμένων PGs υπερέβαινε εκείνο των πλήρως εστεροποιημένων PGs και στα 

δύο έργα σύγχρονης τέχνης, γεγονός που καταδεικνύει την παλαίωση τους. Ένας 

ακόμη παράγοντας που συνέβαλε στην διαπίστωση του βαθμού φθοράς ήταν οι 

αυξημένες ποσότητες των οξειδωμένων μορφών του διασταυρωτή (στυρενίου) 

μεταξύ των πολυμερικών αλυσίδων. Τέλος, παρατηρήθηκε πως το έργο τέχνης που 

ήταν εκτεθειμένο εντός του μουσείου ήταν λιγότερο χημικά γηρασμένο σε σχέση με 

το εξωτερικά εκτεθειμένο έργο τέχνης. 

Λέξεις κλειδιά: ακόρεστες πολυεστερικές ρητίνες, παλαίωση, έργα σύγχρονης  

τέχνης, φασματοσκοπία NMR 
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ABSTRACT 
 

In the present study the analysis of multiple material samples obtained from two 

works of art from the Oulu City Art Museum with the use of 1D and 2D NMR 

spectroscopy is presented. At first, the chemical composition of the two works of art 

was determined by 1Η 1D and 2D NMR spectroscopy (gCOSY, gHSQC, gHMBC) as 

consisting of an unsaturated polyester resin polymer skeleton, paint overlays, 

protective coatings, and other organic materials. The main chemical compounds 

identified in the two works of art were UPR monomers and oligomers, propylene 

glycol (fully and partially esterified) and phthalate esters. Styrene, benzaldehyde and 

benzoic acid, which are degradation and oxidation products useful in assessing 

weathering and aging of the works of art were also identified, along with fatty acids 

signals that indicate the use of colours based on drying oil binders. Furthermore,  the 

amount of hydrolyzed propylene glycol units in each sample was found to be in 

excess of fully esterified ones, indicating the significant aging of the works of art. This 

was also indicated  in the elevated amounts of oxidized forms of styrene (benzoic 

acid and benzaldehyde), which originally serves as the cross-linker in the UPR resins, 

and can be used to differentiate between  fresh and aged UPR samples. Finally, it 

was observed that of the two works of art, the one  exhibited permanently outdoors 

was more susceptible to degradation compared to the artefact displayed indoors in 

the museum. 

 
Keywords: unsaturated polyester resin, aging, contemporary works of art, NMR 
spectroscopy 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 
 

Εικόνα Σελίδα 
1.  Ενδεικτικό σχήμα πολυμερισμού προπυλενογλυκόλης με 

φθαλικό οξύ και στυρένιο 
11 

2.  Χαρακτηριστικές ομάδες λιπαρών ενώσεων χρωστικών και 
αντίστοιχες χημικές μετατοπίσεις 1H, 13C. 

14 

3.  Φάσμα 1H  του δείγματος υπ’ αριθμόν 2 από τα δείγματα του 
έργου τέχνης Ruotsikielen oppetaja 

27 

4.  Φάσμα 1Η του δείγματος υπ’ αριθμόν 9 από τα δείγματα του 
έργου τέχνης Luokakkuva 

28 

5.  Φάσμα COSY(πάνω) και HSQC (κάτω) για το δείγμα υπ’ αριθμόν 
2 από  τα δείγματα του έργου τέχνης Ruotsikielen oppetaja 

29 

6.  Φάσματα COSY  και HSQC  για το δείγμα υπ’ αριθμόν 9 από  τα 
δείγματα του έργου τέχνης Luokakkuva 

30 

7.  Μοριακές απεικονίσεις των ταυτοποιημένων ενώσεων στα δύο 
έργα μοντέρνας τέχνης 

31 

8.  Διαγραμματική απεικόνιση της σύστασης των δειγμάτων από τα 
δυο έργα τέχνης. Πάνω: Ruotsikielen opettaja , κάτω: Luokakkuva 

37 

9.  Διάγραμμα που απεικονίζει την σχέση μεταξύ των υδρολυμένων 
μορφών προπυλενογλυκόλης και της εστεροποιημένης για όλα 
τα δείγματα που μελετήθηκαν. Πάνω: Ruotsikielen opettaja, 
κάτω : Laukakkuva 

39 

10.  Σύγκριση μεταξύ των τιμών της βενζαλδεΰδης και του βενζοϊκού 
οξέος στα διάφορα δείγματα από τα δυο έργα τέχνης . Πάνω 
Ruotsikielen opettaja ,Κάτω: Luokakkuva 

41 

11. Σχηματική απεικόνιση της περιοχής κορυφών που εμφανίζονται 

για τοπολυστυρένιο για 3 διαφορετικά δείγματα 

42 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 
 

Πίνακας Σελίδα 

1.  Μονομερή για την σύνθεση ακόρεστων 
πολυεστέρων 

11 

2.  Δείγματα από το έργο τέχνης ‘’Ruotsikielen opettaja’’ 20 

3. Δείγματα από το έργο τέχνης ‘‘Luokkakuva’’ 21 

4.  Συνοπτικό πίνακας δειγμάτων των δύο έργων 
μοντέρνας τέχνης με τις ποσότητες τους 

22 

5.  Χημικές μετατοπίσεις  1H  και 13C από τις ενώσεις 
που ανιχνεύτηκαν στα δείγματα από τα 2 δύο έργα 
τέχνης 

32 

6.  Χημική σύσταση των ολιγομερών και των οργανικών 
καταλοίπων στα δείγματα από το έργο τέχνης 
Ruotsikielen opettaja 

35 

7.  Χημική σύσταση των ολιγομερών και των οργανικών 
καταλοίπων στα δείγματα από το έργο τέχνης 
Luokakkuva 

36 



8 

 

 

1.  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
1.1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Τα τελευταία χρόνια, τα πολυμερή χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 

σύγχρονων έργων τέχνης έπειτα την ανακάλυψη ολοένα και περισσότερων 

μονομερών[1]. Οι ακόρεστες πολυεστερικές ρητίνες , σχηματίζονται έπειτα την 

αντίδραση αλκοολών με κάποιο οξύ ή ανυδρίτη οξέος (εστεροποίηση) 

ακολουθούμενη από τη διαλυτοποιηση τους και την σύνδεση τους με ένα ακόρεστο 

μονομερές που συνήθως είναι το στυρένιο, για την παρασκευή ενός ισχυρού 

τρισδιάστατου πολυμερικού δικτύου. 

 
Οι ακόρεστες πολυεστερικές ρητίνες χρησιμοποιούνται τα τελευταία 20-30 χρόνια 

λόγω της οικονομίας τους, την εύκολη χρήση τους αλλά και επειδή σχηματίζουν 

σταθερές και ανθεκτικές δομές. Στα έργα τέχνης , ιδιαίτερα συχνά δημιουργούνται 

ακόρεστες πολυεστερικές ρητίνες για τον σχηματισμό ενός ισχυρού τρισδιάστατου 

πλέγματος πολυεστέρα τύπου υαλοβάμβακα. Έχει βρεθεί πως κάποια εκθέματα 

μουσείων φτιαγμένα από τέτοια πολυμερή μπορεί να έχουν αποσυντεθεί πλήρως 

μέσα και σε διάστημα λίγων δεκαετιών. Σημαντικό ρόλο για  την μορφή και την 

ποσοτική εκτίμηση του μέσου χρόνου ζωής ενός εκθέματος παίζουν η χημική 

σύσταση και ο τρόπος  της επεξεργασίας που υπόκεινται τα πολυμερή. Για αυτό τον 

λόγο κατά την διάρκεια της παρασκευής αυτών, έχουν βρεθεί νέα υλικά που κάνουν 

πιο ανθεκτικό αυτό το τρισδιάστατο πλέγμα αλλά και καινούριες τεχνικές για την 

πιο εύκολη εκμετάλλευση αυτών. Έτσι, αναλυτικές τεχνικές που μπορούν να 

ταυτοποιήσουν τα συστατικά των πολυμερών στο δείγμα καθώς και το μέγεθος της 

φθοράς του στο χρόνο, χρίζουν ιδιάζουσας σημασίας. 

 

Η αέρια χρωματογραφία-χρωματογραφία μάζας (GC-MS), η τεχνική πυρόλυσης-

χρωματογραφίας μάζας και η υπέρυθρη φασματοσκοπία έχουν χρησιμοποιηθεί με 

μεγάλη επιτυχία για την ταυτοποίηση πολυμερών σε έργα πολιτισμικής 

κληρονομιάς όπως και στην ανάλυση πολυμερικών συνθετικών χρωστικών, στη 

μελέτη της φθοράς ακόρεστων πολυεστερικών ρητινών ενισχυμένων με γυαλί και 

στην ανάλυση πολυμερών για τη συντήρηση εξωτερικών πέτρινων έργων τέχνης και 
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τοιχογραφιών. Η φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού είναι ένα 

πολύ χρήσιμο εργαλείο στη μελέτη συνθετικών μακρομορίων και πολυμερικών 

συστατικών. Σε δείγματα πολιτισμικής κληρονομιάς, το NMR,έχει χρησιμοποιηθεί 

για τον χαρακτηρισμό των φυσικών πλαστικών πολυμερών (καουτσουκ), βερνικιών, 

στη ταυτοποίηση πολυμερικών ενωτικών χρωστικών  και  στην ανάλυση αλκυδικών 

και ακόρεστων πολυεστερικών ρητινών που χρησιμοποιούνται κοινώς στις  

εμπορικές χρωστικές και των υλικών επίστρωσης. Σε αυτή την εργασία, έγινε η 

χρήση φασματοσκοπίας υψηλής ανάλυσης 1-D  και 2-D NMR υγρής κατάστασης, για 

την ταυτοποίηση των πολυμερών αλλά και για τον προσδιορισμό του βαθμού 

φθοράς 2 σύγχρονων έργων τέχνης κατασκευασμένων από ακόρεστες 

πολυεστερικές ρητίνες. Τα δύο έργα τέχνης είναι το  ΄΄Luokkakuva΄΄(1987) από τον 

Kari Tykkylainen και το ΄΄Ruotsinkielen opettaja΄΄ (1971-1972) από τον Rauni και 

προέρχονται από το μουσείο σύγχρονης τέχνης στο Oulu της Φινλανδίας.   

 

Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει πως υπάρχει διαφοροποίηση στη σύσταση 

αλλά και στην ανθεκτικότητα προϊόντων από πολυεστερικές ρητίνες, τα οποία και 

έχουν προσδιοριστεί με χρήση διάφορων  φασματοσκοπικών τεχνικών.  

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, η έρευνα επικεντρώθηκε στην φασματοσκοπική 

ανάλυση NMR των εκχυλισμάτων από ακετόνη των ακόρεστων πολυεστερικών 

ρητινών από τα δείγματα. Εδώ χρησιμοποιείται ένα σχετικά απλό πρωτόκολλο 

ανάλυσης χωρίς χημική κατεργασία που περιλαμβάνει την αυτόματη λήψη των 

μονομερών και των ολιγομερικών συστατικών από τα δείγματα των 2 έργων τέχνης 

με την εκχύλιση τους σε ένα απλό διαλύτη-την δευτεριωμένη ακετόνη. Ουσιαστικά,  

η σύσταση των εκχυλισμάτων  που λαμβάνεται κατευθείαν από την φασματοσκοπία 

NMR υψηλής ανάλυσης, χρησιμοποιείται για να παρέχει πληροφορίες για τον 

βαθμό της φθοράς που επηρεάζουν  τα φυσικά χαρακτηριστικά των έργων τέχνης. 

Αυτό γιατί η παρουσία κάποιων από αυτών υποδηλώνει την παλαίωση των έργων 

ενώ η απουσία κάποιων πρόσθετων συστατικών καταδεικνύει την φυσική 

διάβρωση των έργων μοντέρνας τέχνης λόγω οξειδωτικών διεργασιών.   
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1.2. ΑΚΟΡΕΣΤΕΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ 
 
Οι ακόρεστες πολυεστερικές ρητίνες αποτελούνται συνήθως από δυο πολυμερή, 

έναν πολυεστέρα βραχείας αλυσίδας με αρκετούς διπλούς δεσμούς προς 

πολυμερισμό και ένα βινυλικό μονομερές.[2] Η σύνθεση τους βασίζεται στον 

πολυμερισμό αυτών των δυο  τύπων συστατικών ενώσεων και έτσι σχηματίζεται 

ένα τρισδιάστατο πολυμερικό δίκτυο. Ωστόσο, οι ακόρεστοι πολυεστέρες δεν 

πρέπει να συγχέονται με τις ακόρεστες πολυεστερικές ρητίνες μιας και δεν είναι το 

ίδιο. Οι ακόρεστοι πολυεστέρες είναι οι πολυεστέρες όπως προκύπτουν από την 

διαδικασία της συμπύκνωσης (εστεροποιήση). Είναι ασταθείς ενώσεις σε 

θερμοκρασία δωματίου και δύσκολες στον χειρισμό. Για αυτόν τον λόγο συνήθως 

όταν συντίθενται, προστίθεται κατευθείαν το βινυλικό μονομερές, ενώ όταν 

προστίθεται στυρένιο αυτά αποκτούν μεγαλύτερο ιξώδες με άμεση εκμετάλλευση. 

Τέτοια μείγματα ακόρεστου πολυεστέρα με το βινυλικό πολυμερές, συχνά 

αναφέρονται ως ακόρεστες πολυεστερικές ρητίνες.   

 

Ως μονομερή πολυεστέρων συνήθως χρησιμοποιούνται κορεσμένες αλκοόλες όπως 

η 1,2 προπυλενογλυκόλη (PG) και η αιθυλενογλυκόλη (ΕG) και κορεσμένα οξέα και 

ανυδρίτες οξέων όπως τα φθαλικό  οξύ και ο φθαλικός ανυδρίτης αλλά και 

ακόρεστα οξέα και ανυδρίτες τους όπως ο μαλικός  ανυδρίτης και το φουμαρικό 

οξύ. Όσον αφορά στην εστεροποίηση, χρησιμοποιούνται συχνά και ενώσεις όπως το 

δικυκλοπενταδιένιο αλλά και διάφορες αμίνες για μεγαλύτερη σταθεροποίηση 

αλλά και για την ενισχυτική βοήθεια κατά την συμπύκνωση του πολυεστέρα, 

συνήθως των ακόρεστων. Στον παρακάτω πίνακα, δίνονται ορισμένα 

χαρακτηριστικά παραδείγματα από τις ενώσεις που χρησιμοποιούνται ως μονομερή 

των πολυεστέρων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 

Πίνακας 1. Μονομερή για την σύνθεση ακόρεστων πολυεστέρων 

 

 

 

Κορεσμένες αλκοόλες 

1,2-προπυλενογλυκόλη 

Αιθυλενογλυκόλη 

Γλυκερόλη 

Διαιθυλενογλυκόλη 

Νεοπέντυλογλυκόλη 

ΤΒΒPA 

 

 

Κορεσμένα οξέα και ανυδρίτες οξέων 

Φθαλικός ανυδρίτης 

Ισοφθαλικό οξύ 

Τεραφθαλικό οξύ 

Χλωρεντικό οξύ (HET acid) 

Αδιπικό οξύ 

 

Ακόρεστα οξέα και ανυδρίτες οξέων 

Μαλικός ανυδρίτης 

Φουμαρικό οξύ 

Ιτακονικό οξύ (μεθυλενοσουκινικό οξύ) 

 

 

Στην περίπτωση τώρα των βινυλικών μονομερών , χρησιμοποιούνται διάφορες 

ενώσεις όπως το στυρένιο, τα ακρυλικά και τα μεθακρυλικά αλλά και βινυλικοί 

αιθέρες. Συνήθως χρησιμοποιούνται ως διαλύτες και μειώνουν το ιξώδες του 

πολυεστέρα αλλά και ως συμπολυμερή κατά την σύνθεση του πολυμερικού 

δικτύου.[2] 

Ουσιαστικά λοιπόν, τυπικά έχουμε την παρακάτω αντίδραση πολυμερισμού: 
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Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση της αντίδρασης πολυμερισμού μεταξύ ενός μορίου  
προπυλενογλυκόλης και φθαλικού οξέος με διασταυρωτή το στυρένιο 
 
1.3. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ 
 
Παρεμποδιστές 
 
Μερικές φορές επειδή οι διπλοί δεσμοί στις ακόρεστες πολυεστερικές ρητίνες είναι 

εκτεθειμένοι σε υπολείμματα αλλά επηρεάζονται και από την θέρμανση κατά το 

στάδιο του πολυμερισμού, προστίθενται κάποιες ουσίες που σταματούν τον 

πολυμερισμό ή μειώνουν την ταχύτητα του. Αυτές οι ενώσεις ονομάζονται 

παρεμποδιστές και έχουν διπλή λειτουργία, αυξάνουν τον χρόνο αποθήκευσης και 

μειώνουν το σήμα υπόβαθρου κατά τον πολυμερισμό. Τέτοιες ενώσεις είναι η 

μεθοξυφαινόλη, η υδροκινόνη, κατεχόλες, η βενζοκινόνη αλλά κα το πικρικό οξύ. [2] 

 

Υλικά πλήρωσης (fillers) 
  
Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ανιχνευθεί και άλλα υλικά όπως πηλός, σκόνη 

αλουμίνας, CaCO3, BaSO3, silica, SiO2, σκόνη μαρμάρου, ινίδια κυτταρίνης αλλά και 

κομμάτια πέτρας τα οποία αλλάζουν ορισμένες μηχανικές ιδιότητες στο πολυμερές. 

Πιο συγκεκριμένα, χαρακτηριστικά αναφέρονται τα ανόργανα υλικά πλήρωσης. 

Τέτοια είναι ο μπεντονίτης ασβεστίου που χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό 

πολυμερικού δικτύου κυρίως πολυεστέρων με αύξηση της σκληρότητας, 

ανθεκτικότητας και θερμική αγωγιμότητας των συστατικών του πολυμερούς αλλά 

και ο μοντμοριλονίτης νατρίου σαν ενισχυτικός παράγοντας ανθεκτικότητας και 

αντοχής του πολυμερούς. Τέλος και η χρήση σίλικας έχει ιδιαίτερη σημασία  σε  

πολυεστερικές ρητίνες που έχουν εφαρμοστεί στην επιφάνεια μαρμάρινων 

πετρωμάτων που προορίζονται για γλυπτά με αύξηση της σκληρότητας και 

σταθερότητας των ρητινών. [2] 

 
Ενισχυτικά υλικά (reinforcing materials) 
 
Πολλές φορές ακόμη, προστίθενται ίνες (fibers) όπως αυτές του γυαλιού που είναι 

και το πιο κοινά χρησιμοποιούμενο, ο γουαλοστονίτης (wollastonite) με 3-

μεθακρυλοξυ- πρόπυλο- τριμέθυλοξυσιλανιο και αυτές του άνθρακα που ανήκουν 
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στις τεχνητές ίνες ενώ στις φυσικές ίνες ανήκουν οι κλωστές από φυτά, το σιζάλ και 

το κέλυφος σησαμιού κατά καιρούς.[2]  

 

Χρωστικές 

Οι χρωστικές που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι είτε πρωτεϊνικής φύσεως είτε 

λιπαρές ενώσεις  αλλά και  συνθετικής πολυμερικής φύσεως, είναι με την μορφή 

σκόνης και στο κατάλληλο συνεκτικό μέσο. Στις λαδομπογιές συνήθως το έλαιο 

είναι από λιναρόσπορο, σπόρους παπαρούνας ή από καρύδι  και συναντώνται σε 

εκθέματα της Δυτικής Ευρώπης, ενώ ως συνδετικό μέσο χρησιμοποιούνται το αυγό 

ή και η κόλλα ζωικής προέλευσης. Η στερεοποίηση των λαδομπογιών επιτυγχάνεται 

μέσω του διασταυρωτού πολυμερισμού των τριγλυκεριδίων των ακόρεστων 

λιπαρών οξέων ενώ στις χρωστικές με αυγό, σχηματίζεται ένα μεγάλο δίκτυο από 

πολυαμίδια και λιπαρά. Τα τελευταία μόνο χρόνια, χρησιμοποιούνται  οι ακρυλικές 

μπογιές  λόγω του ότι είναι σχετικά διαλυτές και στο νερό, ενώ η ξήρανση αυτών 

επιτυγχάνεται μέσω της ένωσης μονομερών με συμπύκνωση και δεν απαιτεί την 

χημική μετατροπή της ενωτικής ουσίας. Για την ανίχνευση των συστατικών των 

διαφόρων μπογιών-χρωστικών έχουν εφαρμοστεί διάφορες αναλυτικές τεχνικές 

κατά καιρούς μεταξύ αυτών και αυτή του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού 

(NMR). Πιο αναλυτικά παρακάτω παρατίθενται ορισμένες εκ των αναγνωρισθέντων 

συστατικών από αυτές καθώς και οι χημικές μετατοπίσεις τους.[4] 
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Εικόνα 2. Χαρακτηριστικές ομάδες λιπαρών ενώσεων χρωστικών  με τις αντίστοιχες 

χημικές μετατοπίσεις 1H- 13C 

 
1.4.  ΦΘΟΡΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ 
 
Ένα έργο τέχνης που συνήθως εκτίθεται σε κλειστό χώρο αντιμετωπίζει κατά κανόνα 

λιγότερα προβλήματα αποδόμησης και φθοράς σε σύγκριση με ένα εξωτερικού 

χώρου είτε αυτό είναι γλυπτό είτε πίνακας ζωγραφικής. Για αυτόν τον σκοπό και 

προστίθενται επιπλέον ουσίες που επιβραδύνουν την γήρανση αυτών. Συνήθης 

χρήση είναι αυτή του στυρενίου το οποίο δρα ως σκληρυντικό και σε έργα 

πολυμερικής- πολυεστερικής φύσεως ισχυροποιεί και σταθεροποιεί σε μεγαλύτερο 

βαθμό το τρισδιάστατο πολυμερικό δίκτυο. Ωστόσο, αυτό το δίκτυο, που δεν είναι 

συμπαγές, έχει κάποια κενά. Έτσι συνήθως επέρχεται και η φθορά των έργων 

τέχνης. Το νερό από την υγρασία της ατμόσφαιρας είναι η κυριότερη αιτία φθοράς 

που λόγω του μικρού μοριακού μεγέθους του μπορεί και εισχωρεί στις οπές που 

αφήνει το στυρένιο στο πλέγμα. Έτσι το νερό ενυδατώνει τα ελεύθερα μονομερή 

(PG πλήρως εστεροποιημένη  πρωτοταγής –ΟΗ PG), ενώ η παρουσία οξυγόνου  

και μέσω οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων το στυρένιο οξειδώνεται. Η παρουσία 

των οξειδωμένων προϊόντων του στυρενίου, η βενζαλδεϋδη και έπειτα το βενζοϊκό 
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οξύ καταδεικνύουν το ποσοστό φθοράς. Αν λόγου χάρη μεταξύ δυο έργων τέχνης 

που περιέχουν ως αρχικό συστατικό το στυρένιο, ένα δεν εμφανίζει οξειδωμένα 

προϊόντα στυρενίου και ένα άλλο έχει μεγάλα ποσοστά αυτών, το δεύτερο μπορει 

να υποστηριχθεί ότι έχει υποστεί μεγαλύτερη φθορά. Η ανίχνευση αυτών των 

συστατικών έχει μελετηθεί ενδελεχώς με χρήση διάφορων αναλυτικών τεχνικών 

(και με σαρωτική ανάλυση) ενώ η χρήση πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού είναι 

μια ακόμη από τις τεχνικές που έχουν εφαρμοστεί με καλά αποτελέσματα.[1,3,9]  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

2. ΦΑΣΜΑΤΟΚΟΠΙΑ NMR 
 
2.1.  ΘΕΩΡΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
 
Ο πυρηνικός μαγνητικός συντονισμός (Nuclear Magnetic Resonance, NMR) αποτελεί 

ένα φυσικό φαινόμενο κατά το οποίο, οι πυρήνες διαφορετικών ατόμων 

τοποθετούνται σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο και διεγείρονται από ένα δεύτερο 

ταλαντευόμενο μαγνητικό πεδίο και επανεκπέμπουν ακτινοβολία.3 Το φαινόμενο 

αυτό πρώτος το περιέγραψε ο Isidor Rabi  το 1938 και βραβεύτηκε και για αυτό του 

το έργο με τιμητικό Νόμπελ Φυσικής. Ωστόσο, το 1944 οι Felix Bloch  και Edward 

Mills-Purcell επέκτειναν την τεχνική για την χρήση και σε αέρια και σε υγρά 

δείγματα, εργασία για την οποία  τιμήθηκαν και εκείνοι με Νόμπελ Φυσικής το 

1952. 

  
Κατά την διέγερση των πυρήνων αυτοί απορροφούν ενέργεια σε μια συγκεκριμένη 

συχνότητα, η οποία και  εξαρτάται από την ισχύ του μαγνητικού πεδίου και τις 

μαγνητικές ιδιότητες του ισοτόπου του εκάστοτε ατόμου. Η συχνότητα της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που προκαλεί αυτές τις διεγέρσεις βρίσκεται στη 

περιοχή των ραδιοκυμάτων(3*106-3*108 Ηz). Βασική αρχή για την εμφάνιση του 

φαινομένου του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού είναι η μαγνήτιση  που 

προκύπτει έπειτα  τον προσανατολισμό των πυρήνων με το δικό τους (Β), το 

μαγνητικό πεδίο(Β0).  

 
 Η φασματοσκοπία NMR βρίσκει εφαρμογή σε δείγματα που φέρουν μόρια  με 

πυρήνα που έχει  περιττό αριθμό πρωτονίων ή νετρονίων, δημιουργούν ένα 

στιγμιαίο μαγνητικό δίπολο με μαγνητική ροπή μ, κατά μήκος του άξονα και 

στροφορμή,  ιδιότητες που ανακλώνται στο spin του ατόμου-που πρέπει να είναι μη 

μηδενικό. Συνήθεις πυρήνες που μελετώνται είναι οι πυρήνες 1H  και 13C  σε 

οποιαδήποτε φάση δείγματος, ενώ και οι πυρήνες  των 2Η, 31P , 29Si, 15N , 43Ca και 

19F, ανάλογα με το δείγμα και τις ιδιότητες που απαιτείται να μελετηθούν έχουν 

χρησιμοποιηθεί για τη φασματοσκοπία NMR υψηλού πεδίου. Επιπλέον, ανάλογα με 

το είδος του μορίου που θέλει να ερευνηθεί εφαρμόζονται αντίστοιχα και 

διαφορετικές προχωρημένες παλμικές τεχνικές  όπως τα  1-D, 2-D: NOESY, 
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COSY,HSQC  και HMBC. Συνεπώς θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως η 

φασματοσκοπία NMR μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για την ποσοτική όσο και την 

ποιοτική ανάλυση ενός δείγματος χωρίς να προηγείται κάποια διαδικασία 

βαθμονόμησης, καθώς το εμβαδόν των κορυφών είναι ανάλογο του αριθμού των 

πυρήνων που ευθύνονται για την εμφάνιση της κορυφής. [6] 

 
2.2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ NMR  
 

 Στο τομέα της φαρμακευτικής, για τον σχεδιασμό νέων φαρμάκων 

 Στον χώρο της διαγνωστικής ιατρικής με την βοήθεια της τεχνικής της 

απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (Magnetic Resonance Imaging) και 

ραδιοανίχνευσης,  ακίνδυνες τεχνικές όπου χρησιμοποιούνται ισχυροί 

μαγνήτες και παλμούς ραδιοκυμάτων για την αναπαραγωγή μια εικόνας του 

εσωτερικού του ανθρώπινου σώματος εκμεταλλευόμενο τις φυσικές 

μαγνητικές ιδιότητες των ιστών 

 Στη συνθετική οργανική και ανόργανη χημεία για την μελέτη και την 

ταυτοποίηση διαφόρων ενώσεων σε ένα δείγμα. 

 Στη χημεία τροφίμων για τον προσδιορισμό της χημικής σύστασης τροφίμων, 

για τον έλεγχο καθαρότητας και νόθευσης τροφίμων και στον χαρακτηρισμό 

γεωγραφικής προέλευσης αυτού. 

 Στα πολυμερή , με την μελέτη της σύστασης και του προσδιορισμού του 

ποσοστού φθοράς με την πάροδο του χρόνου σε δείγματα έργων τέχνης, και 

για την κατάδειξη νέων τεχνικών συντήρησης. 

 Στο τομέα της βιοχημείας για την κρυσταλλογραφική μελέτη βιολογικών 

μακρομορίων και για την δυναμική των πρωτεϊνών και νουκλεϊκών οξέων 

 
2.3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ NMR 
 
Η φασματοσκοπία NMR αν και αποτελεί ένα ισχυρότατο εργαλείο  για διάφορους 

ερευνητικούς και μη σκοπούς από πληθώρα επιστημόνων, η εφαρμογή της στον 

τομέα της πολιτισμικής κληρονομιάς δεν είναι και τόσο πλούσια. Αυτό συμβαίνει 

διότι η ανάλυση στερεών  δειγμάτων  με την φασματοσκοπία NMR υγρής 

κατάστασης απαιτεί την χρήση διαφόρων μεθόδων εκχύλισης κατάστασης μέσω. 
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Παρόλα αυτά, τέτοιες αναλύσεις αποδίδουν σημαντικές πληροφορίες για την 

σύσταση του ερευνούμενου αντικειμένου και την φθορά του στον χρόνο λόγω της 

παλαίωσης αυτού. Μερικά πλεονεκτήματα της τεχνικής αυτής είναι: 

 

1. Η ταυτόχρονη ταυτοποίηση πλήθους ενώσεων που περιέχονται στο δείγμα 

με μεγάλη αξιοπιστία 

2. Εύκολη προετοιμασία και ανάλυση δείγματος 

3. Μικρή ποσότητα δείγματος  

4. Απευθείας ανάλυση του δείγματος χωρίς να προηγηθεί καθαρισμός  ή 

χημική μετατροπή αυτού, σε σύγκριση με άλλες χρωματογραφικές τεχνικές 

ανάλυσης 

5. Μη καταστρεπτική τεχνική ανάλυσης 

6. Αρκεί η ολοκλήρωση μιας και μόνο κορυφής της ένωσης για την 

ποσοτικοποίηση της ένωσης, γεγονός που οδηγεί στη γρήγορη και ποσοτική 

ανάλυση του δείγματος. 
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3. ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Σκοπός της παρούσας μελέτης, ήταν η εφαρμογή της φασματοσκοπίας NMR στην 

ποιοτική και ποσοτική ανάλυση δειγμάτων υλικών πολιτισμικής κληρονομιάς, και 

πιο συγκεκριμένα η χημική ανάλυση με τη Φασματοσκοπία NMR πολλαπλών 

δειγμάτων υλικού που λήφθηκαν από δύο έργα τέχνης που προέρχονται από το 

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της πόλης Oulu στη Φινλανδία.  Μετά τον προσδιορισμό 

των αρχικών πολυμερικών υλικών που χρησιμοποιήθηκαν από τον καλλιτέχνη για 

τη δημιουργία του κάθε έργου, επόμενο στάδιο αποτελεί η λεπτομερής απεικόνιση 

της χημικής σύστασης των υλικών δειγμάτων από τα έργα, και κυρίως η ανάλυση 

πιθανών προϊόντων χημικής/περιβαλλοντικής αποικοδόμησης και γήρανσης των 

έργων. Τα αναλυτικά αυτά δεδομένα θα επιχειρηθεί να αξιοποιηθούν για την 

εκτίμηση του βαθμού φθοράς των έργων, και την καθοδήγηση των εφαρμογών 

συντήρησης και αποκατάστασης που θα είναι απαραίτητες για τα έργα τέχνης.  
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4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
4.1. ΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 
Για την συγκεκριμένη εργασία λήφθηκαν συνολικά δεκαεννέα (19) δείγματα για το 

έργο Ruotsikielen opettaja και τριανταένα (31) δείγματα για το έργο Luokkakuva 

από το μουσείο. Αυτά στην συνέχεια κατηγοριοποιήθηκαν σε υποομάδες δειγμάτων 

με βάση την εκτίμηση της σύστασης τους (assumed content) από τους υπεύθυνους 

του μουσείου και αναλύθηκαν ορισμένα εξ αυτών καλύπτοντας όλες τις υποομάδες. 

Πιο αναλυτικά τα δείγματα απεικονίζονται στους παρακάτω πίνακες: 

 

Πίνακας 2.  Δείγματα από το έργο τέχνης ‘’Ruotsikielen opettaja’’  

 

No Site description in artwork Place more 
precise 

Assumed content Analyzed  

1 Right leg, back side of the leg, 
under dress. Right of the 

figure when you stand behind 

↑44-45 cm Paint layer(s) +clear resin 
+fibre glass 

 

2 -//- ↑44-45 cm Paint layer +thin clear 
resin + fibre glass 

 

3 -//- ↑44-45 cm Clear resin + fibre glass  

4 Neck of the figure; left of the 
figure when you stand behind 

artwork. Under scarf 

↑149-150 cm Clear resin+ paint layer+ 
clear resin + gypsum(?) 

 

5 -//- ↑149-150 cm Clear resin+ paint layer+ 
clear resin + gypsum 

+white cloth(?) 

 

6 Left leg, back side of the leg, 
under dress. Edge of the 

structure. Left of the figure 
when you stand behind 

artwork 

↑47-48 cm; 6-7 
cm 

Clear resin + gypsum (?)  

7 -//- ↑47-48 cm; 6-7 
cm 

Clear resin +gypsum(?) + 
white cloth (?) 

 

8 -//- ↑47-48 cm; 6-7 
cm 

Clear resin + gypsum(?) + 
white cloth (?) 

 

9 -//- ↑47-48 cm; 6-7 
cm 

Clear resin + gypsum(?) + 
white cloth (?) 

 

10 Hemline of the dress. Left of 
the figure when you stand 

behind artwork 

↑47-48 cm Black paint layer + braun 
cloth 

 

11 -//- ↑45-46 cm Black paint layer + braun 
cloth 

 

12 Black leather shoe, left of the 
figure when you stand behind 

artwork 

↑1,5 cm; 4-5 
cm of the shoe 

Black paint layer + braun 
cloth 
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13 -//- ↑1,0 cm;  4-5 
cm of the shoe 

Black paint layer +clear 
resin + fibre glass +clear 
resin over black leather 

shoe. Loose piece of layers 
hanging separatedly 

 

14 Leather bag, sample from the 
paint outside of it, from 

bottom of the bag. The paint 
is light brown, leather bag is 

made of black leather 

↑76 cm; from 
front towards 

back of the 
artwork 12-13 cm 

Light brown paint layer  

15 Neck of the figure; left of the 
figure when you stand behind 

artwork. Under scarf 

↑148-149 cm; 
from front 

towards back of 
the artwork 12-13 

cm 

Clear resin +paint layer + 
fibre glass 

 

16 Artificial hair, from right of 
the figure when you stand 

behind of artwork 

↑158 cm Artificial hair+ something 
medium sprayed over this 

hair 

 

17 -//- ↑156 cm Artificial hair+ something 
medium sprayed over this 

hair 

 

18 Scarf, loose part of the scarf. 
Cloth opposite/ beside to the 

neck medium layers 

↑142-143 cm; 
from front 

towards back of 
the artwork 33-34 

cm 

Clear resin +cloth of the 
scarf 

 

19 Neck ↑147-148 cm; 
from front 

towards back of 
the artwork 12 cm 

Clear resin+ pale paint 
layer + fibre glass 

 

 
 
Πίνακας 3. Δείγματα από το έργο τέχνης ‘‘Luokkakuva’’ 

 
No Site description in artwork Place more precise Assumed content Analyzed 

1 Front side: lower edge, on left ↑12,0-15,5 cm; 0-
0,5 cm 

Paint layer+ clear resin  

2 Front side: lower edge, on left ↑7-7,5 cm;10 cm Paint layer +thin clear 
paint resin +fibre glass 

 

3 Front side: low part of the 
artwork, on left 

↑10 cm; 100 cm Paint layer + clear resin  

4 Front side: low part, middle ↑0-0,5 cm;  175 
cm 

Piant layer + bulb of clear 
resin 

 

5 Front side: low part, on right ↑40-42 cm;  60-

62 cm 

Paint layer + clear resin 
(on top of the layer fiber 
glass + clear resin =not 
present at the sample) 

 

6 Front side: low part, on right 
from the edge of the damaged 

paint layer 

↑5 cm; 35 cm Lichen (yellow) +paint 
layer + clear resin 

 

7 -//- ↑5 cm; 35 cm Lichen (gray) + paint layer 
+ clear resin + fiber glass 

 

8 Front side: low part, on right 
on the edge where surface 

↑5 cm; 0-0,5 cm Lichen +paint layer + clear 
resin + fiber glass 
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folds towards wall behind 

9 -//- ↑c.45cm; ←0-0,5 
cm. 

Paint layer + clear resin 
+fibre glass 

 

10 Front side: on right from the 
edge of the damaged paint 

layer 

↑90-90,5 cm;←10-
10,5 cm 

Paint layer +clear resin 
+something inorganic filler 

medium 

 

11 -//- ↑110cm;→67-68 
cm 

Inorganic filler medium  

12 Front side: on right from the 
edge of the damaged paint 

layer, round shape 

↑90cm;←40cm Paint layer+ clear resin 
+fibre glass +something 
inorganic filler medium 

 

13 Front side : on right, from right 
side of the ‘’screen’’ 

↑78cm;←100cm Paint layer + clear resin  

14 Front side: middle part , 
separate coated fibre glass 

↑70cm; →225-227 
cm 

Paint layer +resin +fibre 
glass 

 

15 Front side: middle part, left 
side of the ‘’screen’’ 

↑110cm;→205-
206cm. 

Paint layer, loose and 
curved layer from the 

bottom surface 

 

16 Front side: middle part, edge 
of the artwork 

↑0-0,5cm;→1 
meter 

Paint layer+ clear resin + 
fibre glass +clear resin 

 

17 Back side: left side of the 
artwork, near the edge of the 

artwork 

↑0-0,5cm;→35-
36cm 

Back side: clear resin+ 
fibre glass 

 

18 -//- ↑c.3cm;→45-46cm Back side: resin +fibre 
glass + clear resin 

 

19 Back side: left side, fastens the 
support material (wood) to the 

artwork 

↑3 cm;→47-48 cm Clear resin + fibre glass 
+clear resin 

 

20 Back side: right side, upper 
part of the artwork, from the 

edge of the artwork 

↑192cm;←0-1cm Clear resin +fibre glass 
+clear resin 

 

21 Front side: right side, upper 
part of the artwork which folds 

towards wall behind of the 
artwork, edge of the artwork 

↑192cm;←0-1cm Paint layer + clear resin 
+fibre glass + clear resin 

 

22 Front side: right side , upper 
part of the artwork 

↑240cm;←1-2 cm Paint layer + clear resin + 
fibre glass +clear resin 

 

23 Back side: the first layers of 
the artwork (under process) 

↑90-91 cm;←46-47 
cm 

Clear resin +fibre glass+ 
clear resin 

 

24 Front side: left side, upper part 
of the artwork (heavy rain 

occurs while taking samples) 

↑138-139 cm;→0-1 
cm 

Paint layer + clear resin 
+fibre glass +clear resin 

 

25 -//- ↑138-139 cm;→0-1 
cm 

Paint layer +clear resin 
+fibre glass +clear resin 

 

26 -//- ↑169-170 cm →93 
cm 

Paint layer + clear resin 
+fibre glass 

 

27 -//- ↑169-170cm; 91 cm Clear resin+ (loose, not 
fasteded to the ground) 

 

28 Front side: left side, upper part 
of the artwork 

↑188cm; →1-1,5 
cm 

Paint layer +clear resin + 
fibre glass +clear resin 

 

29 Front side: left side, upper part 
of the artwork 

↑195cm;→1-1,5 cm Paint layer +clear resin+ 
fibre glass + clear resin 

 

30 Back side: left side, upper part 
of the artwork, from the edge 

of the artwork 

↑188cm; →0-0,5 
cm 

Clear resin +fibre glass + 
clear resin 
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31 -//- ↑193 cm; →0-0,5 
cm 

Clear resin + fibre glass + 
clear resin 

 

 

 4.2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

 
Για το κάθε δείγμα, λήφθηκε ένα μέρος της ποσότητας που είχε διατεθεί από το 

μουσείο, περίπου το 1/3 της συνολικής διαθέσιμης. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά 

ζυγίστηκε η συνολική ποσότητα του κάθε δείγματος σε αναλυτικό ζυγό τεσσάρων 

(4) δεκαδικών ψηφίων, και στη συνέχεια αυτή η ποσότητα τεμαχίστηκε προσεχτικά 

με κοπίδι και ζυγίστηκε ξανά.  

Ακολούθως, η ποσότητα αυτή μεταφέρθηκε σε γουδί όπου έγινε λειοτρίβηση του 

δείγματος. Επιπλέον, στην περίπτωση δειγμάτων που έφεραν ίνες, γινόταν 

προσθήκη  μικρής ποσότητας υγρού αζώτου (Ν2),  ώστε το δείγμα να κρυσταλλωθεί 

και να είναι πιο εύκολη η κονιορτοποίησή του. Η τελική μορφή του δείγματος 

έπειτα από την επιτυχή λειοτρίβησή ήταν αυτή πούδρας.  

 

Πίνακας 4. Συνοπτικός πίνακας των δειγμάτων των δυο έργων τέχνης με τις 

ποσότητες τους που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση με NMR 

‘’Ruotsikielen 

opettaja’’ 

mg 

δείγματος 

‘’Luokakkuva’’ mg 

δείγματος 

2 188 2 155 

3 189 3 260 

4 105 5 426 

5 365 6 495 

6 555 9 378 

8 353 10 709 

11 387 11 783 

13 232 12 791 

18 118 15 83 

19 26 19 369 

  22 1249 

  25 748 

  27 223 

  30 378 

  31 505 
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Στη συνέχεια, με χρήση μεταλλικής σπάτουλας, το δείγμα σε μορφή σκόνης 

μεταφέρθηκε σε φιαλίδια Eppendorf των 1,5ml. Ακολούθησε η προσθήκη 700μl 

(=0,7ml)  δευτεριωμένης ακετόνης -(CD3)2CO με τη χρήση πιπέτας Gilson 1000μl 

(=1ml). Το φιαλίδιο κλείστηκε προσεχτικά και σφραγίστηκε με Parafilm. 

Έπειτα, πραγματοποιήθηκε εκχύλιση του δείγματος σε συσκευή υπερήχων για 1 

ώρα χωρίς θέρμανση. Μετά το πέρας της εκχύλισης το διάλυμα, που συνήθως ήταν 

άχρωμο, διακρινόταν από το στερεό υπόλειμμα. Ωστόσο, ορισμένες φορές επειδή 

τα δείγματα έφεραν χρωστικές, το  εκχυλιζόμενο διάλυμα χρωματιζόταν ανάλογα 

με τις χρωστικές που αυτό έφερε. 

 

Έπειτα έγινε φυγοκέντρηση του δείγματος σε μια μικρής κλίμακας εργαστηριακή 

φυγόκεντρο αφού πρώτα είχαν ρυθμιστεί οι κατάλληλες παράμετροι. Για τα 

συγκεκριμένα δείγματα, ο χρόνος φυγοκέντρησης ρυθμίστηκε στα 10 λεπτά και σε 

8000 στροφές ανά λεπτό (rpm). 

 

Ύστερα από την ολοκλήρωση της φυγοκέντρησης, έγινε μεταφορά του 

υπερκείμενου υγρού  σε ειδικό σωλήνα NMR, το οποίο και σφραγίστηκε με  

Parafilm. Τα δείγματα ήταν πλέον έτοιμα για τις μετρήσεις με τη χρήση της 

φασματοσκοπίας NMR. Αυτή η ακολουθία των βημάτων επαναλήφθηκε για κάθε 

δείγμα ξεχωριστά ομοίως. 

 

 Η λήψη των φασμάτων για τα δείγματα των πολυεστερικών ρητινών 

πραγματοποιήθηκε στο φασματόμετρο NMR Avance III-500 της εταιρείας Bruker. 

Όλα τα φάσματα 1D  και 2D NMR που λήφθηκαν ήταν με 128 scans και 8 dummy 

scans με 256 διαβαθμίσεις ανά 1Κ , ο χρόνος αποδιέγερσης πυρήνα ήταν 2 sec και η 

διάρκεια κάθε παλμού 12μsec ενώ η θερμοκρασία του φασματογράφου ήταν στα 

299Κ. 
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4.3  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ NMR 
 
Για την λήψη ενός φάσματος NMR, είτε αυτό είναι μονοδιάστατο είτε δισδιάστατο, 

ακολουθούμε γενικά το παρακάτω πρωτόκολλο λειτουργίας στο φασματόμετρο. 

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση λήψης φάσματος 1D   για πυρήνα 1H έχουμε τα εξής: 

a. Αρχικά, ανοίγουμε το πρόγραμμα  Βruker TopSpin και πατάμε από το 

κεντρικό μενού την επιλογή BSMS. Από το μενού αυτό πατάμε την επιλογή 

Lift και περιμένουμε μέχρι το οffon. Τότε και μόνο τοποθετούμε το δείγμα 

στην ειδική υποδοχή στον φασματόμετρο NMR. Έπειτα, ξαναπατάμε την 

επιλογή lift για να πάρει το δείγμα.  

b. Στην αρχική επιφάνεια, εισάγουμε την εντολή lock και αυτόματα 

εμφανίζεται μια λίστα με  κοινούς δευτεριωμένους διαλύτες. Από αυτούς 

επιλέγουμε εκείνον που χρησιμοποιήθηκε ως διαλύτης του δείγματος που 

εκχυλίστηκε. 

c. Γράφουμε την εντολή wrpa. Με αυτό τον τρόπο αντιγράφονται τα δεδομένα 

ενός προϋπάρχοντος φάσματος, και στο παράθυρο που ανοίγει, στην 

επιλογή expNo γράφουμε τον νέο αριθμό του φάσματος στον φάκελο που 

έχουμε δημιουργήσει για να αποθηκεύονται τα φασματικά μας δεδομένα. 

d. Εισάγουμε την εντολή re  για να μεταβούμε στο νέο πείραμα . 

e. Εισάγουμε την εντολή getprosol, ώστε να αναγνωστούν από το πρόγραμμα 

οι σωστές πειραματικές παράμετροι για τον τύπο φάσματος που έχει 

επιλεχθεί. 

f. Στην συνέχεια, εισάγουμε την επιλογή atma (automatic tuning and matching 

of probehead), για τη επιλογή του πυρήνα που επιθυμούμε, στην περίπτωσή 

μας 1H. Αφού ολοκληρωθεί αυτό το βήμα πάνω στο κεντρικό μενού πατάμε 

το εικονίδιο sample και επιλέγουμε την εντολή toggle sample rotation.  

g. Εν συνεχεία, εισάγουμε την εντολή rsh (read shim values)   και επιλέγουμε 

ένα πρόσφατο σετ  στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται. 

h. Ακολούθως, γίνεται η επιλογή του εικονιδίου με την ένδειξη tsh (topshim) 

και ρυθμίζω στο tunebefore:z-x-y-xz-yz-z και after: off και πατάμε start. 

Αφού ολοκληρωθεί το shimming κοιτάμε την καρτέλα report  και εκεί που 

γράφει το width θέλουμε να είναι <1  καλό εύρος κορυφής 
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i. Μετά, εισάγουμε την εντολή rga για την αυτοποιημένη εύρεση της 

παραμέτρου rg. 

j. Επιλέγουμε τιμές για τις παραμέτρους ns (number of scans) και                                                 

ds (number of dummy scans) και δίνουμε την εντολή                                          

zg για να ξεκινήσει η λήψη του φάσματος. 

k. Επιθυμητό είναι πρίν από την λήψη ενός φάσματος, να γίνεται η λήψη 

ενός δοκιμαστικού με ns4 και ds0. Έπειτα με τις εντολές efp (Fourier 

transformation) και apk (automatic phase correction) γίνεται 

μετασχηματισμός Fourier και αυτόματη προσαρμογή της φάσης του 

φάσματος,και εξετάζουμε αν η κορυφή του διαλύτη έχει τη σωστή χημική 

μετατόπιση με το μικρό εύρος κορυφής. Αν ναι, τότε εισάγουμε περισσότερα 

scans για την λήψη ενός ολοκληρωμένου φάσματος.  

 

Στη συνέχεια, για την επεξεργασία ενός  1D φάσματος ακολουθούνταν τα 

παρακάτω βήματα: 

i. Εκκίνηση του προγράμματος TopSpin 3.5.b.88.p17. Επιλογή του φακέλου 

όπου γινόταν η αποθήκευση των φασμάτων και εξαγωγή του επιθυμητού 

πειράματος στην επιφάνεια εντολών. 

ii. Εισαγωγή της εντολής efp (Fourier transformation) και apk (automatic phase 

correction). 

iii. Επιλογή στο φάσμα της περιοχής όπου εμφανίζεται ο διαλύτης, και με την 

επιλογή του κατάλληλου εικονιδίου για την διόρθωση της χημικής 

μετατόπισης της κορυφής του διαλύτη  –Αcetone-d62,05 ppm περίπου και 

αποθήκευση. 

iv. Στην συνέχεια γίνεται διόρθωση της φάσηςτου φάσματος ( interactive phase 

correction) και αποθήκευση. 

v. Εισαγωγή της εντολής absn, εντολή που διορθώνει την γραμμή βάσης του 

φάσματος και απαιτείται για την καλή ποσοτικοποίηση των φασμάτων NMR.  
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5.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
  
5.1 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ 

 
Με την τοποθέτηση των δειγμάτων στο φασματόμετρο NMR, λήφθηκαν 

μονοδιάστατα (1D) και δισδιάστατα (2D) φάσματα. Στις Εικόνες 3 και 4 δίνονται τα 

φάσματα 1H NMR δύο αντιπροσωπευτικών δειγμάτων που αναλύθηκαν στην 

παρούσα εργασία. 

 
 
Εικόνα 3.  Φάσμα 1H ΝΜR του δείγματος υπ’ αριθμόν 2 από το έργο τέχνης 

Ruotsikielen oppetaja 
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Εικόνα 4.  Φάσμα 1Η NMR του δείγματος υπ’ αριθμόν 9 από το έργο τέχνης 

Luokakkuva 

 

Όπως φαίνεται στις Εικόνες 3 και 4, τα φάσματα περιέχουν κάποιες 

χαρακτηριστικές κορυφές με συγκεκριμένες μετατοπίσεις που οφείλονται στα 

συστατικά των πολυεστερικών ρητινών των δειγμάτων.  Η ανάθεση των κορυφών 

βασίστηκε σε προηγούμενα δεδομένα από την επιστημονική βιβλιογραφία και την 

σύγκριση με ειδικές βάσεις φασματικών δεδομένων NMR.  Ωστόσο, για την πλήρη 

ανάθεση των φασμάτων  ήταν απαραίτητη η χρήση και της φασματοσκοπίας 2D 

NMR, που απεικονίζει συσχετίσεις μεταξύ των κορυφών τόσο 1H-1H  όσο και μεταξύ 

1H-13C. Στις Εικόνες 5 και 6 δίνονται τα φάσματα 2D NMR δύο αντιπροσωπευτικών 

δειγμάτων που αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία.. 
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Εικόνα 5. Φάσμα 1H-1H gCOSY (πάνω) και 1H-13C gHSQC και gHMBC (κάτω) για το 

δείγμα υπ’ αριθμόν 2 από  τα δείγματα του έργου τέχνης Ruotsikielen oppetaja 
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Εικόνα 6. Φάσμα 1H-1H gCOSY (πάνω) και 1H-13C gHSQC και gHMBC (κάτω)  για το 

δείγμα υπ’ αριθμόν 9 από  τα δείγματα του έργου τέχνης Luokakkuva 

 

Πιο συγκεκριμένα, από τα φάσματα αυτά ταυτοποιήθηκαν στα δείγματα έργων 

τέχνης τα παρακάτω συστατικά: 
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Εικόνα 7. Χημική δομή και αρίθμηση των ενώσεων που ταυτοποιήθηκαν με τη 
Φασματοσκοπία NMR στα δυο έργα μοντέρνας τέχνης της παρούσας εργασίας. 
 

Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται οι χημικές μετατοπίσεις στα φάσματα 1Η και 13C 

NMR  των κορυφών που αντιστοιχούν στις ενώσεις που ταυτοποιήθηκαν, με βάση 

την αρίθμηση της Εικόνας 7. 
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Πίνακας 5. Χημικές μετατοπίσεις  1H  και 13C NMR για τις ενώσεις που 
ταυτοποιήθηκαν στα δείγματα από τα δύο έργα τέχνης 
 

Ένωση δ(ppm) 

Κορυφή 
1
H 

13
C 

 
PG 

1 4.4 67.8 

2 5.46 70.6 

3 1.43 16.6 

PGm 4 4.16 71.5 

5 4.07 65.8 

6 1.18 20 

PGn 7 3.66 65.4 

8 5.14 74.1 

9 1.30 16.5 

PGf 10 3.38 68.3 

11 3.74 70.5 

12 1.06 19.4 

PhE 13 7.77 129.9 

14 7.63 132.2 

BZ 15 7.93 130.2 

16 7.63 13.04 

17 10.05 - 

BA 18 8.04 130.1 

19 7.51 129.2 

20 7.62 133.1 

Sty 21 5.23/ 5.80 114.1 

22 6.76 137.9 

23 7.46 127 

24 7.33 129.4 

25 7.26 128.7 

MP 26 7.75 129.7 

27 7.66 132 

28 3.85 52.8 

 
IB 

29 4.06 7.2 

30 2.05 28.6 

31 0.98 19.4 

 

5.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΑΣΜΑΤΩΝ 

Αρχικά, στις εικόνες 3 και 4 απεικονίζονται τα φάσματα 1H 1D NMR δυο δειγμάτων 

ακόρεστων πολυεστερικών ρητινών και από τα δυο έργα τέχνης. Όπως ήταν  

αναμενόμενο, τα φάσματα NMR έδειξαν την ύπαρξη ενός μείγματος ενώσεων, που 

περιλάμβανε κομμάτια των ρητινών όπως φθαλικούς εστέρες και αλκοόλες, 

πτητικές αρωματικές ενώσεις, καθώς και άλλα προϊόντα αποικοδόμησης των 

πολυεστερικών ρητινών από τα έργα τέχνης. Στις εικόνες 5 και 6 απεικονίζονται τα 

φάσματα 1Η- 1Η g COSY, η χρήση των οποίων ήταν καθοριστικής σημασίας για την 

ταυτοποίηση των διαφόρων τύπων των ελεύθερων και εστεροποιημένων διολών 
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στα εκχυλίσματα. Τα ολιγομερή των πολυεστερικών ρητινών (UPR) βρέθηκαν όλα 

ως κύρια συστατικά των εκχυλισμάτων και πιο συγκεκριμένα όπως φαίνεται και στα 

φάσματα τα φθαλικά και ομάδες πλήρως και μερικώς εστεροποιημένης 

προπυλενογλυκόλης, PG. Σε ορισμένα δείγματα ανιχνεύτηκαν και μικρές ποσότητες 

στυρενίου, ουσία που χρησιμοποιείται ως διασταυρωτής κατά τη σύνδεση των 

ολιγομερών σε ενα τρισδιαστατο πολυμερές πλέγμα και που η παρουσία του 

ισχυροποιεί την τελική δομή της πολυεστερικής ρητίνης. Παράλληλα, έγινε και η 

ταυτοποίηση των ενώσεων  βενζαλδεϋδη και βενζοϊκό οξύ σε όλα τα φάσματα των 

δειγμάτων που μελετήθηκαν. Η βενζαλδεϋδη  είναι παραπροϊόν του στυρενίου και 

προκύπτει από την οξείδωση της πλευρικής του αλυσίδας, ενώ μπορεί να οξειδωθεί 

και περαιτέρω σε βενζοϊκό οξύ. Το στυρένιο και η βενζαλδεϋδη είναι οι κύριες 

πτητικές ενώσεις που βρέθηκαν στα εκχυλίσματα των ρητινών ενώ  ο φθαλικός 

μεθυλεστέρας, που είναι γνωστός κοινός πλαστικοποιητής πολυμερών στη 

βιομηχανίαανιχνεύθηκε στα δείγματα 2, 3 και 11 του έργου Ruotsikielen opettaja. 

 

Ουσιαστικά σε κάθε μονοδιάστατο φάσμα 1H , υπήρχαν τρεις ζώνες κορυφών: μια 

από τα 0ppm έως τα 2 ppm περίπου, μια δεύτερη από τα 2 έως 5,5 ppm και μια 

τελευταία από τα 5,5 έως τα 10 ppm. Η πρώτη ζώνη, περιλαμβάνει τις κορυφές 

λιπαρών ουσιών από τις χρωστικές αλλά και τις κορυφές των μεθυλομάδων από 

όλα τα είδη προπυλενογλυκόλης, με εκείνο της PGf περισσότερο δεξιά σε ppm και 

εκείνο του PG πιο αριστερά ,από το λιγότερο στο περισσότερο εστεροποιημένο. Η 

δεύτερη ζώνη ,έχει τις κορυφές των μεθινικών/μεθυλενικών ομάδων αλλά και  

εκείνες των μεθινικών ομάδων των διαφόρων τύπων προπυλενογλυκόλης κατά 

αυξανόμενο ποσοστό εστεροποίησης. Τέλος, η τελευταία ζώνη ήταν αυτή των 

αρωματικών συστατικών όπως και προσδιορίστηκε με τις έντονες κορυφές των 

φθαλικών εστέρων και πάντα εκείνες της βενζαλδεϋδης και του βενζοϊκού οξέος.  

Όσον αφορά στο στυρένιο, δεν ήταν πάντα παρόν στα δείγματα και συνήθως η 

ταυτοποίηση του περιοριζόταν στην ανίχνευση της κορυφής 21 του Πίνακα 5. 

Στην συνέχεια για τον προσδιορισμό και την ανάλυση του ποσοστού φθοράς 

πραγματοποιήθηκαν οι κατάλληλες ποσοτικοποιήσεις με χρήση του προγράμματος 

TopSpin 3.5  
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5.3 ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ 

 

Στους παρακάτω πίνακες απεικονίζονται οι ποσοτικοποιήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στα δείγματα με βάση την μάζα του εκάστοτε δείγματος. 

Ωστόσο σε κάποια δείγματα δεν ήταν εφικτή η ολοκλήρωση λόγω του μικρού 

βάρους που διατίθετο και λόγω απουσίας ορισμένων κορυφών των συστατικών των 

πολυεστερικών ρητινών που αναλυόταν. Ταυτόχρονα, πρέπει να αναφερθεί πως σε 

κάποια δείγματα για τον ποσοτικό προσδιορισμό των συστατικών τους 

χρησιμοποιήθηκαν πολλές κορυφές και για αυτό τον λόγο υπολογίστηκε ο μέσος 

όρος των ολοκληρωμάτων και προσδιορίστηκε η τυπική απόκλιση των μετρήσεών  

τους. 
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Πίνακας 6. Χημική σύσταση των ολιγομερών και των οργανικών καταλοίπων στα δείγματα από το έργο τέχνης Ruotsikielen opettaja 
 
 

 

 
 
 
 

Samples UPR2 UPR 3 UPR 4 UPR5 UPR 6 UPR 8 UPR 11 UPR 13 UPR 18 UPR19 

Mg 188 189 105 365 555 353 387 232 118 26 

BZ 0,0071 0,0029 0,00036 0,0044 0 0 0,0051 0,0029 0 0 

BA 0,032 
(±0.006) 

0,0090 
(±0.0006) 

0,0028 
(±0.003) 

0,015 0 0,00040 0,016 0,017 0,0063 0,015 
(±0.01) 

PG 0,054 0,069 0,0077 0,088 0,16 0,063 0,067 0,26 0,14 0,051 

PGn 0,024 0,020 0,015 0,030 0,039 0,012 0,031 0,038 0,023 0,036 

PGm 0,059 0,084 0,017 0,11 0,025 0,012 0,031 0,046 0,064 0,057 

PGf 0,053 0 0,091 0,16 0,24 0,11 0 0,094 0,24 0,33 

Sty 0,012 0,0079 0,0035 0,0055 0 0 0,0014 0,0056 0,0051 0 

Phthalates 0,23 0,32 0,068 0,48 0,73 0,32 0,26 0,31 0,25 0,33 

 SUM PG ΥΔΡΟΛ. 0,00044 0,00055 0,00031 0,00039 0,00011 6,84 E-05 0,00016 0,00036 0,00074 0,0036 

PG ΕΣΤΕΡ. /P CH ΥΔΡΟΛ. 0,0035 0,0035 0,0023 0,0017 0,0044 0,0074 0,0028 0,013 0,014 0,021 
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Πίνακας 7.  Χημική σύσταση των ολιγομερών και των οργανικών καταλοίπων στα δείγματα από το έργο τέχνης Luokakkuva 
 
 

 

Samples  T2 T3  T5 T6 T9 T10 T11 T12 T15 T19 T22 T25 T27 T30 T31 

mg  155 260  426 495 378 709 783 791 83 369 1249 748 223 378 505 

BZ  0,00044 0,00085  0,0043 0,0048 0,0015 0,0042 0 0,0080 0 0 0,0018 0,0022 0,00069 0,00093 0,00052 

BA  0,072 

(±0.01) 

0,13 

(±0.03) 

 0,048 

(±0.002) 

0,04 

(±0.009) 

0,024 

(±0.006) 

0,065 

(0.01) 

0,0018 

(±0.001) 

0,041 

(±0.005) 

0,0049 

(±0.005) 

0,044 

(±0.01) 

0,025 

(±0.004) 

0,080 

(±0.02) 

0,062 

(±0.01) 

0,051 

(±0.01) 

0,046 

(±0.01) 

PG  0,14 0,29  0,33 0,23 0,13 0,28 0,49 0,53 0,024 0,13 0,10 0,24 0,21 0,21 0,23 

PGn  0,040 0,092  0,11 0,082 0,042 0,10 0,0065 0,20 0,00075 0,045 0,036 0,088 0,056 0,066 0,072 

PGm  0,14 0,24  0,16 0,27 0,091 0,22 0,092 0,51 0,14 0,077 0,076 0,20 0,12 0,076 0,14 

PGf  0,0069 0,0048  0 0,015 0,0087 0,017 0 0 0,010 0 0,0035 0,014 0 0,012 0,017 

Sty  0,0021 0,00020  0 0 0 0 0 0,0024 0 0 0,00047 0,00066 0 0,00048 0,00010 

PhE  0,36 0,82  0,80 0,62 0,32 0,74 0,41 1,23 0,076 0,32 0,25 0,66 0,51 0,58 0,58 

SUM PG 

ΥΔΡΟΛ.  

 0,0012 0,0013  0,00065 0,00072 0,00035 0,00046 0,00012 0,00090 0,0017 0,00033 9 1E-05 0,00038 0,00080 0,00038 0,00042 

PG 

ΕΣΤΕΡ. 

/PG 

ΥΔΡΟΛ 

 0,023 0,013  0,0074 0,0062 0,0082 0,0042 0,096 0,004 0,40 0,0081 0,0023 0,0040 0,017 0,0085 0,0066 
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Όπως φαίνεται και στους Πίνακες 6 και 7, όλα τα δείγματα έχουν μεγάλες 

ποσότητες φθαλικών σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και σε ποσά που 

υπερβαίνουν το 60% του συνόλου των συστατικών. Στις παρακάτω εικόνες 

απεικονίζεται διαγραμματικά η σύσταση των δειγμάτων και φαίνεται εκτός από τα 

φθαλικά και η ποσότητα των πλήρως υδρολυμένων και εστεροποιημένων 

προπυλενογλυκολών για όλα τα δείγματα που μελετήθηκαν σε αυτή την εργασία. 

 

 
 

 
 
Εικόνα 8. Διαγραμματική απεικόνιση της σύστασης των δειγμάτων από τα δυο έργα 
τέχνης. Πάνω: Ruotsikielen opettaja , κάτω: Luokakkuva  
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Παρατηρώντας και τα δυο διαγράμματα είναι φανερό πως το μεγαλύτερο μέρος 

από τις διόλες το καλύπτει η  πλήρως εστεροποιημένη προπυλενογλυκόλη με τις 

υδρολυμένες μορφές της να υστερούν. Ωστόσο για να συναχθεί ένα συμπέρασμα 

περί φθοράς, οι διάφορες μορφές της υδρολυμένης προπυλενογλυκόλης 

αθροίζονται και ο λόγος της εστεροποιημένης προς αυτό το άθροισμα δίνει την 

φθορά. Αυτό συμβαίνει καθώς η παρουσία των ελεύθερων πολικών ομάδων –ΟΗ 

αυξάνουν τον υδρόφιλο χαρακτήρα των επιφανειακών πολυεστερικών ρητινών με 

αποτέλεσμα το εκάστοτε έργο τέχνης να υπόκειται σε διάβρωση-φθορά λόγω της 

υδρολυτικής διάσπασης των πολυεστερικών αλυσιδών.  Όπως και παρατηρήθηκε, 

το ποσοστό των υδρολυμένων μορφών στις περισσότερες περιπτώσεις (βλέπε 

εικόνα 9) υπέρβαινε αυτό των εστεροποιημένων και συνεπώς τα έργα τέχνης είχαν 

υποστεί σε κάθε περίπτωση φθορά.   
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Εικόνα 9. Διάγραμμα που απεικονίζει την σχέση μεταξύ των υδρολυμένων μορφών 

προπυλενογλυκόλης και της εστεροποιημένης για όλα τα δείγματα που 

μελετήθηκαν. Πάνω: Ruotsikielen opettaja, κάτω : Laukakkuva  

 

Όσον αφορά στο στυρένιο, παρατηρήθηκε πως τα δείγματα από το έργο Laukakkuva 

παρείχαν πολύ μικρές ποσότητες έως και καθόλου σε κάποιες περιπτώσεις. 

Παράλληλα εκεί που εντοπιζόνταν η μικρή περιεκτικότητα σε στυρένιο, συνήθως 

εμφανιζόταν πιο αυξημένα τα ποσοστά του βενζοϊκού οξέος με εκείνα της 

βενζαλδεΰδης σε μικρότερο βαθμό. Αυτό εκδήλωνε την πλήρη οξείδωση του 

στυρενίου στα δυο παραπροϊόντα του και ενδεχομένως μεγαλύτερη ευθραυστότητα 

των πολυεστερικών ρητινών. Το μικρό ποσοστό του στυρενίου, σημαίνει 

ταυτόχρονα μεγαλύτερο ποσοστό προπολενογλυκόλης και φθαλικών, με 

μεγαλύτερο βαθμό εστεροποίησης με κατά συνέπεια μεγαλύτερες πιθανότητες 

αποδόμησης του πολυμερούς μέσω υδρόλυτικής διάσπασης των εστερικών δεσμών 

[3]. Αυτό αποτελεί και έναν δείκτη γήρανσης των έργων τέχνης, με εκείνα που έχουν 

μικρότερο ποσοστό στυρενίου και μεγάλα ποσοστά βενζοϊκών να είναι 

χρονολογικώς πιο παλιά.  
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Αυτό παρατηρείται και μέσω συγκρίσεως των  τιμών αυτών των πτητικών 

αρωματικών ενώσεων μεταξύ των  δειγμάτων από τα δυο έργα τέχνης που 

λήφθηκαν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως και ήταν αναμενόμενο, τα ποσοστά 

του στυρενίου θα ήταν μεγαλύτερα για το πρώτο εκ των δυο που είναι ένα έργο 

εσωτερικού χώρου με μικρότερη διάβρωση από το δεύτερο που είναι ένα έργο  

εξωτερικού χώρου και καθημερινά εκτίθεται στην υγρασία της ατμόσφαιρας και σε 

ακραίες θερμοκρασίες. Ταυτόχρονα μεταξύ των δειγμάτων του έργου Laukakkuva 

υπήρξαν και κάποια από το πίσω μέρος του (δείγματα 9, 30 και 31). Αυτά 

αναμένεται να έχουν υποστεί μικρότερη διάβρωση και τα ποσοστά των ενώσεων 

αυτών να είναι μέσα στα πλαίσια του φυσιολογικού σε σύγκριση με εκείνα από το 

μπροστινό μέρος. Παρακάτω αναπαρίσταται διαγραμματικά η σχέση μεταξύ της 

βενζαλδεΰδης και του βενζοϊκού οξέος σε όλα τα δείγματα και που δίνουν στοιχεία 

για το ποσοστό φθοράς των έργων τέχνης.   
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Εικόνα 10. Σύγκριση μεταξύ των τιμών της βενζαλδεΰδης και του βενζοϊκού οξέος 
στα διάφορα δείγματα από τα δυο έργα τέχνης . Πάνω Ruotsikielen opettaja ,Κάτω: 
Luokakkuva 
  
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ορισμένα φάσματα παρατηρήθηκαν κάποιες επιπλέον 

κορυφές. Εφόσον λοιπόν τα δείγματα στην πλειονότητα τους δεν έφεραν  τον 

μεθυλιωμένο φθαλικό εστέρα ως πλαστικοποιητή, αυτές οι κορυφές φαίνεται να 

ανήκουν στον ισοβουτυλιωμένο φθαλικό εστέρα και όπως βρέθηκαν στα φάσματα 

άνθρακα με σήματα στα 0,98 ppm και στα δισδιάστατα φάσματα με την σύζευξη 

4,06 και 2,05 ppm περίπου. 

 

Τέλος, σε ορισμένα μονοδιάστατα φάσματα 1H NMR των δειγμάτων από τα δύο 

έργα τέχνης, παρατηρήθηκε μια ευρεία περιοχή κορυφών στα 6,7-7,4 ppm που δεν 

μπορούσε να χαρακτηριστεί απολύτως. Σε αυτό το εύρος εμφανιζόνταν μια οξεία 

κορυφή στα 6,74-6,80 και μια περιοχή πολλαπλών κορυφών στα 7,15 ppm στα 7,24 

ppm και στα 7,35 ppm συγκεκριμένα. Οι παραπάνω κορυφές πιθανώς να 

συνδέονται με την παρουσία πολυστυρενίου στα δείγματα μέσω της αποδόμησης 

των πολυεστερικών ρητινών λόγω της υγρασίας που σπάει το πολυμερικό δίκτυο 
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στα ολιγομερή του και κυρίως σε αυτά τα δείγματα από το εξωτερικό έργο τέχνης 

Luokakkuva όπως και παρατηρήθηκε (πλην των δειγμάτων 11 και 15 που δεν 

εμφανίστηκε η κορυφή στα 6,75-6,80). Αυτό είναι φανερό στα δείγματα που 

παρατηρείται μεγαλύτερο ποσοστό των ολιγομερών φθαλικών και 

προπυλενογλυκόλης. Παρακάτω παρουσιάζονται στην Εικόνα 11 συγκριτικά οι 

κορυφές τριών δειγμάτων που απεικονίζουν αυτή την περιοχή. 

 

 

 

 

Εικόνα 11. Σχηματική απεικόνιση της αρωματικής περιοχής του φάσματος NMR 
κορυφών που εμφανίζονται για το πολυστυρένιο για τρια διαφορετικά δείγματα  
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Η φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, όπως φαίνεται και από τα 

αποτελέσματα αυτής της εργασίας, είναι μια αξιόπιστη τεχνική για την ανάλυση 

πολυμερικών υλικών σε έργα πολιτισμικής κληρονομιάς. Εκτός από τις πληροφορίες 

που δίνει σχετικά με την χημική σύσταση των αναλυόμενων δειγμάτων, παρέχει και 

πληροφορίες όσον αφορά τον τρόπο παρασκευής των ρητινών που 

χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του έργου. Επιπλέον, δίνει σημαντικές 

πληροφορίες για την αποδόμηση και τον βαθμό της φθοράς που έχει υποστεί το 

πολυμερικό δίκτυο των ακόρεστων πολυεστερικών ρητινών σύμφωνα με την 

υδρολυτική διάσπαση που πιθανώς να έχει συμβεί.  

Στην συγκεκριμένη εργασία, όσον αφορά στην συσταση των ακόρεστων 

πολυεστρικών ρητινών, δυο ήταν κυρίως τα συστατικά που ανιχνεύτηκαν και 

συγκεκριμένα η προπυλενογλυκόλη στις διάφορες μορφές της και ο φθαλικός 

εστέρας. Ακόμη βρέθηκαν  μικρές ποσότητες στυρενίου, βενζαλδεΰδης και 

βενζοϊκού οξέος. Βρέθηκε οτι το ποσοστό των υδρολυμένων PGs υπερέβαινε εκείνο 

των πλήρως εστεροποιημένων PGs και στα δύο έργα σύγχρονης τέχνης, γεγονός που 

καταδεικνύει την παλαίωση τους. Ένας ακόμη παράγοντας που συνέβαλε στην 

διαπίστωση του βαθμού φθοράς ήταν οι αυξημένες ποσότητες των οξειδωμένων 

μορφών του διασταυρωτή (στυρενίου) μεταξύ των πολυμερικών αλυσίδων. Τέλος, 

παρατηρήθηκε πως το έργο τέχνης που ήταν εκτεθειμένο εντός του μουσείου ήταν 

λιγότερο χημικά γηρασμένο σε σχέση με το εξωτερικά εκτεθειμένο έργο τέχνης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 
Εικόνα του έργου τέχνης ‘’Ruotsikielen oppetaja’’,  όπου φαίνονται οι θέσεις των 
ληφθέντων δειγμάτων 
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Εικόνα του έργου τέχνης ‘’Luokakkuva’’ , όπου φαίνονται οι θέσεις των ληφθέντων 
δειγμάτων 

 
 
 

 
 
 Φάσμα 2D COSY NMR 1H δείγμα υπ’ αριθμόν 9 από το έργο τέχνης Luokakkuva  
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Φάσμα 2D HSQC NMR  για το δείγμα υπ’ αριθμόν 2 από το έργο τέχνης Ruotsikielen 
opettaja 
 

 


