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Εισαγωγή
Στο παρόν παραδοτέο παρατίθενται οι ακόλουθες εργασίες:
1. Δύο εργασίες οι οποίες παρουσιάστηκαν στο «10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό
Συνέδριο Χημικής Μηχανικής», το οποίο υλοποιήθηκε στις 4-6 Ιουνίου 2015
στην Πάτρα.

 Καλαμπούνιας Α., Μαλέα Α., Παναγιάρης Γ., Μπογοσιάν Σ. (2015).
“Δομικός χαρακτηρισμός περγαμηνών σε μοριακό επίπεδο με
φασματοσκοπία Raman”. 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής
Μηχανικής, Πάτρα, 4-6 Ιουνίου 2015.
 Καλαμπούνιας Α.Γ., Τρίμπλας Α, Beobibe A.S., Βογιατζής Γ.Α., Καραντώνη
Ε., Πούρνου Α., Παναγιάρης Γ., Μπογοσιάν Σ. (2015). “Η φασματοσκοπία
Raman σαν αναλυτικό εργαλείο για τη μελέτη της τεχνητής γήρανσης
δειγμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς “, 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό
Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 4-6 Ιουνίου 2015.
2. αναρτημένη γραπτή εργασία (poster), η οποία
παρουσιάστηκε στο επιστημονικό συνέδριο
«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ», το οποίο
υλοποιήθηκε στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2015 στο
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

 Ε. Φώτου, Ε. Πάνου-Πομώνη, Ε. Ιωακείμογλου, Αικ. Μαλέα, Γ.
Παναγιάρης, Μ. Σακαρέλλου-Δαϊτσιώτου (2015). “Keratin and collagen
polypeptide models as a means for assessing the deterioration of organic
materials of cultural heritage”, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, 28-29
Σεπτεμβρίου 2015, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα.
3

3. το κείμενο που υποβλήθηκε και εγκρίθηκε προς δημοσίευση στο περιοδικό «Το
Μουσείο», το οποίο αποτελεί περιοδική έκδοση του Κέντρου Μουσειακών
Ερευνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 Zervos S., Choulis K. & Panagiaris G. (2016). Μελέτη της γήρανσης του
χαρτιού. Τεχνητή γήρανση σε κλειστά δοχεία, Το Μουσείο, (υπό
δημοσίευση).
4. το κείμενο που κατατέθηκε προς δημοσίευση στο open access περιοδικό
Heritage Science.

 Stamatis C. Boyatzis, Georgia Velivasaki and Ekaterini Malea. A Study of
the Deterioration of Aged Parchment Marked with Laboratory Iron Gall
Inks Using ATR-FTIR Spectroscopy and Micro Hot Table, Heritage Science,
submitted for publication.

4

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4
Συμμετοχή στο περιοδικό «Το Μουσείο», με την ακόλουθη εργασία:
«Μελέτη της γήρανσης του χαρτιού. Τεχνητή γήρανση σε κλειστά δοχεία»
Σ. Ζερβός1, Κ. Χούλης2, Γ. Παναγιάρης2
1
1

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης , Τ.Ε.Ι Αθήνας, Ελλάδα
Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Τ.Ε.Ι Αθήνας, Ελλάδα

Περίληψη
Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Θαλής - ΤΕΙ Αθήνας: Διερεύνηση των επιδράσεων των
περιβαλλοντικών παραγόντων στα οργανικά υλικά τεκμήρια φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς», μελετήθηκε η επίδραση της τεχνητής γήρανσης σε διάφορα οργανικά υλικά.
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής της τεχνητής
γήρανσης σε σφραγισμένα δοχεία στις ιδιότητες του χαρτιού.
Μετρήθηκε η αντοχή στο σκίσιμο, ο βαθμός πολυμερισμού της κυτταρίνης (από τον οποίο
υπολογίστηκε το ποσοστό των γλυκοζιτικών δεσμών δ% που έχει σπάσει κατά τη διάρκεια
της γήρανσης), το pH και οι συντεταγμένες L* και b* του χρωματικού συστήματος
CIEL*a*b* δειγμάτων χαρτιού Whatman no 2, τα οποία υποβλήθηκαν σε τεχνητή γήρανση
σε σφραγισμένα δοχεία για χρονικά διαστήματα 20, 40, 60, 80, 100, 120 και 140 ημερών, σε
θερμοκρασία 90°C και 75%RH.
Τα αποτελέσματα έδειξαν επιταχυνόμενη υποβάθμιση όλων των παραπάνω ιδιοτήτων του
χαρτιού, συμβατή με το κινητικό μοντέλο της αυτοκαταλυόμενης υδρόλυσης της
κυτταρίνης, που έχει αναπτυχθεί αναλυτικά σε προηγούμενη δημοσιευμένη εργασία του
συγγραφέα.
Στην παρούσα μελέτη, διερευνάται κυρίως η μεταβολή της αντοχής στο σκίσιμο, και
εξετάζεται αν το κινητικό μοντέλο της αυτοκαταλυόμενης υδρόλυσης της κυτταρίνης
μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση της. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται και συζητούνται
τα αποτελέσματα των μετρήσεων του βαθμού πολυμερισμού, του χρώματος, και του pH
του χαρτιού μετά από τεχνητή γήρανση, και επιχειρείται η προσαρμογή τους στο
παραπάνω κινητικό μοντέλο.
Η επιτυχημένη προσαρμογή των τιμών της αντοχής στο σκίσιμο στην εξίσωση του
μοντέλου, υποδεικνύει ότι το μοντέλο της αυτοκαταλυόμενης όξινης υδρόλυσης της
κυτταρίνης μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία για την περιγραφή των μεταβολών της
αντοχής στο σκίσιμο. Παράλληλα, επαληθεύτηκε η εφαρμογή του μοντέλου και για τις
άλλες ιδιότητες του χαρτιού που μελετήθηκαν στην εργασία αυτή (δ%, L* και b*).
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Εισαγωγή
Στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Θαλής - ΤΕΙ Αθήνας - Διερεύνηση των επιδράσεων των
περιβαλλοντικών παραγόντων στα οργανικά υλικά τεκμήρια φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς» και του έργου με τίτλο «Διερεύνηση των επιδράσεων των περιβαλλοντικών
παραγόντων στα οργανικά υλικά τεκμήρια φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς»,
μελετήθηκε η επίδραση της τεχνητής γήρανσης σε διάφορα οργανικά υλικά (Zervos et al.,
2014). Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής της
τεχνητής γήρανσης σε σφραγισμένα δοχεία στις ιδιότητες του χαρτιού.
Από όλα τα οργανικά υλικά που φυλάσσονται σε μουσεία, αρχεία και βιβλιοθήκες, μόνο για
το χαρτί υπάρχουν εμπεριστατωμένες μελέτες για την επίδραση των περιβαλλοντικών
συνθηκών στην ταχύτητα της γήρανσης του (Fellers et al., 1989; Emsley & Stevens, 1994;
Shahani et al., 2001; Zervos, 2010). Στα πλαίσια των μελετών αυτών:
•

•

•
•

•

•

•

Έχουν μελετηθεί και σε μεγάλο βαθμό αποσαφηνιστεί οι μηχανισμοί που είναι
υπεύθυνοι για την γήρανση του χαρτιού, και έχουν συσχετιστεί με τις συνθήκες της
γήρανσης (Feller et al., 1986; Zou et al., 1994; Zou et al., 1996a; Stephens et al., 2008).
Έχουν προταθεί κινητικά μοντέλα που συνδέουν την ταχύτητα της γήρανσης με την
θερμοκρασία, τη σχετική υγρασία, την οξύτητα του χαρτιού, τη συγκέντρωση διάφορων
προσθέτων κ.λπ. (Zou et al., 1994; Zou et al., 1996a; Shahani et al., 2001; Stephens et al.,
2008; Menart et al., 2011).
Έχει μελετηθεί η επίδραση ατμοσφαιρικών ρύπων (SO 2 , NO x και Ο 3 ) στην ταχύτητα της
γήρανσης (Havermans, 1995; Menart et al., 2014).
Έχουν προταθεί και προτυποποιηθεί διάφορα πρωτόκολλα τεχνητής γήρανσης (ISO
5630-2, 1985; ISO 5630-1, 1991; ISO 5630-3, 1996). Ειδικά, το 2002 προτυποποιήθηκε
ένα πρωτόκολλο τεχνητής γήρανσης σε κλειστά δοχεία (ASTM D 6819-02, 2002), το
οποίο προσομοιώνει ικανοποιητικά την φυσική γήρανση του χαρτιού (Shahani et al.,
2001).
Έχουν ταυτοποιηθεί τα προϊόντα της φυσικής και της τεχνητής γήρανσης του χαρτιού,
και έχουν σε ένα βαθμό μελετηθεί οι συσχετισμοί τους με τις συνθήκες της γήρανσης
(Erhardt et al., 1999; Shahani et al., 2001; Lattuati-Derieux et al., 2006; Strlič et al., 2007;
Strlič et al., 2009).
Έχουν προταθεί διάφορες τεχνικές για την εκτίμηση του χρήσιμου χρόνου ζωής του
χαρτιού, που στηρίζονται στη τεχνητή γήρανση και την εξίσωση του Arrhenius (Bansa &
Hofer, 1989; Emsley & Stevens, 1994; Zou et al., 1996a, 1996b; Ding & Wang, 2007;
Zervos, 2010).
Έχουν διερευνηθεί διεξοδικά οι μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον
χαρακτηρισμό του χαρτιού και την ποσοτική εκτίμηση των αποτελεσμάτων της
γήρανσης του (Shahani et al., 2001; Strlič et al., 2005; Zervos & Moropoulou, 2006; Strlič
et al., 2007; Lichtblau et al., 2008).

Οι περισσότερες από τις μελέτες αυτές περιλαμβάνουν την έκθεση δειγμάτων διαφόρων
τύπων σύγχρονου και ιστορικού χαρτιού σε ελεγχόμενες ατμόσφαιρες σε θαλάμους
τεχνητής γήρανσης. Οι θερμοκρασίες που προτείνονται είναι μεταξύ 70 έως 100°C (Emsley
& Stevens, 1994; Shahani et al., 2001; Zervos, 2010). Τα πειράματα αυτά έχουν εκτελεστεί
σε ολόκληρη την έκταση των δυνατών σχετικών υγρασιών.
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Σε προηγούμενη μελέτη διερευνήθηκε η μεταβολή ορισμένων ιδιοτήτων του χαρτιού μετά
από τεχνητή γήρανση σε σφραγισμένα δοχεία στους 80°C και 75% RH (Zervos &
Moropoulou, 2005). Μελετήθηκαν από τις μηχανικές ιδιότητες η αντοχή στις αναδιπλώσεις
και η εφελκυστική αντοχή. Προτάθηκε επίσης ένα κινητικό μοντέλο που στηρίζεται στην
αυτοκατάλυση, το οποίο εκφράζει την μεταβολή διαφόρων βασικών ιδιοτήτων του χαρτιού
σε σχέση με τον χρόνο της γήρανσης:
P = P o ± C . (2 k . t – 1)

(1)

όπου P o και P η τιμή της ιδιότητας σε χρόνο 0 και t και C και k = σταθερές.
Στην παρούσα μελέτη διερευνάται η μεταβολή της αντοχής στο σκίσιμο, και εξετάζεται αν
το κινητικό μοντέλο της εξίσωσης 1 μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση της.
Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται και συζητούνται τα αποτελέσματα των μετρήσεων του
βαθμού πολυμερισμού, του χρώματος, και του pH του χαρτιού μετά από τεχνητή γήρανση,
και επιχειρείται η προσαρμογή τους στο παραπάνω κινητικό μοντέλο.

Πειραματικό Μέρος
Για την κατασκευή των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε χαρτί φίλτρου από καθαρή κυτταρίνη
τύπου Whatman no 2. Οι διαστάσεις των δειγμάτων (7,6Χ6,5cm) καθορίστηκαν από τις
απαιτήσεις δείγματος για την μέτρηση της αντοχής στο σκίσιμο.
Τα δείγματα τοποθετήθηκαν σε γυάλινα δοχεία 3 λίτρων (Εικ. 1), που περιείχαν 150 ml
κορεσμένου διαλύματος NaCl, για τη ρύθμιση της σχετικής υγρασίας στο 75% (Greenspan,
1977), τα οποία σφραγίστηκαν αεροστεγώς με δακτυλίους ελαστικού σιλικόνης (silicone
rubber). Τα δοχεία θερμοστατήθηκαν στους 90°C σε πυριατήριο, στο ποίο παρέμειναν για
χρονικά διαστήματα 20, 40, 60, 80, 100, 120 και 140 ημερών.
Για τον προσδιορισμό της αντοχής στο σκίσιμο χρησιμοποιήθηκε όργανο μέτρησης τύπου
Elmendorf της εταιρείας Lorentzen and Wettre. Εκτελέστηκαν 12 μετρήσεις για κάθε
χρονικό διάστημα γήρανσης. Ο προκλιματισμός και ο κλιματισμός των δειγμάτων (23ºC και
25% RH για 24 ώρες και 23±1ºC και 50±2% RH αντίστοιχα) πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα
με το πρότυπο TAPPI T 402 om-88 (1988).
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Εικόνα 1: Δοχείο 3 λίτρων που χρησιμοποιήθηκε για την γήρανση των δειγμάτων. Τα δείγματα έχουν
αναρτηθεί με λινή κλωστή από το ελατήριο σφράγισης ώστε να μην έρχονται σε επαφή με το διάλυμα
NaCl στον βυθό του δοχείου.

Για τη μέτρηση των χρωματικών συντεταγμένων L* και b* του συστήματος CIEL*a*b*
χρησιμοποιήθηκε χρωματόμετρο Dr. Lange spectrocolor LMG 183. Σε κάθε δείγμα χαρτιού
λήφθηκαν 5 μετρήσεις σε διάφορα σημεία και υπολογίστηκε ο μέσος όρος για κάθε δείγμα.
Ο προσδιορισμός του μέσου βαθμού πολυμερισμού (DPv) έγινε ιξωδομετρικά σύμφωνα με
το πρότυπο ASTM D 1795-96 (R2001). Το ιξωδόμετρο (τύπου Ubbelohde) θερμοστατείται σε
υδρόλουτρο (Εικ. 2) με αναδευτήρα στους 25±0,1°C και η διάμετρος του τριχοειδούς του
επιλέγεται έτσι ώστε οι χρόνοι εκροής να είναι στην περιοχή των 80-300 sec. Για τη διάλυση
της κυτταρίνης χρησιμοποιήθηκε έτοιμο διάλυμα υδροξειδίου της χαλκοαιθυλενοδιαμίνης
(1,00 ± 0,01Μ σε χαλκό) με μοριακή αναλογία αιθυλενοδιαμίνης σε χαλκό 2 ± 0,1 προς 1
(Merck), το οποίο αραιώθηκε με ίσο όγκο νερού μέχρι διπλάσιου όγκου.
Οι τιμές του DP μετατράπηκαν σε τιμές δ%, δηλαδή ποσοστού δεσμών που έχουν σπάσει σε
χρόνο t με τον τύπο (Ζερβός, 2004; Zervos & Moropoulou, 2005):

όπου DP t και DP 0 οι τιμές του βαθμού πολυμερισμού τις χρονικές στιγμές t και 0, και δ% το
ποσοστό % των γλυκοζιτικών δεσμών που έχουν σπάσει σε χρόνο t.
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Εικόνα 2. Πειραματική διάταξη για τη μέτρηση του ιξώδους. Διακρίνονται το ιξωδόμετρο τύπου
Ubbelohde, το υδρόλουτρο που έχει θερμοστατηθεί στους 25°C και το χρονόμετρο.

Παρουσίαση αποτελεσμάτων – Συζήτηση
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων (πειραματικές τιμές, exp),
οι τιμές που προβλέπονται από το μοντέλο (pred), οι εξισώσεις που περιγράφουν την κάθε
ιδιότητα (Zervos & Moropoulou, 2005), ο συντελεστής προσαρμογής στην εξίσωση του
μοντέλου (R2), καθώς και οι εκτιμήσεις των παραμέτρων με το σφάλμα τους. Οι
συντελεστές προσαρμογής είναι πολύ υψηλοί, καταδεικνύοντας έτσι την επιτυχημένη
εφαρμογή του μοντέλου.
Το κινητικό μοντέλο αποπολυμερισμού της κυτταρίνης που χρησιμοποιήθηκε περιγράφει
την αυτοκαταλυόμενη όξινη υδρόλυση της κυτταρίνης, η οποία οφείλεται στην παραγωγή
και συσσώρευση όξινων προϊόντων της γήρανσης στην ατμόσφαιρα του δοχείου γήρανσης
(Ζερβός, 2004; Zervos & Moropoulou, 2005). Η παραγωγή όξινων συστατικών κατά την
γήρανση του χαρτιού έχει δειχθεί από πολλούς ερευνητές (Shahani et al., 2001; Shahani &
Harrison, 2002; Lattuati-Derieux et al., 2006; Dupont et al., 2007), και έχει επιβεβαιωθεί και
για την πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε εδώ (Ζερβός, 2004; Zervos &
Moropoulou, 2005).
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Πίνακας 1. Αποτελέσματα των μετρήσεων (επεξηγήσεις στο κείμενο).

Η παραγωγή όξινων ενώσεων κατά τη διάρκεια της γήρανσης υποστηρίζεται και από
την ελάττωση του pH του χαρτιού, η οποία αναφέρεται από διάφορους ερευνητές,
αλλά και μετρήθηκε και στην παρούσα μελέτη (βλ. Πίν. 1).
1,0

Ποσοστό των δεσμών που έχουν σπάσει (δ%)

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
0

30

60

90
days of ageing

120

150

Εικόνα 3. Γραφική παράσταση του ποσοστού των δεσμών (δ%) που έχουν σπάσει σε χρόνο t.

Το μοντέλο, σύμφωνα με τους περιορισμούς που τέθηκαν κατά την θεωρητική του
ανάπτυξη, εφαρμόζεται για τιμές του δ% (δηλ. του ποσοστού των γλυκοζιτικών δεσμών που
έχουν σπάσει) κάτω από 0,6-0,7% (που αντιστοιχεί σε τιμές του DP γύρω στο 250), και μέχρι
την έναρξη της προσβολής των κρυσταλλιτών της κυτταρίνης. Από το σημείο αυτό και μετά,
η ταχύτητα της υδρόλυσης μειώνεται λόγω στερεοχημικής παρεμπόδισης και το μοντέλο
παύει να εφαρμόζεται. (Ζερβός, 2004; Zervos & Moropoulou, 2005).
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Εικόνα 4. Γραφική παράσταση των αποτελεσμάτων της μέτρησης της αντοχής στο σκίσιμο (Tearing
Resistance, TR), του δ% (ποσοστό γλυκοζιτικών δεσμών που έχουν σπάσει σε χρόνο t), του L* και b*
για τις πρώτες 100 ημέρες γήρανσης. exp: πειραματικές τιμές, pred: προβλεπόμενες τιμές από το
μοντέλο.

Για τους παραπάνω λόγους, το μοντέλο εφαρμόστηκε μέχρι τις 100 ημέρες γήρανσης, και
τιμές του δ%<0,7 (DP<250). Είναι φανερό ότι η πρόβλεψη του μοντέλου επαληθεύεται,
αφού σύμφωνα με την εικόνα 2 η ταχύτητα της υδρόλυσης ελαττώνεται σε τιμές του δ%
περίπου ίσες με 0,7. Έτσι, στον πίνακα 1, στις προβλεπόμενες τιμές, αλλά και στα
διαγράμματα της εικόνας 4, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μέχρι και την 100η ημέρα
της γήρανσης.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το pH του χαρτιού ελαττώνεται κατά τη διάρκεια της
γήρανσης. Μια τέτοια εξέλιξη του pH είναι αναμενόμενη σύμφωνα με τη βιβλιογραφία
(Zervos, 2010). Στην εικόνα 5 φαίνονται τα αποτελέσματα της προσαρμογής των τιμών του
pH στο γραμμικό μοντέλο.
Η τιμή του pH των 100 ημερών είναι προφανώς ένας outlier, και εξαιρέθηκε από την
προσαρμογή στο γραμμικό μοντέλο. Η πολύ χαμηλή τιμή του πιθανότατα οφείλεται σε
μόλυνση των δειγμάτων ή σε σφάλμα μέτρησης.
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Εικόνα 5. Τιμές του επιφανειακού pH του χαρτιού ως συνάρτηση των ημερών της γήρανσης. Η
προσαρμογή στο γραμμικό μοντέλο είναι ικανοποιητική, όπως δείχνει η υψηλή τιμή του R2.

Συμπεράσματα
Η τεχνητή γήρανση σε κλειστά δοχεία προκαλεί χειροτέρευση των ιδιοτήτων του χαρτιού, η
οποία, λόγω συσσώρευσης των όξινων προϊόντων της γήρανσης του, επιταχύνεται συνεχώς
με την πάροδο του χρόνου της γήρανσης (αυτοκατάλυση). Η μεταβολή τους μπορεί να
μοντελοποιηθεί αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις που παρουσιάστηκαν
παραπάνω. Στην εργασία αυτή δείχθηκε ότι το μοντέλο της αυτοκαταλυόμενης όξινης
υδρόλυσης μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία για την περιγραφή των μεταβολών της
αντοχής στο σκίσιμο, και επαληθεύτηκε η εφαρμογή του για μια σειρά άλλων ιδιοτήτων του
χαρτιού (δ%, L* και b*).
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