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ισαγωγή
∆εν είχα την τύχη να υπάρξω
µαθητής του Θεόδωρου Σκουλικίδη,
όπως οι προηγούµενοι οµιλητές. Είχα
όµως τη µεγάλη ευκαιρία να συνεργασθώ µαζί του για την αξιοποίηση της
σύγχρονης τεχνολογίας λέιζερ στη προσπάθεια της ανάδειξης των γλυπτών
της Ακρόπολης και ειδικότερα στον καθαρισµό της
∆υτικής Ζωφόρου του Παρθενώνα. Η συνεργασία
αυτή ήταν πολυετής κι οδήγησε στην κατανόηση
βασικών φαινόµενων που συµβαίνουν κατά την
αλληλεπίδραση ακτινοβολίας λέιζερ µε τα πρωτότυπα υλικά των γλυπτών και τις επικαθήσεις ποικίλης προέλευσης, που υπάρχουν σε αυτά. Η συνεισφορά του Θεόδωρου Σκουλικίδη για την επιτυχία
του έργου αυτού ήταν τεράστια, και οργανωτικά και
επιστηµονικά. Πρώτος επισήµανε, κατά το Α΄ ∆ιεθνές Συνέδριο για Εφαρµογές Λέιζερ στη Συντήρηση Έργων Τέχνης (LACONA), που έγινε το 1995
στην Κρήτη, τις χρωµατικές αλλοιώσεις που µπορεί
να επιφέρει η ακτινοβολία των λέιζερ που εχρησιµοποιούντο εκείνη την εποχή για τον καθαρισµό γλυπτών και µνηµείων διεθνώς, κι αποτέλεσε µεγάλο
σηµείο προβληµατισµού έκτοτε. Το πρόβληµα επιλύθηκε αργότερα µε το καινοτόµο σύστηµα λέιζερ,
που αναπτύχθηκε στο ΙΤΕ και χρησιµοποιήθηκε για
τον καθαρισµό της ζωφόρουν µε οδηγό πάντα τον
Θεόδωρο Σκουλικίδη.
Γενικά, µπορούµε να ξεχωρίσουµε τρεις κύριες κατηγορίες εφαρµογών των λέιζερ για τη συντήρηση
και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Υπάρχουν αναλυτικές εφαρµογές λέιζερ, που αποσκοπούν στον προσδιορισµό της σύστασης των πρωτότυπων υλικών από τα οποία αποτελούνται τα αντικείµενα πολιτιστικής κληρονοµιάς ή των ρύπων που
τα επιβαρύνουν. Μια άλλη κατηγορία εφαρµογών
επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της δοµικής αρτιότητας αντικειµένων πολιτιστικής κληρονοµιάς, δηλαδή στην ανίχνευση ασυνεχειών, εξαιτίας ρωγµατώσεων κι αποκολλήσεων στο εσωτερικό τους. Τέλος, η ανάδειξη έργων τέχνης κι αρχαιοτήτων µε
την αποµάκρυνση ανεπιθύµητων υλικών από την

επιφάνειά τους µπορεί πάλι να επιτευχθεί µε τη χρήση λέιζερ, µε τρόπο
ασφαλή. Η σχετική µεθοδολογία παρουσιάζει πλεονεκτήµατα συγκριτικά
µε εκείνη που βασίζεται στη χρήση χηµικών διαλυτών ή µηχανικών µέσων,
αφού δεν υπάρχει άµεση επαφή µε το
αντικείµενο. Πρέπει όµως από την
αρχή να τονισθεί, ότι οι αποτελεσµατικότερες παρεµβάσεις καθαρισµού είναι εκείνες που συνδυάζουν
την τεχνολογία λέιζερ µε συµβατικές τεχνικές. Στην
παρουσίαση αυτή θα κάνω µια σύντοµη ανασκόπηση
του τοµέα αυτού, επικεντρώνοντας σε µεθοδολογίες
και πειραµατικές διατάξεις που έχουν αναπτυχθεί
στα εργαστήρια λέιζερ του ΙΤΕ και ήδη δοκιµάζονται σε εφαρµογές σε µουσεία, µνηµεία και αρχαιολογικές ανασκαφές.

Ε

Αναλυτικές Εφαρµογές Λέιζερ
Οι αναλυτικές εφαρµογές βασίζονται στην εκµετάλλευση διαφόρων τύπων φασµατοσκοπίας λέιζερ και
ιδιαίτερα των φασµατοσκοπικών τεχνικών Raman,
Φθορισµού (LIF) και Πλάσµατος Λέιζερ (LIBS). Η
αξιοποίηση των τεχνικών αυτών δεν προϋποθέτει
κατ’ ανάγκη τη λήψη και κατεργασία δείγµατος και
µπορεί να γίνει επί τόπου (in situ). Από την άποψη
αυτή ενδείκνυται ιδιαίτερα για την ανάλυση πολύτιµων έργων τέχνης και αρχαιοτήτων, που η διατήρηση της ακεραιότητάς τους, δηλαδή η µη λήψη δείγµατος, είναι αδιαπραγµάτευτη και η µετακίνηση τους
επισφαλής ή αδύνατη. Η Φασµατοσκοπία Πλάσµατος Λέιζερ παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τη στοιχειακή σύσταση των υλικών, ενώ οι Φασµατοσκοπίες Raman και Φθορισµού χρησιµοποιούνται κατά
κύριο λόγο για τον προσδιορισµό µοριακών υλικών.
Εξαιτίας της συµπληρωµατικότητας των τεχνικών
αυτών, εφαρµογές που βασίζονται σε συνδυασµούς
τους µπορούν να δώσουν πλήρεις πληροφορίες σχετικά µε τα πρωτότυπα υλικά από τα οποία αποτελείται το αντικείµενο, όπως, για παράδειγµα, τις
χρωστικές ενός έργου ζωγραφικής ή τους ρύπους
που έχουν επικαθήσει ή τα αλλοιωµένα υλικά (π.χ.
προϊόντα οξείδωσης ή πολυµερισµού) που έχουν
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δηµιουργηθεί ως αποτέλεσµα της φυσικής γήρανσης
των αντικειµένων [1,2]. Οι πληροφορίες αυτές είναι
ιδιαίτερα χρήσιµες στους αρχαιολόγους ή ιστορικούς
τέχνης για την εκτίµηση της αυθεντικότητας των
αντικειµένων, της προέλευσής τους ή της τεχνικής
που έχει εφαρµοσθεί για την κατασκευή τους και των
εξωτερικών επεµβάσεων που έχουν υποστεί.
Ακόµη, φασµατοσκοπικές τεχνικές λέιζερ και, κυρίως, η Φασµατοσκοπία Πλάσµατος Λέιζερ µπορεί
να χρησιµοποιηθούν για την παρακολούθηση και
τον έλεγχο επεµβατικών τεχνικών για την ανάδειξη
έργων τέχνης, γλυπτών, και µνηµείων, όπως είναι ο
καθαρισµός κατά τη διάρκεια της εφαρµογής τους
(on line). Το στοιχείο αυτό παρέχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα για την ασφαλή εφαρµογή επεµβάσεων
καθαρισµού, είτε αυτές γίνονται µε λέιζερ, είτε µε
συµβατικές τεχνικές και διευκολύνει την υιοθέτησή
τους [3].
Επειδή οι αναλυτικές τεχνικές λέιζερ είναι κατεξοχήν µη επεµβατικές, οι εφαρµογές τους στη πολιτιστική κληρονοµιά είναι ευκολότερο να υιοθετηθούν
από την άποψη της ασφάλειας των αντικειµένων
που εξετάζονται. Για τον λόγο αυτό έχουν πλέον
φθάσει σε ένα ώριµο τεχνολογικό στάδιο ανάπτυξης. Υπάρχουν πλέον σχετικές διατάξεις και προϊόντα που είναι σε πολλές περιπτώσεις φορητά ή
ακόµη έχουν τη δυνατότητα της ανάλυσης από µακριά, αφού οι ακτίνες λέιζερ µπορεί να κατευθυνθούν µε ακρίβεια στο προς ανάλυση αντικείµενο
από µεγάλες αποστάσεις [4,5]. Βεβαίως, η ταυτόχρονη εξέλιξη ευαίσθητων ανιχνευτικών συστηµάτων και ιδιαίτερα συστηµάτων πολυφασµατικής
απεικόνισης, έπαιξε σηµαντικό ρόλο για τις ποικίλες επιτυχείς εφαρµογές των τεχνικών αυτών.
Σήµερα είναι διαθέσιµα πρωτότυπα φορητά ή µεταφερόµενα αναλυτικά συστήµατα, που χρησιµοποιούνται σε µουσεία, αρχαιολογικές ανασκαφές και
µνηµεία. Η εικόνα 1 δείχνει ένα τέτοιο φορητό σύστηµα LIBS.

σεων ή άλλων αλλοιώσεων, είναι απαραίτητη για
την αξιολόγηση των επεµβάσεων που έγιναν κατά
τη συντήρηση τους, αλλά και γενικότερα για την
προστασία τους στον χώρο που φυλάσσονται ή
κατά τη µετακίνησή τους. Συµβολοµετρικές τεχνικές, που βασίζονται στη χρήση λέιζερ, έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσµατικές για τη συλλογή
πληροφοριών δοµικής αρτιότητας, που προέρχονται
από το κύριο σώµα των αντικειµένων που εξετάζονται. Η χωρική διακριτική ικανότητα που µπορεί να
επιτευχθεί είναι ιδιαίτερα υψηλή, ώστε σε πολλές
περιπτώσεις να µπορεί να προσδιορισθούν εσωτερικές αλλοιώσεις, δηλαδή αλλοιώσεις σε βάθος που
είναι αόρατες επιφανειακά. Πιο συγκεκριµένα, η
τεχνική της ολογραφικής συµβολοµετρίας διπλής
έκθεσης φανερώνει τις φθορές του έργου που βρίσκονται κρυµµένες κάτω από την επιφάνειά του,
µέσα από τις τρισδιάστατες µικροσκοπικές µετατοπίσεις που αυτές προκαλούν. Η µέθοδος αυτή είναι
µη-καταστρεπτική και, πέρα από τη µεγάλη διακριτική ικανότητα που τη χαρακτηρίζει, έχει υψηλή
ευαισθησία, ανεξάρτητα από το είδος των φθορών
του υλικού ή της υφής της επιφάνειάς του. Η τεχνική αρχικά εφαρµόστηκε για την ανίχνευση κρυµµένων αλλοιώσεων σε γλυπτά και, ακολούθως, σε
ζωγραφικά έργα τέχνης [1,6-8]. Επιπλέον, η ολογραφική απεικόνιση αποτελεί κατάλληλο εργαλείο
για την παραγωγή «κανόνων αναφοράς», που διασφαλίζουν τη σωστή εφαρµογή επεµβατικών διαδικασιών σε έργα τέχνης, όπως είναι η αφαίρεση ανεπιθύµητων επιφανειακών στρωµάτων µε χρήση λέιζερ. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα, που βασίζονται στη χρήση οπτικής ολογραφίας, ενώ παρόµοια
µεθοδολογία ακολουθείται πλέον και στην ψηφιακή
καταγραφή συµβολογραµµάτων [9,10]. Τα συµβολοµετρικά συστήµατα που αποκαλύπτονται είναι
δυνατόν να µελετηθούν σε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια
µέσα από την προσοµοίωση της γήρανσης των υλικών κάτω από διαφορετικές περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις. Έτσι εµπλουτίζονται οι γνώσεις µας για
την πιθανή µελλοντική συµπεριφορά ή τις ευαισθησίες, που θα αναπτύξει το αντικείµενο.
Τέλος, σε µια παρόµοια εφαρµογή, ο χάρτης των
αλλοιώσεων, που λαµβάνεται µε την τεχνική της

∆ιαγνωστικές τεχνικές δοµικής αρτιότητας
Η γνώση για τα δοµικά χαρακτηριστικά αντικειµένων της πολιτιστικής κληρονοµιάς, όπως η ύπαρξη
ρωγµατώσεων, αποκολλήσεων, εξωτερικών επεµβά-
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ολογραφικής συµβολοµετρίας, αποτελεί ένα συµβολοµετρικό αποτύπωµα που µπορεί να χρησιµοποιηθεί, µέσα από κωδικοποιηµένες διαδικασίες, ως τεκµήριο αυθεντικότητας του έργου τέχνης [10].
Όπως και για τα αναλυτικά συστήµατα λέιζερ, σήµερα έχουν αναπτυχθεί και είναι διαθέσιµες µεταφερόµενες διατάξεις ολογραφικής συµβολοµετρίας
για δοµική διάγνωση, κατάλληλες για εφαρµογές σε
µουσεία ή µνηµεία.

τόν να προσδιορισθούν οι κατάλληλοι παράµετροι
και να επιλεγούν τα κατάλληλα συστήµατα λέιζερ,
ώστε να γίνουν επιτυχείς παρεµβάσεις. Αυτό ακριβώς είναι και το αντικείµενο λεπτοµερών µελετών,
που γίνονται στον τοµέα αυτόν. Για παράδειγµα
έχει δειχθεί ότι για την αφαίρεση αλλοιωµένων επιφανειακών στρωµάτων βερνικιού από ζωγραφικά
έργα τέχνης είναι κατάλληλα συστήµατα λέιζερ, που
εκπέµπουν στην υπεριώδη περιοχή του φάσµατος,
όπως είναι τα Excimer Λέιζερ [11]. Αυτό επιτεύχθηΚαθαρισµός έργων τέχνης κι αρχαιοτήτων
κε για πρώτη φορά στα Εργαστήρια Λέιζερ του ΙΤΕ
µε λέιζερ
σε συνεργασία µε το Τµήµα Συντήρησης της ΕθνιΈνα καίριο πρόβληµα για την ανάδειξη αντικειµέκής Πινακοθήκης, αναδεικνύοντας παλαιές εικόνες
νων πολιτιστικής κληρονοµιάς είναι η αποµάκρυνση
και πίνακες ζωγραφικής µε την αφαίρεση λεπτών
επιφανειακών στρωµάτων, που αποτελούνται, είτε
επιφανειακών στρωµάτων ρύπων και αλλοιωµένου
από επικαθήσεις οφειλόµενες σε περιβαλλοντικές
βερνικιού πάχους µερικών µm, και αφήνοντας το
επιδράσεις, είτε σε αλλοιώσεις υλικών που έχουν
πρωτότυπο υπόστρωµα πλήρως ανέπαφο. Η χρήση
χρησιµοποιηθεί για την προστασία του έργου, όπως
διαγνωστικών τεχνικών για τον έλεγχο του καθαριείναι, για παράδειγµα, η οξείδωση ή ο πολυµερισµού κατά τη διάρκεια της επέµβασης (π.χ. µε
σµός στο στρώµα του βερνικιού, που προστατεύει
Φασµατοσκοπία Πλάσµατος Λέιζερ ή µε Πολυφατα χρώµατα ενός ζωγραφικού έργου τέχνης. Η αλσµατική Ανακλαστογραφία) διασφαλίζει ακόµη
ληλεπίδραση της ακτινοβολίας παλµικών λέιζερ µε
περισσότερο την αποφυγή αστοχιών. Αντίστοιχη
τέτοια υλικά µπορεί να οδηγήσει στην αποδόµηση
ήταν η επιτυχία καθαρισµού ιζηµατογενών επικαθήκαι αποµάκρυνσή τους. Για την επιτυχή εφαρµογή
σεων και άλλων ρύπων από γλυπτά, όπως αυτά της
της τεχνικής αυτής πρέπει να συνεκτιµηθούν οι
∆υτικής Ζωφόρου του Παρθενώνα. Στη περίπτωση
παράµετροι του λέιζερ, όπως το µήκος κύµατος,
αυτή, η χρήση απλών λέιζερ που εκπέµπουν στο
που εκπέµπει, η διάρκεια του παλµού, η συχνότητα
υπέρυθρο δεν ήταν κατάλληλη, γιατί, όπως είχαν
του παλµού, η ενέργεια σε συνδυασµό µε παραµέδείξει ο Θεόδωρος Σκουλικίδης, η Εύη Παπακωντρους που αφορούν τα υλικά προς αποµάκρυνση,
σταντίνου κι οι συνεργάτες τους, µπορούσε να οδηόπως είναι οι οπτικές τους ιδιότητες (π.χ. απορρόφηγήσει σε δυσχρωµατισµό (κιτρίνισµα) [12, 13]. Η
ση) και οι θερµοαναγκαιότητα
δυναµικές παράδιατήρησης της
µετροι που τα χααρχαιολογικής
ρακτηρίζουν. Πρέπατίνας ήταν ένα
πει να τονισθεί ότι
ακόµη πρόβληµα
για τον λόγο αυτό
προς επίλυση [14].
διαφορετικοί τύΜετά από πενταποι λέιζερ αλληετή έρευνα αυτών
λεπιδρούν µε διατων προβληµάτων
φορετικό τρόπο µε
από στελέχη της
τα υλικά [1]. Στη
ΥΣΜΑ και ερευµεγάλη πλειοψηνητές του ΙΗ∆ΛΕικ. 1: Φορητή συσκευή Φασµατοσκοπίας Πλάσµατος Λέιζερ για στοιχειακή ανάλυση
φία των περιπτώΙΤΕ, προσδιορίΕικ. 2: Καινοτόµο σύστηµα Λέιζερ, ικανό να εκπέµπει σε δύο µήκη κύµατος ταυτόγχρονα.
σεων είναι δυνασθηκαν οι βέλτιΧρησιµοποιήθηκε για τον καθαρισµό της ∆υτικής Ζωφόρου του Παρθενώνα
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[5] Tzortzakis S., Anglos D., Gray D., “Ultraviolet laser

στες συνθήκες επέµβασης για τον καθαρισµό των
γλυπτών. Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε στα
Εργαστήρια Λέιζερ του ΙΤΕ καινοτόµο εξειδικευµένο σύστηµα λέιζερ, που είναι ικανό να εκπέµπει
σε δύο µήκη κύµατος ταυτόχρονα, στο υπέρυθρο και
το υπεριώδες (εικ. 2). Η επιλογή κατάλληλων αναλογιών εντάσεων ακτινοβολίας σε δύο µήκη κύµατος
(1064 και 355 nm) εξασφαλίζει την ασφαλή αποµάκρυνση των ρύπων µέχρι του επιθυµητού σηµείου,
χωρίς την ύπαρξη δυσχρωµατισµών ή άλλων παρενεργειών.
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