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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η απομάκρυνση της Δυτικής Ζωφόρου του Παρθενώνος από το μνημείο ήταν μία 
από τις πιο δύσκολες και οδυνηρές αποφάσεις, που έλαβε η ΕΣΜΑ στα είκοσι επτά 
χρόνια, που έχει την επιστημονική ευθύνη των έργων αναστήλωσης και συντήρησης 
των μνημείων Ακροπόλεως. Από το 1992/93 το γλυπτό αυτό σύνολο, ακολούθησε την 
πορεία των γλυπτών από τα μνημεία στο Μουσείο Ακροπόλεως, για να προστατευ- 
θούν από την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις μηχανικές καταπονήσεις.

Οι λίθοι της Δυτικής Ζωφόρου φυλάσσονται μέχρι σήμερα σε ειδικά διαμορφωμέ
νο χώρο του Μουσείου Ακροπόλεως ασφαλείς, αλλά μακριά από τους επισκέπτες για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο χρόνος αυτός κρίθηκε αναγκαίος, για να πραγματοποι
ηθούν όλες οι έρευνες και οι μελέτες για τη δομική αποκατάσταση και τη συντήρηση 
τους, ώστε να εκτεθούν και πάλι με τις καλύτερες συνθήκες στο Νέο Μουσείο Ακρο
πόλεως. Ολοκληρώνονται ήδη από την εξειδικευμένη ομάδα των συντηρητών και μαρ- 
μαροτεχνιτών οι εργασίες της δομικής αποκατάστασης.

Το επόμενο κρίσιμο στάδιο των εργασιών είναι ο καθαρισμός της γλυπτής επιφά
νειας από τις επικαθίσεις των ρύπων, που αποκρύπτουν από τους επισκέπτες και τους 
μελετητές πολύτιμες πληροφορίες που σώζονται στο ύψιστης ιστορικής και καλλιτε
χνικής αξίας αυτό έργο.

Ο καθαρισμός της δυτικής Ζωφόρου είναι ένα εγχείρημα, που όλοι αντιμετωπί
ζουμε με δέος. Εύλογος είναι ο προβληματισμός και σκεπτικισμός για την ασφάλεια 
της επέμβασης, για το αισθητικό αποτέλεσμα ακόμη και για την σκοπιμότητά της. 
Καλούμαστε να προχωρήσουμε άμεσα στον καθαρισμό της Δυτικής Ζωφόρου, ενώ 
συνεχίζεται ακόμη στη διεθνή επιστημονική κοινότητα ο διάλογος για βασικά ερω- 
τή ματα.

Από το 1998 άρχισε και ολοκληρώθηκε το 2002 το ερευνητικό πρόγραμμα για την 
αξιολόγηση των μεθόδων καθαρισμού με στόχο την εξεύρεση της κατάλληλης μεθό
δου, που θα εξασφαλίζει τη διατήρηση των ιστορικών τεκμηρίων της επιφάνειας και 
το άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Με σεβασμό στις αρχές και τη δεοντολογία που 
έχουν καθιερωθεί διεθνώς για τις επεμβάσεις στα μνημεία, έγιναν δοκιμές με παρα
δοσιακές και σύγχρονης τεχνολογίας μεθόδους καθαρισμού. Το πρόγραμμα περιλάμ
βανε σειρά εργαστηριακών δοκιμών και ελέγχων και στη συνέχεια δοκιμές σε επιφά
νειες αρχιτεκτονικών μελών.

Στο τεύχος αυτό παρουσιάζονται οι αρχές και τα κριτήρια που ετέθησαν για τον 
καθαρισμό, η μεθοδολογία, που ακολουθήθηκε, τα πιο σημαντικά στάδια του πειρα
ματικού σταδίου και των δοκιμαστικών εφαρμογών και τα συμπεράσματα της μελέτης.

Για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας συνέβαλαν αποφασιστικά τα μέλη της 
ΕΣΜΑ και της Υποεπιτροπής Συντήρησης, που παρακολούθησαν από κοντά το έργο 
και αφιέρωσαν πολλές ώρες για την αξιολόγηση της πορείας του και των αποτελε
σμάτων. Ιδιαίτερα η πολύχρονη πρωτοποριακή έρευνα και οι πολύτιμες κατευθυντή
ριες οδηγίες του καθηγητή κ. Θ. Σκουλικίδη αποτέλεσαν την αφετηρία για την εκ
πόνηση αυτής της μελέτης.
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Η Διευθύντρια της ΥΣΜΑ κ. Μ. Ιωαννίδου υποστήριξε θερμά και διευκόλυνε απο
τελεσματικά το έργο με κάθε τρόπο σε όλη τη διάρκεια του.

Η Διευθύντρια της Α' ΕΠΚΑ κ. Α. Χωρέμη και η Αρχαιολόγος κ. X. Βλασσοπού- 
λου παραχώρησαν τα γλυπτά, στα οποία έγιναν δοκιμές καθαρισμού και στήριξαν πο
λύπλευρα την εξέλιξη των εργασιών.

Η μελέτη αυτή δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς τη διεπιστημονική συνερ
γασία και τη συμμετοχή εξειδικευμένων ερευνητικών φορέων.

Οι δοκιμές των καθαρισμών με λέιζερ έγινε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ηλε
κτρονικής Δομής και λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) 
στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος. Η καλή συνεργασία, που απέδωσε σε μικρό 
χρονικό διάστημα σημαντικά αποτελέσματα, οφείλεται στο ενδιαφέρον, την επιστη
μονική και τεχνική υποστήριξη του Διευθυντή του ΙΗΔΛ καθηγητή κ. Κ. Φωτάκη, 
που επέτρεφε την μεταφορά και παραμονή του συστήματος λέιζερ στον χώρο της 
Ακρόπολης, του Φυσικού κ. Β. Ζαφειρόπουλο, επιστημονικού υπεύθυνου του προ
γράμματος από την πλευρά του ΙΗΔΛ και της Φυσικού κ. Π. Πουλή, που πραγματο
ποίησε τις δοκιμές με τη μέθοδο λέιζερ. Στο ένατο κεφάλαιο περιγράφεται από τους 
συνεργάτες του ITE η μέθοδος λέιζερ και οι εκτιμήσεις τους για τα αποτελέσματά της.

Σημαντικό μέρος των ελέγχων πραγματοποιήθηκε στα εργαστήρια του Ινστιτούτου 
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Η εξέταση στο πολωτικό μικροσκόπιο και 
η φωτογράφηση των στιλπνών τομών έγινε από την Γεωλόγο κ. Ε. Δήμου, σημαντικό 
μέρος των αναλύσεων περίθλασης ακτινών X (XRD) από τον Ορυκτολόγο κ. Β. Περ- 
δικάτση και SEM-EDAX από τον Γεωλόγο κ. Γ. Οικονόμου.

Το Τμήμα Αρχαιομετρίας του ΕΚΕΦΕ - Δημόκριτος και ειδικά ο Χημικός κ. Β. 
Κυλίκογλου και ο Συντηρητής κ. Γ. Καρατάσιος παρείχαν διευκολύνσεις και βοήθεια 
για τις αναλύσεις στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης (SEM-EDAX), FTIR και XRD.

Η φωτογράφηση των λίθων της Δυτικής Ζωφόρου και λεπτομερειών της επιφάνει
ας έγιναν από τον Φωτογράφο της ΥΣΜΑ κ. Σ. Μαυρομμάτη. Η Αρχαιολόγος κ. Φ. 
Μαλλούχου - Tufano βοήθησε στην επιμέλεια του κειμένου. Ο Συντηρητής κ. Κ. Βασι- 
λειάδης βοήθησε στην αγγλική μετάφραση και η Ιστορικός κ. Δ. Χριστοδούλου είχε 
την τελική επιμέλεια.

Η Συντηρήτρια Γ. Φραντζή έκανε σημαντικές παρατηρήσεις για το αποτέλεσμα 
των καθαρισμών στο Ερέχθειο και συστηματική τεκμηρίωση των εργασιών καθαρι
σμού στο μνημείο. Η Συντηρήτρια κ. Α. Πάνου συμμετείχε στη χαρτογράφηση των 
επικαθίσεων και των έγχρωμων επιφανειακών στρωμάτων της Δυτικής Ζωφόρου και 
συνέβαλε με τις εύστοχες παρατηρήσεις στην αξιολόγηση των δοκιμών καθαρισμού. 
Οι συντηρητές, οι συντηρήτριες και οι μαρμαροτεχνίτες του Τομέα Συντήρησης 
συνεργάστηκαν πρόθυμα για την υποστήριξη της μελέτης αυτής.

Σε όσους προαναφέραμε, εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες.

Σεπτέμβριος 2002
Εύη Παπακωνσταντίνου (Ε.Π.) 

Κατερίνα Φραντζικινάκη (Κ.Φ.)
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ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΖΩΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

Ε. Παπακωνσταντίνου, Κ. Φραντζίκινάκη 
Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ)

1. Η ΔΥΤΙΚΗ ΖΩΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ 
ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η Δυτική Ζωφόρος (Φωτογραφίες 1-14) αποτελεί τμήμα της Ζωφόρου του Παρ- 
θενώνος, που περιέβαλε το επάνω μέρος των τοίχων του σηκού και τα μέτωπα πάνω 
από τα επιστύλια του Πρόναου και του Οπισθονάου. Θέμα της ανάγλυφης παράστα
σης των λίθων της ζωφόρου είναι η πομπή των Παναθηναίων. Η Ζωφόρος αποτελεί 
τόσο αναπόσπαστο δομικό στοιχείο του μνημείου όσο και αυθύπαρκτη γλυπτική σύν
θεση. Η Δυτική Ζωφόρος αποτελείται από δεκαέξι λίθους, από τους οποίους ο πρώ
τος (Δ.Ζ.Ι) και ο δεύτερος (Δ.Ζ.ΙΙ) βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο.

Κατά την παραμονή της στο μνημείο η Δυτική Ζωφόρος υπέστη μηχανικές κατα
πονήσεις και φθορές από σεισμούς, από την πυρκαγιά του 3ου αι. μ.Χ. (επιδρομή 
Ερούλων), από την ανατίναξη του μνημείου το 1687 μ.Χ., κατά την εκστρατεία του 
Μοροζίνη, από βανδαλισμούς κατά την μετατροπή του ναού σε εκκλησία (450-500 
μ.Χ. εποχή Ιουστινιανού) και από την αρπαγή του Έλγιν (1801 -1803)1·2.

Οι επεμβάσεις συντήρησης, που πραγματοποιήθηκαν από το 1802 έως το 1971, με 
κυριότερα χαρακτηριστικά τις σφραγίσεις ρωγμών και αποφλοιωμένων τμημάτων με 
κονία Meyer, την εκτεταμένη χρήση ορειχάλκινων καρφίδων για τη συγκράτηση τμη
μάτων του γλυπτού, που κινδύνευαν να αποκολληθούν, και τις αισθητικές αποκατα
στάσεις του γλυπτού με κονία Meyer, παράλληλα με την ατμοσφαιρική ρύπανση των 
τελευταίων πενήντα ετών (όξινη προσβολή, θείωση), συνέβαλλαν στη διάβρωση της 
επιφάνειας της Δυτικής Ζωφόρου3 4 5·4 5·6.

Το 1975 αναλαμβάνει την επιστημονική επίβλεψη του έργου η Επιτροπή Συντηρή- 
σεως Μνημείων Ακροπόλεως, γίνεται συστηματική καταγραφή των φθορών, από την

1. Μ. Κορρέ, X. Μπούρα, Μελέτη Αποκαταστάσεως του ΠαρΟενώνος, Αθήνα 1983, 131-149.
2. Μ. Κορρέ, X. Μπούρα, ό.π. σημ. 1, 151-167.
3. Α. Γαλανού, Γ. Δογάνη, Η Δυτική Ζωφόρος - Μελέτη Συντήρησης, Μελέτη Αποκαταστάσεως 

του Παρθενώνος, τ. 3γ, Αθήνα 1994, 69-73.
4. Φ. Μαλλούχου - Tufano, Η αναστήλωση των αρχαίων μνημείων στην νεώτερη Ελλάόα (1834- 

1939). Το έργο της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, Αθήνα 1998, 61-63, 94-99, 205-207.
5. Φ. Μαλλούχου - Tufano, Επεμβάσεις στον Οπισθόναο και τη Δυτική Ζωφόρο του Παρθενώνα 

τον 19ο και 20ο αιώνα, Αθήνα, 11-23. Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, τ. 3α, Αθήνα, 
11-23.

6. Ν. Μπαλάνος, Η αναστήλωσις των μνημείων της Ακροπόλεως, Αθήνα 1940.
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ομάδα των χημικών μηχανικών7, και αποφασίζεται η στέγαση της Δυτικής Ζωφόρου 
το 1978 με σκοπό να αποφευχθεί η όξινη προσβολή της γλυπτής επιφάνειας και η έκ- 
πλυση της σχηματιζόμενης γύφου. Ακολούθησαν άλλες δύο καταγραφές, το 1983 και 
το 1988, και διαπιστώθηκε, ότι περιορίστηκε η όξινη προσβολή αλλά εντάθηκε το 
φαινόμενο της γυψοποίησης και της επικάθισης αιωρούμενων σωματιδίων8.

Το 1990 αποφασίστηκε από την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως 
(Ε.Σ.Μ.Α) η απομάκρυνση της Δυτικής Ζωφόρου από το μνημείο και το 1992/1993 
πραγματοποιήθηκε η αποξήλωση (καταβίβαση) και η μεταφορά των λίθων σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο στο Μουσείο Ακροπόλεως9.

Στον χώρο αυτό, τα πρώτα χρόνια ελέγχονταν τα επίπεδα της σχετικής υγρασίας 
με σύστημα υγραντών-αφυγραντών, ενώ με θερμοϋδρογράφο γινόταν καταγραφή της 
θερμοκρασίας και της υγρασίας. Από το 1998 εγκαταστάθηκε στο Μουσείο Ακροπό
λεως σύστημα κλιματισμού.

Το 1994 κατατίθεται στην Ε.Σ.Μ.Α και παρουσιάζεται από τους συντηρητές, σε 
συνέδριο για τα μνημεία της Ακρόπολης, μελέτη τεκμηρίωσης της κατάστασης δια
τήρησης των λίθων και μια πρώτη προσέγγιση των επεμβάσεων συντήρησης10.

Σε συνέχεια της μελέτης αυτής παρουσιάζεται στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβού
λιο (Κ.Α.Σ) και εγκρίνεται τον Νοέμβριο του 199911 η μελέτη - πρόταση άμεσης επέμ
βασης στους λίθους της Δυτικής Ζωφόρου12 13, η οποία περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

α) τη δομική αποκατάσταση των λίθων (συγκολλήσεις θραυσμάτων, στερεώσεις 
στην επιφάνεια) και την απομάκρυνση των φθοροποιών παραγόντων (αφαίρεση κο
νιαμάτων και καρφίδων) και

β) την αισθητική αποκατάσταση, η οποία περιλαμβάνει τον καθαρισμό της επι
φάνειας, την αποκατάσταση των ασυνεχειών και την επίχρωση επιφανειών θραύσης 
και των μαρμάρινων συμπληρωμάτων.

Τον Δεκέμβριο του 1999 ξεκίνησε η δομική αποκατάσταση και η συντήρηση της 
επιφάνειας των λίθων.

Στο πρόγραμμα των επεμβάσεων περιλαμβάνεται και ο καθαρισμός της επιφάνειας 
της Δυτικής Ζωφόρου. Μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός στα μνη
μεία και τα γλυπτά της Ακρόπολης. Μετά την αξιολόγηση σαράντα μεθόδων για τον 
καθαρισμό, προτάθηκαν και εγκρίθηκαν τέσσερις για αναλυτική διερεύνηση

Από το 1998 έως το 2002 πραγματοποιήθηκε ένα ερευνητικό πρόγραμμα, με αντι
κείμενο την εξεύρεση της καταλληλότερης μεθόδου για την αφαίρεση των επικαθίσε-

7. Th. Skoulikides, P. Papakonstantinou, D. Charalambous, Attaque atmosphérique (marbres) et mesures à 
prendre, 2nd Intern. Symposium on the Deterioration of building Stones, Athens 1976, Proceedings, 327-342.

8. E. Παπακωνσταντίνου, Δ. Χαραλάμπους, Επισήμανση φθορών στην Δυτική Ζωφόρο, Μελέτη 
Αποκαταστάσεως του Παρθενώνα, τ. 2α, Αθήνα 1989, 192.

9. Θ. Σκουλικίδης, Ε. Παπακωνσταντίνου, Α. Γαλανού, Γ. Δογάνη, Περί της συντηρήσεως της 
Δυτικής Ζωφόρου, Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, τ. 3γ, Αθήνα 1994, 17, 72-73.

10. Α. Γαλανού, Γ. Δογάνη, ό.π. σημ. 3, 65-178.
11. Υπ. Απόφαση αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΣΥΝΤ/15/2521/55754/12.11.99.
12. Α. Πάνου, Κλ. Παπασταματίου, Κ. Φραντζικινάκη «Παρθενών - Δυτική Ζωφόρος Μελέτη - 

Πρόταση άμεσης επέμβασης», Αθήνα 1999, Μελέτη δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ, αρ. πρωτ. 437/ 
7-7-99.

13. Θ. Σκουλικίδης, Πρόταση για τον καθαρισμό των Μνημείων της Ακρόπολης, Μελέτη Απο
καταστάσεως του Παρθενώνος, τ. 3γ, Αθήνα 1994, 3-14.
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ων αιθάλης και της μαύρης κρούστας14 15 16 17 18'15,16'17,18. Τα αποτελέσματα του προγράμματος 
αυτού παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη.

Αναλυτικά στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται η κατάσταση διατήρησης των λίθων 
της Δυτικής Ζωφόρου, αναπτύσσονται τα δεδομένα για τη σύσταση του υποστρώματος 
και της κρούστας, διατυπώνονται οι απαιτήσεις για τη μέθοδο που θα χρησιμοποιη
θεί, οι απαιτήσεις για τον έλεγχο της διαδικασίας και του αποτελέσματος (το αισθη
τικό αποτέλεσμα, η σύσταση της κρούστας μετά τον καθαρισμό), οι προβληματισμοί 
για το βάθος του καθαρισμού και τέλος η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου.

Τον Απρίλιο του 2002 εγκρίθηκε από το Κ.Α.Σ. η πρόταση για τον καθαρισμό των 
λίθων της Δυτικής Ζωφόρου19.

Μετά τη συντήρησή τους, οι λίθοι της Δυτικής Ζωφόρου δεν θα επανατοποθετη- 
θούν στο μνημείο, αλλά θα εκτεθούν στο νέο Μουσείο Ακροπόλεως. Στην θέση τους, 
στο μνημείο, θα τοποθετηθούν αντίγραφα από τεχνητό λίθο20, σύμφωνα με τη σχετική 
εισήγηση του Αρχαιολόγου Α. Μάντη, η οποία εγκρίθηκε από την ΕΣΜΑ και το 
Κ.Α.Σ.

14. Ε. Παπακωνσταντίνου, Κ. Φραντζικινάκη, Συγκριτική μελέτη μεθόδων καθαρισμού (μικρο- 
ψηγματοβολή, αναστροφή της γύψου, επιθέματα, λέιζερ). Δοκιμές για την αφαίρεση επικαθίσεων αι
θάλης και μαύρης κρούστας από την επιφάνεια του μαρμάρου των γλυπτών και των μνημείων της 
Ακρόπολης, Α' Μέρος, Αθήνα 2000, Μελέτη δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. πρωτ. 895/21-11-2000.

15. Π. Πουλή, Β. Ζαφειρόπουλος, Δοκιμαστική εφαρμογή τεχνολογίας λέιζερ για τον καθαρισμό 
της επιφάνειας των μνημείων και των γλυπτών της Ακρόπολης, Α' Φάση, Μελέτη δακτυλόγραφη, 
Αρχείο ΕΣΜΑ, αρ. πρωτ. 988/28-8-01.

16. Ε. Παπακωνσταντίνου, Κ. Φραντζικινάκη (2002), ό.π., σημ. 14, Β' Μέρος, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. 
πρωτ. 1058/3-4-2002.

17. Π. Πουλή, Β. Ζαφειρόπουλος (2002), ό.π., σημ. 15, Β' Φάση, Αρχείο ΕΣΜΑ, αρ. πρωτ. 1060/ 
2-4-02.

18. Α. Πάνου, Κ. Φραντζικινάκη, Πρόταση για τον καθαρισμό της Δυτικής Ζωφόρου του Παρ
θενώνα από τις επικαθίσεις αιθάλης και την μαύρη κρούστα, Αρχείο ΕΣΜΑ, αρ. πρωτ. 1059/3-4-02 
Αθήνα 2002.

19. Υπ. Απόφαση αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΣΥΝΤ/15/1750/34424/29.4.02.
20. Υπ. Απόφαση αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΑΑΜ/1238/56928/6.11.2000. Κατασκευή χυτών αντιγράφων 

της Δυτικής Ζωφόρου του Παρθενώνος και τοποθέτησή τους στο μνημείο στη θέση των αυθεντικών 
μελών.
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2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΘΩΝ 
ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΖΩΦΟΡΟΥ

2.1. Το μάρμαρο

Το πεντελικό μάρμαρο είναι λεπτοκοκκώδες με μικρό πορώδες, που κυμαίνεται από 
0,3 -0,7 %21·22. Το πορώδες του διαβρωμένου μαρμάρου φτάνει το 2,1 %23. Εκτός από 
τον ασβεστίτη, το μάρμαρο των μνημείων της Ακρόπολης περιέχει προσμίξεις, είτε 
διάσπαρτες, είτε υπό μορφή φλεβών, που αποτελούνται κυρίως από οξείδια σιδήρου, 
χαλαζία, σιδηροπυρίτη και αργιλοπυριτικές ενώσεις24. Έχει παρατηρηθεί ότι η διά
βρωση ακολουθεί την κατεύθυνση των γεωλογικών στρώσεων του μαρμάρου25·26.

Τα αίτια φθοράς των λίθων της Δυτικής Ζωφόρου οφείλονται κυρίως σε μηχανι
κές, χημικές και φυσικοχημικές δράσεις. Παρατηρούνται κυρίως ρήγματα, ρωγμές, 
αποφλοιώσεις, απομείωση της αρχικής επιφάνειας και των έγχρωμων επιφανειακών 
στρωμάτων, που οφείλεται στην όξινη βροχή, απώλεια μάζας, γυψοποίηση, επικαθί- 
σεις αιθάλης και αιωρουμένων σωματιδίων και μαύρη κρούστα. Στη διάβρωση της 
επιφάνειας συνέβαλαν και οι προηγούμενες επεμβάσεις συντήρησης, με την παραγω
γή παραπροϊόντων από τα κονιάματα σφράγισης και ανάπλασης του αναγλύφου.

Οι ρωγμές οφείλονται στην εσωτερική δομή του μαρμάρου, στην παρουσία αργι- 
λοπυριτικών φλεβών, και εκδηλώνονται από μηχανικά αίτια, όπως π.χ. η αρχαία 
πυρκαγιά, οι σεισμοί και η έκρηξη του 1687. Οι χαρακτηριστικές τριγωνικές θραύσεις 
στις κάτω γωνίες των λίθων οφείλονται στους γόμφους.

Ιδιαίτερα οι λίθοι A.Z.XV και Δ.Ζ.χνί παρουσιάζουν έντονη αποσάθρωση στη 
γλυπτή επιφάνεια, που οφείλεται στην πυρκαγιά του 3ου αιώνα μ.Χ.27.

2.2. Τα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα

Το 33% της γλυπτής επιφάνειας των λίθων της Δυτικής Ζωφόρου καλύπτεται από 
τα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα28, που διακρίνονται ως εξής:

α) Το καστανέρυθρο στρώμα πάχους περίπου 30-100μιτι, που έχει καθιερωθεί να 
ονομάζεται «επιδερμίδα»29, έχει πολύ καλή πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου

21. Θ. Σκουλικίδης, Η διάβρωση και η συντήρηση των μνημείων. Συντήρηση της επιφάνειας των 
μνημείων της Ακρόπολης, Αθήνα 1994, 14.

22. G.G. Amoroso - V. Fassina, Stone decay and Conservation, Amsterdam 1983, 11.
23. Θ. Σκουλικίδης, Διάβρωση και συντήρηση των δομικών υλικών των μνημείων, Αθήνα 2000, 216.
24. Ν. Μπελογιάννης, Π. Θεουλάκης, Οι αργιλοπυριτικές φλέβες των μαρμάρων της Ακρόπολης, 

Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, τ. 2α, Αθήνα 1989, 189-191.
25. Μ. Κορρέ, X. Μπούρα, ό.π. σημ. 1, 46-51.
26. Μ. Κορρέ, X. Μπούρα, ό.π. σημ. 1, 307-327.
27. Π. Κουφόπουλος, Προγράμματα αποκαταστάσεως Οπισθονάου και οροφής Δυτικού Πτερού, 

Αρχιτεκτονική Μελέτη, Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, τ. 3α, Αθήνα 1994, σελ. 45.
28. Α. Γαλανού, Γ. Δογάνη, ό.π. σημ. 3, 84-86.
29. Μ. Κορρέ, X. Μπούρα, ό.π. σημ. 1, 309.
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και εισχωρεί και ανάμεσα στους κρυστάλλους. Στις περιοχές, που σώζεται το στρώμα 
αυτό της επιδερμίδας (ή πάτινας), η αρχαία επιφάνεια του μαρμάρου διατηρείται σε 
πολύ καλή κατάσταση και διακρίνονται πολλές λεπτομέρειες, όπως τα ίχνη των λιθο- 
ξοϊκών εργαλείιυν. Επομένως το στρώμα αυτό αποτελεί ιστορικό τεκμήριο, το οποίο 
πρέπει να διατηρηθεί κατά τον καθαρισμό.

Από τις φυσικοχημικές αναλύσεις του στρώματος της επιδερμίδας σε δείγματα από 
αρχιτεκτονικά μέλη και γλυπτά των μνημείων της Ακρόπολης, τα κύρια συστατικά που 
ανιχνεύθηκαν είναι οξαλικό ασβέστιο με τη μορφή του γουεγελίτη Ca (COO)2 · 2Η20, 
όπου η επιφάνεια δεν είναι εκτεθειμένη στον ήλιο και στη βροχή, ή του γουεβελίτη 
Ca(C00)2-H20, όπου η επιφάνεια είναι εκτεθειμένη στον ήλιο, φωσφορικό ασβέστιο, οξεί
δια σιδήρου, γύψος, νιτρικό κάλιο, και τα στοιχεία μαγνήσιο, αργίλιο, πυρίτιο, χλώριο.

β) Το εξωτερικό υπόλευκο (μπεζ) στρώμα πάχους περίπου 80 -120 μιη, το οποίο 
βρίσκεται πάνω από την επιδερμίδα, είναι πιθανότατα ανθρωπογενούς προέλευσης 
και έχει καθιερωθεί να ονομάζεται «επίστρωμα». Στο στρώμα αυτό ανιχνεύονται αν
θρακικό ασβέστιο, γύψος, φωσφορικό ασβέστιο, υψηλό ποσοστό πυριτικών και τα 
στοιχεία κάλιο, αργίλιο, σίδηρος, χλώριο, νάτριο30 31·32 33.

Όπως προκύπτει από σύγκριση φωτογραφιών σε διάφορες χρονολογίες, τα έγχρω
μα στρώματα στα μνημεία με την επίδραση της όξινης διάβρωσης (το ένυδρο οξαλικό 
ασβέστιο και το φωσφορικό ασβέστιο έχουν μεγάλη διαλυτότητα στα οξέα) έχουν χα
θεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ενώ λόγω της καλής συνάφειάς τους με το μάρμαρο, στις 
αντίστοιχες περιοχές της επιφάνειας, έχει χαθεί και η επιδερμίδα του μαρμάρου. Αντί
θετα στη Δυτική Ζωφόρο, λόγω της στέγασής της κατά την περίοδο της έντονης ατμο
σφαιρικής ρύπανσης, τα έγχρωμα στρώματα έχουν διασωθεί σε σημαντική έκταση.

Από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, που έχουν ανιχνευθεί τα οξαλικά στο κα- 
στανέρυθρο στρώμα, διερευνάται η προέλευσή του. Το στρώμα αυτό σώζεται σε ση
μαντική έκταση στον Παρθενώνα και στα άλλα μνημεία της Ακρόπολης, αλλά και σε 
πολλά μνημεία της Αττικής και των χωρών της Μεσογείου. Διεθνώς έχει καθιερωθεί 
η ονομασία «πάτινα».

Δύο είναι οι βασικές ερμηνείες, που αναπτύσσονται για την προέλευση του κα- 
στανέρυθρου στρώματος. Η θεωρία της ανθρωπογενούς προέλευσης και η ερμηνεία 
της προέλευσης από φυσικές διεργασίες (θεωρία της μετανάστευσης των ιόντων σι
δήρου του μαρμάρου προς την επιφάνεια ή βιολογικές δράσεις)14·34-38.

30. K. Kouzeli, N. Beloyannis, Ch. Tolias, G. Dogarli, Monochromatic Layers with and without Oxalates 
on the Parthenon, Intern. Symp. The oxalate films: origin and significance in the conservation of works of art, 
Proceedings, Milano 1989.

31. K. Kouzeli, N. Beloyannis, G. Dogani, Study of the remain colouring on the Architectural Surfaces of 
the Parthenon, Superfici dell’ Architettura, Le Finiture, Proceedings, Bressanone 1990.

32. E. Παπακωνσταντίνου, Φυσικοχημικές παρατηρήσεις στη Δυτική Ζωφόρο του Παρθενώνα, 
Μελέτη Αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, τ. 3γ, Αθήνα 1994, 23-25.

33. Π. Μαραβελάκη-Καλαϊτζάκη, Καθαρισμός των μαύρων επικαλύψεων πεντελικού μαρμάρου, 
με την ακτινοβολία λέιζερ, Αθήνα 1997, Μελέτη δακτυλόγραφη, Αρχείο ΕΣΜΑ αρ. πρωτ. 721/4-1997.

34. J.V. Liebig, Ueber den Thierschit, Liebigs Annalen Chemie und Pharmazie, 86, 1853, 113-115.
35. I. Jenkins, A. Middleton, Paint on the Parthenon Sculptures, B.S.A., 83, Athens 1988, 183-207.
36. V. Fassina, Le pellicole ad ossalato - lo stato delle conoscenze attuali, Proceedings Intern. Symp. The 

Oxalate films: origin and significance in the conservation of works of art, Milan, 1989, 5-22.
37. J. Lazzarini, O. Salvatori, A reassessment of the formation of the patina called Scialbatura, Studies in 

Conservation, 34, 1989, 20-26.
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• Η πρώτη θεωρία, της ανθρωπογενούς προέλευσης29 30'35’36, ερμηνεύει την παρουσία 
των ενώσεων, που ανιχνεύονται στην αποσύνθεση38 39 κάποιου οργανικού προϊόντος 
ζωικής προέλευσης (γάλα, λευκό του αυγού), το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε προη
γούμενες ανθρώπινες επεμβάσεις με σκοπό τη συντήρηση ή/και την αισθητική βελ
τίωση των μνημείων. Οι υποστηρικτές της άποψης αυτής βασίζονται στην ομοιό
μορφη κατανομή των στρωμάτων αυτών και στη μεγάλη έκτασή τους επάνω στα 
μνημεία. Είναι γνωστή εξ άλλου η εφαρμογή, ως συνδετικών υλικών, ουσιών όπως 
το αυγό, οι κόλλες, η καζεΐνη και άλλα πρωτεϊνούχα προϊόντα, που περιέχουν αμι- 
νοξέα, τα οποία με την αποσύνθεσή τους μπορεί να παράγουν οξαλικό ασβέστιο, 
φωσφορικά άλατα κλπ. Επίσης είναι γνωστό, ότι κατά τον 19ο αιώνα υπήρχε η 
συνήθεια της κατεργασίας των μαρμάρων με πυριτικές ενώσεις καλιού και νατρίου 
(που ανιχνεύονται και στη Ζωφόρο) και στην κατεργασία αυτή αποδίδονται οι 
υψηλές συγκεντρώσεις πυριτικών40.

Από τις απόψεις για την προέλευση από φυσικές δράσεις χαρακτηριστικές είναι:

• Η θεωρία της «εξάνθησης των οξειδίων του σιδήρου»41 42 ή μετανάστευσης των ιό
ντων σιδήρου του μαρμάρου προς την επιφάνεια, όπου οξειδώνονται4213, και προσ
δίδουν με τον χρόνο την ερυθρωπή απόχρωση στην επιφάνεια. Αυτό συμβαίνει 
όταν το μάρμαρο περιέχει σίδηρο, αλλά η θεωρία αυτή δεν εξηγεί την παρουσία 
των οξαλικών.

• Η θεωρία της βιολογικής προέλευσης των στρωμάτων αυτών αποδίδει την πα
ρουσία των στοιχείων, που ανιχνεύονται, σε μικροοργανισμούς και βιολογικές διερ
γασίες43’44·45·46. Σύμφωνα με την άποψη αυτή κατά τον μεταβολισμό των λειχήνων 
παράγεται οξαλικό ασβέστιο, που με το ανθρακικό ασβέστιο της πέτρας δημιουργεί 
το οξαλικό ασβέστιο.

Η άποψη αυτή δεν φαίνεται ότι ευσταθεί, τουλάχιστον για τα μνημεία και τα γλυ
πτά της Ακρόπολης, για τους εξής λόγους:

38. L. Del Monte, C. Sabbioni, A study of the patina called Scialbatura, Studies in Conservation, 32, 1987, 
114-121.

39. C. Graziu, Primi dati sulle caratteristiche petrografiche e stratigrafiche delle patine ad ossalato di calcio 
sui monumenti marmorei romani, Atti conv. Scienza e Beni Culturali, Bressanone 1986, 751-763.

40. V. Fassina, S. Borsella, The effects of past treatments on the acceleration of weathering processes in 
the statues on Prato della Valle, UNESCO-RILEM Congress on the conservation of stone, Proceedings, Paris 
1993, 129.

41. C.F. Penrose, An Investigation of the Principles of Athenian Architecture, London 1888, 55.
42. British Museum Research Laboratory, Scientific Report on the analysis of Surface Deposits on Marble 

from the Acropolis in Athens, 1970.
43. C. Urzi, W. Krumbein, T. Warscheid, On the question of biogenic colour changes of Mediterranean 

monuments, 2nd Intern. Symp. on the conservation of monuments in the Mediterranean Basin, Proceedings, 
Geneva 1991, 397.

44. C. Urzi, G. Griseo, W. Krumbein, U. Wollenzien, A. Gorbushina, Are colour changes of rocks caused 
by climate, pollution, biological growth or by interaction of the three?, Intern. UNESCO-RILEM Congress on 
the conservation of stone, Proceedings, Paris 1993, 279.

45. Μ. B. De Maio, M. B. Dominguez, Deterioration and conservation of the national congress building 
stone Argentina, Intern. UNESCO-RILEM Congress on the conservation of stone, Paris, 1993, Proceedings 121.

46. J. Ortega, A. Martin, Bioalteration of the town hall of Seville, Vlth Intern. Congress on deterioration 
and conservation of stone, Proceedings, Torun 1988, 9.
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• Τα στρώματα με το οξαλικό ασβέστιο βιολογικής προέλευσης, που δημιουργούνται 
από τις λειχήνες, σχηματίζονται κάτω από το στρώμα των λειχήνων και χάνονται 
μετά τον θάνατό τους.

• Η επιφάνεια του μαρμάρου κάτω από το στρώμα των λειχήνων, όπου υπάρχουν, 
έχει υποστεί διάβρωση, ενώ τουλάχιστον στα μνημεία Ακροπόλεως το μάρμαρο που 
βρίσκεται κάτω από τα οξαλικά στρώματα είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

• Η έκταση και η ομοιομορφία των στρωμάτων, όπως σώζονται στον Παρθενώνα, 
δεν ευνοούν τη θεωρία της βιολογικής δράσης.

2.3. Οι επικαθίσεις των ρύπων

Από το 1955-1965 με την εκβιομηχάνιση της Αθήνας ξεκίνησε η έντονη φθορά της 
επιφάνειας των μνημείων από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Η επιφάνεια των λίθων 
της Δυτικής Ζωφόρου καλύπτεται από επικαθίσεις ρύπων, που προϋπήρχαν και 
αυξήθηκαν μετά τη στέγασή της το 1978. Με τη στέγασή της αποφεύχθηκε η όξινη 
προσβολή, που θα είχε ως συνέπεια τη διάλυση του μαρμάρου από την όξινη βροχή 
και την περαιτέρω απομείωση της γλυπτής επιφάνειας. Η αναπόφευκτη δυσμενής 
συνέπεια της στέγασης ήταν η επικάθιση αιωρουμένων σωματιδίων και ο σχηματι
σμός μαύρης κρούστας, που προσδίδουν στην επιφάνεια τον σημερινό γκρίζο χρωμα
τισμό. Αποτέλεσμα των επικαθίσεων είναι η αισθητική υποβάθμιση και η μη ανα
γνωσιμότητα της γλυπτής επιφάνειας.

Παρά τη στέγαση, σε ορισμένα σημεία συνεχίστηκε η διαβροχή των λίθων από 
τους αρμούς των υπερκείμενων θράνων, με αποτέλεσμα στα σημεία αυτά να συνεχιστεί 
η όξινη προσβολή και να δημιουργηθούν λευκές ζώνες έκπλυσης.

Στις επιφάνειες των μνημείων της Ακρόπολης, που δεν έρχονται σε επαφή με το 
νερό της βροχής, το μάρμαρο μετατρέπεται σε γύφο με την παρουσία των οξειδίων 
του θείου (S02, S03) και της υγρασίας47'48·49 50. Το στρώμα της γύψου, που σχηματίζε
ται, παραμένει στην επιφάνεια και μέχρις ενός ορισμένου πάχους διατηρεί το ανά
γλυφό της. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντική η διατήρηση του στρώματος αυτού.

Οι γυψοποιημένες επιφάνειες είναι αδρές και έχουν ισχυρή ροφητική ικανότητα5'1. 
Ευνοούν έτσι την κροκίδωση και επικάθιση κολλοειδών αιωρούμενων σωματιδίων. Τα 
σωματίδια αυτά είναι η αιθάλη (άνθρακας), που προσδίδει τον γκρίζο χρωματισμό, οι 
υδρογονάνθρακες, που είναι προϊόντα ατελών καύσεων, το χλωριούχο νάτριο από τη θά
λασσα, οξείδια πυριτίου, αργιλοπυριτικές ενώσεις, οξείδια σιδήρου και βαρέα μέταλλα.

47. Th. Skoulikidis, D. Charalambous, E. Papakonstantinou, N. Beloyiannis, The mechanism of marble 
sulfation by SO, action, 3nd Intern. Congress on the Deterioration and Preservation of Building Stones, 
Proceedings, Venice 1979, 439-452.

48. Th. Skoulikidis, P. Papakonstantinou-Ziotis, The mechanism of sulfation by atmospheric S02 of 
limestones and marbles of the ancient monuments and statues I. Observations in situ and measurements in the 
laboratory; activation energy, British Corrosion Journal, 16, 1981, 63.

49. Th. Skoulikidis, D. Charalambous, The mechanism of sulfation by atmospheric SO, of limestones and 
marbles of the ancient monuments and statues II. Hypothesis and Proofs of the rate determining step: Galvanic 
cell model, British Corrosion Journal, 16, 1981, 70.

50. Th. Skoulikidis, M. Koui, A. Kostoudi, A new non destructive method to differentiate in situ marble 
from gypsum and CaC03 from inversion of gypsum: use of liquid crystals, Mol. Cryst, Liq., 206, 1991, 117.
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Με κριτήριο το πάχος και τη σύνθεση των επικαθίσεων στην επιφάνεια των λίθων 
της Δυτικής Ζωφόρου διακρίνονται το στρώμα των επικαθίσεων αιθάλης (χαλαρές 
επικαθίσεις), η ομοιόμορφη συμπαγής κρούστα με καλή πρόσφυση στο υπόστρωμα 
και η κρούστα με ανακρνσταλλώσεις. Είναι προφανές, ότι δεν έγινε δειγματοληψία 
από τη γλυπτή επιφάνεια και τα στοιχεία, που αναφέρονται προέρχονται από αναλύ
σεις σε επιφάνειες αρχιτεκτονικών μελών, που έχουν αντίστοιχη θέση στο μνημείο και 
τον ίδιο προσανατολισμό με τη Δυτική Ζωφόρο32'33.

α) Το στρώμα των επικαθίσεων αιθάλης (χαλαρές επικαθίσεις). Το πάχος του φθάνει 
μέχρι τα ΙΟΟμιτι, ακολουθεί το ανάγλυφο των ασβεστιτικών κρυστάλλων ή των εγ
χρώμων στρωμάτων στην επιφάνεια και επιτρέπει την ευχερή παρατήρηση των πλη
ροφοριών και των λεπτομερειών της επιφάνειας.

β) Η ομοιόμορφη συμπαγής κρούστα με καλή πρόσφυση στην επιφάνεια. Εχει μεγα
λύτερο πάχος που φθάνει μέχρι τα 150 μιτι και δυσχεραίνει την παρατήρηση των λε
πτομερειών της επιφάνειας.

γ) Η κρούστα με ανακρνσταλλώσεις. Έχει μεγάλο πάχος και σχηματίζεται με τον 
μηχανισμό διάλυσης του μαρμάρου από την όξινη βροχή και την απόθεση ανακρυ
σταλλωμένου ανθρακικού ασβεστίου στις θέσεις, όπου λίμναζε ή κυλούσε το νερό με
τά την εξάτμισή του.

ΕΙ όξινη βροχή, που έχει διαλύσει το ανθρακικό ασβέστιο του μαρμάρου στις κατα- 
κόρυφες επιφάνειες προς θειϊκό ασβέστιο (Ca2+S04+), νιτρικό ασβέστιο [(Ca2+(N03)2+], 
όξινο ανθρακικό ασβέστιο [Ca2+(HC03)2+], στη συνέχεια κορέννεται επί πλέον σε ιόντα 
CO2“ εξαιτίας του C02 της ατμόσφαιρας. Στις στεγασμένες οριζόντιες επιφάνειες ή 
στις εσοχές, που λιμνάζει ή κυλάει το νερό, με την εξάτμιση κρυσταλλώνεται και απο- 
τίθεται πρώτο το ανθρακικό ασβέστιο, που έχει τη μικρότερη διαλυτότητα από τα άλ
λα άλατα51. Στις θέσεις αυτές συνυπάρχει η γύψος, που σχηματίζεται από το μάρμαρο 
αλλά και από το ανακρυσταλλωμένο ανθρακικό ασβέστιο, καθώς και οι επικαθίσεις της 
αιθάλης και των άλλων αιωρουμένων σωματιδίων. Στην πλήρη εξέλιξη του φαινομένου, 
στη διάρκεια του χρόνου, σχηματίζονται επάλληλα και σε μερική ανάμιξη στρώματα 
ανακρυσταλλωμένου ανθρακικού ασβεστίου, γύψου και επικαθίσεων. Για το φαινόμενο 
αυτό έχει καθιερωθεί η ονομασία «μαύρη κρούστα», αλλά αναφέρεται και ως «κρούστα 
δενδριτικής μορφής» ή «κρούστα με ανακρυσταλλώσεις». Οι μαύρες κρούστες ανα
πτύσσονται σε σχήμα μανιταριού και στις οριζόντιες επιφάνειες, π.χ. στα επιστύλια, σε 
σχηματισμούς ανάλογους των σταλακτιτών. Οι μαύρες κρούστες έχουν μεγάλο πάχος, 
δεν ακολουθούν το ανάγλυφο της επιφάνειας, αλλά αντίθετα το παραμορφώνουν με 
τους σχηματισμούς, που προαναφέρθηκαν. Στα αιωρούμενα σωματίδια, εκτός από τη 
γύψο ανιχνεύονται, αιθάλη, οργανικά προϊόντα, ανόργανες ενώσεις και βαρέα μέταλλα.

Η παρουσία και η συγκέντρωση των βαρέων μετάλλων συσχετίστηκε με τον προ
σανατολισμό της Ζωφόρου και των άλλων αρχιτεκτονικών μελών του Παρθενώνα, τις 
διάφορες πηγές ρύπανσης της Αθήνας και την κατεύθυνση των ανέμων51·52. Βρέθηκαν

51. Θ. Σκουλικίδης, Δ. Χαραλάμπους, Βαρέα μέταλλα από το περιβάλλον στις επιφάνειες των 
μνημείων της Ακρόπολης, Μελέτη αποκαταστάσεως του Παρθενώνος, τόμ. 2α, Αθήνα 1989, 187-188.

52. Th. Skoulikidis, D. Charalambous, Intern. Congress on Heavy Metals in the Environment, Proceedings, 
Lisbon 1988, 617.
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σημαντικές περιεκτικότητες μολύβδου (Pb), κοβαλτίου (Co), σιδήρου (Fe), χαλκού 
(Cu), μαγγανίου (Μη), ψευδαργύρου (Ζη) και χρωμίου (Cr). Τα ίδια βαρέα μέταλλα 
ανιχνεύονται και σε άλλα μνημεία, που βρίσκονται σε αστικό περιβάλλον ευρωπαϊκών 
πόλεων53 54 55.

Τα ορυκτά που ανιχνεύθηκαν είναι ασβεστίτης, αιματίτης (οξείδιο σιδήρου), χα
λαζίας, πυριτικό αργίλιο και χλωριούχο νάτριο από την θάλασσα.

Τέλος, στα στρώματα των επικαθίσεων και της μαύρης κρούστας ανιχνεύεται ένα 
πλήθος οργανικών ενώσεων, αλειφατικοί και πολυκυκλικοί υδρογονάνθρακες, αλ- 
δεΰδες και κετόνες, που είναι προϊόντα δραστηριοτήτων, όπως οι καύσεις στερεών και 
υγρών καυσίμων στη βιομηχανία και στις κεντρικές θερμάνσεις και η κυκλοφορία των 
οχημάτων54,55.

53. L. Lazzarini, Μ. L. Tabasso, Il Restauro della Pietra, Padova 1986, 60-81.
54. L. Viras and P. Siskos, Spatial and Time Variation and Effect of some Meteorological Parameters in 

Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Athens Greece, Polycyclic Aromatic Compounds, 3, 1993, 89-100.
55. National Technical University of Athens (NTUA), Laboratory of Railways and Transport, Evaluation 

of traffic and traffic conditions and their contribution to the air pollution, Athens 1983, 112-113.
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3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Ο καθαρισμός αποτελεί ένα από τα στάδια των επεμβάσεων συντήρησης μιας επι
φάνειας, που έχει ως στόχο την απομάκρυνση των επικαθίσεων και των παραγόντων, 
που προκαλούν δυσχρωματισμό και συμβάλλουν στη διάβρωσή της.

Ο καθαρισμός της Δυτικής Ζωφόρου έχει ως στόχο την ανάδειξη της αισθητικής 
της αξίας με την αποκάλυψη της αρχικής επιφάνειας και των λεπτομερειών της, ιχνών 
λιθοξοϊκών εργαλείων, χρωστικών, χαραγμάτων και εγχρώμων επιφανειακών στρω
μάτων.

Ο καθαρισμός είναι επέμβαση μη αντιστρεπτή. Επομένως η μελέτη και η έρευνα 
των μεθόδων, που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να προηγείται, σε δοκίμια, έτσι, ώστε 
από τον έλεγχο των διαφόρων δοκιμών να εξαχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα, 
που θα οδηγήσουν στην επιλογή της πλέον κατάλληλης μεθόδου56.

Έχουν διατυπωθεί οι ακόλουθες γενικές αρχές, που πρέπει να διέπουν τις μεθό
δους καθαρισμού57·58·59 60·6013:

• Η ταχύτητα καθαρισμού πρέπει να είναι ελεγχόμενη (μικρή), ώστε να υπάρχει 
δυνατότητα άμεσης διακοπής.

• Κατά τον καθαρισμό δεν πρέπει να παράγονται παραπροϊόντα, τα οποία παραμέ- 
νοντας στην επιφάνεια μπορεί, μακροπρόθεσμα, να επηρεάσουν την κατάσταση 
διατήρησης του υλικού, όπως π.χ. διαλυτά άλατα.

• Κατά τον καθαρισμό δεν πρέπει να προκαλούνται άμεσες ή έμμεσες φθορές στην 
επιφάνεια, όπως π.χ. απώλεια υλικού, διεύρυνση ρωγμών, ρωγμές.

• Ο καθαρισμός πρέπει να επιτρέπει τη διατήρηση της φυσικής πάτινας.
• Στην περίπτωση των γυψοποιημένων επιφανειών, πρέπει να διατηρείται κατά τον 

καθαρισμό, το στρώμα γύψου, στο οποίο διατηρούνται λεπτομέρειες των γλυπτών, 
που έχουν εξαλειφθεί από την επιφάνεια του μαρμάρου (διεπιφάνεια μαρμάρου/ 
γύψου) και η απομάκρυνση του οποίου συνεπάγεται την οριστική καταστροφή των 
λεπτομερειών αυτών των γλυπτών47.

Πριν από την επιλογή της μεθόδου και των υλικών καθαρισμού πρέπει να εξετα
στεί η χημική σύνθεση και η ορυκτολογική δομή του υποστρώματος και η κατάστα
ση διατήρησης της επιφάνειας.

Για τη λήψη της απόφασης για τον καθαρισμό, πρέπει να εξετασθούν και να δο
θούν απαντήσεις σε θέματα όπως:

56. International Charter of Venice for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites, 1964. 
International Council of Monuments and Sites (ICOMOS).

57. M.L. Tabasso, Conservation treatment of stone, The Deterioration and Conservation of Stone, Notes 
from the International Venetian Course on Stone Restoration, Unesco 1987, 271-280.

58. L. Lazzarini, M.L. Tabasso, Il Restauro della Pietra, Padova 1986, 107-152, 270-280.
59. G. Amoroso, V. Fassina, Stone decay and Conservation, Amsterdam 1983, 269-296.
60. G.Torraca, General Philosophy of Stone Conservation, 3rd International Symp. On the Deterioration and 

Conservation of Stone, Proceedings, Venice 1988, 243.
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• Η χημική - ορυκτολογική σύνθεση της επιφάνειας, η μορφή και η κατάσταση δια
τήρησής της, η μορφή και η υφή των επικαθίσεων.

• Τα κριτήρια και οι μέθοδοι ελέγχου για την αξιολόγηση του αποτελέσματος του 
καθαρισμού.

• Η επιφάνεια αναφοράς για τον βαθμό καθαρισμού.
• Η δυνατότητα συνδυαστικής εφαρμογής των μεθόδων καθαρισμού.
• Οι πιθανές αλλοιώσεις στην επιφάνεια, που μπορεί να προκληθούν από την κάθε 

μέθοδο.
• Η παραγωγή παραπροϊόντων, που μπορεί να επηρεάσουν μακροπρόθεσμα την υπό 

συντήρηση επιφάνεια.
• Η διατήρηση του στρώματος της γύψου, της φυσικής πάτινας και των ιστορικών 

τεκμηρίων της επιφάνειας.
• Η αλληλεπίδραση και η συσχέτιση με άλλες εργασίες, που θα προηγηθούν ή θα 

ακολουθήσουν.
• Το αισθητικό αποτέλεσμα, στο σύνολο του έργου, μετά τον καθαρισμό.

Οι μέθοδοι καθαρισμού ταξινομούνται σύμφωνα με την αρχή ή την τεχνική που 
χρησιμοποιείται, ως ακολούθως: α. υγρές μέθοδοι (εκνέφωση νερού, ατμός νερού) 
β. μηχανικές μέθοδοι (υγρή ψηγματοβολή, ξηρή ψηγματοβολή, μικροψηγματοβολή) 
γ. χημικές μέθοδοι (όξινα ή αλκαλικά διαλύματα) δ. Προσροφητικές άργιλοι και 
ε. Λέιζερ.
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Πριν από τον καθαρισμό ένα από τα κύρια αντικείμενα της προπαρασκευαστικής 
φάσης, είναι ο καθορισμός της επιφάνειας αναφοράς, που θεωρείται ως η πλέον κα
τάλληλη για την τελική κατάσταση του αντικειμένου. Αυτό πρέπει να γίνει με βάση 
τα ακόλουθα τρία κριτήρια, τη διατήρηση της επιφάνειας του υποστριόματος, τη δια
τήρηση του στρώματος της γύψου του αναγλύφου της επιφάνειας του μαρμάρου, και 
το ικανοποιητικό αισθητικό και χρωματικό αποτέλεσμα.

Ειδικά για το αισθητικό κριτήριο και με δεδομένο, ότι οι επιφάνειες σπάνια ή πο
τέ δεν είναι ομοιόμορφες σε μνημεία ή σε μεγάλα αντικείμενα, πρέπει να υπάρχουν 
περισσότερες από μία επιφάνειες αναφοράς, και το τελικό αποτέλεσμα του καθαρι
σμού θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στο φάσμα των αποδεκτών επιφανειών αναφοράς.

Ο καθορισμός ποσοτικοποιημένων παραμέτρων για τα χαρακτηριστικά της επιφά
νειας αναφοράς θα ήταν η ιδανική συνθήκη, αλλά οι προσφερόμενες σήμερα μέθοδοι 
και η πολυπλοκότητα της κατάστασης της γλυπτής επιφάνειας της Δ. Ζωφόρου αφή
νουν μεγάλα περιθώρια αβεβαιότητας.

Οι επιφάνειες αναφοράς θα πρέπει να καθοριστούν με όσο το δυνατόν πιο σαφή 
κριτήρια και με ένα αριθμό παραμέτρων, που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για 
τον έλεγχο κατά την διαδικασία του καθαρισμού και την αξιολόγηση του τελικού 
αποτελέσματος.

4.1. Διατήρηση της επιφάνειας του υποστρώματος

Ο καθαρισμός θα πρέπει να μη θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα της επιφάνειας 
του υποστρώματος και να μην την αλλοιώνει καθ’ οποιονδήποτε τρόπο.

Η απαίτηση αυτή ισχύει τόσο για την περίπτωση, που το υπόστρωμα είναι μάρμα
ρο, όσο και για την περίπτωση, που το υπόστρωμα είναι τα έγχρωμα επιφανειακά 
στρώματα. Δεδομένου ότι κατά τη διαδικασία του καθαρισμού είναι ανέφικτος ο 
συνεχής έλεγχος αυτού του κριτηρίου, είναι αναγκαίο οι μέθοδοι καθαρισμού, που θα 
επιλεγούν, να εξασφαλίζουν συνθήκες αυτοελέγχου και αυτοπεριορισμού.

4.2. Διατήρηση του στρώματος της γύψου

Μετά τον καθαρισμό θα πρέπει να διατηρείται το στρώμα της γύψου, που βρίσκε
ται σε επαφή με το μάρμαρο και ακολουθεί και μιμείται το ανάγλυφο της επιφάνειας. 
Επειδή όμως σε όλο το στρώμα της κρούστας περιέχεται γύψος, θα πρέπει ο καθαρι
σμός να διακόπτεται στο ύψος, που η κρούστα, παρακολουθεί τις λεπτομέρειες του 
ανάγλυφου της επιφάνειας.

Από την εξέταση στο πολωτικό μικροσκόπιο όλων των στιλπνών τομών από τα νε- 
ώτερα γωνιακά συμπληρώματα της Δυτικής Ζωφόρου, το ύψος αυτό φθάνει κατά μέ
σο όρο στα 50 μπτ. Η διαπίστωση αυτή, που έγινε στο νεώτερο μάρμαρο των γωνιακών
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συμπληρωμάτων, ισχύει και στο αρχαίο μάρμαρο. Στη Φωτογραφία 15 φαίνεται στιλ
πνή τομή από δείγμα μαρμάρου με κρούστα με ανακρυσταλλώσεις, που προέρχεται 
από την κάτω έδρα του επιστυλίου Ο.Ε.6.2 του Οπισθονάου (μέλος με ίδιο προσανα
τολισμό με τους λίθους της Δυτικής Ζωφόρου). Η εξέταση έγινε σε Ηλεκτρονικό Μι
κροσκόπιο Σάρωσης (SEM) με τη μέθοδο SEM-EDAX. Στην εικόνα διακρίνεται σε επα
φή με το μάρμαρο το στρώμα της γύψου και από πάνω αναπτύσσεται η κρούστα σε 
συνολικό πάχος 300 μτη. Το στρώμα της γύψου μέχρι ενός πάχους, που ποικίλλει από 
20-70μπι, ακολουθεί την επιφάνεια, ενώ μετά από το πάχος αυτό η κρούστα παραμορ
φώνει την επιφάνεια. Αυτό συμβαίνει, διότι το πρώτο στρώμα της γύψου αποτελείται 
από μικροκρυστάλλους, ενώ στη συνέχεια οι κρύσταλλοι αναπτύσσονται σε επιμήκεις 
σχηματισμούς μεγάλου μήκους και αναμιγνύονται με τους σφαιρικούς οργανικούς ρύ
πους και τα άλλα σωματίδια της κρούστας, όπως φαίνονται στη Φωτογραφία 16.

4.3. Χρώμα επιφάνειας αναφοράς

Οι επιφάνειες μετά τον καθαρισμό θα πρέπει να μη ξενίζουν και να ικανοποιούν 
τον επισκέπτη, αλλά και να συνεχίζουν να παρέχουν όλες τις πληροφορίες της ιστο
ρίας του μνημείου στον ειδικό μελετητή. Η σημερινή εικόνα της Δυτικής Ζωφόρου 
ασφαλώς προκαλεί δυσφορία στον επισκέπτη και αποκρύπτει πληροφορίες από τον 
μελετητή (στοιχεία γλυπτικής, ίχνη παλαιών επεμβάσεων, υπολείμματα εγχρώμων 
στρωμάτων κ.ά.).

Το πρόβλημα της επιλογής του τελικού αποτελέσματος είναι σύνθετο, διότι στις 
επιφάνειες των μνημείων της Ακρόπολης και της Δυτικής Ζωφόρου υπάρχει ήδη μία 
πολυχρωμία, που μπορεί σχηματικά να κωδικοποιηθεί στις ακόλουθες κατηγορίες:

• Όλο το φάσμα των αποχρώσεων του γερασμένου Πεντελικού μαρμάρου στις πε
ριοχές της επιφάνειας, που έχουν εκτεθεί στην όξινη βροχή (περιοχές έκπλυσης).

• Το φάσμα των γκρίζων αποχρώσεων, που συναντώνται στις επιφάνειες, που καλύ
πτονται από χαλαρές επικαθίσεις.

• Ο μαύρος χρωματισμός προερχόμενος από τις μαύρες κρούστες, που συναντάται 
στις στεγασμένες από τη βροχή επιφάνειες.

• Το πορτοκαλοκάστανο χρώμα των εγχρώμων επιφανειακών στρωμάτων, είτε αυτά 
διατηρούνται χωρίς αιθάλη επάνω σε μάρμαρο, που έχει υποστεί έκπλυση, είτε αυ
τά καλύπτονται από τις επικαθίσεις ή τη μαύρη κρούστα.

• Το υπόλευκο (μπεζ) χρώμα στις επιφάνειες έκπλυσης, σε θέσεις, όπου διατηρείται 
και το επίστρωμα.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο διότι στη Δυτική Ζωφόρο, αλλά και στα 
μνημεία, συχνά οι προς καθαρισμό περιοχές γειτνιάζουν με τμήματα επιφανειών, που 
δεν χρειάζονται καθαρισμό. Επομένως είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η συμβατό
τητα και η ομοιογένεια των επιφανειών που θα καθαριστούν με αυτές, όπου δεν απαι
τείται καθαρισμός. Το τελικό χρωματικό αποτέλεσμα θα πρέπει να παραπέμπει σε 
χρώμα, το οποίο να μην ξενίζει τον θεατή. Με αυτό το κριτήριο η ιδεώδης λύση θα 
ήταν ο χρωματικός εναρμονισμός, μετά τον καθαρισμό, των λίθων της Δυτικής Ζω
φόρου με τους υπόλοιπους λίθους της Ζωφόρου του Παρθενώνα, δεδομένου ότι στο 
μέλλον υπάρχει πιθανότητα να εκτεθούν στον ίδιο χώρο του Νέου Μουσείου Ακρο-
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πόλεως. Αυτοί είναι οι πενήντα έξι λίθοι, που βρίσκονται ακόμη στο Βρετανικό Μου
σείο, μεταξύ των οποίων και οι δύο πρώτοι της δυτικής ο Δ.Ζ.Ι και ο Δ.Ζ.ΙΙ (Φωτο
γραφίες 17, 18), οι λίθοι της Βόρειας και της Ανατολικής Ζωφόρου, που εκτίθενται 
στο Μουσείο της Ακρόπολης και οι λίθοι της Νότιας Ζωφόρου (Φωτογραφίες 19, 20), 
που είχαν παραμείνει στο μνημείο, αλλά δεν είχαν καλυφθεί από το στέγαστρο την 
περίοδο 1978-1993. Καμία από τις επιφάνειες αυτές δεν μπορεί να αποτελέσει επιφά
νεια αναφοράς, είτε διότι ήσαν εκτεθειμένες σε διαφορετικές συνθήκες διατήρησης, 
είτε διότι έχουν υποστεί καταστροφικές επεμβάσεις. Η λύση του χρωματικού εναρμο- 
νισμού με τους λίθους αυτούς θα ήταν καταστροφική για τις πληροφορίες και τα τεκ
μήρια, που σώζονται σήμερα στην επιφάνεια της Δυτικής Ζωφόρου.

Οι λίθοι του Βρετανικού Μουσείου έχουν υποστεί τον καταστροφικό καθαρισμό 
του 1936-3761 και ειδικά οι δύο λίθοι της Δυτικής Ζωφόρου, που παραμένουν εκεί 
(Δ.Ζ.Ι και Δ.Ζ.ΙΙ) έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη απόξεση62. Όλοι οι λίθοι, όπως προ
κύπτει από τις φωτογραφίες των Smith63 και Collignon - Boissonas64 του 1908-1910, ήσαν 
καλυμμένοι κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από την επιδερμίδα (πάτινα) και το επί
στρωμα. Η πάτινα δεν εκλήφθηκε ως αυθεντικό στοιχείο και κατά την επέμβαση του 
1936 αφαιρέθηκε με χάλκινα εργαλεία, ενώ στη συνέχεια οι επιφάνειες λειάνθηκαν με 
καρβίδιο του πυριτίου65. Η απομείωση της επιφάνειας είναι μακροσκοπικά ορατή και 
συχνά μετρήσιμη και το χρώμα της επιφάνειας των λίθων είναι στα όρια του χρώμα
τος νέου μαρμάρου (επιφάνεια θραύσης)62. Επιπλέον δε μετά και τους νεώτερους κα
θαρισμούς του 1960-1970 με Nitromors και σεπιόλιθο66, επειδή είχαν χάσει τη στιλ
πνότητά τους, όλοι οι λίθοι του Βρετανικού Μουσείου έχουν επαλειφθεί με πολυαιθυ- 
λενογλυκόλη (PEG).

Επίσης δεν μπορεί να ληφθούν ως επιφάνειες αναφοράς οι λίθοι, που εκτίθενται 
στο Μουσείο Ακροπόλεως, αφού λόγω του βόρειου προσανατολισμού τους έχουν δια
φορετική κατάσταση διατήρησης και διατηρούν πολύ λιγότερες πληροφορίες από 
τους λίθους της Δυτικής Ζωφόρου. Τέλος, ούτε οι λίθοι της Νότιας Ζωφόρου αποτε
λούν αποδεκτή λύση, αφού μετά την παραμονή τους στο μνημείο χωρίς στέγαστρο σώ
ζουν ελάχιστα πλέον στοιχεία της γλυπτής επιφάνειας. Οι άλλες λύσεις, που μπορούν 
να προκριθούν ως επιλογή, είναι οι επιφάνειες των μνημείων και οι επιφάνειες των 
γλυπτών του Μουσείου.

Η απάντηση είναι πιο απλή για τις επιφάνειες, που διατηρούν τα έγχρωμα στρώ
ματα και έχουν επικαθίσεις ή κρούστα. Σε αυτές τις θέσεις το τελικό χρώμα της κα
θαρισμένης επιφάνειας θα πρέπει να είναι συμβατό με τις περιοχές, που δεν χρειάζε

61. W. St. Clair, Ο Λόρδος Έλγιν και τα Μάρμαρα, Αθήνα 1999, 333-374.
62. A. Mantis, K. Kouzeli, Ε. Papakonstantinou, Observations on the Parthenon Sculpture in The British 

Museum, Μελέτη δακτυλόγραφη, Cleaning the Parthenon Sculptures, The British Museum XXIIIrd Classical 
Colloquium, 30th November-1st December 1999.

63. A. H. Smith., The Sculptures of the Parthenon, London 1910.
64. M.Collignon, Le Parthénon: L’ histoire, Γ architecture et la sculpture. 166 planches en photografie d’ 

après les photographies de Frédérick Boissonas et W.-A. Mansell & Co., Paris 1912.
65. J. Jenkins, What happened to the Parthenon Sculptures in the 1930’s, Δακτυλόγραφη ανακοίνωση, 

Cleaning the Parthenon Sculptures, The British Museum XXIIIrd Classical Colloquium, 30th November-lst 
December 1999.

66. A. Oddy, The Conservation of Marble Sculptures in the British Museum, Δακτυλόγραφη ανακοίνω
ση, Cleaning the Parthenon Sculptures, The British Museum XXIIIrd Classical Colloquium, 30th November-lst 
December 1999.
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ται να καθαριστούν και διατηρούν τα έγχρωμα στρώματα. Επομένως η επιφάνεια 
αναφοράς δεν μπορεί, παρά να είναι το χρώμα του γειτονικού σωζόμενου καθαρότε
ρου έγχρωμου στρώματος ή διαβαθμίσεις αυτού. Επίσης δεν θα πρέπει να διακρίνε- 
ται η διαχωριστική γραμμή μεταξύ καθαρισμένης και μη καθαρισμένης ζώνης και να 
εξομαλύνεται πλήρως η μετάβαση από τη μία περιοχή στην άλλη.

Το ερώτημα είναι δυσκολότερο για τις επιφάνειες που έχουν ως υπόστρωμα μάρ
μαρο, το οποίο είχε ήδη υποστεί έκπλυση από την όξινη βροχή πριν από την στέγα
ση της Δυτικής Ζωφόρου. Για τις περιοχές αυτές το χρώμα των περιοχών έκπλυσης 
δεν μπορεί να αποτελεί επιφάνεια αναφοράς, αφού έχει γίνει αρκετά λευκότερο λόγω 
της κατά δεκαπέντε χρόνια μακρύτερης έκθεσής τους στην όξινη βροχή και κατά 
συνέπεια της μεγαλύτερης απώλειας αυθεντικής επιφάνειας.

Η λύση που προτείνεται για τις επιφάνειες, που έχουν ως υπόστρωμα μάρμαρο, εί
ναι να ορισθούν ως επιθυμητά χρωματικά όρια αναφοράς αυτά των γλυπτών του 
Μουσείου ή και των καλύτερα διατηρημένων τμημάτων του Παρθενώνα. Οι επιφά
νειες αυτές, που διατηρούνται σε σχετικά καλή κατάσταση, έχουν αποκτήσει μία ελα
φρά ερυθρωπή απόχρωση, που ονομάζεται «φυσική πάτινα» του χρόνου, με την οποία 
είναι εξοικειωμένος ο επισκέπτης. Η φυσική αυτή «πάτινα» οφείλεται στα οξείδια σι
δήρου, που σχηματίζονται από τη διάχυση των ιόντων σιδήρου προς την επιφάνεια 
του μαρμάρου και στις επικαθίσεις χωμάτων κλπ. Στην επιφάνεια της Δυτικής Ζω
φόρου μετά τον καθαρισμό θα πρέπει να υπάρχει χρωματική ομοιογένεια.

Η μέτρηση των μεταβολών του χρώματος της επιφάνειας κατά τον καθαρισμό μπο
ρεί να γίνει με το χρωματόμετρο και της στιλπνότητας με το στιλπνόμετρο και να μην 
επαφίεται σε υποκειμενικές εκτιμήσεις. Οι παρατηρήσεις για το χρώμα διαφόρων επι
φανειών γλυπτών και αρχιτεκτονικών μελών, που σχολιάστηκαν παραπάνω, απεικο
νίζονται στον Πίνακα 1. Μετά τις παραπάνω παρατηρήσεις, προτείνεται οι επιθυμη
τές τιμές για το χρώμα του μαρμάρου μετά τον καθαρισμό να κυμαίνονται για τη 
φωτεινότητα L* από 60 έως 70, για τη χροιά a* από 2,8 έως 5 και για τον βαθμό κο
ρεσμού b* από 13 έως 16.

Πίνακας 1: Χρωματομετρικές τιμές αρχιτεκτονικών μελών του Παρθενώνα.

L* a* b*

Περιοχές έκπλυσης Δυτικής Ζωφόρου 70,44 2,78 13,3

Λίθοι Νότιας Ζωφόρου Μουσείου Ακροπόλεως 76,50 3.60 15,6

Δυτικοί Κίονες Παρθενώνα 68,4 3,20 13

Λίθοι Βόρειας Ζωφόρου Μουσείου Ακροπόλεως 70,32 4 17

Δ.Ζ.Ι και Δ.Ζ.ΙΙ Βρετανικού Μουσείου 77,17 1,34 9,80

Νέο μάρμαρο 80.80 1,10 4,90
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Φωτ. 15. Στιλπνή τομή μαρμάρου από το επιστύλιο 
Ο.Ε.6.2 (χ25). (Φωτ. Γ. Καρατάσιος)

Φωτ. 16. Επιμήκεις κρύσταλλοι γύψου στην κρούστα από το επιστύλιο 
Ο.Ε.6.2 (χ 1000). (Φωτ. Γ. Καρατάσιος)



Φωτ. 17. Δ.Z.I. (Φωτ. Σ. Μαυρομμάτης)

Φωτ. 18. Δ.Ζ.ΙΙ. (Φωτ. Σ. Μαυρομμάτης)



Φωτ. 19. Λίθος N.Z.J. (Φωτ. Σ. Μαυρομμάτης)

Φωτ. 20. Λίθος Β.Ζ.XXXVI. (Φωτ. Σ. Μαυρομμάτης)

m
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5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Μετά την αξιολόγηση από τον καθηγητή κ. Θ. Σκουλικίδη13 όλων των προσφερό- 
μενων μεθόδων καθαρισμού, οι μέθοδοι που εγκρίθηκαν από την Ε.Σ.Μ.Α για να με
λετηθούν είναι η μικροψηγματοβολή, τα επιθέματα προσροφητικών αργίλων σε κεκο
ρεσμένο διάλυμα ανθρακικού ασβεστίου, η αναστροφή της γύψου, και τα λέιζερ.

Για τη συγκριτική αξιολόγηση των τεσσάρων αυτών μεθόδων πραγματοποιήθηκε 
ένα πρόγραμμα συστηματικών δοκιμών για τον έλεγχο του αποτελέσματος του καθα
ρισμού και τον προσδιορισμό των καταλληλότερων συνθηκών και παραμέτρων για την 
καθεμία.

5.1. Μικροψηγματοβολή67 68 69

Η μέθοδος βασίζεται στην εκτόξευση μικρόκοκκων από μικρής εσωτερικής διαμέ
τρου ακροφύσιο (ξηρή μέθοδος καθαρισμού). Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για το 
καθαρισμό είναι το οξείδιο του αλουμινίου, τα υαλοσφαιρίδια ή άλλα υλικά μικρότε
ρης σκληρότητας, όπως σκόνη από πυρήνες φρούτων.

Το σύστημα της μικροψηγματοβολής περιλαμβάνει έναν αεροσυμπιεστή, ο οποίος 
τροφοδοτεί το δοχείο με το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό, και δια
κόπτες από τους οποίους ρυθμίζεται η αναλογία ροής υλικού/αέρα και η πίεση εκτό
ξευσης του μίγματος. Σε πιο απλά συστήματα ρυθμίζεται μόνον η πίεση εκτόξευσης 
του μίγματος. Το υλικό καταλήγει σε λεπτό στέλεχος με ακροφύσιο πολύ μικρής δια
μέτρου. Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής ο αέρας πρέπει να είναι ξηρός. Αυτό 
επιτυγχάνεται με την παρεμβολή ενός συστήματος ξήρανσης του αέρα μεταξύ της 
συσκευής της μικροψηγματοβολής και του αεροσυμπιεστή.

Λόγω της μικρής εσωτερικής διαμέτρου του ακροφυσίου, η δέσμη της σκόνης εί
ναι μικρή με αποτέλεσμα να ελέγχεται καλύτερα ο καθαρισμός. Η μορφή του στελέ
χους διευκολύνει την εργασία σε γλυπτές λεπτομέρειες συνόλων. Η αναλογία ροής 
υλικού/αέρα και η πίεση του αέρα ρυθμίζονται ανάλογα με το είδος των επικαθίσε- 
ων, με το πάχος και την σκληρότητα της κρούστας, την συνάφειά της με την επιφά
νεια του μαρμάρου, αλλά και σύμφωνα με τη διάβρωση της επιφάνειας. Σε πολύ δια- 
βρωμένες επιφάνειες γίνεται στερέωση πριν τον καθαρισμό.

Όσο μικρότερο είναι το μέγεθος των κόκκων του υλικού καθαρισμού (προκειμένου 
για το ίδιο υλικό), τόσο ηπιότερη είναι η μηχανική δράση στην προς καθαρισμό επι
φάνεια. Όσο μικρότερο είναι το ακροφύσιο μέσα από το οποίο εκτοξεύεται το υλικό 
καθαρισμού, τόσο μικρότερο είναι το ρεύμα της σκόνης, με αποτέλεσμα να ελέγχεται 
καλύτερα ο καθαρισμός. Η πίεση εκτόξευσης της σκόνης, η απόσταση εκτόξευσης και 67 68 69

67. G. Amoroso, V. Fassina, Stone decay and Conservation, Amsterdam 1983, 275-278.
68. L. Lazzarini, M.L. Tabasso, Il Restauro della Pietra, Padova 1986, 133-135.
69. M.L. Tabasso, Conservation treatment of stone, The Deterioration and Conservation of Stone, Notes 

from the International Venetian Course on Stone Restoration, Unesco 1987, 279.
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ο χρόνος εφαρμογής παίζουν επίσης ρόλο στην αποτελεσματικότητα του καθαρισμού. 
Όσο μεγαλύτερη είναι η πίεση, τόσο μικρότερος είναι ο χρόνος εφαρμογής. Στη βι
βλιογραφία αναφέρεται ένας μέσος ρυθμός καθαρισμού των lOcrrr/ώρα. Κατά τον κα
θαρισμό απαιτούνται αυστηρά μέτρα προστασίας για τον χειριστή και το περιβάλλον 
εργασίας με τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Στη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης της πίεσης από 
0-4 bar και της ροής υλικού/αέρα από 0-90%. Η εσωτερική διάμετρος των ακρο- 
φυσίων, μέσα από τα οποία εκτοξεύεται το υλικό καθαρισμού, κυμαίνεται από 0,5-2 mm.

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για τις δοκιμές καθαρισμού ήταν το οξείδιο του 
αλουμινίου (Α1203), λευκού χρώματος, σκληρότητας 9 στην κλίμακα Mohs και κοκκο- 
μετρίας που κυμαίνεται από 10-88 μιυ, και τα υαλοσφαιρίδια Kremer (λευκό χρώμα) 
και Lascaux (μπεζ χρώμα), σκληρότητας 7 στην κλίμακα Mohs και κοκκομετρίας 0- 
50 μητ. Οι αναλύσεις των υλικών παρουσιάζονται στα Διαγράμματα 1, 2.

Στις δοκιμές καθαρισμού η πίεση εκτόξευσης του υλικού κυμαινόταν από 0,5- 
3,5 bar, η αναλογία υλικού /αέρα από 45-90% και η εσωτερική διάμετρος των ακρο- 
φυσίων ήταν 0,8 ή 1,14 mm.

Στις Φωτογραφίες, στους Πίνακες με τις συνθήκες καθαρισμού και στους Πίνακες 
με το χρωματόμετρο η μικροψηγματοβολή συμβολίζεται με το γράμμα Μ.

5.2. Επιθέματα προσροφητικών αργίλων σε κεκορεσμένο διάλυμα ανθρακι
κού ασβεστίου70 71 72

Η μέθοδος στηρίζεται στη χρησιμοποίηση προσροφητικών ουσιών, που με το νερό 
δημιουργούν ροφητικές πάστες, που διαλύουν τις επικαθίσεις. Πρόκειται για αργιλο- 
πυριτικά μαγνησιούχα ορυκτά των οποίων η δράση στον καθαρισμό βασίζεται στη με
γάλη ειδική επιφάνεια και στην κατιονοεναλλακτική ικανότητά τους70 71 72 73.

Ως προσροφητικές ουσίες για τη δημιουργία της πάστας με διάλυμα κεκορεσμένο 
σε ανθρακικό ασβέστιο (CaC03) χρησιμοποιήθηκαν ο μπεντονίτης, ο σεπιόλιθος και ο 
τάλκης. Οι αναλύσεις των υλικών παρουσιάζονται στα Διαγράμματα 3, 4. Σε μερικές 
περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε ουδέτερο χαρτί για τον σχηματισμό του πολτού. Ο ατ- 
ταπουλγίτης δεν χρησιμοποιήθηκε για τον σχηματισμό της πάστας, διότι θεωρείται 
καρκινογόνο υλικό, λόγω της ινώδους δομής του74. Το ανθρακικό ασβέστιο προστίθε
ται στο νερό για να μη διαλυθεί η γύψος.

Το νερό δρα διαλύοντας τα διαλυτά άλατα που περιέχονται στην κρούστα, ενώ η 
άργιλος χρησιμεύει για να διατηρηθεί η κρούστα εμποτισμένη για μεγάλο χρονικό 
διάστημα και για να απορροφηθούν τα άλατα και τα προϊόντα διάβρωσης που απο
μακρύνονται. Η άργιλος παρατείνει την επαφή μεταξύ της επιφάνειας και του διαλύ
ματος, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τη διείσδυσή του.

70. G. Amoroso, V. Fassina, ό.π. σημ. 59, Amsterdam 1983, 282.
71. L. Lazzarini, M.L. Tabasso, ό.π. σημ. 57, 137-140
72. M.L. Tabasso, ό.π. σημ. 68, 275.
73. A.C. De F. Barbosa, C.C. Santiago, M.M. DE Oliveira, The use of Brazilian Bentonites for Cleaning 

Purposes, Proceedings of the International Rilem/Unesco Congress Industry-Media, Paris 1993.
74. L. Lazzarini, G. Lombardi. Bentonite for cleaning and desalination of stones, ICOM Committee for 

Conservation, 1, 1993, 336-339.
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Αρχικά στις επιφάνειες τοποθετείται ιαπωνικό χαρτί για την προστασία των απο- 
σαθρωμένων περιοχών και την απομάκρυνση της πάστας μετά το τέλος της εφαρμο
γής χωρίς να καταπονηθεί η επιφάνεια. Για να αποφευχθεί η ταχεία εξάτμιση του νε
ρού η πάστα καλύπτεται με φύλλο πολυαιθυλενίου. Μετά την εξάτμιση του νερού το 
επίθεμα αφαιρείται με σπάτουλα, ενώ τα υπολείμματα των επικαθίσεων απομακρύνο
νται από την επιφάνεια με μικρές ποσότητες διαλύματος κεκορεσμένου σε ανθρακικό 
ασβέστιο και πινέλο. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται, εφόσον θεωρηθεί απαραίτητο.

Τα επιθέματα προσροφητικών αργίλων αποτελούν μία αργή μέθοδο καθαρισμού, η 
οποία σε περιπτώσεις επικαθίσεων μαύρης κρούστας μεγάλου πάχους δεν είναι απο
τελεσματική.

Στις Φωτογραφίες, στους Πίνακες με τις συνθήκες και στους Πίνακες με το χρω- 
ματόμετρο τα επιθέματα με σεπιόλιθο συμβολίζονται με τα γράμματα Ε.Σ., με τάλκη 
Ε.Τ., με μπεντονίτη Ε.Μ. και με χαρτοπολτό Ε.Χ.

5.3. Αναστροφή της γύψου

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν σήμερα τρεις μέθοδοι καθαρισμού, 
που βασίζονται στην αναστροφή της γύψου προς ανθρακικό ασβέστιο, και όχι στην 
απομάκρυνσή της13·75.

Ε Με διάλυμα ανθρακικού καλιού (K2C03) κεκορεσμένο σε ανθρακικό ασβέστιο 
(CaCOj)122.

2. Με διάλυμα ανθρακικού αμμωνίου76.
3. Με μικροοργανισμούς77'78.

Ύστερα από έρευνα του καθηγητή κ. Θ. Σκουλικίδη οι μέθοδοι 2 και 3 δεν συνί- 
στανται για τον καθαρισμό μαύρης κρούστας και αιθάλης.

Η μέθοδος 1 της αναστροφής της γύψου βασίζεται στη μετατροπή της γύψου της 
μαύρης κρούστας σε ανθρακικό ασβέστιο, ώστε να σταθεροποιηθούν οι λεπτομέρειες 
που διατηρούνται στην επιφάνεια αυτής και έχουν εξαλειφθεί από την επιφάνεια του 
μαρμάρου79·80·81.

75. P. Parrini, G. Pizzigoni, Pulitura con resine di scambio ionico, Quaderni del Restauro, 208, 1992.
76. G. Alessandrini, L. Toniolo, A. Antonioli, A. Di Silvestro, F. Piacenti, S. Righini Ponticelli, On the 

cleaning of deteriorated stone minerals, Proceedings of the International Unesco - Rilem Congress on the Con
servation of stone and other materials, Paris, 1993, 503.

77. K. Gauri, A. Chowdhury, Experimental studies on conversion of gypsum to calcite by microbes, Pro
ceedings of the 6th Intern. Congress on the deterioration and conservation of stone, Torun 1988, 545.

78. K. Gauri, L. Parks, J. Jaynes, R. Atlas, Removal of sulfated crust from marble using sulfate- reducing 
bacteria, Proceedings of the Intern. Conference on Stone cleaning, Edinburg 1992, 160.

79. Th. Skoulikidis, D. Charalambous, P. Papakonstantinou, Restoration of Decayed Ancient Marble 
Artifacts: Inversion of sulfation- Utilisation of CaS04-2H20 and transformation into CaC03, 2nd Intern. 
Symposium on the Deterioration of Building Stones, Proceedings, Athens 1978, 171.

80. Th. Skoulikidis, N. Beloyannis, Inversion of sulfation of Marbles. Transformation of gypsum formed 
on the surfaces of Monuments and Statues, International Congress on Conservation of Stone, Proceedings, 
Bologna 1981.

81. Th. Skoulikidis, E. Georgopoulou, P. Adamopoulou, Oriented Inversion of Gypsum on the Surface of 
Ancient Monuments back into Calcium Carbonate, 3rd ASMOSIA Meeting, Proceedings, Athens 1993.
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Μετά από δοκιμαστική εφαρμογή του διαλύματος διαπιστώθηκε ότι ταυτόχρονα με 
την αναστροφή της γύψου πραγματοποιείται και καθαρισμός της επιφάνειας82. Το αν
θρακικό ασβέστιο προστίθεται στο διάλυμα για να αρχίσει αμέσως η αποβολή των 
κρυστάλλων του (χωρίς να χρειαστεί να κορεστεί πρώτα το διάλυμα σε αυτό) και άρα 
η αναστροφή να είναι γρήγορη. Οι κρύσταλλοι του ανθρακικού ασβεστίου που προ
κύπτουν είναι μικροί, μεγάλης μηχανικής αντοχής και σκληρότητας13 84. Ταυτόχρονα, 
επειδή ο μοριακός όγκος του ανθρακικού ασβεστίου είναι μικρότερος από αυτόν της 
γύψου, τα αιωρούμενα σωματίδια, που έχουν κατακαθίσει, χαλαρώνουν και με φύση
μα με αέρα απομακρύνονται. Μετά την πλήρη αναστροφή μπορούν να απομακρυν
θούν το θειϊκό κάλιο και οι υπόλοιποι ρύποι με απιονισμένο νερό.

Στην εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε διάλυμα ανθρακικού καλιού (K2C03) συγκέ
ντρωσης 0,3 Μ κεκορεσμένο σε ανθρακικό ασβέστιο. Η εφαρμογή του διαλύματος στις 
περιοχές προς καθαρισμό έγινε με πινέλο. Μετά από 24 ώρες η εφαρμογή επαναλαμ- 
βανόταν, αφού απομακρύνονταν με αέρα τα αιωρούμενα σωματίδια, που είχαν κατα
καθίσει. Η αναστροφή της γύψου πραγματοποιήθηκε μετά από 52 εφαρμογές του δια
λύματος στην επιφάνεια.

Στις Φωτογραφίες, στους Πίνακες με τις συνθήκες και στους Πίνακες με το χρω- 
ματόμετρο η αναστροφή της γύψου συμβολίζεται με τα γράμματα Α.Γ.

5.4. Λέιζερ

Ιστορικό παλαιότερων δοκιμών

Από το 1995, στα πλαίσια της έρευνας, μεταξύ των άλλων μεθόδων άρχισε και η 
εξέταση της μεθόδου αυτής για τον καθαρισμό των μνημείων και των γλυπτών της 
Ακρόπολης.

Από τότε έγιναν δοκιμές καθαρισμού με λέιζερ σε δοκίμια μαρμάρου, σε νεώτερα 
και αρχαία μάρμαρα, αρχικά στο Παρίσι στο Laboratoire de Recherches des Monuments 
Historiques και στη συνέχεια σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και 
Αέιζερ στο Ηράκλειο της Κρήτης, που έχει αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στον 
τομέα του καθαρισμού έργων τέχνης8384·85.

Οι δοκιμές, που έγιναν με τους υπάρχοντες τύπους λέιζερ ήταν:

Α. Με υπέρυθρη ακτινοβολία. Στην περίπτωση αυτή χρησιμοποιήθηκε λέιζερ τύ
που Nd:YAG που εκπέμπει υπέρυθρους παλμούς τύπου Q-switched στα 1064 nm. Οι

82. Th. Skoulikidis, Ρ. Papakonstantinou, Stone Cleaning by the inversion of gypsum back into calcium 
carbonate, Proceedings, 3rd Intern. Conference held in Edinburg, 14-16 April 1992.

83. Th. Skoulikidis, P. Vassiliou, P. Papakonstantinou, A. Moraitou, V. Zafiropulos, M. Kalaitzaki, I. 
Spetsidou, V. Perdikatsis, P. Maravelaki, Some remarks on Nd:YAG and Excimer UV Lasers for cleaning soiled 
sulfated monument surfaces, LACONA I conference, Lasers in the Conservation of Artworks, Book of 
Abstracts, Heraklion 1995, 7.

84. Θ. Σκουλικίδης, A. Μωραΐτου, Δοκιμές καθαρισμού με λέιζερ στο Παρίσι, Αρχείο ΕΣΜΑ. 
Αρ. Πρωτ. 25, 12/1/95.

85. Ε. Παπακωνσταντίνου, Ενημέρωση για την επίσκεψη στο ITE Lasers Κρήτης, 20/6/1999, 
Αρχείο ΕΣΜΑ.
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δοκιμές έγιναν στη Γαλλία στο Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques και 
στην Ελλάδα στο ITE.

Από την παρακολούθηση των καθαρισμών και τους ελέγχους παρατηρήθηκε,
ότι86'87’88:

1. Για πυκνότητες ενέργειας που κυμαίνονται από 125-150 J/cm2 η ακτινοβολία αυτή 
δεν είναι αποτελεσματική για τις μαύρες κρούστες με ανακρυσταλλώσεις ή έχει μι
κρό αποτέλεσμα. Η κρούστα απομακρύνεται για πυκνότητες ενέργειας μεγαλύτερες 
από 2,3 J/cm2.

2. Σε επιφάνειες με χαλαρές επικαθίσεις επιτυγχάνεται ικανοποιητικός καθαρισμός με 
τις εξής υποπεριπτώσεις.
α. Στα δείγματα μαρμάρου με το πορτοκαλοκάστανο στρώμα της πάτινας ήταν 

δυνατή η απομάκρυνση των χαλαρών επικαθίσεων με υπέρυθρη ακτινοβολία με 
χαμηλή πυκνότητα ενέργειας (1,2 J/cm2) και 2 παλμούς. Το αποτέλεσμα του κα
θαρισμού κρίθηκε ικανοποιητικό, ενώ από μακροσκοπική παρατήρηση δεν φαί
νεται να επηρεάζονται το έγχρωμο στρώμα και το μάρμαρο, 

β. Στα δείγματα μαρμάρου χωρίς το στρώμα αυτό, μακροσκοπικά τουλάχιστον επι
τυγχάνεται η απομάκρυνση των επικαθίσεων, αλλά η τελική επιφάνεια φαίνε
ται δυσχρωματισμένη προς κίτρινες αποχρώσεις.

Ακολούθησαν αναλύσεις για τον έλεγχο της επίδρασης του τύπου αυτού λέιζερ στο 
στρώμα της γύψου. Για τον σκοπό αυτό έγιναν δοκιμές καθαρισμού με τις ίδιες 
συνθήκες σε δοκίμια γύψου, των οποίων η επιφάνεια είχε επιγραφιτωθεί. Με το λέι
ζερ το επίστρωμα του γραφίτη απομακρύνθηκε, αλλά η γύψος κιτρίνισε. Με την πε
ρίθλαση ακτινών X (XRD), ανιχνεύθηκε η ένωση Earlandite Ca3(C6H507)2 · 4Η20, που 
είναι κίτρινη και δεν ανιχνεύεται σε περιοχές γύψου, που δεν έγινε επέμβαση με laser 
και δεν είναι κίτρινες.

Υπενθυμίζεται, ότι αυτός ο τύπος λέιζερ εφαρμόζεται εκτενώς στη Γαλλία και αλ
λού για τον καθαρισμό μνημείων με φορητές συσκευές.

Β. Με υπεριώδη ακτινοβολία. Την περίοδο 1995-1997 έγιναν δοκιμές καθαρισμού 
στο ITE στην Κρήτη85 με λέιζερ του τύπου KrF Excimer, που εκπέμπει υπεριώδη ακτι
νοβολία σε μήκος κύματος 248 nm και του τύπου XeCl Excimer, που εκπέμπει υπεριώ
δη ακτινοβολία σε μήκος κύματος 308 nm.

Όπως είχε αναλυθεί στις σχετικές εκθέσεις33,86, από τις δοκιμές αυτές προέκυψαν 
τα ακόλουθα συμπεράσματα συνοπτικά:

1. Το πάχος της κρούστας παίζει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα των κα
θαρισμών.

86. Ο μεγαλύτερος αριθμός των πειραμάτων αυτών έγιναν στο ITE από τη Χημικό Π. Μαραβε- 
λάκη το 1997, στο διάστημα κατά το οποίο ήταν αποσπασμένη στην Α' ΕΠΚΑ, υπό την εποπτεία της 
ΕΣΜΑ, ενώ ένα μέρος κατά την επίσκεψη των Θ. Σκουλικίδη και Ε. Παπακωνσταντίνου στο ITE, σε 
δοκιμές με άμορφα γλυπτά, που παρεχώρησε η Α' ΕΠΚΑ.

87. Θ. Σκουλικίδης και Ε. Παπακωνσταντίνου, Έκθεση προς την ΕΣΜΑ, Αρχείο ΕΣΜΑ, Αρ. 
Πρωτ. 426, 19/6/1995.

88. Θ. Σκουλικίδης Ε. Παπακωνσταντίνου, Δοκιμές καθαρισμού με λέιζερ excimer UV στο Ινστι
τούτο Ηλεκτρονικής δομής και λέιζερ στο Ηράκλειο Κρήτης και συμπεράσματα από το διεθνές συνέ
δριο στο Ηράκλειο: LACONA workshop on lasers in conservation of artworks, Αρχείο ΕΣΜΑ, Αρ. Πρωτ. 
695, 17/10/95.
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Οι μαύρες κρούστες με μεγάλο πάχος (άνω των 500 μιη), δεν αφαιρούνται εύκολα 
με την υπεριώδη ακτινοβολία ή απαιτούνται έντονες συνθήκες, με αποτέλεσμα την 
προσβολή του μαρμάρου. Άλλες παρατηρήσεις είναι, ότι υπό ορισμένες συνθήκες δια
τηρείται η γύψος του πρώτου στρώματος, που διατηρεί τις λεπτομέρειες του γλυπτού 
και ότι ανιχνεύεται μία ποσότητα ημιυδρίτη (CaS04 · 1/2Η20). Η παρουσία του 
ημιυδρίτη δεν είναι θετικό στοιχείο, διότι είναι δυνατόν να οδηγήσει σε μεταβολές 
του όγκου λόγω της διαφοράς του 1,5 μορίου νερού και ακόμη διότι προέρχεται από 
αλλοίωση της γύψου στην επιφάνεια. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται στις 
συνθήκες με μήκος κύματος 308 nm, πυκνότητα ενέργειας 2,35 J/cm2, αριθμό παλμών 
3-5 και επικάλυψη παλμών 70%. Οι συνθήκες αυτές είναι αποτελεσματικές για κρού
στες με μικρότερο πάχος (κάτω από 200 μιη), όπου δεν παρατηρείται σημαντική απώ
λεια γύψου ούτε μετατροπή της σε άλλες ενώσεις.

2. Σε επιφάνειες με χαλαρές επικαθίσεις επίσης δεν επιτυγχάνεται ικανοποιητικός κα
θαρισμός με τις εξής υποπεριπτώσεις:
α. Στα δείγματα μαρμάρου με το πορτοκαλοκάστανο στρώμα της επιδερμίδας και 

λεπτό στρώμα χαλαρών επικαθίσεων, με υπεριώδη ακτινοβολία σε χαμηλές 
ενέργειες δεν επιτυγχάνεται η απομάκρυνση της αιθάλης, ενώ σε εντονότερες 
συνθήκες παρατηρείται προσβολή του στρώματος της επιδερμίδας. Το λέιζερ με 
μήκος κύματος 355 nm γκριζάρει τα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα.

β. Στα δείγματα μαρμάρου χωρίς το στρώμα αυτό ο καθαρισμός είναι έντονος 
(υπερκαθαρισμός) και όχι πολύ καλά ελεγχόμενος.

Είναι σημαντικό, ότι η μέθοδος λέιζερ είναι αυτοελεγχόμενη, αφού με τον προσ
διορισμό των κατωφλίων ενέργειας εξασφαλίζεται, ότι δεν προσβάλλεται το μάρμαρο 
και τα έγχρωμα στρώματα. Έχει προσδιοριστεί το κατώφλι αποδόμησης (ablation 
threshold fluence values) για το Πεντελικό μάρμαρο, τόσο για την υπέρυθρη όσο και 
για την υπεριώδη ακτινοβολία119, δηλαδή οι τιμές της πυκνότητας της ενέργειας πά
νω από την οποία εμφανίζεται το φαινόμενο της αποδόμησης (αφαίρεση υλικού από 
την αλληλεπίδραση ακτινοβολίας λέιζερ - μαρμάρου). Αυτή η γνώση εξασφάλιζε στις 
δοκιμές, που πραγματοποιήθηκαν, ότι δεν θα επηρεαστεί τουλάχιστον το μάρμαρο. Το 
κατώφλι πυκνοτήτων ενέργειας αποδόμησης για το υπεριώδες μήκος κύματος UV εί
ναι για το μάρμαρο 1,9 J/cm2 και για την κρούστα 0,57 J/cm2, ενώ για το υπέρυθρο μή
κος κύματος είναι για το μάρμαρο 3,5 J/cm2 και για την κρούστα 0,84 J/cm2.

Είναι αναγκαίο να διευκρινισθεί, ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα εργαστηριακών δο
κιμών καθαρισμού σε έγχρωμα στρώματα για τον προσδιορισμό των κατωφλίων ενέρ
γειας, διότι δεν υπάρχει μεγάλη ευχέρεια δειγματοληψίας από τις επιφάνειες των μνη
μείων. Για τον ίδιο λόγο δεν έγινε εξέταση στιλπνών τομών των καθαρισμένων επι
φανειών. Επομένως οι πυκνότητες ενέργειας, που χαρακτηρίζονται ως ικανοποιητικές 
στις δοκιμές της παρούσας μελέτης, προκύπτουν μόνον από μακροσκοπική παρατή
ρηση των καθαρισμένων επιφανειών.

Στην παρούσα μελέτη οι δοκιμές καθαρισμού με το λέιζερ πραγματοποιήθηκαν σε 
συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δο
μής και Λέιζερ. Το σύστημα, που χρησιμοποιήθηκε, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε 
στο ΙΤΕ-ΙΗΔΑ ειδικά για τις απαιτήσεις των εφαρμογών στην Ακρόπολη. Το σύστη
μα αυτό εκτός άλλων επιτρέπει και την ταυτόχρονη εφαρμογή των μηκών κύματος 
υπερύθρου και υπεριώδους. Οι δοκιμές καθαρισμού έγιναν από τη συνεργάτιδα του
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ΙΤΕ-ΙΗΔΛ Δρα Φυσικό Π. Πουλή. Η περιγραφή της μεθόδου του συστήματος, που 
χρησιμοποιήθηκε και αυτού που πρόκειται να σχεδιαστεί για τη Δυτική Ζωφόρο κα
θώς και τα ειδικά σχόλια από τις δοκιμές με λέιζερ αναπτύσσονται στο κείμενο των 
Π. Πουλή και Β. Ζαφειρόπουλου.

Στις Φωτογραφίες, στους Πίνακες με τις συνθήκες και στους Πίνακες με το χρω- 
ματόμετρο, το λέιζερ συμβολίζεται με το γράμμα Λ.
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6. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

6.1. Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία, που εφαρμόστηκε για την αξιολόγηση των τεσσάρων μεθόδων κα
θαρισμού, βασίστηκε στη σταδιακή προσέγγιση στις πραγματικές συνθήκες της Δυτι
κής Ζωφόρου.

Οι δοκιμές καθαρισμού άρχισαν διερευνητικά με όλες τις μεθόδους στα γωνιακά 
συμπληρώματα των λίθων της Δυτικής Ζωφόρου, που προσφέρονται για ελέγχους με 
καταστροφικές μεθόδους και συνεχίστηκαν σε γλυπτά και σε αρχιτεκτονικά μέλη των 
μνημείων. Τα γωνιακά συμπληρώματα διαχωρίστηκαν σε τμήματα, ώστε να γίνει η 
εφαρμογή των υγρών μεθόδων (επιθέματα, αναστροφή της γύψου) χωριστά από τις 
ξηρές (μικροψηγματοβολή - λέιζερ) και να μην υπάρχουν αλληλεπιδράσεις. Στις δο
κιμές αυτές εφαρμόστηκε μεγάλο φάσμα συνθηκών με όλες τις μεθόδους. Στα καθα
ρισμένα δοκίμια έγινε σειρά εργαστηριακών ελέγχων, με σκοπό να συγκριθούν τα 
αποτελέσματά τους και να εξευρεθούν οι πιο κατάλληλες συνθήκες καθαρισμού ανά
λογα με το είδος της κρούστας και του υποστρώματος. Με τους ελέγχους αυτούς 
προσδιορίστηκαν οι καλύτερες συνθήκες καθαρισμού για την κάθε μέθοδο, οι οποίες 
στη συνέχεια δοκιμάστηκαν σε τμήματα γλυπτών, που παραχωρήθηκαν για τον σκο
πό αυτό από την Α' Ε.Π.Κ.Α, και σε αρχιτεκτονικά μέλη των μνημείων.

Δοκιμές καθαρισμού αρχικά πραγματοποιήθηκαν στα γωνιακά συμπληρώματα των 
λίθων της Δυτικής Ζωφόρου, που προέρχονται από επέμβαση συντήρησης του 1960 
(Δ.Z.VIII, Δ.Ζ.ΧΙ, Δ.Ζ.ΧΙΙ, Δ-Z.XV) και σε μαρμάρινο συμπλήρωμα της αναστήλωσης 
Μπαλάνου από τον Ναό της Αθηνάς Νίκης. Συνεχίστηκαν σε τμήματα γλυπτών, που 
παραχωρήθηκαν από την Α' Ε.Π.Κ.Α (αρ. κατ. 8350, 13868, 14013, 19651), σε ένα 
άμορφο μαρμάρινο θραύσμα από το μεσαιωνικό κλιμακοστάσιο του Παρθενώνα, σε αρ
χιτεκτονικά μέλη του Οπισθονάου του Παρθενώνα Ο.Κ.Κ.4 (Δ), Ο.Κ.4.9 (N), Ο.Κ.3.12 
(Β)-(ΒΔ), σε λιθόπλινθο (εσωτερική όψη) της θύρας του μεσαιωνικού κλιμακοστασίου, 
στο εσωτερικό της Πρόστασης των Καρυατιδών στο Ερέχθειο, σε μικρές περιοχές στους 
λίθους της Δυτικής Ζωφόρου (Δ.Ζ.ΐν, Δ.Ζ.ν, Δ.Ζ.νΐ, Δ.Ζ.ΧΙΙ, Δ.Z.XIII, Δ.Ζ.Χν), στο 
Γείσο 14001 /β (κωδ. αποξήλωσης 2002) της Βόρειας πλευράς του Παρθενώνα και στο 
θράνο Δ.Θ.Σ.5 του Οπισθονάου του Παρθενώνα.

Η επιλογή των περιοχών, στις οποίες εφαρμόστηκαν οι μέθοδοι καθαρισμού, έγινε 
με βάση τον προσανατολισμό των δοκιμίων και των αρχιτεκτονικών μελών, ο οποίος 
επιδιώχθηκε να είναι ο ίδιος με εκείνον της Δυτικής Ζωφόρου, τη γειτνίαση της θέσης 
τους, τις ίδιες ατμοσφαιρικές συνθήκες καθώς και το παρόμοιο είδος των επικαθίσεων.

Πριν από την έναρξη των δοκιμών εξετάσθηκαν τα υλικά, που θα χρησιμοποιη
θούν, ως προς την σκληρότητα, το μέγεθος των κόκκων και τη χημική τους σύσταση 
(Διαγράμματα 1-4), ενώ ομαδοποιήθηκαν οι περιοχές καθαρισμού ως προς το πάχος 
των επικαθίσεων και την ύπαρξη ή όχι των έγχρωμων επιφανειακών στρωμάτων. Η 
τεκμηρίωση των εργασιών έγινε με μακροσκοπική και μικροσκοπική παρατήρηση στο 
στερεομικροσκόπιο, με φωτογράφηση και χαρτογράφηση της επιφάνειας πριν από 
την έναρξη, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του καθαρισμού.
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Στα γωνιακά συμπληρώματα των λίθων, όπου υπήρχε η δυνατότητα δειγματοληψίας, 
παρασκευάστηκαν από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) 
στιλπνές τομές, κάθετες προς την επιφάνεια, και εξετάστηκαν στο πολωτικό μικροσκό
πιο από τη Γεωλόγο κ. Ε. Δήμου, ώστε να μελετηθεί η στρωματογραφία υποστρώματος 
- ρυπογόνου κρούστας, η μορφολογία και η υφή της κρούστας και της επιφάνειας του 
μαρμάρου και να μιετρηθεί το πάχος της κρούστας πριν και μετά τον καθαρισμό. Μία 
σοβαρή αδυναμία στο στάδιο αυτό ήταν, ότι στα γωνιακά συμπληρώματα δεν υπήρχαν 
κρούστες με ανακρυσταλλώσεις και βέβαια δεν υπήρχαν έγχρωμα επιφανειακά στρώ
ματα. Επίσης πρέπει να σημειωθεί, ότι η επιφάνεια των μαρμάρινων συμπληρωμάτων 
είναι αδρή, λόγω της παλαιότερης κατεργασίας της με λιθοξοϊκό εργαλείο.

Με περιθλασιμετρία ακτινών X (XRD) έγινε η ανάλυση των χημικών ενώσεων της 
κρούστας και ο ποιοτικός και ημιποσοτικός προσδιορισμός της γύψου πριν και μετά 
τον καθαρισμό και με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης SEM-EDX (Scanning 
Electron Microscopy-Energy Dispersive X-ray Analysis) έγινε η ανίχνευση των χημικών 
στοιχείων της κρούστας.

Κατά τη διάρκεια των καθαρισμών πραγματοποιούνταν συνεχείς μετρήσεις των 
χρωματικών μεταβολών της επιφάνειας. Η μέτρηση του χρώματος πριν και μετά τον 
καθαρισμό της επιφάνειας έγινε με φορητό φασματοφωτόμετρο Micromatch Plus, που 
ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα DIN 5033, 5036, 6174, ISO 7724, ASTM D2244, Ε308, 
Ε313, Ε1164, ΕΛΟΤ 1057. Η λειτουργία της συσκευής βασίζεται στη μέτρηση της φα- 
σματικής ανάκλασης, μέσα στο ορατό φάσμα μήκους κύματος από 400- 700 nm. Η 
συνθήκη μέτρησης που χρησιμοποιείται είναι 65/10, δηλαδή ο φωτισμός της επιφά
νειας γίνεται υπό γωνία 65° σε κυκλική επιφάνεια, ενώ η γωνία παρατήρησης είναι 
10°. Η επιφάνεια φωτίζεται διαμέσου διόδων φωτός, που δεν αναπτύσσουν Θερμότη
τα και δεν δημιουργούν αλλοιώσεις στο χρώμα και στα υλικά.

Οι μετρήσεις έγιναν σύμφωνα με το σύστημα CIELAB 1976 (Διεθνής Ένωση Φω
τισμού), που υπολογίζει τα εξής χρωματικά χαρακτηριστικά:

• λαμπρότητα ή φωτεινότητα, που εκφράζεται με την τιμή του L*, η οποία κυμαίνε
ται από 0-100 (η τιμή 0 αντιστοιχεί στο μαύρο και η τιμή 100 στο λευκό).

• χροιά, που εκφράζεται με την τιμή του a*, με τιμές, που κυμαίνονται από +100 έως 
-100, και αντιστοιχούν στην κλίμακα του κόκκινου - πράσινου (+100 κόκκινο και 
-100 πράσινο).

• βαθμό κορεσμού, που εκφράζεται με την τιμή του b* με τιμές +100 έως -100 και 
αντιστοιχούν στην κλίμακα του κίτρινου - μπλε (+100 κίτρινο και -100 μπλε).

Έγιναν τρεις μετρήσεις σε κάθε περιοχή. Οι χρωματομετρικές τιμές, που πα
ρουσιάζονται στους πίνακες της μελέτης, είναι ο μέσος όρος των τριών μετρήσεων.

Δοκιμές τεχνητής γήρανσης έγιναν, τέλος, σε καθαρισμένα τμήματα από τα γω
νιακά συμπληρώματα των λίθων της Δυτικής Ζωφόρου, με έκθεση σε θάλαμο αλατο
νέφωσης κατά ASTM Β117 και έκθεση σε θάλαμο UV.

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση και τη σύγκριση των αποτελεσμάτων του καθα
ρισμού με τις τέσσερις μεθόδους είναι:

• Η κατάσταση της τελικής επιφάνειας και, ειδικότερα, η διατήρηση της επιφάνειας 
του μαρμάρου, των έγχρωμων επιφανειακών στρωμάτων και του στρώματος της γύ
ψου, που ακολουθεί το ανάγλυφο της επιφάνειας.
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• Το αισθητικό αποτέλεσμα. Υπενθυμίζεται, ότι με τον καθαρισμό δεν πρέπει να αλ
λοιώνεται το χρώμα της επιφάνειας του μαρμάρου, ενώ το συνολικό χρωματικό 
αποτέλεσμα πρέπει να είναι ικανοποιητικό.

• Η διάρκεια καθαρισμού. Ο παράγοντας του χρόνου, όπως και του κόστους, συνε- 
κτιμώνται, αλλά δεν είναι οι αποφασιστικοί για την επιλογή της μεθόδου καθαρι
σμού, όταν πρόκειται για γλυπτά υψηλής ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας.

Οι φυσικοχημικοί και χρωματομετρικοί έλεγχοι, που έγιναν στα καθαρισμένα δο
κίμια των γωνιακών συμπληρωμάτων, με τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν, οδήγη
σαν στην επιλογή των συνθηκών για την κάθε μέθοδο, που δίδουν καλύτερο αποτέ
λεσμα καθαρισμού. Οι συνθήκες αυτές εφαρμόστηκαν στο επόμενο στάδιο στα γλυπτά 
και στα αρχιτεκτονικά μέλη των μνημείων.

Στο στάδιο αυτό υπήρχε καλύτερη προσέγγιση στην πραγματική κατάσταση της 
Δυτικής Ζωφόρου, αφού τα μέλη και τα γλυπτά που καθαρίστηκαν έχουν υπόστρωμα 
την αρχαία επιφάνεια του μαρμάρου με ή χωρίς έγχρωμα επιφανειακά στρώματα και 
καλύπτονται από όλα τα είδη της κρούστας, όπως οι χαλαρές επικαθίσεις, η συμπα
γής κρούστα και η κρούστα με ανακρυσταλλώσεις. Στα αρχιτεκτονικά μέλη καθαρί
στηκαν μεγαλύτερης κλίμακας επιφάνειες, ώστε να υπάρχει δυνατότητα καλύτερης 
αξιολόγησης του αισθητικού αποτελέσματος. Επειδή στα γλυπτά και στα αρχιτεκτο
νικά μέλη δεν υπήρχε δυνατότητα δειγματοληψίας, οι έλεγχοι περιορίστηκαν απο
κλειστικά σε μη καταστροφικές μεθόδους, όπως είναι η χρωματομετρία και για τα 
γλυπτά η εξέταση της επιφάνειας στο στερεομικροσκόπιο.

Η περιγραφή και η αξιολόγηση των δοκιμών του καθαρισμού στην παρούσα μελέ
τη γίνεται κατά μέθοδο και με βασικό κριτήριο τη μορφή της κρούστας και την ύπαρ
ξη ή μη εγχρώμων επιφανειακών στρωμάτων. Επιλέχτηκε αυτή η σειρά παρουσίασης, 
διότι επιτρέπει τη σύγκριση των μεθόδων για την ίδια περίπτωση υποστρώματος- 
κρούστας και για το ίδιο είδος κρούστας, το οποίο, όπως αποδεικνύεται, είναι καθο
ριστικό για την αξιολόγηση του αποτελέσματος της κάθε μεθόδου καθαρισμού.

Για την πλήρη τεκμηρίωση των μορφών των επικαθίσεων, που καλύπτουν τους λί
θους της Δυτικής Ζωφόρου έγινε χαρτογράφηση ανά λίθο σε διαφανή φύλλα σε κλί
μακα 1:5. Με βάση τη μακροσκοπική παρατήρηση στα σχέδια αυτά, σημειώνονται οι 
περιοχές της επιφάνειας, που έχουν υπόστρωμα μάρμαρο ή έγχρωμα επιφανειακά 
στρώματα και τα είδη των επικαθίσεων (Σχέδια 1, 2, 3, 4)18. Χρησιμοποιήθηκαν οι 
φωτογραφίες του Σ.Μ. (λήψη 1992) για την αποτύπωση της ανάγλυφης παράστασης.

Ανάλογα με τη μορφή της κρούστας και το είδος του υποστρώματος, διακρίνονται 
στη γλυπτή επιφάνεια της Δυτικής Ζωφόρου οι παρακάτω περιπτώσεις:

1. Επιφάνεια μαρμάρου με επικαθίσεις αιθάλης (χαλαρές επικαθίσεις).
2. Έγχρωμα επιφανειακά στρώματα με επικαθίσεις αιθάλης.
3. Ομοιόμορφη συμπαγής κρούστα με καλή πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρ

μάρου.
4. Ομοιόμορφη συμπαγής κρούστα με καλή πρόσφυση στα έγχρωμα επιφανειακά 

στρώματα.
5. Επιφάνεια μαρμάρου με κρούστα με ανακρυσταλλώσεις.
6. Έγχρωμα επιφανειακά στρώματα με κρούστα με ανακρυσταλλώσεις (Φωτογρα

φίες 21 -31).
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Φωτ. 21. Λίθος Δ.Ζ.ΙΙΙ. Επιφάνεια μαρμάρου με επικαθίσεις αιθάλης. 
(Φωτ. Σ. Μαυρομμάτης)

Φωτ. 22. Λίθος Δ.Ζ.ΐν. Έγχρωμα επιφα
νειακά στρώματα με επικαθίσεις 
αιθάλης. (Φωτ. Σ. Μαυρομμάτης)

Φο»τ. 23. Λίθος Δ.Ζ.ΐν. Ομοιόμορφη, συ
μπαγής κρούστα και κρούστα με 
ανακρυσταλλώσεις στα έγχρωμα 
στρώματα. (Φωτ. Σ. Μαυρομμάτης)



Φωτ. 25. Λίθος Δ.Ζ.ΐν. Κρούστα με ανα- 
κρυσταλλώσεις σε μάρμαρο και 
έγχρωμα επιφανειακά στρώματα. 
(Φωτ. Σ. Μαυρομμάτης)



Φωτ. 26. Λίθος Δ.Ζ.ΐν. Κρούστα με ανα- 
κρυσταλλώσεις σε έγχρωμα επι
φανειακά στρώματα.
(Φωτ. Σ. Μαυρομμάτης)

Φωτ. 27. Λίθος A.Z.IV. Κρούστα με ανα- 
κρυσταλλώσεις σε έγχρωμα επι
φανειακά στρώματα.
(Φωτ. Σ. Μαυρομμάτης)



Φωτ. 28. Λίθος Δ.Z.Vili. Κρούστα με καλή πρόσφυση και κατά 
τόπους ανακρυσταλλώσεις σε έγχρωμα επιφανειακά στρώ
ματα. (Φωτ. Σ. Μαυρομμάτης)

Φωτ. 29. Λίθος Δ.Ζ.Χ. Επικαθίσεις αιθάλης, ομοιόμορφη, συμπα
γής κρούστα και κρούστα με ανακρυσταλλώσεις σε έγ
χρωμα επιφανειακά στρώματα. (Φωτ. Σ. Μαυρομμάτης)



Φωτ. 30. Λίθος Δ.Ζ.ΧΙ. Κρούστα με καλή 
πρόσφυση στην επιφάνεια του 
μαρμάρου. (Φωτ. Σ. Μαυρομμάτης)

Φωτ. 31. Λίθος Δ.Ζ.ν.ΙΙΙ. Επικαθίσεις αιθάλης, ομοιόμορφη, 
συμπαγής κρούστα και κρούστα με ανακρυσταλλώσεις σε 
έγχρωμα επιφανειακά στρώματα. (Φωτ. Σ. Μαυρομμάτης)



Φωτ. 32. Γωνιακό συμπλήρωμα Δ.Ζ.ΧΙΙ. Λεπτομέρεια της μάζας 
του μαρμάρου. (Φωτ. Ε. Δήμου)

Φωτ. 33. Γωνιακό συμπλήρωμα Δ.Ζ.Χν. Λεπτομέρεια της μάζας 
του μαρμάρου. (Φωτ. Ε. Δήμου)

Φωτ. 34. Γωνιακό συμπλήρωμα Δ.Z.VIII. Λεπτομέρεια της μάζας 
του μαρμάρου. (Φωτ. Ε. Δήμου)
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6.2. Δοκιμές καθαρισμού: Περιοχές εφαρμογής
Το υπόστρωμα και οι επικαθίσεις στις επιφάνειες, όπου πραγματοποι
ήθηκαν δοκιμές καθαρισμού

6.2.1. Μαρμάρινα γωνιακά συμπληρώματα των λίθων της Δυτικής Ζωφόρου

6.2. Ι.Ι. Το μάρμαρο9,9 90 91

Η σύσταση και η υφή του μαρμάρου αποτελούν σημαντικούς παράγοντες, τόσο για 
τη μορφή της κρούστας όσο και την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού. Η εκτίμη
ση αυτή προέκυψε από τη μελέτη του μαρμάρου των γωνιακών συμπληρωμάτων, όπου 
αποδείχθηκε η διαφορετική ποιότητά τους.

Από την εξέταση του μαρμάρου από τη Γεωλόγο κ. Ε. Δήμου στο συμπλήρωμα του 
λίθου Δ.Ζ.ΧΙΙ προέκυψε, ότι πρόκειται για μάρμαρο κοκκώδες με ελαφρώς ανισοδια- 
μετρικούς κρυστάλλους. Περιέχει ελάχιστους, μικρούς, κόκκους χαλαζία, οι οποίοι πα
ρεμβάλλονται μεταξύ των ασβεστιτικών κρυστάλλων (Φωτογραφία 32). Αντίθετα, το 
μάρμαρο του γωνιακού συμπληρώματος του λίθου Δ.Ζ.Χν παρουσιάζει μία ζωνώδη 
-διευθετημένη υφή, με ζώνες από λεπτόκοκκο και αδρόκοκκο ασβεστίτη, που εναλ
λάσσονται. Επίσης περιέχει επιμήκεις κρυστάλλους (βελόνες) από λευκό μαρμαρυγία 
(μοσχοβίτη), που ως επί το πλείστον ακολουθούν τη στρωσιγενή υφή του μαρμάρου 
(Φωτογραφία 33). Το μάρμαρο του γωνιακού συμπληρώματος του λίθου Δ.Z.VIII εί
ναι μεσοκοκκώδες με πολύ μικρή περιεκτικότητα χαλαζία σε μικρούς, διάσπαρτους 
στη μάζα, κόκκους (Φωτογραφία 34).

Η ανομοιογένεια στη σύσταση και στην υφή του μαρμάρου παίζει σημαντικό ρόλο 
στο πάχος και τη διάταξη της ρυπογόνου στιβάδας και συνεπώς στην αποτελεσματι
κότητα του καθαρισμού. Οι ρύποι αποτίθενται στην επιφάνεια, αλλά εισχωρούν και 
σε βάθος στο αποσαθρωμένο μάρμαρο μέσα από τις τριχοειδείς ρωγμές και ανάμεσα 
στους κρυστάλλους, όταν στην επιφάνεια υπάρχουν ομάδες κρυστάλλων λεπτοκοκκώ
δους ασβεστίτη. Το ίδιο φαινόμενο συμβαίνει επίσης, όταν στο μάρμαρο υπάρχουν 
επιμήκεις κρύσταλλοι μαρμαρυγία (μοσχοβίτη), όπου οι ρύποι εισχωρούν στο εσωτε
ρικό του μαρμάρου ακολουθώντας την κατεύθυνση των μαρμαρυγιών (Φωτογραφία 
32). Στις περιοχές αυτές το πάχος της ρυπογόνου στιβάδας αυξάνει προς το εσωτερι
κό του μαρμάρου89 90 91. Σε αυτή την περίπτωση είναι αδύνατη η πλήρης απομάκρυνση 
των ρύπων χωρίς την απόσπαση κρυστάλλων μαρμάρου.

6.2.1.2. Η κρούστα

Η κρούστα στα γωνιακά συμπληρώματα, που εξετάστηκαν, έχει πάχος, που κυμαί
νεται από 30-170 μτη και στα μικρότερα πάχη επιτρέπει την ευχερή παρατήρηση των

89. Ε. Δήμου, Β. Περδίκάτσης, Γνωμάτευση αριθ. 4758, Αθήνα 29/6/1998.
90. Ε. Δήμου, Β. Περδίκάτσης, Γνωμάτευση αριθ. 4759, Αθήνα 7/7/1998.
91. Ε. Δήμου, Β. Περδίκάτσης, Μελέτη καθαρισμού μαρμάρων της Ακρόπολης με ακτίνες laser, 

αμμοβολή και προσροφητικές πάστες, ΙΓΜΕ, Δεκέμβριος 1999. Αρχείο ΕΣΜΑ.
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Διάγραμμα 5. Δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙΙ. Ανάλυση κρούστας με SEM -EDX.
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πληροφοριών και των λεπτομερειών της επιφάνειας. Η ρυπογόνος κρούστα σε όλα τα 
δείγματα από τα γωνιακά συμπληρώματα αποτελείται από γύψο, ασβεστίτη, χαλαζία, 
υδροξείδια του σιδήρου και οργανικούς ρύπους. Στις περιπτώσεις, όπου κοντά στην 
επιφάνεια βρίσκεται λεπτοκοκκώδης ασβεστίτης, οι ρύποι εισχωρούν σε βάθος μετα
ξύ των κρυστάλλων και αυξάνουν το πάχος της κρούστας μέχρι και 220 μιη. Έγινε 
ημιποσοτική ανάλυση με SEM-EDX (ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης - φασματο
σκοπία ηλεκτρονική ακτινών X), όπου διαπιστώθηκε η παρουσία της γύψου, αλλά 
και στοιχείων όπως Si και Al (Διάγραμμα 5).

6.2.2. Τμήματα γλυπτών 

Γλυπτό με αρ. καταγραφής 8350

Η επιφάνεια του γλυπτού αυτού έχει υπόστρωμα μάρμαρο και καλύπτεται από όλα 
τα είδη της κρούστας, επικαθίσεις αιθάλης, ομοιόμορφη συμπαγή κρούστα με κατά 
τόπους ανακρυσταλλώσεις και κρούστα με ανακρυσταλλώσεις (Φωτογραφία 87).

Γλυπτό με αρ. καταγραφής 19651

Το γλυπτό αυτό, που παραχωρήθηκε από την Α' ΕΠΚΑ για τις δοκιμές καθαρι
σμού, φυλάσσεται στις αποθήκες του Μουσείου Ακροπόλεως (Φωτογραφία 93). Η επι- 
φάνειά του έχει πτυχές και καλύπτεται από κρούστα, η οποία είναι ομοιόμορφη, 
συμπαγής και με ανακρυσταλλώσεις κατά τόπους, σε μεγάλο ποσοστό στο επίπεδο 
εξωτερικό τμήμα των πτυχών, ενώ σε όλες τις εσοχές των πτυχών η κρούστα έχει ανα- 
κρυσταλλώσεις και μεγάλο πάχος.

6.2.3. Αρχιτεκτονικά μέλη 

Κίονες Οπισθονάου

Η επιλογή των κιόνων του Οπισθονάου για τις δοκιμές καθαρισμού έγινε, διότι 
βρίσκονται στο ίδιο μικροκλίμα με αυτό της Δυτικής Ζωφόρου, ενώ τα νότια, βόρεια 
και δυτικά τεταρτημόρια των σπονδύλων καλύπτονται από έγχρωμα επιφανειακά 
στρώματα, που διατηρούνται σε εξαιρετική κατάσταση και παρουσιάζουν όλες τις 
μορφές κρούστας, που καλύπτουν τη γλυπτή επιφάνεια των λίθων της Δυτικής Ζω
φόρου (Φωτογραφίες 105, 108). Σε επιλεγμένες επιφάνειες των σπονδύλων, που παρου
σιάζουν όλες τις μορφές της κρούστας, έγινε παράλληλη εφαρμογή όλων των μεθό
δων, ώστε να συγκριθεί το αποτέλεσμα του καθαρισμού για τον ίδιο τύπο κρούστας.

Κιονόκρανο Ο.Κ.Κ.4 (Δ) του Οπισθονάου του Παρθενώνα

Το κιονόκρανο επελέγη για τις δοκιμές καθαρισμού, διότι λόγω της θέσης του στο 
μνημείο έχει εκτεθεί στις ίδιες ατμοσφαιρικές συνθήκες και στο ίδιο μικροκλίμα με τη 
Δυτική Ζωφόρο. Ειδικά μάλιστα η επιφάνεια του βορειοδυτικού τεταρτημόριου, που 
έχει τον ίδιο προσανατολισμό με τη Δυτική Ζωφόρο, παρουσιάζει την ίδια κατάστα
ση διατήρησης. Έχει περιοχές με υπόστρωμα μάρμαρο και έγχρωμα επιφανειακά
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στρώματα. Σε ορισμένες θέσεις τα έγχρωμα στρώματα έχουν διαβρωθεί και διατηρού
νται σε νησίδες, ενώ έχει αποκαλυφθεί το μάρμαρο (Φωτογραφία 110).

Για τον καθαρισμό του κιονόκρανου μεταφέρθηκε το μηχάνημα του λέιζερ στο 
ικρίωμα, που έχει τοποθετηθεί στον Οπισθόναο. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (χα
μηλές θερμοκρασίες-υγρασία) και η ευαισθησία του μηχανήματος σε ακραίες θερμο
κρασίες και υγρασία δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των δοκιμών. Κατά τις δοκιμές 
χρησιμοποιήθηκε μόνον το υπέρυθρο μήκος κύματος, λόγω της παρουσίας των έγ
χρωμων επιφανειακών στρωμάτων.

Γείσο 14001/β της Βόρειας πλευράς του Παρθενώνα

Η κάτω στεγασμένη επιφάνεια του Γείσου 14001 /β, που αποξηλώθηκε πρόσφατα 
από τη βόρεια πλευρά του Παρθενώνα, έχει υπόστρωμα μάρμαρο και καλύπτεται από 
όλες τις μορφές των επικαθίσεων (Φωτογραφία 119). Χαρακτηριστικές είναι η περιο
χή Al, που καλύπτεται από χαλαρές επικαθίσεις, η περιοχή Λ2, που καλύπτεται από 
ομοιόμορφη συμπαγή κρούστα, και η περιοχή A3, που καλύπτεται από κρούστα με 
ανακρυσταλλώσεις. Στην περιοχή A3, που εκτείνεται από το ύψος των σταγόνων έως 
τη λευκή ζώνη της έκπλυσης, η κρούστα με ανακρυσταλλώσεις παρουσιάζει διαφορε
τικά πάχη και σκληρότητα. Το μικρότερο πάχος και η μικρότερη σκληρότητα εμφα
νίζονται προς το εσωτερικό και κλιμακώνονται, ενώ τα μέγιστα πάχη και σκληρότη
τα εμφανίζονται σε μία ζώνη 10cm πριν από την περιοχή έκπλυσης. Κρούστα με 
ανακρυσταλλώσεις καλύπτει και την παράπλευρη επιφάνεια των σταγόνων και μία μι
κρή ζώνη του πεδίου γύρω από αυτές.

Θράνος Οπισθονάου Δ.Θ.Σ.5

Στην επιφάνεια του θράνου διατηρούνται έγχρωμα επιφανειακά στρώματα, που 
καλύπτονται από χαλαρές επικαθίσεις στην περιοχή Λ1 και κρούστα με ανακρυσταλ- 
λώσεις στην περιοχή Λ2 (Φωτογραφία 112).

Στο εσωτερικό της Πρόστασης των Καρυατιδών

Ο χώρος αυτός κρίθηκε κατάλληλος για τις δοκιμές με το λέιζερ, διότι με τον 
υπάρχοντα διαμορφωμένο χώρο εργασίας, παρείχε συνθήκες ασφαλούς παραμονής και 
λειτουργίας του εργαστηριακού μηχανήματος. Ο κλειστός αυτός χώρος κατασκευά
στηκε την περίοδο 1995-96, για να γίνουν επεμβάσεις συντήρησης στους λίθους της 
Πρόστασης. Στο τμήμα αυτό του μνημείου υπάρχουν επιφάνειες με αντιπροσωπευτι
κές περιπτώσεις ρυπογόνου κρούστας με υπόστρωμα μάρμαρο και με υπόστρωμα έγ
χρωμα επιφανειακά στρώματα, που προσφέρονται για τις απαιτούμενες δοκιμές σε 
πραγματικές συνθήκες. Δοκιμές έγιναν:

• Στο τριγωνικό συμπλήρωμα Μπαλάνου του Ορθοστάτη 527 στην άνω Νότια γωνία 
(εσωτερικά). Το μέλος αυτό στην όψη καλύπτεται από χαλαρές επικαθίσεις σε 
υπόστρωμα μαρμάρου, ενώ στην κάτω επιφάνεια θραύσης του καλύπτεται από 
κρούστα με ανακρυσταλλώσεις μεγάλου πάχους (Φωτογραφία 118).

• Στο εσωτερικό της Παραστάδας 512 με ομοιόμορφη συμπαγή κρούστα επάνω σε έγ
χρωμα επιφανειακά στρώματα, που διατηρούνται σε καλή κατάσταση (Φωτογρα
φία 116).
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6.3. Δοκιμές καθαρισμού: Συνθήκες δοκιμών

6.3.1. Υπόστρωμα από μάρμαρο

6.3.1. L Μικροψηγματοβολή

Α. Στην περίπτωση της επιφάνειας μαρμάρου με επικαθίσεις αιθάλης (χαλαρές επι-
καθίσεις) ο καθαρισμός με τη μικροψηγματοβολή είναι ελεγχόμενος με καλό, τελικό 
αισθητικό αποτέλεσμα με την εφαρμογή του οξειδίου του αλουμινίου κοκκομετρίας 
88 μητ, και συνθήκες πίεσης 1,5-2 bar και αναλογία υλικού/αέρα 50% (Πίνακας 2). 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του δοκιμίου Δ.Ζ.ΧΙΙ.1 (Φωτογραφία 35). 
Από την εξέταση της επιφάνειας στο στερεομικροσκόπιο, πριν και μετά τον καθαρι
σμό με οξείδιο του αλουμινίου στην περιοχή ΜΙ και υαλοσφαιρίδια στην περιοχή M2, 
φαίνεται, ότι παραμένουν υπολείμματα ρύπων, αλλά ο καθαρισμός είναι ικανοποιητι
κός (Φωτογραφίες 36, 37, 38). Στο πολωτικό μικροσκόπιο φαίνεται, ότι το πάχος της 
κρούστας από 15-80 μιυ, που ήταν αρχικά (Φωτογραφία 39), μειώθηκε στα 10-30 μηι 
(Φωτογραφίες 40, 41).

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 10, το χρωματικό αποτέλεσμα είναι ικανοποιητι
κό με τη μικροψηγματοβολή, αφού αυξάνει η φωτεινότητα και οι άλλες δύο παράμε
τροι παραμένουν στα ίδια επίπεδα με αυτά της αρχικής επιφάνειας, δηλαδή δεν προ- 
καλείται δυσχρωματισμός.

Στο γλυπτό με αρ. κατ. 8350 (Φωτογραφίες 87, 88) έγιναν δοκιμές για τη σύγκρι
ση της μικροψηγματοβολής με τη μέθοδο των επιθεμάτων. Στην περιοχή M3 εφαρμό
στηκε η μικροψηγματοβολή με το οξείδιο του αλουμινίου (Πίνακας 2), με αναλογία 
υλικού/αέρα 65 % (Φωτογραφία 91). Ο καθαρισμός είναι ελεγχόμενος με καλό, τελι
κό, αισθητικό και χρωματικό αποτέλεσμα (Φωτογραφία 88).

Β. Στην περίπτωση της ομοιόμορφης συμπαγούς κρούστας με καλή πρόσφυση στην 
επιφάνεια του μαρμάρου δοκιμάστηκαν τα υλικά οξείδιο αλουμινίου και υαλοσφαιρίδια.

Αυτή η μορφή κρούστας καλύπτει την επιφάνεια του δοκιμίου A.Z.XV.l. (Φωτο
γραφία 42). Από την εξέταση της επιφάνειας στο στερεομικροσκόπιο πριν (Φωτο
γραφία 43) και μετά τον καθαρισμό με το οξείδιο του αλουμινίου και τα υαλοσφαιρί
δια, ο καθαρισμός με το οξείδιο του αλουμινίου κρίνεται καλός (Φωτογραφίες 44, 45). 
Στις περιοχές ΜΙ, Μία και Μ4 χρησιμοποιήθηκε οξείδιο αλουμινίου και στις M2, 
Μ2α, M3, Μ3α υαλοσφαιρίδια.

Το αποτέλεσμα του καθαρισμού με τα υαλοσφαιρίδια 0-50μιη, που χρησιμοποιή
θηκαν για τον καθαρισμό της ομοιόμορφης κρούστας από τα γωνιακά συμπληρώμα
τα των λίθων της Δυτικής Ζωφόρου, τόσο μακροσκοπικά όσο και μετά από παρατή
ρηση στο στερεομικροσκόπιο της επιφάνειας, είναι μέτριο. Κατά τη διάρκεια των 
δοκιμών καθαρισμού παρατηρήθηκε, ότι τα υαλοσφαιρίδια προσκολλώνται στην προς 
καθαρισμό επιφάνεια, με αποτέλεσμα να δυσκολεύουν τον έλεγχο της εξέλιξης του κα
θαρισμού. Επίσης, κατά τον καθαρισμό με τα υαλοσφαιρίδια εξαιτίας της μικρότερης 
σκληρότητας του υλικού σε σχέση με το οξείδιο του αλουμινίου, και παρ’ όλο που η 
πίεση, η ροή αέρα/υλικού και το μέγεθος του ακροφυσίου ήταν μεγαλύτερα, η αφαί
ρεση της κρούστας διήρκεσε περισσότερο χρόνο σε σχέση με τον χρόνο καθαρισμού, 
στην περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε το οξείδιο του αλουμινίου, έχοντας ταυτόχρο
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να μέτριο αποτέλεσμα καθαρισμού. Παρέμειναν υπολείμματα κρούστας στην επιφά
νεια και, από την παρατήρηση της επιφάνειας στο στερεομικροσκόπιο, είναι εμφανές, 
ότι τα υαλοσφαιρίδια έχουν δράσει σε άλλα σημεία περισσότερο και σε άλλα λιγότε
ρο (Φωτογραφία 45). Μετά από αυτά τα αποτελέσματα δεν συνεχίστηκαν οι δοκιμές 
με αυτό το υλικό.

Στο πολωτικό μικροσκόπιο φαίνεται, ότι το πάχος της κρούστας από 20-100 μπι με
τά τον καθαρισμό με οξείδιο του αλουμινίου κυμαίνεται μεταξύ των 15 και 30 μπι, ενώ 
στις θέσεις όπου υπάρχουν βελόνες μαρμαρυγία και οι ρύποι έχουν εισχωρήσει στην 
μάζα του μαρμάρου, το πάχος της κρούστας παραμένει στα 100 μπι (Φωτογραφίες 46, 
47). Όπως φαίνεται στον Πίνακα 10, το χρωματικό αποτέλεσμα με τη μικροψηγματο- 
βολή είναι ικανοποιητικό, αφού αυξάνει η φωτεινότητα και οι άλλες δύο παράμετροι 
παραμένουν στα ίδια επίπεδα με αυτά της αρχικής επιφάνειας.

Δεύτερο παράδειγμα μικροψηγματοβολής σε περίπτωση ομοιόμορφης συμπαγούς 
κρούστας είναι αυτό του δοκιμίου Δ.Ζ.ΧΙγ (Φωτογραφία 62). Στις περιοχές M2, M3 
και Μ4 του δοκιμίου έγινε εφαρμογή με οξείδιο αλουμινίου, διαμέτρου ΙΟμίΏ, σε 
ακριβώς ίδιες συνθήκες, δηλαδή με αναλογία υλικού/αέρα 65-70%, πίεση 1,5 bar και 
διάμετρο ακροφυσίου 1,14 mm (Πίνακας 2). Η διαβάθμιση του καθαρισμού στις τρεις 
αυτές περιοχές επιτυγχάνεται με την παραλλαγή του χρόνου εφαρμογής. Αυτό απο- 
δεικνύει, ότι στην περίπτωση αυτής της κρούστας η μέθοδος μπορεί να είναι ελεγχό
μενη. Από τις φωτογραφίες στο στερεομικροσκόπιο φαίνεται, ότι παραμένουν ρύποι 
στην επιφάνεια (Φωτογραφίες 64, 65). Το πάχος της κρούστας από 50-100 μω αρχικά 
μειώνεται μετά τον καθαρισμό σε 10-50 μω στις περιοχές M2 (Φωτογραφία 80) και 
Μ4 (Φωτογραφία 81) και σε 30-70μτη στην περιοχή M3. Από τη μορφολογία της 
κρούστας φαίνεται, ότι ο καθαρισμός είναι σχετικά ομοιόμορφος στην περιοχή M2, 
ενώ στις M3 και Μ4 δεν είναι ομοιόμορφος. Ικανοποιητικά χρωματικά αποτελέσματα 
επιτυγχάνονται με τη μικροψηγματοβολή στην περιοχή Μ4, με τιμές L* 65,68, a* 2,50 
και b* 12,32, ενώ το χρωματικό αποτέλεσμα δεν είναι καλό στις περιοχές M2 και M3, 
όπου η τιμή της φωτεινότητας L* είναι πολύ χαμηλή (Πίνακας 10).

Στο γλυπτό με αρ. κατ. 8350 η περιοχή ΜΙ καλύπτεται από αυτό το είδος της 
κρούστας με κατά τόπους ανακρυσταλλώσεις (Φωτογραφίες 87, 89). Για τον καθαρι
σμό απαιτούνται συνθήκες εντονότερες από αυτές της περιοχής M3 (Πίνακας 2) και 
το χρωματικό αποτέλεσμα είναι καλό, όπως φαίνεται στην Φωτογραφία 88 και στον 
Πίνακα 10.

Στο γλυπτό με αρ. κατ. 19651 η μέθοδος της μικροψηγματοβολής αξιολογείται σε 
σύγκριση με την μέθοδο των λέιζερ (Φωτογραφία 93). Η επιφάνεια του γλυπτού έχει 
πτυχές και καλύπτεται από κρούστα, η οποία στο επίπεδο εξωτερικό τμήμα των 
πτυχών είναι ομοιόμορφη, συμπαγής και με ανακρυσταλλώσεις κατά τόπους σε μεγά
λο ποσοστό, ενώ σε όλες τις εσοχές των πτυχών έχει ανακρυσταλλώσεις και μεγάλο 
πάχος. Οι συνθήκες του καθαρισμού με μικροψηγματοβολή παρουσιάζονται στον Πί
νακα 2. Στις περιοχές M2, M3 και Μ4 (Φωτογραφίες 94, 96), που καλύπτονται από 
ομοιόμορφη συμπαγή κρούστα με ανακρυσταλλώσεις στις πτυχές, εφαρμόστηκε καθα
ρισμός με οξείδιο αλουμινίου 10 μω σε αναλογία υλικού/αέρα αρχικά 65-70%, πίεση 
1,5 bar και διάμετρο ακροφυσίου 1,14 mm. Τόσο μακροσκοπικά όσο και στο μικροσκό
πιο παρατηρείται, ότι με τη μικροψηγματοβολή επιτυγχάνεται σχετικά ικανοποιητι
κός καθαρισμός στην ομοιόμορφη κρούστα (περιοχή M2), αλλά στις ζώνες των ανα- 
κρυσταλλώσεων (περιοχές M3 και Μ4) ο καθαρισμός είναι δυσχερής και ανεπιτυχής.
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Το αποτέλεσμα δεν είναι ομοιόμορφο και παραμένουν κορυφές ανακρυσταλλώσεων 
στην επιφάνεια (Φωτογραφίες 99, 100). Στην περιοχή M2 η τιμή της φωτεινότητας εί
ναι χαμηλότερη από την επιθυμητή (Πίνακας 10).

Γ. Στην περίπτωση της επιφάνειας μαρμάρου με κρούστα με ανακρυσταλλώσεις, για 
την αφαίρεση της κρούστας με τη μέθοδο της μικροψηγματοβολής απαιτήθηκαν εντο
νότερες συνθήκες και πολλαπλάσιος χρόνος από τις προηγούμενες περιπτώσεις των 
επικαθίσεων (Πίνακας 2).

Στις περιοχές ΜΙ και Μία του δοκιμίου Δ.Ζ.ΧΙγ (Φωτογραφία 62), που καλύπτο
νται από κρούστα με ανακρυσταλλώσεις, εφαρμόστηκε μικροφηγματοβολή με οξείδιο 
αλουμινίου 10 μιυ, πίεση 1,5 bar και διάμετρο ακροφυσίου 1,14 mm (Πίνακας 2). Αρχι
κά χρησιμοποιήθηκε αναλογία υλικού/αέρα 75-85% και αφού μειώθηκε ομοιόμορφα 
το στρώμα της κρούστας, στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε αναλογία υλικού/αέρα 65- 
70% και, επί πλέον, στην περιοχή Μία, συνεχίστηκε ο καθαρισμός για περισσότερο 
χρόνο. Μακροσκοπικά παρατηρείται, ότι στις κρούστες με ανακρυσταλλώσεις δεν επι
τυγχάνεται ικανοποιητικός καθαρισμός και το αποτέλεσμα είναι ανομοιόμορφο και μη 
ελεγχόμενο. Στη Φωτογραφία 63 του στερεομικροσκοπίου φαίνεται ο ανομοιογενής 
καθαρισμός της επιφάνειας.

Στο πολωτικό μικροσκόπιο (Φωτογραφία 79) φαίνεται επίσης, ότι ο καθαρισμός εί
ναι εξαιρετικά ανομοιόμορφος και μη ελεγχόμενος. Η κρούστα από το αρχικό πάχος 
των 100-150 μιη, μετά τον καθαρισμό φθάνει σε πάχος 0-60μπι στην περιοχή Μία και 
σε πάχος 40-80μιη στην ΜΙ.

Από τον Πίνακα 10 των χρωματομετρικών τιμών προκύπτει, ότι στη ζώνη της 
κρούστας με ανακρυσταλλώσεις, καμία περιοχή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ικανο
ποιητική, αφού οι χρωματομετρικές παράμετροι στην περιοχή ΜΙ βρίσκονται οριακά 
σε επίπεδα υποκαθαρισμού, ενώ μετά από τον παρατεινόμενο καθαρισμό στην περιο
χή Μία οι χρωματομετρικές παράμετροι βρίσκονται σε επίπεδα υπερκαθαρισμού (L* 
69,11, a* 2,39, b* 10,55).

Στο γλυπτό με αρ. κατ. 8350 οι περιοχές M2, Μ4 και Μ5 καλύπτονται με κρούστα 
με ανακρυσταλλώσεις (Φωτογραφία 87). Σε αυτές τις θέσεις το αποτέλεσμα του κα
θαρισμού είναι μέτριο (Φωτογραφίες 88, 90).

Στο γλυπτό με αρ. κατ. 19651 στην περιοχή ΜΙ ακολουθήθηκε η διαδικασία, που 
περιγράφεται για τις ΜΙ-Μία του Δ.Ζ.ΧΙγ. Στην προσπάθεια αφαίρεσης των υπο
λειμμάτων των ρύπων προκύπτει υπερκαθαρισμός της επιφάνειας. Οι διαπιστώσεις 
αυτές προκύπτουν τόσο μακροσκοπικά όσο και από το στερεομικροσκόπιο (Φωτο
γραφίες 93, 94, 98) και το χρωματόμετρο (Πίνακας 10).

Ανάλογα είναι τα αποτελέσματα από τις δοκιμές στα αρχιτεκτονικά μέλη, όπως 
προκύπτει από τα παραδείγματα των δοκιμών, που ακολουθούν.

Στον Ο.Κ.3.12 (ΒΔ) σε θραυσμένη επιφάνεια μαρμάρου στην περιοχή M2 στην 
προσπάθεια να απομακρυνθεί πλήρως η κρούστα, η μέθοδος οδηγεί, όπως τουλάχι
στον παρατηρείται μακροσκοπικά, σε έντονο καθαρισμό (Φωτογραφία 109).

Στον λίθο Δ.Ζ.νΐ της Δυτικής Ζωφόρου σε επιφάνεια θραύσης (περιοχή Μ) με την 
μικροφηγματοβολή (Πίνακας 2) παρατηρήθηκε έντονος καθαρισμός (Φωτογραφία 134 
και Πίνακας 10), που πιθανόν να οδηγεί στην αφαίρεση του στρώματος της γύφου, 
που θέλουμε να διατηρηθεί, ενώ, ο καθαρισμός με την χρήση λέιζερ πρώτα του υπέ
ρυθρου μήκους κύματος και μετά και των δύο ταυτόχρονα οδηγεί σε καλό τελικό αι
σθητικό αποτέλεσμα (Περιοχή Λ2).
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6.3.Ι.2. Επιθέματα προσοοφητικων αργίλων σε κεκορεσμένο διάλυμα ανθρακικού ασβε
στίου

Για την αξιολόγηση της μεθόδου αυτής εφαρμόστηκαν τρία είδη προσροφητικών 
αργίλων, ώστε να εξεταστεί και να συγκριθεί η συμπεριφορά τους στον καθαρισμό.

Α. Για την περίπτωση της επιφάνειας μαρμάρου με επικαθίσεις αιθάλης (χαλαρές επι-
καθίσεις) έγινε εφαρμογή επιθέματος σεπιόλιθου, διαλύματος κεκορεσμένου σε αν
θρακικό ασβέστιο, για συνολικά 60 ώρες στον λίθο Δ.Z.XIII (Φωτογραφία 131) στην 
περιοχή Ε.Σ.. Μετά το τέλος του καθαρισμού διαπιστώθηκε, ότι η επιφάνεια έχει χά
σει τη στιλπνότητά της και είναι γαλακτώδης και θαμπή.

Β. Στην περίπτωση της ομοιόμορφης συμπαγούς κρούστας με καλι) πρόσφυση στο
μάρμαρο το αποτέλεσμα του καθαρισμού είναι ομοιόμορφο σε όλες τις περιπτώσεις. 
Στο δοκίμιο Δ.Z.XII.3 (Φωτογραφία 52), που καλύπτεται από αυτή τη μορφή κρού
στας, τοποθετήθηκαν τα τρία επιθέματα σε γειτονικές επιφάνειες για το ίδιο χρονικό 
διάστημα των 96 ωρών (Πίνακας 3). Τόσο μακροσκοπικά (Φωτογραφία 53), όσο και 
από την παρατήρηση της επιφάνειας στο στερεομικροσκόπιο, φαίνεται ότι το επίθε
μα με τον μπεντονίτη, για τον ίδιο χρόνο εφαρμογής με τον σεπιόλιθο και τον τάλκη, 
έχει δράσει περισσότερο στην επιφάνεια του μαρμάρου (Φωτογραφίες 54, 55, 56, 57). 
Αυτό ίσως να οφείλεται στη μεγαλύτερη ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων του μπε
ντονίτη σε σχέση με τον σεπιόλιθο και τον τάλκη73. Παρατηρήθηκε, ότι μείωση της 
κρούστας επιτυγχάνεται από την πρώτη ημέρα εφαρμογής της πάστας.

Από την εξέταση στο πολωτικό μικροσκόπιο παρατηρείται, ότι το πάχος της κρού
στας από τα 30-120μηι (Φωτογραφία 58) που ήταν αρχικά, μειώθηκε στα 20-80μπι 
μετά την εφαρμογή των επιθεμάτων με σεπιόλιθο και με τάλκη (Φωτογραφία 60, 59), 
ενώ μετά την εφαρμογή του επιθέματος με μπεντονίτη μειώθηκε στα 10-30 μπι (Φω
τογραφία 61). Αυτό το πάχος είναι μικρότερο από το αποδεκτό, αφού απομακρύνεται 
το στρώμα της γύψου, που ακολουθεί την επιφάνεια.

Το χρωματικό αποτέλεσμα είναι ικανοποιητικό με τον σεπιόλιθο και τον τάλκη. 
Αντίθετα με τον μπεντονίτη, η τιμή της φωτεινότητας είναι πολύ υψηλή και η χροιά 
και ο βαθμός κορεσμού πολύ χαμηλότερες από τις αντίστοιχες τιμές της αρχικής επι
φάνειας, συνθήκες που αποδεικνύουν υπερκαθαρισμό και ενισχύουν τις διαπιστώσεις 
του μικροσκοπίου (Πίνακας 10).

Στην περιοχή Ε.Σ. του δοκιμίου Δ.Ζ.ΧΙγ (Φωτογραφία 62) εφαρμόστηκε το επίθε
μα σεπιόλιθου σε διάλυμα κεκορεσμένου σε ανθρακικό ασβέστιο για διάστημα 87 συνο
λικά ωρών με επαναλήψεις. Ο χρόνος, που απαιτείται με τη μέθοδο αυτή, είναι μεγά
λος (Πίνακας 3), αλλά ο καθαρισμός είναι απολύτως ελεγχόμενος και ομοιόμορφος και 
το αποτέλεσμα για αυτό το είδος κρούστας είναι ικανοποιητικό. Στο οπτικό μικρο
σκόπιο φαίνεται, ότι έχουν απομακρυνθεί ικανοποιητικά οι ρύποι (Φωτογραφία 66). 
Στο αριστερό άκρο της περιοχής εφαρμογής του επιθέματος η επιφάνεια χαρακτηρί
ζεται από κρούστα με ανακρυσταλλώσεις και ο βαθμός καθαρισμού είναι μικρότερος.

Στο πολωτικό μικροσκόπιο φαίνεται, ότι ο καθαρισμός είναι ομοιόμορφος. Μα
κροσκοπικά παρατηρείται ελάττωση της στιλπνότητας της επιφάνειας. Η κρούστα μει
ώνεται από 90μπι σε 30-60 μπι (Φωτογραφία 82). Το χρωματικό αποτέλεσμα, που επι
τυγχάνεται στην περιοχή Ε.Σ., είναι ικανοποιητικό με τιμές L* 67,23, a* 2,69 και b* 
11,80 (Πίνακας 10).
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Παρομοίως, στις δοκιμές σε αρχαία επιφάνεια παρατηρήθηκε, ότι η δράση του 
μπεντονίτη είναι ανάλογη με αυτή, που διαπιστώθηκε στα γωνιακά συμπληρώματα. 
Παράδειγμα εφαρμογής είναι αυτό στην περιοχή Ε.Μ. του γλυπτού με αρ. κατ. 8350 
(Φωτογραφίες 87, 88, 92). Τα χρωματομετρικά δεδομένα (Πίνακας 10) αποδεικνΰουν, 
ότι ο καθαρισμός με τον μπεντονίτη είναι πιο έντονος από αυτόν με τη μικροψηγμα- 
τοβολή. Από όλες τις δοκιμές τόσο στο νεώτερο μάρμαρο όσο και στην αρχαία επι
φάνεια ο μπεντονίτη ς αποδεικνύεται πολύ δραστικός και μη ελεγχόμενος.

Γ. Στη περίπτωση της κρούστας με ανακρυσταλλώσεις η μέθοδος των επιθεμάτων 
δεν έχει αποτέλεσμα.

Στο παράδειγμα του λίθου A.Z.VI της Δυτικής Ζωφόρου (περιοχή Ε.Σ.) δεν επι
τεύχθηκε καθαρισμός (Φωτογραφία 133) μετά από πολλές επαναλήψεις της εφαρμο
γής για χρονικό διάστημα 264 ωρών (Πίνακας 3) Το επίθεμα σεπιόλιθου διευκόλυνε 
όμως στην ομοιόμορφη αφαίρεση της κρούστας, όταν εφαρμόστηκαν στη συνέχεια οι 
μέθοδοι της μικροψηγματοβολής στην περιοχή Μ και των λέιζερ στις περιοχές Λ1, Λ2 
(Φωτογραφία 134) (Πίνακες 2, 5).

6.3.Ι.3. Αναστροφή της γύψον

Η μέθοδος εφαρμόστηκε σε δοκίμια από τα γωνιακά συμπληρώματα, που παρου
σιάζουν την ομοιόμορφη συμπαγή κρούστα με καλή πρόσφυση στο μάρμαρο. Στο δοκίμιο 
Δ.Z.VIII.2 στη περιοχή Α.Γ. (Φωτογραφία 48), που χαρακτηρίζεται από αυτό το είδος 
της κρούστας με ανακρυσταλλώσεις κατά τόπους, έγιναν αρχικά 28 εφαρμογές του 
διαλύματος. Έγινε ανίχνευση των θειϊκών SOμε χλωριούχο βάριο BaCl2 σε δείγμα 
από την περιοχή Α.Γ., ώστε να διαπιστωθεί εάν έχει ολοκληρωθεί η αναστροφή της 
γύψου. Το αποτέλεσμα της ανίχνευσης ήταν θετικό και έτσι συνεχίστηκαν οι εφαρμο
γές του διαλύματος. Επειδή τα θειϊκά μπορεί να προέρχονται από τον σχηματισμό 
θειϊκού καλιού (K2S04), τοποθετήθηκε το δοκίμιο σε κατακόρυφη θέση, ώστε κατά 
την εφαρμογή του διαλύματος με πινέλο να απομακρύνεται το K2S04. Σε αυτό το στά
διο η επιφάνεια είχε αποκτήσει ένα ανοιχτό γκρι χρώμα. Έγιναν ακόμα 24 εφαρμο
γές (Πίνακας 4). Η επιφάνεια απέκτησε ένα άσπρο-γκρι χρώμα (Φωτογραφία 48).

Από την εξέταση της περιοχής στο στερεομικροσκόπιο παρατηρήθηκε ο σχηματι
σμός ενός στρώματος πάνω από τους ρύπους. Σε μερικά σημεία οι ρύποι έχουν απο
μακρυνθεί και σε άλλα έχουν παραμείνει. Δεν έχει επιτευχθεί καθαρισμός της επιφά
νειας και το τελικό αποτέλεσμα είναι ανομοιόμορφο. Με τη περιθλασιμετρία ακτινών 
X (Διαγράμματα 6, 7), διαπιστώθηκε ότι το νέο στρώμα που σχηματίστηκε είναι ασβε
στίτης και από την εξέταση στο πολωτικό μικροσκόπιο, ότι ο νεοσχηματισμένος ασβε
στίτης είναι λεπτόκοκκος (1-2μπι). Επίσης παρατηρήθηκε ότι αρκετοί οργανικοί μαύ
ροι ρύποι συγκεντρώθηκαν κάτω από την επιφάνεια του ασβεστιτικού στρώματος, 
σχηματίζοντας κατά θέσεις λεπτότατες ταινίες (ίσως παρασύρθηκαν προς τα κάτω, 
λόγω της αλλαγής στο μέγεθος και το σχήμα των κρυστάλλων της γύψου προς ασβε
στίτη) (Φωτογραφίες 49, 50).

Η περιοχή Α.Γ. χωρίστηκε σε δύο τμήματα. Στο πρώτο (περιοχή Α.Γ. + Ε.Σ.) έγινε 
εφαρμογή επιθέματος σεπιόλιθου, κεκορεσμένου διαλύματος σε ανθρακικό ασβέστιο 
(CaC03) και στο δεύτερο δεν έγινε καμία επεξεργασία. Μετά την εφαρμογή του επι
θέματος στην περιοχή Α.Γ. + Ε.Σ. συνολικά για 48 ώρες (Πίνακας 3) ο καθαρισμός

67



ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΖΩΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

που επιτεύχθηκε ήταν καλός (Φωτογραφία 48). Στην περιοχή αυτή, κατά την μικρο- 
σκοπική εξέταση διαπιστώθηκε, ότι η ασβεστιτική κρούστα είναι εξαιρετικά λεπτή 
(0,01 mm). Δεν απομακρύνθηκαν όλοι οι οργανικοί ρύποι και ένα σημαντικό ποσοστό 
παρέμεινε κάτω από τον νεοσχηματισμένο ασβεστίτη (Φωτογραφία 51). Στη διατήρη
ση των οργανικών ρύπων κάτω από την ασβεστιτική κρούστα αποδίδεται και ο γκρί
ζος χρωματισμός της επιφάνειας (Διάγραμμα 8).

6.3.Ι.4. Λέιζερ

Α. Στην περίπτωση της επιφάνειας μαρμάρου με επικαθίσεις αιθάλης (χαλαρές επι- 
καθίσεις) γενικά διαπιστώνεται, ότι ο καθαρισμός με το λέιζερ, είναι ταχύς και μα
κροσκοπικά ομοιόμορφος.

Για να εξεταστεί η περίπτωση αυτή έγιναν δοκιμές με την τεχνική των λέιζερ στο 
τριγωνικό συμπλήρωμα της αναστήλωσης Μπαλάνου του Ορθοστάτη 527, στην άνω 
νότια γωνία (εσωτερικά) (Φωτογραφία 118).

Καλύτερα αποτελέσματα έχει η ακτινοβόληση με τον συνδυασμό UV + IR σε πυκνό
τητες ενέργειας Fuv 0,34 J/cm2 και FIR 0,72 J/cm2 και λίγους παλμούς 2-3 (περιοχή 
Λ4), ενώ οι άλλες συνθήκες δεν δίδουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα (Πίνακας 5). Όταν 
εφαρμοσθεί μόνον το IR (περιοχή Λ1) η επιφάνεια κιτρινίζει, και όταν εφαρμοσθεί ο 
συνδυασμός UV + IR σε χαμηλές πυκνότητες ενέργειας (περιοχή Λ3) ή πρώτα μόνον 
το IR και μετά ο συνδυασμός των δύο (περιοχή Λ2) το χρώμα βελτιώνεται, αλλά απέ
χει εμφανώς από το χρώμα της γειτονικής επιφάνειας του μέλους, που δεν είχε επι- 
καθίσεις και δεν ακτινοβολήθηκε (Φωτογραφία 118 και Πίνακας 10).

Στην περιοχή Λ1 του Γείσου 14001/β (Φωτογραφίες 119, 120, 121, 124), ικανοποι
ητικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται με τον συνδυασμό των δύο μηκών κύματος υπε
ρύθρου και υπεριώδους σε πυκνότητες ενέργειας Fuv 0,13-0,28 J/cm2 και FIR 0,4-1,11 
J/cm2 και 3-10 παλμούς (Πίνακας 5). Ο βαθμός καθαρισμού είναι ανάλογος των τι
μών των πυκνοτήτων ενέργειας. Έτσι στην περιοχή Δία, που καθαρίστηκε με χαμη
λές πυκνότητες ενέργειας, η επιφάνεια είναι λιγότερο καθαρισμένη. Αυτό επιβεβαιώ
νεται και με τις ενδείξεις του χρωματόμετρου (Πίνακας 10). Η τιμή της φωτεινότητας 
στην περιοχή Δία κατά μέσο όρο είναι L* 58,4 και βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. 
Στην περιοχή Λίβ, που καθαρίστηκε με τον συνδυασμό των δύο μηκών κύματος σε 
υψηλότερες τιμές πυκνοτήτων ενέργειας, η επιφάνεια είναι περισσότερο καθαρισμένη, 
όπως αποδεικνύεται από το χρωματόμετρο, που η τιμή της φωτεινότητας είναι L* 
65,9, ενώ οι τιμές a* και b* είναι σε αποδεκτά επίπεδα (Πίνακας 10). Στη ζώνη των 
χαλαρών επικαθίσεων δοκιμάστηκε μεμονωμένα το υπέρυθρο και, όπως και στις προη
γούμενες εφαρμογές, επιβεβαιώθηκε, ότι κιτρινίζει την επιφάνεια.

Β. Στην περίπτωση της επιφάνειας μαρμάρου με ομοιόμορφη συμπαγή κρούστα με 
καλή πρόσφυση γενικά διαπιστώνεται, ότι το λέιζερ με τον συνδυασμό των δύο μηκών 
κύματος επιτυγχάνει ομοιόμορφο και αισθητικά ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Οι 
συνθήκες καθαρισμού παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.

Όπως και στην περίπτωση των επικαθίσεων αιθάλης (περίπτωση Α), όταν εφαρ
μόζονται χωριστά τα δύο μήκη κύματος παρατηρείται δυσχρωματισμός της επιφάνει
ας. Στις δοκιμές καθαρισμού, που έγιναν στο δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙγ με το υπέρυθρο IR σε 
πυκνότητα ενέργειας FIR 0,8 J/cm2, επιτυγχάνεται καθαρισμός, αλλά είναι εμφανής ο
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κίτρινος χρωματισμός (περιοχή AIR), ενώ αντίθετα με το υπεριώδες UV σε πυκνότητα 
ενέργειας Fuv 0,36 J/cm2 πραγματοποιείται λιγότερο ομοιόμορφος καθαρισμός, αλλά 
με μία ψυχρή ελαφρώς γκρίζα απόχρωση (περιοχή Λυν) (Φωτογραφία 62). Στο στε- 
ρεομικροσκόπιο φαίνεται, ότι στην περιοχή Λυν παραμένουν υπολείμματα ρύπων στην 
επιφάνεια (Φωτογραφία 67), ενώ στην περιοχή AIR οι ρύποι απομακρύνονται, αλλά 
είναι εμφανής ο κίτρινος χρωματισμός (Φωτογραφία 68).

Για τη συμπαγή κρούστα με καλή πρόσφυση, με τη συνδυασμένη ακτινοβολία των 
δύο μηκών κύματος επιτυγχάνεται πιο ομοιόμορφος και ελεγχόμενος καθαρισμός και 
βελτιώνεται το φαινόμενο του κιτρινίσματος. Όπως φαίνεται στη Φωτογραφία 62, 
υπάρχει δυνατότητα επιλογής επιτυχών καθαρισμών στις περιοχές Λ2-Λ2α και Λ3- 
Λ3α, όπου εφαρμόστηκε ο συνδυασμός UV + IR σε πυκνότητες ενέργειας Fuv 0,2-0,28 
J/cm2 και Fm 0,68-0,76 J/cm2 αντίστοιχα. Σημαντική είναι η παρατήρηση, ότι μπορεί 
να επιτευχθεί και κλιμάκωση του βαθμού καθαρισμού στις δύο αυτές περιοχές με την 
παραλλαγή του αριθμού των παλμών (50 παλμοί στην περιοχή Λ2 και 200 παλμοί 
στην περιοχή Λ2α, 50 παλμοί στην περιοχή A3 και 200 παλμοί στην περιοχή Λ3α). 
Μικρή απόκλιση από αυτές τις συνθήκες (Fuv 0,15 J/cm2 και FIR 0,64 J/cm2 και 50 παλ
μοί στην περιοχή Λ1) επαναφέρει την κίτρινη απόχρωση, ενώ αυτό βελτιώνεται στους 
200 παλμούς (περιοχή Αία). Στην περιοχή A4, που το πάχος της κρούστας αρχίζει να 
αυξάνεται, απαιτούνται υψηλότερες πυκνότητες ενέργειας και για τα δύο μήκη κύ
ματος (Fuv 0,36 J/cm2 και FIR 0,84 J/cm2 και 50 παλμοί), ενώ υπάρχει επίσης η δυνα
τότητα εντονότερου καθαρισμού με αλλαγή του αριθμού των παλμών διατηρώντας τις 
υπόλοιπες συνθήκες σταθερές (200 παλμοί στην περιοχή Λ4α) (Φωτογραφία 62) (Πί
νακας 5).

Στο στερεομικροσκόπιο φαίνεται, ότι στις περιοχές Αία, Α2α, Λ3α και Λ4α, όπου 
εφαρμόστηκε μεγάλος αριθμός παλμών (Φωτογραφίες 73, 74), τα υπολείμματα των ρύ
πων είναι πολύ λιγότερα από αυτά των περιοχών Al, Α2, A3 και A4 (Φωτογραφίες 
69-72). Το φαινόμενο του δυσχρωματισμού επίσης βελτιώνεται ή/και αίρεται με την 
αύξηση του αριθμού των παλμών.

Από την εξέταση στο πολωτικό μικροσκόπιο όλων των περιοχών καθαρισμού για 
τον έλεγχο του πάχους και της μορφολογίας της κρούστας πριν και μετά τον καθαρι
σμό (η κλίμακα στις φωτογραφίες είναι 100 μιυ) προέκυψε ότι: •

• Στην περιοχή Αυν επιτυγχάνεται μείωση του πάχους της κρούστας από περίπου 
100 μω σε 30-50μω, αλλά το αποτέλεσμα μορφολογικά είναι ανομοιογενές (Φωτο
γραφία 83).

• Στην περιοχή ΛΙΚ επίσης μειώνεται το πάχος της κρούστας σε 40-50 μω, αλλά το 
αποτέλεσμα του καθαρισμού είναι πολύ διαφορετικό ως προς την υφή της κρού
στας. Όπως φαίνεται στην Φωτογραφία 84, παρατηρείται ότι η κρούστα μετά τον 
καθαρισμό είναι πιο ομοιόμορφη και χωρίς σαφή όρια από την επιφάνεια του μαρ
μάρου. Η ακτινοβόληση με το υπέρυθρο σε πυκνότητα ενέργειας FIR 0,84 J/cm2 
απομακρύνει εκλεκτικά τους οργανικούς ρύπους με συνέπεια τη «διαφανέστερη» 
υφή της κρούστας. Το αποτέλεσμα αυτό θα ήταν απολύτως ικανοποιητικό, αλλά 
έχει ως παρενέργεια το «κιτρίνισμα» της επιφάνειας.

• Με τον συνδυασμό UV + IR καλός καθαρισμός επιτυγχάνεται στις περιοχές Al, Λ2 
και A3. Το πάχος της κρούστας, που ήταν αρχικά περίπου 90 μιη, μειώνεται στην 
περιοχή Λ1 σε 40-70μιη, στην περιοχή Α2 σε 30-70μηι και στην περιοχή A3 σε 50-
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80 μητ. Με αυτά τα αποτελέσματα εξασφαλίζεται η διατήρηση του στρώματος της 
γύψου, που ακολουθεί τις λεπτομέρειες της επιφάνειας. Από τις Φωτογραφίες 85 
και 86, φαίνεται, ότι στις συνθήκες συνδυασμού UV + IR η κρούστα μειώνεται 
ομοιόμορφα σε πάχος χωρίς να αλλάζει η υφή της. Στην περιοχή Λ4-Λ4α παρα
μένει η κρούστα σε μεγάλο πάχος (80 μπι).

Ικανοποιητικά είναι τα χρωματικά αποτελέσματα (Πίνακας 10) στις περιοχές Λ2, 
Λ2α, A3, Λ3α, όπου οι χρωματομετρικές παράμετροι κυμαίνονται σε τιμές L* 64,02- 
70,17, a* 2,23-3,32 και b* 13,24-16,19, ενώ το χρωματικό αποτέλεσμα δεν είναι καλό 
στην περιοχή ΛΙΚ, όπου οι τιμές του χρωματόμετρου (a* 5,06 και b* 20,01) επιβεβαιώ
νουν το έντονο κιτρίνισμα και στην περιοχή Λ1, όπου η τιμή b* 16,82 του κίτρινου εί
ναι υψηλότερη από την επιθυμητή.

Στο γλυπτό με αρ. κατ. 19651 (Φωτογραφία 93) στις επίπεδες επιφάνειες των 
πτυχών, ο καθαρισμός με το υπέρυθρο λέιζερ και στην πυκνότητα ενέργειας FIR 1,81 
J/cm2, που δοκιμάστηκε, κρίνεται αρκετά ομοιογενής και το αισθητικό αποτέλεσμα 
σχετικά ικανοποιητικό (περιοχές Λ1, A4, Α6, Λ8, Λ9, All) (Φωτογραφίες 95, 96, 97). 
Στο στερεομικροσκόπιο φαίνεται το αποτέλεσμα του καθαρισμού για τις περιοχές Λ1, 
και Λ9 (Φωτογραφίες 101, 102) (Πίνακας 5).

Στην περιοχή Α2 του Γείσου 14001 /β καλύτερο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται, όταν με
τά την εφαρμογή του μικτού εφαρμόζεται η υπέρυθρη ακτινοβολία μόνον (Φωτογρα
φίες 119, 120, 122, 125). Οι συνθήκες, που δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα, είναι η 
συνδυασμένη και διαδοχική εφαρμογή μικτού και υπέρυθρου μήκους κύματος. Συγκε
κριμένα αρχικά εφαρμόζεται το μικτό UV + IR με ταυτόχρονη διαβροχή με νερό κεκο
ρεσμένο σε ανθρακικό ασβέστιο σε πυκνότητες ενέργειας αντίστοιχα Fuv 0,13-0,20 
J/cm2 και FIR 0,70-1,10 J/cm2, ενώ στη συνέχεια εφαρμόζεται το υπέρυθρο με πυκνό
τητα ενέργειας στην ίδια ή/και λίγο μεγαλύτερη από αυτή, που εφαρμόστηκε με τη 
μικτή ακτινοβολία (Πίνακας 5).

Ο καθαρισμός στις περιπτώσεις αυτές ερμηνεύεται με τον ακόλουθο μηχανισμό: αρχι
κά με το μικτό UV + IR αφαιρείται ελεγχόμενα η κρούστα μέχρις ενός ορισμένου πάχους 
και στη συνέχεια με το υπέρυθρο αφαιρούνται επιλεκτικά οι οργανικοί (μαύροι) ρύποι. 
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διαύγεια της καθαρισμένης επιφάνειας.

Οι δοκιμές επεκτάθηκαν στον λίθο Δ.Z.XIII της Δυτικής Ζωφόρου, σε μικρό τμή
μα της γλυπτής επιφάνειας (περιοχή Λ2). Με την εφαρμογή του συνδυασμού λέιζερ 
Fuv 0,26 J/cm2, Fir 0,50 J/cm2 και 12 παλμούς το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά καλό 
(Φωτογραφία 133) (Πίνακας 5).

Γ. Στην περίπτωση της επιφάνειας μαρμάρου με κρούστα με ανακρυσταλλώσεις, ο 
συνδυασμός των δύο μηκών κύματος, που έχει καλά αποτελέσματα στις χαλαρές επι- 
καθίσεις και στην ομοιόμορφη συμπαγή κρούστα, δεν επιτυγχάνει ικανοποιητικό βαθ
μό καθαρισμού, ενώ το αισθητικό αποτέλεσμα δεν είναι καλό.

Από τα πειράματα στο δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙγ παρατηρείται, ότι ο συνδυασμός UV + IR 
δεν καθαρίζει ικανοποιητικά, ακόμη και με αύξηση των πυκνοτήτων ενέργειας (πε
ριοχές Λ6, Λ7), ή ότι γίνεται υπερκαθαρισμός (περιοχή Λ5) (Φωτογραφία 62). Στο 
στερεομικροσκόπιο το αποτέλεσμα του καθαρισμού στην Λ5 φαίνεται στη Φωτογρα
φία 75. Στις επιφάνειες αυτές πιο αποτελεσματικός καθαρισμός παρατηρείται με τη 
χρήση μόνον της υπέρυθρης ακτινοβολίας σε πυκνότητα ενέργειας αρκετά υψηλή FIR 
1,45 J/cm2 και FIR>1,77 J/cm2, αλλά παρατηρείται κίτρινη απόχρωση, όπως φαίνεται
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στις περιοχές Λ8, Λ9, AIO, All (κρούστα με ανακρυσταλλώσεις). Οι τέσσερις αυτές 
περιοχές φαίνονται στη Φωτογραφία 62 και το αποτέλεσμα στο στερομικροσκόπιο στη 
Φωτογραφία 76.

Από την εξέταση των στιλπνών τομών στο πολωτικό μικροσκόπιο92 προκύπτει, ότι 
στις περιοχές αυτές το πάχος της κρούστας είναι αρχικά 100-150μιη. Για τα αποτελέ
σματα των δοκιμών καθαρισμού παρατηρείται ότι με τον συνδυασμό των δύο μηκών 
κύματος το πάχος της κρούστας μετά τον καθαρισμό δεν μειώνεται ικανοποιητικά και, 
όπως φαίνεται στις αντίστοιχες φωτογραφίες, είναι ανομοιόμορφο. Έτσι στις περιο
χές Λ6, Λ7, φθάνει σε πάχος 60-150μιη. Στην περιοχή Α5, όπου οι πυκνότητες ενέρ
γειας αυξήθηκαν σημαντικά (Fuv 0,4 J/cm2 και FIR 1,45 J/cm2) παρατηρείται υπερκα- 
θαρισμός, αφού το πάχος της κρούστας μειώνεται σε 5-10μπι, πάχος που είναι κάτω 
από τα αποδεκτά όρια (Φωτογραφία 77). Αντίθετα στις περιοχές Λ8, Λ9, Λ10 (Φω
τογραφία 78) και All, που ακτινοβολήθηκαν μόνον με υπέρυθρο λέιζερ σε υψηλή 
πυκνότητα ενέργειας, το αποτέλεσμα του καθαρισμού είναι τελείως διαφορετικό. Το 
πάχος της κρούστας μπορεί να μειωθεί σημαντικά (από 30-70 μπι), η κρούστα είναι 
πιο ομοιόμορφη και «διαφανής» και τα όριά της με το υπόστρωμα είναι δυσδιάκριτα, 
λόγω της απομάκρυνσης των μαύρων οργανικών ρύπων. Οι συνθήκες αυτές θα ήσαν 
ικανοποιητικές, αν δεν υπήρχε το φαινόμενο του κιτρινίσματος.

Από τον Πίνακα 10 των χρωματομετρικών τιμών φαίνεται, ότι στη ζώνη της κρού
στας με ανακρυσταλλώσεις, καμία περιοχή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητι
κή, αφού οι χρωματομετρικές παράμετροι είτε βρίσκονται σε επίπεδα υπερκαθαρισμού 
στην περιοχή Λ5 (L* 70,67, a* 1,43, b* 9,35), είτε σε επίπεδα υποκαθαρισμού (μακρο
σκοπική παρατήρηση στις περιοχές Λ6, Λ7), ή σε τιμές, που υποδεικνύουν το κιτρί
νισμα της επιφάνειας (Λ8, Λ9).

Στην επιφάνεια του γλυπτού με αρ. κατ. 19651 (Φωτογραφία 93) διαπιστώνεται, 
ότι στις συνθήκες συνδυασμού FIR 1,81 J/cm2 και Fuv 0,38 J/cm2 η κρούστα αποχρω
ματίζεται, αλλά δεν απομακρύνεται και παραμένει στην επιφάνεια, όπως συμβαίνει 
στις περιοχές A3, Λ5, Λ7, Λ10 (Φωτογραφίες 95, 97). Το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται 
στο στερεομικροσκόπιο στην περιοχή Λ10 (Φωτογραφία 103). Η γκρίζα απόχρωση, που 
παρατηρείται, ενδεχομένως δεν συσχετίζεται με την επίδραση του UV, αλλά με τη δια
τήρηση υπολειμμάτων των οργανικών ρύπων στα κατώτερα στρώματα της κρούστας.

Ο καθαρισμός με το υπέρυθρο λέιζερ στην πυκνότητα ενέργειας F1R 1,81 J/cm2, που 
δοκιμάστηκε με επιτυχία στις περιοχές με συμπαγή κρούστα, όταν επεκτάθηκε στις εσο
χές των πτυχών με τις ανακρυσταλλώσεις δεν έδωσε πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα και 
η διαδικασία του καθαρισμού έγινε πολύ δύσκολη και χρονοβόρα. Μικρή μείωση της 
πυκνότητας της ενέργειας δεν απομακρύνει αλλά μόνον αποχρωματίζει την κρούστα και 
ο καθαρισμός δεν είναι ομοιογενής, όπως φαίνεται στην περιοχή Λ12 (Φωτογραφία 94). 
Η επιφάνεια της περιοχής αυτής φαίνεται στο στερεομικροσκόπιο στη Φωτογραφία 104.

Για τη βελτίωση του αποτελέσματος στην περιοχή Λ2 η εφαρμογή του υπερύθρου 
πραγματοποιήθηκε σε συνδυασμό με διαβροχή της επιφάνειας με κεκορεσμένο διά
λυμα ανθρακικού ασβεστίου (CaC03) και αύξηση του αριθμού των παλμών από 10 σε 
20. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται καλός καθαρισμός και στην εσοχή της πτυχής, 
αλλά παρατηρείται μείωση της στιλπνότητας στην επιφάνεια.

92. Β. Περδικάτοης, Ε. Δήμου, «Μελέτη καθαρισμού μαρμάρων της Ακρόπολης με ακτίνες laser, 
αμμοβολή και προσροφητικές πάστες», ΙΓΜΕ, Ιούνιος 2001, Αρχείο ΕΣΜΑ.
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Στον Πίνακα 10 παρουσιάζονται οι χρωματομετρικές τιμές για το γλυπτό 19651. 
Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο μεθόδων φαίνεται, ότι καλύτερο χρω
ματικό αποτέλεσμα επιτυγχάνεται στην περιοχή Al με ικανοποιητική τιμή φωτεινό- 
τητας. Στην περιοχή αυτή καθώς και στην M2 με μικροψηγματοβολή οι τιμές a* και 
b* είναι υψηλές και υποδεικνύουν κίτρινη απόχρωση. Η απόχρωση αυτή στις καθαρι
σμένες περιοχές του γλυπτού φαίνεται συμβατή με την υπόλοιπη επιφάνεια, δεδομέ
νου ότι το χρώμα του υποστρώματος έχει κίτρινη απόχρωση, όπως φαίνεται και από 
τις τιμές a* και b* του αρχικού χρώματος.

Στον λίθο A.Z.VI της Δυτικής Ζωφόρου έγινε εφαρμογή του λέιζερ στις περιοχές 
Λ1-Λ2 (επιφάνεια θραύσης), αφού είχε προηγηθεί επίθεμα σεπιόλιθου. Στην περιοχή 
Λ1 χρησιμοποιήθηκε μόνο το υπέρυθρο (1064nm) με F[R 0,91 J/cm2 και 10 παλμούς με 
παράλληλη διαβροχή της επιφάνειας με διάλυμα κεκορεσμένο σε ανθρακικό ασβέστιο, 
η οποία διευκόλυνε την αφαίρεση της κρούστας (Φωτογραφία 134). Στην περιοχή Λ2 
μετά τον καθαρισμό με τις ίδιες συνθήκες, για τη βελτίωση του χρώματος της επιφά
νειας (ελαφρό κιτρίνισμα), χρησιμοποιήθηκε η μίξη των δύο μηκών κύματος (FIR 0,59 
J/cm2, Fuv 0,23 J/cm2 και 5 παλμούς). Το αποτέλεσμα είναι αισθητικά ικανοποιητικό.

Στην περιοχή A3 του Γείσου 14001 /β (Φωτογραφίες 119, 120, 123, 126) καθαρισμός 
με ικανοποιητικά αποτελέσματα επιτυγχάνεται μόνον με την υπέρυθρη ακτινοβολία 
σε υψηλές πυκνότητες ενέργειας. Έτσι ol κρούστες με μικρότερο πάχος απομακρύνο
νται με την υπέρυθρη ακτινοβολία σε πυκνότητα ενέργειας FIR 1,10-1,35 J/cm2 και 
διαβροχή (με μικρή ποσότητα νερού κεκορεσμένου σε ανθρακικό ασβέστιο), αριθμό 
παλμών 5-10 και 3-5 επαναλήψεις της ίδιας διαδικασίας. Όταν το πάχος της κρού
στας με τις ανακρυσταλλώσεις αυξάνεται, ο καθαρισμός γίνεται δυσχερέστερος και 
απαιτείται μεγαλύτερη πυκνότητα ενέργειας. Οι πυκνότητες, που έφεραν αισθητικά 
ικανοποιητικό αποτέλεσμα είναι F[R 1,35-2,88 J/cm2 με την ίδια διαδικασία, που πε- 
ριγράφηκε παραπάνω, με την ταυτόχρονη διαβροχή της επιφάνειας και τις διαδοχι
κές επαναλήψεις (Πίνακας 5). Στις επιφάνειες με ανακρυσταλλώσεις δεν παρουσιάζε
ται το φαινόμενο του κιτρινίσματος. Στην περίπτωση αυτή του Γείσου η εφαρμογή 
επιθέματος με σεπιόλιθο για 48 ώρες δεν πρόσφερε σημαντική διαφορά στον χρόνο 
καθαρισμού. Μακροσκοπικά καλύτερο αποτέλεσμα είναι αυτό της περιοχής Λ3α, ενώ 
της Λ3β είναι ανομοιόμορφο και η Λ3γ κρίνεται υπερκαθαρισμένη. Με τις μετρήσεις 
του χρωματόμετρου (Πίνακας 10) το αποτέλεσμα της περιοχής Λ3α και Λ3β είναι πε
ρισσότερο αποδεκτό, ενώ της Λ3γ η τιμή της φωτεινότητας είναι πολύ υψηλή.

Ο χρόνος, που απαιτείται για τον καθαρισμό των επιφανειών με ανακρυσταλλώσεις 
είναι μεγάλος. Για επιφάνεια 10 x 10cm2 ο καθαρισμός μπορεί να διαρκέσει και 2 
ώρες συνολικά, αν συνεκτιμηθούν ο χρόνος των ρυθμίσεων, των υπολογισμών και των 
επαναλήψεων, που θα χρειαστούν.

Από τις δοκιμές καθαρισμού στο Γείσο προέκυψαν σημαντικά και άμεσα αξιοποι- 
ήσιμα συμπεράσματα: μία σημαντική ευχέρεια, που προσφέρει το λέιζερ, είναι η δυνα
τότητα της εξομάλυνσης και ομοιογενοποίησης του αποτελέσματος, ώστε να μην δια- 
κρίνονται τα όρια των διαφορετικών συνθηκών καθαρισμού σε γειτονικές περιοχές. 
Όταν πρόκειται για κρούστες συμπαγείς και με ανακρυσταλλώσεις, αυτό πραγματο
ποιείται συνήθως με το υπέρυθρο σε κατάλληλη πυκνότητα ενέργειας.

Γενικό συμπέρασμα από τον καθαρισμό του Γείσου είναι, ότι σε επιφάνειες, που 
καλύπτονται από διαφορετικά είδη επικαθίσεων, το λέιζερ, με τις κατάλληλες συνθή
κες για το κάθε είδος επικάθισης, μπορεί να επιτύχει ικανοποιητικά αποτελέσματα.
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Στο Γείσο διαπιστώνεται, ότι η διαδικασία είναι ελεγχόμενη και μπορεί να επιτευχθεί 
ο επιθυμητός βαθμός καθαρισμού. Επίσης διαπιστώνεται, ότι δεν διακρίνονται τα 
όρια των περιοχών, που καθαρίστηκαν με διαφορετικές συνθήκες. Τέλος, με τον κα
θαρισμό επιτυγχάνεται η αναγνωσιμότητα της επιφάνειας, αλλά ταυτόχρονα διατη
ρούνται και τα τεκμήρια της προηγούμενης κατάστασης έκθεσης του λίθου, αφού, 
όπως φαίνεται στις Φωτογραφίες 120, 126, διακρίνονται ακέραια τα ίχνη των επικα- 
θίσεων και των ανακρυσταλλώσεων.

6.3.2. Υπόστρωμα με έγχρωμα επιφανειακά στρώματα

6.3.2. Ι. Μικροψηγματοβολή

Α. Για την περίπτωση των επικαθίσεων αιθάλης σε έγχρωμα επιφανειακά στρώματα,
ο καθαρισμός με την μέθοδο της μικροψηγματοβολής, με οξείδιο αλουμινίου 29 μπι, 
πίεση 2 bar και αναλογία υλικού/αέρα 60-65% έχει μέτριο αποτέλεσμα (Πίνακας 6), 
όπως φαίνεται στην εφαρμογή στην περιοχή Μ, στο νότιο τεταρτημόριο του σπονδύ
λου Ο.Κ.4.9 (Φωτογραφίες 105, 106). Παρατηρήθηκε μερική απομάκρυνση των έγ
χρωμων επιφανειακών στρωμάτων και γι’ αυτό αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί στις 
επόμενες δοκιμές οξείδιο του αλουμινίου μικρότερης κοκκομετρίας.

Η μείωση της κοκκομετρίας του οξειδίου του αλουμινίου έδωσε καλό αποτέλεσμα 
καθαρισμού στον λίθο Δ.Ζ.ΧΙΙ (περιοχή Μ) της Δυτικής Ζωφόρου, όπου χρησιμο
ποιήθηκε οξείδιο αλουμινίου ΙΟμπι, πίεση 1,5 bar και αναλογία υλικού/αέρα 70% 
(Φωτογραφίες 127, 128).

Β. Στην περίπτωση της ομοιόμορφης συμπαγούς κρούστας σε έγχρωμα επιφανειακά 
στρώματα, το αποτέλεσμα του καθαρισμού με τη μικροψηγματοβολή ήταν καλό, στην 
περίπτωση που χρησιμοποιήθηκε οξείδιο του αλουμινίου 29 μιη, πίεση 0,5 bar και ανα
λογία υλικού/αέρα 75-80% (Πίνακας 6). Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της 
εφαρμογής στον Οπισθόναο, στην περιοχή M3 του ΟΚ.3.12 (ΒΔ) (Φωτογραφίες 108, 
109). Το αποτέλεσμα του καθαρισμού ήταν χρωματικά καλό (Πίνακας 10).

Γ. Στην περίπτωση της κρούστας με ανακρυσταλλώσεις σε έγχρωμα επιφανειακά 
στρώματα, παρουσιάζεται το παράδειγμα της περιοχής ΜΙ του Ο.Κ.3.12 (ΒΔ), όπου 
χρησιμοποιήθηκε οξείδιο του αλουμινίου 29 μπι (Πίνακας 6) (Φωτογραφίες 108, 109). 
Στην επιφάνεια παρέμειναν κορυφές. Στην προσπάθεια αφαίρεσής τους θα απομα
κρύνονταν τα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα. Οι δοκιμές συνεχίστηκαν με οξείδιο 
του αλουμινίου μικρότερης κοκκομετρίας (ΙΟμπι) σε μικρές περιοχές στους λίθους της 
Δυτικής Ζωφόρου και το αποτέλεσμα βελτιώθηκε (Φωτογραφίες 108, 109).

6.3.2.2 Επιθέματα προσροφητικών αργίλων με κεκορεσμένο διάλυμα ανθρακικού ασβεστίου

Α. Περίπτωση επικαθίσεων αιθάλης σε έγχρωμα επιφανειακά στρώματα. Στο λίθο 
Δ.Ζ.ΧΙΙ της Δυτικής Ζωφόρου ο καθαρισμός με τον σεπιόλιθο (Πίνακας 7) έχει καλό 
αποτέλεσμα στην περιοχή Ε.Σ., αλλά η επιφάνεια είναι πιο θαμπή από την επιφάνεια, 
που καθαρίστηκε με τη μικροψηγματοβολή (Φωτογραφίες 127, 128). Αυτό προκύπτει
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και από τη σύγκριση των χρωματομετρικών παραμέτρων (Πίνακας 10). Οι παράμετροι 
a* και b* μετά την μικροψηγματοβολή είναι υψηλότερες από αυτές του επιθέματος, 
γεγονός, που αποδεικνύει, ότι τα έγχρωμα στρώματα αναδεικνύονται περισσότερο με 
τη μικροψηγματοβολή.

Β. Στην περίπτωση της ομοιόμορφης συμπαγούς κρούστας με κατά τόπους ανα- 
κρυσταλλώσεις σε έγχρωμα επιφανειακά στρώματα, το αποτέλεσμα του καθαρισμού είναι 
μέτριο και ανομοιόμορφο.

Στην περιοχή Ε.Μ. του κίονα ΟΚ3.12 (ΒΔ), όπου χρησιμοποιήθηκε επίθεμα μπε- 
ντονίτη σε κεκορεσμένο διάλυμα ανθρακικού ασβεστίου, παρατηρήθηκε μερική απο
μάκρυνση των έγχρωμων στρωμάτων μετά από 19 περίπου ημέρες εφαρμογής του επι
θέματος (Πίνακας 7) (Φωτογραφίες 108, 109).

Σε γειτονικές περιοχές της Ε.Μ., στις θέσεις Ε.Σ. και Ε.Χ., όπου για το σχηματι
σμό του πολτού χρησιμοποιήθηκε σεπιόλιθος και ουδέτερο χαρτί αντίστοιχα, δεν δια
πιστώθηκε απομάκρυνση των έγχρωμων επιφανειακών στρωμάτων, κατά τη διάρκεια 
ή μετά το τέλος των εφαρμογών. Σε αυτές τις περιπτώσεις το αποτέλεσμα του καθα
ρισμού είναι μέτριο, διότι δεν έχει γίνει απομάκρυνση της κρούστας. Στις επιφάνειες 
παρέμειναν υπολείμματα επικαθίσεων (Φωτογραφία 109). Η επιφάνεια χάνει την στιλ
πνότητά της και από τις χρωματομετρικές μετρήσεις προκύπτει, ότι οι τιμές L*, a*, b* 
είναι χαμηλότερες μετά τον καθαρισμό με τα επιθέματα σε σχέση με τη μέθοδο της μι- 
κροψηγματοβολής (Πίνακας 10).

Γ. Στην περίπτωση της κρούστας με ανακρυσταλλώσεις σε έγχρωμα επιφανειακά
στρώματα, το επίθεμα σεπιόλιθου δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Ως παράδειγμα πα
ρουσιάζεται η εφαρμογή στον λίθο Δ.Ζ.ν της Δυτικής Ζωφόρου (περιοχή Ε.Σ.), όπου 
μετά από πολλές επαναλήψεις 264 ωρών δεν απομακρύνθηκε η κρούστα (Φωτογρα
φία 135).

6.3.23. Αναστροφή της γύψον

Ο καθαρισμός με την αναστροφή της γύψου δοκιμάστηκε στον ΟΚ.3.12 (Β) (Φω
τογραφία 107), στην περιοχή Α.Γ., όπου έγιναν 9 εφαρμογές του διαλύματος από τη 
συντηρήτρια Α. Πάνου (Πίνακας 8). Η περιοχή απέκτησε μια γκριζωπή απόχρωση. 
Δεν επιτεύχθηκε ο καθαρισμός. Στο κάτω τμήμα αυτής της περιοχής (περιοχή Μ) 
ακολούθησε καθαρισμός με τη μέθοδο της μικροψηγματοβολής, με οξείδιο αλουμινί
ου 29 μιη, πίεση 1 bar, αναλογία υλικού/αέρα 70-80% (Πίνακας 6). Στο δεξιό τμήμα η 
μικροψηγματοβολή εφαρμόστηκε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με το 
αριστερό τμήμα. Το τελικό αποτέλεσμα προφανώς εξαρτάται και από τη διάρκεια του 
χρόνου εφαρμογής. Το χρωματικό αποτέλεσμα του καθαρισμού είναι καλό (Πίνακας 10).

63.2.4. Λέιζερ

Α. Στην περίπτωση των επικαθίσεων αιθάλης σε έγχρωμα επιφανειακά στρώματα, κα
λά αποτελέσματα επιτυγχάνονται μόνον με την υπέρυθρη ακτινοβολία.

Στην περιοχή Λ1 του Θράνου Δ.Θ.Σ.5 καθαρισμός με ικανοποιητικά αισθητικά 
αποτελέσματα επιτυγχάνεται με την υπέρυθρη ακτινοβολία σε πυκνότητες ενέργειας
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Fir 0,65-0,8 J/cm2 και, διαβροχή (με μικρή ποσότητα νερού κεκορεσμένου σε ανθρακι
κό ασβέστιο), αριθμό παλμών 5-10 και 2-3 επαναλήψεις της ίδιας διαδικασίας (Πί
νακας 9) (Φωτογραφίες 112, 113, 114). Οι χρωματομετρικές τιμές παρουσιάζονται 
στον Πίνακα 10.

Στο κιονόκρανο Ο.Κ.Κ.4 (Δ) (Φωτογραφίες 110, 111), στην περιοχή Al, καλά απο
τελέσματα καθαρισμού απέδωσε το υπέρυθρο λέιζερ σε πυκνότητα ενέργειας Fm 0,88- 
1,24 J/cm2, αριθμό παλμών 1-3, χωρίς διαβροχή (Πίνακας 9).

Στον λίθο Δ.Ζ.ΧΙΙ (περιοχή Λ) το αποτέλεσμα του καθαρισμού είναι καλό για 
πυκνότητα ενέργειας FIR 0,59 J/cm2 και 5 παλμούς (Φωτογραφίες 127, 128). Είναι μά
λιστα το καλύτερο, συγκρινόμενο με τα αποτελέσματα των άλλων δύο μεθόδων, της 
μικροψηγματοβολής και των επιθεμάτων (Πίνακας 10).

Εξίσου πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα έδωσε άλλη δοκιμή καθαρισμού με πυκνό
τητα ενέργειας 0,43 J/cm2 και 2-3 παλμούς στον λίθο Δ.Ζ.ΧΙΙΙ της Δυτικής Ζωφόρου, 
στην περιοχή Al (Φωτογραφία 132).

Β. Περίπτωση ομοιόμορφης συμπαγούς κρούστας σε έγχρωμα επιφανειακά στρώματα.
Στο εσωτερικό της Παραστάδας 512 (Φωτογραφίες 116, 117) ικανοποιητικά αποτελέ
σματα προκύπτουν μόνο με την εφαρμογή του υπερύθρου λέιζερ σε μικρές πυκνότη
τες ενέργειας FIR 0,64-0,74 J/cm2 και αριθμό παλμών περίπου 10, ανάλογα με το πά
χος της κρούστας (Πίνακας 9). Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι περιοχές 
Λ1 και Λ2. Με τις συνθήκες αυτές παραμένει ένα σημαντικό ποσοστό της κρούστας, 
ενώ εντονότερες συνθήκες μπορεί να απομακρύνουν και τμήμα του στρώματος, δεδο
μένου ÓTL η κρούστα δεν έχει ομοιόμορφο πάχος. Στις συνθήκες αυτές παρατηρείται, 
ότι η καθαρισμένη επιφάνεια δεν έχει στιλπνότητα. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στα 
υπολείμματα της κρούστας ή σε παρουσία αλάτων, που φαίνεται, ότι υπάρχει και στις 
γειτονικές επιφάνειες. Επίσης φαίνεται, ότι το καθαρισμένο έγχρωμο στρώμα έχει κά
ποιο πορώδες. Οι τιμές χρωματόμετρου παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.

Στις δοκιμές καθαρισμού με το υπεριώδες λέιζερ και με τη μικτή ακτινοβολία 
UV + IR παρουσιάστηκε δυσχρωματισμός των εγχρώμων στρωμάτων προς το γκρίζο. 
Αυτό συνέβη στις περιοχές A3 και A4.

Στο κιονόκρανο Ο.Κ.Κ.4 (Δ) (Φωτογραφίες 110, 111) καλά αποτελέσματα καθαρι
σμού επιτυγχάνονται με το υπέρυθρο λέιζερ σε πυκνότητα ενέργειας FIR 1,09-1,12 
J/cm2, αριθμό παλμών 1-2, χωρίς διαβροχή (περιοχή Λ2). Όλες οι δοκιμές είναι ικα
νοποιητικές αισθητικά και τα χρώματα των στρωμάτων αναδεικνύονται. Τα αποτελέ
σματα του χρωματόμετρου παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.

Στον λίθο Δ.Ζ.ΐν της Δυτικής Ζωφόρου το αποτέλεσμα του καθαρισμού είναι κα
λό στις περιοχές Λ1, Λ2, Λ3 και Λ7, για πυκνότητα ενέργειας FIR από 0,59-0,69 J/cm2 
και 3-10 παλμούς (Πίνακας 9). Στην περιοχή Λ6 μετά τον καθαρισμό με F[R 0,59 J/cm2 
και 3-5 παλμούς εφαρμόστηκε αρχικά FIR 0,64 J/cm2 και μετά FIR 1,10 J/cm2 (Φωτο
γραφίες 129, 130). Διαπιστώθηκε, ότι με την τελευταία συνθήκη, αφαιρέθηκαν όλα τα 
υπολείμματα επικαθίσεων, αλλά μακροσκοπικά παρατηρήθηκε αλλοίωση των έγχρω
μων επιφανειακών στρωμάτων.

Γ. Περίπτωση κρούστας με ανακρυσταλλώσεις σε έγχρωμα επιφανειακά στρώματα.
Στην περιοχή Λ4 του λίθου Δ.Ζ.ΐν παρατηρήθηκε, ότι η χρήση επιθέματος με διά
λυμα κεκορεσμένο σε ανθρακικό ασβέστιο, πριν από την εφαρμογή του λέιζερ, δι
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ευκολύνει την απομάκρυνση της κρούστας. Το αποτέλεσμα του καθαρισμού είναι μέ
τριο με πυκνότητα ενέργειας FIR 0,91 J/cm2 και 20 παλμούς (Πίνακας 9) (Φωτογραφίες 
129, 130).

Στο κιονόκρανο Ο.Κ.Κ.4 (Δ) (Φωτογραφίες 110, 111) καλά αποτελέσματα καθαρι
σμού επιτυγχάνονται με το υπέρυθρο σε πυκνότητα ενέργειας FIR 0,87-1,05 J/cm2, 1-
3 παλμούς, διαβροχή με υδατικό διάλυμα κεκορεσμένο σε ανθρακικό ασβέστιο και 2-
4 επαναλήψεις (περιοχή A3).

Στήν περιοχή Λ2 του θράνου Δ.Θ.Σ.5 (Φωτογραφίες 112, 113, 115) καθαρισμός με 
ικανοποιητικά αισθητικά αποτελέσματα επιτυγχάνεται με την υπέρυθρη ακτινοβολία 
σε μεγάλες πυκνότητες ενέργειας FIR 1,14-2,56 J/cm2 και διαβροχή (με μικρή ποσότη
τα νερού κεκορεσμένου σε ανθρακικό ασβέστιο), αριθμό παλμών 5-10 και 4-5 επα
ναλήψεις της ίδιας σειράς ενεργειών (Πίνακας 9). Η διαδικασία καθαρισμού στην πε
ριοχή αυτή είναι εξαιρετικά χρονοβόρα.

6.4. Φυσικοχημικοί έλεγχοι του καθαρισμού - Τεχνητή γήρανση

Για τον έλεγχο του ποσοστού της γύψου, που παραμένει στην επιφάνεια μετά τον 
καθαρισμό έγινε από τον Ορυκτολόγο κ. Β. Περδικάτση περιθλασιμετρία ακτινών X 
(XRD)91,92. Η ανάλυση έγινε στην επιφάνεια δοκιμίων προερχομένων από τα γωνιακά 
συμπληρώματα της Δυτικής Ζωφόρου με ειδική τεχνική πριν και μετά τον καθαρισμό. 
Με την τεχνική αυτή η επιφάνεια ελέγχεται ως έχει χωρίς καμία επεξεργασία. Το μέ
γιστο βάθος διείσδυσης των ακτινών X είναι περίπου 15 μιη. Το αποτέλεσμα, που δί
δεται σε αναλογία ασβεστίτη-γύψου πριν και μετά τον καθαρισμό, παρουσιάζεται 
στον Πίνακα 11. Όπως φαίνεται από τον Πίνακα, η γύψος διατηρείται σε σημαντικό 
ποσοστό σε όλες τις περιπτώσεις καθαρισμού, αφού από 68-86%, που ήταν αρχικά 
παραμένει σε ποσοστά 24-66% μετά τον καθαρισμό.

Για τη διερεύνηση της κρούστας με ανακρυσταλλώσεις, που παρουσιάζει δυσκολίες 
στον καθαρισμό, έγινε δειγματοληψία από το Βόρειο άκρο της Δοκού A και τα δείγ
ματα εξετάστηκαν με περίθλαση ακτινών X (XRD).

Η σύνθεση της κρούστας στο βόρειο άκρο της Δοκού A εξετάστηκε με περίθλαση 
ακτινών X πριν και μετά τον καθαρισμό. Έγινε δειγματοληψία από την κρούστα σε 
τρεις περιοχές, στην περιοχή, που καθαρίστηκε με IR, στην περιοχή, που καθαρίστηκε 
με το μικτό UV + IR και σε περιοχή, που δεν καθαρίστηκε. Το δείγμα από την αρχική 
κρούστα περιέχει ασβεστίτη, γύψο και χαλαζία (Διάγραμμα 9). Από την ανάλυση της 
αρχικής κρούστας φαίνεται, ότι η σκληρότητα στις κρούστες αυτές οφείλεται στην πα
ρουσία πυριτίου, με δεδομένο, ότι οι συντελεστές σκληρότητας του ασβεστίτη είναι 3, 
της γύψου 2 και του χαλαζία 7 αντίστοιχα. Στο Διάγραμμα 10 φαίνεται η σύνθεση της 
κρούστας, που απέμεινε στην περιοχή του IR, ενώ στο Διάγραμμα 11 φαίνεται η σύν
θεση της κρούστας, που απέμεινε στην περιοχή του UV + IR. Και από τα δύο διαγράμ
ματα προκύπτει, ότι και μετά την επίδραση των λέιζερ η σύνθεση της κρούστας, που 
απομένει, περιέχει επίσης ασβεστίτη, γύψο και χαλαζία. Αλλά συγκρίνοντας στην ίδια 
κλίμακα τα Διαγράμματα 9, 10 και 11 παρατηρείται, ότι μετά τον καθαρισμό με το IR 
το ποσοστό του χαλαζία στη περιοχή αυτή μειώνεται σημαντικά, ενώ ο χαλαζίας της 
περιοχής, που καθαρίστηκε με την μίξη UV + IR, παραμένει στην αρχική του ποσότη
τα. Αποδεικνύεται, ότι με τη χρήση της υπέρυθρης ακτινοβολίας επιτυγχάνεται καλύ-
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τέρα η απομάκρυνση του χαλαζία παρά με τον συνδυασμό των δύο μηκών κύματος. 
Και στις δύο καθαρισμένες περιοχές διατηρείται η γύψος σε σημαντικό ποσοστό.

Δοκιμές τεχνητής γήρανσης κατά ASTM Β117

Δοκίμια από τα γωνιακά συμπληρώματα με όλες τις μεθόδους καθαρισμού τοπο
θετήθηκαν σε θάλαμο αλατονέφωσης με 5% NaCl για 240 ώρες.

Δεν παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις στην επιφάνεια.

Δοκιμές τεχνητής γήρανσης με έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία UV

Δοκίμια από τα γωνιακά συμπληρώματα τοποθετήθηκαν σε θάλαμο UV για διάστη
μα 340 ωρών, με κύκλους διαδοχικής έκθεσης 4 ωρών σε ακτινοβολία UV και 4 ωρών 
σε συνθήκες υγρασίας και 40°C. Δεν παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις στην επιφάνεια.
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Φωτ. 46. Δοκίμιο Δ.Ζ.Χν.1. Λεπτομέρεια της περιοχής ΜΙ μετά 
τη μικρσψηγματοβολή με οξείδιο αλουμινίου. (Πολωτι
κό μικροσκόπιο). (Φωτ. Ε. Δήμου)

Φωτ. 47. Δοκίμιο Δ.Ζ.Χν.1. Λεπτομέρεια της περιοχής M2 μετά 
τη μικρσψηγματοβολή με υαλοσφαιρίδια. (Πολωτικό μι
κροσκόπιο). (Φωτ. Ε. Δήμου)
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Φωτ. 52. Δοκίμιο Δ.Z.XII.3. Κατά τον καθαρισμό με τα επιθέ
ματα.

Φωτ. 53. Δοκίμιο Δ.Z.XII.3. Μετά τον καθαρισμό με τα επιθέμα
τα τάλκη, σεπιόλιθου και μπεντονίτη.

Ε.Τ Ε.Σ Ε.Μ
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Φωτ. 62. Δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙ.γ. Η επιφάνεια μετά τον καθαρισμό με 
λέιζερ, μικροψηγματοβολή και επίθεμα σεπιόλιθου.
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Φωτ. 87. Γλυπτό 8350. Κατά τον καθαρι
σμό με μικροψηγματοβολή.

Φωτ. 88. Γλυπτό 8350. Μετά τον καθαρισμό 
με μικροψηγματοβολή και επίθεμα 
μπεντονίτη.
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Φωτ. 93. Γλυπτό 19651. Μετά τις δοκιμές καθαρισμού με λέιζερ 
και μικροψηγματοβολή.

Λ2



Φωτ. 94. Γλυπτό 19651. Λεπτομέρεια της 
επιφάνειας μετά τον καθαρισμό 
με λέιζερ και μικροφηγματοβολή.

Φιοτ. 95. Γλυπτό 19651. Λεπτομέρεια της 
επιφάνειας μετά τον καθαρισμό 
με λέιζερ.

Φωτ. 96. Γλυπτό 19651. Λεπτομέρεια της 
επιφάνειας μετά τον καθαρισμό 
με λέιζερ και μικροφηγματοβολή.

Φωτ. 97. Γλυπτό 19651. Λεπτομέρεια της 
επιφάνειας μετά τον καθαρισμό 
με λέιζερ.
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Φωτ. 105. Ο.K.4.9 (Ν). Η αρχική επιφά
νεια με τις επικαθίσεις αιθάλης 
σε έγχρωμα επιφανειακά στρώ
ματα.

Φωτ. 106. Ο.Κ.4.9 (Ν). Η περιοχή Μ μετά 
τον καθαρισμό με μικροψηγμα- 
τοβολή.

Φωτ. 107. Ο.Κ.3.12 (Β). Η περιοχή Α.Γ. μετά την 9η εφαρμογή της 
αναστροφής της γύψου και η περιοχή Μ μετά τη μικρο- 
ψηγ ματοβολή.



Φωτ. 108. Ο.K.3.12 (ΒΔ). Η αρχική επιφά
νεια με την ομοιόμορφη κρούστα 
με ανακρυσταλλώσεις κατά τόπους 
και την κρούστα με ανακρυσταλ- 
λώσεις σε έγχρωμα επιφανειακά 
στρώματα.

Φωτ. 109. Ο.Κ.3.12 (ΒΔ). Μετά τον κα
θαρισμό με επιθέματα και μι- 
κροψηγματοβολή.



Φωτ. 110. Ο.K.K.4.(Δ) Πριν από τον καθαρισμό των επικαθίσεων 
αιθάλης, της ομοιόμορφης, συμπαγούς κρούστας και 
της κρούστας με ανακρυσταλλώσεις.

Φωτ. 111. Ο.Κ.Κ.4.(Δ) Μετά τον καθαρισμό με λέιζερ.



Φωτ. 112. Θρόνος Δ.Θ.Σ.5. Η αρχική επιφάνεια με τις επικαθί- 
σείς αιθάλης και την κρούστα με ανακρυσταλλώσεις σε 
έγχρωμα επιφανειακά στρώματα.

Φωτ. 113. Θράνος Δ.Θ.Σ.5. Η επιφάνεια μετά τον καθαρισμό 
με λέιζερ.



Φωτ. 114. Θράνος Δ.Θ.Σ.5. Λεπτομέρεια της περιοχής Λ1 μετά 
τον καθαρισμό με λέιζερ.

Φωτ. 115. Θράνος Δ.Θ.Σ.5. Λεπτομέρεια της περιοχής Λ2 μετά 
τον καθαρισμό με λέιζερ.



Φωτ. 116. ΕΡΕΧΘΕΙΟ. Παραστάδα 512.
Η αρχική επιφάνεια με ομοιό
μορφη συμπαγή κρούστα σε έγ
χρωμα επιφανειακά στρώματα. 
(Φωτ. Σ. Μαυρομμάτης)

Φωτ. 117. ΕΡΕΧΘΕΙΟ. Παραστάδα 512. Οι περιοχές Al-A4 με
τά τον καθαρισμό με λέιζερ. (Φωτ. Σ. Μαυρομμάτης)

Φωτ. 118. ΕΡΕΧΘΕΙΟ. Ορθοστάτης 527.
Μετά τον καθαρισμό με λέιζερ. 
(Φωτ. Σ. Μαυρομμάτης)



Φωτ. 119. Γείσο 1400116. Η αρχική επιφάνεια με επικαθίσεις αιθάλης, συμπα
γή κρούστα με καλή πρόσφυση και κρούστα με ανακρυσταλλώσεις.

Φωτ. 120. Γείσο 14001/6. Η επιφάνεια μετά τον καθαρισμό 
με λέιζερ.
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Φωτ. 121. Γείσο 14001/6. Επικαθίσεις αιθάλης σε μάρμαρο.

-■· *

Φωτ. 122. Γείσο 14001/6. Κρούστα με καλή πρόσφυση στην 
επιφάνεια του μαρμάρου.

Φωτ. 123. Γείσο 14001/6. Κρούστα με ανακρυσταλλώσεις.



Φ(οτ. 124. Γείσο 14001/6. Η περιοχή Αία μετά τον καθαρισμό με 
λέιζερ. (Φωτ. Π. Πουλή)

Φμτ. 125. Γείσο 14001/β. Λεπτομέρεια της περιοχής Λ2 μετά τον 
καθαρισμό με λέιζερ. (Φωτ. Π. Πουλή)

Φο>τ. 126. Γείσο 140Ü1/6. Τμήμα της περιοχής Λ3α μετά τον κα
θαρισμό με λέιζερ. (Φωτ. Π. Πουλή)



Φωτ. 127. Λίθος Δ.Ζ.ΧΙΙ. Λεπτομέρεια της επιφάνειας με επικα- 
θίσεις αιθάλης σε έγχρωμα επιφανειακά στρώματα.

Φωτ. 128. Λίθος Δ.Ζ.ΧΙΙ. Οι περιοχές Μ, Ε.Σ. και Λ μετά τον 
καθαρισμό με μικροψηγματοβολή, επίθεμα σεπιόλιθου 
και λέιζερ.



Φωτ. 129. Λίθος Δ.Ζ.ΐν. Λεπτομέρεια της επι
φάνειας με συμπαγή κρούστα και 
κρούστα με ανακρυσταλλώσεις σε 
έγχρωμα επιφανειακά στρώματα.

Φωτ. 130. Λίθος A.Z.IV. Οι περιοχές Λ1-Λ6 
μετά τον καθαρισμό με λέιζερ.



Φωτ. 134. Λίθος A.Z.VI. Ot περιοχές Μ. Λ1, Λ2 μετά τον καθα- 
ραρισμό με μικροψηγματοβολή και λέιζερ αντίστοιχα.

Φωτ. 135. Λίθος Δ.Ζ.ν. Η περιοχή Ε.Σ. μετά την εφαρμογή επι
θέματος σεπιόλιθου. Δεν επιτεύχθηκε καθαρισμός.



Φωτ. 131. Λίθος Δ.Z.XIII. Η περιοχή Ε.Σ. μετά τον καθαρισμό 
με επίθεμα σεπιόλιθου.

Φωτ. 132. Λίθος Δ.Z.XIII. Η περιοχή Λ1 
μετά τον καθαρισμό με λέιζερ.

Φωτ. 133. Λίθος Δ.Z.XIII. Η περιοχή Λ2 
μετά τον καθαρισμό με λέιζερ.
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Πίνακας 2: Συνθήκες δοκιμών καθαρισμού με τη μέθοδο της μικροψηγματοβο-
λής, όταν το υπόστρωμα είναι μάρμαρο.

Περιοχή
καθαρισμού

Διαστάσεις
(cm)

Υλικό/Κοκκομετρία
(pm)

Ακροφύσιο
(mm)

Πίεση
(bar)

Ροή υλικού/αέρα
(%)

Μορφή κρούστας

Δ.Ζ.ΧΙΙ.1 (ΜΙ) 5x3.5 Οξείδιο αλουμινίου/ 88 0,8 2 50 Αιθάλη

Δ.Ζ.ΧΙΙ.1 (M2) 5x3,5
Υαλοσφαιρίδια 
KREMER/ 0-50

3-3,5 60-75 Αιθάλη

Δ.Ζ.ΧΙΙ.1 (M3) 5x3,5
Υαλοσφαιρίδια

LASCAUX/0-50
1,14 1-1,5 45 Αιθάλη

Δ.Ζ.ΧΙΙ.1 (Μ4) 5x3,5
Υαλοσφαιρίδια

LASCAUX/0-50
1,14 1 45-50 Αιθάλη

Δ.Ζ.ΧΙΙ.1 (Μ5) 10x3,5 Οξείδιο αλουμινίου/ 88 0.8 1.5-2 50 Αιθάλη

Δ.Ζ.Χν.1 (ΜΙ) 5x2,5 Οξείδιο αλουμινίου/ 88 0,8 2 50
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με καλή 
πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου

A.Z.XV.1 (Μία) 5x2,5 Οξείδιο αλουμινίου/ 88 1,14 2 50
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με καλή 
πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου

Δ.Ζ.Χν.1 (M2) 5x2,5
Υαλοσφαιρίδια 
KREMER/ 0-50

0,8/1,14 3,5 80
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με καλή 
πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου

A.Z.XV.1 (Μ 2α) 5x2,5
Υαλοσφαιρίδια 
KREMER/ 0-50

1,14 3.5 70-77
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με καλή 
πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου

Δ.Ζ.Χν. 1 (M3) 5x2,5
Υαλοσφαιρίδια

LASCAUX/0-50
1,14 2-2.5 45

Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με καλή 
πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου

Δ.Ζ.Χν.1 (Μ3α) 5x2,5
Υαλοσφαιρίδια

LASCAUX/0-50
1,14 1-1,5 45

Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με καλή 
πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου

Δ.Ζ.Χν.1 (Μ4) 5x5 Οξείδιο αλουμινίου/ 88 0,8 2 50
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με καλή 
πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου

8350 (ΜΙ)

28x15

Οξείδιο αλουμινίου/ 88 1.14 1,5-2,5 50-65
Ομοιόμορφη συμπαγής κρούστα με 
ανακρυσταλλώσεις κατά τόπους

8350 (M2) Οξείδιο αλουμινίου/ 74 1,14 1,5 55 Κρούστα με ανακρυσταλλώσεις

8350 (M3) Οξείδιο αλουμινίου/ 88 1,14 2 65 Αιθάλη

8350 (Μ4) Οξείδιο αλουμινίου/ 62 1,14 1,5-2 60-65 Κρούστα με ανακρυσταλλώσεις

8350 (Μ5) Οξείδιο αλουμινίου/ 29 1,14 1,5 60-62 Κρούστα με ανακρυσταλλώσεις

O.K.3.I2 (ΒΔ) M2 6x3,5 Οξείδιο αλουμινίου/ 29 0,8 3-3,5 80-90
Κρούστα με ανακρυσταλλώσεις σε 
θραυσμένη επιφάνεια μαρμάρου

Δ.Ζ.νΐ (Μ) 2x2
επίθεμα σεπιόλιθου/ 

Οξείδιο αλουμινίου 10
1,14 1,5 82-86

Κρούστα με ανακρυσταλλώσεις σε 
θραυσμένη επιφάνεια μαρμάρου

Δ.Ζ.ΧΙγ ΜΙ 3x3,5 Οξείδιο αλουμινίου/ 10 1,14 1,5 75-85 Κρούστα με ανακρυσταλλώσεις

Δ.Ζ.ΧΙγ (Μία) 3,3x3,5 Οξείδιο αλουμινίου/ 10 1,14 1,5 65-70 Κρούστα με ανακρυσταλλώσεις

Δ.Ζ.ΧΙγ (M2) 6x6 Οξείδιο αλουμινίου/ 10 1,14 1,5 65-70
Ομοιόμορφη συμπαγής κρούστα με καλή 
πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου

Δ.Ζ.ΧΙγ (M3) 6x5 Οξείδιο αλουμινίου/10 1,14 1,5 65-70
Ομοιόμορφη συμπαγής κρούστα με καλή 
πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου

Δ.Ζ.ΧΙγ (Μ4) 6.5x5,5 Οξείδιο αλουμινίου/ 10 1,14 1,5 65-70
Ομοιόμορφη συμπαγής κρούστα με καλή 
πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου

19651 (ΜΙ) 5x2 Οξείδιο αλουμινίου/ 10 1,14 1,5 75-85 Κρούστα με ανακρυσταλλώσεις

19651 (M2) 4x5 Οξείδιο αλουμινίου/ 10 1,14 1.5 65-70
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με 
ανακρυσταλλώσεις στα άκρα

19651 (M3) 4.5x1,5 Οξείδιο αλουμινίου/ 10 1,14 1.5 65-70
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με 
ανακρυσταλλώσεις στα άκρα

19651 (Μ4) 5x1.5 Οξείδιο αλουμινίου/ 10 1.14 1.5 65-70
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με 
ανακρυσταλλώσεις στα άκρα



Πίνακας 3: Συνθήκες δοκιμών καθαρισμού με τη μέθοδο των επιθεμάτων προσ-
ροφητικών αργίλων, όταν το υπόστρωμα είναι μάρμαρο.

Περιοχές καθαρισμού Διαστάσεις
(cm)

Είδος πάστας
Χρόνος

εφαρμογής
(h)

Μορφή κρούστας

Δ.Ζ.ΧΙ1.3 (Ε.Τ) 7x8 Τάλκης 96
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με 
καλή πρόσφυση στην επιφάνεια του 
μαρμάρου

Δ.Ζ.ΧΙΙ.3 (Ε.Σ) 6,5x8 Σεπιόλιθος 96
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με 
καλή πρόσφυση στην επιφάνεια του 
μαρμάρου

Δ.Ζ.ΧΙΙ.3 (Ε.Μ) 5,5x8 Μπεντονίτης 96
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με 
καλή πρόσφυση στην επιφάνεια του 
μαρμάρου

Δ.Ζ.νΐΙΙ.2 (Ε.Σ) 3x6
Αναστροφή της 

γύψου / 
Σεπιόλιθος

48

Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με 
καλή πρόσφυση στην επιφάνεια του 
μαρμάρου και ανακρυσταλλώσεις 
κατά τόπους

8350 (Ε.Μ) 6x14 Μπεντονίτης 163

Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με 
καλή πρόσφυση στην επιφάνεια του 
μαρμάρου και ανακρυσταλλώσεις 
κατά τόπους

Δ,Ζ.νΐ (Ε.Σ) 3,5x4 Σεπιόλιθος 264
Κρούστα με ανακρυσταλλώσεις σε 
θραυσμένη επιφάνεια μαρμάρου

Δ.Ζ.ΧΙγ (Ε.Σ) 3,8x22 Σεπιόλιθος 87
Ομοιόμορφη συμπαγής κρούστα 
μικρού πάχους με καλή πρόσφυση 
στην επιφάνεια του μαρμάρου

Δ.Ζ.ΧΙΙΙ (Ε.Σ) 48x24 Σεπιόλιθος 60
Αιθάλη σε επιφάνεια μαρμάρου στο 
πεδίο του λίθου

Πίνακας 4: Συνθήκες δοκιμών καθαρισμού με τη μέθοδο της αναστροφής της 
γύψου, όταν το υπόστρωμα είναι μάρμαρο.

Περιοχές καθαρισμού
Διαστάσεις

(cm)
Αριθμός

επαλείψεων Μορφή κρούστας

Δ.Ζ.νΐΙΙ.2 (Α.Γ) 6,5x6,5 52

Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με 
καλή πρόσφυση στην επιφάνεια του 
μαρμάρου και ανκρυσταλλώσεις κατά 
τόπους



Πίνακας 5: Συνθήκες δοκιμών καθαρισμού με τη μέθοδο λέιζερ, όταν το υπό
στρωμα είναι μάρμαρο.

Περιοχές
καθαρισμού

Διαστάσεις
(cm)

Πυκνότητα ενέργειας 
Fuv 

(J/cm2)

Πυκνότητα ενέργειας 
F,r

(J/cm2)
Παλμοί Μορφή κρούστας

Δ.Ζ.ΧΙγ (Λ1) 5,5x3 0,15 0,64 50
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με καλή 
πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου

Δ.Ζ.ΧΙγ (Δία) 2,2x3 0,15 0,64 200
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με καλή 
πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου

Δ.Ζ.ΧΙγ (Λ2) 5,5x3 0,2 0,76 50
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με καλή 
πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου

Δ.Ζ.ΧΙγ (Λ2α) 2,2x3 0,2 0,76 200
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με καλή 
πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου

Δ.Ζ.ΧΙγ (Λ3) 5,5x3 0,28 0,68 50
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με καλή 
πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου

Δ.Ζ.ΧΙγ (Λ3α) 2,2x3 0,28 0,68 200
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με καλή 
πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου

Δ.Ζ.ΧΙγ (Λ4) 5,5x3 0,36 0,84 50
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με καλή 
πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου

Δ.Ζ.ΧΙγ (Λ4α) 2,2x3 0,36 0,84 200
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με καλή 
πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου

Δ.Ζ.ΧΙγ (Λικ) 2x3 - 0,84 50
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με καλή 
πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου

Δ.Ζ.ΧΙγ (Λυν) 2x2,8 0,36 50
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με καλή 
πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου

Δ.Ζ.ΧΙγ (Λ5) 3x1,7 0,4 1,45 50 Κρούστα με ανακρυσταλλώσεις

Δ.Ζ.ΧΙγ (Λ6) 3x1,5 0,27 1,02 50 Κρούστα με ανακρυσταλλώσεις

Δ.Ζ.ΧΙγ (Λ7) 3x3,3 0,12 1,25 50 Κρούστα με ανακρυσταλλώσεις

Δ.Ζ.ΧΙγ (Λ8) 3x1,5 - >1,77 50 Κρούστα με ανακρυσταλλώσεις

Δ.Ζ.ΧΙγ (Λ9) 3x1,5 - 1,45 50 Κρούστα με ανακρυσταλλώσεις

Δ.Ζ.ΧΙγ (ΔΙΟ) 1x2,2 - 1,45 50 Κρούστα με ανακρυσταλλώσεις

Δ.Ζ.ΧΙγ (Λ11) 1x2 - 1,45 100 Κρούστα με ανακρυσταλλώσεις

19651 (Λ1) 4,2x5,5 - 1.81 10
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με 
ανακρυσταλλώσεις κατά τόπους

19651 (Λ2) 4x4,2 - 1,81 20 Κρούστα με ανακρυσταλλώσεις

19651 (Λ3) 2x2,7 0,38 1,81 10
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με 
ανακρυσταλλώσεις στα άκρα

19651 (A4) 2,5χ2,5 1,81 10
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με 
ανακρυσταλλώσεις στα άκρα

19651 (Λ5) 3x2,2 0,38 1,81 10
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με καλή 
πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου

19651 (Λ6) 2x3 - 1,81 10
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με καλή 
πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου

19651 (Λ7) 2,2x1,5 0.38 1,81 20 Κρούστα με ανακρυσταλλώσεις

19651 (Λ8) 2,2x1,3 - 1,81 20
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με 
ανακρυσταλλώσεις στα άκρα

19651 (Λ9) 5x1 - 1,81 10
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με 
ανακρυσταλλώσεις στα άκρα

19651 (Λ10) 4,8x1 0,38 1,81 10
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με 
ανακρυσταλλώσεις στα άκρα

19651 (Λ11) 2,5χ4,2 - 1,81 10
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με 
ανακρυσταλλώσεις στα άκρα

19651 (Λ12) 5x2,8 - 1,21 10 Κρούστα με ανακρυσταλλώσεις



Περιοχές
καθαρισμού

Διαστάσεις
(cm)

Πυκνότητα ενέργειας 
Fuv 

(J/cm2)

Πυκνότητα ενέργειας 
Fir

(J/cm2)
Παλμοί Μορφή κρούστας

Ορθοστάτης 
527, Ερέχθειο 
(συμπλήρωμα 
αναστήλωσης 
Μπαλάνου) Λ1

- 2,021 2 έως 10
Αιθάλη

- 1,477
Ορθοστάτης 

527, Ερέχθειο 
(συμπλήρωμα 
αναστήλωσης 
Μπαλάνου) Λ2

- 1,477 2 έως 3
Αιθάλη

0,281 0,621 1 έως 2

Ορθοστάτης 
527, Ερέχθειο 
(συμπλήρωμα 
αναστήλωσης 
Μπαλάνου) Λ3

0,281 0,621 2 έως 3 Αιθάλη

Ορθοστάτης 
527, Ερέχθειο 
(συμπλήρωμα 
αναστήλωσης 
Μπαλάνου) Λ4

0,348 0,722 2 έως 3 Αιθάλη

A.Z.IV (Λ5) 1,5x1,3 0,59 3 έως 5
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με καλή 
πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου

A.Z.VI (Λ1)
2x2,5

0,91 10
Κρούστα με ανακρυσταλλώσεις σε 
θραυσμένη επιφάνεια μαρμάρουA.Z.VI (Λ2)

0,91 10
0,23 0,59 5

A.Z.X1U (Λ2) 2,5x3,5 0,26 0,5 12
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με καλή 
πρόσφυση σε γλυπτή επιφάνεια

Γείσο 14001 /β 
Βόρειας πλευράς 
Παρθενώνα (Al 

α+β)

52x59

0,13-0,28 0,4-1,11 3 έως 10 Αιθάλη

Γείσο 14001/ρ 
Βόρειας πλευράς 
Παρθενώνα (Λ2)

0,13-0,20 0,7-1,10 5 έως 10 Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με καλή 
πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου

- 0,7-1,10 10

Γείσο 14001/β 
Βόρειας πλευράς 
Παρθενώνα (A3 

α+Ρ+7)

1,10-2,88 5 έως 10 Κρούστα με ανακρυσταλλώσεις
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Πίνακας 7: Συνθήκες δοκιμών καθαρισμού με τη μέθοδο των επιθεμάτων προσ- 
ροφητικών αργίλων, όταν υπόστρωμα είναι τα έγχρωμα επιφανεια
κά στρώματα.

Περιοχές καθαρισμού
Διαστάσεις

(cm)
Είδος πάστας

Χρόνος
εφαρμογής

(h)
Μορφή κρούστας

Ο.Κ.3.12 (ΒΔ) Ε.Μ 9x13 Μπεντονίτης 456
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με 
ανακρυσταλλώσεις κατά τόπους

Ο.Κ.3.12 (ΒΔ) Ε.Σ 11x10 Σεπιόλιθος 576
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με 
ανακρυσταλλώσεις κατά τόπους

Ο.Κ.3.12 (ΒΔ) Ε.Χ 9x7 Χαρτοπολτός 384
Ομοιόμορφη, συμπαγής κρούστα με 
ανακρυσταλλώσεις κατά τόπους

Δ.Ζ.ν (Ε.Σ) 3,5x4,5 Σεπιόλιθος 264 Κρούστα με ανακρυσταλλώσεις

Δ.Ζ.ΧΙΙ (Ε.Σ) 4x4 Σεπιόλιθος 120 Αιθάλη

Πίνακας 8: Συνθήκες δοκιμών καθαρισμού με τη μέθοδο της αναστροφής της 
γύψου, όταν υπόστρωμα είναι τα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα.

Περιοχές καθαρισμού
Διαστάσεις

(cm)
Αριθμός

επαλείψεων Μορφή κρούστας

Ο.Κ.3.12(Β) Α.Γ 10x11 9
Αιθάλη σε υπολείμματα έγχρωμων 
επιφανειακών στρωμάτων
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Πίνακας 10: Χρωματομετρικά αποτελέσματα των δοκιμών.

Υπόστρωμα μάρμαρο

Περιοχή καθαρισμού

Μέθοδοι

Επιθέματα Μικρ/βολή Αέιζερ
Αναστροφή της 

γύψου L* a* b*

Δ.Ζ. ΧΙΙ.1 (αρχικό) 63,42 2,99 11,72

Δ.Ζ. XII.1 (ΜΙ) X 73,4 3,1 11,99

Δ.Ζ. XI 1.3 (αρχικό) 61,07 3,37 12,6

Δ.Ζ. XII. 3 (Ε.Τ) X 79,35 2,1 11,66

Δ.Ζ. XII. 3 (Ε.Σ) X 79,67 1,8 11,04

Δ.Ζ. XII. 3 (Ε.Μ.) X 85,01 1,31 9,1

Δ.Ζ. XV. 1 (αρχικό) 51,27 3,74 12,37

Δ.Ζ. XV. 1 (ΜΙ) X 68,66 2,71 13,05

Δ.Ζ. XV. 1 (M2) X 64,77 3,24 14,49

Δ.Ζ. XV. 1 (Μ4) X 67,6 3,3 13,73

Δ.Ζ.ΧΙγ (αρχικό) 53,95 3,07 11,36

Δ.Ζ.ΧΙγ (Μία) X 69,11 2,39 10,55

Δ.Ζ.ΧΙγ (ΜΙ) X 63,63 3,71 12,64

Δ.Ζ.ΧΙγ (M2) X 59,63 3,46 13,33

Δ.Ζ.ΧΙγ (M3) X 58,67 3,2 12,99

Δ.Ζ.ΧΙγ (Μ4) X 65,68 2,5 12,32

Δ.Ζ.ΧΙγ (Am) X 64,32 5,06 20,01

Δ.Ζ.ΧΙγ (Auv) X 61,72 2,55 11,24

Δ.Ζ.ΧΙγ (ΛΙ) X 61,59 4,29 16,82

Δ.Ζ,ΧΙγ (Αία) X 67,85 2,7 15,88

Δ.Ζ.ΧΙγ (Λ2) X 68,8 2,9 16,19

Δ.Ζ.ΧΙγ (Λ2α) X 70,17 2,29 15,53

Δ.Ζ,ΧΙγ (A3) X 64,02 3,32 14,04

Δ.Ζ.ΧΙγ (Α3α) X 67,38 2,23 13,24

Δ.Ζ.ΧΙγ (A4) X 66,55 2,76 13,79



Υπόστρωμα μάρμαρο

Περιοχή καθαρισμού

Μέθοδοι

Επιθέματα Μικρ/βολή Λέιζερ
Αναστροφή της 

γύψου L* a* b*
Δ.Ζ.ΧΙγ (Λ4α) X 71,13 2,36 14,04

Δ.Ζ.ΧΙγ (Λ8) X 70,58 1,96 15,2

Δ.Ζ.ΧΙγ (Λ9) X 69,74 2,76 16,55

Δ.Ζ.ΧΙγ (Λ5) X 70,67 1,43 9,35

Δ.Ζ.ΧΙγ (Ε.Σ.) X 67,23 2,69 11,8

Γλυπτό 8350 (ΜΙ) X 68,88 2,69 14,57

Γλυπτό 8350 (Ε.Μ) X 80,45 2,2 12,08

Γλυπτό 19651 (αρχικό) 46,18 4,58 11,63

Γλυπτό 19651 (ΜΙ) X 74,57 3,39 15,83

Γλυπτό 19651 (M2) X 59,25 7,6 20,1

Γλυπτό 19651 (Al) X 65,42 6,41 19,67

Γλυπτό 19651 (Λ2) X 71,62 4,21 16,6

Γλυπτό 19651 (Al 2) X 67,22 4,09 15,7

Ορθοστάτης 527, 
Ερέχθειο 

(συμπλήρωμα 
αναστήλωσης 

Μπαλάνου) Λ1 X 70,71 3,05 19,1

Ορθοστάτης 527, 
Ερέχθειο 

(συμπλήρωμα 
αναστήλωσης 

Μπαλάνου) A3 X 67,92 3,19 19,01

Ορθοστάτης 527, 
Ερέχθειο 

(συμπλήρωμα 
αναστήλωσης 

Μπαλάνου) A4 X 67,31 2,65 13,59

Ορθοστάτης 527, 
Ερέχθειο 

(συμπλήρωμα 
αναστήλωσης 

Μπαλάνου) μέτρηση 
γειτονικής λευκής 

επιφάνειας 74,95 1,65 11,13



Υπόστρωμα μάρμαρο

Περιοχή καθαρισμού

Μέθοδοι

Επιθέματα Μικρ/βολή Αέιζερ
Αναστροφή της 

γύψου L* a* b*

Γείσο 14001/β Βόρειας 
πλευράς Παρθενώνα 

(αρχικό Al) 52,01 4,3 14,67

Γείσο 14001/β Βόρειας 
πλευράς Παρθενώνα 

(Αία) X 58,45 4,54 15,24

Γείσο 14001/β Βόρειας 
πλευράς Παρθενώνα 

(Λίβ) X 65,98 3,98 14,95

Γείσο 14001/β Βόρειας 
πλευράς Παρθενώνα 

(Α2) X 63,33 3,65 12,11

Γείσο 14001/β Βόρειας 
πλευράς Παρθενώνα 

(Α3α) X 62 3,8 15,09

Γείσο 14001/β Βόρειας 
πλευράς Παρθενώνα 

(Λ3β) X 68,05 4,56 14,65

Γείσο 14001/β Βόρειας 
πλευράς Παρθενώνα 

(Λ3γ) X 73,76 3,1 12,57

A.Z.VI (αρχικό) 40,7 1,25 5,83

A.Z.VI (Μ) X X 76,63 1,91 14,97

A.Z.VI (Ε.Σ.) X 45,64 0,88 4,14

Υπόστρωμα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα

Ο.Κ.4.9 (Ν) (αρχικό) 48,68 8,36 15,64

Ο.Κ. 4.9 (Ν) Μ X 49,41 7,57 14,74

Ο.Κ.3.12 (ΒΑ) (αρχικό) 41,81 2,17 10,62

Ο.Κ.3.12 (ΒΔ) ΜΙ X 50,54 3,95 10,68

Ο.Κ.3.12 (ΒΔ) M3 X 55,34 5,59 14,11

Ο.Κ.3.12 (ΒΔ) Ε.Μ. X 50,72 2,88 11,49



Υπόστρωμα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα

Περιοχή καθαρισμού

Μέθοδοι

Επιθέματα Μικρ/βολή Λέιζερ
Αναστροφή της 

γύψου L* a* b*

Ο.Κ.3.12 (ΒΔ) Ε.Σ. X 57,05 2,98 10,54

Ο.Κ.3.12 (ΒΔ) Ε.Χ. X 54,74 4,12 12,35

Ο.Κ.3.12 (Β) αρχικό 48,31 3,33 10,82

Ο.Κ.3.12 (Β) Α.Γ. X 63,71 1,43 7,73

Ο.Κ.3.12 (Β) Μ X X 59,02 4,67 15,89

Ο.Κ.3.12 (Β) Μ X X 71,47 3,37 15,86

Παραστάδα 512 της 
Πρόστασης των 

Καρυατιδών (αρχικό) 60,29 2,85 11,52

Παραστάδα 512 της 
Πρόστασης των 

Καρυατιδών (Λ1) X 68,04 6,42 19,01

Θράνος Δ.Θ.Σ.5 του 
Παρθενώνα Λ1 (αρχικό) X 62,71 2,05 10,1

Θράνος Δ.Θ.Σ.5 του 
Παρθενώνα (Λ1) X 70,92 4,59 15,64

Κιονόκρανο Ο.Κ.Κ.4 
(αρχικό) 29,5 1,76 6,33

Κιονόκρανο Ο.Κ.Κ.4 
(Al) X 66,86 7,54 20,77

Κιονόκρανο Ο.Κ.Κ.4 
(Λ2) X 57,65 8,1 20,56

Δ.Ζ.ΐν (αρχικό) 42,42 4,85 11,55

A.Z.IV (Λ1) X 53,15 7,21 20,35

Δ.Ζ.ΐν (A3) X 51,23 7,95 18,52

Δ.Ζ.Χ1Ι (αρχικό) 52,49 5,73 14,14

Δ.Ζ.ΧΙΙ (Μ) X 52,69 7,49 17,68

Δ.Ζ.ΧΙΙ (Ε.Σ.) X 51,85 6,42 16,74

Δ.Ζ.ΧΙΙ (Λ) X 54,51 8,93 20,66



Πίνακας 11: Αναλογία γύψου - ασβεστίτη στο στρώμα της κρούστας 
πριν και μετά τον καθαρισμό.

Δοκίμιο Μέθοδος
Γύψος / Ασβεστίτης Γύψος / Ασβεστίτης

(αρχικό) (τελικό)

Δ.Z.VIII Μικρο/βολή 86/14 44/56
Λέιζερ UV 86/14 36/64
Λέιζερ IR 76/24 46/54
Λέιζερ UV + IR 76/24 58/42

Δ.Ζ.ΧΙΙ.4 Λέιζερ UV 83/17 62/38
Λέιζερ UV 83/17 55/45
Μικρο/βολή 83/17 46/64

Δ.Ζ.Χν.2 Λέιζερ UV 82/18 49/51
Λέιζερ UV 82/18 24/76
Λέιζερ UV 82/18 42/68

Δ.Ζ.ΧΥ.1 Μικρο/βολή 68/32 37/63



7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

7.1. Υπόστρωμα μάρμαρο με χαλαρές επικαθίσεις

Η μέθοδος της μικροψηγματοβολής με οξείδιο αλουμινίου σε μικρή κοκκομετρία δί
νει καλό αποτέλεσμα, αλλά έχει τα μειονεκτήματα, ότι δεν είναι ελεγχόμενη και απαι
τεί εξαιρετικά αυστηρά μέτρα προστασίας του προσωπικού.

Η μέθοδος των επιθεμάτων με σεπιόλιθο και κεκορεσμένο διάλυμα ανθρακικού ασβε
στίου επιτυγχάνει καθαρισμό και είναι ελεγχόμενη. Το χρωματικό αποτέλεσμα είναι 
καλό, αλλά αφήνει λίγο θολή την επιφάνεια. Η μέθοδος απαιτεί πολλές επαναλήψεις.

Η μέθοδος της αναστροφής της γύψου δεν εφαρμόστηκε σε αυτό το είδος επικα- 
θίσεων.

Τα λέιζερ έχουν καλύτερο αποτέλεσμα σε συνθήκες, όπου εφαρμόστηκαν τα ζεύγη 
UV + IR σε πυκνότητα ενέργειας Fuv 0,15-0,3 J/cm2 και FIR 0,6-0,8 J/cm2 αντίστοιχα, 
ενώ υπάρχει και δυνατότητα εσωτερικής διαβάθμισης του καθαρισμού στις συνθήκες 
αυτές με την παραλλαγή του αριθμού των παλμών (από 10-200 παλμοί). Με αυτή τη 
δυνατότητα προσφέρεται σημαντική διεύρυνση των επιλογών του βαθμού καθαρισμού 
και αντίστοιχα του απαιτούμενου αισθητικού αποτελέσματος.

Στις χαλαρές επικαθίσεις επίσης απέδωσε ο συνδυασμός των δύο μηκών κύματος 
σε πυκνότητες ενέργειας για το υπεριώδες Fuv 0,11 J/cm2 και για το υπέρυθρο FIR 1,2 
J/cm2 και με αριθμό παλμών 15-20. Ο χρόνος, που απαιτείται είναι μικρός.

7.2. Υπόστρωμα μάρμαρο με ομοιόμορφη συμπαγή κρούστα με καλή πρόσφυση

Η μέθοδος της μικροψηγματοβολής με οξείδιο αλουμινίου σε μικρή κοκκομετρία 
μπορεί να επιτύχει ικανοποιητικό καθαρισμό, με τα μειονεκτήματα που προαναφέρ- 
θηκαν.

Η μέθοδος των επιθεμάτων με σεπιόλιθο και κεκορεσμένο διάλυμα ανθρακικού ασβε
στίου δεν επιτυγχάνει ικανοποιητικό καθαρισμό και είναι πολύ χρονοβόρα.

Η μέθοδος της αναστροφής της γύψου δεν έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Τα λέιζερ δίδουν ικανοποιητικό καθαρισμό σε συνθήκες συνδυασμού των δύο μη

κών κύματος, με Fuv 0,2-0,4 J/cm2 και για το υπέρυθρο FIR 0,8-1,2 J/cm2, και με αριθ
μό παλμών 15-20. Διαπιστώθηκε επίσης, ότι το αισθητικό και χρωματικό αποτέλεσμα 
βελτιώνεται περισσότερο, όταν μετά την εφαρμογή του μικτού UV + IR εφαρμοστεί το 
υπέρυθρο σε χαμηλή πυκνότητα ενέργειας. Με τον συνδυασμό αυτό η επιφάνεια έχει 
καλύτερη διαύγεια. Το βελτιωμένο αισθητικό αποτέλεσμα αυτού του συν- δυασμού 
οφείλεται πιθανότατα στο ότι κατ’ αρχάς με τον συνδυασμό UV + IR μειώνεται σχεδόν 
ομοιόμορφα το πάχος της κρούστας και στη συνέχεια με το IR αφαιρούνται εκλεκτι- 
κά οι μαύροι ρύποι, με αποτέλεσμα η κρούστα που απομένει να έχει μεγαλύτερη δια
φάνεια χωρίς δυσχρωματισμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις για το καλύτερο αποτέλεσμα
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7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

απαιτείται και η ταυτόχρονη διαβροχή της επιφάνειας με υδατικό διάλυμα κεκορε
σμένο σε ανθρακικό ασβέστιο και μικρός αριθμός επαναλήψεων.

7.3. Υπόστρωμα μάρμαρο με κρούστα με ανακρυσταλλώσεις

Η μέθοδος της μικροψηγματοβολής με οξείδιο αλουμινίου σε μικρή κοκκομετρία 
10 μιυ, πίεση 1,5 bar και αναλογία υλικού/ αέρα 75-80% μπορεί να επιτύχει σε κάποιο 
ποσοστό απομάκρυνση της κρούστας, αλλά το αποτέλεσμα είναι ανομοιογενές και επι
σφαλές για την επιφάνεια του μαρμάρου.

Η μέθοδος της αναστροφής της γύψου δεν εφαρμόστηκε σε αυτό το είδος των επι- 
θακίσεων.

Η μέθοδος των επιθεμάτων δεν μπορεί να απομακρύνει αυτό το είδος της κρούστας.
Τα λέιζερ έχουν καλύτερο αποτέλεσμα σε συνθήκες καθαρισμού μόνο με το υπέ

ρυθρο σε μεγάλες πυκνότητες ενέργειας FIR 1,8-2,8 J/cm2, συνεχή διαβροχή με υδατι
κό διάλυμα κεκορεσμένο σε ανθρακικό ασβέστιο και επαναλήψεις. Η διαβροχή είναι 
αναγκαία, διότι μετά τις πρώτες ακτινοβολήσεις το χρώμα της επιφάνειας γίνεται πιο 
ανοιχτόχρωμο και δεν απορροφά την ενέργεια, για να προχωρήσει ο καθαρισμός στον 
επιθυμητό βαθμό. Με τη διαβροχή η επιφάνεια απορροφά περισσότερη ενέργεια. Η 
διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Απεδείχθη, ότι ο καθαρισμός γίνεται ευχε
ρέστερος, όταν προηγηθεί για 24-72 ώρες επίθεμα σεπιόλιθου με το διάλυμα του αν
θρακικού ασβεστίου CaC03.

7.4. Υπόστρωμα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα

Η μέθοδος της μικροψηγματοβολής με οξείδιο αλουμινίου μικρής κοκομετρίας, στις 
περιπτώσεις των επικαθίσεων αιθάλης και της ομοιόμορφης συμπαγούς κρούστας, 
έχει ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα.

Στην περίπτωση της κρούστας με ανακρυσταλλώσεις η μέθοδος είναι επισφαλής, 
διότι δεν είναι ελεγχόμενη και κατά την αφαίρεση των επικαθίσεων υπάρχει κίνδυνος 
να απομακρυνθούν τμήματα των στρωμάτων.

Με τη μέθοδο της αναστροφής της γύψου δεν επιτεύχθηκε καθαρισμός.
Η μέθοδος των επιθεμάτων με σεπιόλιθο και κεκορεσμένο διάλυμα ανθρακικού ασβε

στίου επιτυγχάνει καθαρισμό και είναι ελεγχόμενη, στην περίπτωση των επικαθίσεων 
αιθάλης και της ομοιόμορφης συμπαγούς κρούστας. Το χρωματικό αποτέλεσμα είναι 
μέτριο, διότι τα έγχρωμα στρώματα χάνουν την στιλπνότητάς τους.

Στην περίπτωση της κρούστας με ανακρυσταλλώσεις η μέθοδος αυτή δεν έχει απο
τέλεσμα.

Με τη μέθοδο των λέιζερ και στις περιπτώσεις των επικαθίσεων αιθάλης και της 
ομοιόμορφης συμπαγούς κρούστας, το πορτοκαλοκάστανο στρώμα αναδεικνύεται με 
την υπέρυθρη ακτινοβολία σε μήκος κύματος 1064 nm και σε πυκνότητα ενέργειας πο
λύ χαμηλή 0,5-0,8 J/cm2.

Στην περίπτωση των χαλαρών και της ομοιόμορφης συμπαγούς το πορτοκαλοκά
στανο στρώμα αναδεικνύεται, όπως φαίνεται στις δοκιμές στο Ερέχθειο και στους λί
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θους της Δυτικής Ζωφόρου. Αυτό αποδεικνύεται και με το χρωματόμετρο, αφού μετά 
τον καθαρισμό οι χρωματικές παράμετροι a* και b* αυξάνουν. Στην περίπτωση του 
Ερεχθείου επίσης αναδεικνύεται καλύτερα το στρώμα, αλλά δεν έχει στιλπνότητα. 
Αυτό πιθανώς οφείλεται εν μέρει στη διατήρηση μικρού στρώματος ρύπων στην επι
φάνεια ή στην παρουσία αλάτων. Όταν τα έγχρωμα στρώματα καλύπτονται από κρού
στα με ανακρυσταλλώσεις, τότε απαιτείται μεγαλύτερη πυκνότητα ενέργειας 0,9-2,5 
J/cm2 και ταυτόχρονη διαβροχή με υδατικό διάλυμα κεκορεσμένο σε ανθρακικό ασβέ
στιο και πολλές επαναλήψεις της διαδικασίας αυτής. Στην περίπτωση αυτή ο καθα
ρισμός είναι χρονοβόρος.

Από τη σύγκριση των μεθόδων προέκυψαν ορισμένες γενικές παρατηρήσεις:

• Η μέθοδος της αναστροφής της γύψους μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις περιπτώ
σεις, όπου πριν από τον καθαρισμό απαιτείται στερέωση του στρώματος της γύ
ψου.

• Η επιφάνεια του μαρμάρου, μετά τον καθαρισμό με τη μικροψηγματοβολή και τα 
επιθέματα, εμφανίζεται πιο αδρή σε σχέση με τα λέιζερ.

• Οι μέθοδοι της μικροψηγματοβολής και τα λέιζερ με εστίαση είναι περισσότερο 
ελεγχόμενες σε σχέση με την μέθοδο των επιθεμάτων. Η διακοπή του καθαρισμού 
μπορεί να γίνει ακαριαία και, εφ’ όσον οι συνθήκες του καθαρισμού προγραμμα
τιστούν κατάλληλα, και οι δύο μέθοδοι διασφαλίζουν τη μη προσβολή της επιφά
νειας. Αναγκαίες προϋποθέσεις γι’ αυτά είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων για 
το τελικό αποτέλεσμα και η εμπειρία του χρήστη. Ο καθορισμός των συνθηκών, 
ώστε να προσβάλλεται η κρούστα και όχι το μάρμαρο με την ταυτόχρονη παραγω
γή ήχου και λάμψης, καθιστούν τη μέθοδο των λέιζερ περισσότερο ελεγχόμενη σε 
σχέση με τη μικροψηγματοβολή.

• Από τη σύγκριση του χρόνου καθαρισμού παρατηρήθηκε, ότι βραδύτερες είναι οι 
μέθοδοι των επιθεμάτων και της αναστροφής σε σχέση με τη μικροψηγματοβολή 
και τα λέιζερ. Συγκρίνοντας τις δύο τελευταίες, ο χρόνος καθαρισμού είναι μεγα
λύτερος στην πρώτη περίπτωση σε σχέση με τη δεύτερη.

• Για την ασφάλεια και υγιεινή του χρήστη και του ανθρωπογενούς και φυσικού πε
ριβάλλοντος η μέθοδος των λέιζερ απαιτεί εξοπλισμό προστασίας για τα μάτια και 
το δέρμα, τοιχωμάτων προστασίας στο χώρο, που εφαρμόζεται και ειδικών σημάν

σεων.
• Κατά την εφαρμογή της μικροψηγματοβολής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προ

στασία του προσωπικού από την επαφή του με τη σκόνη του υλικού καθαρισμού.
• Τέλος, είναι δυνατή η συνδυασμένη εφαρμογή των μεθόδων καθαρισμού, που εξε

τάστηκαν, ανάλογα με τη μορφή της κρούστας και το υπόστρωμα. Πρέπει να ση
μειωθεί ότι για την περίπτωση αποσαθρωμένων περιοχών, θα πρέπει να γίνει στε
ρέωση της επιφάνειας πριν την εφαρμογή των μεθόδων καθαρισμού.
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Ένα πρώτο γενικό συμπέρασμα, που προκύπτει από τη μελέτη αυτή είναι, ότι μία 
πρέπει να είναι η κυρίαρχη μέθοδος, που θα εφαρμοστεί στον καθαρισμό της Δυτικής 
Ζωφόρου, η οποία θα επικουρείται από τις άλλες μεθόδους. Διάφοροι λόγοι οδηγούν 
προς αυτή τη βασική κατεύθυνση:

Αν και απεδείχθη, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις υποστρώματος - επικαθίσεων μπο
ρεί να επιτευχθεί ικανοποιητικός και ασφαλής καθαρισμός με περισσότερες από μία 
μεθόδους, η παράλληλη εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων σε γειτονικές επιφάνειες 
δίνει εμφανώς διαφοροποιημένο αποτέλεσμα μεταξύ των καθαρισμένων επιφανειών, 
ως προς την απόχρωση, τη στιλπνότητα και την υφή.

Στη γλυπτή επιφάνεια της Δυτικής Ζωφόρου τα διάφορα είδη των επικαθίσεων 
και της κρούστας δεν έχουν τακτική διάταξη, αλλά εναλλάσσονται και εμπλέκονται 
μεταξύ τους χωρίς σαφή διαχωριστικά όρια, έτσι ώστε μία κατάλληλη μέθοδος σε ένα 
τμήμα της επιφάνειας να είναι ακατάλληλη για το γειτονικό.

Ανάλογο φαινόμενο παρατηρείται με την πυκνή εναλλαγή επιφανειών, όπου κάτω 
από την κρούστα υπάρχει υπόστρωμα μαρμάρου και επιφανειών, με έγχρωμα επιφα
νειακά στρώματα. Το πρόβλημα γίνεται δυσχερέστερο, διότι τα διαχωριστικά όρια εί
ναι δυσδιάκριτα λόγω της επικάλυψής τους από την κρούστα. Όπως αναφέρθηκε 
ήδη, οι δύο περιπτώσεις απαιτούν διαφορετικές συνθήκες καθαρισμού, επομένως 
υπάρχει κίνδυνος η μέθοδος, που καθαρίζει με ασφάλεια την πρώτη περίπτωση, να 
προσβάλλει τα έγχρωμα στρώματα.

Από τις δοκιμές, που έγιναν με όλες τις μεθόδους, φαίνεται, ότι η μέθοδος λέιζερ 
με τις εναλλακτικές δυνατότητες, που προσφέρει, είναι η μόνη, με την οποία είναι 
δυνατόν να αντιμετωπισθούν όλες οι περιπτώσεις καθαρισμού της Δυτικής Ζωφόρου.

Εκτός από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, που παρουσιάζει σε σχέση με τις άλλες 
μεθόδους, έχει το σημαντικό πλεονέκτημα, ότι είναι αυτοελεγχόμενη, αφού με τον 
προσδιορισμό των κατωφλίων ενέργειας εξασφαλίζεται, η μη προσβολή του μαρμάρου 
και των εγχρώμων στρωμάτων.

Με τις δοκιμές, που έγιναν στην παρούσα μελέτη, καθορίστηκαν οι συνθήκες, στις 
οποίες η μέθοδος λέιζερ μπορεί να ικανοποιήσει τα κριτήρια για τον καλό και ασφα
λή καθαρισμό. Τα κριτήρια αυτά είναι η ασφάλεια του υποστρώματος, η διατήρηση 
του στρώματος της γύψου, που διατηρεί τις λεπτομέρειες της επιφάνειας και το ικα
νοποιητικό γενικό αισθητικό και χρωματικό αποτέλεσμα. Η μέθοδος λέιζερ επιτρέπει 
την αναγνωσιμότητα της επιφάνειας και των λεπτομερειών της, ενώ ταυτόχρονα δια
τηρεί τα ίχνη, που μαρτυρούν τις προηγούμενες συνθήκες έκθεσης της επιφάνειας.

Ο χρόνος, που απαιτείται για τον καθαρισμό της επιφάνειας είναι συνάρτηση 
της μορφής και του πάχους της κρούστας. Οι χρόνοι, που απαιτούνται στην περί
πτωση των χαλαρών επικαθίσεων είναι πολύ μικροί π.χ. για επιφάνειες 10x20 cm2 
απαιτείται χρόνος περίπου μίας ώρας. Στις περιπτώσεις της μαύρης κρούστας με ανα- 
κρυσταλλώσεις ο απαιτούμενος χρόνος είναι πολύ μεγαλύτερος π.χ. για επιφάνεια 
10 X 10 cm2 απαιτείται χρόνος περίπου δύο ωρών, ενώ συχνά καθίσταται αναγκαία η
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συνεπικουρία και άλλων μεθόδων, π.χ. η εφαρμογή επιθέματος για διάστημα αρκετών 
ωρών, διευκολύνει στη συνέχεια την αφαίρεση της κρούστας.

Το μηχάνημα, που χρησιμοποιήθηκε είναι το εργαστηριακό σύστημα, που λει
τουργεί στο ITE. Είναι ογκώδες, βαρύ και επομένως πολύ δύσχρηστο για τη μετακί
νηση στον χώρο της Ακρόπολης. Επί πλέον απεδείχθη πολύ ευαίσθητο στις υψηλές 
και χαμηλές θερμοκρασίες. Πρέπει να λειτουργεί σε θερμοκρασίες 15-30°C. Για τη 
λειτουργία στον κλειστό χώρο του Μουσείου Ακροπόλεως, όπου φυλάσσεται η Δυτι
κή Ζωφόρος, αυτά τα θέματα δεν συνιστούν ιδιαίτερο πρόβλημα. Για το μηχάνημα, 
που δοκιμάστηκε στην Ακρόπολη, οι χρόνοι, που προαναφέρθηκαν στην πράξη ήσαν 
πολλαπλάσιοι, αν συνεκτιμηθούν και οι χρόνοι, που απαιτούνταν τόσο για τη ρύθμι
ση των παραμέτρων πριν από τη δοκιμή (έλεγχος δέσμης) όσο και για τον ακριβή 
υπολογισμό των πυκνοτήτων ενέργειας μετά τη δοκιμή. Ακόμη, ο αρμός είναι βαρύς 
και δύσχρηστος.

Μετά από τις διαπιστώσεις της μελέτης αυτής και σε συνεργασία με τους ερευνη
τές του ΙΗΔΛ (επιστημονικός υπεύθυνος Δρ. Β. Ζαφειρόπουλος) διατυπώθηκε πρό
ταση για την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος, που θα σχεδιαστεί με νέ
ες τεχνικές προδιαγραφές και εργονομία, ώστε να παρέχει τις καλύτερες δυνατές 
συνθήκες για τον καθαρισμό της Δυτικής Ζωφόρου. Οι τεχνικές αυτές απαιτήσεις 
διατυπώθηκαν από την ΥΣΜΑ93 μετά από σχετική απόφαση της ΕΣΜΑ και το ΙΤΕ- 
ΙΗΔΛ ανταποκρίθηκε94 ανακοινώνοντας, ότι είναι σε θέση, να αναπτύξει ένα πρωτό
τυπο σύστημα, με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Λειτουργία σε δύο μήκη κύματος (υπέρυθρο 1064 nm και υπεριώδες 355 nm) με 
δυνατότητα μεμονωμένης ή/και ταυτόχρονης χρήσης των δύο δεσμών σε διάφο
ρες μεταξύ τους αναλογίες ενεργειών.

• Ομοιόμορφο προφίλ της δέσμης, που εξέρχεται από τον αρμό.
• Εργονομικό σύστημα εξόδου και χειρισμού της δέσμης με εύχρηστο αρθρωτό 

αρμό μικρού βάρους.

Ένα σημαντικό ζήτημα είναι αυτό του ελέγχου κατά τη διαδικασία του καθαρι
σμού. Οι μέθοδοι ελέγχου πρέπει να είναι μη καταστροφικές και να ελέγχουν τις πα
ραμέτρους, που αντιστοιχούν στα κριτήρια για τον ικανοποιητικό καθαρισμό, που 
ήδη διατυπώθηκαν. Οι μέθοδοι αυτοί μπορεί να είναι:

Η χρωματομετρία και μέθοδοι, που έχει αναπτύξει το ITE Κρήτης όπως: το σύ
στημα LIBS για τη διαστρωματική ανάλυση της κρούστας, η πολυφασματική κάμερα 
απεικόνισης, η ολογραφική συμβολομετρία.

93. Έγγραφο προς το ITE Μ. Ιωαννίδου, Διευθύντριας ΥΣΜΑ, Αρ. Πρωτ. 77, 21/01/2002.
94. Έγγραφο προς ΥΣΜΑ καθ. Κ. Φωτάκη, Διευθυντή ΙΗΔΛ, Αρχείο ΥΣΜΑ αρ. Πρωτ. 121, 

23/1/2002.
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9. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙ
ΝΟΒΟΛΙΑΣ ΑΕΪΖΕΡ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΛΥΠΤΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

Η Δοκιμαστική εφαρμογή της καινοτόμου μεθοδολογίας στην επιφάνεια 
των μνημείων και των γλυπτών της Ακρόπολης

Π. Πουλή, Β. Ζαφειρόπονλος 
Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, 

Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΤΕ-ΙΗΔΑ)

Εισαγωγή

Στα πλαίσια διμερούς ερευνητικού προγράμματος, το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δο
μής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΗΔΛ) συνεργάστηκε 
με την Επιτροπή Συντηρήσεως Μνημείων Ακροπόλεως (ΕΣΜΑ) για τη δοκιμαστική 
εφαρμογή και αξιολόγηση της τεχνικής καθαρισμού με λέιζερ σε επιφάνειες των μνη
μείων και των γλυπτών της Ακρόπολης. Το πρόγραμμα, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 
2001 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2002, αφορούσε (α) τη δοκιμή καινοτόμου 
τεχνικής καθαρισμού, η οποία προέκυψε από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 
προηγούμενης σχετικής έρευνας και (β) την πιλοτική εφαρμογή ολοκληρωμένου κα
θαρισμού σε εκτεταμένη επιφάνεια αρχιτεκτονικών μελών, των οποίων η κατάσταση 
διατήρησης προσομοιάζει αυτή της Δυτικής Ζωφόρου.

Η εφαρμογή της ακτινοβολίας λέιζερ για την αφαίρεση ανεπιθύμητων επικαθίσε- 
ων από πέτρινες επιφάνειες αποτελεί αντικείμενο έρευνας τόσο της ΕΣΜΑ33·83'84'85'87'88 
όσο και του ΙΤΕ-ΙΗΔΛ τα τελευταία χρόνια95 96 97 98 99 100 101'106. Ο στόχος είναι η αφαίρεση των επι-

95. P.V. Maravelaki, V. Zafiropulos, V. Kylikoglou, Μ.P. Kalaitzaki and C. Fotakis, Diagnostic Techniques 
for Laser Cleaning of Marble, 8th International Congress on Deterioration and Conservation of stone, 
Proceedings, Berlin Germany 1996, 3, 1395-1404.

96. P.V. Maravelaki, V. Zafiropulos, V. Kylikoglou, M. Kalaitzaki and C. Fotakis, Laser Induced Break
down Spectroscopy as a Diagnostic Technique for the Laser Cleaning of Marble, Spectrochimica Acta B 52, 
1997, 41-53.

97. I. Gobernado-Mitre, A. C. Prieto, V. Zafiropulos, Y. Spetsidou, and C. Fotakis, On-line monitoring of 
laser cleaning of limestone by laser induced breakdown spectroscopy. Applied Spectroscopy 51, 1997, 1125-1129.

98. S. Klein, T. Stratoudaki, V. Zafiropulos, J. Hildenhagen, K. Dickmann and T. Lehmkuhl, Laser-induced 
breakdown spectroscopy for on-line control of laser cleaning of sandstone and stained glass, Applied Physics 
A 69, 1999, 441-444.

99. P. Maravelaki - Kalaitzaki, V. Zafiropulos and C. Fotakis, Excimer laser cleaning of encrustation on 
Pentelic Marble: procedure and evaluation of the effects, Applied Surface Science 148, 1999, 92-104.

100. S. Klein, T. Stratoudaki, Y. Marakis, V. Zafiropulos, K. Dickmann, Comparative study of different 
wavelengths from IR to UV applied to clean sandstone. Applied Surface Science 157, 2000, 1-6.

101. S. Klein, J. Hildenhagen, K. Dickmann, T. Stratoudaki and V. Zafiropulos, LIBS-spectroscopy for 
monitoring and control of the laser cleaning process of stone and medieval glass, J. Cult. Heritage 1,2000, 287-292.
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καθίσεων, που προέρχονται από την έκθεση των μνημείων και γλυπτών της Ακρόπο
λης στη ρύπανση της ατμόσφαιρας, χωρίς την παραμικρή χρωματική ή μορφολογική 
αλλοίωση της υποκείμενης αυθεντικής επιφάνειας. Οι δοκιμαστικές εφαρμογές που 
έχουν γίνει με παλμικά λέιζερ, με μήκη κύματος 1064 nm (υπέρυθρο) και 248, 308 και 
355 nm (υπεριώδες), δεν αξιολογήθηκαν απόλυτα ικανοποιητικές, κυρίως εξαιτίας 
προβλημάτων δυσχρωματισμού και ανομοιογενούς αποτελέσματος.

Η μελέτη των προηγούμενων δοκιμών στην Ακρόπολη καθώς και η εξέλιξη στην 
τεχνογνωσία και την εμπειρία κατανόησης των σχετικών φυσικό-χημικών μηχανισμών 
αλληλεπίδρασης λέιζερ-ύλης οδήγησαν στην ανάπτυξη καινοτόμου μεθοδολογίας κα
θαρισμού, η οποία συνδυάζει δύο διαφορετικούς μηχανισμούς αφαίρεσης υλικού. Για 
τον σκοπό αυτό ένα Q-switched σύστημα λέιζερ Nd:YAG τροποποιήθηκε στο Ινστι
τούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 
Έρευνας (ITE), ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του τόσο στο καθένα από τα δύο 
μήκη κύματος χωριστά, όσο και σε μίξη σε διάφορες μεταξύ τους αναλογίες. Η εξέλι
ξη των εργασιών οδήγησε στην ανάπτυξη πρότυπου συστήματος, που παρέχει δυνα
τότητες πολλαπλάσιες από τα εμπορικά διαθέσιμα λέιζερ και θα χρησιμοποιηθεί για 
πρώτη φορά στην Ακρόπολη για τον καθαρισμό πέτρινων, γλυπτών επιφανειών.

9.1. Καθαρισμός επιφανειών με Λέιζερ

Η πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή των λέιζερ για την αφαίρεση επικαθίσεων από 
την επιφάνεια αρχαιολογικών αντικειμένων χρονολογείται στη δεκαετία του 1970 και 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας, που αφορούσε την εφαρμογή ολογρα- 
φικών τεχνικών για την καταγραφή των μνημείων και των γλυπτών της Βενετίας. Το 
ολογραφικό λέιζερ χρησιμοποιήθηκε δοκιμαστικά για τον καθαρισμό μαύρων κρου
στών, που προέρχονται από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, από την επιφάνεια έντονα 
διαβρωμένων Βενετικών γλυπτών107,108,109 με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι με- 102 103 104 105 106 107 108 109

102. S. Klein, F. Fekrsanati, J. Hildenhagen, K. Dickmann, H. Uphoff, Y. Marakis and V. Zafiropulos, 
Discoloration of marble during laser cleaning by Nd:YAG laser wavelengths, Appi. Surf. Sci. 171, 2001, 243-251.

103. P. Maravelaki - Kalaitzaki. D. Anglos, V. Kilikoglou. V. Zafiropulos, Compositional characterization of 
encrustation on marble with laser induced breakdown spectroscopy, Spectrochimica Acta Part B 56 887-903 (2001).

104. V. Zafiropulos, Laser ablation applications on complex and delicate surfaces: parameter optimization 
in cleaning of artworks, Chapter 8 in: Laser Cleaning, Ed. B. Luk’yanchuk, World Scientific, Singapore, New 
Jersey, London, Hong Kong 2002, 337-386.

105. V. Zafiropulos, C. Balas, A. Manousaki, G. Marakis, P. Maravelaki - Kalaitzaki, K. Melesanaki, P. 
Pouli, T. Stratoudaki, S. Klein, J. Hildenhagen, K. Dickmann, B. S. Luk’yanchuk, C. Mujat, A. Dogariu, 
Yellowing effect and discoloration of pigments: Experimental and Theoretical studies, Journal of Cultural 
Heritage, 2002, in press.

106. G. Marakis, P. Pouli, V. Zafiropoulos, P. Maravelaki - Kalaitzaki, Comparative study on the 
application of the 1st and the 3rd harmonic of a Nd: YAG laser system to clean black encrustation on marble, 
Journal of Cultural Heritage, 2002, in press.

107. JF Asmus, CG Murphy, WH Munk, Studies on the interaction of lasers with art artefacts, Proceedings 
of SPIE, 41, 1973, 19-27.

108. JF Asmus, M Seracini, MJ Zetler, Surface Morphology of laser-cleaned stone, Lithoclastia, 1, 1976, 
23-46.

109. JF Asmus, More light for art Conservation, IEEE Circuits and devices magazine, 2, No.2, March 
1986, 6-15.
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λέτες που ακολούθησαν επικεντρώθηκαν στην επιλογή των ιδανικότερων παραμέτρων, 
που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν για την αφαίρεση, με λέιζερ ρουβιδίου, διαφόρων 
επικαθίσεων από επιφάνειες μαρμάρου, κεραμικών, μετάλλων κλπ., στους προτεινόμε- 
νους μηχανισμούς για την περιγραφή της διαδικασίας καθαρισμού καθώς και στην 
εξέταση των καθαρισμένων επιφανειών107 108,109. Τα τελευταία δέκα χρόνια η ανάπτυξη 
αξιόπιστων και φθηνότερων συστημάτων λέιζερ διευκόλυνε την περαιτέρω έρευνα της 
μεθόδου καθώς και την ευρεία εφαρμογή της σε διάφορες κρούστες και υποστρώμα- 
ταιιο,inan. Η κατασκευή φορητών λέιζερ συστημάτων καθαρισμού κατάλληλων για 
χρήση in situ εδραίωσε τη μέθοδο ως μία από τις πιο εύχρηστες, επιτυχείς και ασφα
λείς μεθόδους καθαρισμού.

Για την αφαίρεση σκουρόχρωμων επικαθίσεων, που προέρχονται από τη ρύπανση 
του περιβάλλοντος, από ανοιχτόχρωμες, ασβεστιτικές πέτρινες επιφάνειες η σχετική 
έρευνα έδειξε ότι τα πιο ικανοποιητικά αποτελέσματα προέρχονται από τη χρήση Q- 
switched παλμών Nd: YAG (με διάρκεια παλμού μερικά nanoseconds), εκπεμπόμενων 
στην υπέρυθρη περιοχή του φάσματος στα 1064 nm108,113'110 111 112 * 114 115 116 117 118 119. Ο μηχανισμός αυτός απο
δείχτηκε ότι δουλεύει ιδανικά στις περισσότερες περιπτώσεις καθαρισμού πέτρινων 
αντικειμένων117,118, κυρίως εξαιτίας του αντοπεριοριστικού του χαρακτήρα108,105. Ωστό
σο η εφαρμογή υπέρυθρης ακτινοβολίας για την αφαίρεση σκουρόχρωμων επικαθί- 
σεων από την επιφάνεια αρχαίου έντονα διαβρωμένου και γυψοποιημένου πεντελικού 
μαρμάρου δεν αξιολογήθηκε το ίδιο ικανοποιητική, κυρίως εξαιτίας φαινομένων 
δυσχρωματισμού (κιτρινίσματος)88,83. Παράλληλα μελετήθηκε η αλληλεπίδραση της 
υπεριώδους ακτινοβολίας με αυτές τις επικαθίσεις με αρκετά ενθαρρυντικά αποτελέ
σματα33,83,88,99,100,119.

110. LACONA I, LAsers in CONservation of Artworks, 1st International Workshop, Proceedings, 
Restauratörenblatter, Sonderband, Verlag Mayer and Comp. Wien 1997.

111. LACONA III, LAsers in CONservation of Artworks, 3rd International Conference, Proceedings, 
Journal of Cultural Heritage, Supplement, 2000.

112. LACONA IV, LAsers in CONservation of Artworks, 4th International Conference, Proceedings, 
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9.2. Οι μηχανισμοί απομάκρυνσης της ύλης με λέιζερ και η καινοτομία του 
προτεινόμενου συστήματος

Η αφαίρεση ανεπιθύμητων επικαθίσεων με τη χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας, σε 
χαμηλές πυκνότητες ενέργειας, λαμβάνει χώρα φωτοθερμικά: η απότομη και στιγμι
αία αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει θερμική διαστολή του υλικού 
που απορροφά την ακτινοβολία, εκρηκτική εξάτμιση (explosive vaporisation) και φωτο- 
αποόόμισή του μακριά από την επιφάνεια εξαιτίας πίεσης απόσπασης. Σημαντικό 
πλεονέκτημα του μηχανισμού αυτού είναι ο αντοπεριοριζόμενος (self - limiting) χαρα
κτήρας του, ο οποίος μπορεί να εξασφαλίσει την απολύτως ελεγχόμενη αφαίρεση της 
επικάθισης χωρίς την παραμικρή καταστροφή του υποστρώματος.

Η αυτοπεριοριζόμενη δράση του μηχανισμού αυτού βασίζεται στη σημαντική δια
φορά του συντελεστή απορρόφησης μεταξύ της σκουρόχρωμης επικάθισης και της 
υποκείμενης ανοιχτόχρωμης επιφάνειας, σε συγκεκριμένο εύρος μηκών κύματος. Έχει 
αποδειχθεί πειραματικά ότι τα σκουρόχρωμα σωματίδια, που σχηματίζουν την πλειο
νότητα των επικαθίσεων που προέρχονται από τη ρύπανση της ατμόσφαιρας, απορ
ροφούν την υπέρυθρη ακτινοβολία, που εκπέμπεται από ένα Q-switched σύστημα 
Nd:YAG λέιζερ (στα 1064 nm), κατά μέσον όρο τέσσερις φορές περισσότερο από το 
ασβεστιτικό υπόστρωμα (ασβεστόλιθος, μάρμαρο, γύψος κλπ)96 108 115. Έτσι το κατώφλι 
αποδόμησης120 για την αφαίρεση της επικάθισης είναι σημαντικά μικρότερο από αυτό 
για την αφαίρεση υλικού του υποστρώματος. Συγκεκριμένα έχει υπολογισθεί πειρα
ματικά ότι η ελάχιστη πυκνότητα ενέργειας στα 1064 nm, που απαιτείται για την 
αφαίρεση ομοιόμορφης μαύρης κρούστας προερχόμενης από τη ρύπανση του περι
βάλλοντος, είναι 0,8 J/cm2, ενώ η αντίστοιχη τιμή για το πεντελικό μάρμαρο είναι 3,5 
J/cm2119. Με κατάλληλη εστίαση της δέσμης μέσα σε καθορισμένο εύρος τιμών πυκνό
τητας ενέργειας του λέιζερ, π.χ. 0,8-3,5 J/cm2, μπορεί να εξασφαλισθεί η ασφαλής 
εφαρμογή της μεθόδου.

Όταν η χρησιμοποιούμενη πυκνότητα ενέργειας του λέιζερ είναι μικρότερη από το 
ενεργειακό κατώφλι απομάκρυνσης του συνδετικού υλικού της επικάθισης, τα σκου
ρόχρωμα ατμοσφαιρικά σωματίδια που βρίσκονται εγκλωβισμένα μέσα σε αυτήν 
«ατμοποιούνται επιλεκτικά» (Selective Vaporization), αφήνοντας στην θέση τους κενά. 
Τα ατμοποιημένα στοιχεία των σωματιδίων είτε φεύγουν στην ατμόσφαιρα, είτε δια- 
χέονται στην παραμένουσα επικάθιση (π.χ. γύψος). Στην περίπτωση αυτή η μάζα της 
επικάθισης επηρεάζεται ελάχιστα, αλλάζει όμως το φάσμα της απορρόφησής της. Τα 
κενά που δημιουργούνται και η αλλαγή στο φάσμα απορρόφησης της κρούστας οδη
γούν στην αντίληψη, ότι η τελική επιφάνεια αλλοιώνεται χρωματικά (προς κίτρινες 
αποχρώσεις)105.

Η αφαίρεση επικαθίσεων με τη χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας επιτυγχάνεται 
κυρίως φωτομηχανικά (spallation). Η απομάκρυνση της ύλης, εξαιτίας της σημαντικής 
διαφοράς του όγκου των προϊόντων της αλληλεπίδρασης, πραγματοποιείται με δια- 
κριτά βήματα και σε συγκεκριμένες ποσότητες. Στην περίπτωση αυτή η διαφορά με
ταξύ του συντελεστή απορρόφησης της ανεπιθύμητης επικάθισης και του υποστρώ

120. Ως κατώφλι αποδόμησης (ablation threshold) ορίζεται η πυκνότητα ενέργειας, πάνω από την 
οποία το φαινόμενο της αποδόμησης (αποβολή υλικού από την αλληλεπίδραση ακτινοβολίας λέιζερ- 
ύλης) γίνεται ορατό.
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ματος είναι μικρότερη και έτσι η αφαίρεση υλικού δεν είναι πλέον πλήρως αυτοελεγ- 
χόμενη121. Συγκεκριμένα στα 308 και 355 nm υπάρχει μια διακριτή διαφορά μεταξύ 
των κατωφλίων αποδόμησης, που εξαρτάται από το είδος της κρούστας (αιθάλη, 
συμπαγής, κλπ.) και το υπόστρωμα (μάρμαρο, ασβεστόλιθος κλπ.), και η οποία μπο
ρεί να οδηγήσει σε ασφαλή καθαρισμό (π.χ. στα 355 nm οι τιμές των κατωφλίων φω- 
τοαποδόμησης είναι 0,4 J/cm2 για τη λεπτή συμπαγή κρούστα και 1,5 J/cm2 για το 
υποκείμενο μάρμαρο119).

Για κάθε ζεύγος «υλικό» - «είδος λέιζερ» μπορεί πειραματικά να βρεθεί η ποσότητα 
του αφαιρούμενου υλικού ανά παλμό λέιζερ ως συνάρτηση της πυκνότητας ενέργειας 
του χρησιμοποιούμενου λέιζερ. Έτσι μπορεί να υπολογισθεί με ακρίβεια η πυκνότητα 
της ενέργειας καθώς και ο αριθμός των παλμών λέιζερ που απαιτούνται, προκειμένου 
να αφαιρεθεί στρώμα υλικού συγκεκριμένου πάχους. Επομένως, το ακριβές πάχος της 
επικάθισης καθώς και οι διακυμάνσεις που μπορεί αυτό να έχει σε όλη την επιφάνεια 
είναι μείζονος σημασίας για τον ομοιόμορφο καθαρισμό της επιφάνειας.

Η αφαίρεση επικαθίσεων με υπεριώδη ακτινοβολία πλεονεκτεί συγκριτικά με την 
αφαίρεση επικαθίσεων με υπέρυθρη, επειδή δεν προκαλεί χρωματικές αλλοιώσεις 
στην επιφάνεια που απομένει. Σημαντικό του μειονέκτημα είναι όμως η αδυναμία 
ελέγχου της διαδικασίας αφαίρεσης, ειδικά στις περιοχές εκείνες, όπου τόσο το πάχος 
της κρούστας όσο και οι διακυμάνσεις του κατά μήκος της επιφάνειας αλλάζουν ση
μαντικά, με αποτέλεσμα να είναι εύκολο να προκληθούν τοπικά φαινόμενα υπέρβα
σης του επιθυμητού ορίου καθαρισμού (υπερκαθαρισμός-ονεπτ/ίΊ?»//?;?).

Στους παραπάνω μηχανισμούς ιδιαίτερο ρόλο μπορεί να έχει η προσθήκη λεπτού 
στρώματος νερού. Το νερό, που διεισδύει στις κοιλότητες κάτω και γύρω από τα σω
ματίδια που σχηματίζουν την κρούστα, δρα ως μέσο μεταφοράς θερμότητας και έτσι 
αυξάνεται η αποδοτικότητα αφαίρεσης της κρούστας.

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η αφαίρεση των επικαθίσεων με ελεγχόμενο τρόπο, 
χωρίς την παραμικρή χρωματική ή μορφολογική αλλοίωση της υποκείμενης επιφά
νειας, προτάθηκε και εφαρμόσθηκε η συνδυαστική δράση των δύο παραπάνω αναφε- 
ρομένων μηχανισμών αφαίρεσης υλικού. Αυτό πραγματοποιήθηκε με την ταυτόχρονη 
χρήση δύο διαφορετικών μηκών κύματος λέιζερ (1064 και 355 nm) σε χρονική και χω
ρική επικάλυψη των παλμοσειρών τους και σε συγκεκριμένη αναλογία πυκνοτήτων 
ενέργειας. Τα αποτελέσματα κρίνονται πολύ ικανοποιητικά, τόσο ως προς το χρωμα
τικό αποτέλεσμα όσο και ως προς την ομοιομορφία της τελικής επιφάνειας.

Για τον σκοπό αυτό σύστημα λέιζερ Nd:YAG τροποποιήθηκε, έτσι ώστε στην έξο
δό του να εκπέμπονται η δέσμη θεμελιώδους μήκους κύματος στα 1064 nm και η τρί
τη αρμονική της στα 355 nm σε χρονική και χωρική επικάλυψη. Με την εισαγωγή κα
τάλληλων διακοπτών είναι δυνατή η χρησιμοποίηση των δύο δεσμών μεμονωμένα, 
εφόσον αυτό απαιτείται από τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Επίσης έγινε μελέτη, ώστε 
να είναι δυνατή η μεταβολή του λόγου των ενεργειών των δύο ακτινοβολιών στην τε
λική δέσμη. Τα χαρακτηριστικά αυτού του συστήματος λέιζερ περιλαμβάνονται στον 
Πίνακα 12.

121. Μελέτες [99] έδειξαν ότι στα 248nm το κατώφλι αποδόμησης των διάφορων κρουστών και 
της υποκείμενης πέτρας είναι της ίδιας τάξης μεγέθους και έτσι αυτή η ακτινοβολία δεν ενδείκνυται 
καθόλου για την ασφαλή αφαίρεση επιστρώσεων.
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Πίνακας 12: Χαρακτηριστικά του συστήματος λέιζερ που χρησιμοποιήθηκε στις 
δοκιμές.

Χαρακτηριστικά Λέιζερ

Μοντέλο: Εμπορικό σύστημα κατασκευής ΒΜ Industries, 
Γαλλία, ειδικά τροποποιημένο από το ΙΤΕ- 
ΙΗΔΛ ώστε να λειτουργεί ταυτόχρονα σε δύο 
μήκη κύματος.

Τύπος:
Μήκη κύματος:

Q-switched Nd:YAG
1064 και 355 nm (δυνατότητα εκπομπής και 
στα 532 και 266 nm)

Διάρκεια Παλμού (ns):
Μεγίστη Ενέργεια παλμών (mJ):

5-7
Έως 1200 για τα 1064 nm και έως 310 για τα
355 nm (μετρημένη στην έξοδο του λέιζερ)

Εύρος συχνότητας (Hz):
Μέγιστη μέση Ισχύς (W): 
Διάμετρος δέσμης:
Άλλα χαρακτηριστικά:

1-10
10
Μέγιστο 8x8 mm2 (μετρημένη σε PVC) 
Βοηθητική δέσμη He-Ne

Περιγραφή συστήματος Λέιζερ

Δ ιαστάσεις (Μ x Π χ Y cm) Λέιζερ: 100x54x30
Μονάδα τροφοδοσίας: 70 x 51 x 60,
Μονάδα ψύξης: 72 χ 22 χ 50

Βάρος (kg) Λέιζερ: 80,
Μονάδα τροφοδοσίας: 110,
Μονάδα ψύξης: 35

Απαιτήσεις Ισχύος (Ευρώπη) 230 VAC ±5%, 
μονοφασικό ρεύμα, 50 Hz, 20 A

Απαιτήσεις Ψύξης Ξεχωριστή μονάδα ψύξης (LC 122Α) 
Απιονισμένο νερό με θερμοκρασία εισόδου:
10 - 25° C

Απαιτήσεις εγκατάστασης Κλειστός και καθαρός χώρος με σταθερή θερ
μοκρασία στην περιοχή των 15-25°C

Λλλα στοιχεία

Μηχανικός βραχίονας:
Οπτικά βραχίονα

Κατασκευής ΒΜ Industries, Γαλλία, μήκους 2m
6 καθρέφτες με τριπλή επικάλυψη υψηλής 
ανακλαστικότητας στα 1064, 355 και 633 nm

Έλεγχος: Εσωτερικό κλείστρο της συνολικής δέσμης 
και ανεξάρτητα εξωτερικά κλείστρα της κάθε 
δέσμης.

Φακοί εστίασης 20, 30, 50 και 70 cm

Η απόσταση του φακού από την περιοχή καθαρισμού ελέγχεται από ένα δείκτη
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9.3. Οι δοκιμές και τα αποτελέσματα

Παρακάτω ανακεφαλαιώνονται τα πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα, όπως προέ- 
κυψαν από την αξιολόγηση των δοκιμών σε συνεργασία με την ομάδα συντήρησης 
και την Προϊσταμένη των εργασιών Χημικό Μηχανικό κ. Ε. Παπακωνσταντίνου. Τα 
πειράματα και τα αναλυτικά τους αποτελέσματα καταγράφονται με λεπτομέρεια στις 
σχετικές εκθέσεις1418.

Οι προκαταρκτικές δοκιμές είχαν σκοπό τη ρύθμιση των παραμέτρων του λέιζερ 
για τον καθορισμό των ιδανικότερων συνθηκών καθαρισμού. Οι δοκιμές αυτές έγιναν 
σε νεώτερα συμπληρώματα των λίθων της Δυτικής Ζωφόρου, τα οποία χρονολογού
νται από τη δεκαετία του 1960 και καλύπτονται από χαλαρές επικαθίσεις, συμπαγή 
κρούστα με καλή πρόσφυση στο μάρμαρο και μαύρη κρούστα με ανακρυσταλλώσεις. 
Το υποκείμενο μάρμαρο είναι υγιές και χωρίς φθορές, χωρίς έγχρωμα επιφανειακά 
στρώματα, ενώ η επιφάνειά του παρουσιάζει αδρότητα από επεξεργασία με οδοντω
τά λιθοξοϊκά εργαλεία.

Σε αυτά πραγματοποιήθηκε σειρά δοκιμών με τις δύο ακτινοβολίες, τόσο μεμονω
μένα όσο και σε συνδυασμό, σε διάφορες μεταξύ τους αναλογίες. Με αφετηρία τις τι
μές της πυκνότητας ενέργειας για το κατώφλι αποόόμησης σε περιπτώσεις λεπτής 
συμπαγούς κρούστας, που ορίσθηκαν σε προηγούμενη μελέτη"9 (FIR = 0,8 J/cm2 και 
Fuv = 0,4 J/cm2), έγιναν δοκιμές σε διάφορες μεταξύ τους αναλογίες (FUV/FIR = 0,3 έως 
0,8) και με μεταβαλλόμενο αριθμό παλμών (Φωτογραφία 62). Οι πιο ενδιαφέρουσες 
από αυτές επαναλήφθηκαν δίπλα σε δοκιμές με μικροαμμοβολή και σηπιόλιθο (Φω
τογραφία 62) για σύγκριση. Αξιολογώντας τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών εί
ναι φανερό ότι με τη μίξη των δύο μηκών κύματος σε διάφορες μεταξύ τους αναλο
γίες μπορεί να επιτευχθεί η απομάκρυνση της κρούστας σε επιθυμητά επίπεδα με 
ελεγχόμενο τρόπο και κατά βούληση. Επανάληψη των παραπάνω δοκιμών με διαφο
ρετικό αριθμό παλμών επιβεβαιώνει αυτό το πλεονέκτημα, γιατί φαίνεται καθαρά ότι 
υπάρχει στενή σχέση μεταξύ του αριθμού των παλμών που εφαρμόστηκαν και της πο
σότητας ύλης που απομακρύνεται.

Οι δοκιμές αυτές εξετάσθηκαν αναλυτικά με παρατήρηση στο μικροσκόπιο, ώστε 
να αξιολογηθεί η κατάσταση της καθαρισμένης επιφάνειας και η έκταση του καθα
ρισμού, και με το χρωματόμετρο, ώστε να εκτιμηθεί το χρωματικό αποτέλεσμα1416. Η 
συνδυαστική μελέτη των αναλύσεων αυτών με τις μακροσκοπικές παρατηρήσεις οδή
γησε στον καθορισμό των παραμέτρων, που οδηγούν στο πιο ικανοποιητικό αποτέλε
σμα για τις συγκεκριμένες επικαθίσεις.

Οι μακροσκοπικές παρατηρήσεις, που προκύπτουν από το σύνολο των δοκιμών, 
συνοψίζονται στα παρακάτω:

Επικαθίσεις αιθάλης σε υπόστρωμα μάρμαρο (χαλαρές επικαθίσεις)

Ο συνδυασμός των δύο μηκών κύματος αποδεικνύεται αποτελεσματικός στην περί
πτωση των χαλαρών επικαθίσεων. Για πυκνότητες ενέργειας, που κυμαίνονται στα 
0,6-0,8 J/cm: (στο υπέρυθρο) σε συνδυασμό με 0,15-0,3 J/cm2 (στο υπεριώδες), είναι 
δυνατόν να έχουμε ικανοποιητικό καθαρισμό χωρίς να παρατηρεΐται δυσχρωματισμός.
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Έτσι ορίσθηκε ότι ο σχετικός λόγος των πυκνοτήτων ενέργειας της υπεριώδους προς 
την υπέρυθρη ακτινοβολία θα πρέπει να είναι της τάξης FUV/FIR = 1/4. Πράγματι, δο
κιμές με περισσότερη αναλογία υπεριώδους ακτινοβολίας στην εξερχόμενη δέσμη, δη
λαδή με σχετικό λόγο πυκνοτήτων ενέργειας Fuv/F1R = l/3 (Γείσο 14001/β, περιοχή Al) 
δεν κρίθηκαν το ίδιο ικανοποιητικές (υποκαθαρισμός). Ο αριθμός των χρησιμοποι
ούμενων παλμών εξαρτάται από το πάχος των επικαθίσεων και μπορεί να κυμαίνεται 
από 10 έως 50 (Φωτογραφίες 119, 120, 121).

Εδώ πρέπει να σημειωθεί, ότι είναι δυνατή η χρωματική διόρθωση περιοχών, στις 
οποίες χρησιμοποιήθηκε μόνο υπέρυθρη ακτινοβολία και το αποτέλεσμα δεν ικανο
ποιεί χρωματικά (ελαφρύ κιτρίνισμα). Αυτό γίνεται με την επαναληπτική χρήση της 
μικτής δέσμης. Έτσι στην περιοχή Αία στο Γείσο 14001/β ο δυσχρωματισμός που προ- 
κλήθηκε από καθαρισμό με υπέρυθρη ακτινοβολία αναιρέθηκε με διορθωτική επέμ
βαση, με το συνδυασμό των δύο ακτινοβολιών σε σχετικά χαμηλές εντάσεις.

Ομοιόμορφη συμπαγής κρούστα με καλή πρόσφυση στο μάρμαρο

Η συνδυαστική δράση των δύο μηκών κύματος έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσμα
τα και σε αυτήν την περίπτωση. Έτσι για πυκνότητες ενέργειας που κυμαίνονται στα 
0,8-1,2 J/cm2 (στο υπέρυθρο) και 0,2-0,4 J/cm2 (στο υπεριώδες) και για αριθμό παλ
μών που κυμαίνεται από 10 έως 50 (ανάλογα πάντα με το πάχος της κρούστας) είναι 
δυνατή η απομάκρυνση της κρούστας, χωρίς φαινόμενα δυσχρωματισμού ή κατα
στροφής του υποστρώματος.

Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένας ιδανικός λόγος πυκνοτήτων ενέργειας 
υπέρυθρης και υπεριώδους ακτινοβολίας, ο οποίος απομακρύνει ικανοποιητικά τη 
σχετικά λεπτή συμπαγή κρούστα, όπου μικρές αποκλίσεις μπορούν να αλλοιώσουν ση
μαντικά το χρωματικό αποτέλεσμα.

Η μέθοδος αποδείχθηκε πολύ ικανοποιητική και στις περιοχές με έντονο ανάγλυφο 
(Φωτογραφία 133), όπου η ακτινοβολία λέιζερ αφαίρεσε ομοιόμορφα τις επικαθίσεις 
χωρίς να εμποδίζεται από τη γεωμετρία.

Σε περιπτώσεις όπου στη συμπαγή κρούστα παρατηρούνται σποραδικά ανακρν- 
σταλλώσεις, ο πιο ικανοποιητικός καθαρισμός προέκυψε με τη συνδυασμένη χρήση 
των διαφόρων μηχανισμών (μείωση του πάχους της επικάθισης στο σύνολό της με τη 
μικτή δέσμη και επιλεκτική αφαίρεση των ανακρυσταλλώσεων με τη χρήση της υπέ
ρυθρης ακτινοβολίας). Προκειμένου να αποφασισθεί η πλέον ενδεδειγμένη αλλη
λουχία των μηχανισμών, έγιναν δοκιμές και με τους δύο συνδυασμούς. Έτσι εφαρμό
σθηκε αρχικά η μικτή δέσμη ώστε να περιορισθεί το πάχος της επικάθισης, ενώ στη 
συνέχεια χρησιμοποιήθηκε η υπέρυθρη ακτινοβολία για την επιλεκτική αφαίρεση των 
σποραδικών ανακρυσταλλώσεων (Γείσο 14001/β περιοχή Λ2). Σε διπλανή θέση στην 
ίδια περιοχή έγιναν δοκιμές με αντίστροφη αλληλουχία των παραπάνω μηχανισμών, 
η οποία όμως δεν κρίθηκε ικανοποιητική. Το αποτέλεσμα του καθαρισμού στην πε
ριοχή, όπου εφαρμόσθηκε πρώτα ο συνδυασμός των δύο δεσμών και στη συνέχεια έγι
ναν διορθώσεις και τελειοποιήσεις με υπέρυθρη ακτινοβολία, κρίθηκε πιο ικανοποιη
τικό, ομοιόμορφο και διαυγές (Φωτογραφίες 119, 120, 122, 125).
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Κρούστα με ανακρυσταλλώσεις σε υπόστρωμα μάρμαρο

Η υπέρυθρη ακτινοβολία αποδεικνύεται ότι είναι η πιο κατάλληλη για την απο
μάκρυνση της κρούστας με ανακρυσταλλώσεις (Φωτογραφίες 119, 120, 123, 126). Απο
δείχθηκε ότι αυτές οι κρούστες είναι δυνατόν να απομακρυνθούν με σχετικά μεγάλες 
πυκνότητες ενέργειας (FIR = l,8-2,8 J/cm2). Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις χρωματική 
διόρθωση ήταν δυνατή με τη μικτή δέσμη σε χαμηλές πυκνότητες ενέργειας π.χ. 
Fu y = 0,1 J/cm2 και FIR = 0,7 J/cm2.

Εξαιτίας του φαινομένου του αυτό - περιορισμού, που χαρακτηρίζει τον μηχανισμό 
του καθαρισμού σε υπεριώδη μήκη κύματος, ο αριθμός των παλμών καθορίζεται από 
το πάχος της κρούστας και το αποτέλεσμα είναι ομοιόμορφο (π.χ. θραύσμα 19651, 
Φωτογραφίες 93, 94, 95, 96, 97). Ιδιαίτερα ικανοποιητικά ήταν τα αποτελέσματα στις 
«σταγόνες» του Γείσου 14001/β, οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον εξαιτίας της μορ
φολογίας τους και των ανακρυσταλλώσεων μεγάλων διαστάσεων που παρατηρούνται 
στις πλευρές τους (π.χ. Φωτογραφίες 119, 120). Οι πυκνότητες της χρησιμοποιούμε
νης ενέργειας ήταν FIR = 0,9 -1,7 J/cm2.

Αντίθετα ο συνδυασμός των δύο μηκών κύματος δεν έχει το ίδιο ικανοποιητικό 
αποτέλεσμα. Παρατηρήθηκε ότι, όταν στη μικτή δέσμη η πυκνότητα ενέργειας στο 
υπεριώδες ξεπεράσει τα 0,4 J/cm2 (όπου οριοθετείται το κατώφλι αποδόμησης της 
συμπαγούς κρούστας), το αποτέλεσμα παύει να είναι ομοιογενές και δεν θεωρείται 
ικανοποιητικό.

Σε πολλές περιπτώσεις οι πυκνότητες ενέργειας που χρησιμοποιήθηκαν για τις άλ
λες επικαθίσεις αποχρωματίζουν την κρούστα, χωρίς να την απομακρύνουν. Για την 
απομάκρυνση αυτών των επικαθίσεων καθώς και των υπολειμμάτων αποχρωματισμέ
νης κρούστας ήταν απαραίτητη η αύξηση της πυκνότητας της χρησιμοποιούμενης 
ενέργειας (FIR = 1,1 -2,8 J/cm2).

Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί, ότι στις δοκιμές αυτές η επικουρική χρήση λεπτού 
στρώματος νερού (κεκορεσμένο σε ανθρακικό ασβέστιο122) κατά τη διάρκεια του κα
θαρισμού ή η εφαρμογή αντίστοιχου επιθέματος για μερικές ώρες πριν τον καθαρι
σμό, αποδείχθηκε ότι διευκολύνει τη διαδικασία απομάκρυνσης.

Χαλαρές επικαθίσεις και κρούστα με καλή πρόσφυση σε έγχρωμα στρώματα

Στην περίπτωση αυτή τόσο η υπεριώδης ακτινοβολία (Fuv = 0,2 J/cm2) όσο και η 
μίξη των δύο (F1R = 0,5 και Fuv = 0,1 J/cm2) φαίνεται να δυσχρωματίζει τα στρώματα, 
χωρίς να απομακρύνει την αιθάλη (Παραστάδα 512, Φωτογραφίες 116, 117). Η υπέ
ρυθρη ακτινοβολία σε σχετικά χαμηλές πυκνότητες ενέργειας (FIR = 0,4-0,9 J/cm2) 
αποδεικνύεται ικανή να αφαιρέσει τις επικαθίσεις, χωρίς να δυσχρωματίσει τα υπο
κείμενα στρώματα (Φωτογραφίες 116, 117). Ο αριθμός των παλμών κυμαίνεται από 2 
έως 10 και δεν παρατηρούνται φαινόμενα δυσχρωματισμού ή αλλοίωσης των υποκεί
μενων στρωμάτων, ενώ η επιφάνεια δεν φαίνεται να αλλοιώνεται μορφολογικά.

122. Θ. Σκουλικίδης, Διάβρωση και συντήρηση των δομικών υλικών των μνημείων, Αθήνα 2000, 
σ. 237.
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Σε δοκιμές που έγιναν σε χαλαρές επικαθίσεις αιθάλης στον θρόνο Δ.Θ.Σ.5, η επι
κουρική χρήση νερού (κεκορεσμένο σε ανθρακικό ασβέστιο) πριν τον καθαρισμό δι
ευκόλυνε τη διαδικασία χωρίς να αλλοιώνει το αισθητικό αποτέλεσμα (Φωτογραφίες 
112, 113, 114).

Κρούστα με ανακρυσταλλώσεις σε έγχρωμα στρώματα

Αυτή είναι η πιο δύσκολη των περιπτώσεων, κυρίως γιατί αυτές οι κρούστες απαι
τούν σχετικά υψηλές πυκνότητες ενέργειας FIR = 0,9-2,5 J/cm2, ενώ δεν είναι υπολο
γισμένες εργαστηριακά οι ενέργειες κατωφλιού των έγχρωμων στρωμάτων. Τα αποτε
λέσματα της μελέτης αυτής στηρίζονται στη μακροσκοπική παρατήρηση, όπως προέ- 
κυψε από τις συγκεκριμένες δοκιμές. Ο καθαρισμός σε υψηλές πυκνότητες ενέργειας 
μπορεί να οδηγήσει σε αλλοίωση ή απομάκρυνση των υποκείμενων έγχρωμων στρω
μάτων. Έτσι η ενδιάμεση κατάσταση, όπου η κρούστα έχει αποχρωματισθεί αλλά δεν 
έχει αφαιρεθεί, κρίθηκε ικανοποιητική λύση (Φωτογραφίες 110, 111, 112, 113, 115)123.

9.4. Συμπεράσματα

Η μέθοδος απομάκρυνσης επικαθίσεων με ακτινοβολία λέιζερ παρέχει μοναδικές 
δυνατότητες. Πολυετής έρευνα και εφαρμογή έχει αποδείξει ότι συγκριτικά με τις 
χρησιμοποιούμενες χημικές και μηχανικές μεθόδους καθαρισμού, η μέθοδος αυτή:

• μπορεί να απομακρύνει επικαθίσεις διαφόρων μορφών, είδους και προέλευσης.
• έχει τη δυνατότητα ν’ απομακρύνει επικαθίσεις έως το επιθυμητό όριο χωρίς να 

βλάπτει το υπόστρωμα.
• έχει τη δυνατότητα να καθαρίζει μια συγκεκριμένη περιοχή με απόλυτο έλεγχο.
• είναι ξηρή και δεν παράγει βλαβερά και ανεπιθύμητα υπολείμματα.
• είναι απόλυτα ασφαλής για τον χρήστη, εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας.

Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτής της διμερούς συνεργασίας 
θεωρούνται ικανοποιητικές και επιβεβαίωσαν τα πλεονεκτήματα της μεθόδου. Η πι
λοτική εφαρμογή ολοκληρωμένου καθαρισμού σε μεγάλη έκταση αξιολογήθηκε ικα
νοποιητική. Ο συνδυασμός των διαφορετικών μηχανισμών καθαρισμού σε γειτονικές 
περιοχές με διαφορετικές κρούστες ή/και υποστρώματα, καθώς και η συγκριτική αξιο
λόγηση της παράλληλης χρήσης, θεωρούνται αποδεκτά. Τα τελικά μακροσκοπικά 
συμπεράσματα αυτής της έρευνας συμφωνούν με τη συνδυαστική μελέτη των αποτε
λεσμάτων της φυσικοχημικής και χρωματομετρικής ανάλυσης των περιοχών, όπου έγι
ναν οι δοκιμές.

Συνοψίζοντας θα πρέπει να τονισθεί ότι:

• Για κάθε περίπτωση κρούστας και υποστρώματος είναι δυνατή η επιλογή των κα
ταλληλότερων παραμέτρων, προκειμένου να επιτευχθεί ένα επιθυμητό αποτέλεσμα.

123. Από τομές που έχουν πραγματοποιηθεί σε συμπαγείς κρούστες με καλή πρόσφυση στο μάρ
μαρο, οι οποίες έχουν αποχρωματισθεί εξαιτίας της ακτινοβόλησής τους με ακτινοβολία λέιζερ, έχει 
επιβεβαιωθεί η επιλεκτική απομάκρυνση των μαύρων σωματιδίων συγκριτικά με το κυρίως υλικό των 
κρουστών αυτών.

142



9. ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΛΕΙΖΕΡ

• Στην περίπτωση των χαλαρών επικαθίσεων και της κρούστας με καλή πρόσφυση 
σε μάρμαρο, η συνδυαστική δράση των δύο μηκών κύματος μαζί, σε χαμηλές σχε
τικά πυκνότητες ενέργειας (FIR = 0,6-0,8 και Fuv = 0,15-0,3 J/cm1 2 για τις χαλαρές 
επικαθίσεις και FIR = 0,8-1,2 και Fuv = 0,2-0,4 J/cm2 για την κρούστα με καλή πρό
σφυση) και μέτριο αριθμό παλμών (10-50), δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα χω
ρίς φαινόμενα δυσχρωματισμού.

• Στην περίπτωση της κρούστας με ανακρνσταλλώσεις σε μάρμαρο, πιο αποτελεσμα
τική κρίθηκε η χρήση της υπέρυθρης μόνο ακτινοβολίας, σε σχετικά μεγάλες 
πυκνότητες ενέργειας (> 1,8 J/cm2) και αριθμό παλμών, που εξαρτάται άμεσα από 
το πάχος της κρούστας.

• F1 υπέρυθρη ακτινοβολία έδωσε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα και στην περί
πτωση, όπου οι χαλαρές επικαθίσεις και η κρούστα με καλή πρόσφυση είχαν υπό
στρωμα τα έγχρωμα στρώματα. Αποδείχθηκε ότι σχετικά χαμηλές πυκνότητες ενέρ
γειας (0,5-0,8 J/cm2) και μικρός αριθμός παλμών (2-10) απομακρύνουν τις 
επικαθίσεις χωρίς φαινόμενα δυσχρωματισμού.

• Τέλος, για την περίπτωση της κρούστας με ανακρνσταλλώσεις σε έγχρωμα στρώ
ματα, είναι απαραίτητες σχετικά υψηλές τιμές πυκνότητας ενέργειας. Σε περίπτω
ση που οι κρούστες έχουν τέτοιο πάχος, ώστε να υπάρχει κίνδυνος να επηρεασθούν 
τα υποκείμενα έγχρωμα στρώματα, είναι προτιμητέος ο αποχρωματισμός της κρού
στας αντί η πλήρης αφαίρεσή της.

9.5. Προτεινόμενο σύστημα

Με βάση τα αποτελέσματα των έως τώρα δοκιμαστικών εφαρμογών, η αρμόδια 
ερευνητική ομάδα του ΙΗΔΛ, υπό την επίβλεψη του καθηγητή κ. Κ. Φωτάκη, ανα
πτύσσει σύστημα λέιζερ ειδικά για τον καθαρισμό της Δυτικής Ζωφόρου του Παρθε- 
νώνος. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος παρουσιάζονται στον παρακάτω 
Πίνακα.

Πίνακας 13: Προτεινόμενες προδιαγραφές για το σύστημα λέιζερ για τον καθα
ρισμό της Δυτικής Ζωφόρου.

Απαιτήσεις Προϋποθέσεις

1 Παλμικό σύστημα λέιζερ (έως 10ns) 
με λειτουργία σε δύο μήκη κύματος,
εγγύς υπέρυθρο και υπεριώδες. Οι 
διαφορετικού χρώματος παλμοί θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμοι στον χρή
στη, είτε ταυτόχρονα ή μεμονωμένα.

Σύστημα Q-switched Nd:YAG λέιζερ με 
λειτουργία στο βασικό μήκος κύματος 
(1064 nm) και στην 3η αρμονική (355 
nm). Σύστημα οπτικών θα παρέχει τη 
δυνατότητα μίξης των δύο δεσμών, 
ενώ εξωτερικοί διακόπτες θα δίνουν τη 
δυνατότητα μεμονωμένης ή ταυτόχρο- 
νης χρήσης των δεσμών.
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Απαιτήσεις

2 Καλή ποιότητα δέσμης (top-hat pro
file) στην έξοδο του οπτικο - μηχανι
κού βραχίονα.
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί 
στην ομοιομορφία της υπέρυθρης δέ
σμης, εφόσον η δέσμη αυτή θα χρη
σιμοποιηθεί για τον καθαρισμό επι
φανειών με έγχρωμα στρώματα.

3 Η παρεχόμενη πυκνότητα ενέργειας 
του συστήματος θα πρέπει να κυμαί
νεται στα 0,6-2,3 J/cm2 για τη βασι
κή συχνότητα και 0,2-0,45 J/cm2 για 
την 3η αρμονική. Το αντίστοιχο ίχνος 
του λέιζερ στην επιφάνεια της κρού
στας πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 
4 mm διάμετρο.

4 Ο σχετικός λόγος των δύο δεσμών θα 
πρέπει να μπορεί να αλλάζει κατά 
βούληση και κατά περίπτωση κρού
στας. Οι ως τώρα δοκιμές έδειξαν ότι 
αυτός ο λόγος EUV/EIR θα πρέπει να 
κυμαίνεται από 0 έως 1/4.

5 Εργονομικός σχεδιασμός χειρισμού 
και ελέγχου της δέσμης. 6

6 Αποφυγή επικάθισης σκόνης στα 
οπτικά.

Προϋποθέσεις

Σύστημα λέιζερ με τηλεσκοπικό αντη
χείο (telescopic resonator), το οποίο δί
νει καλύτερο προφίλ δέσμης σε ενδιά
μεσες αποστάσεις (1,5-3 μέτρα) από την 
έξοδο του ενισχυτή λέιζερ, συγκριτικά 
με το ήδη υπάρχον (Gaussian resonator). 
Θα υπάρχει η δυνατότητα αφαίρεσης 
των κρυστάλλων των αρμονικών και το 
σύστημα θα μετατρέπεται σε απλό σύ
στημα στο υπέρυθρο (η επιλογή αυτή 
θα εξασφαλίζει ταυτόχρονα και αύξηση 
της παρεχόμενης ενέργειας, εφόσον αυτό 
είναι απαραίτητο, π.χ. στην περίπτωση 
δενδριτικής κρούστας μεγάλου πάχους).

Το σύστημα θα πρέπει να αποδίδει 
ενέργεια στην έξοδο του οπτικο-μηχα
νικού βραχίονα τουλάχιστον 300 mJ στο 
υπέρυθρο και llOmJ στο υπεριώδες 
συγχρόνως.

Οπτικές διατάξεις μείωσης της ενέργει
ας (variable attenuators) θα μπορούν να 
διαμορφώνουν τον σχετικό λόγο EUV/E1R 
κατά το επιθυμητό. Επιπλέον θα υπάρ
χει η δυνατότητα ρύθμισης ενός σταθε
ρού λόγου EUV/EIR, ο οποίος θα δίνε
ται από τον χρήστη.

• Ελαφρύτερος και πιο ευέλικτος βρα
χίονας.

• Αυτόματο σύστημα μέτρησης της 
ενέργειας.

• Εργονομία των διακοπτών ελέγχου 
της δέσμης.

• Τοποθέτηση του συστήματος σε ύψος 
σχετικό με το ύψος της Ζωφόρου, ώστε 
να διευκολύνεται ο χρήστης (σχεδιασμός 
και κατασκευή καινούργιας βάσης).

Διάταξη ροής αζώτου ή πεπιεσμένου 
αέρα μέσα στο σύστημα.
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SUMMARY

The Parthenon west frieze: a study of cleaning methods

E. Papakonstantinou, K. Frantzikinaki

Introduction

This volume evaluates the possible cleaning methods to be used for the removal of the soot 
deposits and black crust that cover the surface of the West Frieze. The aim of this research 
project, which began in 1998 and was completed in 2002, is to safely clean the sculpted sur
face of the Frieze, thus preserving the details of the relief and the monochromatic surface layers. 
In order to best interpret the results, we will present and discuss the basic characteristics of 
the material and its surface layers, the methods of evaluation used and the level of cleaning, 
as well as the individual cleaning methods.

The purpose of the research project is to provide a comparative study of the cleaning 
methods, that will be applied either separately or in combination, so as to safely clean the 
sculpted surface, achieve the best aesthetic effect, preserve the gypsum layer, which in turn 
preserves details of the relief, and preserve the «monochromatic» surface layers.

Brief note on the conservation treatments applied to the blocks of the West Frieze

The West Frieze blocks were removed from the Parthenon and taken to a special laboratory 
at the Acropolis Museum during 1992-93. After a lengthy period during which the best con
servation methods were assessed, the treatment (commencing in 2000) was divided into two 
stages. The first stage included consolidation of the surface, removal of the bronze dowels and 
plasters from earlier treatments and the reattachment of fragments. The second stage, focusing 
on the aesthetic retrieval, comprises of the cleaning of the surface and the sealing of cracks 
and gaps. Once these interventions have been completed the West Frieze will be exhibited at 
the New Acropolis Museum and will be replaced on the Parthenon by copies.

Condition

Knowledge of the substrata beneath the polluted crust and the state of its preservation are 
of great importance for the choice of the cleaning method.

The deterioration of the West Frieze is attributable to a combination of mechanical, physical 
and chemical factors along with atmospheric pollution, the microclimate and the microstructure 
of the marble. Acid rain has affected the marble surface and led to damage such as sugaring, 
cracking, flaking, the detachment of fragments and the reduction of the monochromatic surface 
layers. The deposition of soot and suspended particles has modified the colour in places that
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were not washed by rainwater. The cracks can be attributed to the aluminosilicate inclusions, 
the destructive ancient fire of the 3rd century AD, earthquakes, the explosion of 1687 and the 
action of iron clamps and dowels. Mortars based on Meyer cement also contributed to the 
deterioration of the surface.

Two monochromatic surface layers can be distinguished over 33% of the sculptured face of 
the West Frieze. These are observable as a) an orange-brown skin and b) a beige layer.

a) The lower orange-brown layer has a total thickness that ranges between 30-100 pm and is 
described as an «epidermis» (skin). This layer has adhered to the surface very well, and its 
main feature is the presence of calcium oxalates.

b) The beige layer covers the epidermis, and is described as a «coating». According to the 
analysis it is a thin, artificial layer about 80-120 pm thick, comprised mainly of calcium 
carbonate.

These surface layers preserve original tooling traces and indicate the original surface. They 
are thus characterizable as historical documents and should not be removed by the cleaning 

process.
Soot deposits and black crusts cover the West Frieze surface. The layers of the deposits 

vary in thickness and composition. The following types of deposit were determined:

• Loose deposits. The thin layer of loose deposits, up to 100 pm thick, consists mainly of 
gypsum, calcite, organic compounds and traces of other minerals and metals. The degree of 
sulphation reaches the value of 60%.

• Homogenous compact crust with good adhesion to the surface, up to 150 pm thick.
• Dendritic black crusts of a greater thickness consisting of recrystallized and reprecipitated 

calcium carbonate in dendritic formation and a mixture of gypsum, aluminium silicate com
pounds and other atmospheric and mineral particles.

On the sheltered sections of the Acropolis monuments particles of colloidal dimensions 
precipitate on the marble surface. In addition to soot, small amounts of heavy metals have been 
found. These are copper (Cu), lead (Pb), iron (Fe), zinc (Zn), cobalt (Co), manganese (Mn), 
and chromium (Cr).

Principles of the Cleaning Process

The aim of the West Frieze cleaning process is to achieve the best aesthetic effect and 
reveal original details of the relief, the monochromatic layers and of the tooling traces that are 
now covered by black crust and soot deposits. The cleaning techniques will be carefully 
selected, taking into account the following criteria:

• The speed of the process should be controllable so that the operator can adjust and interrupt 
it instantaneously.

• It should allow the widest possible preservation of the noble patina as well as of the 
gypsum layer, which preserves details of the relief.

• It 'should not cause direct or indirect damage to the substrata (the marble and monochromatic 
surface layers).

• It should not generate by-products that may affect future preservation by remaining on the 
surface.
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Other factors to take into consideration during the cleaning process are:

• The chemical and mineralogical structure of the stone, the state of decay as well as the 
stratigraphy of the encrustation.

• The use of the proper qualitative and quantitative controls to evaluate the effects of the 
cleaning methods.

• Determination of the «reference surface».
• The possibility of interaction between the cleaning methods with materials used in other 

interventions.
• The general aesthetic result.

Cleaning Methods

After a study of the cleaning methods by Professor Th. Skoulikidis, the approved by ESMA 
methods for evaluation were microblasting, inversion of the gypsum layer into calcite, ap
plication of absorptive poultices and laser cleaning.

• The microblasting method was tested by using aluminium oxide (A1203) 10-88 pm in grain 
size and glass spheres 0-50 pm in grain size. The letter «M» indicates microblasting on the 
photographs and tables.

• The application of absorptive poultices was investigated by using bentonite, sepiolite, talc, 
and paper pulp prepared with deionized water saturated in calcium carbonate. The calcium 
carbonate was used to maintain the gypsum. On the photographs and tables, «Ε.Σ.» in
dicates the absorptive poultices with sepiolite, «E.T.» indicates talc, «E.M.» indicates 
bentonite and «E.X.» indicates the paper pulp.

• Inversion of gypsum into calcite (Skoulikidis 1993). This method is based on the transfor
mation of gypsum (CaS04) into calcite (CaC03). Tests have shown that cleaning of the 
surface occurs simultaneously with inversion. The solution used was potassium carbonate 
(K2CO,) 0,3 M saturated in calcium carbonate. Application of the solution was repeated 
every 24 hours. The inversion took place after 52 repeated applications. On the photographs 
and tables this method is indicated by the letters «Α.Γ.».

• Laser cleaning was investigated in collaboration with the Foundation for Research and 
Technology, Hellas - Institute of Electronic Structure and Laser (FORTH - IESL), where the 
system has been designed and built especially for use on the Acropolis monuments. The 
Laser used was a Q-switched Nd: Y AG system emitting at the fundamental (1064nm) and 
the third harmonic (355 nm). On the photographs and tables the letter «L» indicates Laser 
cleaning.

Experimental Stage

Preliminary applications of the cleaning methods were initially performed on newer marble 
additions (dating to the 1960s) from the West Frieze (A.Z.VII, Δ.Ζ.ΧΙ, Δ.Ζ.ΧΙΙ and A.Z.XV). 
This was continued on fragments of sculptures from the Acropolis Museum (inv. no. 8350, 
13868, 14013, 19651), on architectural members of the Parthenon from the Opisthodomos 
(O.K.K.4 (Δ), O.K.4.9 (N), O.K.3.12 (Β)-(ΒΔ) on a Cornice block (geison) from the North
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side (14001/β), and on the frieze crown block (thranos) Δ.Θ.Σ.5 as well as on blocks at the 
interior of the Caryatid porch. Finally, the cleaning methods were applied to small areas of the 
West Frieze blocks (Δ.Ζ.ΐν, Δ.Ζ.ν, Δ.Ζ.νΐ, Δ.Z.XII, Δ.Z.XIII and Δ.Z.XV). The selection of 
these trial-areas was based on the conditions of their exposure and on the level of their decay, 
i.e. their similarity to the condition of the West Frieze.

Quantitative and qualitative tests were performed to evaluate the effects of the cleaning 
methods, on both the substrata and the encrustation. These included:

• Stereomicroscopic observation of the surfaces.
• Colorimetric measurements following the CIEL*a*b* system for the quantitative assessment 

of any colour variations induced by the cleaning process.
• Polarizing microscope observation of the ultrathin and cross-sections (on newer marble 

samples) to examine the morphology of the deposits and the level of cleaning (in collaboration 
with the Institute of Geology and Mineral Exploration - IGME).

• XRD analysis, FTIR and SEM-EDAX analyses to assess the composition of the encrustation 
and the contents of the gypsum both before and after cleaning.

• Artificial ageing tests were held on some cleaned corner additions to the West Frieze (salt- 
spray tests according to ASTM B117 and exposure to UV radiation).

The degree and the efficiency of the applied cleaning methods were shown to be mainly 
dependent upon the thickness and genesis of the crust as well as on the type of substrata. In 
terms of the substrata (marble - monochromatic surface layers) and the crust morphology the 
following cases are distinguished on the West Frieze surface:

1. Loose deposits (of soot and dirt particles) on the marble substratum.
2. Loose deposits (of soot and dirt particles) on the monochromatic surface layers.
3. Homogenous, compact crust with good adhesion to the marble surface.
4. Homogenous, compact crust on the monochromatic surface layers.
5. Dendritic black crusts on the marble surface.
6. Dendritic black crusts on the monochromatic surface layers.

Results and Evaluation of the cleaning methods 

Loose deposits on the marble substratum

Microblasting, with aluminium oxide in small grain size, yielded good results. The 
disadvantages of this method are that it is not fully controllable and requires additional safety 
precautions for the operator.

The absorptive poultices, with sepiolite and solution saturated in calcium carbonate, remove 
the depositions under controlled conditions. The aesthetic effect is relatively good. However 
this method leaves an unpleasant opaque layer on the surface and requires application to be 
repeated many times.

The inversion of gypsum into calcite proved to be a more suitable method where the 
consolidation of the gypsum layer is necessary before the cleaning process.

The laser cleaning method was successful through combining the action of the ultraviolet and 
infrared radiation. The fluences were set in the range of Fuv 0,15-0,3 J/cm2 and Fir 0,6-0,8 
J/cm2 respectively, while the cleaning depth can be controlled by varying the number of pulses 
(10-200) applied. This is a very important advantage as it allows control of the aesthetic result.
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Homogeneous compact crust in good cohesion on the marble substratum

Microblasting, with aluminium oxide in small grain size, achieved good results, yet with 
the drawbacks described above.

The absorptive poultices, with sepiolite and solution saturated in calcium carbonate did not 
achieve a satisfactory cleaning effect. Moreover the method is time-consuming.

The inversion of gypsum into calcite method did not yield satisfactory results.
The combination of ultraviolet and infrared laser radiation, at fluences Fuv 0,2-0,4 J/cm2, 

Fir 0,8-1,2 J/cm2 and 15-20 pulses, was efficient to remove such encrustation. In some cases 
it was found that the additional application of infrared radiation, at low fluences, on the areas 
that had already been cleaned by the combined radiation resulted in a clearer aesthetic result. 
In addition it was ascertained that the simultaneous wetting of the surface with a water 
solution saturated in calcium carbonate supported the cleaning process.

Dendritic black crust on the marble substratum

Microblasting, with aluminium oxide, in small grain size (10 pm), output pressure was 1,5 
bars and material/air ratio 75-80% resulted in removal of the encrustation to a certain degree. 
Still the result is considered non-homogeneous and risky for the underlying marble surface.

The inversion of gypsym into calcite method did not yield good results.
The absorptive poultices were found inefficient to remove such encrustation.
The best laser cleaning result was achieved under the following conditions: infrared radiation 

at relatively high fluences (Fir = 1,8-2,8 J/cm2), repeated wetting with a thin layer of water 
solution saturated in calcium carbonate. The process is time-consuming. It was also found that 
removal was easier if an absorptive sepiolite poultice was applied 24-72 hours before the laser 
treatment.

Monochromatic surface layers

Microblasting, with aluminium oxide in small grain size, was found insecure as the whole 
procedure is not controllable and consequently there is a danger of removing traces of the 
monochromatic surface layers.

The absorptive poultices, with sepiolite and solution saturated in calcium carbonate, re
moved the depositions under controllable conditions. The chromatic result is considered 
moderate as the monochromatic surface layers may loose their vividness.

The inversion of gypsym into calcite method did not yield good results.
The laser cleaning method, with infrared radiation at 0,5-0,8 J/cm2, ensures a very ac

ceptable chromatic aesthetic result as it enhances the colour of this layer. Energy fluences need 
to be increased to 0,9-2,5 J/cm2 when black dendritic crusts cover the monochromatic surface 
layers. Repeated wetting with water saturated in calcium carbonate is also required. In such 
cases, the cleaning process is time-consuming.

Several general remarks will be made, followed by the comparative study of the methods:

• It was observed that the marble surface was rougher in the case of microblasting and 
absorptive poultices.

• The self-controllable character of the laser technology ensures that the removal process is 
fully controlled in comparison to the other techniques which were found to be relatively risky.
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• Microblasting was proven to be the most time-efficient method. Still the cleaning rate of 
the laser system was found acceptable.

• As for health and safety issues, the laser cleaning method requires specialized equipment 
which ensures the safety of the operator, whilst the microblasting method requires extensive 
precautionary measures for the safety of the operator and the environment.

• Finally, it is possible, depending on the substrata and the morphology of the crust, to use 
combinations of the four methods for the optimum result.

Conclusions

The main conclusion of this study is that one primary method should be used for the
cleaning of the West Frieze of the Parthenon. This method could be supported by the others.
This conclusion was based on the following:

• It was ascertained that, although various cleaning methods can be efficient for individual 
cases of crust and substrata, the parallel and simultaneous application of more than one 
method on adjacent areas leads to non-uniform cleaning results. This is especially noticeable 
in the specific case of the West Frieze surface, where all the above-mentioned types of 
encrustation are present in a random distribution. Therefore the choice of one method that 
is suitable for the majority of the cases is essential.

• The laser cleaning method fulfils this requirement as it was proven to be efficient in all 
cases. Moreover it offers unique features, such as high selectivity, precision and immediate 
control. The controllable character of this method is deemed to be a very important ad
vantage, as it is possible to determine the energy density thresholds that will ensure that the 
substrata will remain intact. Moreover, it was proven that this method met the criteria for 
safe and efficient cleaning, in addition to preserving the gypsum layer and not causing any 
discoloration or structural non - homogeneities. Furthermore, it reveals the details and the 
historical traces and information on the surface.

FORTH -IESL is developing a prototype laser system with the following characteristics:

• Operation along two wavelengths (IR at 1064 nm and UV at 355 nnt) with the possibility of 
using the two beams individually or in combination, and in various ratios of energy densities.

• Homogeneous beam profile in its exit from the artificial articulated arm
• An important issue is on-line monitoring and control during the cleaning process. Such 

monitoring and control methods should be non - destructive and able to control the para
meters of the criteria that can ensure an optimum result. These methods can be:

The colorimetry and related methods developed by FORTH-IESL such as the LIBS (Laser
Induced Breakdown Spectroscopy) for in-depth analysis of the crust, the multispectral imaging
system and the holographic symbolometry.
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Combination of ultraviolet and infrared laser pulses for sculpture cleaning: the 
application of this innovative methodology on the surface of the Acropolis 
monuments and sculptures

P. Pouli, V. Zafiropulos

Introduction

FORTH-IESL, in close collaboration with the Committee for the Conservation of the Acro
polis Monuments, has investigated the possibility to apply laser cleaning methodologies on the 
Acropolis monuments and sculptures. The aim of this intervention was to remove unwanted 
encrustations, accumulated on the stone due to the atmospheric pollution, without any discolo
ration or structural damage to the original surface. Experiments on original surfaces that pre
sent the same deterioration problems as the West Frieze of the Parthenon, were based on 
fundamental research performed at FORTH-IESL as well as in collaboration with the Com
mittee for the Conservation of the Acropolis Monuments.

The laser cleaning technique

The use of laser radiation for the removal of unwanted layers from the surface of artworks 
exposed to the atmospheric pollution is a well-defined process that has been extensively 
studied since its first implementation, in the 1970s. The main advantage of this cleaning te
chnique is its self - limiting character, which ensures that the original surface remains intact as 
well as the possibility to control effectively the extent and depth of the interaction area. The 
facts that no significant waste materials are generated throughout the cleaning process, as well 
as that there is no risk to the operator, if basic health and safety rules are followed, are con
sidered very important parameters.

The laser cleaning mechanisms and the innovation of the employed system

The removal of unwanted encrustation by means of the fundamental radiation of a Q- 
switched Nd:YAG laser (1064 nm) is essentially achieved through photo - thermal mechanisms. 
In this case the dark encrustation absorbs the infrared laser radiation several times more in
tensively than does the calcitic stone substrate and therefore the energy threshold for the 
removal of the superficial layer is significantly lower than that required to remove the substrate 
material. Appropriate laser focusing, to adjust the energy density of the laser in a specific 
range, ensures the selective and self- limiting removal of the encrustation without the slightest 
damage to the stone. When the applied laser energy density is lower than the laser energy 
density threshold necessary for the removal of the encrustation material, selective vaporisation 
of the embedded dark - coloured airborne particles occurs, which affects slightly the main crust 
body. The gaps resulting from the removal of the dark - coloured particles, as well as the 
change of the absorption spectra of the remaining encrustation, leads to the impression that the 
final surface is discoloured («yellowing»). This discolouring effect was the main reason that 
the Committee has reserved the implementation of the already established Q-switched 
Nd:YAG laser pulses (emitted at 1064 nm) for the cleaning of the West Parthenon Frieze.

The removal of unwanted layers by means of ultraviolet radiation is controlled by photo
mechanical mechanisms. Material removal takes place in discrete steps while it was found that
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ultraviolet radiation is absorbed by the dark particles/encrustation to the same extent as by the 
gypsum layer or underlying stone. In such case the thickness of the material and the fluctuation 
that this may have throughout the surface, is of major importance in order to achieve a homo
geneous surface cleaning. Such a drawback gets noteworthy in the case of thick crusts of ir
regular thickness, especially those originating from the re - crystallisation processes.

To avoid discoloration and structural damage problems the FORTH-IESL research team 
suggested combining the action of the two discrete laser ablation mechanisms. This was ac
complished by the simultaneous use of two laser beams of different wavelengths, whose pulses 
are temporally and spatially overlapped. The energy densities of the two beams are set to a 
specific ratio. According to this scheme FORTH-IESL has developed a prototype laser system, 
which in its initial state, has been tested successfully on the Acropolis site.

The technical characteristics of the laser system, which has been used for the preliminary trials, 
as well as the requirements of the new system, currently under development, are presented in detail.

Conclusions

The application of the prototype laser system that combines the simultaneous action of the 
two discrete laser-based removal mechanisms has been in general successful. It was shown 
that such an intervention could remove the unwanted layers in a controllable way, with no 
discoloration or surface damage phenomena to the original stone surface. The experiments have 
been extended to all the possible substrates and encrustations present on the surface of the 
Acropolis monuments while a significant number of methodologies, laser parameters (number 
of pulses, energy density of the applied radiation etc.) and beam combinations (varying «ultra
violet to infrared radiation» ratios) have been tested. The results are described in detail in the 
relevant reports while a brief summary is presented here:

• There is a unique set of parameters («ultraviolet to infrared radiation» ratio, applied energy 
fluence and number of pulses) that may result to acceptable results for every encrustation 
and substrate.

• The combination of the infrared and ultraviolet radiation at relatively low energy fluences 
(Fir = 0,6-0,8 J/cm2 and Fuv = 0,15-0,3 J/cm2 for the loose deposits and FIR = 0,8-1,2 
J/cm2 and Fuv = 0,2-0,4 J/cm2 for the homogeneous compact crust) as well as a moderate 
number of pulses (10-50) give very successful results with no discoloration problems to the 
underlying marble surface.

• For the dendritic black crusts on marble it was found that most acceptable results were 
obtained with infrared laser pulses only, with energy fluences that lay beyond the 1,8 J/cm2. 
The number of pulses is closely related to the thickness of the crust, while in several cases 
the application of a thin layer of water was found to enhance the cleaning process.

• The use of ultraviolet radiation or any combination of ultraviolet and infrared radiation may 
cause discoloration to the underlying monochromatic surface layers. The use of infrared 
radiation alone at 0,5 to 0,8 J/cm2 and 2-10 pulses results, macroscopically, into acceptable 
cleaning of the loose deposits and the homogeneous compact crust. In the case of the 
dendritic black crust, it is necessary to increase significantly the fluence of the applied 
radiation, fact that may affect the underlying layers.

• It was possible to combine different laser cleaning methodologies to adjacent areas of the 
surface to be cleaned with no profound colour or structural differences.

• The laser cleaning result to areas with intense relief was very successful.
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βολή με υαλοσφαιρίδια. (Πολωτικό μικροσκόπιο). Φωτ. Ε. Δήμου 
(Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Z.VIII.2. Μετά την εφαρμογή του διαλύματος της αναστροφής 
της γύψου και του επιθέματος σεπιόλιθου (αριστερά) (Αρχείο ΕΣΜΑ). 
Δοκίμιο Δ.Z.VIII.2. Λεπτομέρεια της αρχικής επιφάνειας με λεπτό στρώμα 
ρύπων (παράλλ. πρίσματα χ120). (Πολωτικό μικροσκόπιο). Φωτ. Ε. Δήμου 
(Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Ζ.νΐΙΙ.2. Μετά την εφαρμογή της αναστροφής της γύψου. Διακρίνο- 
νται οι ρύποι, που εγκλωβίζονται κάτω από την ασβεστιτική κρούστα, που σχη
ματίστηκε (κάθετα πρίσμ. χ300). (Πολωτικό μικροσκόπιο). Φωτ. Ε. Δήμου 
(Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Z.VIII.2. Λεπτομέρεια στο τμήμα της επιφάνειας, όπου μετά την 
αναστροφή εφαρμόστηκε επίθεμα σεπιόλιθου. Κάτω από την ασβεστιτική 
κρούστα διατηρούνται οι οργανικοί ρύποι (χ120). (Πολωτικό μικροσκόπιο). 
Φωτ. Ε. Δήμου (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Z.XII.3. Το δοκίμιο κατά τον καθαρισμό με τα επιθέματα 
(Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Z.XII.3. Μετά τον καθαρισμό με τα επιθέματα τάλκη, σεπιόλιθου 
και μπεντονίτη (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Z.XII.3. Λεπτομέρεια της κρούστας πριν από τον καθαρισμό 
(χ38). (Στερεομικροσκόπιο) (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Z.XII.3. Λεπτομέρεια της επιφάνειας, που καθαρίστηκε με τάλκη 
(χ20). Αριστερά η καθαρισμένη περιοχή. (Στερεομικροσκόπιο)
(Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Z.XII.3. Λεπτομέρεια της επιφάνειας, που καθαρίστηκε με σε- 
πιόλιθο (χ34). Δεξιά η καθαρισμένη περιοχή. (Στερεομικροσκόπιο)
(Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Z.XII.3. Λεπτομέρεια της επιφάνειας, που καθαρίστηκε με μπε
ντονίτη (χ20). (Στερεομικροσκόπιο) (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Z.XII.3. Λεπτομέρεια της αρχικής επιφάνειας. (Πολωτικό μικρο
σκόπιο). Φωτ. Ε. Δήμου (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Z.XII.3. Μετά τον καθαρισμό με τάλκη. (Πολωτικό μικροσκόπιο). 
Φωτ. Ε. Δήμου (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Z.XII.3. Μετά τον καθαρισμό με σεπιόλιθο. (Πολωτικό μικρο
σκόπιο). Φωτ. Ε. Δήμου (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Z.XII.3. Μετά τον καθαρισμό με μπεντονίτη. (Πολωτικό μικρο
σκόπιο). Φωτ. Ε. Δήμου (Αρχείο ΕΣΜΑ).
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Φωτ. 62. 

Φωτ. 63. 

Φωτ. 64. 

Φωτ. 65. 

Φωτ. 66. 

Φωτ. 67.

Φωτ. 68.

Φωτ. 69. 

Φωτ. 70. 

Φωτ. 71. 

Φωτ. 72.

Φωτ. 73. 

Φωτ. 74.

Φωτ. 75.

Φωτ. 76.

Φωτ. 77.

Φωτ. 78. 

Φωτ. 79.

Φωτ. 80.

Φωτ. 81.

Δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙ.γ. Η επιφάνεια μετά τον καθαρισμό με λέιζερ, μικροψηγ- 
ματοβολή και επίθεμα σεπιόλιθου (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙ.γ. Λεπτομέρεια της περιοχής ΜΙ μετά τον καθαρισμό με μι- 
κροψηγματοβολή (χ40). (Στερεομικροσκόπιο) (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙ.γ. Λεπτομέρεια της περιοχής M2 μετά τον καθαρισμό με μι- 
κροψηγματοβολή (χ40). (Στερεομικροσκόπιο) (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙ.γ. Λεπτομέρεια της περιοχής Μ4 μετά τον καθαρισμό με μι- 
κροψηγματοβολή (χ40). (Στερεομικροσκόπιο) (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙ.γ. Λεπτομέρεια της περιοχής Ε.Σ. μετά τον καθαρισμό με 
επίθεμα σεπιόλιθου (χ40). (Στερεομικροσκόπιο) (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙ.γ. Λεπτομέρεια της περιοχής Λυν μετά τον καθαρισμό με 
υπεριώδες λέιζερ (χ20). Αριστερά η αρχική επιφάνεια με την κρούστα και 
δεξιά η καθαρισμένη περιοχή. (Στερεομικροσκόπιο) (Αρχείο ΕΣΜΑ). 
Δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙ.γ. Λεπτομέρεια της περιοχής ΛΙΚ μετά τον καθαρισμό με 
υπέρυθρο λέιζερ (χ20). Δεξιά η αρχική επιφάνεια με την κρούστα και αρι
στερά η καθαρισμένη περιοχή. (Στερεομικροσκόπιο) (Αρχείο ΕΣΜΑ). 
Δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙ.γ. Λεπτομέρεια της περιοχής Λ1 μετά τον καθαρισμό με λέι
ζερ (χ40). (Στερεομικροσκόπιο) (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙ.γ. Λεπτομέρεια της περιοχής Λ4 μετά τον καθαρισμό με λέι
ζερ (χ40). (Στερεομικροσκόπιο) (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙ.γ. Λεπτομέρεια της περιοχής Λ2 μετά τον καθαρισμό με λέι
ζερ (χ40). (Στερεομικροσκόπιο) (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙ.γ. Λεπτομέρεια της περιοχής Λ3 μετά τον καθαρισμό με λέι
ζερ (χ20). Δεξιά η αρχική επιφάνεια. (Στερεομικροσκόπιο)
(Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙ.γ. Λεπτομέρεια της περιοχής Λ2α μετά τον καθαρισμό με 
λέιζερ (χ40). (Στερεομικροσκόπιο) (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙ.γ. Λεπτομέρεια της περιοχής Λ3α μετά τον καθαρισμό με 
λέιζερ (χ40). (Στερεομικροσκόπιο) (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙ.γ. Λεπτομέρεια της περιοχής Λ5 μετά τον καθαρισμό με λέι
ζερ (χ40). (Στερεομικροσκόπιο) (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙ.γ. Λεπτομέρεια της περιοχής Λ10 μετά τον καθαρισμό με 
λέιζερ (χ20). Δεξιά η αρχική επιφάνεια με την κρούστα και αριστερά η κα
θαρισμένη περιοχή. (Στερεομικροσκόπιο) (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙ.γ. Λεπτομέρεια της περιοχής Λ5 μετά τον καθαρισμό με 
λέιζερ. (Πολωτικό μικροσκόπιο). Φωτ. Ε. Δήμου (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙ.γ. Λεπτομέρεια της περιοχής ΔΙΟ μετά τον καθαρισμό με 
λέιζερ. (Πολωτικό μικροσκόπιο). Φωτ. Ε. Δήμου (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙ.γ. Λεπτομέρεια της περιοχής ΜΙ μετά τον καθαρισμό με μι- 
κροψηγματοβολή. (Πολωτικό μικροσκόπιο). Φωτ. Ε. Δήμου 
(Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙ.γ. Λεπτομέρεια της περιοχής M2 μετά τον καθαρισμό με μι- 
κροψηγματοβολή. (Πολωτικό μικροσκόπιο). Φωτ. Ε. Δήμου 
(Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙ.γ. Λεπτομέρεια της περιοχής Μ4 μετά τον καθαρισμό με μι- 
κροψηγματοβολή. (Πολωτικό μικροσκόπιο). Φωτ. Ε. Δήμου (Αρχείο ΕΣΜΑ).
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Φωτ. 82.

Φωτ. 83.

Φωτ. 84.

Φωτ. 85.

Φωτ. 86.

Φωτ. 87. 
Φωτ. 88.

Φωτ. 89.

Φωτ. 90.

Φωτ. 91.

Φωτ. 92.

Φωτ. 93.

Φωτ. 94.

Φωτ. 95.

Φωτ. 96.

Φωτ. 97.

Φωτ. 98.

Φωτ. 99.

Φωτ. 100.

Φωτ. 101.

Φωτ. 102.

Δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙ.γ. Λεπτομέρεια της περιοχής Ε.Σ. μετά τον καθαρισμό με 
επίθεμα σεπιόλιθου. (Πολωτικό μικροσκόπιο). Φωτ. Ε. Δήμου 
(Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙ.γ. Λεπτομέρεια της περιοχής Λυν μετά τον καθαρισμό με 
υπεριώδες λέιζερ. (Πολωτικό μικροσκόπιο). Φωτ. Ε. Δήμου 
(Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙ.γ. Λεπτομέρεια της περιοχής ΔΙΚ μετά τον καθαρισμό με 
υπέρυθρο λέιζερ. (Πολωτικό μικροσκόπιο). Φωτ. Ε. Δήμου 
(Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙ.γ. Λεπτομέρεια της περιοχής Λ2 μετά τον καθαρισμό με λέι
ζερ. (Πολωτικό μικροσκόπιο). Φωτ. Ε. Δήμου (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙ.γ. Λεπτομέρεια της περιοχής Λ3 μετά τον καθαρισμό με λέι
ζερ. (Πολωτικό μικροσκόπιο). Φωτ. Ε. Δήμου (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Γλυπτό 8350. Κατά τον καθαρισμό με μικροψηγματοβολή (Αρχείο ΕΣΜΑ). 
Γλυπτό 8350. Μετά τον καθαρισμό με μικροψηγματοβολή και επίθεμα μπε- 
ντονίτη (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Γλυπτό 8350. Λεπτομέρεια της περιοχής ΜΙ μετά τον καθαρισμό με μικρο- 
ψηγματοβολή (χ20). (Στερεομικροσκόπιο) (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Γλυπτό 8350. Λεπτομέρεια της περιοχής M2 μετά τον καθαρισμό με μικρο- 
ψηγματοβολή (χ20). (Στερεομικροσκόπιο) (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Γλυπτό 8350. Λεπτομέρεια της περιοχής M3 μετά τον καθαρισμό με μικρο- 
ψηγματοβολή (χ22). (Στερεομικροσκόπιο) (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Γλυπτό 8350. Λεπτομέρεια της περιοχής Ε.Μ. μετά τον καθαρισμό με επί
θεμα μπεντονίτη (χ20). (Στερεομικροσκόπιο) (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Γλυπτό 19651. Μετά τις δοκιμές καθαρισμού με λέιζερ και μικροψηγματοβολή 
(Αρχείο ΕΣΜΑ).
Γλυπτό 19651. Λεπτομέρεια της επιφάνειας μετά τον καθαρισμό με λέιζερ 
και μικροψηγματοβολή (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Γλυπτό 19651. Λεπτομέρεια της επιφάνειας μετά τον καθαρισμό με λέιζερ 
(Αρχείο ΕΣΜΑ).
Γλυπτό 19651. Λεπτομέρεια της επιφάνειας μετά τον καθαρισμό με λέιζερ 
και μικροψηγματοβολή (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Γλυπτό 19651. Λεπτομέρεια της επιφάνειας μετά τον καθαρισμό με λέιζερ 
(Αρχείο ΕΣΜΑ).
Γλυπτό 19651. Λεπτομέρεια της περιοχής ΜΙ μετά τον καθαρισμό με μικρο- 
ψηγματοβολή (χ20). Δεξιά η αρχική επιφάνεια με την κρούστα και αριστε
ρά η καθαρισμένη περιοχή (Αρχείο ΕΣΜΑ).

Γλυπτό 19651. Λεπτομέρεια της περιοχής M2 μετά τον καθαρισμό με μι- 
κροψηγματοβολή (χ40). (Στερεομικροσκόπιο) (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Γλυπτό 19651. Λεπτομέρεια της περιοχής Μ4 μετά τον καθαρισμό με μι- 
κροψηγματοβολή (χΐθ). Αριστερά η αρχική επιφάνεια με την κρούστα και 
δεξιά η καθαρισμένη περιοχή (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Γλυπτό 19651. Λεπτομέρεια της περιοχής Λ1 μετά τον καθαρισμό με λέι
ζερ (χ40). (Στερεομικροσκόπιο) (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Γλυπτό 19651. Λεπτομέρεια της περιοχής Λ9 μετά τον καθαρισμό με λέι
ζερ (χ20). (Στερεομικροσκόπιο) (Αρχείο ΕΣΜΑ).
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Φωτ. 103. 

Φωτ. 104. 

Φωτ. 105. 

Φωτ. 106. 

Φωτ. 107. 

Φωτ. 108.

Φωτ. 109. 
Φωτ. 110.

Φωτ. 111. 
Φωτ. 112.

Φωτ. 113. 

Φωτ. 114. 

Φωτ. 115. 

Φωτ. 116.

Φωτ. 117.

Φωτ. 118. 

Φωτ. 119.

Φωτ. 120.

Φωτ. 121. 
Φωτ. 122. 
Φωτ. 123. 
Φωτ. 124.

Φωτ. 125.

Γλυπτό 19651. Λεπτομέρεια της περιοχής Λ10 μετά τον καθαρισμό με λέι
ζερ (χ20). (Στερεομικροσκόπιο) (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Γλυπτό 19651. Λεπτομέρεια της περιοχής Λ12 μετά τον καθαρισμό με λέι
ζερ (χ20). (Στερεομικροσκόπιο) (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Ο.Κ.4.9 (Ν). Η αρχική επιφάνεια με τις επικαθίσεις αιθάλης σε έγχρωμα 
επιφανειακά στρώματα (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Ο.Κ.4.9 (Ν). Η περιοχή Μ μετά τον καθαρισμό με μικροψηγματοβολή 
(Αρχείο ΕΣΜΑ).
Ο.Κ.3.12 (Β). Η περιοχή Α.Γ. μετά την 9η εφαρμογή της αναστροφής της 
γύψου και η περιοχή Μ μετά τη μικροψηγματοβολή (Αρχείο ΕΣΜΑ). 
Ο.Κ.3.12 (ΒΔ). Η αρχική επιφάνεια με την ομοιόμορφη κρούστα με ανα- 
κρυσταλλώσεις κατά τόπους και την κρούστα με ανακρυσταλλώσεις σε έγ
χρωμα επιφανειακά στρώματα (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Ο.Κ.3.12 (ΒΔ). Μετά τον καθαρισμό με επιθέματα και μικροψηγματοβολή. 
Ο.Κ.Κ.4.(Δ). Πριν από τον καθαρισμό των επικαθίσεων αιθάλης, της ομοι
όμορφης, συμπαγούς κρούστας και της κρούστας με ανακρυσταλλώσεις 
(Αρχείο ΕΣΜΑ).
Ο.Κ.Κ.4.(Δ). Μετά τον καθαρισμό με λέιζερ (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Θράνος Δ.Θ.Σ.5. Η αρχική επιφάνεια με τις επικαθίσεις αιθάλης και την 
κρούστα με ανακρυσταλλώσεις σε έγχρωμα επιφανειακά στρώματα 
(Αρχείο ΕΣΜΑ).
Θράνος Δ.Θ.Σ.5. Η επιφάνεια μετά τον καθαρισμό με λέιζερ.
(Αρχείο ΕΣΜΑ).
Θράνος Δ.Θ.Σ.5. Λεπτομέρεια της περιοχής Λ1 μετά τον καθαρισμό με 
λέιζερ (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Θράνος Δ.Θ.Σ.5. Λεπτομέρεια της περιοχής Λ2 μετά τον καθαρισμό με 
λέιζερ (Αρχείο ΕΣΜΑ).
ΕΡΕΧΘΕΙΟ. Παραστάδα 512. Η αρχική επιφάνεια με ομοιόμορφη συμπα
γή κρούστα σε έγχρωμα επιφανειακά στρώματα. Φωτ. Σ. Μαυρομμάτης 
(Αρχείο ΕΣΜΑ).
ΕΡΕΧΘΕΙΟ. Παραστάδα 512. Λεπτομέρεια των περιοχών Λ1-Λ4 μετά 
τον καθαρισμό με λέιζερ. Φωτ. Σ. Μαυρομμάτης (Αρχείο ΕΣΜΑ). 
ΕΡΕΧΘΕΙΟ. Ορθοστάτης 527. Μετά τον καθαρισμό με λέιζερ. Φωτ. Σ. 
Μαυρομμάτης (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Γείσο 14001 /β. Η αρχική επιφάνεια με επικαθίσεις αιθάλης, συμπαγή 
κρούστα με καλή πρόσφυση και κρούστα με ανακρυσταλλώσεις.
(Αρχείο ΕΣΜΑ).
Γείσο 14001 /β. Η επιφάνεια μετά τον καθαρισμό με λέιζερ.
(Αρχείο ΕΣΜΑ).
Γείσο 14001 /β. Επικαθίσεις αιθάλης σε μάρμαρο (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Γείσο 14001/β. Κρούστα με καλή πρόσφυση στην επιφάνεια του μαρμάρου. 
Γείσο 14001 /β. Κρούστα με ανακρυσταλλώσεις (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Γείσο 14001 /β. Η περιοχή Αία μετά τον καθαρισμό με λέιζερ. Φωτ. Π. 
Πουλή (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Γείσο 14001/β. Λεπτομέρεια της περιοχής Λ2 μετά τον καθαρισμό με λέι
ζερ. Φωτ. Π. Πουλή (Αρχείο ΕΣΜΑ).
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Φωτ. 126. 

Φιοτ. 127. 

Φωτ. 128.

Φωτ. 129.

Φωτ. 130. 

Φ(οτ. 131. 

Φωτ. 132. 

Φωτ. 133. 

Φωτ. 134. 

Φωτ. 135.

Γείσο 14001 /β. Τμήμα της περιοχής Λ3α μετά τον καθαρισμό με λέιζερ. 
Φωτ. Π. Πουλή (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Λίθος Δ.Ζ.ΧΙΙ. Λεπτομέρεια της επιφάνειας με επικαθίσεις αιθάλης σε έγ
χρωμα επιφανειακά στρώματα (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Λίθος Δ.Ζ.ΧΙΙ. Λεπτομέρεια των περιοχών Μ, Ε.Σ. και Λ μετά τον καθα
ρισμό με μικροψηγματοβολή, επίθεμα σεπιόλιθου και λέιζερ.
(Αρχείο ΕΣΜΑ).
Λίθος Δ.Ζ.ΐν. Λεπτομέρεια της επιφάνειας με συμπαγή κρούστα και κρού
στα με ανακρυσταλλώσεις σε έγχρωμα επιφανειακά στρώματα.
(Αρχείο ΕΣΜΑ).
Λίθος Δ.Ζ.ΐν. Οι περιοχές Λ1-Λ6 μετά τον καθαρισμό με λέιζερ.
(Αρχείο ΕΣΜΑ).
Λίθος Δ.Z.XIII. Η περιοχή Ε.Σ. μετά τον καθαρισμό με επίθεμα σεπιόλι
θου (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Λίθος Δ.Z.XIII. Η περιοχή Λ1 μετά τον καθαρισμό με λέιζερ.
(Αρχείο ΕΣΜΑ).
Λίθος Δ.Z.XIII. Η περιοχή Λ2 μετά τον καθαρισμό με λέιζερ.
(Αρχείο ΕΣΜΑ).
Λίθος Δ.Ζ.νΐ. Οι περιοχές Μ, Λ1, Λ2 μετά τον καθαρισμό με μικροψηγ- 
ματοβολή και λέιζερ αντίστοιχα (Αρχείο ΕΣΜΑ).
Λίθος Δ.Ζ.ν. Η περιοχή Ε.Σ. μετά την εφαρμογή επιθέματος σεπιόλιθου. 
Δεν επιτεύχθηκε καθαρισμός (Αρχείο ΕΣΜΑ).
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πιν. 1. 

Πιν. 2.

Πιν. 3.

Πιν. 4.

Πιν. 5.

Πιν. 6.

Πιν. 7.

Πιν. 8.

Πιν. 9.

Πιν. 10. 

Πιν. 11.

Πιν. 12. 

Πιν. 13.

Χρωματομετρικές τιμές αρχιτεκτονικών μελών του Παρθενώνα.

Συνθήκες δοκιμών καθαρισμού με τη μέθοδο της μικροψηγματοβολής, 
όταν το υπόστρωμα είναι μάρμαρο.

Συνθήκες δοκιμών καθαρισμού με τη μέθοδο των επιθεμάτων προσροφη- 
τικών αργίλων, όταν το υπόστρωμα είναι μάρμαρο.

Συνθήκες δοκιμών καθαρισμού με τη μέθοδο της αναστροφής της γύψου, 
όταν το υπόστρωμα είναι μάρμαρο.

Συνθήκες δοκιμών καθαρισμού με τη μέθοδο λέιζερ, όταν το υπόστρωμα 
είναι μάρμαρο.

Συνθήκες δοκιμών καθαρισμού με τη μέθοδο της μικροψηγματοβολής, 
όταν υπόστρωμα είναι τα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα.

Συνθήκες δοκιμών καθαρισμού με τη μέθοδο των επιθεμάτων προσροφη- 
τικών αργίλων, όταν υπόστρωμα είναι τα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα.

Συνθήκες δοκιμών καθαρισμού με τη μέθοδο της αναστροφής της γύψου, 
όταν υπόστρωμα είναι τα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα.

Συνθήκες δοκιμών καθαρισμού με τη μέθοδο λέιζερ, όταν υπόστρωμα εί
ναι τα έγχρωμα επιφανειακά στρώματα.

Χρωματομετρικά αποτελέσματα των δοκιμών.

Αναλογία γύψου - ασβεστίτη στο στρώμα της κρούστας πριν και μετά τον 
καθαρισμό.

Χαρακτηριστικά του συστήματος λέιζερ που χρησιμοποιήθηκε στις δοκιμές.

Προτεινόμενες προδιαγραφές για το σύστημα λέιζερ για τον καθαρισμό 
της Δυτικής Ζωφόρου.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διάγρ.

Αιάγρ.

Αιάγρ.

Διάγρ.

Διάγρ.

Διάγρ.

Διάγρ.

Διάγρ.

Διάγρ.

Διάγρ.

Διάγρ.

1. Οξείδιο αλουμινίου: Περιθλασιμετρία αχτίνων X.

2. Υαλοσφαιρίδια: Περιθλασιμετρία αχτίνων X.

3. Σεπιόλιθος: Περιθλασιμετρία αχτίνων X.

4. Μπεντονίτης: Περιθλασιμετρία αχτίνων X.

5. Δοκίμιο Δ.Ζ.ΧΙΙ. Ανάλυση κρούστας με SEM-EDX.

6. Δοκίμιο Δ.Z.VIII.2. Ανάλυση κρούστας με XRD πριν από την αναστροφή 
της γύψου.

7. Δοκίμιο Δ.Z.VIII.2. Ανάλυση κρούστας με XRD μετά την αναστροφή της 
γύψου.

8. Δοκίμιο Δ.Z.VIII.2. Ανάλυση κρούστας μετά την εφαρμογή επιθέματος σε- 
πιόλιθου.

9. Ερέχθειο. Δοκός Α. Ανάλυση με XRD κρούστας με ανακρυσταλλώσεις.

10. Ερέχθειο. Δοκός Α. Ανάλυση κρούστας μετά τον καθαρισμό με λέιζερ IR.

11. Ερέχθειο. Δοκός Α. Ανάλυση κρούστας μετά τον καθαρισμό με λέιζερ 
UV + IR.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

Σχ. 1. Λίθος Δ.Ζ.ΐν. Χαρτογράφηση των έγχρωμων επιφανειακών στρωμάτων. 
(Αρχείο ΕΣΜΑ)

Σχ. 2. Λίθος A.Z.IV. Χαρτογράφηση των επικαθίσεων ανάλογα με τη μορφή της 
κρούστας. (Αρχείο ΕΣΜΑ)

Σχ. 3. Λίθος A.Z.VI. Χαρτογράφηση των έγχρωμων επιφανειακών στρωμάτων. 
(Αρχείο ΕΣΜΑ)

Σχ. 4. Λίθος A.Z.VI. Χαρτογράφηση των επικαθίσεων ανάλογα με τη μορφή της 
κρούστας. (Αρχείο ΕΣΜΑ)
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