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Samenvatting g 

All  tientallen jaren bestuderen conserveringswetenschappers de materialen 
diee voorkomen in schilderijen. In het algemeen concentreren zij zich op de 
problemenn met betrekking tot het bewaren van de kunstwerken of op de 
geschiedeniss van de schildertechniek. Het onderzoek van schilderijen is niet 
eenvoudig;; een groot probleem in "eerder" onderzoek is de complexiteit van 
schilderijj  monsters. Niet alleen zijn schildersmaterialen mengsels van moleculen 
diee complexe veranderingen hebben ondergaan ten gevolge van 
verouderingsprocessen,, maar bovendien is het nemen van een monster van zoiets 
uniekss en kostbaars als een schilderij zeer problematisch. 

Ditt proefschrift gaat over het gebruik van laser-desorptie 
massaspectrometriee (LDMS) als nieuwe analytische techniek voor 
conserveringswetenschap.. In het bijzonder voor onderzoek aan natuurlijk en 
synthetischee (kunstmatige) organische pigmenten (en kleurstoffen) die voorkomen 
inn schilderijen. LDMS is in het verleden door natuurkundigen een scheikundigen 
mett succes gebruikt voor de analyse van oppervlakken. In het hier beschreven 
werkk is deze veelbelovende techniek voor het eerst toegepast op de analyse van 
kunstenaarsmaterialenn en in het onderzoek van dwarsdoorsneden van verfmonsters. 
Hett analytisch werk is geconcentreerd op de studie van organische pigmenten die 
voorkomenn in moderne schilderijen en schilderijen van oude meesters. 

Dee ontwikkeling van LDMS ten behoeve van het onderzoek van 
schilderijenn vereiste een aantal technische aanpassingen. Om de analyse van 
microscopischee monsters en van ingebedde verfdwarsdoorsneden mogelijk te 
makenn is een speciale monsterhouder ontworpen. De prestaties en eigenschappen 
vann twee instrumenten, een time-of-flight en een op AMOLF gebouwde ion trap 
massaspectrometer,, zijn in een voorstudie geïnventariseerd. De resultaten van deze 
experimentenn worden behandeld in de Hoofdstukken 3 en 8. Zij verschaffen 
inzichtt in de voor- en nadelen van elk van de twee technieken. Het belangrijkste 
voordeell  van het gebruik van LDMS voor onderzoek aan verfmaterialen is de 
mogelijkheidd om met een hoog ruimtelijk oplossend vermogen (>10 micrometer) 
ruimtelijkk opgeloste oppervlakte-analyse te doen aan zeer kleine hoeveelheden 
monster.. De monstervoorbereiding bleek een essentiële factor voor het succes van 
oppervlakte-analysee met behulp van LDMS. Hoofdstuk 8 beschrijft de 
inspanningenn die geleverd zijn om de voorbereiding van het oppervlak van 
verfdwarsdoorsnedenn te verbeteren. Het beschrijft een nieuwe polijstrnethode die 
werdd ontwikkeld om de verspreiding van inbedmateriaal ten gevolge van het 
doorsnijdenn van het monster te elimineren. De werking van deze methode is 
geverifieerdd met verschillende nauwkeurige methoden voor oppervlakte-analyse. 
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Hoofdstukk 3 behandelt een aantal fenomenen die aan het gebruik van de 
laserr voor bemonstering en analyse in de massaspectrometer zijn verbonden. De 
aardd van de ionen, die worden gedetecteerd, en dus de analytische informatie, die 
voortkomtt uit de metingen, is direct gerelateerd aan de keuze van de experimentele 
parameters.. Voorbeelden daarvan zijn de oppervlakte-eigenschappen van het 
monster,, de vermogensdichtheid van de laser, de druk in het instrument en de 
tijdschaall  van de experimenten. Door deze bevindingen werd duidelijk hoe de 
experimentelee condities moesten worden geoptimaliseerd om de grootste 
hoeveelheidd informatie uit de LDMS te halen. Het oppervlak van de 
dwarsdoorsnedemonsterss moet glad gepolijst zijn en een zo klein mogelijke 
ruwheidd hebben. Studies van de vermogensdichtheid van de laser wezen uit dat 
minimalee hoeveelheden energie de beste garantie waren voor hoge kwaliteit van de 
analytischee informatie en een beperkte monsterconsumptie. Testen met pure 
referentieverbindingenn lieten zien dat de analyse van monsters die op cellulose 
TLC-platenn aangebracht zijn, goede resultaten oplevert. De beste desorptie- en 
ionisatieresultatenn werden verkregen als de laserschoten elkaar snel opvolgden. 

Inn hoofdstuk 4 en 5 worden twee ionisatiemethoden voor LDMS analyse 
vann flavonoide en anthrachinon-achtige referentiematerialen vergeleken, te weten 
LDII  en MALDI . LDI is de directe laserdesorptie en ionisatie vanaf het 
monsteroppervlak;; bij MALDI wordt een sterke chromofoor (matrix) aangebracht 
omm ionvorming te bevorderen. Deze experimenten brachten een aantal 
fundamentelee karakteristieken van LDMS aan organische pigmenten aan het licht. 
Dee LDI spectra lieten zien dat ionen voornamelijk gevormd worden als 
geprotoneerdee moleculen en als enkelvoudige of meervoudige alkali-adductionen. 
Dee onverwachte vorming van meervoudige alkali-adductionen wordt verklaard als 
hett gevolg van veranderingen in het monsteroppervlak door interactie tussen 
laserlichtt en materie tijdens de analyse. Daarnaast werden dimere ionen 
waargenomen,, terwijl de fragmentatie van ionen nauwelijks werd waargenomen. 
Dezee resultaten gaven ook aan dat tijdens het LDI proces ablatie plaatsvindt en niet 
desorptiee (zoals de naam van de techniek suggereert). Tenslotte werd uit de 
signaalintensiteitt afgeleid dat grote hoeveelheden relevante ionen verkregen 
wordenn bij lage laserintensiteiten. Daardoor was het mogelijk om, gebruik makend 
vann een ITMS instrument, een meervoudige massaspectrometrische analyse (MS") 
uitt te voeren aan de ionen. Deze experimenten bewezen met name hun nut indien 
MS"" additionele analytische informatie verschafte, hetgeen essentieel was voor 
structuuridentificatie.. MALDI experimenten overigens bleken eveneens succesvol 
maarr gaven gezien de goede kwaliteit van het LDI signaal geen additionele 
analytischee informatie. 

Gezienn vanuit de analyse, zetten hoofdstuk 4 en 5 LDMS neer als een 
waardevoll  gereedschap voor de analyse van flavonoïden en anthrachinon-achtige 
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pigmenten.. Alle monsters die geanalyseerd zijn gaven goede LDI-MS resultaten. 
MS/MSS bewees zijn nut in het maken van onderscheid tussen de drie flavonoïde 
isomerenn luteoline, morin(e) en kampferol. Gecomplexeerde vormen van alizarine 
zijnn succesvol onderzocht met behulp van LDI alhoewel de alizarine-lak monsters 
zeerr gecompliceerde spectra opleveren. Testen voor plaats opgeloste LDMS 
analysee gebruikmakend van een gefocusseerde laser bundel waren positief voor 
eenn flavonoïde op het oppervlak van een geverfde wolvezel. Daar staat tegenover 
datt LDMS analyse in sommige andere gevallen niet succesvol was. Het was 
bijvoorbeeldd met LDMS/MS niet mogelijk om verschillende groepen flavonoïde-
isomerenn te onderscheiden, zoals quercitine van morine en apigenine van genistein. 
LDMSS van flavonoïde lakken was ook niet succesvol voor de moleculaire 
karakterseringg van de gecomplexeerde vorm. Tenslotte moet worden opgemerkt 
wordenn dat met behulp van LDI (MS) alleen de belangrijkste componenten van 
flavonoïdee en anthrachinone plantenextracten geïdentificeerd konden worden. 
Chromatografiee (in het bijzonder HPLC) kan ook de componenten die in mindere 
matee aanwezig zijn identificeren en levert zo nog steeds meer informatie. 

Inn hoofdstuk 6 wordt het LDMS onderzoek uitgebreid met het blauwe 
pigmentt indigo. LDMS blijkt een goede techniek om natuurlijke en synthetische 
indigoo van elkaar te onderscheiden. Teneinde LDMS van indigohoudende 
verfmengselss te bestuderen werd indigo gemengd met loodwit en/of lijnolie. In 
mengselss met loodwit lieten de spectra een sterke bijdrage van loodgerelateerde 
piekenn zien. Dit wijst op reacties tussen indigo en loodwit in de vaste fase die 
plaatsvindenn onder invloed van de UV laser. Ruimtelijk opgeloste analyse was 
succesvoll  voor de directe identificatie van indigo op een geverfde vezel en in 
dwarsdoorsnedenn van verfmonsters. Er werd echter wel een significante 
verminderingg van de signaalintensiteit waargenomen vergeleken met buikanalyse. 
Dee onregelmatige ionenproductie van het oppervlak van dwarsdoorsneden 
benadruktee het belang van monstervoorbereiding. Het aanbrengen van een dunne 
laagg matrix op het oppervlak van de dwarsdoorsnede leidde niet tot een verbetering 
vann de resultaten. Dit duidt op een fenomeen van erosie aan het oppervlak dat 
plaatsvindtt gedurende het polijsten van zachtere gebieden waarbij indigo preferent 
verwijderdd wordt van het monsteroppervlak. 

Inn hoofdstuk 7 wordt de waarde van LDMS gedemonstreerd voor de 
analysee en karakterisering van moderne pigmenten. De massaresolutie van de 
TOF-MSS is toereikend voor bepaling van de molecuulfoimule van meervoudig 
gechloreerdee en meervoudig gebromeerde stoffen door gebruik te maken van de 
isotoopverdelingg van deze elementen. De analyse van quinacridon pigmenten 
toontt aan dat het mogelijk is om verschillende stoffen gelijktijdig in een mengsel te 
identificeren.. Met de MALDI techniek konden sporen van additieven in 
pigmentenn gedetecteerd worden, wat demonstreert dat techniek geschikt is voor het 
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onderzoekenn van de zuiverheid van monsters. Jammergenoeg kan de hoge 
intensiteitt van pieken bij lage massa in MALDI-spectra het signaal van de te 
onderzoekenn componenten echter vertroebelen. Pigmenten in acrylaat 
emulsievervenn worden selectief gedesorbeerd bij een lage vermogensdichtheid van 
dee laser. In tegenstelling tot DTMS geeft LDMS geen informatie over het 
bindmiddell  van deze verf. 

Alss eindconclusie kan gesteld worden dat de experimenten die in dit 
proefschriftt beschreven staan laten zien dat LDMS nuttig kan worden toegepast in 
dee conserveringswetenschap. De nieuwe mogelijkheden die door LDMS geboden 
wordenn voor massaspectrometrisch onderzoek van organische pigmenten direct 
aann het oppervlak van verfdwarsdoorsneden betekenen een belangrijke verbetering. 
Plaatss opgeloste experimenten aan het oppervlak van verfdwarsdoorsneden 
toondenn aan dat het mogelijk is een pigment, of een mengsel van pigmenten, 
positieff  te identificeren in een individuele laag van ongeveer 10 micrometer. 
Daarnaastt biedt het gebruik van een ITMS de mogelijkheid tot MS" onderzoek. 
Aann de andere kant identificeert deze studie de voorwaarden en beperkingen voor 
hett gebruik van LDMS. Zij laat zien dat de techniek beperkt wordt door een aantal 
complicatiess die hun oorsprong vinden in het bemonsteren met behulp van de laser. 
Dee analyse is niet zonder complicaties toe te passen en is niet onder alle 
omstandighedenn succesvol. Hierdoor is het gebruik van LDMS met name nuttig in 
combinatiee met andere gangbare analytische technieken zoals microscopie en 
chromatografie. . 
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