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Samenvatting g 

Doorr de eeuwen heen zijn schilderijen gebruikt als manier om expressie te 
gevenn aan de verbeelding en het waarnemen van de mens. In de Middeleeuwen 
gebruiktee men hiervoor al een mengsel van pigmenten met bindmiddelen als 
lijnzaadolie,, papaverolie of walnotenolie. Het was bekend dat deze zogenaamde 
drogendee oliën onder invloed van de lucht een elastische film vormen. Hoewel 
olieverff  al eeuwen gebruikt wordt zijn er nog vele vraagtekens met betrekking tot 
dee eigenschappen, het gebruik, het drogen en verouderen van het olieverf systeem, 
ondankss al onze kennis op het gebied van fysische en chemische verschijnselen en 
dee beschikbaarheid van een breed assortiment aan analytische apparatuur en 
methoden. . 

Vanaff  het moment dat een schilderij gemaakt is, kan het beschouwd worden als 
eenn in de tijd veranderend systeem ten gevolge van processen die op moleculair 
niveauu plaatsvinden. Een aantal van deze processen, zoals bijvoorbeeld oxidatie, is 
noodzakelijkk om de verf te laten drogen. Aan de andere kant hebben dezelfde 
processenn een negatieve invloed op de duurzaamheid van het organische en 
anorganischee materiaal waaruit het schilderij is opgebouwd. De veranderingen die 
inn de verf optreden worden vooral beïnvloed door factoren als temperatuur, 
luchtvochtigheid,, lichtintensiteit en de aanwezigheid van verontreinigingen in de 
lucht.. Op den duur zullen die processen leiden tot het verval van het kunstwerk, 
hetgeenn we met de huidige kennis als onomkeerbaar kunnen zien. Het samenspel 
vann de afbraakprocessen hangt af van een groot aantal variabelen, die uiteindelijk 
bepalenn wat de eigenschappen en de kwaliteit van de verf zullen zijn. Ook de 
methodenn van verfbereiding en de manier waarop de verf door de schilder 
opgebrachtt worden zijn hierop van invloed. Door het grondig bestuderen van de 
veranderingenn op moleculair niveau kan men echter een beter inzicht krijgen in de 
chemischee toestand van de verf. Hierdoor zijn we beter in staat een inschatting te 
makenn van hoe het schilderij behandeld moet worden bij een restauratie opdat geen 
off  minimale schade aan het schilderij wordt toegebracht en een verdere afbraak 
vertraagdd wordt. 

Dezee dissertatie wil een bijdrage leveren aan de analyse en begrip van de interne 
chemiee van het olieverfsysteem gedurende de ontwikkeling in de tijd. In het eerste 
hoofdstukk wordt een korte introductie gegeven van de historische ontwikkeling van 
(olie)verf,, gevolgd door een samenvatting van de meest belangrijke publicaties die 
verschenenn zijn op het gebied van het analytische onderzoek aan 
olieverfschilderijen.. Daarna volgt een beknopte weergave van de overige 
hoofdstukken.. Vervolgens wordt in Hoofdstuk 2 een uitgebreid literatuuroverzicht 
gegevenn van de eigenschappen en de relevante chemie van olieverf. Besproken 
wordenn de traditionele methoden van bereiding van de verse olie, de effecten 
daarvann op de samenstelling van de olie, het harden van de olie(verf) en de 
eventuelee interacties van organische en anorganische pigmenten, die aan de olie 
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wordenn toegevoegd. Hierbij is vooral speciale aandacht besteed aan de resulterende 
chemischee samenstelling en de effecten daarvan op het verouderingsproces. De 
verschillendee ontwikkelingsstadia worden samengevat in een theoretisch model dat 
aann het eind van het hoofdstuk gepresenteerd wordt. De hoofdgedachte, de 
overgangg van een netwerk van triacylglycerolen naar een metaal gebonden 
ionomeerr netwerk, door de hydrolyse van de glycerol esterbindingen en de 
interactiee met pigmenten, zal hierbij worden geponeerd en nader uitgewerkt. 

Hett werk dat in deze dissertatie wordt beschreven heeft vooral betrekking 
opp het analytisch chemisch onderzoek aan olieverfsystemen en de informatie die 
kann worden verkregen met deze studies in relatie tot de veroudering van olieverf. 
Verschillendee analytische methoden worden beschreven, die gebruikt zijn om de 
afbraakproductenn en de netwerken die gevormd worden tijdens het bereiden van 
eenn aantal traditionele lijnzaadoliën te onderzoeken. De technieken waar hierbij 
gebruikk van gemaakt is zijn hoge prestatie op molecuulgrootte scheidende 
chromatografiee (HPSEC), Fourier transformatie infrarood spectroscopie (FTIR), 
hogee prestatie vloeistof chromatografie - atmosferische druk chemische ionisatie -
massaspectrometriee (HPLC-APCI-MS), direct temperatuur opgeloste 
massaspectrometriee (DTMS), matrix geassisteerde laser desorptie/ionisatie 
vluchttijdd massaspectrometrie (MALDI-TOF-MS) en electrospray-ionisatie 
Fourier-transformatie-ionen-cyclotron-resonantiee massaspectrometrie (ESI-
FTICR-MS).. In Hoofdstuk 3 worden de verkregen resultaten vergeleken en 
geëvalueerd.. De verscheidene 19deeeuwse methoden van oliebereiding blijken een 
grotee invloed te hebben op de samenstelling van de olie gebruikt voor de 
verfbereiding.. Cis-trans isomerisatie en oxidatie worden in verschillende mate 
waargenomen.. Oliën, die behandeld zijn in aanwezigheid van lood vertonen een 
toegenomenn inbouw van zuurstof en bovendien worden afwijkende oxidatie 
patronenn waargenomen. Het zijn vooral de verhitte oliën die een toename in 
molecuulgroottee vertonen: er worden oligomeren tot aan hexameren gevormd. 

Dee combinatie van desorptie/pyrolyse en massaspectrometrie als een 
"fingerprinting"techniekk voor de analyse van lijnzaadolie en daarop gebaseerde 
vervenn wordt beschreven in Hoofdstuk 4. Deze benadering maakt het mogelijk 
informatiee te verkrijgen over de chemische en fysische eigenschappen van de 
gedroogdee verf. Direct temperatuur opgeloste massaspectrometrie (DTMS) van 
relevantee referentiematerialen zoals vrije vetzuren, metaalzepen, en 
triacylglycerolen,, alsmede gedroogde en verouderde verf, wordt gepresenteerd aan 
dee hand van totale ionen stroom verdelingen en 16 eV ionisatie massaspectra. De 
toepasbaarheid,, en de voor- en nadelen van de techniek worden hierbij in detail 
bediscussieerd.. Er wordt aangetoond dat DTMS niet alleen informatie geeft over 
dee relatief vluchtige niet-vernette componenten in een olieverfmonster maar ook de 
aanwezigheidd van vernet materiaal en/of metaal zepen kan laten zien. 

Naastt de vernette systemen worden ook laag-moleculaire afbraakproducten 
inn de verf gevormd ten gevolge van de oxidatieve splitsing van de triacylglycerolen 
enn de hydrolyse van hun esterbindingen. Deze fractie van het verfsysteem is in 
naderr detail gekarakteriseerd. De analytische resultaten verkregen met 
gaschromatografiee en "on-column" injectie (GC/MS) na nat-chemische opwerking 
enn met on-line Curie punt pyrolyse (Cu-Py) GC/MS met behulp van in-situ 
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(trans)methyleringg met tetramethylammonium hydroxide TMAH worden 
gepresenteerdd in Hoofdstuk 5. Een verscheidenheid aan verfmonsters met 
verschillendee leeftijd, geschiedenis en samenstelling zijn geanalyseerd en nieuwe, 
niett eerder aangetoonde verbindingen, gevormd door oxidatie van de onverzadigde 
vetzurenn worden gepresenteerd. Het tweede gedeelte van Hoofdstuk 5 beschrijft 
eenn studie naar de vorming van a-gemethyleerde vetzuren. Deze verbindingen zijn 
bijproductenn gevormd door het gebruik van TMAH als transmethyleringsreagens, 
inn combinatie met Curie-punt pyrolyse GC/MS. De vorming van deze 
verbindingenn kon in verband worden gebracht met de aanwezigheid van methanol 
tijdenss de droogstap voordat thermische dissociatie plaatsvond van het TMAH-
derivaatt van het vetzuur. Een hypothetische verklaring wordt gegeven om het 
verschill  te verklaren tussen de resultaten verkregen met een methanolische en een 
waterigee TMAH oplossing. 

Dee hydrolyse van de vernette triacylglycerolen in olie verf systemen wordt 
aann de orde gesteld in Hoofdstuk 6. Een twee-stapsderivatisering is ontwikkeld, die 
geschiktt is om de graad van hydrolyse te bepalen van olieverfmonsters. In de 
eerstee stap worden veresterde vetzuren omgezet in hun ethylderivaten, waarna in 
eenn tweede stap zowel vrije vetzuren als metaalzepen worden gesilyleerd. 
Aansluitendee analyse met behulp van GC/MS en on-column injectie laat de 
verhoudingg van de twee derivaten zien, hetgeen aangeeft welk percentage van de 
acylglycerolenn nog in de olieverf aanwezig is. Op deze manier kon op basis van de 
analysee van een uitgebreide collectie van (model)verfsystemen een algemene 
relatiee verkregen worden tussen de leeftijd van de olieverf en de voortgang van de 
hydrolytischee processen. De afname in de relatieve hoeveelheden van veresterde 
vetzurenn tijdens het verouderingsproces ondersteunt het idee dat een verouderde 
verff  als een ionomere structuur gezien kan worden. 

Hoofdstukk 7 behandelt twee praktijkgevallen waarbij een witte kristallijne 
uitslagg op het oppervlak van olieverf met een verscheidenheid aan analytische 
methodenn is gekarakteriseerd. De mogelijke herkomst en de relevante theoretische 
overwegingenn in relatie tot dit verschijnsel worden hierbij uitgediept. Het eerste 
gevall  dat onderzocht wordt betreft gegrondeerde doeken die in het bezit zijn 
geweestt van de 19de eeuwse Amerikaanse schilder Frederic E. Church. Het 
verschijnsell  wordt onderzocht met behulp van verscheidene massaspectrometrische 
technieken,, inclusief secondaire ionen massaspectrometrie (SIMS), GC/MS met 
on-columnn injectie, en DTMS. De uitslag op de verf blijkt te bestaan uit verzadigde 
Cl66 and Cl8 vetzuren en hun loodzepen. De graad van hydrolyse van de bovenste, 
ongewoonn bindmiddelrijke verflaag is vastgesteld en blijkt 85% te zijn. Een 
aanzienlijkk deel van deze vetzuren wordt niet ingevangen in ionomere structuren, 
hetgeenn een belangrijke reden is waardoor deze vetzuren als kristallen aan het 
oppervlakk (gaan) verschijnen. 

Hett tweede geval betreft de vorming van witte, organische kristallen op het 
oppervlakk van een aantal verven op moderne werken van de 20e eeuwse 
Amerikaansee schilder Frank Stella. Een aantal analytische technieken, inclusief 
DTMS,, GC/MS, en raster electronenmicroscopie (SEM), is gebruikt om de aard 
vann de kristallen en de verf te bepalen. De kristallen blijken uit verzadigde Cl6 en 
C188 vetzuren te bestaan. De samenstelling van de verschillende verven is complex 
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enn een mengsel van een alkydverf en een andere olieverf werden onder andere 
gevonden.. Eén met alizarine gepigmenteerde verf waarop vetzuren 
uitkristalliseerden,, liet bovendien een kleurverandering zien, die gerelateerd is aan 
dee interne zuurgraad van het verfsysteem. De graad van hydrolyse van deze relatief 
jongee verfis al 40%. Het ontbreken van (pigment)deeltjes die de (negatief geladen) 
vetzurenn kunnen invangen leidt al spoedig tot een overmaat aan vrije vetzuren die 
uiteindelijkk op het verfoppervlak terechtkomen. 

Gass chromatografïe, gekoppeld met massaspectrometrie is de meest 
gebruiktee techniek voor de scheiding en de identificatie van de laag-moleculaire 
componentenn die in de verf aanwezig zijn. Hierbij worden meerdere 
derivatiseringstechniekenn gebruikt, waarvan een groot aantal wordt gepresenteerd 
inn deze dissertatie. Een atlas van 70 eV ionisatiespectra van de meest belangrijke 
enn nieuwe verbindingen, en hun derivaten, is als bijlage aan het eind van de 
dissertatiee toegevoegd. 
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