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Samenvatting g 

Voorr het schoonmaken van schilderijen, dat wil zeggen het verwijderen van 
gedegradeerdee vernis en overschilderingen, worden voornamelijk organische 
oplosmiddelenn gebruikt. Oplosmiddelen worden ook gebruikt bij andere 
restauratiehandelingen,, zoals vernissen, retoucheren en consolideren. Het 
behandelenn van een schilderij met een oplosmiddel brengt in het algemeen een 
zekeree mate van risico met zich mee voor de originele verflagen. Naast de meest 
directee risico's voor verflagen die uitzonderlijk gevoelig zijn voor oplosmiddelen, 
hebbenn studies aan aan oplosmiddelen blootgestelde model-olieverflagen 
aangetoondd dat zwelling en uitloging in bepaalde mate kan optreden bij een reeks 
vann gepigmenteerde en ongepigmenteerde drogende oliefilms. Zwelling, 
veroorzaaktt door absorptie van oplosmiddel in de verflaag, kan deze laag zachter 
makenn en een verhoogd risico voor mechanische beschadiging tijdens het 
schoonmakenn met zich meebrengen. Tot op zekere hoogte kan dit proces empirisch 
wordenn beoordeeld tijdens het schoonmaakproces en kan worden geminimaliseerd 
doorr het zorgvuldig gebruik van oplosmiddelen. Uitloging is het proces van 
extractiee van organische componenten uit de polymeermatrix en de gevolgen 
hiervann zijn merkbaar op lange termijn en niet onmiddellijk waarneembaar door de 
restaurator.. In studies zijn de volgende effecten van uitloging waargenomen: 
verhoogdee broosheid, als gevolg van het feit dat uitgeloogde componenten een 
plastificerendee werking op de verflaag hebben, en veranderingen in optische 
eigenschappen,, als gevolg van het opbreken van het bindmiddel aan het 
verfoppervlak. . 

Gedetailleerdee kennis van deze effecten van oplosmiddelen is belangrijk 
omm restauratoren te helpen bij het voorspellen en het minimaliseren van de risico's 
diee inherent zijn aan de behandeling met oplosmiddelen. In dit proefschrift, dat 
zichh specifiek met het uitloogfenomeen bezighoudt, wordt de extractie van 
oplosbaree componenten uit verschillende gepigmenteerde oliefilms bestudeerd, 
mett het doel om een beter begrip te verkrijgen van de verschillende factoren die 
hett uitloogproces beïnvloeden, van de chemische aard van de extraheerbare 
componenten,, en van de mate van de uitlogingseffecten die verwacht kunnen 
wordenn bij behandelingen zoals vernissen en schoonmaken. 
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Dee geschiedenis van het schoonmaken van schilderijen kent vele 
controversess en verschillende aspecten van het schoonmaakdebat worden 
beschrevenn in Hoofdstuk 1. Hierbij wordt het onderzoek aan oplosmiddeleffecten 
inn de bredere context geplaatst van fysische en chemische eigenschappen van 
schildermaterialenn en de methoden die voor het schoonmaken worden gebruikt. 
Enkelee van de regelmatig terugkerende geschilpunten in het debat worden in dit 
hoofdstukk onderzocht vanuit een technisch uitgangspunt en daarnaast wordt de 
matee waarin resultaten van onderzoek naar het schoonmaken van schilderijen in de 
discussiess zijn opgenomen beschouwd. 

Dee waarde van modelstudies aan verflagen en de mate waarin resultaten 
vann dergelijke studies kunnen worden geëxtrapoleerd naar de effecten van 
oplosmiddelenn op schilderijen van aanzienlijke leeftijd worden veelal in twijfel 
getrokken.. In het onderzoek beschreven in dit proefschrift zijn experimenten 
gedaann met behulp van zowel olieverflagen die in het laboratorium zijn bereid als 
monsterss van schilderijen, waarvan de oudste dateert uit de dertiende eeuw. Het 
doell  was de aard van de geëxtraheerde componenten en de grootte van de effecten 
vann oplosmiddelen op deze oudere verfmonsters te vergelijken met de veel jongere 
testverfmonsters.. Het complementaire karakter van deze twee soorten onderzoek 
wordtt beschreven in Hoofdstuk 2. Hierin wordt eerst een overzicht gegeven van 
onderzoekk dat tot dusver gedaan is naar de effecten van oplosmiddelen op 
olieverflagen,, alsmede een korte samenvatting van onderzoek naar andere 
bindmiddelenn en van het gebruik van gel/waterige systemen voor het 
schoonmaken.. Hoofdstuk 2 sluit af met een overzicht van onderzoek beschreven in 
dee volgende hoofdstukken. 

Voorr het onderzoek van uitloging is het nuttig om een begrip te hebben van 
dee chemische samenstelling van de geëxtraheerde componenten, van de relatie 
tussenn deze componenten en de veroudering en degradatieprocessen van drogende 
olie.. Hoofdstuk 3 geeft de resultaten van de karakterisering van fracties die kunnen 
wordenn geëxtraheerd met oplosmiddel uit verschillende olieverflagen van diverse 
leeftijdd en pigmentering, met behulp van gas chromatografïe (GC), Fourier-
transformm infraroodspectroscopie (FTIR), size exclusion chromatografïe (SEC), 
vloeistofcriromatografie-massaspectrometriee (LCMS) en directe temperatuur-
opgelostee massaspectrometrie (DTMS). Een groot aantal componenten is 
geïdentificeerd,, zoals vrije vetzuren en mono-, di- en triglyceriden. In sommige 
monsterss werden daarnaast ook oligomere componenten met een hoger 
molecuulgewichtt gedetecteerd. Deze verschillende componenten zijn het resultaat 
vann complexe combinaties van reacties - crosslinking, het oxidatieve breken van 
bindingen,, hydrolyse, enz. - in de drogende olie. De relatieve hoeveelheden van de 
verschillendee componenten in de extracten variëren afhankelijk van factoren als 
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pigmentatiee en ouderdom van de film en de tijdsduur van blootstelling aan 
oplosmiddel. . 

Kwantitatievee metingen zijn beschreven in Hoofdstuk 4, waarin de 
hoeveelheidd materiaal die kan worden geëxtraheerd uit verschillende verflagen is 
bepaaldd door middel van wegen en met behulp van gaschromatografie van 
vetzurenn in verfmonsters en in oplosmiddelextracten. De hoeveelheid 
extraheerbaarr materiaal en de extractiesnelheid blijken af te hangen van factoren 
alss pigmentatie en de hoeveelheid bindmiddel in de verflaag, met grotere 
hoeveelhedenn extraheerbaar materiaal en een grotere extractiesnelheid in verflagen 
diee langzaam drogende pigmenten en een grotere hoeveelheid bindmiddel 
bevatten.. Het blijkt dat bij het verouderen tot een leeftijd van 65 jaar een graduele 
afnamee in de relatieve hoeveelheid aceton-extraheerbare vetzuren plaatsvindt in 
loodwitverf.. Een significante hoeveelheid vetzuren kan echter worden 
geëxtraheerdd uit verfmonsters van 700 jaar oud. 

Dee specifieke actie van oplosmidelen met betrekking tot het soort materiaal 
datt wordt geëxtraheerd wordt ook beschreven in Hoofdstuk 4. De meer polaire 
oplosmiddelenn extraheren meer geoxideerde, polaire componenten en verbindingen 
mett hoger molecuulgewicht uit de verflaag. 

Inn Hoofdstuk 3 en 4 werden relatief theoretische onderdompelingstudies 
beschreven.. Het doel van de volgende twee hoofdstukken is de uitlogingseffecten 
vann een meer "realistische" blootstelling aan oplosmiddel, zoals bij het vernissen 
enn schoonmaken, te bestuderen. Hoofdstuk 5 beschrijft metingen van de 
hoeveelhedenn vetzuren die worden geëxtraheerd uit een verflaag door een 
oplosmiddel-bevattendee ("vluchtige") vernis aangebracht over de verflaag. Een 
seriee vernissen werd aangebracht op delen van een modelverflaag, en de vetzuren 
geëxtraheerdd uit de verflaag in de vernislaag weren gekwantificeerd door analyse 
vann monsters van de droge vernis en van monsters van de verflaag voor en na het 
aanbrengenn van de vernis. De hoeveelheid extraheerbaar materiaal bleek niet alleen 
aff  te hangen van het gebruikte oplosmiddel, maar ook van de harscomponent. 
Hierbijj  vertoonden vernissen die bestonden uit relatief polaire, zuurstofatomen 
bevattendee harsen (in deze studie de chemisch gereduceerde ketonhars MS2A en 
dammar)) een groter uitlogingseffect dan vernissen met een niet-polaire 
koolwaterstofharss (Regalrez 1094). De resultaten tonen aan dat zowel de 
harscomponentt van een vernis als het oplosmiddel in rekening genomen moeten 
wordenn bij het beschouwen van mogelijke effecten van het vernissen op verflagen. 

Eenn aantal experimenten gebaseerd op restauratiebehandelingen op 
schilderijenn daterend uit de zeventiende tot de negentiende eeuw worden 
beschrevenn in Hoofdstuk 6. De experimenten zijn uitgevoerd met het doel om de 
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hoeveelheidd vetzuren, als gevolg van schoonmaakbehandelingen met oplosmiddel 
geëxtraheerdd uit verflagen, te meten door middel van plaatselijke schoonmaaktests 
opp schilderijen. Verfmonsters werden genomen van testgebieden voor en na het 
schoonmakenn met oplosmiddel, waarna de hoeveelheid vetzuren die kon worden 
geëxtraheerdd uit de monsters door onderdompeling in oplosmiddel (doorgaans het 
oplosmiddell  gebruikt voor het schoonmaken) werd bepaald. Verschillen in de 
hoeveelheidd die kon worden geëxtraheerd uit de monsters die voor en na 
schoonmakenn zijn genomen werden gebruikt om de grootte aan te geven van het 
uitlogingseffect.. In sommige gevallen werd aangetoond dat een kleine maar 
meetbaree hoeveelheid vetzuur werd verwijderd uit de verflagen bij het 
schoonmaken,, maar in andere gevallen was het effect niet meetbaar. Dit was het 
gevall  ondanks langdurige blootstelling aan polaire oplosmiddelen in de meeste 
experimenten.. De resultaten geven aan dat hoewel een aanzienlijke hoeveelheid 
extraheerbaarr materiaal aanwezig kan zijn in oude verflagen, slechts een zeer klein 
deell  hiervan blijkt te worden verwijderd bij blootstelling aan oplosmiddel tijdens 
eenn eenmalige schoonmaakbehandeling. 

Gaschromatografiee werd uitvoerig gebruikt in dit onderzoek voor 
kwalitatievee en kwantitatieve analyse van vetzuren in verfmonsters en 
oplosmiddelextracten.. De methoden gebruikt voor methylering van vetzuren voor 
GCC analyse - met de reagentia diazomethaan en m-trifluoromethylfenyl-
trimethylammoniumhydroxidee (TMTFTH) - worden in detail beschreven in 
Hoofdstukk 7. Hierbij worden ook enkele van de relatieve voordelen van de twee 
reagentiaa bediscussieerd. De wijze waarin standaard derivatiseringsprocedures 
voorr kwantitatieve metingen werden aangepast - voor de bepaling van de 
hoeveelheidd vetzuren in extracten aanwezig als vrije vetzuren en in glyceride-
esters,, en de hoeveelheid vetzuren extraheerbaar met oplosmiddel als deel van de 
totalee hoeveelheid vetzuur in een verfmonsters - worden ook beschreven. 
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