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Abstract
Nowadays, over time and increasing the awareness of the destructive effects of the use of chemical
and toxic substances on the objects, the environment and users, the replacement or, minimum use of
these harmful materials in the treatment and protection of valuable and rare objects is a priority. So
throughout the world, researchers are seeking to develop and use safe and standard methods in this
area. One of these methods is the plasma technology. Plasma can be defined as the fourth state of
matter. Giving energy to a gas will induce the ionization of some of its molecules and atoms. The
plasma contains therefore, besides neutral molecules, positively and negatively charged particles,
although its overall charge is neutral. Cold plasma due to features such as low temperature and high
energy, in addition to a wide range of applications in various fields, since 1979, has attracted the
attention of specialists in conservation and restoration of cultural and historical objects. Cold plasma
in disinfection and cleaning treatments of works has been examined as a non-toxic and non-invasive
alternative in the field of cultural heritage. Different methodologies were developed in time using
mechanical methods, solvents and, more recently, laser, to cleaning of architectural surfaces, and in a
more recent time, atmospheric plasma began to be tested for such application. A positive feature of
plasma is the fact that is contactless: it does not interfere mechanically with the surface being treated,
and also with soft chemical action, the process of cleaning only limited to the first layers of the
surface. Hence this method can prevent the adverse effects of solvent and /or imprisonment and
lateral harmful products on the pores and porous surface, which is often present in common cleaning
methods. In other words this method could be a good alternative for abrasion methods, that cannot
remove the dirt from the pores and often lead to the damaging of the original surface, or for chemical
methods, which solvents can transport undesired materials (dirt or old coatings) deeper inside through
pores, cavities or cracks. Plasma might substitute or be used in combination with other techniques,
particularly for delicate objects where original material might be endangered by a mechanical or wet
cleaning method. In many cases the plasma alone is not as efficient as traditional methods. For
instance, in case of removal of graffiti, a combination of plasma with traditional cleaning methods
showed surprisingly good results or in the case of removal of oil paint from wall paintings, a pretreatment with plasma can improve the removal with traditional solvents. The application of
innovative cleaning technology on cultural properties demands sufficient knowledge concerning the
cleaning process itself and the long-term behavior of an object after cleaning, because they are often
unique and irreplaceable. Furthermore, the experiences carried out in various museums and research
centers mentioned in this paper showed that cold plasma is appropriate methods to remove corrosion
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curst on metals particularly tarnished silver. Decontamination of wood and the objects based on
cellulose like paper and cotton as well as protein materials (leather, wool) is another application of
cold plasma presented in the paper.
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چکیده
امروزه با گذشت زمان و افزایش آگاهی از تأثیرات مخرب ناشی از استفاده مواد شیمیایی و سمی برای آثار مورد درمان ،محیط و کاربران،
جایگزینی یا حداقل استفاده از این مواد مخرب در درمان و حفاظت آثار ،یک اولویت محسوب میشود .لذذا در سراسذر جهذان محننذین
درصدد توسعه و استفاده از روشهای بیخطر و استاندارد در این حوزه هستند .یکی از این روشها ،اسذتفاده از فنذاوری پالسذما اسذت.
پالسما حالتی از ماده با ماهیت محیط یونیزه ،شامل مجموعهای از یونهای مثبت ،الکترونها و اتمهای خنثی با غلظذت معذین اسذت.
پالسمای سرد به دلیل ویژگیهایی از قبیل دمای پایین و انرژی باال ،عالوه بر طیف گستردهای از برنامههای کذاربردی در حذوزههذای
مختلف ،از سال  1191م .موردتوجه متخصصین حفاظت و مرمت آثار تاریخی -فرهنگی نیز قرار گرفته و در طول سالهای گذشذته ،در
درمانهای ضدعفونی و بهویژه پاکسازی آثار ،بهعنوان یک گزینهی غیرسمی و غیرتهاجمی در حوزهی میراث فرهنگی موردبررسی قرار
گرفته است .بر اساس مطالعات انجامشده ،پاکسازی پالسما یک روش بدون تماس و قابلکنترل اسذت کذه رونذد پاکسذازی ،تنهذا بذه
الیههای اولیه سطح محدود میشود .به همین دلیل این روش میتواند مانع از ایجذاد تذأثیرات نذامطلوب ناشذی از انتشذار و یذا حذب
حاللهای شیمیایی و محصوالت مضر جانبی آنها در منافذ و ساختار متخلخل بستر شود که اغلب در روشهای پاکسازی رایج وجذود
دارد .پ از سالها استفاده از روشهای مختلفی مثل روشهای مکانیکی ،انذوا حذاللهذا و لیذزر در پاکسذازی سذطوم معمذاری ،در
سالهای اخیر پالسمای اتمسفری برای چنین کاربردی مورد آزمایش قرار گرفته است .نتایج نشان داد که این روش میتواند جذایگزین
مناسبی باشد برای روشهای مکانیکی (سایش) که نمیتوانند چرکینههای داخل منافذ را بردارند و اغلب باعث آسذیب و از بذین رفذتن
سطح اصلی میشوند و یا برای روشهای شیمیایی (استفاده از حاللها) که میتوانند چرکینهها و یا پوششهذای کهنذه و قذدیمی را از
طریق منافذ ،حفرهها و ترکها به الیههای عمیقتر منتنل کنند .لذا در این مناله ضمن معرفی و آشنایی با فناوری پالسما بهعنوان یک
شیوهی نوین و ایمن در امر حفاظت از آثار تاریخی ،برخی از مطالعات موردی انجامشده در مراکز مختلف فرهنگی و نتایج بهدستآمده از
این مطالعات نیز ارائه میشود .منالهی مذکور میتواند آغازی بر استفاده این فناوری در حوزه حفاظت از میراث فرهنگی در کشور باشد.
واژگان کلیدی :فناوری پالسما ،میراث فرهنگی ،پاکسازی ،ضدعفونی ،غیرتخریبی.
* مسئول مکاتبات :پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری ،پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی ،کد پستی 1119111111
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 .1مقدمه
بدون شک مرمت آثار تذاریخی و فرهنگذی کذار دشذواری
است زیرا نهتنها باید بهبود فیزیکی شذیء و حفذظ ظذاهر
خاص آن ،موردتوجه قرار گیرد ،بلکه باید حفظ ارزشهذا و
تداوم آن نیز در طول زمان تضمین شود] .[1هر یک از آثار
تذذاریخی بذذهنوبذذهی خذذود دارای ویژگذذیهذذای خذذاص و
پیچیدهای است کذه بایذد درنهایذت دقذت موردبررسذی و
تجزیهوتحلیل قرار گیرند .دراینارتباط مداخالت تخصصی
و کنتذرلشذذده گذذاه بذرای انجذذام عملیذذات حفذذاظتی الزم
میشود که میتواند شامل ضدعفونی و یذا پاکسذازی آثذار
فرهنگی شود .این درمانها با استفاده از روشها و مذوادی
صورت میگیرند که اغلذب تهذاجمی یذا مخذرب هسذتند.
روشهایی که ممکن است باعث از بین بردن ویژگیهذا و
اطالعاتی از سطح شی شوند] [2و یا موادی کذه بذه دلیذل
سمیّت ،نهتنها وضعیت آثار بلکه شخص درگیذر در انجذام
درمان را نیز در معرض خطر قرار دهند .عالوه بر این تأثیر
منفی چنین موادی بر محذیطزیسذت را نیذز بایذد در نظذر
داشت .لذا امروزه گرایشهذا در سراسذر جهذان بذهسذوی
جایگزینی یا حداقل استفاده از این روشها است و در ایذن
خصوص نهتنهذا از روشهذای اسذتاندارد و فنذاوریهذای
جدید استفاده میشود بلکه کارشناسان رشتههای مختلذف
مرمت ،علوم ،کامپیوتر و مهندسین را نیز درگیر میکند].[3
استفاده از فناوریهای نوین بذهویذژه در حذوزهی میذراث
فرهنگی بذه دلیذل بذاارزش و منحصذربهفذرد بذودن آثذار
تذذاریخی ،از حساسذذیت بیشذذتری نیذذز برخذذوردار اسذذت و
نگرانیها و سؤاالتی چون اثذرات مسذتنیم و جذانبی ایذن
روشها را روی آثار مطرم میکند؛ بنابراین بهکذارگیری و
اطمینان از غیر تخریبی بودن این روشها نیازمنذد کسذب
تجربه الزم و کافی در این خصوص است.
فناوری پالسما یکی از روشهذای نذوین در حذوزهی
میراث فرهنگذی اسذت کذه از سذال  1191م .موردتوجذه
متخصصین حفاظت و مرمت آثار تاریخی قرار گرفت .ایذن
روش ابتدا برای حفاظت فلذزات و عمذدتا بذرای درمذان و
حذف خوردگی اشیای ننرهای و آهنی باستانی مورداستفاده
قرار گرفت و بهتدریج شذرایط مطلذوب درمذان و بذهطذور
تجربی برای این نو آثار تعیین شد] .[4–8با نتذایج مثبذت
بهدستآمده از روش پالسما در حفاظت آثذار فلذزی ،ایذن
 │ 28سال چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان 7931

روش بهتدریج در درمانهای ضدعفونی نیز موردتوجه قرار
گرفذذت و در حذذوزهی حفاظذذت بذذه سذذمت ضذذدعفونی و
استحکامبخشی مواد آلی] [9,10و همچنین پاکسذازی آثذار
نناشی سوق پیدا کرد] .[11اگرچه امروزه فنذاوری پالسذما
بهعنوان یک روش غیرشذیمیایی (بذدون نیذاز بذه مذواد و
حالل هذای شذیمیایی) ،ایمذن و دوسذتدار محذیط زیسذت
شناخته شده و کاهش مدتزمان و هزینههای درمان را به
همراه داشته است] ،[12اما برای هر یک از اشذیاء ،شذرایط
درمان منحصربهفرد و خاص بوده و نیازمنذد بررسذیهذای
دقیذذق بذذر روی عوامذذل مختلفذذی همچذذون روش تولیذذد
پالسما ،ماهیت گاز پالسما و متغیرهای آن (چگالی ،دما و
فشار) ،نو آثار و آسیبهای وارده است] .[13در این منالذه
ضمن معرفی فناوری پالسما و کاربردهای آن در صذنایع،
به بررسی تجربیات بهدستآمده از آن در موزهها و مراکذز
فرهنگی خارجی پرداختذه مذیشذود .هذدف از ایذن منالذه
آشنایی متخصصان حفاظت و مرمت داخلی با این فناوری
و قابلیتهای آن بهعنوان یک روش جایگزین ایمذن و یذا
مکمل روشهای مرسوم پاکسذازی سذطوم و ضذدعفونی
آثار است که گاه منجر به آسیبهای قابلتوجهی به آنها
میشوند .عالوه بر این ،آشنایی با این روش مذیتوانذد بذه
متخصصان مربوطه کمک کند که با بهکارگیری و ساخت
تجهیزات الزم و متناسب با نیازهذای حذوزهی حفاظذت و
مرمت آثار در کشور ،شرایط کسب تجربیات الزم و کذافی
برای استفاده از آن و منایسه بذا سذایر روشهذای مشذابه
فراهم گردد.
 .2پالسما و کاربرد آن در صنایع
پالسما حالتی از ماده است که با اعمال انرژی و یا حرارت
به یک گاز خنثی در دامنهی وسیعی از دما و فشذار تولیذد
میشود]( [14شکل .)1این ماده با ماهیذت محذیط یذونیزه،
مجموعهای از یونهای مثبت ،الکترونها و اتمهای خنثی
با غلظت معین است ،بذهطذوریکذه منذدار الکتذرونهذا و
یونهای مثبت در یک محیط پالسما تنریبا برابر اسذت و
حالت پالسمای مواد ،تنریبا شبه خنثی بوده و حالذتهذای
خاصی را در منابل مغناطی نشان میدهد].[15–17
پالسما در جهان بسیار شایع است و گفته میشود که
 %11مذذذواد موجذذذود در طبیعذذذت در حالذذذت پالسذذذما
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شکل  :1پالسما بهعنوان حالت چهارم ماده][20
]Fig. 1: plasma as the fourth state of matter[20

هستند] .[16,18,19رعدوبرق ،تابش مالیذم شذفق قطبذی،
خورشید و نور پراکنی آن نمونههای شناختهشدهی پالسما
و مثذذالهذذایی از پالسذذمای طبیعذذی و غیرقابذذلکنتذذرل
هسذتند] .[14,18در صذنعت بذا الگذوبذرداری از طبیعذت از
پالسما استفادههای فراوان و مفیدی شده است.
ازجمله حوزههای استفاده از فناوری پالسما میتذوان
به پزشکی ،صنایع و محیطزیست اشاره کرد .بذرای مثذال
در حوزهی پزشکی میتذوان بذه اسذتریل کذردن لذوازم و
قطعات پزشکی ،ترمیم زخمها ،از بین بذردن سذلولهذای
سرطانی ،از بین بردن عفونذت چشذم ،پذردازش دنذدان و
ضدعفونی کذردن آن ،سذازگار کذردن ایمپلنذتهذا بذرای
قرارگیری در بدن انسان اشاره کرد .از مزایای اسذتریل بذه
روش پالسما ،امکان استریل ابزارهای حساس به رطوبذت
و گرمذا ،غیذذرسذذمی بذذودن مذذادهی اولیذذه آن (پذذر اکسذذید
هیدروژن) ،عدم ایجاد پسماند سمی ،کاهش زمان استریل،
منرونبهصرفه بودن و دوستدار محذیطزیسذت اسذت].[21
همچنین روش گذاز پالسذما روشذی ایذدئال جهذت غیذر
فعالسازی میکروارگانیسمها در بستهبندی مواد غذایی در
راستای ارتنای کیفی آنها و افزایش عمر نگهذداری مذواد
غذاییِ بستهبندیشده است].[22
از پالسما میتذوان بذرای اصذالم سذطح و افذزایش
خواص اصلی مواد نساجی استفاده کرد .این درمانها برای
افزایش قابلیت رنگپذیری پلیمرها ،قابلیذت چذاپ ،بهبذود
ثبات و استحکام رنگ ،مناومت شستشذوی بافتذه و تغییذر
انرژی سذطح الیذاف پارچذههذا ثابذت شذده اسذت] .[23از
کاربردهای پالسما در صنعت کاغذ میتوان به تولید کاغذذ
ضد شعله ،ضد استاتیک ،ضد باکتری ،ضد کپک و سطوم
زیستی سازگار آن اشاره کرد .ویژگیهای مفید دیگری که
میتوان با پالسما به دست آورد ،ضدآب شدن کاغذ پ از

رنذذگآمیذذزی ،مناومذذت در برابذذر عوامذذل اکسذذیدکننده،
پوشش های محافظ ،برق انداختن ،افزایش خاصذیت ضذد
مرکب بهواسطهی اصالم کاغذ قبل از چاپ ،محافظت در
برابر نور خورشید و پرتوهای ماوراءبنفش ،پلیمریزاسیون بذا
مونومر ،پلیمرهای مصنوعی در پیوند با سذلولز و رسذوبات
زیستی تجزیه پذیر است .از مزایای این نو فرایندها عذدم
استفاده از حاللهای شیمیایی و بینیازی به آب است].[24
فناوری پالسما قادر است انوا زبالهها را بدون توجذه
به نو آنها ،به مواد قابلاستفاده و سازگار با محیطزیست
تبدیل کنذد] .[25پسذماند هذای جامذد شذهری ،مصذالح و
نخالههای ساختمانی ،لجن فاضالبهای صنعتی و شهری
و حتذذی پسذذماندهذذای خطرنذذاک عفذذونی و بیمارسذذتانی از
طریق این فنآوری ایمن قابل امحاء هستند.
درمان پالسمای سطح ،فراینذدی اسذت کذه انذرژی
سطح بسیاری از مواد را بهمنظور اصالم خذواص سذطحی
آنها (قابلیت اتصال و پیوستگی ،تری ،چسبندگی و غیره)
افزایش میدهد .با پالسمای سطح میتوان سطح مذوادی
همچون شیشه ،فلز ،شبه فلزات ،پالستیک ،پلیمر ،پارچذه،
فذذیلم ،کاغذذذ و منذذوا را تمی ذز ،فعذذال یذذا حکذذاکی کذذرد
]([14,26,27شکل2و.)1
 .3انواع پالسما
از دو طریق حرارت و تخلیهی الکتریکی میتوان پالسذما
تولید کذرد .در پالسذمای حرارتذی ( )Thermal plasmaیذا
پالسمای گرم دمای همهی اجزاء موجود شامل الکترونها،
اجزاء اتمی و مولکولی تنریبا برابذر و در تعذادل حرارتذی و
دمای خیلی باال است .در این نو پالسما دامنذهی دمذایی
گازها از چند ده هزار تا پنجاههزار درجذهی کلذوین متغیذر
است .این نو پالسما به دلیل دمای بسذیار بذاال و اثذرات
سال چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 7931
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Clean and easy to treat surface
پاکسازی و درمان آسان سطح

Carbon
کربن

Oxygen
اکسیژن

Metal with contamination
سطح فلز همراه با آلودگی

شکل  :2پاکسازی آالیندههای آلی در سطح نمونه فلزی :قبل از درمان (تصویر چپ) ،درمان پالسما (تصویر وسط) ،پ
راست)][14

از درمان (تصویر

Fig. 2: Cleaning the organic pollutants at the metal surface: before plasma treatment (left); plasma treatment (center); after
]plasma treatment (right) [14

تخریبی آن ،کاربردی در حوزه میراث فرهنگی ندارد.
در پالسمای غیرحرارتذی یذا پالسذمای سذرد ( cold
 ،)plasmaدرجهی حرارت اجزاء کذامال متفذاوت و معمذوال
دمای الکترونها بهطور قابلتوجهی بیشتر از اجزای دیگذر
است] .[16,28دمای الکترونها تا چنذد ده هذزار کلذوین و
دمای سایر اجزاء که همان دمای کلی گاز است ،در حذدود
دمای محیط تا چند صد درجهی کلوین است].[20
در پالسمای سرد فشار پایین ،گاز (آرگون یا اکسیژن)
با فشار مشخصی داخل محفظهی خأل ،تزریق میشود .بذا
ورود انرژی در قالب یک میذدان الکتریکذی ،گذاز بذهطذور
جزئی تجزیه و پالسما ایجاد میشود .اجزاء ناشذی از ایذن
تجزیه ،اتمهای خنثی ،یونها ،الکترونها و رادیکذالهذای
مختلف هستند .رادیکالهای تشکیلشذده ،مولکذولهذای
بسیار واکنشپذیری هستند که میتوانند بذا یکذدیگر و بذا
سطوم مجذاور ازجملذه سذطوم مذواد تحذت درمذان ،وارد
واکنش و موجب اصالم ویژگیهای سذطح آنهذا شذوند،
اگرچه این واکنشها بذه گذاز مورداسذتفاده ،بسذتگی دارد.
مدتزمان قرارگیری مواد تحت درمان در معرض پالسذما،
میتواند از چند ثانیه تا چنذد دقینذه بذا توجذه بذه کذاربرد
موردنظر متفاوت باشد .پالسمای سرد فشار کذم ،یذا خذأل

یک فرآیند بسیار انعطافپذذیر و درمذان مذواد بذا اشذکال
پیچیده و ابعاد مختلف بهوسیلهی آن امکانپذیر است].[29
در پالسذذمای سذذرد فشذذار اتمسذذفری ،گذذاز بعذذد از
برانگیختگی بر سطح موردنظر اعمذال مذی شذود .کنتذرل
تخلیهی الکتریکی ،دمای خروجی گاز از منبذع را محذدود
میکند .بهعالوه ،سرعت درمان میتواند بذهانذدازهای بذاال
باشد که مانع از هرگونه افزایش دما در سطح مادهی تحت
درمان شود .اصل روش مشذابه بذا روش پالسذمای خذأل
است ،با این تفاوت که استفاده از میذدانهذای الکتریکذی
بسیار شدیدتر است .به همین دلیذل مشذعل مورداسذتفاده
پالسما در این روش همیشه بذا ابعذاد کوچذک اسذت].[29
تفاوت خاص پالسمای فشار اتمسفری با پالسذمای فشذار
باال یا کم در این اسذت کذه بذرخالف ایذن دو مذورد ،بذه
محفظه یا اتاقکی که شیء در آن قرار گیرد ،نیازی نیست.
این نو پالسما بهطذور مسذتنیم در خذط تولیذد اسذتفاده
میشود و درنتیجه نیازی به محیط خأل پرهزینذه نخواهذد
بود] .[29پالسمای تخلیهی سد دیالکتریذک ( Dielectric
) ،)Barrier Discharge (DBDپالسذذمای رادیوفرکذذان
() ،)Radio Frequency (RFپالسذذمای تخلیذذهی کرونذذا
( ،)Corona Discharge Plasmaپالسمای تخلیذهی تابذان
H+

Oxide free
حذف الیه اکسید

Oxide

H2O

اکسید
Metal probe

شکل  :1پاکسازی الیه اکسید :قبل از درمان (چپ) ،درمان پالسما (وسط) ،پ از درمان (راست) ][14
]Fig. 3: Clearing the oxide layer: before plasma treatment (left); plasma treatment (center); after plasma treatment (right) [14
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جدول  :1انوا پالسما ][30,31
]Table 1: Different types of plasma [30,31

پالسما

Plasma

ویژگیها

Specifications

نحوه تولید

Production method

کاربرد

Application

تعادل حرارتی بین اجزاء ،دمای باال،
درمان متالورژی ،عملیات
تخلیه از نو قوس الکتریکی،
یونیزاسیون کامل و تعادل
حرارتی ،جوشکاری ،استخراج
واکنشهای گرما-هستهای و اثر لیزر
پالسمای حرارتی یا پالسمای گرم
ترمودینامیکی گاز
فلزات
Arc discharge,
Thermal plasma

پالسمای
غیرحرارتی یا
پالسمای سرد

فشار پایین یا خأل
Low pressure
or Vacuum

 Non-thermalفشار اتمسفری
or cold
plasma

Atmospheric
pressure

Thermal equilibrium, High
temperature, complete ionization
& Thermodynamic equilibrium
of gas

& Heat-Nuclear reactions
Laser effect

Metallurgy treatment, Heat
treatment, Welding, metal
extraction

درمان سطح ،الیه نشانی ،تولید
تخلیهی الکتریکی گاز در فشار پایین اوزون ،تصفیه هوا ،کاهش
نابرابری درجهی حرارت اجزاء ،خارج از  Gas discharge at low pressureآلودگی هوا ،ضدعفونی آب و
تعادل ترمودینامیکی و یونیزاسیون
استریل کردن
جزئی گاز
Surfaces treatment, Coating
deposition, Ozone
Different
temperature of
تخلیهی الکتریکی گاز در فشار
production, Air
& components, Non-equilibrium
purification, Reduction of
اتمسفری
Low gas ionization
Gas discharge at atmospheric
pressure

( ،)Glow dischargeاز انوا پالسمای سرد فشار اتمسفری
هستند .انوا پالسما ،ویژگیها و برخی کاربردهذای آنهذا
در جدول  1خالصه شده است.
 .4کاربرد فناوری پالسمای سرد در حفاظت از
آثار تاریخی
پالسمای سرد به دلیل ویژگیهایی از قبیل دمای پذایین و
انرژی باال بهعنذوان یذک شذیوه نذوین و ایمذن در حذوزه
میراث فرهنگی ،در بسیاری از موزهها و مراکذز تحنینذاتی
به منظور انجام اقدامات حفذاظتی و مرمتذی بذر روی آثذار
مختلف موردتحنیق و بررسی قرار گرفته است که برخی از
این موارد بهاجمال شرم داده میشوند.
 .1-4کاربرد پالسما در درمان آثار فلزی
امروزه فناوری پالسما در بسیاری از موزهها ازجمله :مذوزه
وال دوآز ( )Val d Oiseدر فرانسذذه] ،[32مذذوزه ملذذی
سذوئی  ،مذوزه بوهمیذا مرکذزی ( Museum of Central
 )Bohemia in Roztokyو موزه فنی در  ،Brnoبذه بخشذی
از فرایند حفاظت از اشیاء آهنی باستانی تبدیل شده اسذت.
ازجمله مزایذای ایذن روش ،بهبذود پاکسذازی مکذانیکی و
تسریع در روند نمکزدایی بعدی است].[33

air pollution, Water
disinfection and
sterilization

اشمیت-آت ( ،( Schmidt-Ottاز موزه ملذی سذوئی ،
تأثیر درمان پالسمای سرد (فشار پایین) با اسذتفاده از گذاز
هیدروژن خالص را بر محصوالت خوردگی فلذزات شذامل
نمونههای آهنی و ننرهای موردبررسی قرار داد].[34
اساس روش شامل تولید هیدروژن اتمی در پالسمای
هیدروژن و احیاء شیمیایی محصوالت خوردگی توسذط آن
است .شیء در محیط پالسما ،دارای بذار منفذی مذیشذود.
درنتیجه یونهای مثبت سطح شیء را بمباران میکننذد و
همانطور که بیاثر و خنثی میشوند ،همانند یذک عامذل
احیاکنندهی قوی نسبت به هیدروژن نوزاد ،عمل میکنند.
اشیای آهنی مورد آزمایش شامل تعدادی میخ آهنذی
از یذک سذایت باسذتانی ( Site of Wetzikon-Kempten
 )Hinwilerstrبا خذوردگیهذای قابذلتوجذه بودنذد .بذرای
بررسذذی تذذأثیر درمذذان بذذر روی ایذذن اشذذیاء ،نمونذذههذذای
متذذالوگرافی قبذذل و بعذذد از درمذذان آمذذاده شذذد .سذذپ
مشخصات نمونه (شذکل ،فذرم) در قبذل و بعذد از درمذان
پالسذذما بذذا میکروسذذکوپ الکترونذذی روبشذذی ( )SEMو
میکروسکوپ نذوری پالریذزان موردبررسذی قذرار گرفذت.
برای بررسی و کنترل فرایند پالسما از طیفسنجی نذوری
اسذذتفاده و همچنذذین تذذاثیر درمذذان بذذر روی نمونذذههذذای
متالوگرافی بررسی شد.
سال چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 7931
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شکل :1تصاویری از جام ننرهای در قبل و بعد از درمان پالسما هیدروژن به مدت  2ساعت و نیم][34
]Fig. 4: Images of Silver chalice before and after 2.5 hours hydrogen plasma reduction[34

نمونههای ننرهای نیز شامل تعذدادی از آثذار ننذرهای
تاریخی ازجمله یک جام ننرهای با لکههای تیره و ناهموار
بود که با پالسمای هیدروژن خالص به مدت دو سذاعت و
نیم درمان شد (شکل.)1
مزایای اسذتفاده از درمذان پالسذما ،تذأثیر مثبذت در
تسهیل پاکسازی مکانیکی و تسریع نمکزدایی بعذدی بذا
سولفیت قلیایی برای آثار آهنی باستانی و همچنین قابلیت
پالسمای هیدروژن در احیاء الیههای سذولفید ننذره بذود،
بذذدون آنکذذه تغییذذری در سذذاختار سذذطح و یذذا تذذداخلی در
اطالعات موجود در فلزکاری باستانی ایجاد کند].[35
روش احیاء هیدروژن در منایسه بذا سذایر روشهذای
متداول پاکسازی ننره ،دارای مزایای فراوانی است ،ازجمله
اینکه هیچگونه تغییری در ساختار سطح ایجاد نمذیشذود،
هیچگونه پ مانده ناشی از درمان در داخذل یذا روی اثذر
باقی نمی ماند و اینکه این روش بدون از دسذت دادن فلذز
ننره است .احیاء پالسما ،روشی مناسب برای آثذار ننذرهای
تاریخی است ،بهویژه برای آثاری کذه بذرای پاکسذازی بذا
روشهای مکانیکی یا شیمیایی بسذیار شذکننده و ضذعیف
هستند].[34
در تحنینذذی دیگذذر فرتنیذذک کراچمذذا ( František
 )Krčmaو همکاران ،حذف الیه های خوردگی را در سطح
اشذذیای فلذذزی بذذا اسذذتفاده از پالسذذمای هیذذدروژن رادیذذو
فرکان موردبررسی و مطالعه قرار دادند] .[33این روش بر
اساس احیاء محصوالت خوردگی ،با گونههای احیاءکننذده
مثل اتذمهذای هیذدروژن و مولکذولهذای برانگیختذه در
پالسمای تخلیهی تابان هیدروژن در فشار و دمای پذایین،
است .در پالسمای تخلیهی تابان ،الکترونها بذهوسذیلهی
 │ 28سال چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان 7931

یک میدان الکتریکی خارجی حاوی انرژی کافی ،در میذان
بسیاری از بذرهمکذنشهذای دیگذر ،شذتاب مذیگیرنذد و
مولکولهای هیدروژن را در دما و فشار پایین به اتذمهذای
هیدروژن تجزیه میکنند .ایذن ررات فعذال بذا الیذههذای
خوردگی در سطح شذیء وارد واکذنش مذیشذوند .سذپ
الیهی احیاء شده ،سست و شکننده و بذهراحتذی برداشذته
میشود .عالوه بر آن ،فازهای حاوی کلریدها نیز سست و
ناپایدار شده و در فاز گازی برداشته میشوند.
در این تحنیق از رایج تذرین فلذزات باسذتانی (آهذن،
م  ،برنز و برنج) برای ایجاد خوردگی مصنوعی اسذتفاده
شد .طول درمان پالسما با توجه به نمونه ،نو خذوردگی و
چرخهی کار از  14تا  124دقینذه متغیذر بذود .الیذههذای
خوردگی بهوسیلهی میکروسذکوپ الکترونذی موردبررسذی
قرار گرفتند؛ و خواص مشخصهی حذف الیههای مختلف
خوردگی بهوسیلهی طیفسذنجی نذوری در طذول درمذان
تعیین شد.
نتایج حاصل از این تحنینات ،بهخوبی قابلیت اجرایی
پالسذمای هیذدروژن رادیذو فرکذان را در از بذین بذردن
خوردگی سطح فلذزات باسذتانی نشذان داد .نتذایج امکذان
استفاده از شیوهی تخلیهی پالسی را نیز نشذان داد کذه بذا
کاهش متوسط انذرژی کذاربردی ،دمذای نمونذه بذهطذور
قابلتوجهی کاهش مییابد ،اگرچه رونذد درمذان بذهطذور
قابلمالحظهای طوالنیتر میشود .از سوی دیگذر فراینذد
پالسما تنریبا در همهی موارد مشابه و مذؤثر بذوده اسذت.
این نتایج بهویژه برای درمان اشیاء برنزی حساس به دمذا
و یا برای اشیایی با ساختار شکننده (مثل اشیایی با میذزان
خذذوردگی بذذاال) بسذذیار حذذائز اهمیذذت اسذذت .دسذذتگاه

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

شکل  :5تصاویری از پرترهی داگرئوتایپ( :تصاویر چپ) قبل از درمان( ،تصاویر میانی) پ از اولین درمان پالسما (نیمهی چپ تصاویر)( ،تصاویر
راست) پ از دومین درمان پالسما (نیمهی چپ تصاویر)][36
Fig. 5: Images of 19th century daguerreotype portrait: (left) untreated conditions; (center) after 1st plasma treatment (left
]side); (right) after 2nd plasma treatment (left side) [36

طیفسنجی نوری حذف قابلتوجه کلر و نیتروژن را نشان
داد ،اما حذف سولفور در شرایط موجود پالسما ضعیف بود.
م .بسلی ( )M. Boselliو همکاران در تحنینی دیگذر،
امکان استفاده از پالسمای سرد در فشار اتمسفری را برای
تمیذذز کذذردن سذذطح یذذک تصذذویر عکاسذذی داگرئوتایذذپ
( )Daguerreotypeخذذورده شذذده متعلذذق بذذه قذذرن 11م.
موردبررسی قرار دادند].[36
سطح داگرئوتایپ ها معموال با یذک الیذهی نذامنظم
تیره و مات پوشیده شذده کذه ترکیذب آن از قطعذهای بذه
قطعه دیگذر متفذاوت و بسذتگی بذه روش آمذادهسذازی و
سابنهی احتمذالی حفاظذت و پاکسذازی آنهذا دارد .قذرار
گرفتن در معرض رطوبت جوی و سولفور باعذث تشذکیل
یک الیه ی فیلم کدر شامل ترکیبات ننذره مثذل سذولفید
ننره ،اکسید ننره و کلرید ننره میشود] .[37–39عالوه بذر
آن ،الیهای از ررات سذیلیکات ناشذی از تخریذب پوشذش
شیشهای نیز مذیتوانذد وجذود داشذته باشذد] .[40در ایذن
تحنیق از ترکیب گذاز آرگذون -هیذدروژن ،بذرای حذذف
محصوالت خوردگی بدون استفاده از حاللهای شذیمیایی
استفاده شد .قبل از درمان ،خوردگی قابلتوجه یذا کذدری
کذذه باعذذث تیرگذذی تصذذویر عکاسذذی شذذده در سذذطح
قابلمشاهده بود (شکل .)5
مشذذاهدات بصذذری داگرئوتایذذپ بذذا عکاسذذی مذذاکرو،
مسذذتندنگذذاری شذذد .مورفولذذوژی سذذطح در منیذذاس

میکروسذذکوپی بذذا میکروسذذکوپ الکترونذذی روبشذذی و
میکروسکوپ نیروی اتمی ( )AFMموردبررسی قرار گرفت.
همچنذذین محصذذوالت خذذوردگی سذذطح داگرئوتایذذپ بذذا
آنذذالیزهذذای غیذذرتخریبذذی ()SEM-EDS,ATR- FTIR
شناسایی شد.
نتذذایج حاصذذل از آنالیزهذذای -EDS ،Raman ،FTIR
 SEMدر قبل و بعد از درمان پالسما نشان داد که درمذان
در حذف الیهی نازک کدر مؤثر بوده اسذت ،بذدون اینکذه
تغییری در مورفولوژی سطح ایجذاد کنذد؛ امذا ایذن روش
موجب کاهش عناصر محیط ازجمله  C,S,Clو  Oشد ،کذه
احتماال بذه علذت کذاهش سذولفور و کلرورهذای ننذرهی
تشکیلشده حاصل از واکنش با هوای محیط داخذل بذوده
است.
 .2-4تأثیر درمان پالسما بر مواد با پایهی
سلولز و پروتئین
توتذذولین ( )Totolinو همکذذاران ،در خصذذوص اسذذتفاده از
پالسمای فرکان باال در حوزهی حفاظذت و مرمذت آثذار
فرهنگذذی بذذا اشذذاره بذذه ضذذدعفونی ،حکذذاکی و تشذذکیل
الیه های محافظ و استحکامبخش پلیمری ،بذه مطالعذه و
بررسی پرداختنذد] .[41,42در ایذن تحنیذق مجموعذهای از
مواد شذاهد بذر پایذهی سذلولز و پذروتئین (کتذان ،کاغذذ،
ابریشم ،پشم و چرم) ،با ترکیباتی مشابه بذا مذواد تذاریخی
سال چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 7931
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بهوسیلهی پالسذمای فرکذان بذاال بذه مذدت  1سذاعت
درمان شدند .برای ارزیابی تذأثیر درمذان پالسذما بذر روی
مواد بهصورت توده و در سطح ،نمونهها در قبذل و بعذد از
درمان بذا روشهذای  XRD ،SEM ،XPS ،FTIRو آنذالیز
عنصری موردبررسی قرار گرفتند.
نتایج آنالیز  :ATR-FTIRطیذف هذای قبذل و بعذد از
درمان نمونههای کتان ،تغییرات شذیمیایی خیلذی کمذی را
در ناحیهی گذروه کربونیذل سذطح نمونذهی بافتذه نشذان
داد] .[43–45تغییرات ایجادشده در سذطح الیذاف کتذان در
منیاس نانومتری و نه بیشتر از چندالیهی مذاکرومولکولی
ایجاد شد] .[46طیف قبل و بعد از درمان نمونههای کاغذذ،
نشان داد که تأثیر پالسما بر روی کاغذذ مشذابه بذا مذورد
نمونههای کتان بود .طیفهای بهدستآمده از نمونههذای
ابریشم ،تغییرات بیشتری را نسبت بذه نمونذههذای کتذان
نشذذان داد .سذذاختار فذذایبرون ) (fibroinکذذه جذذزء اصذذلی
پروتئین مربوط به ابریشذم طبیعذی اسذت ،بعذد از درمذان
پالسذذما دسذذتخوش تغییذذرات ناشذذی از اکسیداسذذیون در
زنجیرهی ماکرومولکولی شذد .طیذفهذای قبذل و بعذد از
درمان نمونههای پشم نشان داد که شدت نوارهای جذذبی
گروههای متیل با افزایش زمان درمذان کذاهش مذییابذد
درحالیکه پالسما تذأثیری بذر گذروههذای آمیذد نداشذت.
طیفهای قبل و بعذد از درمذان نمونذهی چذرم ،تغییذرات
مشابه با نمونهی پشم را نشان داد که به این معناست کذه
تأثیر پالسما بر ترکیبات پروتئینی یکسان و فنط در سذطح
و غیر تخریبی است.
نتایج آنالیز  :XPSتکنیک ESCA(XPS) 1فنط امکذان
ردیابی الکترونهایی را میدهد که تحذت شذرایط خذأل از
سطح مواد موردبررسی در عمق  14nmمنتشر شدهانذد .بذا
توجه به منشأ سلولزی مشابه در کاغذ و کتان ،نتایج XPS
بذذرای آنهذذا یکسذذان بذذود .نتذذایج کلیذذهی نمونذذههذذای
موردبررسی در قبل و بعد از درمان با پالسما ،فراینذدهایی
از اکسیداسیون ناشی از درمان پالسذما ،کذاهش کذربن و
افزایش میزان اکسیژن ناشی از اکسیداسیون را نشذان داد.
از سوی دیگر نتایج آنالیز عنصری سطح بذهدسذتآمذده از
) ESCA(XPSعملکرد پالسما را فنط در سذطح و در حذد
نانومتر تائید میکند.
نتذذایج آنذذالیز  :XRDدر نمونذذههذذای کتذذان ،درجذذهی
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بلورینگی در اثر اکسیداسیون و فرایندهای پیونذد عرضذی
ناشی از عمل پالسما ،بذهطذور جزئذی تحذت تذأثیر قذرار
گرفت .در ارتباط با نمونههای کاغذ ،پالسما نه در تغییرات
سذذاختاری و نذذه در درجذذه بلذذورینگی تذذأثیری نداشذذت.
درحالیکه در نمونهی ابریشم ،نظم کریسذتالی پذروتئین و
در پشم درجهی بلذورینگی تحذت تذأثیر قذرار گرفذت .در
ارتباط با نمونهی چرم تغییرات قابلمالحظذهای در درجذه
بلورینگی دیده نشد.
نتذذایج آنذذالیز  :SEMنتذذایج حاصذذل از بررسذذیهذذای
انجامشده با میکروسکوپ الکترونی نشان داد کذه پالسذما
تغییرات شیمیایی و توپوگرافی در سطح لیف ایجاد میکند
بدون اینکه تأثیری بر بخشهای داخلی آن داشته باشد.
درنهایت نتایج بذهدسذتآمذده از روشهذای بررسذی
سطح و حجم نشان داد که تأثیر پالسما فنط بر سطح و تا
عمق چند نانومتر است .استفاده از پالسمای سرد فرکان
باال ،برای ضدعفونی آثار تذاریخی -فرهنگذی بذر پایذهی
سلولز طبیعی و مواد پروتئینی توصیه میشذود .پالسذما در
منایسه با سایر روشهذای مشذابه اثذر تخریبذی بذر روی
اینگونه آثار ندارد و یکپارچگی آنها حفظ میشود].[41
ج .یوآنیذذد ( (G. Ioanidو همکذذاران ،نیذذز تغییذذرات
ایجادشده بهوسیلهی اجزاء فعذال پالسذمای اتمسذفری در
بستر سلولزی را موردمطالعه قرار دادند] .[47مطالعات روی
سه نمونه جلد کاغذی از کتابهای تذاریخی (مربذوط بذه
سالهای 1551 ،1111 ،1124م ).متعلق به مجموعههذای
خصوصی انجام شد .تصذاویر میکروسذکوپ الکترونذی ،در
همهی موارد الیاف کتان را نشان داد که هیچگونه تغییری
در تصاویر قبل و بعد از درمان با پالسمای فرکذان بذاال،
حتی بعد از  94دقینه درمذان ،ایجذاد نشذده بذود .کذاهش
تدریجی میانگین درجهی پلیمریزاسیون ،با افذزایش زمذان
پالسذذمای فرکذذان بذذاال ،نشذذان مذذیدهذذد کذذه درمذذان
طوالنی مدت برای بسذتر سذلولزی مضذر اسذت .در یذک
جمذذعبنذذدی کلذذی ایذذن مطالعذذات نشذذان داد کذذه درمذذان
کوتاهمدت ،حدود  14دقینه ،تخریذب زیذادی در بیذوپلیمر
مورداستفاده بهعنوان تکیهگاه ایجاد نمیکند ،اما مذیتوانذد
ناخالصیهای سطح را که باعث تغییر تکیهگاه میشوند ،از
بین ببرد .این درمانها اثر ضد بذاکتری و ضذد قذاری نیذز
دارند.

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

 .3-4کاربرد پالسما در ضدعفونی آثار چوبی
در مطالعذذات انجذذامشذذده توسذذط لکالیذذر ( )Leclaireو
همکاران ،کارایی فناوری پالسمای سرد فشذار اتمسذفری
در ضدعفونی سطوم چوبی آلوده به قاری ،بذهعنذوان یذک
جایگزین مناسب برای روشهای رایج ازجملذه اسذتفاده از
آفتکشها ،بررسی شد].[48
در ایذذن تحنیذذق کذذه براثذذر بخشذذی روش پذ تذذاب
( )afterglowفشار اتمسفری بهعنوان یذک درمذان قطعذی
تأکید شده است ،ابتدا کارایی پذ تذاب پالسذما بذهطذور
مسذذذذتنیم بذذذذر روی کشذذذذت قذذذذارچی (pullulans
 (Aureobasidiumبررسی شد .در ایذن مطالعذه از ترکیذب
گاز نیتروژن و اکسیژن ،با میذزان  4/5و  %24اکسذیژن در
زمانهای مختلف درمان 2 ،1 :و  15دقینه استفاده شد.
نتایج تحنینات ،کارایی پ تذاب در غیرفعذال کذردن
اسپورهای قارچی را در  15دقینه درمان نشان داد .عذالوه
بر آن ،حتی برای مدتزمان کوتاهتر ،حدود  2دقینذه ،نیذز
نتایج مثبت بوده است که مزیت بزرگ چنین محیطهذایی
را نشان میدهد.
با توجه به نتایج اولیه ،به نظر مذیرسذد کذه ماهیذت
ترکیب گاز ،پارامتر مهمذی در فراینذد ضذدعفونی نیسذت.
همانگونه که با افزایش درصد اکسیژن از صذفر بذه  %5و
 ،%24تفاوت قابلتوجهی مشاهده نشد .بذااینوجذود تذأثیر
پارامترهذذایی ماننذذد زمذذان درمذذان و ترکیذذب گذذاز بایذذد
موردبررسی بیشتری قرار گیرد.

حذف دوده در سطوم نناشی موردبررسذی قذرار دادنذد .در
این تحنیق بهطور خاص از سه رنگدانذه طبیعذی معذدنی،
زرد کذذادمیوم ( ،)CdS ZnOقهذذوهای سذذوخته (،)Fe2O3
اکسید سبز کذروم هیدراتذه ( )Cr2O (OH)2اسذتفاده شذد.
تصاویر  SEMخوردگی جزئذی بسذت را در طذول درمذان
نشان داد .بعد از درمان پالسما تغییذرات قابذلتذوجهی در
هیچیک از رنگدانههای موردمطالعه دیذده نشذد؛ بنذابراین،
پالسما فرکان بذاال را مذیتذوان بذه عنذوان یذک روش
پاکسازی جزئی برای حذذف دوده انباشذته شذده در سذطح
الیه تصویری سطوم نناشی موردتوجه قرار داد].[49
 .5-4پروژه اتحادیه اروپا-پانا (پالسما و نانو
برای عصر جدید حفاظت نرم)EU-PANNA2 ،
پذذروژهی  ،PANNAپالسذذما و نذذانو بذذرای عصذذر جدیذذد
حفاظت نرم ،پروژهی مشترک اتحادیهی اروپا با تمرکز بذر
شیوههای جدید پاکسازی و حفاظذت از آثذار فرهنگذی بذا
استفاده از پالسذمای اتمسذفری اسذت کذه در سذالهذای
 2411-2411م .انجام شده است].[50
ازجمله اهداف پروژه ،پاکسازی انوا مختلف مواد (بذا
توسعهی مشعل جدید پالسما) ،پوششهای محافظ جدیذد
آبگریز و برگشتپذیر و همچنین حذف کامل آنها بعذد از
کهنگذذی اسذذت .در ایذذن راسذذتا پذذروژههذذای مختلفذذی در
اتحادیهی اروپا تعریف و اجراشذده اسذت .در ادامذه نتذایج
برخی از پروژههای انجامشده در قالب پذروژهی PANNA
بهطور خالصه رکر میشود.

 .4-4پاکسازی دوده از سطوح آثار نقاشی با
استفاده از پالسما
راتلذذج ( )Rutledgeو همکذذاران ،پاکسذذازی دوده ناشذذی از
آتش بر روی سطوم نناشی را با پالسمای امواج رادیذو در
محیط اکسیژن موردبررسی قذرار دادنذد .در ایذن تحنیذق
بررسی فرایند قبل و بعد از پاکسازی با استفاده از مطالعات
میکروسذذکوپی و نذذور انعکاسذذی نشذذان داد کذذه حذذذف
آسیبهای ناشی از دوده بهطور یکنواخذت و مذؤثر از روی
سطوم نناشی امکانپذیر است].[11
ج .یوآنید ( )G. Ioanidو همکذاران ،اسذتفاده از پالسذمای
سرد فرکان باال با استفاده از گاز اکسیژن/آرگون را برای

 .1-5-4پاکسازی ورنی در تصویر قرن 11م.
نیکالس مقدس ()SAINT NICHOLAS
میلیانا ( )Milyanaو همکذاران ،روش پاکسذازی پالسذمای
اتمسفری ( )Ar/O2را بهعنذوان یذک جذایگزین مناسذب،
بذذرای پذذاک کذذردن ورنذذی روغنذذی  Olifa3موردبررسذذی و
مطالعه قرار دادند .بهطور سنتی بذرای پذاک کذردن ورنذی
فوق از حاللهای شیمیایی و ابزارهای مکذانیکی اسذتفاده
میشود .این تحنیق بیشتر بر منایسهی روشهای سذنتی
و درمذذان پالسذذما بذذرای پاکسذذازی ورنذذی  Olifaمتمرکذذز
شد] .[50,51مطالعذات بذر روی تصذویر نذیکالس منذدس
سال چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 7931
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راست
راستقبل از
دیواری،
درماننناشی
قطعهازای از
شکل  :9قطعهای از نناشی شکل 9
(قسمتدقینه
درمانبعد از 2
تصویر) و
(قسمت
دیواری :،قبل
درمان با پالسما (قسمت چپ تصویر)][52
Fig. 7: Wall painting fragment. Before treatement (right side) and after

treatementروشهای
دشواری است.
هستند ،کار
چندالیه
اغلب
with plasma
for two
minutes
](left side) [52

شکل  :9تصویری از قبل (چپ) و بعد از درمان پاکسازی پالسما
(راست)][50
Fig. 6: Russian icon before(left) and after(right) plasma
[50])cleaning

متعلق به قرن 15م .روسیه (شکل  )9صورت گرفت.
ورنی  Olifaمورداستفاده در این نناشذی ،بذهوسذیلهی نذور
 ،UVمیکروسکوپ نوری IR ،و رنگسنجی در قبل و بعذد
از پاکسازی ،بررسی شد .مزیت اصلی درمان بدون تمذاس
با پالسما (بدون مداخالت فیزیکی و مکذانیکی بذا سذطح
مذذورد درمذذان) ،عذذدم ایجذذاد هرگونذذه تغییذذر شذذیمیایی و
مکانیکی در الیههای رنگ زیرین است .عالوه بذر آن ،بذا
پاکسازی پالسما به استحکامبخشی مندماتی سطح درمان
نیازی نیست و درنتیجه از بروز اشکاالت بعدی جلذوگیری
میشود .نتایج بهدستآمده نشان داد که پاکسازی پالسذما
هیچ تأثیر منفی بر روی الیههای اصذلی رنذگ نداشذته و
درجهی پاکسازی بیشتر از حد انتظار بوده اسذت؛ بنذابراین
استفاده از پالسما برای حذف ورنی  Olifaبذهعنذوان یذک
جایگزین و یا مکمل روشهای رایج پیشنهاد میشود].[51

پاکسذذازی سذذنتی کذذه ترکیبذذی از روشهذذای شذذیمیایی و
مکانیکی است ،عالوه بر وقتگیر بودن ،می تواند به الیذه
نناشی زیرین نیز آسیب برسذاند .کذامنووا ( )Kamenovaو
همکاران مزایذای اسذتفاده از ترکیذب درمذان پالسذما بذا
روشهای سنتی را در چنین مواردی بررسذی کردنذد].[52
تحنینات ابتدا بر روی نمونههای آزمایشگاهی ،سذپ بذر
روی قطعات اصلی نناشی دیواری متعلق بذه کلیسذایی در
بلغارسذتان ( St. George church in Golyamo Belovo,
 )Bulgariaانجام شد به این منظور ابتدا سطوم قطعذات بذا
پالسما درمان (شکل  )9و سپ رنگروغن با اسذتفاده از
حالل آلی و به کمک بیستوری ،بهطور کامل برداشته شد.
در مرحله آخر پاکسازی شیء در جذا ( )In situو در محذل
کلیسا بود که سه ناحیهی مختلف بر طبق روشهای رایج
برای پاکسذازی قطعذات ،درمذان شذدند .تذأثیر پاکسذازی
ترکیبی (روش پالسما +روشهای سنتی) با نتایج حاصذل
از روشهای پاکسازی سنتی (بدون پالسما) منایسذه شذد.
نتایج نشان داد که پیشدرمان پالسما عذالوه بذر کذاهش
زمان درمان و درنتیجه کاهش خطر آسیب بذه الیذههذای
نناشی زیرین ،حذف رنگروغن را آسان میکند].[52

 .2-5-4حذف الیههای سطحی روغنی در
نقاشیهای دیواری
پنهان شدن نناشیهای دیواری اصلی در زیذر الیذههذای
نناشی روغنی ،از مشکالت شایع در حفاظت از کلیسذاهای
ارتودوک شرقی است .حذف این نناشیهای سطحی که
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 .3-5-4استفاده از پالسما در پاکسازی سطوح
معماری
ولتولینا ( )Voltolinaو همکاران ،انوا مشعلهای پالسمای
اتمسفری را بهعنوان ابذزار پاکسذازی بذرای پذاک کذردن

دو فصلنامه پژوهه باستانسنجی

شکل  :5نتایج بهدستآمده با دو روش پاکسازی( :حالل) و (ترکیب حالل و پالسما) ][50
]Fig. 8: results obtained with the 2 methods of cleaning:solvent and Solvent+plasma[50

سطوم سنگی و نناشیهای دیواری موردبررسی و مطالعذه
قرار دادند .در این تحنیق کذه در قالذب پذروژه PANNA
انجام شد ،حذف گچ و دوده و همچنین پلیمرهای جدید و
قدیمی و گرافیتی بهوسیله انوا ابزارهای تجاری پالسما بر
روی نمونه های آزمایشگاهی و نمونذه هذای اصذلی مذورد
آزمایش قرار گرفت .نتایج بهدستآمذده از ایذن تحنینذات،
قابلیتها و اشکاالت مشعلهای تجاری پالسما را بهعنوان
ابزار پاکسازی نشان داد و بر اساس نتایج بذهدسذتآمذده،
مشعلهای جدید پالسذما در حذوزهی حفاظذت از میذراث
فرهنگی طراحی شدند].[53
با طرم پیشنهادی پروژه  PANNAبذرای پاکسذازی
گرافیتی از سطوم تاریخی شهر بهوسیلهی روش پالسذما،
اجرای آزمایشی پاکسذازی در محذل میذدان Prato delle
 Valleدر شذذهر پذذادووا ( )Padovaایتالیذذا ،بذذا همکذذاری
موسسه ی شیمی معدنی و شورای ملذی تحنینذات انجذام
شذذد] .[54,55پاکسذذازی پالسذذما (آرگون+اکسذذیژن) در
مرحلهی دوم بعد از پاکسازی با حذالل (ایزوپروپذانول Iso
 )propanolانجام شد .نتایج این پاکسذازی کذه بذه حذذف
کامل گرافیتی منجر شد ،بسیار رضایتبخش بود .تصذویر
نهایی در سذمت راسذت (شذکل  ،)5بذا منایسذه دو روش
پاکسازی ،نتیجذه بهتذر پاکسذازی را بذا ترکیذب حذالل و
پالسما بهخوبی نشان میدهد].[50
 .5جمعبندی و نتیجهگیری
بذذر اسذذاس کنوانسذذیون اسذذتکهلم 1در خصذذوص حفذذظ

محیط زیست و کارکنان ،ایذدهی جذایگزینی درمذانهذای
مضر که در آن از روش ها و مواد سمی استفاده مذیشذود،
بذذا درمذذانهذذای غیذذرسذذمی و غیذذرتخریبذذی و دوسذذتدار
محیطزیسذت افذزایش یافتذه اسذت .در میذان روشهذای
استاندارد مرمت ،استفاده از فناوری پالسما ،درمانی جدیذد
در حوزهی میراث فرهنگی است که بهعنذوان یذک روش
غیرتخریبی و کارآمد گزارش شده اسذت .درمذان پالسذما
روشی است غیر تماسی که با توجه به نو و شرایط نمونه
و نو درمان ،شرایط بهطور موردی برای هر نمونه طراحی
می شذود ،ایذن روش تغییذرات سذاختاری در مذواد ایجذاد
نمیکند و مواد شیمیایی مورداستفاده در آن بسیار کمتذر از
درمانهای رایج است .عالوه بر این زمان درمذان کوتذاه و
آلودگی محیطی کم ،از دیگر مزایای ایذن روش محسذوب
مذذیشذذود .اگرچذذه بذذا روش پالسذذما اطالعذذات فذذراوان
ناشذذناختهای از اشذذیاء ظریذذف نیذذز آشذذکار مذذیشذذود ،امذذا
بااینوجود کذارایی و ایمنذی روش پالسذما در مذورد آثذار
ظریذذف بایذذد بذذا دقذذت بیشذذتری موردتوجذذه قذذرار گیذذرد.
بهعبارتیدیگر در برخی موارد چنین تکنیکی ممکن اسذت
برای آثار بسیار ظریف مناسب نباشد .الزم بذه رکذر اسذت
که متغیر های مختلفذی در رونذد پاکسذازی ننذش دارنذد،
ازیکطرف ضخامت و یا نو آالینذده و همچنذین میذزان
سختی و ناهمواری سطح موردنظر و از طذرف دیگذر نذو
درمان پالسما ،زمان درمان و انتخاب ترکیب گاز؛ بنذابراین
قبل از هرگونه تصمیمی در انتخذاب نذو درمذان سذطح،
انجام آزمایشهای مختلف در محل ضروری است.
سال چهارم ،شماره اول ،بهار و تابستان │ 7931
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پینوشتها
1. Electron Spectroscopy for Chemical Analysis (Xray Photoelectron Spectroscopy)
2. Europe-Plasma and Nano for New Age Soft
Conservation

 نام ورنی مورد استفاده در شمایلهای روسی بر پایذه روغذن.1
 یذا%1 بزرک جوشانده همراه با مندار کمذی از اسذتات کبالذت
لیتارژ (مونو اکسید سرب) بهعنوان تسریعکننذده پلیمریزاسذیون
.[56]روغن است
 کنوانسیون استکهلم یک توافق بین المللی قانونی بذا هذدف.1
حفاظت از سالمت انسان و محیطزیست در برابر آالینذدههذای
آلی پایدار و برنامهریزی جهت کذاهش و حذذف کذاربرد آنهذا
 کشور ایران نیذز. تصویب شده است. م2442 است که در سال
. رسما به این کنوانسیون پیوست1155 در سال

امذذروزه درمذذان پالسذذما بذذرای مذذواد مختلذذف مثذذل
 مواد پلیمری، چوب، چرم، الیاف سلولزی، کاغذ،منسوجات
 حتی در بسیاری از مراکز بذه. استفاده میشود،و سرامیکی
بخشی از فرایند حفاظت از آثار آهنی باستانی تبدیل شذده
 پالسما هنوز یذک روش،است؛ اما علیرغم موارد رکرشده
.رایج و مرسوم در بحث عملی حفاظت محسوب نمیشذود
در پایان متذکر میشود که هذر نمونذهی موردمطالعذه بذا
 بذه تجهیذزات و،توجه به ساختار آلی و غیر آلی بذودن آن
شرایط خاصی برای ایجذاد محذیط پالسذما نیذاز دارد کذه
 به همین دلیذل در اینجذا از،خارج از موضو بحث ما بوده
شذرم جزئیذات شذرایط درمذان و تجهیذزات مورداسذتفاده
.صرفنظر شده است
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