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Η ρξήζε ηεο θαζκαηνζθνπίαο Raman ζηελ αλάιπζε ζε κηθξνζθνπηθό επίπεδν 

δεηγκάησλ πνπ έρνπλ πξνέιζεη από ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά κπνξεί λα δώζεη έλα πιήζνο 

πιεξνθνξηώλ γηα ηε ρεκηθή ζύζηαζε θαζώο θαη γηα έλα πιήζνο παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο κεραληθέο ηδηόηεηεο θαη ηε γήξαλζε ησλ δεηγκάησλ κε κε θαηαζηξνθηθό ηξόπν θαη ρσξίο λα 

έρεη απαηηεζεί ε παξακηθξή ρεκηθή ή κεραληθή πξν-επεμεξγαζία.  

Τν θαηλόκελν Raman  είλαη εμαηξεηηθά αζζελέο θαη ε αλίρλεπζε ηνπ ζήκαηνο εμαξηάηαη 

ζεκαληηθά από ηε ρξήζε laser  πςειήο ηζρύνο ζαλ πεγή δηέγεξζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Πξέπεη λα 

δίλεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηελ αθηηλνβόιεζε ησλ δεηγκάησλ θαζώο ε απαίηεζε γηα κεγάιν ιόγν 

ζήκαηνο-πξνο-ζόξπβν κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλεπαλόξζσηε δεκηά (“cratering” and 

carbonization) ζην ππό εμέηαζε δείγκα όπσο δείγκαηα νζηώλ θαη μύισλ, πξάγκα ην νπνίν είλαη 

πςίζηεο ζεκαζίαο ζε δείγκαηα πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.  Σπλεπώο, πξέπεη λα γίλεη 

πξνζεθηηθόο ρεηξηζκόο ησλ πιηθώλ θαη απαηηείηαη αξρηθή εθηίκεζε ηεο επαηζζεζίαο ηνπο ζηηο 

πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο πνπ πξόθεηηαη λα εθηεζνύλ.  Έλα δεύηεξν ζεκαληηθό πξόβιεκα πνπ 

κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ζπρλά ζηα δείγκαηα αξραηνινγηθήο ζεκαζίαο είλαη ε εκθάληζε ηνπ 

θζνξηζκνύ, ν νπνίνο είλαη αξθεηέο ηάμεηο κεγέζνπο κεγαιύηεξνο από ην θαηλόκελν Raman. Ο 

θζνξηζκόο νθείιεηαη ζε παξάιιειε δηέγεξζε από ην ρξεζηκνπνηνύκελν laser, ρακειήο 

ελέξγεηαο ειεθηξνληαθώλ επηπέδσλ αθαζαξζηώλ ή θαη άιισλ πιηθώλ πνπ ζπλππάξρνπλ ζην ππό 

εμέηαζε δείγκα. Τν πξόβιεκα απηό κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ρξεζηκνπνηώληαο κεγάινπ κήθνπο 

θύκαηνο, ρακειήο ελέξγεηαο θνληά ζην ππέξπζξν laser, ην νπνίν δελ είλαη ηθαλό λα δηεγείξεη ηα 

ελ ιόγσ ελεξγεηαθά επίπεδα.  



Σηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο αλαπηύρζεθε έλα λέν ζύζηεκα επηβνιήο ηερλεηήο 

γήξαλζεο ζε δείγκαηα νζηώλ θαη μύισλ, θάζκαηα ησλ νπνίσλ είραλ ιεθζεί πξηλ θαη κεηά ηελ 

επηβνιή ηεο γήξαλζεο ώζηε λα πξνζδηνξηζηνύλ επαθξηβώο νη θαζκαηηθέο αιιαγέο. Τν 

πξσηόθνιιν ηνπ πεηξάκαηνο πξνβιέπεη ηε κεηαβνιή δηαθόξσλ παξακέηξσλ, όπσο ν ρξόλνο ηεο 

γήξαλζεο, ην πνζνζηό ηεο % ζρεηηθήο πγξαζίαο, ε ζπγθέληξσζε ησλ επηβαιιόκελσλ ξύπσλ 

NOx θαη SOx θαη ηέινο ε ζεηξά κε ηελ νπνία επηβάιινληαη νη ξύπνη. Αλαπηύρζεθε έλα λέν 

πξσηόθνιιν ρεηξηζκνύ ησλ θαζκάησλ, δεηγκαηνιεςίαο θαη απνζήθεπζεο ησλ δεηγκάησλ.  

Η ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ησλ θαζκάησλ νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα, όηη ε 

θαζκαηνζθνπία Raman κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επηηπρώο ζηνλ πνηνηηθό θαη πνζνηηθό 

πξνζδηνξηζκό ηεο επηβαιιόκελεο γήξαλζεο ζε δείγκαηα νζηώλ θαη μύισλ κε κεηαβαιιόκελν 

κέγεζνο θαη κνξθή. Έλα πιήζνο από θαζκαηηθέο αιιαγέο έρνπλ απνδνζεί ζηελ ηερλεηή 

γήξαλζε, ζηε κεηαβνιή κεραληθώλ ηδηνηήησλ ζαλ ζπλέπεηα ηεο γήξαλζεο, ζηελ πνηόηεηα ηνπ 

θνιιαγόλνπ ζηα νζηά, ζηε κεηαβνιή ηνπ ιόγνπ αλόξγαλνπ πξνο νξγαληθό κέξνο, ελώ 

εηδηθόηεξα γηα ηελ πεξίπησζε ησλ μύισλ νη παξαηεξνύκελεο θαζκαηηθέο αιιαγέο ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηεο ιηγλίλεο γηα θσλνθόξα θαη πιαηύθπιια μύια, ηελ 

θξπζηαιιηθόηεηα ηεο θπηηαξίλεο (cellulose) θ.ι.π., ελώ είλαη ππό εμέιημε κειέηε θαζκαηηθώλ 

αιιαγώλ ζην πιαίζην δηαθπκάλζεσλ ζε θάζε θαη εθηόο θάζεο. 

 


