
 
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 

 

Γ’ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
& ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 

Προτεινόμενα θέματα Πτυχιακών Εργασιών για το Εαρινό Εξάμηνο 2021-2022 

α/α Τίτλος 
Υπεύθυνος / μέλη 

τριμελούς 
επιτροπής 

Περίληψη 
Προαπαιτούμε
να μαθήματα 

Αριθμός 
φοιτητώ

ν 

1 Δημιουργία πρότυπου 
αρχείου χρωστικών και 
ανάπτυξη 
πρωτοκόλλου 
ταυτοποίησής τους με 
απεικονιστική 
φασματοσκοπία 

Αθηνά 
Αλεξοπούλου 

Η πτυχιακή εργασία στοχεύει στην 
διερεύνηση των βέλτιστων 
πειραματικών συνθηκών για την 
ταυτοποίηση χρωστικών με τη μέθοδο 
της απεικονιστικής φασματοσκοπίας. 
Περιλαμβάνει την κατασκευή πρότυπων 
πειραματικών πινάκων με την τεχνική 
της αυγοτέμπερας και της ελαιογραφίας 
καθώς επίσης την καταγραφή και 
μελέτη της οπτικής συμπεριφοράς τους 
(ανακλαστική ικανότητα και ικανότητα 
απορρόφησης) στην φασματική περιοχή 
360-1700nm. Θα διερευνηθούν 
ζητήματα που αφορούν τη λήψη 
φασματικών απεικονίσεων με τη 
μεγαλύτερη δυνατή ευαισθησία, ώστε 
να είναι δυνατή ανάπτυξη ενός 
πρωτοκόλλου εφαρμογής της μεθόδου 
για την αποτελεσματική ταυτοποίηση 
των χρωστικών. 

Γενική Φυσική 

Μέθοδοι 
Διάγνωσης μη 
Καταστρεπτικού 
Ελέγχου 

1 

2 Απεικονιστική 
φασματοσκοπία  σε 
συνδυασμό με 
ενόργανη χημική 
ανάλυση στη 
Διαγνωστική των 
Φορητών εικόνων. -
Σύγχρονες 
προσεγγίσεις – 
Δυνατότητες -
Προοπτικές. 

Αθηνά 
Αλεξοπούλου 

Πρόκειται για  την εφαρμογή της 
σύγχρονης απεικονιστικής 
φασματοσκοπίας για την διαγνωστική 
μη καταστρεπτική προσέγγιση της 
ζωγραφικής των φορητών εικόνων. Η 
μέθοδος θα συνδυαστεί με μεθόδους 
μικροσκοπίας για την ταυτοποίηση των 
υλικών και της τεχνολογίας κατασκευής 
τους. Μέσα από την εφαρμογή σε 
αντιπροσωπευτικά παραδείγματα 
φορητών εικόνων θα διερευνηθούν οι 
δυνατότητες και οι περιορισμοί και θα 
σκιαγραφηθούν τα νέα πεδία 
εφαρμογής της μεθοδολογίας. 

Μέθοδοι 
Διάγνωσης Μη 
Καταστρεπτικού 
Ελέγχου, 
Ενόργανη 
Χημική 
Ανάλυση, 
Εφαρμογές της 
Φωτογραφίας 
στη Συντήρηση 

1 

3 Ολοκληρωμένη 
μεθοδολογία 
φυσικοχημικής 
διάγνωσης και 
τεκμηρίωσης των 
υλικών και της 

Αθηνά 
Αλεξοπούλου [έχει 

αναληφθεί το θέμα 
από τη φοιτήτρια: 
Σταυρούλα 
Φιλοπούλου] 

Αντικείμενο της πτυχιακής είναι  φορητή 
εικόνα, ιδιωτικής συλλογής με το 
σπάνιο θέμα της Παναγίας Τριχερούσας. 
Σκοπός είναι η τεκμηρίωση της εικόνας 
και η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης 
φυσικοχημικής μεθοδολογίας για την 

Μέθοδοι 
Διάγνωσης μη 
καταστρεπτικού 
Ελέγχου  

Ενόργανη 
Χημική 

1 



τεχνολογίας 
κατασκευής φορητής 
μεταβυζαντινής 
εικόνας. Προτάσεις 
συντήρησης. 

καταγραφή της κατάστασης 
διατήρησης, τη διάγνωση και τον 
χαρακτηρισμό των υλικών και τον 
προσδιορισμό της τεχνολογίας 
κατασκευής της. Θα γίνει προσπάθεια 
συσχετισμού των αποτελεσμάτων με τα 
υλικά και την τεχνολογία φορητών 
εικόνων της ίδιας περιόδου στον 
ελληνικό χώρο. Με βάση τα 
αποτελέσματα θα διατυπωθούν 
προτάσεις για την καταλληλότερη 
μεθοδολογία συντήρησης. 

Ανάλυση 
Εφαρμογές της 
Φωτογραφίας 
στη Συντήρηση 

Συντήρηση 

4 Μελέτη και σύγκριση 
των απεικονιστικών 
τεχνικών διάγνωσης 
ακτίνων-Χ στην 
τεκμηρίωση των 
αντικειμένων 
πολιτιστικής 
Κληρονομιάς 

Α. Καμινάρη 

Μέλη τριμελούς 
επιτροπής: Β. 
Αργυροπούλου 

Α. Αλεξοπούλου 

[έχει αναληφθεί 
από τη φοιτήτρια 
Χαρά Κοβάτση] 

Μελέτη και σύγκριση των 
απεικονιστικών τεχνικών διάγνωσης 
ακτίνων-Χ ως προς την  ευχρηστία και τη 
χρησιμότητάς στην τεκμηρίωση 
αντικειμένων της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 

 1 

5 Έλεγχος υπολειμμάτων 
μετά την εφαρμογή 
γέλης σε επιφάνειες 
πορωδών υλικών μέσω 
χημικής πρόσδεσης 
κατάλληλων 
ιχνηθετών. 

Σταμάτιος 
Μπογιατζής 

[προτεινόμενο 
μέλος τριμελούς 
επιτροπής: 
Θεοδώρα Φαρδή] 

Το υπόλειμμα μετά τη χρήση και 
εφαρμογή συστήματος γελών σε 
επιφάνειες με σκοπό τον καθαρισμό 
αποτελεί σημαντικό ζήτημα στη 
συντήρηση. Οι όλο και αυξανόμενες 
απαιτήσεις για γέλες χωρίς υπόλειμμα 
έχουν οδηγήσει σε αναζήτηση υλικών 
με τις αυστηρές αυτές επιταγές.  

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα 
ελεγχθούν οι ποσότητες υπολειμμάτων 
χρησιμοποιώντας τεχνικές υψηλής 
ευαισθησίας όπως ο φθορισμός, μέσω 
της χημικής πρόσδεσης φθοριζόντων 
ιχνηθετών σε φυσικές γέλες μετά την 
εφαρμογή τους με σκοπό τον 
καθαρισμό επιφανειών έργων 
ζωγραφικής.  

Γενική και 
Ανόργανη 
Χημεία 

Οργανική 
Χημεία 

Επιστήμη των 
οργανικών 
Υλικών 

Ενόργανη 
Χημική 
Ανάλυση 

1 

6 Ανάπτυξη και 
βελτιστοποίηση  περιβ
αλλοντικά φιλικού 
συστήματος χημικής 
γέλης με βάση φυσικά 
πολυσακχαριτικά υλικά 
(κόμεα) και βόρακα και 
χρήση του στη 
συντήρηση. 

Σταμάτιος 
Μπογιατζής 

[προτεινόμενο 
μέλος τριμελούς 
επιτροπής: 
Θεοδώρα Φαρδή] 

 

Τα περιβαλλοντικώς φιλικά («πράσινα») 
υλικά στη συντήρηση αποτελούν ένα 
συνεχώς αναπτυσσόμενο πεδίο. Στην 
προκείμενη περίπτωση, η 
θερμοδυναμικά αυθόρμητη και κινητικά 
ελεγχόμενη αντίδραση βόρακα με πολυ-
υδρόξυ φυσικά πολυμερή υλικά όπως 
το κόμι guar το οποίο είναι ειδική 
περίπτωση πολυσακχαριτικού υλικού 
φυσικής προέλευσης με χημική 
σύσταση κατάλληλη για τη δημιουργία 
δεσμών διασταύρωσης με βόρακα. Θα 
ελεγχθεί η δυνατότητα της 
προκύπτουσας χημικής γέλης να 
αποτελέσει υλικό καθαρισμού με τη 
χρήση φιλικών (ή «πράσινων») υλικών 
όπως διαλύτες (παλμιτικός 

Γενική και 
Ανόργανη 
Χημεία  

Οργανική 
Χημεία της 
Συντήρησης 

Επιστήμη των 
οργανικών 
Υλικών  

Ενόργανη 
Χημική 
Ανάλυση 

1 



ισοπροπυλεστέρας, IPP), μη ιοντικά 
τασιενεργά υλικά (Brij 97), ρυθμιστές 
οξύτητας και ρητινικά άλατα σε 
επιφάνειες με σκοπό την αφαίρεση 
ρύπων και οξειδωμένων στρωμάτων 
οργανικών υλικών. 

7 Επίδραση του τρόπου 
λήψης φασμάτων FTIR 
σε βερνίκια έργων 
ζωγραφικής 

Σταμάτιος 
Μπογιατζής 

Προτεινόμενο 
μέλος τριμελούς: Γ. 
Μαστροθεόδωρος 

Οι συνήθεις μέθοδοι λήψης φασμάτων 
FTIR  σε επιφάνειες βερνικιών είναι (α) 
με απόξεση μικροδείγματος σε σκόνη, 
(β) λήψη με βαμβάκι εμποτισμένο σε 
διαλύτη, και (γ) με μη επεμβατική, in 
situ λήψη φάσματος από σημεία της 
επιφάνειας με τη μέθοδο της 
ανάκλασης. Τα φάσματα του ίδιου 
βερνικιού με τις τρεις μεθόδους 
συνήθως διαφέρουν, καθώς εξαρτώνται 
από τη σύσταση του βερνικιού, την 
κατάσταση γήρανσής του, τη 
μορφολογία και τη στρωματογραφία 
της επιφάνειας, κλπ. Θα επιχειρηθεί η 
κατασκευή δοκιμίων με παραδοσιακά 
βερνίκια διαφόρων συστάσεων, τα 
οποία θα υποστούν θερμική γήρανση 
και στη συνέχεια θα υποβληθούν σε 
ανάλυση με τις παραπάνω μεθόδους. 
Τα φάσματα που ληφθούν θα 
συγκριθούν και θα συσχετισθούν. 

Επιστήμη των 
Οργανικών 
Υλικών  

Ενόργανη 
Χημική 
Ανάλυση 

1 

8 Διάβρωση επιφανειών 
σε μεταλλικά 
αρχαιολογικά σκεύη 
κραμάτων χαλκού από 
οργανικά υπολείμματα 
ελαιώδους και 
ρητινικής σύστασης 

Σταμάτιος 
Μπογιατζής 

Από πρόσφατες μελέτες, είναι γνωστό 
ότι η παρουσία οργανικών 
υπολειμμάτων ελαιώδους σύστασης σε 
μπρούτζινα αρχαιολογικά σκεύη μπορεί 
να προκαλέσει σημαντική φθορά στο 
μέταλλο. Ιδιαίτερα, όταν τα πρώτα 
έχουν υποστεί υδρολυτική διάσπαση 
και έχουν σχηματιστεί τα αντίστοιχα 
οξέα, αποτελεί ίσως την πιο συχνή 
περίπτωση φθοράς τους. Παρόμοια 
φθορά μπορεί να προκληθεί από την 
παρουσία φυσικών ρητινών όξινης 
σύστασης. Υπό αυτό το πρίσμα, η 
παρουσία των προϊόντων της 
συγκεκριμένης δράσης, τα οποία συχνά 
χαρακτηρίζονται ως «προϊόντα 
διάβρωσης», θα μπορούσε να 
αποτελέσει σημαντικό πληροφοριακό 
στοιχείο του αντικειμένου. Θα 
αναπτυχθεί μια μεθοδολογία και θα 
διερευνηθεί η δραστικότητα των υλικών 
αυτών και τα συγκεκριμένα προϊόντα 
φθοράς σε υποστρώματα χαλκού και 
κραμάτων του. 

Επιστήμη των 
Ανόργανων 
Υλικών 

Επιστήμη των 
Οργανικών 
Υλικών 

Ενόργανη 
Χημική 
Ανάλυση 

1 

9 Ανάλυση με 
φυσικοχημικές 
μεθόδους 
ανθρωπογενών 
ιζημάτων από τα 

Γεώργιος 
Φακορέλλης  

Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής θα 
αναλυθούν 10 δείγματα ιζημάτων 
διαφορετικών χρωματισμών από 
χρονολογημένα με άνθρακα-14 
Νεολιθικά στρώματα του σπηλαίου με 

Γενική και 
Ανόργανη 
Χημεία 

1 



Νεολιθικά στρώματα 
του σπηλαίου του 
Πανός στο Μαραθώνα. 

απώτερο στόχο τη διερεύνηση 
ενδεχόμενης διαφοροποίησης των 
δραστηριοτήτων συναρτήσει του 
χρόνου. Για το σκοπό αυτό θα γίνουν 
ορυκτολογικές αναλύσεις με XRD, 
παρατήρηση στο Οπτικό μικροσκόπιο, 
στο SEM/EDX, FTIR και μέτρηση του pH 
τους. 

Επιστήμη 
Ανόργανων 
Υλικών 

Ενόργανη 
Χημική 
Ανάλυση 

10 Μελέτη της 
τεχνολογίας 
κατασκευής 
κονιαμάτων όψης από 
την ανασκαφή 
Μακρυγιάννη κάτω 
από το Νέο Μουσείο 
Ακρόπολης 

Γεώργιος 
Φακορέλλης [έχει 
αναληφθεί από τον 
φοιτητή Νικόλαο 
Σκουταρίδη] 

Η εργασία αυτή αποτελεί συνέχεια ήδη 
πραγματοποιηθεισών κατά το παρελθόν 
αναλύσεων XRD, SEM-EDS και FTIR, ενώ 
θα διεξαχθούν και συμπληρωματικές 
αναλύσεις με τις προαναφερθείσες 
μεθόδους και θα γίνει σύνθεση των 
αποτελεσμάτων τους. Για το σκοπό αυτό 
θα αναλυθούν εννέα (9) δείγματα 
κονιαμάτων από όψεις κτιρίων από την 
ανασκαφή Μακρυγιάννη που βρίσκεται 
κάτω από το Νέο Μουσείο Ακρόπολης + 
ένα δείγμα (1) πετρώματος αθηναϊκού 
σχιστόλιθου για λόγους σύγκρισης με τα 
αδρανή των κονιαμάτων, προκειμένου 
να διερευνηθεί η τεχνολογία 
κατασκευής τους. Επιπλέον, θα γίνει 
φωτογραφική τεκμηρίωση, 
κοκκομετρική διαβάθμιση, μέτρηση 
πορώδους με ποροσιμετρία διείσδυσης 
υδραργύρου και θ5ερμοβαρυτικές 
μετρήσεις TG/DTA. 

Γενική και 
Ανόργανη 
Χημεία 

Επιστήμη 
Ανόργανων 
Υλικών 

Ενόργανη 
Χημική 
Ανάλυση 

1 

 

O Διευθυντής του Τομέα 

 

 

Στ. Μπογιατζής 
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