IMAT: de eerste toepassing van carbon nanotubes in kunst restauratie

2011-2014 New methodology, and prototypes
Maandag 20 oktober 2014
Marjan de Visser, restaurator schilderijen bij Restauratieatelier Marjan de Visser in Den Haag
IMAT betekent Intelligent Mobile Multipurpose Accurate Thermo-electical. Het is een mat die
milde warmte toepassing bij conservering van erfgoed objecten mogelijk maakt. Op 20
oktober 2014 gaven de ontwerpers van IMAT lezingen in het Bonnefanten Museum en een
demonstratie om de hoek bij de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) in Maastricht.
Tijdens de presentatie kregen de deelnemers de kans om vragen te stellen aan de
ontwerpers en de prototypes zelf te testen. De SRAL is een van de partners van de
ontwikkeling en de toepassing van nano technologie in erfgoed conservering. Tijdens deze
bijeenkomst werden de IMAT prototypes geïntroduceerd en de nanotechnologie uitgelegd.
Ook werden enkele case studies besproken door conservatoren uit Italië, de Verenigde
Staten, Nederland en Litouwen, partners en betrokken restauratoren bij het project.
Het project is gesubsidieerd door de
Europese Commissie ‘Seventh Framework
Programme’ (FP7) voor onderzoek. 1 Er zijn
elf IMAT partners uit verschillende landen,
hier een opsomming: Universita degli Firenze
(Italy)-coordinator, Nadine Press S.r.i. (Italy),
Future Carbon GMBH (Germany), C.T.S.
S.r.i. (Italy), Amorosi Laura Studio (Italy),
Sefar AG (Switserland), Lorenzo Conti Studio
(Italy), Istituto per l'Arte e il Restauro Palazzo
Spinelli (Italy), Stichting Restauratie Atelier
Limburg SRAL (the Netherlands), Tomas
Markevicius en Nina Olsson (Lithuania)
Lietuvos Dailes Muziejus (Lithuania).
De sprekers van de ochtend waren Nina
Olsson (IMAT research project), Helmut
Meyer (Future Carbon GMBH), Dr. Rocco
Fuereli, Stefano Pieri en Lorenzo Giardina
(Universiteit van Florence), Lorenzo Conti
(Schilderij restaurator) Laura
Amorosi(Schilderij restaurator) Kate Seymour
& Stijn Lenaerts (SRAL Schilderij
restauratoren). De toehoorders waren vooral
restauratoren uit de schilderijen sector.
Jammer dat er geen papier - en textiel
restauratoren waren want de toepassingen
zijn ook zeer geschikt voor deze sectoren.
Althans zo lijkt mij.
Foto: IMAT prototype
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Foto: Touch screen

De mat
De IMAT, is een warmte-mat die is ontwikkeld vanuit het restauratie veld ‘bottom-up up’ en
maakt als eerste in de conservering gebruik van de warmte eigenschappen van carbon
nanotubes. Er zijn sinds de start in 2011 verschillende prototypen ontwikkeld en getest. De
IMAT kan acht maal per seconde temperatuur meten en geeft een uniforme meting. Het
unieke en innovatieve hierbij is niet alleen de precisie in de homogene warmte transmissie,
maar de constante van de gewenste temperatuur. Er is een zeer accurate warmte
transmissie in lage temperaturen mogelijk vanaf 250 Celsius. Tot op heden heeft geen enkele
warmtefolie of warmte-tafel dat kunnen doen. Enkele andere eigenschappen van de IMAT
die ons werden gepresenteerd zijn de verschillende afmetingen van zeer klein 25x25cm tot
tot 100x150cm. De mat kan makkelijk worden opgerold en meegenomen, gebruikt een lage
voltage van 36V (kleine mat) tot 96 V voor een grote mat. De IMAT bestaat uit een mat, een
power box, een Bluetooth thermo couple en werkt door middel van een Touch screen control
panel. De thermo couple kan op ieder gewenste plaats op het object worden gezet worden
gezet om te meten. Op de Touch screen stel je de start temperatuur in en ziet de T-lijn, ook
de duur van de verwarming kan hiermee worden ingesteld De mat is gemaakt van fiberglass
of polyethyleen, of met Sefar textiel met daarin carbon nano tubes en de electroden zitten tot
aan de randen, kortom de warmte is op het hele oppervlak. Niet alleen opwarmen kan
worden gecontroleerd ook het afkoelen kan men gecontroleerd uitvoeren. Er is dus een
totale controle over tijd en temperatuur. Bij behandeling van impasto schilderijen is het
belangrijk om een goed contact met de plaat te houden omdat bij luchtbellen de temperatuur
daalt.
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Carbon nanotubes matten zijn ontwikkeld in drie soorten.
De IMAT standaard (IMAT-S) met een zacht oppervlak van siliconen, is opake en niet
ademend. De mat is bedoeld voor de meest gangbare warmte behandelingen. De mat kan
worden gebruikt met een temperatuur van 25 tot 75 0C.
De IMAT breathable (IMAT-B) heeft een open structuur en heeft een geperforeerde
polyurethaan laag of een silicone gecoate laag. Water damp transmissie is mogelijk en dus
erg geschikt voor papier restauratie, ook goed te gebruiken bij de toepassing van enzymen.
De mat kan worden gebruikt met een temperatuur van 25 tot 50 0C.
De IMAT transparant (IMAT-T) is gemaakt van textiel dat is gelamineerd met een
transparante silicone laag Sefar. (Sefar is Polyester Naftaleen met silicone) gecoat met
zilveren nano deeltjes. Deze mat is voor 80% transparant. De mat kan worden gebruikt met
een temperatuur van 20 tot 450C.
Op de site www.imatproject.eu zijn de voorbeelden te zien.

Foto: IMAT-B

Foto: IMAT-T
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Carbon Nanotubes Technologie
Wat zijn carbon nanotubes eigenlijk, dat legt Helmut Meyer (Future Carbon GMBH) uit.
Grafiet, diamant hebben ook carbon Nano fibers. Nano bestaat al heel lang maar is
recentelijk ontdekt in 1991. Nanotubes zijn heel klein 8-18 nanometer in diameter, hebben
een goede elektrische conductiviteit en zijn sferische deeltjes. Door de structuur zijn ze niet
schadelijk voor de gezondheid. Bij inademing worden ze gewoon weer uitgeademd. Om een
idee te geven, ze zijn 50.000 maal dunner dan menselijk haar. De E-modulus is 10 maal
groter dan staal. En de warmte en elektrische eigenschappen zijn vele male beter dan de
ons bekende warmte geleidende materialen. Ander toepassingen van de carbon Nano fibers
vinden we in fietsen, bruggen, helmen, skies, auto’s, windturbines, lichte constructies.
Carbon Nano wordt ook verwerkt in textiel en draden, gecoat textiel, het maakt zelfs staal en
beton sterker en wordt verwerkt in verf voor betere elektrische geleidbaarheid. En nu dan
ook in restauratie.

De toepassings mogelijkheden van de IMAT
Door de eigenschappen van de carbon nanotubes en de vorm van de mat is de technologie
ook geschikt voor restauraties van papier, behangsels en drie dimensionale objecten. Er zijn
transparante matten en semipermeabele matten voor de toepassing bij papier. De flexibiliteit
van de mat maakt het mogelijk deze rondom een object te vouwen. Doordat de mat dun is
kan deze bij behandeling van schilderijen makkelijk tussen raam en textiele drager worden
geschoven en geeft de mogelijkheid tot lokale behandeling van verflagen zonder dat de
constructie aangetast wordt. De mat kan worden gebruikt bij een warmte en vocht
behandeling.
Nina Olsson toont een casestudie waarbij een schilderij van Tiepolo wordt behandeld met de
prototype IMAT. Bij 40 0C.samen met vocht konden opstaande verfschollen worden
geplaneerd. Het materiaal van het object droogt hierbij niet uit.
Een andere voorbeeld werd gegeven door restauratoren uit het museum in Litouwen waarbij
een papier object werd behandeld met de transparante IMAT bij 24-40 0C.met enzymen.
Eveneens een voorbeeld uit dit museum betrof een behandeling van een stoel.
Kate Seymore en Stijn Lenaert voerden testen uit met twee IMAT prototypen. Een was/hars
(3/2 volumes) gedoubleerd dummy schilderij wordt verwarmd tot 450C. Bij deze temperatuur
wordt de was zacht, bij hogere temperaturen beschadigd de was/hars doublage. Deformaties
konden zo worden verwijderd.
Een tweede –en uitgebreid- voorbeeld van de SRAL betrof en Retabel van een onbekende
Spaanse meester uit het Suermondt Ludwig Museum Aken. De constructie bestaat uit een
paneel met linnen erop, 2 grondlagen, gesso grosso, matto, daarop bolus, zilver en goud en
verf (goud imitatie). In 1978 onderging het een transfer met was/hars, een invasieve
behandeling.
Eerste is een dummy gemaakt en behandeld. Het doel was om een loshangende hoek linnen
te hechten. Daar zat insecten schade in het hout, dus de lijm zou dan in het hout zinken en
niet de hechting verbeteren. Er zat veel vuil en restauratie materiaal tussen hout en doek.
Het doek was gekrompen waardoor verfschade met opstaande verf.
De behandel methode met de IMAT was als volgt. Een interleaf van een non woven vlies
polyester met adhesive met lage Tg temperatuur is gespraycoat op het vlies aan twee zijden
daarop silicone melinex, baking paper op het schilderij de IMAT erop. Hierop zandzakjes.
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Ter controle werd de temperatuur gemeten met een warmte camera, maar door plaatselijk
plekken met lucht gaf die geen egale meting terwijl de IMAT wel egaal verwarmde.

De laatste ontwikkelingen
De laatste ontwikkelingen in de IMAT betreft de temperatuur meting. Het bijzondere is dat de
temperatuur meting gebeurd met een losse hand meter – de thermo couple- die op ieder
gewenste plaats kan worden uitgevoerd. Het voordeel is dat de meter boven op het object
kan worden geplaatst om de temperatuur van het object op iedere plek en ieder moment te
meten. Dus van bijvoorbeeld de verflaag of de waslaag, of de enzymen.
De IMAT is nog steeds een prototype, het is nog niet in productie genomen. Wel zijn er
kandidaat bedrijven die interesse hebben om de IMAT in de toekomst te gaan verkopen. De
aanwezige restauratoren waren kritisch en vroegen zich af om de IMAT inderdaad het
verschil maakt met de huidige bestaande gereedschappen op dit gebied. Maar de aanwezige
restauratoren waren ook nieuwsgierig, waaronder ikzelf. Ik zie de praktische mogelijkheden
en voordelen. Ik heb een klein thermomatje van 25x25cm ontwikkeld door meneer
Engelbrecht uit Duitsland. Deze mat is niet zo verfijnd in uitvoering en warmte meting als de
IMAT, maar ik waardeer de toepassingsmogelijkheden en gebruik het ook heel vaak bij
planeren van deformaties of het reactiveren van was/hars bedoeking. Het is makkelijk onder
een spieraam te schuiven voor warmtebehandeling bij een schilderij. Persoonlijk zou ik graag
een IMAT willen hebben om veel verfijnder mee te kunnen werken, maar dan moet het
prijstechnisch wel haalbaar zijn. En de prijs is nog niet bekend. Wel is bekend dat de
ontwikkelaars in gesprek zijn met een bedrijf in Italië voor verkooppunt. Maar zover is het
nog niet, nog even wachten dus.
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