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Abstract. At present science and technology is being used to study many aspects of the
preservation of our cultural heritage taken in its broadest sense: works of art, artefacts, books,
manuscripts, drawings, archive documents, musical instruments, ethnographic objects, archaeological findings, natural history collections, and buildings. This review tries to explain how
differrent physicochemical techniques could be applied for the examination, characterization
and analysis of works of art and archaeological findings.
Keywords: Cultural heritage, works of art, artefacts, conservation science, non-destructive
techniques, examination, analysis, dating.

1. Introducere
Piesele individuale sau subansamblele pe care le produc sau le manipulează
inginerii, chimiștii și fizicienii pot avea de multe ori o formă complicată dar, de cele
mai multe ori, în compoziția lor intră materiale având anumite proprietăți cunoscute
și care sunt dispuse astfel încât să rezulte o structură care să confere obiectului
caracteristicile (mecanice, optice, electrice etc.) dorite. Materialele folosite de către
ingineri, chimiști și fizicieni trebuie să fie de o puritate cât mai ridicată deoarece,
mai ales în ultimii cincizeci de ani, multe dintre obiectele produse la scară industrială sau în laboratoare au dimensiuni spațiale micrometrice (1 µm = 10-6 m) sau chiar
nanometrice (1 nm = 10-9 m) iar la astfel de dimensiuni orice impuritate poate influența în mod negativ caracteristicile obiectelor respective.
În comparație cu obiectele produse astăzi la scară industrială, și care au
diverse utilizări practice, obiectele de artă sau cele care au o semnificație culturală și
istorică (monumente, picturi, manuscrise, monede, obiecte de podoabă, obiecte
religioase etc.) pot avea o structura compozițională foarte variată (metale, ceramică,
sticlă, roci și minerale, materiale textile, piele, lemn, hârtie etc.), prezintă o structură
tridimensională complexă și o compoziție chimică eterogenă. Acest lucru se datorează faptului că artiștii doresc ca obiectele realizate de ei să se adreseze în special
simțurilor și sufletului, iar pentru aceasta folosesc tehnici și materiale diverse, uneori
inventate chiar de către ei. Dacă ne referim, de exemplu, la o pictură pe pânză atunci
este clar că acest obiect are o structură stratificată, în compoziția fiecărui strat
intrând materiale diferite: pânză, grund, pigmenți, solvenți, lianți, verniuri etc., toate
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acestea putând avea natură organică sau anorganică, naturală sau artificială, care pot
diferi de la un artist la altul, funcție de locul și perioada în care acesta a trăit. Dacă în
privința materialelor artificiale contemporane putem afirma că au o granulometrie și
o puritate chimică ridicate și controlabile, nu același lucru se poate afirma despre
materialele artificiale folosite înainte de secolul XX sau despre cele naturale.
A devenit clar de mai multă vreme că studiul știintific al operelor de artă și
al materialelor arheologice în vederea conservării, restaurării și eventual expunerii
nu se mai poate mărgini doar la o curățare cât mai puțin invazivă, sortare, marcare,
înregistrare, fotografiere și catalogare/arhivare. Structura atât de complexă (și de
multe ori necunoscută) a obiectelor de artă și arheologice necesită metode de examinare, caracterizare și analiză care sunt de fapt specifice studiilor de caracterizare a
materialelor, metode care au fost dezvoltate de către fizicieni și chimiști1. Aceste
metode de studiu pot furniza arheologilor și restauratorilor informații care ajută la:
• stabilirea formei și funcției obiectului studiat;
• stabilirea naturii materialelor care alcătuiesc un anumit obiect și determinarea surselor de proveniență a acestor materiale;
• stabilirea metodelor și tehnicilor de lucru folosite la producerea obiectului
studiat;
• evaluarea stării actuale a obiectului, adică estimarea alterării produse de
diverși factori (fotodegradarea materialelor folosite în pictură; degradarea
metalelor, sticlei, lemnului etc. sub acțiunea umezelii și poluanților atmosferici; degradarea obiectelor care au stat îngropate vreme îndelungată;
eventuale intervenții mai vechi efectuate în scopul conservării sau restaurării);
• datarea obiectului;
• verificarea autenticității obiectului;
• găsirea unor soluții tehnice care să fie aplicate la conservarea preventivă și
eventual restaurarea obiectului.
Toate aceste acțiuni pot fi realizate doar în cadrul unor colective mixte care
cuprind specialiști în istoria artei, arheologie, restaurare, chimiști, fizicieni și, nu în
ultimul rând, proprietarii obiectelor studiate (persoane fizice sau juridice de drept
public sau privat: proprietari individuali, autorități centrale sau locale, instituții publice muzeale, instituții de cercetare sau învățământ superior etc.). În cadrul acestor
colective este necesară elaborarea unor metode de lucru care să conducă la investigarea unui anumit obiect cât mai puțin invaziv. Nu este însă posibil întotdeauna să
fie utilizată o metoda de investigație neinvazivă, fie din cauza naturii obiectului analizat, fie din cauza specificului metodei de investigație, aşa cum vom arăta în partea
a doua a lucrării; în acest caz trebuie realizat un compromis între fizicianul/chimistul
care aplică metoda de investigație și ceilalți membri ai echipei pentru ca obiectul

1

Cahn-Lifshin, 1993.
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analizat să aibă cât mai puțin de suferit dar, de pe altă parte, eșantionul folosit pentru
analize să fie suficient de mare pentru ca rezultatele să fie corecte.
De aceea, putem spune fără nici o reținere că studiul știintific al operelor de
artă și al materialelor arheologice nu este o muncă de rutină: fiecare obiect investigat
este unic, cercetatorul trebuie să înțeleagă istoria și structura fiecărui obiect în parte,
iar pentru investigarea unui astfel de obiect este necesară aplicarea unor metode de
studiu care pot fi diferite de la un obiect la altul.
În lucrarea de față prezentăm pe scurt cele mai cunoscute metode fizice de
investigație care furnizează arheologilor, conservatorilor și restauratorilor informațiile necesare pentru o abordare științifică a studiilor asupra operelor de artă și materialelor arheologice. Există deja mai multe lucrări în care aceste metode sunt prezentate in extenso și cei interesați le pot consulta pentru a obține informații suplimentare2.

2. Metode fizice de investigație a obiectelor de patrimoniu
Așa cum am arătat în introducere, pentru investigarea operelor de artă se
folosesc metode de analiză care au fost dezvoltate de fizicienii şi chimiștii preocupați de caracterizarea materialelor. Există însă câteva diferențe între modul de aplicare
al acestor metode în cazul obiectelor de uz industrial sau care se folosesc în cercetare și modul de aplicare al acelorași metode în cazul operelor de artă și al materialelor
arheologice. Condițiile pe care ar trebui să le îndeplinească o metodă de analiză a
unor astfel de obiecte sunt următoarele3:
• să fie nedistructivă, pentru a se asigura integritatea fizică a obiectului investigat;
• să fie rapidă, astfel încât să fie posibilă investigarea unui număr mare de
obiecte similare sau a unui singur obiect în mai multe puncte;
• să fie universală, astfel încât folosind un singur instrument să poată fi investigate obiecte având forme și dimensiuni diferite, realizate din materiale
diverse, și necesitând o pregătire a probelor cât mai simplă;
• să fie versatilă, în sensul de a permite obținerea unor informații referitoare la
compoziția materialelor eterogene atât de pe suprafețe mici (dimensiuni
micrometrice), cât și de pe suprafețe mai mari (dimensiuni milimetrice),
folosind aceeași tehnică;
• să fie sensibilă, astfel încât să permită atât analiza elementală a componentelor majore cât și a elementelor în concentrații foarte mici (urme);
• să permită obținerea simultană a compoziției elementale pentru mai multe
elemente, oferind informații și despre unele elemente considerate inițial ca
fiind irelevante pentru investigație.
Nicio metodă fizico-chimică de investigație nu îndeplinește toate aceste
condiții însă, datorită caracterului de unicat al operelor de artă și al materialelor
2

Bradley-Creach, 2006; Janssens-Van Grieken, 2004; NTCHR, 2011; Stuart, 2007; Uda et
alii, 2005.
3
Janssens-Van Grieken, 2004, p. 1-11.
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arheologice, tehnicile preferate în aceste cazuri sunt cele nedistructive sau cât mai
puțin distructive. Această constrângere limitează zona de investigație a unei opere de
artă sau a unui material arheologic la suprafața obiectului studiat, la arii limitate din
suprafața sa, și doar în unele cazuri analiza se poate extinde și la zone aflate la o
oarecare adâncime în volumul obiectului. În afară de condiția evidențiată mai sus
trebuie ținut seama și de următorul aspect: unele opere de artă sau materiale arheologice pot fi transportate într-un laborator de analize fizico-chimice, dar altele sunt atât
de mari (sculpturi, monumente etc.) încât este imposibil transportul lor; în aceste
cazuri analizele fizico-chimice pot fi realizate fie prelevând eșantioane din respectivele obiecte, care sunt apoi transportate într-un laborator, fie utilizând aparate portabile care permit efectuarea analizelor in situ.
În funcție de informația furnizată, se obișnuiește ca metodele fizice de
investigație a operelor de artă și a materialelor arheologice să fie clasificate în trei
mari categorii:
• metode de examinare, care furnizează informații privind structura spațială
sau morfologia obiectului studiat;
• metode de analiză, care oferă date referitoare la compoziția chimică (elementală, moleculară, mineralogică, izotopică) a materialelor din care este
constituit obiectul studiat;
• metode de datare.
Pornind de la această clasificare vom prezenta în continuare principalele
tehnici de investigare a operelor de artă și a materialelor arheologice.
2.1. Metode de examinare
În mod obișnuit, investigarea primară a obiectelor de artă și a materialelor
arheologice constă în detalierea structurii sau morfologiei acestora folosind diverse
tehnici de vizualizare sau de imagistică. Toate aceste tehnici se bazează pe reflexia,
transmisia sau difracția unor radiații electromagnetice sau corpusculare.
2.1.1 Examinarea vizuală4
Prima examinare a unui obiect se realizează folosind lumina reflectată de
acesta. În mod tradițional, observarea vizuală folosește lumina din spectrul vizibil (λ
≈ 400–700 nm) dar există de mai multă vreme și posibilitatea examinării obiectelor
de artă și a artefactelor folosind radiații infraroșii (IR; λ ≈ 750–900 nm) sau ultraviolete (UV; λ ≈ 320–400 nm). Lumina reflectată de obiectul studiat (vizibilă, IR sau
UV) este înregistrată cu ochiul liber, pe un film fotografic sau cu ajutorul unui
dispozitiv electronic (cameră video). Folosirea radiațiilor IR sau UV permite observarea unor detalii care nu apar în lumina din spectrul vizibil.
Examinarea în IR se folosește foarte des în cazul picturilor (pentru diferențierea straturilor originale de cele adăugate ulterior, a decolorării verniurilor etc.) și a
manuscriselor (este posibilă diferențierea pigmenților și a cernelurilor care apar
identice în lumină vizibilă). Examinarea în UV, mai ales folosind radiația de fluorescență, permite investigarea picturilor: pigmenții organici sau anorganici pot avea
4

Mairinger, 2004, p. 15-71.
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proprietați de fluorescență care depind puternic de prezența unor impurități și astfel
pot fi imediat diferențiați. În cazul manuscriselor, examinarea în lumină UV poate
da informații despre cerneala și pigmenții desenelor, dar și despre starea de degradare a hârtiei datorată bacteriilor, de exemplu, detaliu care nu poate fi observat în
lumină obișnuită.
2.1.2. Microscopia optica5
Folosind un microscop optic, o anumită zonă din obiectul studiat poate fi
vizualizată la o mărire și o rezoluție care depind de tipul microscopului (cele mai
bune microscoape optice permit o mărire de aproximativ 2500 ori). Microscoapele
optice pot fi clasificate în două mari categorii: (a) prin reflexie, în care imaginea se
formează prin reflexia luminii incidente pe suprafața de studiat; (b) prin transmisie,
în care imaginea înregistrată este formată de lumina care traversează obiectul (probele trebuie să aibă o grosime mai mică de ≈ 30 µm). În funcție de modul de iluminare
a probei există mai multe tehnici de microscopie optică, cele mai cunoscute fiind:
• Microscopia cu câmp luminos, în care suprafața studiată primește lumină
obișnuită (policromatică sau monocromatică). Este cea mai cunoscută tehnică de microscopie și poate fi folosită atât în reflexie cât și în transmisie.
• Microscopia în lumină polarizată, în care lumina trimisă asupra probei este
polarizată prin introducerea unui polarizor în sistemul optic al unui microscop
obișnuit. Poate fi folosită atât în reflexie cât și în transmisie pentru identificarea și caracterizarea calitativă și cantitativă a materialelor anizotrope din
punct de vedere optic (cristale, de exemplu).
• Microscopia interferențială, în care sunt combinate, de exemplu, un microscop prin reflexie cu un interferometru Michelson. Această tehnică se folosește
mai ales pentru caracterizarea calitativă și cantitativă a topografiei suprafețelor opace.
Microscopia optică permite studiul materialelor textile, a hârtiei și papirusului, a pigmenților folosiți în pictură (mai ales în lumină polarizată pigmenți, care
apar identici în lumină vizibilă, pot fi deosebiți după indicele de refracție și proprietățile de birefringență), a suprafeței metalelor, a rocilor și mineralelor, ceramicii,
sticlei etc.
2.1.3. Microscopia electronică cu baleiaj (SEM)6
Într-un astfel de microscop suprafața probei studiate este baleiată de un
fascicul fin de electroni accelerați (SEM = Scanning Electron Microscopy). În urma
interacțiunii acestor electroni primari cu suprafața studiată rezultă alți electroni care
sunt focalizați într-un tub catodic și astfel se formează o imagine a suprafeței. În
mod obișnuit, mărirea unui microscop electronic cu baleiaj de ultimă generație poate
fi de câteva sute de mii de ori. Majoritatea microscoapelor electronice cu baleiaj se
achiziționează împreună cu un modul (EDS sau EDX) care permite analiza elemen-

5
6

Cahn-Lifshin, 1983, p. 286-291.
Adriaens-Dowsett, 2004, p. 73-128.
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tală a materialului cu care interacționează fasciculul primar de electroni, pentru
elemente având Z > 6-8 (C sau O).
Microscopia electronică cu baleiaj poate fi folosită pentru examinarea și
analiza materialelor care intră în alcătuirea picturilor, metalelor, rocilor și mineralelor, ceramicii, sticlei, materialelor textile, manuscriselor etc.
2.1.4. Microscopia cu forță atomică (AFM)7
Microscopia cu forţă atomică (AFM = Atomic Force Microscopy) furnizează imagini și date cantitative referitoare la topografia unei suprafețe, cu o rezoluție
spațială de ordinul nanometrului. Un astfel de microscop este prevăzut cu un vârf
care are o rază de curbură foarte mică (≈ 0,01µm); acest vârf baleiază proba și măsoară
forța care se exercită între el și atomii suprafeței, imaginea furnizată de microscop
fiind locul geometric al punctelor în care forța măsurată are o valoare constantă.
Această tehnică poate fi utilizată pentru investigarea suprafeței metalelor și sticlei
originale sau supuse degradării, a suprafeței ceramicii glazurate sau acoperite cu
lustru, a manuscriselor (pentru monitorizarea degrădarii fibrelor de celuloză) și
materialelor textile.
2.1.5. Radiografia8
Această tehnică nedistructivă de examinare se bazează pe absorbția selectivă
a radiațiilor ionizante care traversează un obiect, fie datorită variației grosimii materialului străbătut de radiație, fie datorită variației compoziției dacă materialul este
eterogen. Radiația care străbate materialul fără a fi absorbită poate fi înregistrată pe
un film fotografic, vizualizată pe un ecran fluorescent sau înregistrată cu un detector
de radiații. Radiațiile utilizate pentru obținerea radiografiilor pot fi radiații X sau γ,
neutroni sau electroni. Deoarece aceste radiații sunt absorbite în mod diferit de același material, fiecare tehnică de radiografiere se aplică cu precădere în anumite situații
specifice:
• Radiografia cu radiații X de mică energie (< 60 kV) se folosește în special la
examinarea picturilor lucrate pe șevalet.
• Radiografia cu radiații X de energie mare (< 450 kV) se folosește la
examinarea statuilor din bronz sau marmură, a bijuteriilor, a obiectelor din
lemn, a ceramicii, a instrumentelor muzicale etc.
• Radiografia cu radiații γ se folosește pentru examinarea statuilor de piatră
având o grosime mare (300-450 mm).
• Radiografia cu electroni (radiografia beta) este dedicată examinării unor
obiecte subțiri, cum ar fi foile de hârtie.
• Radiografia cu emisie de electroni constă în iradierea cu radiații X a suprafeței de studiat și înregistrarea electronilor emiși de această suprafață pe un
film plasat în proximitatea acesteia. Această tehnică permite examinarea
picturilor sau a unor obiecte metalice cu structură stratificată.

7
8

Cahn-Lifshin, 1983, p. 22-28.
Mairinger, 2004, p. 15-71.
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Radiografia cu neutroni poate fi folosită fie în mod similar radiografiei cu
radiații X (adică se bazează tot pe absorbția selectivă a radiației incidente),
fie prin activarea cu neutroni a anumitor elemente din obiectul studiat și
înregistrarea radiațiilor emise de nuclee prin dezexcitare.
În afară de tehnicile amintite mai sus se mai pot obține radiografii ale unor
materiale arheologice folosind tomografia computerizată medicală cu radiații X (de
exemplu, pentru examinarea mumiilor) sau ecografia cu ultrasunete.
2.2. Metode de analiză
Metodele de investigație din această categorie furnizează date primare
referitoare la compoziția chimică elementală sau moleculară și, eventual, date despre
textura și structura cristalină a materialelor din care sunt realizate obiectele de artă
sau cele arheologice. În momentul de față sunt cunoscute câteva zeci de astfel de
tehnici de analiză fizico-chimică. Unele tehnici folosesc echipamente care intră în
dotarea unui laborator, iar alte tehnici folosesc echipamente având dimensiuni de
zeci sau chiar sute de metri, și aici ne referim la acceleratoarele de particule. Miniaturizarea unor componente a făcut posibilă dezvoltarea în ultimii ani a unor echipamente de analiză mobile sau chiar portabile. Fiecare din aceste tehnici de analiză a
fost mereu îmbunătățită din punct de vedere al performanțelor, ceea ce a condus la o
reducere spectaculoasă a volumului eșantionului analizat și o îmbunătățire a rezoluției.
•

Metoda de analiză

Acronimul
(lb. engleză)

Informația furnizată

UV-VIS

Compoziție chimică
moleculară
Compoziție chimică
moleculară,
legături chimice
Compoziție chimică
moleculară,
legături chimice
Compoziție chimică
elementală
Compoziție chimică
elementală
Compoziție chimică
elementală
Compoziție chimică
elementală
Compoziție chimică
elementală,
legături chimice
Compoziție chimică
elementală,
legături chimice
Compoziție chimică
elementală

Spectroscopie de absorbție în UV-VIS
Spectroscopie IR cu transformată
Fourier

FTIR

Spectroscopie Raman

‒

Spectrometrie de fluorescență X
Spectrometrie de emisie X cu dispersie
de energie (cuplată cu SEM)
Analiză prin activare cu neutroni

XRF
EDS
(SEM-EDS)
NAA

Spectroscopie de electroni Auger

AES

Spectroscopie de electroni pentru
analiza chimică (Spectroscopie de
fotoelectroni indusă de iradiere X)
Spectrometrie de masă prin emisie de
ioni secundari

ESCA (XPS)

Spectrometrie de emisie X indusă prin
bombardament cu particule

PIXE

SIMS
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Spectrometrie Rutherford de
retroîmprăștiere
Spectroscopie atomică de emisie în
plasmă cuplată inductiv
Spectrometrie de masă cu ablație laser

RBS
ICP-AES
LA-ICP-MS

Spectroscopia de rezonanță magnetică
nucleară
Spectroscopie de absorbție a radiațiilor X
Spectroscopie Mössbauer

NMR

Difracția radiațiilor X

XRD

Difracția neutronilor

ND

XAS
‒

Compoziție chimică
elementală
Compoziție chimică
elementală
Compoziție chimică
elementală
Compoziție chimică
moleculară
Analiză structurală
Analiză structurală a unor
faze cristaline
Analiză structurală a
fazelor cristaline
Analiză structurală a
fazelor cristaline

Tab. 1. Metode fizice de analiză a obiectelor de artă și artefactelor.

Tabelul 1 cuprinde cele mai cunoscute metode de analiză care și-au găsit
aplicabilitatea în studiul științific al operelor de artă și a artefactelor. Alegerea metodelor de analiză pentru un anumit obiect se face în funcție de datele primare dorite,
accesibilitatea la echipamentele de analiză și acordul între proprietarul obiectului și
specialiștii în analize fizico-chimice, pentru a se stabili cât de invazivă (distructivă)
poate fi intervenția asupra obiectului.
2.2.1. Spectroscopia moleculară9
Spectroscopia moleculară include mai multe tehnici de analiză care furnizează informații despre structura moleculară a unui material. Informația primară se
obține trimițând un fascicul de radiații electromagnetice asupra unei probe solide,
lichide sau gazoase și înregistrând radiațiile electromagnetice care sunt absorbite
(transmise) sau împrăștiate de către proba analizată. În funcție de domeniul spectral
al radiației absorbite se folosesc spectroscopia în UV-VIS (bazată pe absorbția
luminii din domeniile vizibil, 400-800 nm, și ultraviolet, 200-400 nm) și spectroscopia în IR (radiațiile absorbite sunt în domeniul infraroșu, 2.500-25.000 nm). Tehnica
bazată pe împrăștierea radiațiilor din domeniile ultraviolet apropiat, vizibil sau infraroșu apropiat de către probă poarta numele de spectroscopie Raman.
Spectroscopia în UV-VIS poate fi utilizată pentru identificarea unor pigmenți
folosiți în pictură, a unor coloranți pentru materiale textile, a unor ioni metalici
(Fe2+, Fe3+, Co2+, Cr3+ etc.) folosiți ca dopanți ai sticlei și ai unor pietre prețioase.
Spectroscopia în IR (în special tehnica cu transformată Fourier, FTIR) poate
furniza informații referitoare la compușii organici sau anorganici folosiți în pictură
(materiale pentru grund, pigmenți, diluanți, uleiuri, rășini, proteine, verniuri etc.), în
realizarea manuscriselor (hârtie, pergament, cerneală, pigmenți), în producerea
materialelor textile (fibre, coloranți). Prin FTIR poate fi pusă în evidență prezența

9
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unor minerale în diferite materiale folosite în construcții sau în obținerea ceramicii,
sau poate fi studiată degradarea suprafeței sticlei și a metalelor.
Spectroscopia Raman reprezintă o tehnică excelentă pentru studiul compoziției materialelor folosite în pictura de orice fel, a materialelor folosite la realizarea
manuscriselor, a ceramicii, sticlei și de asemenea pentru studiul unor minerale, pietre
prețioase, lemn, fildeș, rămășițe umane, materiale textile, oxizi metalici și alte
produse de coroziune, polimeri. Trebuie amintit faptul că spectroscopia Raman poate
fi efectuată deja și cu echipamente portabile. Rezoluția în adâncime a spectroscopiei
FTIR și Raman este de ordinul µm, iar rezoluția laterală poate fi și ea de ordinul µm
până la mm.
2.2.2. Spectrometria de fluorescență X (XRF)10
Spectrometria de fluorescență cu radiații X (XRF = X-ray Fluorescence)
este o tehnică nedistructivă de analiză care furnizează date despre compoziția chimică elementală a materialelor. Asupra probei de analizat se trimite un fascicul
intens de radiații X, care excită unii atomi din probă; prin dezexcitare, acești atomi
emit radiații X caracteristice care sunt detectate și astfel este posibil să identificăm
natura atomilor care intră în compoziția probei studiate. Există două tipuri de
spectrometre XRF: cu dispersie după lungimea de unda (WDXRF = wavelengthdispersive XRF) și cu dispersie după energie (EDXRF = energy-dispersive XRF).
Cu toate că rezoluția spectrală a EDXRF este mai slabă decât cea a WDXRF, avantajul EDXRF constă în simplitatea echipamentului, ceea ce a condus la dezvoltarea
unor instrumente XRF portabile bazate pe această tehnică. În aceste instrumente
XRF portabile sursa de radiații X nu este un tub de radiații X, ci o sursă radioactivă.
Există instrumente XRF care pot efectua analiza elementală pe suprafețe de până la
100 µm, ele numindu-se spectrometre µ-XRF. Pe lângă unele sincrotroane au fost
instalate linii experimentale care pot efectua analize elementale prin XRF la diferite
adâncimi în probă; această nouă tehnică se numește µ-XRF confocală.
Cu ajutorul XRF pot fi analizate probe solide sau lichide. Cu toate că tehnica este considerată nedistructivă, de multe ori proba trebuie transformată în pulbere
și pastilată sau topită în bile de sticlă. Prin spectrometrie XRF pot fi analizate
obiecte realizate din metale, sticlă, ceramică, pietre prețioase, pot fi identificați
pigmenți utilizați în pictură sau în cerneala folosită la manuscrise.
2.2.3. Spectrometria de emisie X cu dispersie de energie (SEM-EDS)11
Prin această tehnică se poate determina compoziția chimică elementală a
unei probe solide. Echipamentul cuprinde un microscop electronic la care este cuplat
un detector de radiații X. Electronii sunt focalizați asupra unei regiuni mici de pe
suprafața probei, în urma interacțiunii lor cu atomii probei aceștia sunt excitați, iar
prin dezexcitare emit radiații X caracteristice care sunt detectate și analizate după
energie. De aceea, metoda de față se numește spectrometrie cu emisie de radiații X
cu dispersie de energie, cuplată cu SEM (SEM-EDS = Scanning Electron Micros10
11

Janssens, 2004, p. 129-226.
Cahn-Lifshin, 1983, p. 115-120.

689

copy – Energy Dispersive X-ray detector; uneori se folosește EDX în loc de EDS)
sau analiză cu electroni a microprobelor (EMPA = Electron Microprobe Analysis).
Observăm că această tehnică se aseamănă cu EDXRF dar echipamentul este complet
diferit. SEM-EDS se bucură de avantajul că proba analizată poate avea doar câțiva
µm3 și se poate realiza analiza elementală chiar la nivel de urme (concentrații de
ppm). Un avantaj al metodei constă în faptul că fasciculul de electroni poate scana
suprafața probei și poate fi focalizat pe porțiuni de suprafață având dimensiuni de
ordinul µm, ceea ce face ca volumul analizat să fie de ordinul µm3. În acest fel se
poate realiza analiza elementală chiar la nivel de urme (concentrații de ppm) și poate
fi realizată o hartă a întregii suprafețe analizate pe care să fie indicată concentrația
fiecărui element prezent în probă (în lb. engleză, “elemental maps”). Pentru aplicarea
metodei proba trebuie să fie conductoare electric; în cazul probelor izolatoare (sticlă,
ceramică etc.) proba trebuie acoperită cu un strat subțire de carbon sau aur.
Metoda SEM-EDS poate fi aplicată pentru examinarea picturilor, a ceramicii, sticlei, rocilor și mineralelor, materialelor textile, metalelor etc.
2.2.4. Analiza prin activare cu neutroni (NAA)12
În analiza prin activare cu neutroni (NAA = Neutron Activation Analysis) o
probă neradioactivă este supusă unui flux de neutroni; prin captură de neutroni, unii
dintre atomii probei devin radioizotopi și în urma înregistrării radiațiilor γ produse la
dezintegrarea acestora este posibil să se identifice elementele prezente în probă.
Până la apariția metodei PIXE activarea cu neutroni a fost tehnica standard pentru
analiza elementală la concentrații de ppm. Cu toate că metoda are o sensibilitate ridicată iar proba necesită o pregătire minimă, aplicarea ei nu se poate realiza fără un
reactor nuclear. Prin activare cu neutroni pot fi analizate probe solide, lichide și
gazoase.
Activarea cu neutroni a fost utilizată în studiul obiectelor din metal, ceramică, sticlă, gresie și marmură, a pigmenților utilizați în pictură etc.
2.2.5. Spectroscopia de electroni13
Există două variante ale spectroscopiei de electroni care pot fi folosite la
analiza compoziției elementale a unei probe solide: ESCA (XPS) și respectiv AES.
În spectroscopia de electroni pentru analiză chimică (ESCA = Electron
Spectroscopy for Chemical Analysis) sau spectroscopia de fotoelectroni indusă de
radiații X (XPS = X-ray Photoelectron Spectroscopy) suprafața unei probe este
iradiată cu un fascicul de radiații X și din probă sunt emiși fotoelectroni, care sunt
detectați. Energiile fotoelectronilor emiși sunt caracteristice fiecărui tip de atomi și
în acest fel se poate determina compoziția chimică elementală a probei. Prin ESCA
pot fi detectate toate elementele, cu excepția H și He.
Spectroscopia de electroni Auger (AES = Auger Electron Spectroscopy)
este asemănătoare cu ESCA: asupra probei este trimis un fascicul de radiații X sau
de electroni, din probă sunt emiși tot electroni dar, de această dată, electronii care
12
13
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părăsesc fiecare atom sunt electroni secundari (Auger). Fiecare element are un spectru caracteristic de energii al electronilor Auger și de aici rezultă posibilitatea determinării compoziției elementale a materialului analizat. Un dezavantaj al aceastei
tehnici este că ea este foarte sensibilă pentru atomii de C, O, N, S dar spectrul
devine complicat și dificil de interpretat pentru atomii mai grei. Un avantaj al AES
este faptul că folosind pentru iradierea probei un fasciclul de electroni acesta poate fi
focalizat și poate baleia proba, deci se pot examina diferite regiuni ale suprafeței.
ESCA si AES pot fi folosite pentru a studia compoziția elementală din
straturile superficiale ale sticlei, ceramicii, pietrei, picturilor, metalelor, hârtiei.
Rezoluția în adâncime este < 10 nm, iar cea laterală poate fi de la µm la mm.
2.2.6. Spectrometria de masă prin emisie de ioni secundari (SIMS)14
Spectrometria de masă prin emisie de ioni secundari (SIMS = Secondary Ion
Mass Spectrometry) este o tehnică în care sunt detectați ionii emiși în urma interacțiunii dintre un fascicul de ioni cu energia de câțiva keV cu suprafața unei probe
solide, în vid. Ionii emiși provin din materialul aflat în straturile superficiale ale probei și ei sunt analizați cu un spectrometru de masă, fiind posibilă identificarea lor.
Rezultă că această tehnică permite analiza elementală a materialului iradiat în
primele straturi atomice (1 – 2 nm); rezoluția laterală este de ordinul µm. În plus,
deoarece analizorul este sensibil la masa ionilor, prin SIMS se poate realiza și o analiză izotopică. Pentru a fi studiate cu SIMS probele trebuie să fie conductoare; acest
lucru nu constituie o problemă pentru metale dar obiectele din ceramică și sticlă
trebuie electrizate într-un anumit mod.
SIMS a fost folosită pentru analiza unor artefacte din metal, cu patină sau
corodate; analiza izotopică a ajutat la determinarea provenienței unor bronzuri care
conțineau diferiți izotopi ai plumbului. De asemenea, SIMS a putut fi folosită pentru
analiza pigmenților utilizați în pictură, a sticlei, a artefactelor din obsidian, a polimerilor și agenților de curațare folosiți în conservare.
2.2.7. Spectrometria de emisie X indusă prin bombardament cu particule (PIXE)15
Spectrometria PIXE permite analiza elementală și se bazează pe
înregistrarea radiațiilor X emise de o probă care este bombardată cu particule
accelerate (în mod uzual, protoni sau particule α). Acronimul PIXE provine de la
denumirea acestei tehnici în limba engleză: Particle Induced X-ray Emission. PIXE
are avantajul de a fi o tehnică nedistructivă care poate fi folosită în aer sau în atmosferă de heliu, pe probe mari sau fragile. Datorită masei destul de mari a particulelor
trimise asupra probei, intensitatea semnalului util este mult mai mare decât fondul și
de aceea metoda este foarte sensibilă și poate fi folosită la identificarea elementelor
care sunt prezente în concentrații foarte mici în proba analizată (urme). Rezoluția în
adâncime și laterală a PIXE este > 10 µm.
Spectrometria PIXE a fost folosită pentru analiza elementală a cernelii,
pigmenților, hârtiei, papirusului și pergamentului, sticlei, ceramicii și materialelor
14
15
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asociate (argile, glazuri, pigmenți), a pietrelor prețioase și a metalelor curate sau
corodate.
2.2.8. Spectrometria Rutherford de retroîmprăștiere (RBS)16
Această tehnică se bazează pe detecția ionilor care sunt împrăștiați înapoi de
nucleele aflate la o anumită adâncime într-un material asupra căruia a fost trimis un
fascicul de ioni cu energia de câtiva MeV; în mod obișnuit, fasciculul incident este
format din protoni sau ioni de heliu. Denumirea în limba engleză este Rutherford
Backscattering Spectrometry. Metoda este foarte potrivită pentru detecția elementelor grele situate pe substraturi ușoare și a fost folosită pentru determinarea compoziției în funcție de adâncimea în probă, atât pentru materiale stratificate cât și pentru
materiale eterogene. Rezoluția în adâncime este > 10 µm, iar cea laterală este
cuprinsă în intervalul 10 ‒ 100 nm.
RBS a putut fi aplicată la determinarea compoziției elementale a stratului de
patină al metalelor (bronz, argint, plumb), a compoziției sticlei etc.
2.2.9. Spectroscopia în plasmă produsă prin ablație laser (LIBS)17
Spectroscopia LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) folosește un
puls de radiație laser foarte scurt (≈ 7 ns) la suprafața unei probe solide pentru a pulveriza o cantitate foarte mică de material. Materialul pulverizat formează de fapt o
microplasmă având o temperatură cuprinsă între 10.000 – 20.000 K. Radiațiile emise
de plasmă sunt colectate prin intermediul unei fibre optice, chiar în locul unde plasma
a fost produsă, ceea ce înseamnă că această metodă poate fi folosită pentru analize in
situ. Deoarece cantitatea de material pulverizat este de ordinul 20 – 200 ng, putem
spune că metoda este microdistructivă deoarece craterul format în suprafața probei
este practic invizibil cu ochiul liber.
Spectroscopia LIBS poate fi folosită pentru analiza elementală a pigmenților
anorganici folosiți în pictură sau pentru producerea cernelurilor, analiza hârtiei,
sticlei, ceramicii, metalelor, mineralelor etc.
2.2.10. Spectroscopia de rezonanță magnetică nucleară (NMR)18
Spectroscopia de rezonanță magnetică nucleară (NMR = Nuclear Magnetic
Resonance) este folosită la identificarea compușilor organici și determinarea
structurii chimice a acestora, atât în probe lichide cât și în probe solide. Metoda se
bazează pe proprietatea unor nuclee de a avea un moment magnetic propriu. Într-un
experiment NMR proba este plasată într-un câmp magnetic static foarte intens și, în
același timp, se aplică și un câmp magnetic alternativ (de radio-frecvență). Anumite
nuclee absorb energia furnizată de câmpul magnetic alternativ și, după întreruperea
câmpului exterior alternativ, emit această energie sub forma unui câmp electromagnetic variabil în timp. Acest câmp variabil induce o tensiune alternativă într-o
bobină; acesta este semnalul NMR util și el poate fi folosit pentru identificarea tipului
nucleelor care au fost implicate în acest proces și a densității lor volumice. Pentru
16
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obținerea unui semnal util de bună calitate sunt necesare câteva miligrame de soluție
lichidă (probă solidă dizolvată într-un solvent organic), sau 20-250 mg de probă
solidă.
Spectroscopia NMR poate fi utilizată la identificarea pigmenților și
coloranților utilizați în pictură și colorarea materialelor textile, a diluanților, uleiurilor, grăsimilor, proteinelor, pastelor, rășinilor, celulozei, cernelii folosite la manuscrise etc.
2.2.11. Spectroscopia de absorbție a radiațiilor X (XAS)19
Spectroscopia de absorbție a radiațiilor X (XAS = X-ray Absorption
Spectroscopy), în diversele sale forme, furnizează informații referitoare la structura
electronică și cristalografică a unui corp solid. Cele mai cunoscute variante ale
acestei tehnici sunt: XANES (X-ray Absorbtion Near-edge Fine Structure) și
EXAFS (Extended X-ray Absorbtion Fine Structure); diferența între ele este dată
doar de intervalul spectral în care se lucrează, considerat față de o muchie de
absorbție a radiațiior X în materialul studiat. Aplicabilitatea acestor tehnici este limitată la marile sincrotroane și de aceea se apelează la ele în cazuri extreme, atunci
când nu se mai pot obține informații folosind tehnici convenționale. De exemplu,
prezența unor compuși ai sulfului în lemnul corabiei Vasa a putut fi definitiv confirmată prin XANES20. Un alt exemplu21 îl constituie studiul manuscrisului intitulat
‘‘Meditationes, passionis domini nostri Iesu Christi’’ (Biblioteca Națională a
Poloniei, Varșovia), unde a fost pusă în evidență prezența fierului în diverse stări
chimice, pe de o parte în cerneala folosită și pe de altă parte în hârtia din jurul părții
scrise; în felul acesta a fost explicată degradarea manuscrisului în porțiunile scrise.
2.2.12. Spectroscopia Mössbauer22
În spectroscopia Mössbauer radiațiile γ emise de nucleele radioactive ale
unui element (de exemplu 57Fe) sunt absorbite de nucleele aceluiași element aflate
într-o altă probă, aceasta din urmă fiind de fapt proba analizată. Intensitatea radiațiilor γ transmise furnizează informații despre starea de ionizare a atomului absorbant
(de exemplu, se poate face distincție între Fe2+ si Fe3+) și de aici se pot trage concluzii privitoare la posibila compoziție chimică moleculară a probei și a structurii
sale cristalografice.
Spectroscopia Mössbauer poate fi folosită pentru a studia diferite artefacte
din metal (fier, oțel, bronz, cupru, argint etc.) și este folositoare pentru caracterizarea
produșilor de coroziune, mai ales în cazurile în care probele prezintă o cristalinitate
redusă și este dificil să fie analizate prin difracție de radiații X. Această metodă este
foarte utilă în studiul ceramicilor deoarece analiza compușilor care conțin fier poate
furniza informații despre condițiile de ardere a obiectelor. Folosind spectroscopia
Mössbauer mai pot fi studiate unele pietre prețioase (ametist, obsidian), unele sticle,
19
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pigmenții folosiți în pictură care conțin fier și efectul cernelii care conține fier asupra
hârtiei manuscriselor.
2.2.13. Difractia radiațiilor X și a neutronilor (XRD23, ND24)
În momentul actual, aproape orice laborator de cristalografie sau de
caracterizare a materialelor are în dotare unul sau mai multe difractometre de radiații
X (XRD = X-ray Diffraction); difracția neutronilor (ND = neutron diffraction) se
poate realiza doar în cadrul laboratoarelor care au în dotare reactoare nucleare. Prin
difracția radiațiilor X sau a neutronilor se poate determina modul de aranjare a
atomilor într-un corp solid cristalizat. Deoarece fiecare material cristalizat posedă o
figură de difracție proprie, distinctă de a altor materiale cristalizate sau amorfe, prin
XRD sau ND pot fi obținute următoarele informații:
• identificarea fazelor cristaline dintr-un material compozit și proporția fiecărei faze;
• determinarea proporției părtii cristalizate într-un material care conține și o
parte amorfă;
• determinarea mărimii medii a cristalitelor, a deformării acestora și a unor
defecte de rețea;
• determinarea texturii și a orientării preferențiale a cristalitelor.
În cazul operelor de artă și a artefactelor, difracția radiațiilor X și a neutronilor poate
ajuta la identificarea mineralelor, a compoziției rocilor, ceramicii, pigmenților, hârtiei, aliajelor, degradate sau nu. Variind unghiul de incidență al radiațiilor X
incidente pot fi analizate volume de material aflate la diferite adâncimi față de
suprafața obiectului, mai mari de aproximativ 10 µm. Există deja și surse de radiații
X de dimensiuni foarte reduse, ceea ce a permis dezvoltarea unor echipamente de
difracție mobile.
Din nefericire pentru arheologi, conservatori și restauratori, aplicarea metodelor enumerate în Tabelul 1 se poate face doar de către personal specializat în
fizică, chimie sau inginerie. Din fericire pentru arheologi, conservatori și restauratori, există suficienți specialiști în studiul materialelor care știu să aplice metodele
enumerate în Tabelul 1. În funcție de specificul operei de artă sau al materialului
arheologic supuse investigației și ținând cont de echipamentele avute la dispoziție,
arheologii, conservatorii și restauratorii pot cere specialiștilor să determine anumite
caracteristici fizico-chimice folosindu-se mai multe metode de analiză care furnizează informații complementare.
2.3. Metode de datare
Datarea operelor de artă și a materialelor arheologice este strâns legată de
autentificarea acestora. Imitarea sau falsificarea obiectelor de artă și a unor materiale
folosite la realizarea acestora datează de mai bine de trei mii de ani; falsurile au
existat în toate civilizațiile antice și continuă să existe și în zilele noastre. Pentru
realizarea imitațiilor și falsurilor se folosesc aproape toate categoriile de materiale
23
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(metale, marmură și alte roci, ceramică, sticlă etc.) iar piața ilegală a acestor obiecte
este evaluată la sute de milioane de dolari. De aceea a fost necesară dezvoltarea unor
metode științifice care să ajute la autentificarea obiectelor de artă și a celor arheologice, care se află atât în colecții particulare cât și în muzee sau galerii de artă.
Aceste metode științifice se bazează pe faptul că toate materialele, pure sau impure
(indiferent dacă impuritățile au fost introduse intenționat sau nu), suferă o alterare
progresivă în timp. Modificările identificate drept alterări ale materialelor pot fi de
mai multe feluri: modificări ale compoziției chimice, transmutația unor elemente ca
urmare a dezintegrărilor radioactive, deformarea, depolimerizarea, ionizarea, dizolvarea și hidroliza. Rezultă că, în principiu, materialele moderne folosite pentru
realizarea imitațiilor și falsurilor pot fi detectate pentru că ele nu au “îmbătrânit” în
mod natural. De aceea, autentificarea obiectelor de artă și arheologice se bazează în
bună parte pe determinarea vârstei absolute a acestor obiecte. Două dintre tehnicile
folosite cel mai frecvent pentru datarea obiectelor de artă și arheologice se bazează
pe fenomenele de termoluminiscență și respectiv dezintegrare radioactivă a
carbonului; trebuie spus că ambele tehnici sunt distructive deoarece pregătirea
eșantioanelor necesită mai multe procese mecanice și chimice în urma cărora obiectul inițial își pierde identitatea.
2.3.1. Datarea prin termoluminiscență25
Atunci când sunt supuse unui flux de radiații ionizante, anumite materiale
pot înmagazina energie datorita excitării atomilor constituenți. Dacă materialele
respective sunt încălzite atunci ele pot elibera sub formă de lumină o parte din
energia înmagazinată; aceasta este termoluminiscența.
Atomii anumitor minerale (cuarț, feldspat, calcit, fluorură de calciu etc.) pot
fi excitați sub acțiunea fondului natural de radiații. Dacă aceste minerale intră în
o
compoziția unor materiale care se obțin prin ardere la temperaturi ridicate (> 500 C),
cum sunt ceramica, vetrele, cărămida, porțelanul, pietrele arse, silexul ars, mulajele
din lut și altele, atunci mineralele respective emit în timpul procesului de ardere
toată energia înmagazinată până în acel moment. Rezultă că prin termoluminiscență
se poate determina timpul scurs de la ultima ardere a mineralelor care intră în compoziția unui material arheologic. Limitele aproximative de vârsta ale unora dintre
materialele folosite în datarea prin termoluminiscență sunt: cuarț (50-100.000 ani);
feldspat (500-500.000 ani); calcit (10.000-500.000 ani); silex ars/piatră arsă (5000500.000 ani). Erorile tipice pentru această metodă de datare sunt cuprinse între ±3%
şi ±8%.
2.3.2. Datarea cu 14C
Tehnica de datare cu 14C permite determinarea unor vârste de până la
55.000-60.000 ani a materialelor care conțin carbon organic26. Aceasta este probabil
cea mai cunoscută tehnică de datare bazată pe dezintegrarea radioactivă și este folosită în mod curent pentru datarea lemnului, turbei, oaselor, pielii, veșmintelor,
25
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semințelor carbonizate etc., dar și a solului, cochiliilor, depozitelor de carbonat de
calciu din oceane, lacuri, ape curgătoare și chiar a ceramicii și fierului.
Sursa radioizotopului 14C o constituie azotul din atmosferă; sub acțiunea
radiației cosmice, în atmosfera terestră se formează neutroni care se ciocnesc cu
atomii de azot și în urma acestor interacțiuni se formează 14C și un proton. Atomii de
14
C reacționează cu oxigenul și formează CO și CO2, care se amestecă cu diverse
molecule ce conțin alți izotopi stabili ai carbonului (12C și 13C); din punct de vedere
chimic, 14C se comportă în același fel ca și ceilalti izotopi ai carbonului. Plantele și
animalele absorb toate aceste forme de carbon prin fotosinteză și hrană, raportul 14C
/ 12C menţinându-se constant într-un anumit țesut; atunci când organismele mor, ele
nu mai asimilează carbon. Din acel moment, datorită dezintegrării carbonului radioactiv 14C, raportul 14C / 12C descrește continuu în timp. Deoarece viteza de dezintegrare a 14C este cunoscută (timpul său de înjumătățire este de 5.760 ani), măsurând
raportul 14C / 12C este posibil să se determine timpul care s-a scurs de la moartea
unui organism. Datorită unor posibile contaminări pot exista erori de datare care,
pentru mostre de până la 10.000 de ani variază între 50-250 ani, iar pentru cele de
până la 50.000 ani erorile ajung chiar și la 2.000 de ani.
Într-o variantă mai nouă (Accelerator Mass Spectrometry = AMS), datarea
cu 14C folosește un spectometru de masă cu care se realizează numărarea directă a
atomilor de radiocarbon, fără să se mai aștepte dezintegrarea lor. Avantajele acestei
noi tehnici constau în faptul că este necesară o cantitate foarte mică de probă (sunt
suficiente 1-15 mg de cabon) iar precizia este mult mai bună decât în tehnica clasică
(dacă pentru 5.000 de ani, datați convențional prin 14C se obține o eroare de 150 de
ani, prin noua tehnică spectrometrică eroarea se reduce la 10 ani).

3. Exemplu de aplicare a metodelor fizice de investigație
Există deja un volum imens de studii publicate în care sunt incluse rezultate
ale cercetării prin metode fizice a operelor de artă și a artefactelor. În continuare
prezentăm câteva rezultate originale referitoare la determinarea compoziției unor
pigmenţi roșii, negri și albi folosiți pentru decorarea ceramicii descoperite în
nivelurile 5a, 5b, 5c și 5d atribuite culturii Banatului de la Sânandrei, judeţul Timiș,
România27. Fotografiile unora dintre fragmentele de ceramică studiate sunt prezentate în Fig. 1.

27

Rogozea et alii, 2013.
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Fig. 1. Fragmente de ceramică studiate pentru determinarea compoziției
pigmentului negru (a), alb (b) și respectiv roșu (c).

Analiza compoziţională a acestor pigmenţi s-a realizat folosind diferite
tehnici complementare: spectroscopie în infraroşu cu transformată Fourier (FTIR),
microscopie electronică de baleiaj cuplată cu spectrometrie de radiaţii X (SEMEDS) şi difracţie de radiaţii X (XRD). În acest scop s-a utilizat un spectrometru
FTIR Shimadzu Prestige, care lucreazǎ ȋn pastille de KBr ȋn domeniul 400-4000 cm1
. Analiza elementalǎ SEM-EDS s-a realizat cu ajutorul unui echipament Quanta 3D
FEG (FEI). Figurile de difracție au fost înregistrate cu ajutorul unui difractometru
BRUKER D8 Advance.
În vederea studierii pigmenților prin spectroscopie FTIR s-a procedat la
prelevarea acestora prin răzuirea ușoarǎ, cu ajutorul unei spatule de laborator, a
pigmentului de pe zona de interes a fragmentelor de ceramică studiate, direct peste
pulberea de KBr, ȋntr-un mojar de agat, dupǎ care pulberile au fost omogenizate și
supuse pastilǎrii. Din aceeași zona s-a prelevat o mostrǎ pentru analiza elementalǎ
SEM-EDS. O cantitate mica din pulberile obținute prin răzuire a fost folosită pentru
analiza XRD.
Natura pigmentului negru a născut unele controverse. Conform unor date
întâlnite în literatura de specialitate, pentru decorarea ceramicii s-au folosit ca
pigmenți negri atât unii oxizi de natură minerală (magnetită - Fe3O4, piroluzită MnO2) cât şi un material de natură organică, și anume negrul de fum. Cu toate că o
analiză elementală prin fluorescență de raze X (XRF), efectuată în cadrul unui alt
colectiv, a indicat faptul că pigmentul negru conţine Mn am considerat că rezultatul
respectiv nu este corect deoarece analiza a cuprins și stratul de ceramică pe care a
fost aplicat pigmentul. O analiză elementală efectuată în cadrul grupului nostru prin
SEM-EDS, pe o zonă foarte mică ce conținea doar o granulă de pigment negru, a
arătat că elementul Mn este absent în granula respectivă dar, în schimb, carbonul
este prezent în concentrație foarte mare. Analiza XRD efectuată pe pulberea rezultată prin răzuire a arătat că proba analizată este în cea mai mare parte amorfă, ceea
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ce ar confirma natura organică (negru de fum) a pigmentului. În același timp, peste
semnalul caracteristic probelor amorfe se suprapun maximele principale ale
cuarțului din ceramica pe care a fost aplicat pigmentul. Confirmarea prezenței materialului organic în pigmentul negru, sub forma negrului de fum, a venit în urma
analizei prin spectroscopie în IR.
Pentru pigmentul alb s-a folosit în primul rând analiza XRD și s-a stabilit că
acesta este un amestec compus în cea mai mare parte din calcit (CaCO3) şi o mică
cantitate de cuarţ (SiO2). Este însă foarte probabil ca această cantitate redusă de
cuarţ să provină, de fapt, din materialul ceramic, care s-a desprins împreună cu
materialul alb, în timpul operației de prelevare a probei de material. Rezultatul
obținut prin difracția de radiații X a fost confirmat și prin analiză elementală.
În mod surprinzator, cu toate că ne așteptam ca pigmentul roșu să fie oxidul
de fier α-Fe2O3 (hematit), identificarea sa prin XRD a fost mai dificilă decât în cazul
pigmentului alb. Dificultatea s-a datorat faptului că pigmentul analizat de noi, prin
orice metodă, provine de fapt din stratul de pigment originar care a difuzat în ceramică; cea mai mare parte a stratului de pigment a fost de fapt îndepărtată atunci când
fragmentul de ceramică a fost curățat. Acest lucru nu poate fi evitat deoarece straturile superficiale ale fiecărui obiect care stă îngropat o lungă perioadă de timp reacționează chimic cu mediul înconjurător și în acest fel ele formeaza un fel de înveliș
care, de cele mai multe ori, nu poate fi protejat în timpul operației de curățare. De
aceea, figura de difracție pentru materialul analizat drept “pigment roșu” (Fig. 1)
arată prezența masivă a argilei; hematitul este identificat după doar trei linii de
difracție, de intensitate foarte mică. Rezultă că, în cazul acestui pigment, difracția de
radiații X nu este cea mai eficientă metodă de identificare (cel puțin în cazul
ceramicii destul de degradate pe care am avut-o noi la dispoziție).
Spectrul EDS ȋnregistrat pe zona pigmentului roșu (Fig. 2.a) a pus ȋn evidențǎ prezența ȋn cantitǎți semnificative a Fe, pe lȃngă elementele caracteristice
argilei, ȋn timp ce ȋn spectrul EDS al ceramicii adiacente zonei pigmentate ȋn roșu
(Fig. 2.b), Fe este prezent ȋn cantitǎți mai mici.
În cazul pigmentului roșu, spectrul FTIR prezentat ȋn Fig. 3 pune ȋn evidențǎ
natura anorganicǎ a acestuia, evidențiind pe lȃngă benzile caracteristice ceramicii
(783 cm-1, 1028 cm-1, 1438 cm-1), respectiv cele caracteristice apei și grupǎrilor
hidroxil (3612 cm-1, 3431 cm-1, 1637 cm-1) și benzi caracteristice hematitului (αFe2O3) localizate la 467 cm-1 și 534 cm-1.
În urma corelǎrii rezultatelor spectroscopiei FTIR cu analiza elementalǎ prin
EDS și difracția de radiații X putem afirma cǎ, cel mai probabil, pigmentul negru
utilizat la decorarea ceramicii a fost negrul de fum, cel alb a fost calcitul (CaCO3),
iar cel roșu hematitul (α-Fe2O3).
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Fig. 2. Figura de difracție pentru materialul folosit ca pigment roșu. Sunt indicate și
liniile din baza de date cu ajutorul cărora au fost identificate Fe2O3 și respectiv argila.

Fig. 3. Spectrul EDS pentru zona pigmentată cu roșu (a) și pentru
ceramica adiacentă zonei cu pigment roșu (b).
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Fig. 4. Spectrul FTIR al pigmentului roșu.

4. Concluzii
Lucrarea de față nu are pretenția de a fi exhaustivă în ceea ce privește
metodele fizice de investigație a obiectelor de patrimoniu. Scopul nostru a fost doar
acela de a atrage atenția arheologilor, conservatorilor și restauratorilor asupra diversității metodelor pe care fizicienii și chimiștii le pot pune la dispoziție pentru investigația operelor de artă și a materialelor arheologice. Trebuie înțeles că o singură
metodă de investigație nu poate să ofere adevărul absolut. De asemenea, este evident
că studiul științific al obiectelor de patrimoniu trebuie realizat în colective mixte,
care trebuie să cuprindă specialiști în istoria artei, arheologi, restauratori, chimiști,
fizicieni precum și reprezentanți ai proprietarilor obiectelor studiate.
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