
BAZĂ DE DATE. 

Aparatura utilizată 

Spectrometru FTIR JASCO 6100, domeniu spectral 4000-350 cm
-1

, rezoluție 4 cm
-1

, tehnica 

pastilării în matrice de KBr a unei cantități de proba de cca 1 mg. 

Spectrometru Raman spectrometru Renishaw InVia cu laser diode 785 nm, putere 300 mW, 

o rețea de refracție de 188 linii/mm, o lentilă de focalizare de 20x, domeniu spectral 100-3200 cm
-1

, 

timp de integrare 5-10 sec și un numar de 2-5 achiziții. Puterea va varia între 15 mW pentru roșu și 

150 mW pentru verde și albastru. Spectrele au fost procesate cu Spectral Analysis.  

Datele de difracție de raze X (DRXP) au fost colectate în domeniile unghiulare 2θ=10-40º, 

2θ=3-27º cu un difractometru Bruker D8 Advance folosind radiația CuKα1 (λ= 1.5406 Å), (40 kV, 

40 mA). Pentru creșterea rezoluție și eliminarea radiației Kα2 s-a utilizat un monocromator de 

Ge111. Datele au fost colectate la temperatura camerei cu softul DIFFRAC PLUS XRD 

Commander. Raportul cristalin / amorf a fost calculat cu modulul Powder Crystallinity din cadrul 

softului Material Studio. 

Măsurătorile XRF au fost efectuate cu un spectrometru portabil INNOV-X Alpha-6500 (35 

kV, 15 μA, filtru 3 mm, fereastra de Be, spot de 2 mm
2
 și detector PIN Si. Timpul de integrare a 

fost de 60 sec în două scanări succesive de 30 sec fiecare. 

Măsurătorile DSC au fost efectuate cu un calorimetru DSC-60 Shimadzu în domeniul de 

temperaturi 20-550ºC în celule de Al acoperite, la presiune constantă cu o rată de încălzire de 

10ºC/min, în atmosferă de aer static. Pentru achiziția și interpretarea datelor au fost folosite softurile 

TA-WS60 și TA 60 2.1. 

Spectrele de masă au fost obținute la impact electronic la energie de 70 eV. Proba a fost 

introdusă direct în spectrometrul de masă MAT 311fără vreo derivatizare. Proba a fost încălzită (de 

la 250 la 350˚C) până s-a obținut o presiune de vapori suficientă pentru a produce un spectru de 

masă. Spectrele de masă au fost obținute în domeniul 25-650 Daltoni.  

Spectroscopie de absorbție atomic de tip Varian Tehnoton. 

Măsurătorile de fluorescență au fost efectuate cu spectrometrul Able& Jasco FP 6500 în 

domeniul spectral 200-900 nm folosind tehnica uzuală a probelor solide.  

Restaurarea digitală este realizată pe baza modelului 3D obținut în urma procesului de scanare 

cu laser. Acest model este achiziționat împreună cu stratul pictural actual utilizând camerele 

scanerului care captează în timpul procesului de digitizare atât suportul de lemn al ușilor cât și 

textura acestora în format RGB la o rezoluție de 150 DPI în format de 24 de biți. Următoarea etapă 

o reprezintă restaurarea digitală a stratului pictural. Această etapă se realiza în cadrul unei soluții 

software de editare a pozelor capabilă să deschidă și să lucreze cu textura generată de către scanerul 

laser care are o rezoluție de 150 DPI, este în format de 24 de biți și este echivalentă a 67.1 

Megapixeli (8192x8192). 

Au fost investigate prin aceste metode o serie de Uși Împărătești, precum și alte obiecte 

religioase de la diferite biserici vechi de lemn din județele Cluj și Salaj. 



 

1) Ușile Împărătești de la biserica veche de lemn din Așchileu Mic [3]  

 
Biserica din Așchileu Mic        Ușile Împărătești 

 

Spectre FTIR 

 
Spectrele FTIR ale materialului pictural negru (sus) și al celui roșu (jos) 



 
Spectrele FTIR ale materialului pictural verde (sus) și al celui albastru închis (jos) 

 

 
Spectrele FTIR ale materialului pictural albastru deschis (linie continuă) și al celui albastru 

închis (linie întreruptă) 

 

Grund-gips (3545, 3408, 1621, 1153, 1120, 672, 613, 596, cm
-1

); roșu-roșu de plumb; (529 si 458 

cm
-1

) carbonat de plumb (1407 si 876 cm
-1

); SiO2;(~1045 cm
-1

) gălbenuș de ou (2924, 2852, 1738, 

umăr la 1645 si 1535 cm
-1

 ); verde-malachit (1453 si 1407 cm
-1

, gips și SiO2), albastru-azurit (3416, 

1458 și 1409 cm
-1

, mai conține gips, gălbenuș și carbonat de plumb, iar albastrul deschis conține 

gips, gălbenuș și carbonat de plumb. 



 

Spectrul FTIR al lemnului Ușii Împărătești (linie solidă) și al etalonului de lemn de brad (linie 

întreruptă) 

S-a identificat esența de lemn ca fiind bradul prin domeniul specific de absorbție cuprins între 1200 

și 800 cm
-1

. Prin calcularea indicilor de cristalinitate [1] și a raportului lignină/celuloză (L/C) [2], s-

a arătat că avem o scădere a cristalinității în timp și un consum al celulozei mai rapid decât cel al 

ligninei.  

Difracție de raze X pe lemn 

 

Difractograme DRXP al lemnului Ușii Împărătești Așchileul Mic (linie neagră) și al etalonului de 

lemn de brad (linie roșie) 

Cristalinitatea obținută a fost pentru lemnul din Ușii Împărătești Așchileul Mic 31.23%, pentru 

etalonului de lemn de brad 33.22%. 

 



Spectroscopie XRF  

Rezultatele analizei XRF sunt prezentate în continuare.  

 

Elementele chimice cu concentrații mai mari sunt: Fe, Cu, As, Pb, Hg, Au și Ag. De aici rezultă 

următoarele materiale picturale: gips, roșu de plumb, roșu de mercur, roșu de fier, realgar, 

malachite, auripiment, alb de plumb, foița de argint de aur și bolus de fier.  

Măsurătorile DSC confirmă specia de lemn de brad a Ușilor Împărătești 

 

Curba DSC a lemnului de brad etalon prezintă două picuri exoterme, unul în intervalul de 

temperatură 290-390°C, cu maximul la 346°C și cel de-al doilea între 435 și 500° C, cu maximul la 



487
o
C, atribuite descompunerii celulozei și amestecului de lignină nativă și polizaharide. 

Descompunerea termică a lemnului provenit din Porțile Împărătești are loc în mod asemănător, 

scăderea cu câteva grade a maximelor picurilor fiind datorată vârstei lemnului din proba analizată.  

Restaurarea digitala 3D 

 

Ușile Împărătești în 3DPD 

În consecință, s-au utilizat urmatoarele materiale picturale: gips ca și grund, roșu de plumb, roșu de 

mercur și roșu de fier, realgar, malachite, auripigment, alb de plumb, azurite și negru de carbon. Ca 

liant s-a utilizat galbenuș de ou, apoi clei animal pentru grund.  

2) Ușile Împărătești de la biserica veche de lemn din Săcel, Turda [4] 

 

Ușile Împărătești de la biserica de lemn din Săcel: A-partea din față; B-partea din spate 

 

 



Datele XRF 

 

LOD - limita de detecție  

Se propune următoarea ordine a prezenței elementelor chimice, în direcția scăderii concentrației 

chimice:  

Roșu ramă: Ca> Pb>As; Pb>Ca>As; roșu margine:Pb>Ca>As>Fe 

Halou: Ca>Fe; veșmînt Luca: Fe>Ca>Pb 

 

Esența de lemn tei- identificată prin spectroscopie FTIR 

 

Materiale picturale: spectroscopie FTIR 

 

Roșu închis-roșu de plumb, roșu de fier pentru ramă și negru de fum cu adaos de gips și alifatice.  

Pe baza datelor XRF și FTIR se pot propune: roșu de mercur, roșu de plumb și rosu de fier, alb de 

plumb și gips, auripigment, galbenuș ca liant.  



Restaurarea digitala 3D 

 

Restaurarea digitală a Ușilor Împărătești: sus stânga-starea inițială; mijloc-ușa restaurată digital; sus 

dreapta-reparată cu culorile originale; jos stânga-stratul pictural inițial; jos dreapta-stratul pictural 

restaurat. 

 

3) Ușile Împărătești de la biserica veche de lemn din Sânmihaiul Almașului [5] 

  

                    Biserica din Sânmihaiul Almașului          Ușile Împărătești 

Identificarea speciei de lemn: spectroscopie FTIR 



 

Legendă: linie continuă-lemn din sculptura ușii împărătești; linie întreruptă-lemn tei modern. 

 

Conținutul de celuloză scade în timp; s-a detectat prezența oxalaților, vezi figura următoare: 

 

Legendă: linie continuă- lemn istoric; linie întreruptă-oxalat de calciu 

 

Materiale picturale- spectroscopie FTIR 

 

Albastru-albastru de Prusia: absorbția de la 2091 cm
-1 

și cobaltit 



 

Roșu de plumb, gips, galbenuș de ou, alb de plumb, vernis tempera grass, confirmate prin GC-MS 

 

Verde - verde Scheele, adaos alb de plumb, gips, foiță de aur pentru halou (confirmat de XRF). 

Restaurarea digitala 3D 

 

 

Ușile Împărătești-originalul suportul de lemn digitizat ambele uși digitizate 



 

Suportul de lemn al Ușilor Împărătești restaurate digital 

 

4) Ușile Împărătești de la biserica veche de lemn din Nicula [6] 

 

Ușile Împărătești cu punctele de colectare a probelor  

 



Din analiza XRF (material suplimentar) se poate propune următoare compoziție a materialelor 

picturale: miniu de plumb, realgar și roșu de fier pentru roșu; malachit pentru verde; cobaltit sau 

smaltit pentru albastru; carbonat de plumb pentru alb; auripigment pentru galben.  

Difracție de raze X pe lemn 

 

Difractograme DRXP al lemnului Ușii Împărătești Nicula (linie roșie) și al etalonului de lemn de tei 

(linie neagră) 

Cristalinitatea obținută a fost pentru lemnul din Ușile Împărătești Nicula 25,7%, pentru etalonul de 

lemn de tei 62,42%. 

Spectrele FTIR ale materialelor picturale 

 

Spectrele FTIR ale materialelor picturale: rama roșie (linie continuă), albastru (linie întreruptă) și 

galben (linie punctată) 



 

Spectrul FTIR al suportului din spate al Ușii Împărătești 

Curbele DSC confirmă specia de tei utilizată în construcția Ușilor Împărătești.  

 

Datele FTIR, DSC și DRXP confirmă specia tei ca lemn suport al Ușilor Împărătești. Conținutul de 

celuloză scade în timp, la fel cristalinitatea lemnului. 

Pe baza analizelor FTIR și XRF se pot propune următoarele materiale picturale: roșu de plumb, 

realgar și roșu de fier pentru roșu, cobaltit sau smaltit pentru albastru, malachite pentru verde, 

carbonat de plumb pentru alb, gips și carbonat de calciu pentru grund.  

Restaurarea digitala 3D 

 

Restaurarea stratului pictural cu culori folosite în mod curent 



5) Ușile Împărătești de la biserica veche de lemn din Apahida [7]  

 

Ușile Imperiale de lemn de la Apahida 

Datele XRF obținute pentru Ușile Împărătești 

ppm Fe Zn As Ag Ba Au Hg Pb 

Red border 1312 <LOD 52620 <LOD 99 <LOD <LOD 599235 

Red upper angel knee 735 327 408 <LOD <LOD <LOD 72933 986 

Red upper angel coat 5041 293 524 <LOD 69 <LOD 41725 1606 

Red edge 1666 <LOD 37438 <LOD 103 <LOD <LOD 378753 

Green edge 1529 59 4264 <LOD 274 <LOD 328 19589 

Green model 5847 255 26309 <LOD 727 <LOD 1236 204959 

Blue upper triangle area 6616 290 23165 <LOD 747 <LOD 1292 149289 

Upper angel sleeve 861 84 10334 <LOD 518 <LOD 802 48151 

Upper angel aura 6806 18959 398 706 9254 131 <LOD 2109 

Yellow table 1454 272 22481 <LOD 762 <LOD 1344 134646 

Angel hand 859 94 4361 <LOD 259 <LOD 691 21381 

Red background border 1703 <LOD 41477 <LOD 139 <LOD 2132 298564 

Red coat upper icon 5660 445 <LOD <LOD <LOD <LOD 59436 <LOD 

Red coat middle icon 851 389 <LOD <LOD <LOD <LOD 60337 <LOD 

Yellow table middle icon 1390 <LOD 38228 <LOD 957 <LOD 1486 297406 

Upper aura 7403 17660 448 794 11019 171 76 1902 

Middle aura 3195 4171 2961 483 3268 <LOD 254 13987 

Yellow wing 905 <LOD 4642 <LOD 225 <LOD 818 20822 

Yellow book middle 863 145 17997 <LOD 746 <LOD 1114 103188 

Forehead middle icon 1809 238 18717 <LOD 680 <LOD 1624 104741 

Aura lower icon 3719 7215 1906 512 3770 <LOD 251 8582 

Blue lower icon 5772 <LOD 17044 <LOD 664 <LOD 917 104937 

Faded green lower icon 1597 44 2449 <LOD 157 <LOD 630 11854 

Blue upper triangle 4214 <LOD 9870 <LOD 499 <LOD 587 50105 

Blue background 5915 269 18217 <LOD 764 <LOD 865 118298 



Precizia metodei < 20%; LOD-limita de detecție 

Datele XRF conduc la următoarele materiale picturale: roșu de plumb, Realgar și Vemillon pentru 

roșu; auripigment și albastru de Prusia, foița de argint, albul de plumb fiind utilizat ca “diluant”. 

Difracție de raze X pe lemn 

 

Difractograme DRXP al lemnului Ușii Împărătești Apahida(linie roșie) și al etalonului de lemn de 

tei (linie neagră) 

Cristalinitatea obținută a fost pentru lemnul din Ușile Împărătești Apahida 24,49%, pentru etalonul 

de lemn de brad 33,22%. 

Spectrele FTIR ale materialelor picturale 



 

Spectrele FTIR ale diferitelor materiale picturale, împreună cu frecvențele lor caracteristice sunt 

prezentate în tabelul urmator:  

 

Spectrele Raman ale diferitelor materiale picturale: 



 

Spectroscopie FTIR 

 

Spectrele FTIR ale diferitelor specii de lemn, bradul fiind ales ca specie de lemn pentru realizarea 

Ușilor Împărătești. 

Pe baza datelor XRF, FTIR si DRXP s-a decis că lemnul suport a fost bradul, identificându-se 

prezența oxalaților și scăderea contribuției de cristalinitate în timp. 

Materialele picturale utilizate: miniu de plumb și cinabru pentru roșu; urme de albastru de Prusia și 

smaltit pentru albastru, respectiv verde, carbonat de plumb, sulfat de zinc și bariu pentru alb.  

 

 

 

 

 

 

 



Restaurarea digitala 3D 

 

Modelul 3D al Ușilor Imperiale 

 

6) Icoană de lemn diptic [8] 

 

Icoană de lemn diptic” Maica Domnului cu Pruncul” 

 

 

 



Spectroscopia FTIR 

 
Spectrele FTIR ale probelor de pe Icoană Diptic Maica Domnului cu Pruncul, 

Legendă diptic: linie continuă Maica Domnului cu Pruncul, partea exterioară; linie întreruptă- IcP 

(Icoana Pomelnic), partea interioară; linie-punct-punct- lemn tei modern 

 
Prezența oxalaților este confirmată de măsurătorile FTIR și analiza termică DSC, vezi picul de 

la~490˚C.  

Analiza DSC 

 



Spectroscopie FTIR 

Materialele picturale: grund (gips), ultramarin și albastru de Prusia (albastru); roșu de plumb (roșu); 

vernis și liant (galbenuș de ou, confirmat și de GC-MS) 

 

Spectrele FTIR ale diferitelor materiale picturale: linie continuă- verde; linie punctată- roșu; linie 

punct-albastru (pigment+liant+alb); linie întreruptă-albastru deschis; linie punct-punct-albastru 

închis. 

Spectroscpie EI-MS 

 

Spectrul EI-MS al unei probe colectate de pe icoana Diptic. 

Picul din spectrul de masă centrat pe masa 380 este datorat esterului colesteril etil care provine 

din galbenușul de ou.  

 

 



7) Pictura interioară (murală) a bisericii din Așchileu Mic [9] 

 

 

Spectroscopia FTIR a materialelor picturale  



 



 

Materiale picturale: 

 Lapte caseina (bande specifice la~ 1660-1600, 1565-1500, 1480-1300, 666 cm
-1

); 

 Roșul este oxid de fier (bande specifice în domeniul 680-450 cm
-1

;  

 Maroul este de asemenea oxid de fier în amestec cu negrul de cărbune; 

 Verdele este malachit (absorbții specifice la 3700-3100, 1530-1350, 1100-100, 900-650 cm
-1

;  

 Albul este sulfat de calciu (absorbții specifice 3700-3200, 1140-1080, 671, 602 cm
-1

;  

 Galbenul este ocru de fier (absorbții specific la 3550-3450, 1600-1500, 1100-1000, 600-500 

 

8) Strana de lemn a bisericii luterane din Bistrița [10] 

 



Biserica Evaghelică Bistrița 

 

  
Locul de prelevare al 

probelor de lemn 

Locul de prelevare al probei verde 

 

 
Locul de prelevare al probei roșu 

 

Spectroscopia FTIR a lemnului stranei 

 

Spectre FTIR ale diferitelor tipuri de lemn. Legendă: linie neagră continuă-lemn tei degradat extern; 

linie întreruptă-lemn tei degradat intern; linie-punct- lemn nou de tei 



 

Legendă: linie continuă- lemn de brad de strană; linie întreruptă-lemn nou de brad. 

 

Difracție de raze X pe lemn 

 

Difractogramele lemnului de strană (linie roșie) și a lemnulul nou (linie neagră) 

Cristalinitate: 52,37% pentru lemn nou de tei și 49,61% pentru lemnul de tei .degradat de strană. 

 

Difractogramele lemnului de strană brad (linie roșie) și a lemnulul brad nou (linie neagră) 



Cristalinitate: 48,54% pentru lemn nou de brad și 46,75% pentru lemnul de brad degradat de strană.  

 

Analiza termică, DSC  

 

 

Curbele DSC pentru lemnul de strană de brad (linie întreruptă) și lemnul nou de brad (linie 

continuă) 

Picul de la ~463ºC este datorat probabil oxalaților. Lărgirea picului celulozei (~324ºC) este datorată 

probabil transformărilor cristalin-amorf în lemn de-a lungul timpului.  

 

Spectroscopia de fluorescență 

 

Spectrele de fluorescență ale lemnului de tei nou (albastru), al celui de strană (roșu), al lemnului de 

brad (negru) și al celui de strană de brad (verde) la excitarea la 375 nm. 

Fluorescența crește cu perioada de degradare.  



Spectroscopia FTIR a materialelor picturale 

 

Spectrele FTIR ale materialului pictural verde (linie continuă) și al malachitului + liant (linie 

întreruptă) 

 

Spectrele FTIR ale probei roșu închis: linie continuă-clei animal; linie întreruptă- pigment 

maro+liant; linie –punct- oxid de fier+liant 

În concluzie, lemnul de tei și cel de brad au fost utilizate pentru partea frontală și respective cea de 

spate a stranei ce prezintă două caracteristici: 

- Cristalinitatea scade în timp; 

- Este detectat atacul fungic;  

- Fluoreșcența poate detecta vechimea lemnului; 

- Materialele picturale utilizate: oxid de fier (roșu ) și malachit (verde). 



9) Ușile Împărătești de la biserica veche de lemn din Sălișca [11]  

 

Biserica veche de lemn din Sălișca 

 

 

Ușile Împărătești din Sălișca 

Analiza prin XRF a relevat prezența următoarelor materiale picturale: verde-este rezultat din 

amestec de albastru de Prusia și galben oripiment; roșu- roșu de fier, realgar și roșu de plumb; brun- 



oxid de fier; negru –oxid de fier; aura-foiță de argint și bolus; negru-roșu de fier; ocru-galben de 

plumb. 

Spectroscopie FTIR 
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Analiza FTIR a materialelor picturale pe baza atribuirii frecvențelor de vibrație este: carbonat de 

plumb (alb), roșu de plumb, urme de Albastru de Prusia, gips ca și grund, proteină ca liant. 

Difracție de raze X pe lemn 

 

Difractograme DRXP al lemnului Ușii Împărătești Sălișca(linie roșie) și al etalonului de lemn de 

brad (linie neagră) 



Cristalinitatea obținută a fost pentru lemnul din Ușile Împărătești Sălișca 26,45%, pentru etalonul 

de lemn de brad 33,22%.  

Restaurarea digitala 3D 

 

Digitizarea Ușilor Împărătești 

10) Ușile Împărătești de la biserica veche de lemn din Petrindu [12] 



  

Uşile Impărăteşti Petrindu-panou stinga Uşile Impărăteşti Petrindu-panou dreapta 

 

Analiza XRF a identificat următoarele materiale picturale; As, Hg si Pb. S-a utilizat cinabrul, fiind 

amestecat cu oxid de plumb. Roșul de plumb, roșul de fier și cinabrul au fost utilizate pentru roșu. 

Pentru verde s-a utilizat verde Scheele. 

Spectroscopia FTIR 

2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

A
bs

or
ba

nc
e

Wavenumber [cm
-1

]

 Standard spruce fir wood

 Imperial Gate's wood

 Standard lime wood

 
Analiza FTIR a speciei de lemn utilizate: lemn de brad 

 



Analiza termică, DSC 

 

Lărgirea picurilor caracteristice celulozei și amestecului lignină-polizaharide, creșterea ușoară a 

maximului acestor picuri și creșterea raportului celuloză/ lignină-polizaharide se datorează probabil 

transformărilor cristalin-amorf suferite de lemn de-a lungul timpului sub influența factorilor de 

mediu. Prezența oxalaților este confirmată de prezența picului exoterm de la 487˚C.  

Modelul 3D al Ușilor Împărătești este redat pe site: https://skfb.ly/66Kpy 

 

11) Ușile dintre Naos și Pronaos de la biserica veche de lemn din Petrindu [13]  

 

Biserica de lemn din Petrindu 

 

https://skfb.ly/66Kpy


 

Ușa dintre Naos și pronaos 

 

 

Analiza XRF a materialelor picturale 



 

 

 

Analiza FTIR a materialelor picturale 



 

Restaurarea digitala 3D 

 

Ansamblul de lemn după restaurare: Legendă: linie-roșu; linie întreruptă-negru; linie 

punctată-verde 

 

CONCLUZII 



Ușile dintre naos și pronaos au fost confecționate din lemn de brad. S-au utilizat 

următoarele materiale picturale: roșu de plumb, Cinabru, roșu de fier și roșu de arsenic, galben 

auripigment, negru-fier arsenic, verde- cupru, carbonat de calciu, gips și proteină.  

 

12) Ușile Împărătești de la biserica veche de lemn din Bulgari  

 

Biserica de lemn din satul Bulgari 

  

Pictura iconostasului Însemnul heraldic de la Bulgari 

Ușile împărătești supuse investigărilor sunt confecționate din două bucăți de scândură de 

paltin care se închid la mijloc având pictate pe față Buna Vestire și cei patru evangheliști iar pe 

spate este pictat Sf.Petru și Sf.Pavel.Pictorul-zugrav a utilizat un număr relativ redus de culori și 

anume: roșu, alb, verde, negru și albastru. Materialele constituente ale acestor uși (suport, grund, 

strat pictural) au fost supuse investigărilor științifice cu ajutorul metodelor spectroscopice (FTIR, 

XRF). 



  

Uşile Împărăteşti (faţă) Uşile Împărăteşti (spate) 

Tabelul 1. Rezultatele XRF de la Uşile Impărăteşti (biserica din localitatea Bulgari) 

File # K Ca Fe Cu As Sn Au Hg Pb 

40 < LOD 9.8694 1.4419 < LOD 0.2911 0.0182 < LOD < LOD 2.0182 

41 < LOD 2.1542 0.2756 < LOD 2.6101 1.0942 < LOD < LOD 21.7432 

42 < LOD 15.0344 1.9097 0.003 0.1817 < LOD < LOD < LOD < LOD 

43 1.4647 8.281 0.4444 0.0067 2.6603 < LOD < LOD 0.001 0.0134 

44 1.5532 16.225 0.1566 < LOD 0.0358 < LOD < LOD < LOD 0.0098 

45 < LOD 21.472 0.3497 < LOD 0.0137 < LOD < LOD < LOD < LOD 

46 < LOD 5.2333 0.5202 0.0068 3.2869 < LOD < LOD < LOD 0.0135 

47 2.6859 13.1864 0.4053 0.0053 1.2908 < LOD < LOD < LOD 0.0121 

48 < LOD 11.1176 1.2162 0.0034 0.7775 < LOD < LOD < LOD 0.0092 

49 3.1384 8.086 0.5565 0.007 3.5424 < LOD < LOD 0.0018 0.0485 

50 1.5556 20.5951 0.2418 < LOD 0.1145 < LOD < LOD < LOD 0.6575 

51 < LOD 4.7422 0.5186 < LOD 1.553 0.1488 < LOD < LOD 3.6282 

52 2.362 8.8082 0.1785 < LOD 0.0599 < LOD < LOD < LOD < LOD 

53 2.0268 14.873 0.5876 0.0147 0.5708 < LOD < LOD < LOD 0.0334 

54 2.2081 1.7354 0.4413 < LOD 2.4089 1.1502 < LOD < LOD 22.0169 

55 1.9011 17.1641 2.0015 0.0082 0.0329 < LOD < LOD < LOD 0.1785 

56 < LOD 14.4028 0.9091 < LOD 0.0088 < LOD < LOD < LOD 0.0153 



57 2.1686 18.8008 1.4955 0.0059 0.6487 < LOD < LOD < LOD 0.0137 

58 2.1303 15.9689 3.5232 0.0032 0.4189 < LOD < LOD < LOD < LOD 

59 < LOD 19.0902 0.4644 0.003 0.4915 < LOD < LOD < LOD 0.0931 

60 2.3886 15.9428 1.338 0.0105 0.7613 < LOD < LOD < LOD 0.0124 

61 < LOD 0.66 0.5669 < LOD 5.782 2.2057 < LOD < LOD 67.5323 

62 1.9555 14.9455 4.1999 0.0084 0.4932 < LOD < LOD < LOD 0.0079 

Faţă: 40- culoarea roșie; 41- culorea roșie;42-aură;43-culoare verde;44,45 grund;46,47-verde 

Spate: 48-roşu;49-galben;50-alb;51-alb;52-grund;53-negru;54-roşu mână;55-roşu;56-roşu ramă;57-

galben;58-galben;59-negru,60-verde;61-roşu;62-roşu rame 

 

Spectrul XRF pentru culoarea roşie 

Analiza DSC 

 

Curbele DSC pentru lemnul istoric și esenţele de lemn etalon 



Din analiza curbelor DSC nu se poate identifica clar specia de lemn, picurile celulozei sunt 

toate centrate în jurul aceleiași valori de temperatură, iar picurile ligninei sunt apropiate celor 

corespunzatoare lemnului de tei sau paltin. În plus, se poate identifica picul oxalatului de Ca 

(~482ºC) prezent în curba DSC a lemnului ușii împărătești.  

 

Difractie de raze X  

 

Difractogramele de raze X pentru esenţele de lemn 

Cristalinitatea obținută pentru proba de lemn B4 (Uşile Impărăteşti de la biserica din localitatea 

Bulgari) este 20.67%.  

Spectroscopie FTIR 

 

Spectrele FTIR pentru culoarea roşie: alifatice (metil, metilen-2922 şi 2853 cm
-1

), proteine (1653 şi 

1531 cm
-1

), roşu de fier, clei de animal 



 

Spectrele FTIR pentru culoarea roşie (roşu de plumb) 

 

Spectrele FTIR pentru culoarea galbenă (oripigment) 

 

Spectrele FTIR pentru culoarea galben Galben R7_Bulgari: alifatice, proteine, silicat, carbonat 

(oripigment); carbonat de calciu, clei animal, gălbenuş de ou. 



 

Spectrele FTIR pentru culoarea galben Gips +alb de plumb 

 

Spectrele FTIR pentru culoarea galben (oripigment), carbonat de calciu 

 

Spectrele FTIR pentru atacul biologic [legenda: linie continuă verde_lemn atac carii; linie 

întreruptă-oxalat de Ca (albastra); linie punctată- lemn din uşă (negru ); linie-punct-etalon tei 

(roşu)] 

Uşile Împărăteşti de la Biserica de lemn cu hramul ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din 

localitatea Bulgari, judeţul Sălaj sunt confecţionate din lemn de paltin. Ele sunt pictate şi pe faţă şi 

pe spate, caz mai rar întâlnit. 



  Materialele utilizate de pictorul acelor vremuri sunt: gips, carbonat de calciu, roşu de plumb, 

roşu de fier, oripigment, negru (cărbune), clei animal, gălbenuş de ou. 

 

13) Usile Imparatesti de la biserica veche de lemn din Chieşd 

  

Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și 

Gavriil” din Chieșd, județul Sălaj,  

foto: noiembrie 2011. 

 

Intrarea în biserică 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sfin%C8%9Bii_Arhangheli_Mihail_%C8%99i_Gavriil
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sfin%C8%9Bii_Arhangheli_Mihail_%C8%99i_Gavriil
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_S%C4%83laj


Pictura din biserică reprezintă temele indicate în erminii. Astfel, pe boltă este pictat 

Dumnezeu-Tatăl, Iisus Pantocrator, Duhul Sfânt și Maica Domnului.   

 

Rezultate experimentale XRF 

 

Concentrația exprimată în mg/kg; LOD-limit of detection 

 În urma analizei XRF se propun urmatoarele materiale picturale: 

 - Roșu rama- roșu de plumb;  

  

Ușile Împărătești-față Ușile Împărătești-spate 



 - Foiță de Au+Ag folosit la carte Marcu;  

 - verde Scheele (sau malachit) folosit la veșmint Marcu, ramă verde.  

Difractie de raze X  

 

În ajutorul identificării speciei de lemn a Ușii Împărătești, s-au comparat difractogramele DRXP ale 

lemnului UI cu cele ale diferitelor specii de lemn. 

Cristalinitatea obținută, pentru probele prelevate de la Uşile Impărăteşti ale bisericii din 

localitatea Chieşd, pentru proba C1 este 17,3%. iar pentru proba C3 este 19,64%. 

 

Spectroscopie FTIR 

 

Identificarea ataculul fungic 

Analiza DSC 



 

Curbele DSC pentru lemnul istoric si esenţele de lemn etalon 

 

Din analiza curbelor DSC nu se poate identifica clar specia de lemn, picurile celulozei sunt 

toate centrate în jurul aceleiași valori de temperatură, iar picurile ligninei sunt apropiate celor 

corespunzatoare lemnului de tei sau paltin. În plus, se poate identifica picul oxalatului de Ca 

(~482ºC) prezent în curba DSC a lemnului ușii împărătești.  

 

Spectroscopie FTIR 

 

C10_foița de Au+Ag: gips, proteină 

 



Legendă: linie continuă-C8-albastru ornament perete exterior, deasupra porții bisericii; linie 

întreruptă-ultramarin 

 

Albastru ornament perete exterior: gips, proteine, carbonat, ultramarin  

Rezultate lemn 

 Cristalinitatea descrește pentru lemnul istoric în comparație cu cel actual. În consecință, 

conținutul de amorf crește la lemnul istoric în comparație cu cel actual. Conținutul de 

celuloză scade în timp mai rapid ca cel al ligninei, adică consumul de celuloză este mai 

rapid decît cel al ligninei, vezi de ex. comportamentul rapoartelor (L/C)1 și (L/C)4.  

 Cristalinitatea lemnului UI este 17,13% (C1), respectiv 19,64% (C3) față de aceea a 

paltinului modern (22,35%) sau frasinului (14,98%). 

Concluzii 

 Suportul de lemn al Ușilor Împărătești este probabil lemn de paltin, frasin sau tei, grundul 

este gips iar ca liant s-a utilizat cleiul de pește.  

 Maniera de pictare a fost tempera iar ca materiale picturale s-au utilizat: roșu de plumb, alb 

de plumb (diluant de culoare), verde Scheele (sau malachit), foița de Au și Ag. Briul spiralat 

albastru exterior a fost obținut cu ultramarin sintetic.   

 Restaurarea digitala 3D 

Restaurarea Ușilor Împărătești este prezentată în continuare: 

  

Vedere de ansamblu, înainte și 26. după restaurare 



  

 

14) Biserica veche de lemn din Dragu  

 

 

 

Biserica de lemn din localitatea Dragu Sălaj Uşile Împărăteşti 

Rezultate XRF 

  

Barba Evangheliștilor- alb de plumb Alb de plumb și albastru de Prusia 

 

Spectroscopie FTIR 



 

Legendă: linie roșie închis-roșu ramă; linie întreruptă roșie-roșu; linie punctată albastră-albastru 

• Materialele utilizate de zugrav: gips, roșu de fier, alb de plumb, albastru de Prusia, foiță de 

aur, verde Scheele’s, roșu de plumb, roșu de arsen, liant gălbenuș de ou și clei de oase. 

 

Legendă: linie –lemn uşă împărătească; linie întreruptă-etalon lemn tei 

 

Difractie de raze X 

 

În ajutorul identificării speciei de lemn a Ușii Împărătești, s-au comparat difractogramele DRXP ale 

lemnului UI cu cele ale diferitelor specii de lemn. 

 

Cristalinitatea obținută, pentru proba de lemn UI este de 22,09%. 

Analiza DSC 



 

Fig. 34. Curbele DSC pentru lemnul istoric si esenţele de lemn etalon 

 

Din analiza curbelor DSC nu se poate identifica clar specia de lemn, picurile celulozei sunt 

toate centrate în jurul aceleași valori de temperatură, iar picurile ligninei sunt apropiate celor 

corespunzatoare lemnului de tei. Nu se observă prezența picului caracteristic oxalatului de Ca pe 

curba DSC a lemnului ușii împărătești.  
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