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Judeţul Satu Mare
Gheorghina Olariu
Biserica Reformată din Băbeşti, Judeţul Satu Mare a fost construită începând
cu anul 1858, lucrările fiind finalizate în 1870. Tavanul bisericii este casetat şi pictat cu
motive vegetale. Pictura casetelor este realizată în stilul barocului ţărănesc şi acoperă
întregul tavan al bisericii. Casetele sunt prinse în rame, pictate, de asemenea, cu motive
vegetale.

Întrucât a fost întocmit un proiect de restaurare, a fost necesar ca înainte de
restaurarea propriu-zisă să se facă investigaţii ale stratului pictural.
1. Obiectul: Pictura de pe tavanul casetat al Bisericii Reformate Băbeşti, Judeţul Satu
Mare
2. Deţinător: Biserica Reformată Băbeşti
3. Locul Prelevării: decorul floral al casetei
4. Ordinul de Mărire: 5 x 5
5. Conţinutul: pigment pictural
6. Scopul Analizei: determinarea compoziţiei stratului pictural la următorii pigmenţi:
- pigment alb
- pigment verde;
- pigment albastru închis;
- pigment albastru deschis;
- pigment portocaliu;
- pigment negru
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Pentru analiza pigmenţilor s-a utilizat metoda spectrometriei de raze X, metodă
care are la bază analiza flourescenţei de raze X cu dispersie după energie. Principiul
metodei se bazează pe faptul ca atomii din probă, care poate fi sub formă solidă, pudră sau
lichidă, sunt excitaţi de razele X emise de un tub de raze X.
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Pentru mărirea sensibilităţii, radiaţia primară de excitaţie poate fi polarizată
utilizând ţinte specifice între tubul de raze X şi probă. Radiaţia de flourescenţă de raze X,
emisă de atomii probei analizate, este măsurată simultan de un detector fix cu
semiconductori. Intensitatea radiaţiei fiecărui element, care este proporţională cu
concentraţia elementului din probă, este recalculată intern de un set de curbe de calibrare
stocate, şi poate fi afisată direct în unităţi de concentraţie.
Rezultatul analizei spectrometrice este prezentat în Tabelul 1.
Interpretarea rezultatelor:
- pigmentul alb: alb de zinc - compoziţie chimică: oxid de zinc (ZnO);
• Imagine microscopică: particule foarte fin divizate.
• Solubilitate: complet solubil în HCl 3N, fără efervescenţă, solubil în NaOH 4N cu
formare de zincat de sodiu.
• Comportare la încălzire: devine galben la încălzire, dar îţi revine la culoarea albă după
răcire.
- pigmentul portocaliu: este un amestec de pigment roşu - oxid de fier cu pigment galben
- cromat de plumb, PbCrO4;
• Solubilitate: Cromatul de plumb formează un precipitat alb de clorură de plumb, în
prezenţa HCl 3N, iar oxidul de fier formează o soluţie galbenă de FeCl3.
- pigmentul verde: verde crom - compoziţie chimică: amestec de albastru de prusia
Fe4[Fe(CN6)]3, cu galben crom PbCrO4, cromat de plumb;
• Imagine microscopică: culoarea particulelor variază de la verde la albastru-verzui,
particulele galbene nu se disting.
• Solubilitate: Cromatul de plumb formează un precipitat alb de clorură de plumb, în
prezenţa HCl 3N, iar albastru de prusia rămâne nemodificat. Ca urmare, culoarea soluţiei
se schimbă de la verde la albastru.
În prezenţa HNO3 conc., cromatul de plumb este parţial dizolvat, rezultând o soluţie
galbenă, iar albastru de prusia rămâne insolubil.
În prezenţa soluţiei alcaline de NaOH, albastru de prusia formează un precipitat oranj-brun
de hidroxid feric, culoarea probei trece de la verde la galben-brun.
- pigmentul albastru: albastru de prusia-ferocianură ferică Fe4[Fe(CN6)]3;
• Imagine microscopică: în lumina transmisă, particule foarte fin divizate de culoare
albastru închis, capătă o nuanţă verzuie.
• Solubilitate: complet insolubil în acizi minerali.
Solubil în NaOH, cu formare de precipitat oranj-brun de hidroxid feric.
- pigmentul ocru: galben ocru - este un mineral natural, oxid de fier hidratat Fe2O3xH2O;
• Solubilitate: solubil în HCl 3N, rezultă o soluţie galbenă de FeCl3, şi parţial solubil în
HNO3.
• Solubilitatea: în NaOH, este insolubil.
• Comportare la încălzire: devine brun - roşcat la încălzire pierzând apa de hidratare.
- pigmentul negru: negru oxid - compoziţie chimică: oxid de fier anhidru Fe2O3 cu
procent de MnO2;
• Solubilitate: puţin solubil în acizi minerali, insolubil în NaOH
Observaţii: Determinările au constat în examinări macro şi microscopice,
calcinări, probe de ardere, reacţii chimice şi microcristaloscopice cu reactivi specifici.
Recunoaşterea cristalelor s-a realizat cu ajutorul stereomicroscopului.
Concluzii: Probele efectuate ne demonstreză că pigmentul a fost aplicat direct
pe suportul de lemn, neexistând nici o preparaţie. Ca liant a fost folosit gălbenuşul de ou.
Pigmentul albastru închis este acelaşi cu cel albastru deschis (albastru de prusia).
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Se recomandă curăţarea şi consolidarea picturii cu o soluţie de gălbenuş de ou
(o parte gălbenuş, trei părţi apă distilată) pentru crearea unei noi aderenţe a acesteia şi
regenerarea liantului original friabilizat.
Se recomandă o integrare cromatică folosind culori tempera compatibile cu
cele din pictura originală, pentru asigurarea unităţii de ansamblu pe toata suprafaţa
policromă a tavanului.
Analizele biologice efectuate pe versoul panourilor de lemn ale casetelor, au
evidenţiat prezenţa acarienilor. Pentru tratament se recomandă folosirea soluţiilor
insecticide prin injectarea acestora in orificiile de pe versoul panourilor pictate.
Teste diferenţiate pentru stabilirea metodologiilor intervenţiilor de restaurare
Test 1 - de solubilizare a depunerilor aderente (praf, fum, grăsimi ancrasate, substanţe de
biocidare, ceară etc.) De pe suportul de lemn
Faza I: Aspirarea şi perierea mecanică a depunerilor de praf superficiale neaderente.
Faza II: Degresare finală prin tamponare urmată de îndepărtare mecanică pe urma fibrei
lemnului cu o soluţie formată din:
- alcool tehnic (50 gr);
- apa distilată (50 gr)
Test 2: de solubilizare a depunerilor aderente de pe stratul pictural
Faza I: Aspirarea şi perierea mecanică a depunerilor de praf şi fum superficiale neaderente.
Faza II: Emolierea superficială a depunerilor aderente cu o emulsie de:
- gălbenus de ou
- apă distilată);
- pentaclorfenolat de sodiu 0,05%

Investigations at the painted roof of the Reformat Church from Băbesti,
Satu Mare County.
Abstract
The work reflects the investigations undergone at the painted roof of the
Reformat Church from Băbesti, Satu Mare County. Microchemical analysis, solubility tests
and X-rays spectrometry analysis where conducted in order to identify the pigments. The
results of the analysis demonstrated that mineral pigments (minerals) and soil where used
for painting. The paint was directly applied on the wooden surface, without any
preliminary preparation and egg was used as bonding material for preparing the colors.
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