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Rezumat: 

În aceasta lucrare a fost utilizată spectroscopia FTIR pentru a studia pătrunderea în lemn a unor 
produse de consolidare frecvent folosite în conservarea lemnului vechi, utilizând în acest scop epruvete test 
realizate din lemn sănătos de molid (Picea abies). Micro-secŃiuni subŃiri (30-60 µm) din lemn martor netratat 
şi lemn tratat au fost investigate prin reflexie utilizând un sistem ATR. Produsele de consolidare studiate au 
fost Paraloid B72, ceară de albine, un amestec de ceară de albine cu ulei de in şi două tipuri de parafine. 
Aceste produse au prezentat spectre FTIR cu benzi caracteristice comune şi specifice, care au permis 
decelarea prezenŃei acestora în lemnul tratat fără impedimente legate de culoarea şi transparenŃa acestora 
sau procentul de umplere a lumenelor celulare. Tratarea lemnului cu aceste produse s-a reflectat în spectre 
FTIR modificate prin apariŃia sau intensificarea unor benzi caracteristice şi modificarea raportului ariilor unor 
benzi caracteristice de absorbŃie, ceea ce a permis o evaluare calitativă şi semi-cantitativă a prezenŃei, 
adâncimii de pătrundere şi distribuŃiei acestor produse de consolidare în lemn, demonstrând că metoda 
adoptată este utilă pentru cercetări viitoare în acest domeniu. 
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