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Polarisatiemicroscopie wordt binnen de onderzoekswereld niet als een volwaardige
onderzoeksmethode gezien, althans in Engeland. Een groot deel van de conclusies is gebaseerd
op subjectieve waarneming. Toch verschaft het veel kennis en inzicht en is het een zeer
eenvoudig toe te passen empirische onderzoeksmethode voor pigmentidentificatie. Daarbij ligt het
financieel binnen het bereik van iedere restaurator en dient als uitgangspunt voor verder
onderzoek. Pigmenten zijn daarbij ook heel erg mooi onder de microscoop.
Dit jaar werd de workshop die georganiseerd is door International Academic Projects (IAP) voor
het eerst gegeven door geoloog Tracey Chaplin. Zij is co-auteur van de Pigment Compendium. Er
waren zeven cursisten uit verschillende landen. Er was een schilderijenrestaurator uit Turkije, een
studente conservering uit Doha, Qatar, een universitair onderzoeker uit Innsbruck, een
promoverende restaurator uit Finland en twee restauratoren uit Engeland.
De opzet van de cursus is dat de cursisten uiteindelijk zelfstandig onder een polarisatiemicroscoop
een onbekend pigment kunnen identificeren. Een voor een werden de identificatie stappen onder
Plane Polarised Light (PPL) en onder Crossed Polarised Light (XPL) afgewerkt waarbij we
monsters te zien kregen waarvan de namen bekend waren. De volgende stap was het
identificeren van een bekend pigment met behulp van de Combined Pigment Flow charts (een
stroomdiagram). De in de Combined Pigment Flow charts geformuleerde vragen leidt de
onderzoeker stap voor stap verder naar de naam van het onbekende pigment. De Combined
Pigment Flow charts is ontworpen rondom zes groepen pigmenten. Er zijn zes kaarten, een voor
bruin-zwart opake pigmenten, blauwe pigmenten, kleurloze-witte pigmenten, groene pigmenten,
oranje-rood-roze en paarse pigmenten en gele pigmenten. Tot slot is er nog een lijst met
pigmenten die niet zijn opgenomen in de Combined Pigment Flow charts. Tracey heeft recent nog
enkele verfijningen en verbeteringen in deze kaarten aangebracht om het zoekproces te
verbeteren. De finale bestond uit de identificatie van ‘mysterie pigmenten’ waarvan we geheel
zelfstandig met polarisatiemicroscoop en de Combined Pigment Flow charts het pigment moesten
determineren/identificeren.
Om een pigment te kunnen identificeren met behulp van polarisatiemicroscopie moet een monster
worden gemaakt. Een kleine hoeveelheid pigment, oftewel een schraapsel van een schilderij,
wordt op een objectglaasje in een hars gevat, de Cargille Meltmount. Dit heeft een brekingsindex
van 1.66. De opbouw van het monster -dat eenvoudig zelf te maken is- bestaat uit 1) een
objectglaasje, 2) een druppel Meltmount, 3) pigment, en 4) een dekglaasje.
Tracey toonde ons twee methoden om het monster te prepareren. Als eerste verwarm je de
Meltmount tot ca. 600C op een warmte plaatje. Bij de eerste methode wordt het pigment op het
objectglaasje gelegd en een druppel Meltmount op het dekglaasje, dat vervolgens met de
Meltmount naar beneden op het objectglaasje wordt gelegd. Let op dat er niet teveel Meltmount
wordt gebruikt, want dan loopt de hars onder het dekglaasje uit. De hars kan de objectieven van
de microscoop beschadigen. Het objectglaasje met het monster wordt op een warmhoudplaatje
met een keramische tegel gelegd om de Meltmount te laten smelten Bij de andere methode wordt
het monster op het objectglaasje aangebracht, het dekglaasje erop geplaatst en pas daarna wordt

de druppel Meltmount door de capillaire werking onder het dekglaasje gezogen. Deze methode
bleek veel moeilijker voor ons, maar geeft wel minder luchtbellen dan eerste methode. Alle
cursisten hadden de meest prachtige luchtbellen onder het dekglaasje, wat niet de bedoeling is.
Om dit te voorkomen moet het aanbrengen en verwarmen van het preparaat vlot verlopen.

foto 1 het prepareren van het monster.
Het monster wordt vervolgens op de tafel van de polarisatiemicroscoop geplaatst. De monsters
worden bekeken met doorvallend licht (i.p.v. opvallend licht, waarmee bijvoorbeeld ingebedde
verfdwarsdoorsnedes worden bekeken). Een polarisatiemicroscoop heeft twee polarisatiefilters,
een filter zit onder de objecttafel en het tweede polarisatiefilter zit net onder de objectieven (dit
verschilt per microscoop). Als je de lamp aan zet, gaat het licht dat van onder komt alle kanten op,
het onderste polarisatiefilter heeft verticale lijnen en stuurt het licht in een verticale golf. Bij het
bovenste polarisatiefilter gaan de lichtgolven de andere kant op, horizontaal. Dus ze werken 90
graden ten opzichte van elkaar.

foto 2 polarisatie filters, polariseren het licht
De pigmenten worden tijdens identificatie beoordeeld op verschillende eigenschappen in een
vaste volgorde. Bij de eerste elf criteria wordt alleen het onderste filter gebruikt, Plane Polarised
Light (PPL). Daarna volgen er vier identificaties onder beide filters, Crossed Polarised Light,
(XPL).
Bij de identificatie wordt gebruik gemaakt van enkele testen en hulpmiddelen. De Becke-lijn test,
het Chelsea filter en de Michel Levy kleurkaart.
Met deze test kan de brekingsindex niet exact worden vastgesteld, maar wel worden bepaald of
het hoger of lager is dan het inbedmedium. Bij pigment monsters wordt gebruik gemaakt van
Meltmount met een brekingsindex van 1.66. Sommige pigmenten hebben een hogere, en andere
een lagere brekingsindex dan de Meltmount. De Becke-lijn, die lijkt op een halo van licht, is te zien
rondom het pigment door het licht dat van onder komt. De Becke-lijn verschuift door het vergroten
van de afstand tussen het object en de lens, richting de hoogste brekingsindex. Door de tafel naar
beneden te draaien zien we de lijn van licht in het pigment bewegen, als dat een hogere
brekingsindex heeft dan 1.66. Wanneer de lijn van licht rondom het pigment in de richting van het
inbedmedium beweegt, heeft het pigment een lagere brekingsindex dan 1.66. Ondanks dat het
eenvoudig lijkt is het een methode die toch enige oefening en ervaring vergt. Tracey was hierbij
heel geduldig en behulpzaam. Daarbij is het van belang om de optimale lichtdoorvoer te hebben
door aan het diafragma van het onderste filter te draaien. Al met al een hele toer, maar erg
spannend.

Foto 3 brekingsindex van Anhydrite

Het Chelsea filter wordt alleen gebruikt om onderscheid te maken tussen een aantal blauwe en
groene pigmenten. De filter is ontworpen om alleen rood licht door te laten (rood transmissie). De
test werd door ons als volgt uitgevoerd: het Chelsea filter wordt onder de tafel geschoven. Het
polarisatiefilter is weg gedraaid en de lichtbron staat hoog. De blauwe en groene pigmenten met
een sterke roodtransmissie worden rood en die met een zwakke roodtransmissie worden grijs.
Daartussen is een geleidelijk verloop. Bij deze test heb je hebt veel licht nodig. Dus open je ogen
wijd en goed, zei Tracy.
Door mij uitgevoerde testen van monsters met het Chelsea filter
1) Lazuriet (Ultramarijn) rood
ja rood transmissie
2) Azuriet
grijs
nee
3) Smalt
paars/bruin ja
4) Kobaltblauw
paars/rood ja
5) Ceruleum
bruin/grijs
ja maar weinig/slecht
Ieder monster geeft echter een andere kleur rood. Ik testte een Lazuriet monster die een heel rode
transmissie gaf, maar niet alle Lazuriet monsters zullen dit zo duidelijk afgeven.

foto 4 het gebruik van het Chelsea filter
De Michel Levy kleurkaart (Zeiss) wordt gebruikt om onderscheid te kunnen maken tussen
isotropische en anisotropische pigmenten. Anisotropische pigmenten vertonen onder Crossed

Polarized Licht een dubbele breking. De sterkte van de dubbele lichtbreking is af te lezen met
Michel Levy kleurkaart. Een lage dubbele breking toont grijze en witte kleuren, de hogere
brekingen vertonen meer en heldere kleuren.
De Michel Levy kleurkaart (Zeiss) wordt gebruikt om onderscheid te kunnen maken tussen
isotropische en anisotropische pigmenten. Bij isotrope materialen hangen de eigenschappen niet
af van de richting van het licht, bij anisotrope materialen wel. Anisotropische pigmenten vertonen
onder Crossed Polarised Licht een dubbele breking. Een invallende lichtbundel wordt op het
materiaal gesplitst in twee bundels die een verschillend pad volgen. De sterkte van de dubbele
lichtbreking is af te lezen met Michel Levy kleurkaart. Een lage dubbele breking toont grijze en
witte kleuren, de hogere brekingen vertonen meer en heldere kleuren.

Foto 5 de kaart van Michel Levy

Foto 6 en 7 Albast onder 40x vergroting, is anisotropisch en heeft een lage dubbele breking, we
zien alleen wit en grijs.
Tijdens de workshop ontstond het idee om een vervolgworkshop te geven over pigmentanalyse
van verfdwarsdoorsnedes. Deze zal ook door Tracey Chaplin worden gegeven komende
november.

