Conservări

Muzeului

la

secţia

Maramureşului

în aer liber a
din Sighetu Marmaţiei
Muzeograf Grigore Hotico
Muzeul Maramureşului
Sighetu/ Marmaţiei

Efectul umidităţii din sol asupra construcţiilor de lemn şi măsuri de
eradicare a acestor efecte cât şi a cauzelor care duc la apariţia lor

Majoritatea monumentelor existente în muzeu sunt amplasate
pe un teren argilos care, sub influenţa factorilor climatici: umiditate şi
temperatură, creează un mediu nefavorabil pentru starea de sănătate a
părţilor inferioare ale construcţiilor (temelii de piatră, pardoseli şi grinzile
din partea inferioară a pereţilor construcţiilor).
1. Comportarea terenului argilos sub influenţa factorilor climatici
umiditate si temperatura
a. Umiditatea
Terenurile argiloase sunt higroscopice absorbind apa din precipitaţii
şi infiltraţii până la saturaţie, după care devin impermeabile, astfel că
apa acumulată ulterior saturaţiei rămâne la suprafaţa terenului.
b. Temperatura
Terenurile argiloase saturate de apă, la valori negative ale temperaturii
îngheaţă, fenomen prin care îşi măresc volumul.
2. Efectul variaţiilor structurale ale terenului argilos, datorate
temperaturii, asupra construcţiilor.

umidităţii şi

a. Efectul umiditătii
Construcţiile existente în muzeu sunt exclusiv din lemn aşezate pe
temelii de piatră specifice zonei de origine, temelii realizate direct de la
suprafaţa solului, cu umplutura interioară de sub pardoseală din lut şi
pardoseala de lut bătut sau de scândură.
Excesul de umiditate, post saturaţie, creează posibilitatea
transferului de umiditate dinspre terenul argilos de fundare înspre părţile
inferioare ale construcţiilor.
Temeliile realizate din piatră cu porozitate capilară (pori de
dimensiuni micronice) absorb apa prin fenomenul de capilaritate
(migrarea apei pe verticală) transmiţând-o prin acelaşi fenomen lemnului
din baza construcţiilor.
Umplutura de sub pardoseală se poate umezi datorită aceluiaşi
fenomen de capilaritate ducând la umezirea excesivă a pardoselilor.
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Fenomenul de umezire excesivă a temeliilor şi pardoselilor cât şi a
grinzilor din baza construcţiilor creează un mediu propice instalării
ciupercilor in aceste spaţii.
b. Efectul temperaturii
Fenomenul de îngheţ al terenurilor argiloase de sub construcţii
conduce la mărirea volumului terenului provocând ridicarea şi
deformarea pardoselilor din lut şi chiar a întregii construcţii. Creşterea
temperaturii şi dezgheţul terenului duce la micşorarea volumului şi
reaşezarea terenului şi a construcţiei, urmarea fiind deformări ale
construcţiei.

de îndepărtare a umidităţii de sub construcţii şi implicit a
efectelor acesteia
În fenomenele amintite mai sus au fost cunoscute din faza de
proiectare pentru realizarea muzeului în aer liber, astfel au fost
prevăzute şi realizate măsuri pentru eradicarea umidităţii din teren. S-a
realizat un sistem de canale şi rigole care a reuşit să reducă substanţial
umiditatea.
Cu trecerea timpului numărul construcţiilor a crescut, suprafaţa
ocupată de acestea mărindu-se proporţional, astfel încât unele
construcţii au fost amplasate în exteriorul sistemului de canale şi rigole,
în spaţii uşor depresionare, fapt care nu permitea racordarea la sistemul
realizat anterior.
Pentru a evita umezirea prin capilaritate a temeliilor şi implicit a
lemnului din baza construcţiilor s-a renunţat la folosirea rocilor cu
porozitate capilară pentru realizarea temeliilor.
Pentru a evita umezirea prin capilaritate a pardoselilor s-a trecut la
executarea de umpluturi stratificate din piatră de diferite granulaţii sub
pardoseli. Astfel umpluturile s-au realizat din piatră de râu pe mai multe
nivele de la granulaţie mare în bază până la granulaţie mică în partea
superioară. S-a avut în vedere ca umplutura să nu conţină material
pământos, higroscopic. Acest tip de umplutură determină eliminarea
fenomenului de capilaritate fapt care nu permite ascensiunea apei. in
ultimii ani am realizat acest tip de stratificaţie la mai multe construcţii, în
două variante, una fiind varianta amintită şi a doua care are în plus în
baza umpluturii stratificate folie hidroizolantă. În ambele cazuri efectele
sunt similare. Primul tip de stratificaţie s-a realizat la casa monument
Cupcea din Călineşti, de pe valea Cosăului, datată 1711 pe pragul de
sus al uşii de intrare, şi la casa monument Stan din Săpânţa, construită
în sec. al. XVII-iea. Al doilea tip de stratificaţie s-a realizat la casa
monument Tivadar din Călineşti, datată 1611, casă construită din trei
rânduri de grinzi de gorun. După realizarea acestor tipuri de stratificaţie
umezeala din construcţiile amintite a dispărut.
3.

Măsuri
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