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1. INTRODUCERE
Patrimoniul cultural naţional prin obiectivele ce-l definesc constituie o reală monografie a
istoriei şi culturii noastre.
Complexul Naţional Muzeal „ASTRA" cuprinde un număr de 91 unităţi cu aproape 300 de
construcţii ce acoperă numeroase tipuri de monumente de arhitectură şi tematică populară. Deşi
monumentele au o structură compozită, materialul predominant utilizat este lemnul. Muzeul,
dispune de asemenea, de un valoros şi bogat patrimoniu de bunuri culturale mobile. Din acesta,
peste 7000 de obiecte au ca material constitutiv lemnul. Colecţia este de o mare diversitate
structurală privind speciile lemnoase constitutive, vechimea şi dimensiunile.
Lemnul este însă un material biologic, higroscopic, de natură ligno-celulozică. Aceste
caracteristici îl fac sensibil la atacul unor agenţi biologici de tipul insectelor, fungiilor, bacteriilor,
care produc fenomene specifice de degradare. La aceşti agenţi biotici de degradare se adaugă
factorii abiotici de tipul radiaţiilor ultraviolete, variaţiile de umiditate şi temperatură, poluanţii
atmosferici, care diversifica şi grăbesc deteriorarea lemnului.
Se poate interveni şi influenţa puternic comunităţile de biodăunători prin măsuri
muzeotehnice ce pot crea condiţii favorabile sau limitative pentru instalarea, dezvoltarea şi
răspândirea lor. Printre cele mai importante activităţi cu impact asupra biodăunătorilor sunt cele de
conservare a monumentelor.
Pornind de la aceste considerente, la nivel naţional s-a iniţiat un proiect care a avut ca
obiectiv prioritar dezvoltarea unei game de produse special destinate conservării lemnului istoric.
2. ACTIUNI DE PROTECTIE A LEMNULUI
' Protecţia împotriva' proceselor de biodegradare se poate realiza pe 2 căi:
• protecţie preventivă: prin înlăturarea condiţiilor de „confort", localizarea focarelor,
efectuarea de tratamente profilactice;
• protecţie curativă: de eradicare a atacurilor biodăunătorilor prin metode variate:
fizice, chimice, biologice, integrate.
Pe lemnul din construcţii şi monumente istorice aflate „in situ" şi muzee in aer liber au fost
identificate 86 de specii de macromicete şi 87 de coleoptere xilofage.
La aceşti agenţi de biodegradare se adaugă cei abiotici care diversifică şi grăbesc
deteriorarea lemnului.
În formele de atac avansate, lemnul îşi pierde practic rezistenţele mecanice ajungând un
material uşor friabil, ce nu mai poate asigura funcţiile iniţiale.
Pornind de la aceste considerente, trebuie să gândim protecţia lemnului ca un sistem complex
care trebuie să înceapă în primul rând din pădure, pentru a asigura un lemn sănătos construcţiilor
care se vor reface în spiritul conceptelor de conservare-restaurare.
Este important ca lemnul pe care îl utilizăm să provină din arbori sănătoşi.
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În condiţiile unei dezvoltări durabile a
fondului forestier, metodele biologice câştigă tot
mai mult teren în domeniul protecţiei arborilor pe
picior împotriva degradării. Menţi onăm în acest
sens, una din iniţiativele Institutului de Cercetări ş i
Amenajări
Silvice Bucureşti de utilizare a
inoculărilor cu tulpini hypovirulente ale ciupercii
Cryphonectria parasitica.

Acţiunea

de
protecţie
implică
de
asemenea
utilizarea unor măsuri de
protejare a lemnului rotund
în pădure şi în depozit
precum şi antiseptizarea
cherestelei pe perioada

depozitării.

Protecţia monumentelor este o provocare; acestea sunt supuse sistematic unui proces continuu de
degradare şi se impun luarea unor măsuri corespunzătoare de conservare-restaurare a lemnului.

însă

Aceste valori trebuie păstrate în integritatea lor fizică ,
patina şi farmecul inconfundabil conferit de trecerea anilor.

2.1. PRODUSE DE PROTECTIE

estetică şi istorică fără a-şi

pierde

'
Controversele între adepţii
produselor chimice şi organizaţiile de protecţia mediului sunt tot
mai acute. Organizaţiile ecologice propun promovarea tratamentelor de protecţie a lemnului bazate
pe metode fizice , biologice şi climatice , precum şi revitalizarea metodelor tradiţionale, denumindule "tratamente verzi" (green treatments).
Desigur aceste metode au revenit în atenţia cercetătorilor , dar rezultatele obţinute nu sunt
pe măsura aşteptărilor.
În acest context, În prezent, substanţele chimice reprezintă Încă o soluţie viabilă pentru
conservarea lemnului şi stoparea distrugerii acestuia În timp.
Realizarea produselor s-a făcut după principii chimice, la baza cărora au stat teste preliminare de
solubilitate, compatibilitate, stabilitate , repetabilitate şi reproductibilitate a componentelor şi
compozi ţiei substanţei rezultate. Produsele de protecţie s-au realizat după următoarele criterii de
selecţie :
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•
•
•
•

substan ţa activă incorporată în produs, în funcţi e de efectul preventiv sau combativ
scontat: fungicid , insecticid, insectofungicid, hidrofug, dezinfectant, etc.
după categoria de produs: sterilizant, antiseptizant, peliculogen (grund, emulsie, lac,
vopsea) , impregnant, pastă , chit, etc ..
funcţie de starea de agregare: gazoasă , lichidă sau sol i dă;
funcţie de metoda de aplicare: de suprafaţă sau de profunzime.

Pe baza reţetelor stabilite în laborator
tipuri de produse:

şi

în urma testelor de eficacitate s-au elaborat

'*
'*-

'*"
•

„'*"

Produs hidrofug

următoarele

sub formă de emulsie de

parafină

Produs insecticid pe bază de Preventol HS
11 , RBO;
Produs insecto-fungicid pe bază de
Preventol TG, AB-0, HS11 , RBO;
Produs fungicid pe bază de Preventol TG,
AB-0, RBO;
Produs de protecţie şi finisare decorativă ;
Produs dezinfectant- fungicid.

2.2. METODE DE APLICARE
Procedeele de aplicare a acestor produse diferă funcţie de natura elementului de lemn tratat (tip
de obiect, rol funcţional şi estetic, tipul constructiv demontabil sau fix), a modului de finisare, a
gradului de deteriorare.
Se folosesc astfel procedee clasice de tratare superficială (pensulare, pulverizare, imersie) şi in
profunzime a lemnului (băi simple, băi duble calde-reci , impregnare cu vid-presiune) , dar şi
procedee specifice de restaurare-consolidare cum ar fi injectarea în galeriile de insecte, gazare,
aerosolizare, fumigare, etc.
În ultimii ani ideea combaterii integrate, cea mai completă metodă care utilizează pr~cedee
combinate, câştigă tot mai mult teren în faţa efectelor negative ale metodelor chimice. Combaterea
integrată are la bază fundamente ecologice, biologice şi de protectie a mediului. Ea include
metode mecanice, fizice , chimice şi biologice. În cadrul schemelor de combatere integrată accentul
se pune pe metodele biologice. Se utilizează mijloace de integralitate, de prognoză şi avertizare.
Programele de combatere integrată se bazează pe mai multe principii dintre care esenţi al este a
se lua în considerare complexitatea bicenozelor, a dinamicii populaţiilor, contextul ecosistemic, etc.
3. CONCLUZII
Civilizaţi a lemnului la români este recunoscută prin valoarea sa inestimabilă artistică, istorică şi
documentară. Operele realizate din lemn , formează o componentă remarcabilă a patrimoniului
cultural naţional. Fiecare operă de artă reprezintă o mărturie a istoriei omenirii, o creaţie a geniului
creator uman , constituind un document complex căruia conservarea - restaurarea trebuie să-i
păstreze nealterată valoarea şi integritatea.
Daca nu se intervine prompt pentru încetinirea şi/sau stoparea procesului de degradare atacul se
extinde, iar lemnul va suferi transformări inevitabile devenind irecuperabil şi pierzând în final
calitatea sa de bun cultural.
În acest context, lucrarea a avut drept scop promovarea unor produse de protecţie insectofungicide, produse de curăţire, chituri, având la bază substanţe active (existente pe piaţa
românească) , în formulări chimice accesibile specialiştilor din domeniul conservării monumentelor
istorice şi a bunurilor culturale.
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INTERCONNECTIONS WOOD - PROTECTION OF HISTORICAL MONUMENTS
- Abstract There is a pressing need for comprehensive understanding of Cultural Heritage
conservation, in order to preserve for present and for unforeseeable future, the historical and
cultural values created by generations.
This should be seen as global mission which lead to the preservation and salvaging of
cultural heritage components with the further development of a standard procedure for
microbiological control and monitoring techniques.
Paper presents some aspects concerning the research activity in wood protection of
historical monuments and art objects, against insect and fungi attack. The project was developed
by National Institute of Wood in collaboration with ''Transilvania" and "Lucian Blaga" Universities
and ASTRA National Museum Sibiu.
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