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Abstract. Following the renovation works, organized in 1976 at Streisângeorgiu medieval
church from Călan, period that concurred with the beginning of the archaeological excavations
concerning the planimetry and dating of the monument, conducted by historian Radu POPA,
many roman and medieval blocks have been extracted from the walls that were integrated in
the church narthex, a later 19th century addition to the original nave like monument. Supposedly,
during the archaeological research works, and restoration of the original planimetry of the church
were carried out, other roman reused materials from the interior of the church nave were also
removed and left in the churchyard. A roman funerary altar with inscription is included in this
category; by the time of the beginning of our conservation research, the monument was placed
on the ground, horizontally, at aprox. 2–5 meters towards the northern church wall. Judging
from the mortar traces on the backhand of the stoneblock, the monument was reused as a table
in the altar of the church; the same traces were found on the northern wall inside of the church
altar. Before the conservation and relocation endeavours were conducted, petrographical and
microbiolgical analyses were carried out for establishing the nature of the lithical element, the
provenience and the relation between the physical and chemical characteristics of the stone and
the biological deteriorative agents. The conservation process conducted on the roman funerary
altar consisted in the removal of dirt deposits and biodeteriorative organisms on the surface
and the substrate of the stone, by performing successive application of biocidal treatments. After
the treatment application, the altar was replaced in the church interior for preventive conservation
reasons. The good physical strength of the mineral stone permitted a surface cleaning that shown
a good quality inscription. The poor state of preservation in which the roman altar was kept is
not a singular case in Hunedoara County; a great number of architectural and funerary roman
fragments are still kept in the precinct of medieval churchyards, where they have a treatment unsuited for preventive conservation.
Keywords: funerary altar, conservation, stone, biodeterioration, reuse, Streisângeorgiu.

1. Introducere
În cadrul acestui articol ne-am propus să prezentăm procesul de conservare al
unui altar funerar roman, material arheologic aflat în curtea bisericii medievale de la
Streisângeorgiu, astăzi aparținând orașului Călan, jud. Hunedoara. Alegerea acestui
monument pentru un demers de conservare și valorificare vine în primul rând pe fondul

745

unei cercetări doctorale mai ample legate de reutilizarea materialelor arheologice romane de piatră în construcția bisericilor medievale și impactul acestor practici asupra
acestui tip de patrimoniu material. În al doilea rând, conservarea acestui altar funerar
este importantă deoarece este printre puținele materiale litice aflate în preajma unui
monument medieval care conține inscripția și forma intacte.

2. Materialele romane și relația lor cu monumentul medieval

În articolul1 publicat după prospecțiunile arheologice, istoricul Radu POPA a
dedicat subcapitole speciale2 materialelor reutilizate, atât romane cât și de altă factură
descoperite la Streisângeorgiu în fundații, în elevații sau libere, aflate la monumentul
descrierii lor în interiorul bisericii sau în incinta acesteia. Astăzi se regăsesc în incinta și
în interiorul bisericii o parte dintre cele descoperite de R. Popa, în anii 1975–'76, alături
de unele piese pe care nu le specificase, precum și fragmente ce nu se mai regăsesc la
biserică, fiind probabil preluate pentru a fi introduse în circuitul muzeal, și anume un
fragment de relief, considerat de către autor ca fiind de proveniență paleocreștină3.
Este vorba despre monumente cu caracter funerar și arhitectural: un fragment
de stelă funerară cu relief, fixată în zona de nord a pavimentului altarului, un fragment
de altar anepigraf, un alt fragment de lespede cu urme de inscripție foarte erodată, un
fragment de bloc arhitectural cu relief, transformat într-un jilț, și, nu în ultimul rând,
altarul funerar cu inscripție, care constituie subiectul cercetării noastre.
Trebuie specificat de la început faptul că biserica de la Streisângeorgiu se înscrie în categoria construcțiilor ecleziale în care materialele litice romane aflate în
vecinătatea locului de edificare a monumentului, au jucat un rol important pentru trasferul de la o arhitectură a lemnului la una de piatră. Este o trăsătură specifică bisericilor
medievale hunedorene și, extrapolând, a celor din sudul Transilvaniei.
În ceea ce privește proveniența materialelor romane, ipoteza oferită de cercetările intreprinse între anii 1975–'76, se referă la “...existența unei necropole romane
la circa 60 de m nord-vest de biserică, pe marginea terasei, fiind foarte probabil ca
măcar o parte din pietrele cu caracter funerar să provină de la această necropolă”4.

3. Altar funerar5
3.1. Descrierea obiectului
Informații cu privire la altarul funerar de la Streisângeorgiu se regăsesc, în afară de cele oferite de Radu POPA, în Inscriptiones Daciae Romanae, volumul III/2, publicat în 1980 de Ioan I. RUSSU, în colaborare cu Ioan PISSO și Volker WOLLMAN. În
descrierea sumară oferită de autori se specifică faptul că altarul, de “marmură albsurie” a fost văzut și copiat cu inscripția eronată de către I. Mezerzius6 în secolul al
XVI-lea, iar mai apoi de TÉGLÁS Gábor. Inscripția copiată și tradusă corect apare în
IDR sub următoarea formă:
1

Popa, 1978, p. 9-32.
Popa, 2014, p. 100-104.
3
Popa, 2014, p. 104.
4
Popa, 2014, p. 101.
5
IDR, III/2, p. 384-385, nr. 449.
6
IDR, III/2, p. 384, nr. 449.
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“D(is) M(anibus)
M(arco), Ulp(io) Tertio
dec(urioni) col(oniae)
vix(it) an(nis) XXI
Ulp(ia) Opiava
filio
p(iissimo) p(osuit) sive pro p(ietate)”7.
Traducere: “Zeilor Manes, lui Marcus Ulpius Tertius, decurion al coloniei, a trăit 21,
Ulpia Opiava, fiului foarte cuvios (sau: în semn de pietate) a pus (epitaful)”8.
Altarul este realizat dintr-un singur bloc de marmură cu baza și capitelul de
formă trapezoidală cu profile. Capitelul este decorat central cu un motiv circular de
forma unei rozete, iar pe muchii se intalnesc reliefuri de acrotere și elemente decorative vegetale. Câmpul epigrafic este încadrat în două chenare. Baza conține patru profile sculptate, iar în partea inferioară planul înclinat al profilelor se închide printr-un
soclu rectangular.
În ceea ce privește realizarea mulurilor, capitelul este format în partea superioară pe o placă rectangulară, sub care se formează un listel rontunjit urmat de o cimasă
(cyma); un al doilea listel (drept) separă cyma de o cavetă (cavetto).
Mulurile bazei sunt formate în ordine descendentă dintr-o cavetă separată de
o cimasă inversată (cyma reversa) printr-un listel. Al doilea listel separă cyma de un
cavetto. Al treilea listel drept separă mulurile de o bază rectangulară. Ca tehnică de execuție, pe latura reversului se remarcă urme de prelucrare grosieră a rocii prin lovire cu
dalta ascuțită; aceleași urme de degroșare se observă și la nivelul planurilor bazei și a
capitelului, provenite dintr-o primă fază a tăierii blocului realizat în carieră. Erodarea
reliefului, rezultat din eliminarea surplusului de material, atestă faptul ca provine din
primele faze de prelucrare a molonului. Finisările de pe avers – slab observabile din cauza erodării litice – sunt realizate cu ajutorul daltei drepte, iar literele inscripției, cum
probabil se obișnuia, prin acțiunea unei dalte conice cu capăt îngust. Pe suprafața rocii
se pot observa urme de zgâriere, formate în urma manevrării (transportului), probabil
în momentul reutilizării piesei în biserică. Pe baza capitelului se observă o cavitate
cu rolul fixării unui alt decorativ din repertoriul funerar sau a unei imposte.
3.2. Starea de conservare
La începutui demersului de cercetare a obiectului, altarul funerar roman era
așezat în poziție orizontală direct pe nivelul actual de călcare al solului, îngropat circa
5 cm în pământ și înconjurat de vegetație; latura conținând inscripția se află la suprafață. Față de edificiu, altarul se află în apropierea zidului nordic, la o distanță de aproximativ 2 m de biserica-monument, fără a fi ferit de intemperii. Starea precară de conservare a altarului funerar este datorată în primul rând condițiilor de mediu în care
acesta a fost păstrat, lipsa conservării sale preventive de-a lungul timpului, cât și a faptului că obiectul a suferit numeroase manipulări, transport, datorat reutilizării sale cu
o altă funcție decât cea originală.
7
8

IDR, III/2, p. 384.
IDR, III/2, p. 385.
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1.
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Fig. 1–3. Latura frontală,
fotografie în lumina naturală
și releveu, schița profilelor.

3.
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În imaginile din Fig. 1–3 se poate observa o fotografie înainte de restaurare cu
latura frontală a molonului, releveul frontal pentru evidențierea câmpului epigrafic și a
direcției fisurilor, respectiv releveul în secțiune longitudinală cu scopul evidențierii
profilelor sculpturale.
Degradările fizico-mecanice ale molonului sunt reprezentate în principal de
pierderea materiei litice prin fracturare‚ “Fracturile sunt forme severe ale deformării
casante, implicând uneori o deplasare relativă a pereților și implicit o fragmentare
a corpului petrografic”9‚ apărând atunci când o anumite tensiune depășeste rezistența
la rupere a rocii. Cea mai accentuată pierdere de materie litică este localizată în partea
stângă a zonei inferioare și se intinde pe întregul colț frontal al bazei altarului. Se observă aceeași deteriorare, în proporții și mărimi variate, la toate extremitățile molonului,
atât la nivelul colțului posterior al bazei, cât și la nivelul capitelului. Judecând după
nivelurile diferite de eroziune ale acestor suprafețe afectate, se poate considera că s-au
produs în momente diferite (Fig. 4).
Numeroasele ciobiri de la nivelul chenarelor, zgrafitări de la nivelul laturii frontale pot avea de asemenea o cauză fizico-mecanică, fiind ulterior accentuate de eroziune
și dizolvare selectivă.
Din seria degradărilor fizice, se observă o fisură longitudinală la nivel median,
care traversează întregul molon, cauzată de expunerea monumentului la ciclurile înghețdezghet, dar poate avea și o cauză internă, provocată de structura internă a rocii (fisură
criptică) și a materialelor de incluziune. Baza superioară cu cavitate este de asemenea
afectată de două fisuri care pornesc radial din zona scobită, ajungând până pe reversul
blocului, unde fracturează un fragment litic; fisuri longitudinale superficiale paralele
se pot observa la nivelul reversului blocului (Fig. 5–7).
Expunerea la mediul aerian și sub acțiunea directă a precipitațiilor a condus la
transformarea suprafețelor netede ale întregului monument în suprafețe cu microrelief
rugos, cauzată de dizolvarea selectivă a cimentului carbonatic dintre cristalele de calcit10.
Această alterare de natură fizică a marmurei apare sub denumirea de eroziune zaharoidă
din cauza expunerii cristalelor. Un alt tip de eroziune este întânită la nivelul suprafețelor muchiilor, care au un aspect ușor “tocit”, este cauzată de uzura de natură antropică.
Degradările biologice întâlnite în cazul acestui molon se înscriu în general în
categoria celor predominant prezente la monumentele de piatră din România, conform
analizelor INCCR11, prelevate de Iulian OLTEANU. Dintre speciile și genurile de licheni și alge verzi se identifică următoarele: Xantoria parietina, Caloplaca saxicola,
Lecanora și alge verzi, genul Pleuroccocus12. O parte dintre acestea se regăsesc, conform analizelor biologice, și în cazul altarului funerar, aspect la care vom reveni mai
târziu. La nivelul întregii suprafețe există o crustă biogenă formată din cel puțin trei
specii de licheni, două cu tal de culoare oranj-gălbuie și una cenușie. Colonizarea cu

9

Olteanu, 2015, p. 44.
Olteanu, 2015, p. 57.
11
Olteanu, 2015, p. 63.
12
Olteanu, 2015, p. 64.
10
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Fig. 4. Fotografie după ridicarea blocului din sol; se pot observa
zonele cu pierderi de materie de la nivelul colțului stâng.

Fig. 5. Sistem de fisuri paralele observabile la nivelul laturii frontale.

Fig. 6–7. Baza superioară a capitelului și fisură continuată pe
reversul molonului.
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licheni saxicoli este mai pregnantă în partea inferioară stângă a bazei și superioară stângă a capitelului. Laturile sunt acoperite de un biofilm aderent la substrat, sub formă
de biodermă vegetală gri-verzuie cu dezvoltare algală și fungică. Biofilmul de culoare
cenușiu închis de la nivelul laturii frontale este probabil de origine fungică sau algală
după tipul de dispunere intercristalină a formațiunilor , observabile la microscop. Aderența crescută la suport a acestei depuneri este cauzată de un amestec de reziduuri neaderente de natură organică, de depuneri de praf‚ “devenite aderente prin cimentarea
particulelor de praf cu liant mixt de natură carbonatică”13, și reziduuri organice aderente la suprafață rămase de la colonii moarte de alge și fungi. Crustele negre subțiri
de natură biologică pot fi cauzate și de anumite specii de fungi în regiunile temperate14.
Este cunoscut faptul că biocolonizarea nu este în detrimentul monumentelor de
piatră doar din punct de vedere estetic. Prezenţa organismelor şi microorganismelor
la nivelul substratului și suprafeței litice, prin procesele vitale de creştere, nutriţie şi
excreţie, dar şi prin descompunerea lor, pot provoca și alte tipuri de deteriorări, de multe
ori ireversibile. Lichenii colonizează, în general, piatra pe care se află de obicei un biofilm complex format din alge și cianobacterii, care conține substanțe organice și anorganice15. Ciclurile vitale ale lichenilor produc decoeziuni, decolorări și coroziuni specifice (pitting) la nivelul suprafeței, deteriorări care apar ca urmare a acţiunii corozive
a produşilor acizi de metabolism secretaţi de către licheni şi sunt produse odată cu desprinderea lor de substrat16.

4. Investigații
4.1. Analize biologice
În urma analizelor biologice, realizate de dr. Livia BUCȘE, s-au identificat șase
organisme colonizatoare, trei specii de licheni, două genuri de licheni și un gen de alge

Fig. 8–9. Zona inferioară a molonului licheni identificați din
specia Pyscia Dubia, respectiv Caloplaca saxicola.
13

Olteanu, 2015, p. 69.
Schereer, 2008, p. 33.
15
Schereer, 2008, p. 21.
16
Gomoiu et alii, 2014, p. 12.
14
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Fig. 10. Xantoria elegans, zona inferioară stângă.

Fig. 11. Crustă lichenică de genul Candelaria.
verzi. La nivelul lateralei de pe partea sudică dispunerea față de biserică, roca este acoperită de un biofilm de alge verzi din genul Pleorococcus. Punctual, în această zonă
sunt identificați licheni verzui cu apoteci galbene din specia Lecidea lucida (Fig. 12).
Laterala nordică este colonizată de aceleași specii, adăugându-se licheni de culoare
galbenă din genul Candelaria. Pe latura estică (superioară), respectiv vestică (inferioară), predomină, în proporție de 70%, licheni din genul Candelaria (Fig. 11).
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Fig. 12. Biofilm format din alge verzi de genul Pleuroccocus și
licheni de genul Lecidea Lucida.
La nivelul laturii inscripției (în zonele fără cruste lichenice) s-au identificat specii de alge, care au format în urma ciclurilor vitale o crustă de culoare închisă alcătuită
din organisme moarte, praf, depuneri. Lichenii de culoare cenușie fixate pe profilaturi
fac parte din specia de licheni frunzoși Pyscia dubia, lichenii circulari oranj-brun, Caloplaca saxicola (Fig. 8–9), iar cealaltă specie de licheni oranj sunt identificați ca fiind
Xantoria elegans (Fig. 10). Ambele specii de licheni portocalii sunt frecvent întâlnite pe roci de natură silicatică și carbonatică.
4.2. Analize mineralogice
Probele petrografice s-au recoltat din zona reversului molonului, iar analiza la
microscop este realizat pe baza a trei secțiuni (lamele). Piatra din care este realizat monumentul funerar este, conform analizelor macro și microscopice ale probelor efectuate
de către dr. Anca DOBRESCU la Institutul Român de Geologie, o rocă carbonatică
metamorfică = marmură calcitică (calcar cristalin).
Descriere proba – macro (concluziile specialistului): rocă metamorfică compactă, omogenă, fin cristalizată, de culoare albă, alb-cenușiu, cu rare benzi fine cenușii. La lovirea cu ciocanul roca degajă miros de hidrogen sulfurat (Fig. 13).
Microscopic: (pe baza a 3 secțiuni subțiri): structura granoblastică, inechigranulară, textură masivă (neorientată); rocă monominerală formată din calcit recristalizat,
cu cristale de 0,2–1,5 mm (max. 2 mm) în diametru, cu foarte rare paiete de grafit sau
fragmente de minerale metalice, aparent fără alte minerale accesorii – deci, relativ pură.
În ceea ce privește proveniența calcarelor cristaline în centrele urbane din Dacia, aceasta este dificil de identificat cu exactitate, deoarece rocile studiate, descoperite la Apulum, Dierna, Sucidava, au același aspect petrografic17. Pentru zona intracarpatică însă, sursa de materie primă o constituia cariera de la Bucova18 (Caraș-Severin),
17
18

Wolmann, 1973, p. 113.
Wolman, 1973, p. 114.
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Fig. 13. Marmora calcitică/calcar cristalin (mărire 4×0.13, N+).
iar caracteristicile petrografice ale altarului funerar de la Streisângeorgiu sunt
asemănă-toare proprietăților calcarelor cristaline extrase din această carieră; roca are
textură ma-sivă de culoare albă și/sau cenușie cu nuanțe albăstrui datorită unor
incluziuni fine de grafit. Roca degajă un miros de hidrogen sulfurat la lovirea cu
ciocanul. Microscopic, are o structură granoblastică formată din cristale de calcit larg
dezvoltate (3,40 mm) într-o matrice fină de calcit (microcristale <0,125 mm).
Prezintă minerale accesorii (cuarț 0,5–3%, muscovit 0,5–3%, grafit până la 0,5% și
urme de minerale metalice)19.
O altă sursă, ale cărei roci au proprietăți petrografice asemănătoare, este marmura de Proconnesos20 (Turcia), însă această ipoteză este puțin probabilă, având în
vedere costurile de transport și apropierea mult mai mare a unei surse de exploatare, cea
de la Bucova.
5. Intervenții de conservare-restaurare
Etapele de pregătire în vederea începerii tratamentului au constat în ridicarea
monumentului de la nivelul solului și plasarea sa pe o suprafață uscată, de lemn, pentru a întrerupe contactul cu umiditatea pământului și a vegetației din jur, respectiv efectuarea testelor de biocidare și curățare pentru stabilirea metodologiei de lucru (Fig. 14).
A urmat îndepărtarea depunerilor neaderente de pe suprafața reversului, care
era îngropat integral în pământ și acoperit de depozite de sol prinse superficial în asperitățile reliefului rocii. S-au folosit pensule și bețigase (Fig. 15), pe alocuri bisturiul.
19
20

Descrierea geologului dr. Anca DOBRESCU.
Attanasio et alii, 2008, p. 8-9.
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Fig. 14. Reversul altarului după ridicarea de la sol.

Fig. 15. Îndepărtarea depunerilor neaderente de la suprafața versoului.
5.1. Efectuarea testelor de îndepărtare a depunerilor
Ulterior îndepărtării depunerilor neaderente de pe suprafața molonului și realizării unei prime reprize de aplicare a biocidului am realizat patru teste de curățire
combinând mijloacele mecanice cu cele fizico-chimice.
Primul test (T1) s-a realizat prin aplicare pe două zone de circa 10 cm2 (revers,
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baza de jos și laterala stângă - lângă capitel) a unei soluții de carbonat de amoniu (10%)
și apă demineralizată (1:1). Acțiunea chimică a soluției a fost combinată cu intervenția mecanică de îndepărtare a depunerilor folosind periuțe și bețișoare de bambus.
Al doilea test (T2) s-a realizat în proporție mai restransă pe zonele învecinate
primului utilizându-se soluția de carbonat de amoniu (10%).
Testul trei (T3) a fost format dintr-o soluție de Carbonat de amoniu în amestec
cu pastă de hârtie Arbocel cu un timp de acțiune de 50 de minute.
Testul patru (T4) a combinat acțiunea primei soluții cu cea a jetului de abur sub
presiune urmat de îndepărtarea depunerilor rămase cu bețisoare de bambus și perii mici.
Se remarcă stabilitatea și rezistența mecanică bună a rocii, care a permis acționarea
cu soluții chimice și mijloace mecanice, fără a afecta suprafața litică.

T1

T2

T3

T4
Fig. 16. Zone de intervenție alese pentru realizarea testelor de
îndepărtare a depunerilor.

5.2. Tratament de biocidare
Conform indicațiilor investigatorului biolog, s-au realizat reprize de biocidare
prin pulverizare alternând cu pensularea cu Biotin T - săruri quaternare de amoniu și
OIT. Prima repriză: s-a pulverizat soluție biocidă Biotin T în apă demineralizată 5% pe
suprafața unde culturile biologice erau vii și formau crustă sau biofilm (Fig. 17). După
prima repriză de aplicare a biocidului culoarea crustelor lichenice s-a intensificat, iar
culturile au început sa cedeze sub acțiune mecanică (Fig. 18). Pe culturile de licheni
mai groase cu consistența cauciucată s-a aplicat biocid prin pensulație, pentru acțiune
în profuzime. Se remarcă o aderența foarte puternică a petelor negre de la nivelul lateralelor, precum și o colorare puternică brun-oranj a culturilor de pe latura frontal după
aplicarea biocidului.
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Fig. 17–18. Pulverizare cu biocid și eliminarea mecanică a talilor lichenici.
5.3. Îndepărtarea depunerilor aderente
În urma testelor de curățare se remarcă persistența unor depuneri de natură organică pe latura frontală a monumentului, și a unor urme de natură biologică fixate în substratul pietrei pe zonele laterale. Intervențiile de îndepărtare a depunerilor aderente de
pe suprafața litică s-a realizat cu carbonat de amoniu 10% în apă demineraliză, urmat
de intervenții mecanice cu ajutorul periilor și bureților de diferite dimensiuni, pe alocuri metoda chimică fiind combinată cu acțiunea jetului de aburi (Fig. 19, 20). Carbonatul de amoniu este eficient în îndepărtarea crustelor bogate în gips, acesta din urmă
devenind instabil și transformându-se prin reacții chimice în sulfat de amoniu solubil
în apă, difuzând de regulă în compresa umedă21. Depunerile aderente, existente în cazul
acestui molon, reprezintă mai degrabă un amestec de praf devenit crustă, combinat cu
reziduuri de materii organice de la organismele colonizatoare. În acest caz, alternarea
cu acțiunea aparatului cu jet de abur a avut ca scop detașarea mai eficientă a depunerilor
organice de natură biologică, care erau încă aderente pe suprafața litică (Fig. 23–26).

Fig. 19–20. Eliminarea mecanică a urmelor de atac biologic și a depunerilor
brun oranj de la nivelul laturii frontale. Teste de îndepărtare a urmelor de atac
biologic aderente la substrat cu ajutorul aparatului cu ultrasunete.

21

Olteanu, 2015, p. 180.
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Fig. 21–22. Fotografii din timpul curățirii versoului și a laturii stângi;
se observa decolorările oranj care migrează de pe avers pe laterale.

Fig. 23–26. Fotografii din timpul curățirii aversului, respectiv versoului;
se observă urmele de mortar cu care monumentul a fost prins în
zidărie în interiorul bisericii.

6. Reamplasarea în interiorul bisericii
Decizia amplasării altarului funerar în interiorul monumentului a fost luată atât
pe criteriul conservării preventive - ferirea piesei de contactul cu solul la ciclurile de
înghețdezgheț, de apa pluvială și de acțiunea factorilor biodeteriogeni. De asemenea,
s-a ținut cont și de reintegrarea estetică și istorică a monumentului în cadrul bisericii,
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prin plasarea sa în poziție verticală pentru care fusese inițial conceput. Mutarea piesei
s-a realizat treptat, din cauza greutății considerabile (aproximativ 215 kg), prin glisare și
ridicare, cu ajutorul unei platforme cu role, benzi și ajutor din partea comunității. Piesa
a fost așezată spre expunere în poziție verticală într-o nișă a peretelui nordic al bisericii.
Fixarea monumentului în poziție verticală s-a realizat prin introducerea sub postamentul laturii inferioare a unor plăci din PVC de mici dimensiuni, cu scopul de a crește stabilititatea bazei. Tratamentul de hidrobobizare nu a mai fost necesar, datorită plasării
monumentului la adăpost.
După aducerea monumentului în interiorul edificiului s-a realizat o a doua repriză de biocidare prin pulverizare, cu Biotin T în apă demineralizată (2%), realizată la
un interval de 10 zile de la prima intervenție. Repetarea tratamentului de biocidare are
rol preventiv, fiind o impregnare de durată având în vedere faptul că operațiile de îndepărtare a depunerilor aderente au diluat biocidul.

Fig. 27–28. Altarul roman înainte de restaurare și
după amplasarea sa în una dintre nișele bisericii.

7. Concluzii după finalizarea operației de curățare și biocidare
Tratamentele și acțiunile realizate asupra monumentului roman se încadrează
în categoria minimei intervenții, cu scopul revalorificării și conservării piesei, fără a
reconstitui obiectul sau a adăuga zonele lacunare (anastiloză). În urma primei reprize
de biocidare s-a remarcat apariția unei colorări brun-oranj a suprefeței litice, care a persistat într-o anumită măsură și în urma curățării suprafeței (Fig. 29–31).
Persistența și gradul foarte scăzut de solubilitate a acestui film la acțiunea chimică și a jetului de aburi a condus la formularea a câteva ipoteze în ceea ce privește
natura filmului brun-oranj:
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a) Depunere organică de tip ulei polimerizat, căzut pe suprafața pietrei accidental sau
chiar aplicat cu scop de protecție în perioada reutilizării;
b) Peliculă cauzată de o reacție a acidului oxalic (care este fie produs de metabolism al
organismelor biocolonizatoare22, fie a unei substanțe de origine proteică de altă origine decât biologică)23 cu alți compuși cu abilități de chelatare rezultând oxalați de calciu. Aceasta crustă este un produs biomineral, care depinde de specia colonizatoare,

Fig. 29–30. Reziduuri de natură organică (urme ale coloniilor biologice)
fotografiate la microscop după operația de biocidare - zona primei muluri
deasupra inscripției (mărire ×50).

Fig. 31. Reziduuri biologice fixat în spațiul dintre cristalele marmurei;
fungii negri penetrează spațiile intercristaline influențând
detașarea cristalelor - zona inscripție (mărire ×50).
22
23

Rampazzi et alii, 2004, p. 976.
Salvatori, Munnichia, 2016, p. 43.
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dar și de compoziția chimică a substratului, de obicei întâlnite pe cele calcaroase;
c) Reziduri pigmentare ale speciilor colonizatoare declanșate odată cu aplicarea soluției
biocide, care a avut ca efect dizolvarea pigmenților acestora. Acest tip de biodeteriorare
este manifestată prin procese biogeochimice - sunt produse în special de fungi prin
secretarea unor produși acizi de metabolism, care conduce la precipitarea mineralelor
secundare (carbonați și oxalați), formând o crustă pe suprafața litică și precipitare minerală în jurul hifelor24.

24

Salvatori, Munnichia, 2016, p. 45.
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