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Abstract. The main processes responsible for the degradation of building materials require the 
diagnosis of the degradation processes cause through various investigation techniques. Structural 
aspects identified by: X-ray diffraction (XRD), X-ray fluorescence (XRF), Fourier transform 
IR spectroscopy (FTIR), Raman spectroscopy, SEM-EDS, thermal analysis, colorimetry etc., 
chemical composition and characterization of degradation, the causes and mechanisms of the 
materials disaggregation / degradation and aging processes, are analyzed in this paper. Some 
samples collected from various locations of Corvins' Castle, Hunedoara (New Gate Tower, Old 
Gate Tower, Deserted Tower, Mace Tower and Drummers Tower), are analyzed in this paper 
to identify the origin of raw materials and aging processes / damage. Samples from the rectan-
gular and circular towers of the castle were analyzed and identified minerals such as quartz, 
mica, dolomite, feldspar and plagioclase (in the form of bleached minerals or microcline), and 
others as apatites were shown to be responsible for the structure of consolidated resistance in-
side the towers belonging to this historical monument. 
 
Keywords: Corvin Castle, analytical techniques, degradation, towers. 
 
 

1. Introducere 
Castelul Corvinilor, cunoscut și sub numele de Castelul Huniazilor, din orașul 

Hunedoara, este cel mai important ansamblu de arhitectură gotico-renascentistă din 
România. Pe amplasamentul acestuia a funcționat inițial o cetate elipsoidală dăruită 
lui Voicu, tatăl lui Ioan de Hunedoara, la 18 octombrie 1409, de către Sigismund de 
Luxemburg, regele Ungariei1. Constucția actualului castel a fost demarată în jurul anu-
lui 14422, prin construirea unei noi incinte dotată cu turnuri de apărare rectangulare și 
circulare, moment în care Ioan de Hunedoara ocupa poziția de voievod al Transilvaniei. 
Începând cu anul 1446, când Ioan de Hunedoara a devenit guvernator regent al Rega-
tului Ungariei3, apar în interiorul incintei o serie de construcții civile și religioase4. 
                                                      
Această lucrare a fost susținută de proiectele: 5PS/2019; PNIII 51PCCDI / 2018 și 
JINR RO_UVT_2019. 
1 Hurmuzaki, 1890, p. 462. 
2 Pop, 2008, p. 111. 
3 Roman, Tincu, 2012, p. 343. 
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După moartea lui Ioan de Hunedoara, în 1456, au fost adăugate numeroase elemente 
renascentiste în arhitectura clădirii. Etapa de construcție atribuită lui Matia Corvin du-
rează până în 1480, moment în care castelul era recunoscut ca fiind una dintre cele mai 
mari și mai impresionante clădiri din Europa de Est5. 

Aspectul general se datorează construcțiilor din secolul al XVII-lea și lucrări-
lor de restaurare din secolul al XIX-lea până în secolul al XX-lea6, unele dintre aces-
tea din urmă fără motive de compatibilitate între materialele folosite. Astăzi, Castelul 
Corvinilor este o structură impunătoare, cu turnuri înalte, bastioane, o curte interioară, 
acoperișuri divers colorate și nenumărate ferestre și balcoane împodobite cu elemente 
decorative din piatră7. 

Povestea Castelului Corvinilor începe la 1409, când nobilul Voicu, alături de 
fraţii lui (Mogoş şi Radu), vărul Radu și fiul Ioan, primesc din partea regelui Ungariei 
Sigismund de Luxemburg, o moşie (“possessio”), care cuprindea şi cetatea regală (în 
opinia unor cercetători, dania regală ar fi reprezentată doar de domeniu nu și de o ceta-
te8). Nu este documentată o intervenție a lui Voicu asupra cetății, dar fiul acestuia, Ioan 
de Hunedoara9 o va transforma într-un castel comparabil cu alte construcții ale vremii 
din centrul și vestul Europei. Castelul Corvinilor a fost construit între anii 1440‒'53, în 
stil gotic-târziu și renascentist, de către Ioan de Hunedoara peste locul unei fortificații 
mai vechi, amplasată pe o stâncă pe malul drept al pârâului Zlaști. Castelul Corvinilor, 
construit din blocuri de calcar dolomitic și ziduri prevăzute cu creneluri, este una din-
tre cele mai mari și mai impresionante clădiri din Europa de Est10. Zidul de incintă 
este completat cu turnuri circulare și rectangulare, primele reprezentând o noutate în 
peisajul arhitecturii militare din Transilvania secolului al XV-lea11 (Fig. 1). 

2. Turnurile Castelului Corvinilor 
Construite după 1440, turnurile din Castelul Corvinilor pot fi clasificate în două 

categorii: turnuri circulare și rectangulare, primele constituind o noutate pentru arhi-
tectura militară a Transilvaniei secolului al XV-lea.  

Turnurile circulare au diferite metode de construcție. Un element comun 
este reprezentat de prezența unui parter din zidărie plină peste care sunt amplasate 
trei (Turnul Capistrano), două (Turnul Pustiu/Crinului și Turnul Toboșarilor), 
respectiv un etaj de apărare (Turnul Pictat/Buzdugan). În cazul primelor trei turnuri 
enumerate mai sus, etajele de apărare de la partea inferioară erau utilizate ca și came-
re pentru puscași, iar cele de la partea superioară ca și zone de locuit și/sau zone de 
apărare. Turnul Capistrano păstrează singurul semineu gotic (restaurat) din monumen-
tul hunedorean. Turnul pictat (Turnul Buzdugan) are un singur nivel de apărare și este  

                                                                                                                                         
4 Bogdan, 1970, p. 25. 
5 Pataki, 1973, p. 39; Bodochi, 2008, p. 207. 
6 Velescu, 1950, p. 70. 
7 Velescu, 1968, p. 7. 
8 Lupescu, 2001, p. 10.  
9 Johannes de Hunyad (l.l.); Hunyadi János (l.m.). 
10 Lupescu, 2007, p. 167. 
11 Ion, 2019a, p. 14. 
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pictat in fresca la exterior cu motive geometrice, balcon și guri de tragere, cu corespon-
dențe tipologice în spațiul german12. 

Turnurile rectangulare plasate în zonele de nord-vest, respectiv sud-est ale 
castelului (Turnul Vechi de Poartă, Turnul Nou de Poartă) erau prevăzute cu intrări 
carosabile și niveluri de apărare, gândite atât pentru arme cu coardă, cât și pentru arme 
de foc. O altă construcție de factură militară, unică în arhitectura medievală transilvă-
neană, este reprezentată de galeria suspendată și Turnul Nje Boisa (Nu te teme), denu-
mire impusă, conform legendei, sub influența mercenarilor sârbi aflați în garnizoana 
castelului. Turnul propriu-zis, alcătuit din 5 niveluri de apărare, este prevăzut cu des-
chideri pentru arme de foc. Legătura cu castelul este asigurată prin intermediul unei 
galerii suspendate, lungă de 35 m, galerie ce se sprijină pe nouă stâlpi masivi din cal-
car dolomitic. Lucrările de factură militara sunt definitivate de construirea Turnului 
Alb, cu o formă semicirculară, prevăzut cu patru niveluri de apărare, sprijinite pe bârne 
de lemn și deschideri pentru arme de foc, lărgite ulterior13.  

 
Fig. 1. Poziția turnurilor Castelului Corvinilor. 

                                                      
12 Ion, 2018a, p. 012073. 
13 Ion at alii, 2018b, p. 5198. 
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Având în vedere importanța istorică a acestui monument și lipsa studiilor arheo-
metrice și a detaliilor necesare pentru continuarea procedurilor de restaurare, este nece-
sar să se facă un studiu arheometric complex, care să se refere la materialele utilizate 
în aceste turnuri, degradarea lor și tehnicile de construire a acestui monument14. În ulti-
mele decenii, au fost publicate multiple cercetări interdisciplinare cu tehnici analitice 
în domeniul patrimoniului cultural15. S-au adoptat tehnici noi și moderne pentru studiul 
obiectelor, inclusiv metodologii neinvazive: Spectroscopia în infraroșu cu transformată 
Fourier (FTIR), ca tehnică obișnuită utilizată pentru studiul componentelor organice 
ale materialelor de patrimoniu cultural, fluorescența de raze X (XRF), care permite 
determinarea elementelor majore și minore și a unui număr selectat de oligoelemente 
ale eșantionului investigat, difracția de raze X (XRD), ca cea mai populară tehnică 
pentru determinarea fazelor minerale ale ceramicii antice, inclusiv procesele de degra-
dare, cum ar fi formarea crustei negre din cauza poluării mediului16. Cu excepția tutu-
ror acestor tehnici, tehnicile de microscopie sunt utilizate intens, de asemenea, după 
cum urmează: microscopie optică (OM), microscopie electronică cu baleiaj (SEM), 
microscopie de forță atomică (AFM) pentru caracterizarea morfologiei și topologiei 
interne, pentru structura porilor. S-a mai utilizat diduzia dinamică a luminii (DLS) 
pentru determinarea domensională a particulelor, a potențialului ζ și diametrul lor 
hidrodinamic (DH). 

3. Tehnici de investigație utilizate 
Spectroscopia cu infraroșu cu transformata Fourier (ATR-FTIR) a fost 

înregistrată cu un spectrometru Vertex 80 (Bruker Optik GMBH, Germania) în inter-
valul 4000–400 cm−1 și cu un accesoriu DRIFT. 

Spectrele Raman au fost înregistrate cu un analizor portabil Raman (Rigaku, 
SUA) cu lungime de undă dublă, echipat cu o sursă laser Nd: YAG răcită cu aer stan-
dard, cu putere de 252 mW (785 nm și 1064 nm), cu sensibilitate ridicată și o rezolu-
ție de 4 cm-1. 

Datele de difracție (XRD) au fost înregistrate cu un difractometru cu raze X 
Rigaku Ultima IV, cu: sistem multimodal și multifuncțional de înaltă rezoluție, gonio-
metru vertical   (raza de 285 mm) în geometria G / 9, tub cu raze X - anod Cu (2 
kW) și geometrie de înaltă rezoluție Bragg-Brentano. 

Spectrometria de fluorescență cu raze X cu dispersie după lungimea de 
undă (WDXRF) a fost utilizată pentru o compoziție elementară calitativă și cantita-
tivă (elemente variind de la 8O la 92U). Limita de detecție: 1 ppm ‒ 10 ppb; Precizie 
<0,1‒0,5%. 

Plasma cuplată indusă cu spectrometrie de masă (ICP-MS) a fost utilizată 
pentru furnizarea de analize elementare de înaltă performanță, care permite analize ele-
mentare calitative și cantitative (în intervalul 7 Li și 238 U) în probe lichide omogene. 
Probele sunt procesate cu un digestor TOP WAVE, care asigură o digestie sub presi-
une cu microunde. 
                                                      
14 Ion at alii, 2018c, p. 471. 
15 Teutonico, 1988. 
16 Grossi, Brimblecombe, 2007, p. 117. 
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Microscopia optică a fost efectuată cu un microscop optic Primo Star ZEISS, 
care a fost folosit pentru a investiga probele în lumină transmisă la o mărire între 4X 
și 100X. Este echipat cu o cameră video digitală (Axiocam 105) și un software de mi-
croscop pentru o achiziție de date în timp real și pentru a converti de la 2D în format 
3D. 

Microscopia electronice cu baleiaj cu spectroscopie dispersivă a energiei 
(SEM-EDS) a fost obținută cu un microscop SU-70 (Hitachi, Japonia), pentru o analiză 
calitativă și cantitativă a probelor și, respectiv, a compoziției probei investigate. 

Cromatografia ionică a fost realizată utilizând o coloană anionică Ion Pac 
AS14A Dionex cu 8 mM Na2CO3 / 1 mM NaHCO3 și 1 ml/min flux, echipat cu un 
supresor ASRS-ULTRA Dionex Nivelurile anionului (mg/kg greutate uscată a pro-
bei) cuantificat utilizând cromatografia ionică cu un Dionex ICS-1000 și standarde 
calibrate. 

4. Rezultate și discuții 
Din punct de vedere geologic, teritoriul județului Hunedoara este suprapus pe 

două zone structurale tectonico-structurale17: cel dunărean și cel getic. Depunerile neme-
talelor implică prezența bentonitei, talcului și steatitei, dar și a gipsului, la care se adau-
gă depozitele de alabastru. Zona sedimentar-eruptivă a Carpaților Apuseni este compusă 
din formațiuni sedimentare mezozoice (calcar, marne, șisturi argiloase, conglomerate, 
gresie) și roci magmatice (bazalt), precum și din formațiuni neogene (bazalt, andezit, 
piroclastită). În cazul pietrelor carbonatice, necesitatea unei noi clase de tratamente de 
conservare a fost motivată de lipsa soluțiilor pe deplin satisfăcătoare pentru prevenirea 
și oprirea proceselor meteorologice, care afectează în mod tipic pietrele carbonate. 

Din punct de vedere structural, ansamblul prezintă un conglomerat de clădiri 
cu volume și regimuri de înălțime diferite, dar fără legături structurale corespunzătoare 
între ele. Zidurile fortificației sunt realizate în șase etape istorice diferite, între secolele 
XIV și XIX și cu stiluri arhitecturale caracteristice acelei perioade de timp. Materialul 
de bază folosit pentru cetate și mai târziu la Castelul Corvinilor a fost piatra naturală 
- calcar dolomitic. În prima etapă a execuției cetății, au fost utilizate blocuri de piatră, 
poziționate direct pe stâncă. Alegerea calcarului ca piatră de construcție a fost admisă 
din două motive principale: existența carierelor de calcar în apropiere și, în al doilea 
rând, aceste calcare sunt cele mai utilizate roci în construcțiile de fortificație18. 

Piatra brută utilizată pentru acest castel ar trebui să fie cât mai curată posibil, 
puternică, compactă, negativă și aderentă la mortar. Din secolul al XV-lea, cărămida 
a fost folosită pentru această clădire19 și după 1960 cimentul a servit pentru unele pro-
ceduri de restaurare la acest turn. 

Se cunoaște din rapoartele anterioare că în tencuială predomină dolomitul de 
dimensiuni mici, mortar poros cu reziduuri de dolomit, sol negru măcinat, care conține 
material preistoric, unde au fost săpate fundațiile.  

                                                      
17 Mâciu, Posea, 1982. 
18 Codarcea et alii, 1967. 
19 Danciu et alii, 2018. 
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Regiunea Hunedoara se află în zona Carpaților Meridionali, într-o zonă geolo-
gică foarte complexă, cu unități sediment-vulcanice, formate predominant din calcar, 
conglomerat, gresie, magmatit (bazalt) și granit20. 

4.1. Turnul Vechi de Poartă 
Pentru a determina principalele componente chimice din probele investigate, 

s-au înregistrat analize FTIR (Fig. 2), care au condus la următoarea compoziție: pentru 
cuarț o bandă FTIR la 1088‒1092 cm-1, diferite benzi atribuite Si-O la 796, 777‒793 
și 692‒694 cm-1; feldspat la 752‒758 cm-1, calcit la 1400 cm-1, grupe sulfat la 900‒
1000 cm-1; apatit la 397, 560‒600 și 1000‒1100 cm-1 și, de asemenea, unele grupări 
carbonat la 868 cm-1(care pot fi atribuite cu mare probabilitate hidroxiapatitei carbo-
natate)21. 

 
Fig. 2. Spectrul FTIR al probei din Turnul Vechi de Poartă. 

XRD indică în principal prezența dolomitului, calcitului și cuarțului, cu o can-
titate mică de ilită, moscovită, paragonit, montmorillonit, wonesite, feldspati, clorit și 
o anumită materie primă argiloasă: whitmoreit, kornelit, micas și alte minerale grele. 
De asemenea, hidroxiapatita a fost identificată și recunoscută prin tehnicile analitice 
utilizate (Fig. 3). Cu excepția mineralelor menționate mai sus, mica, zirconul și titani-
tul ar putea fi identificate prin analiza XRD, dar în concentrație foarte scăzută, un ast-
fel de rezultat fiind în acord cu cele așteptate rocilor Gneiss menționate de literatură22, 

                                                      
20 Balintoni, 1997; Balintoni, Iancu, 1986, p. 51. 
21 Iancu et alii, 2020a, p. 713. 
22 Rădulescu, 1956, p. 137. 
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cunoscute ca obișnuite și larg distribuite ca rocă metamorfică. Gneisul se formează 
prin procese metamorfice la temperatură ridicată și presiune înaltă și acționează asupra 
formațiunilor compuse din roci magmatice sau sedimentare. Gneisul prezintă aproape 
întotdeauna o textură cu benzi caracterizată prin alternarea benzilor de culori mai întu-
necate și mai deschise și fără o foliație distinctă23. 

XRD indică, în principal, prezența dolomitei (25%), calcitului (23,6%) și cuar-
țului (42,8%), cu o cantitate minoră de alte minerale (ankerit, ilit, ortoclaz, halloysit, 
celestin, anglesit, cerusit, zircon, rutil, ilmenit) și o anumită materie primă argiloasă 
(whitmoreit, kornelit, mica). Mai mult, această probă conținea și feldspati – ortoclaz, 
vizibili prin XRD. Prezența apatitei este vizibilă și marcată în zona 2 theta = 28‒30 deg) 
(Fig. 3). XRF al acestei probe (Tab. 1) coincide cu analiza FTIR, prezentând cantități  

 
Fig. 3. Diagrama XRD pentru proba prelevata din Turnul Vechi de Poartă24. 

Component MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl K2O 
Rezultat 
(mass%) 

13,995 7,0008 37,7993 0,4317 1,9603 0,0688 1,1202 
 

Component CaO TiO2 MnO Fe2O3 SrO ZrO2 PbO 
Rezultat 
(mass%) 

33,300 0,4591 0,1333 3,1323 0,0401 0,0295 0,5294 

Tab. 1. Rezultatele XRF pentru probe prelevate din Turnul Vechi de Poartă. 
                                                      
23 Mukhopadhyay et alii, 2010, p. 909; Rădulescu, 1956, p. 137. 
24 adaptat după Ion et alii, 2020a, fig. 3. 
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mari de CaO și SiO2, prezente în multe dintre mineralele prezentate mai sus. 
Rezultatele WDXRF pun în evidență existența P2O5 și Cl− SO3 și K2O legate 

cel mai probabil de hanksit și gips (ca bazanit, care se generează în timpul transformă-
rii anhidritului în gips, posibil din cauza coacerii slabe și a factorilor climatici, care au 
avut loc în timp). De asemenea, se obține o cantitate mare de calcit, urmată de halloysit 
și celestină și nisip, datorită utilizării sale în unele lucrări de restaurare. Unele infor-
mații privind nu numai morfologia internă, ci și amploarea vitrificării (faza sticloasă), 
au fost obținute prin microscopie optică. Prezența structurii poroase este vizibilă de 
către OM și SEM-EDS (Fig. 4)25. 

 
Fig. 4. Analiza EDS pentru proba Turnul Vechi de Poartă (TVP)26. 

În imaginile obținute este vizibilă o structură albicioasă, cu o formă aproximativ 
rotundă, cu deschideri multiple, poroase, care par desprinse de structura de bază. Aces-
tea pot fi atribuite hidroxiapatitei, identificată și prin structura dezordonată ca aglome-
rare a particulelor de diferite dimensiuni și morfologii, vizibile în imaginile SEM. De 
asemenea, gipsul este vizibil în imagini, ca stare avansată de deteriorare, de către zo-
nele întunecate, precum și calcitul, prin structurile hexagonale prezente în apropierea 
zonelor de gips. Din toate aceste tehnici analitice pot fi identificate diferite minerale 
prezente în probele prelevate din acest turn și, chiar dacă fiecare tehnică identifică par-
țial diferite minerale, în funcție de performanța și sensibilitatea sa, este important ca 
toate aceste date să fie coroborate pentru soluții pentru o procedură de conservare opti-
mă și viabilă. 

Astfel, tehnică EDS (Fig. 4) a relevat prezența Ca, Mg și Si și Fe în concen-
trații mari, ceea ce duce la concluzia că există rezerve minerale feroase în această zonă 
(fapt bine cunoscut și raportat în literatura de specialitate27), iar acestea pot fi corobo-
rate cu aspectul roșcat observat prin tehnică OM. Probele de piatră de la Turnul Vechi 
de Poartă se află în zona deschisă și sunt vulnerabile la intemperii fizice, chimice, meca-
nice și biologice, afectând ireversibil proprietățile structurale și aspectele estetice ale 
acestora. Condițiile atmosferice și poluanții atmosferici au condus la un proces complex 

                                                      
25 Ion et alii, 2017, p. 129. 
26 adaptat după Ion et alii, 2020a, fig. 5. 
27 Ion, 2019b. 
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de îmbătrânire a pietrei. Diferite forme de degradare a pietrei, cum ar fi cruste negre, 
eflorescență și decolorare ar putea fi identificat prin prezența sărurilor sub formă de 
sulfat de sodiu, care este recunoscut ca unul dintre cei mai distrugători agenți din pie-
trele poroase28. Cristalele de gips (sulf = 3,92%) și posibilele halogenuri (identificate 
prin cromatografie ionică -Tab. 3) generate în interiorul pietrelor poroase ale clădirii 
duc la distrugerea structurilor de bază a pietrei, pe de o parte datorită prezenței induse 
de compușii formați și din cauza micșorării spațiului porilor29. Identificare calitativă și 
cantitativă a diferiților anioni responsabili de alterare și degradare pietrei a fost obți-
nută prin cromatografie ionică (Tab. 2). 

F- Cl- NO3
2- PO4

3- SO4
2- 

0,014 0,137 0,134 0,08 0,847 

Tab. 2. Concentraţia de anioni a solurilor investigate din zona TVP (in mg/l). 

Petele albe găsite pe unele probe au indicat eflorescență, o alterare cauzată de 
NaCl (concentrație mare de anion clor), identificată prin tehnica cromatografiei ionice, 
în conformitate cu literatura de specialitate30. De asemenea, cea mai mare concentrație 
de anioni sulfat este un bun indicator pentru gipsul prezent aici, responsabil și pentru 
procesele de degradare care au avut loc la acest monument. 

4.2. Turnul Pustiu, Turnul Toboșarilor și Turnul Buzdugan 
Pentru a realiza compoziția probelor prelevate din aceste turnuri, trebuie evalu-

ată compoziția geologică a zonei Hunedoara. Este situată în colțul sudic al "Patrulate-
rului de Aur" al Munților Metaliferi31. Andezitul identificat în această zonă este for-
mat din plagioclaz, hornblendă verde, biotit și cuarț în masă de sol feldspatic sau mi-
crogranat; apatitele frecvente, zirconiul, magnetitul, ilmenitul și, ocazional, granatul, 
apar ca minerale adiacente și au fost identificate, de asemenea, depozite de hidroxia-
patită (carbonatată). Aceste depozite au fost generate datorită soluțiilor de acid fosforic 
aflate în interacție cu substratul carbonat. Fosfații de calciu (adică hidroxiapatita, hidro-
xiapatita carbonatată, brushita și ardealita) sunt cele mai reprezentative specii de mine-
rale, dar mineralele asociate includ, de asemenea, calcit, gips, cuarț alfa, ilită și specii 
de caolinit-ilită interstratificate în această zonă32. 

Pe probele investigate, examenul SEM arată că atât crustele, cât și denivelarile 
sunt compuse din straturi groase de agregate cristaline a căror morfologie variază de 
la straturi hexagonale dispuse aleatoriu până la depozite coloidale, de tip rozetă (Fig. 5). 
Cu excepția acestor rezultate, datele FTIR și Raman, pentru aceeași proba, au condus 
la un model tipic pentru hidroxiapatita carbonatată, caracterizat prin întinderea OH 
(3570 cm-1) și vibrațională (635 cm-1) benzi, CO3 (1466 benzi cm-1, 1435 cm-1, 872 cm-1) 
precum și prin benzile atribuite gruparii PO4

3- (1086 cm-1, 1042 cm-1, 955 cm-1, 604 cm-1, 
564 cm-1, 472 cm-1). 

                                                      
28 Winkler, 2013. 
29 Ricca et alii, 2019, p. 330. 
30 De los Santos et alii, 2008. 
31 Tamas, 2001, p. 113. 
32 Cristea, 2012, p. 5. 
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Fig. 5. Imagine exemplu SEM pentru probele TVP33. 

Benzile active Raman specifice ce au putut fi identificate pentru probele ana-
lizate sunt: grupările carbonat la 704 și 1081 cm-1 și uneori la 1437 și 1754 cm-1 ar 
putea fi atribuite dolomitei 1098 cm-1; Cuarțul α a fost identificat pe baza benzilor sale 
Raman principale la 468 cm-1 și, de asemenea, la 696, 807 cm-1. 

Spectrele Raman ale HAp au prezentat linii caracteristice ale grupurilor de fos-
fat apatitic în conformitate cu studiile FTIR: 960 cm-1, 430‒450 cm-1, 1040‒1074 cm-1 
și 580‒608 cm-1 moduri ale PO4

3-. De asemenea, spectrele Raman adaugă o valoare 
reală acestor date, punând în evidență materialele prezente, subliniind că datorită com-
pozițiilor geomorfologice și structurale din această zonă, un compus fosfat se formează 
aici ca un material puternic consolidant, similar cu hidroxiapatita34. 

Pentru a argumenta aceste afirmații, XRD ar trebui să clarifice toate aceste as-
pecte (Fig. 6). Vârfurile de difracție (2Ө = 25,879° pentru (002), 31,775° pentru (211), 
31,196° pentru (112), 32,902 pentru (300), 33,684 pentru (202), 35,597 pentru (301) 
și 39,853 pentru (130) respectiv) sunt ascuțite și bine rezolvate, indicând în faza obți-
nută hidroxiapatita pură, bine cristalizata35. Probele de zidărie analizate sunt prelevate 
din zone deschise și sunt vulnerabile la intemperii fizice, chimice, mecanice și biolo-  

                                                      
33 adaptat după Ion et alii, 2020a, fig. 4. 
34 Ion et alii, 2019b, p. 231. 
35 Ion et alii, 2020b, p. 941. 
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Fig. 6. Diagrame XRD pentru turnurile Castelului Corvinilor36. 

gice, care contribuie la modificarea proprietăților lor structurale. Condițiile atmosferice 
și poluanții atmosferici au condus la un proces complex de îmbătrânire a pietrei. Dife-
ritele efecte meteorice ale pietrei, cum ar fi cruste negre, eflorescență și colorare, ar 
putea fi identificate prin prezența sărurilor, ca sulfat de sodiu, recunoscut a fi unul din-
tre cei mai distrugători agenți din pietrele poroase. Petele albe găsite în unele probe au 
indicat aparent o alterabilitate cauzată de NaCl și CaSO4, identificate sub forma de ioni 
clorură (0,2 mg/l) și sulfat (0,96 mg/l) prin tehnica de cromatografie ionică. 

Roci metamorfice, gneisurile sunt în general roci cuarț-feldspat cu diferite can-
tități de biotit, hornblendă, diopsidă, granat, aluminosilicați, cordierită, zircon și mine-
rale opace. Din punct de vedere macroscopic, eșantioanele de piatră sunt de culoare 
maroniu - galben, cu aspecte de cereale gri și cu intemperii vizibile și modificări semni-
ficative și microfisuri. Culoarea acestora variază de la diferite nuanțe de gri galben 
la cremos și albicios-roșiatic datorită depunerilor de minerale feruginoase. Texturile 
sunt din granule medii până la grosiere, nedefinite, evidențiind cristale bine dezvoltate 
de microclin și plagioclaz. O varietate de cuarț roz / violet translucid până la opac, care 
conține incluziuni ale unui mineral bogat în litiu, cum ar fi lepidolitul, ar putea fi o altă 
dovadă a existenței acestor minerale. 

Au fost observate cristale de cuarț întinse și recristalizate, care înconjoară mine-
ralele plagioclazei și microclinei. Cristalele K-feldspat (microclinic) au dimensiuni 
variate (predominând dimensiuni mai mari) datorită modificării în timp. 

                                                      
36 adaptat după Ion et alii, 2019b, p. 314. 
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De asemenea, a fost analizată prin spectrometrie de emisie atomică cu plasmă 
cuplată inductiv (ICP-AES) și analiza ICP-MS (spectrometrie de masa cu plasmă cup-
lată inductiv) a unei probe de apă, care a dat (în mg/l) următoarele rezultate: Al-0,13; 
Ca-32,92; Na-4,96; Mg-6,14; Si-2,75; Li-10,02; K-3,4. Celelalte elemente se află sub 
limita de detecție. Din aceste rezultate s-ar putea prevedea migrarea litiului din roca 
solidă spre suprafața acesteia. Rezultate similare au fost obținute de EDS și EDXRF, 
bine corelate cu datele ICP-MS. Pentru prima dată, prezența grupelor fosfat în probele 
investigate contribuie la argumentarea prezenței apatitei. Cristalele de gips și halita din 
interiorul pietrelor poroase de construcție induc distrugerea pietrei datorită tensiunilor 
interne, atunci când spațiul disponibil din pori este limitat. Gruparea fosfat [PO4

3-] vari-
ază de la 0,72 la 2,74 mg/l de la TP la TB. 

4.3. Turnul Nou de Poartă 
Din rapoartele anterioare se cunoaște că în cazul acestui turn predomină dolo-

mita de dimensiuni mici, legată cu mortar, un mortar poros cu reziduuri de dolomit, 
și sol negru măcinat, care conține material preistoric, unde au fost săpate fundațiile37. 
Având în vedere importanța istorică a acestui monument și lipsa studiilor arheometrice 
și a detaliilor necesare pentru continuarea procedurilor de restaurare, este necesar să se 
facă un studiu arheometric complex, care să se refere la materialele utilizate în aceste 
turnuri, degradarea lor și tehnicile de construire a acestui monument. 

Pentru toate experimentele efectuate la acest turn, probele au următoarea sem-
nificație:  
(a) probă de mortar, de culoare gri maro, cu fragmente mari de dolomită fără liant și 
cu urme de cărbune (0,2‒0,6 m);  
(b) mortar cu reziduuri de cărămida (1,1‒1,45m);  
(c) eșantion de mortar, de culoare gri, cu urme de cărbune (1,5‒1,75 m);  
(d) nivel de gri cu multă cărbune (1,53‒1,55 m);  
(e) nisip galben sub mortar, lentilă, compus din dolomit mediu și mare, cu câteva gra-
nule fără mortar, și cu fragmente de materiale de construcție (țiglă, olan, mortar) (2,4‒
2,6 m);  
(f) cenușă, mortar granular albicios, care conțin dolomită de dimensiuni medii și gra-
nule de mortar (3,1 m);  
(g) strat de mortar, un amestec de mortar și dolomită mică (3,10‒3,56 m);  
(h) nivel de roca cenușie, moale cu mult cărbune, compus din pietriș de râu (3,7‒4,1 m);  
(i) sub nivelul mortarului, material preistoric (>4,1 m). 

În toate aceste probe, au fost identificate următoarele minerale: calcit și cuarț, 
halite și apatita, numai la probele 5‒9, și numai parțial, aragonitul, plagioglasul, mica, 
goetita, iar dolomita numai la probele de la suprafață, ca dovadă a substratului în care 
s-a construit turnul. S-a identificat inclusiv gipsul, ca dovadă a proceselor de îmbătrâ-
nire. În același context, analiza XRF pe această piatră arată valori de aproximativ 7% 
magneziu (Mg), 60% siliciu (Si) și 16% aluminiu (Al), cu urme de alte elemente  
 

                                                      
37 Ion et alii, 2019c. 
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* Ti, Cr, Cu, Mn < limita de detecţie. 

Fig. 7. Rezultate ICP-MS pentru probe din Turnul Nou de Poartă. 

(Fig. 5), bine corelat cu datele ICP-MS (Fig. 7), în acord cu literatura38. Un element 
definitoriu pentru compoziția acestui turn este prezența fosforului (P), detectabil prin 
ICP și EDS. Toate celelalte minerale ar putea fi identificate aleatorii fără nicio corelație 
cu înălțimea turnului. Principalele elemente identificate în probele analizate au fost 
determinate prin tehnica EDS, care a indicat prezența de cuarț fin fin (nisip) (0,02‒
0,04 mm), dolomită și kaolinită (Al2[Si2O5] [OH]4), feldspat (KAlSi3O8) și alți com-
puși care conțin sodiu (Na), potasiu (K) sau calciu (Ca). 

În prezența sărurilor, cum ar fi sulfatul de sodiu, ar putea exista cruste negre și 
eflorescențe, identificate ca unii dintre cei mai distrugători agenți din pietrele poroase. 

De asemenea, formarea cristalelor de gips și halita din interiorul pietrelor 
poroase de construcție induc distrugerea internă a pietrei39. 

Sunt vizibile bulgări mari, rotunjiți, albi, cu o structură deschisă și poroasă, 
vizibili în imaginile SEM obținute (Fig. 8). Imaginile SEM ale cristalelor de apatită 
crescute prezintă formațiuni sferice cu dimensiuni de 0,1 mm40. 

                                                      
38 Iancu et alii, 2019, p. 37. 
39 Ion et alii, 2015, p. 14. 
40 Ion, 2018, p. 374. 



642 

 
Fig. 8. Microscopia optică (sus) și electronică cu baleiaj (jos) și  

pentru diverse probe prelevate din Turnul Nou de Poartă. 

Gipsul este clar vizibil în imagini, ca stare avansată de deteriorare (Fig. 8, d‒
f). Hidroxiapatita ce a fost identificată în materialul preistoric prezintă o structură dezor-
donată și un mozaic foarte aglomerat de particule de diferite dimensiuni și morfologii 
(Fig. 8, h‒i). Aglomerarea particulelor se datorează probabil procesului de maturare 
care a avut loc în timp. 

5. Concluzii 
Aspectele structurale, compoziționale și morfologice au fost investigate prin 

proprietățile fizico-chimice ale materialelor turnurilor, utilizând FT-IR, spectroscopie 
Raman, XRD și EDXRF, ICP-MS, cromatografie ionică, investigații microscopice 
(SEM-EDS, Optică microscopie)) au fost cercetate pentru Turnul Nou de Poartă, Tur-
nul Vechi de Poartă, Turnul Pustiu, Turnul Toboșarilor și Turnul Buzdugan, și au con-
dus la elucidarea compoziției mineralogice, a structurii, dar și a formelor de degradare, 
care afectează stabilitatea și durabilitatea monumentului. Prin tehnicile analitice utili-
zate s-au identificat: originea materiilor prime, a resurselor naturale și s-au evidențiat 
procesele de alterare și deteriorare a acestor probe, precum și factorii cauzali ai acestora. 
Toate aceste tehnici au evidențiat compuși apatitici (hidroxiapatită carbonatată, brucidă 
și ardealită), care ar putea justifica rezistența în timp a turnurilor acestor monument 
și aplicarea derivaților hidroxiapatitei pentru consolidarea și conservarea lor. Toate 
aceste date vor optimiza restaurarea și conservarea monumentelor, păstrând moșteni-
rea noastră culturală.  
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