
Noi materiale si procedee utilizate in conservarea lemnului policrom din bunurile de patrimoniu

Doctorand: chim. Viorica Vasilache Conducator Stiintific: Prof. univ.dr.chim Constantin Luca

Teza de doctorat si-a propus o abordare interdisciplinară în evidenţierea proceselor de deteriorare şi de
degradare a lemnului policrom, acordând o atenţie deosebită studiului suporturilor din lemn şi al impactului
tratamentelor asupra acestora.

Principalele elemente de noutate din cadrul tezei de doctorat sunt: obţinerea a doua soluţii organice
ecologice pentru tratarea lemnului policrom, care fac obiectul a două invenţii brevetate; fundamentarea, în
premieră, prin experiment a termenului de domeniu normal de variaţie a echilibrului hidric a lemnului şi
elaborarea unei metode de determinare a acestuia, respectiv a modificărilor sub influenţa tratamentelor de
prezervare a lemnului vechi pus în operă; evidenţierea unor caracteristici cu valoare arheometrică prin studiul
proceselor de hidratare – deshidratare folosind sistemele de corelare a curbelor de sorbţie – desorbţie şi
prelucrarea matematică a acestora prin derivatele de ordinul I şi II; evaluarea impactului tratamentelor cu unele
principii active (petrol roşu, propolis şi tanin), asupra lemnului natur şi policrom, vechi şi nou, utilizând metoda
de determinare a domeniului normal de variaţie a echilibrului hidric, pe baza modificării a trei caracteristici:
timpul critic de corelaţie, umiditatea medie de corelaţie şi umiditatea maximă de adsorbţie a apei higroscopice
reversibile; relizarea unui protocol experimental prin implicarea micro-FT-IR şi SEM-EDX, care permite
evidenţierea puterii de penetrare a principiilor active utilizate în tratamentele de prezervare şi a conservabilităţii
constituenţilor structurali din lemnul tratat; evaluarea modificările fizico-structurale (variaţiile dimensionale
traduse prin dilatare şi contragere, densitatea şi porozitatea) ale probelor de lemn (tei, plop) în urma tratării cu
sisteme disperse (petrol roşu şi soluţie alcoolică de propolis).

Din rezultatele obţinute în cadrul prezentei teze de doctorat au fost publicate 22 lucrări şi brevetate 2
invenţii. Cele 22 lucrări publicate includ: 4 în reviste cotate ISI, una în revistă naţională inclusă în BDI, o
monografie cu ISBN, 2 în volumele unor Simpozioane internaţionale, editate în străinătate, 9 în volumele unor
Simpozioane naţionale cu participre internaţională, editate în România, 5 în reviste naţionale indexate CNCSIS.
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