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Vernacular architecture   

Text written by Kengo KUMA for CSAV Journal, October 2017

I  consider that “vernacular architecture” is about architecture where the relationship between people and materials is happily 
connected. I say so because buildings are made of materials and the materials had to been found and obtained near the site 
where the building would stand. Under such restriction, human beings and materials used to keep their conversations, which 
resulted in the architecture. 

In the 20th century however, humans and materials were separated. Materials became available everywhere, and buildings 
all over the world began to be built with concrete and steel, which led to an ending of the good relation between people and 
matters. 

Books on vernacular architecture had been written already in the 20th Century, but the arguments there were mostly about 
forms or styles, and discussions about materials were totally absent. 

I would say that the most important “forgotten” material is wood. Wooden materials are born and rooted to the place. 
Furthermore, wood is so easy to work on that human beings have made their nests – the architecture – with wood since ancient 
times. 

Professor Yoshichika Uchida, my most honored teacher from university, is the key figure who contributed to revive wooden 
buildings in Japan. Professor Uchida used to say habitually that as for the wooden structure, Romania and Japan would build the 
best ones. His theory is based on the existence of Carpathian Mountains and the Black Sea in Romania, and the Pacific Ocean 
in Japan. According to Professor Uchida, these topographical features functioned as barriers protected their culture of wood, 
and Romania and Japan have been able to nurture technology to produce unique wooden constructions in their closed fields.

Since I heard Professor Uchida’s theory, I’ve always dreamt of the beauty and uniqueness of Romanian wood architecture. 
Now, the mission assigned to both of us is that, having been born in the countries of wood, we truly revive our wooden buildings 
and create a modern version of vernacular architecture, which is tailored to the speed and density of our time.
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Arhitectura vernaculară
                                                                                                                                                                                                                                          text scris de Kengo KUMA pentru CSAV Journal, Octombrie 2017 

Consider că „arhitectura vernaculară” reprezintă arhitectura în care relația între oameni și materialitate este una fericită. 
Spun asta deoarece clădirile sunt făcute din materiale de construcții, iar materialele trebuiau căutate și extrase din apropierea 
șantierului. Sub asemenea constrângeri, oamenii și materialitatea dialogau, ceea ce a generat arhitectura.

Cu toate acestea, în secolul al XX-lea, oamenii și materialitatea sunt separate. Materiale de construcții sunt disponibile 
oriunde, iar clădirile din toată lumea au început să fie construite din beton și oțel, ceea ce a condus la un final al bunei relații între 
oameni și materialitate. 

Cărți pe tema arhitecturii vernaculare au fost scrise deja în secolul al XX-lea, dar argumentele acolo au fost în mare parte 
despre forme sau stiluri, și discuțiile despre materiale erau total absente. 
Aș spune că cel mai important material „uitat” este lemnul. Materialele cu lemn / din lemn sunt născute și înrădăcinate la fața 
locului. Mai departe, lemnul este atât de ușor de prelucrat, încât oamenii și-au făcut cuiburile – arhitectura – cu lemn din timpuri 
antice. 

Profesorul Yoshichika Uchida, mentorul meu cel mai onorat din universitate, este figura cheie care contribuia la revigorarea 
clădirilor din lemn în Japonia. Profesorul Uchida obișnuia să spună că în ceea ce privește structura din lemn, România și Japonia 
le-ar construi pe cele mai bune. Teoria sa se bazează pe existența Munților Carpați și pe Marea Neagră în România și Oceanul 
Pacific. Conform celor spuse de profesorul Uchida, aceste caracteristici topografice care funcționau ca bariere își protejau 
cultura lemnului, iar România și japonia au putut astfel să-și „îngrijească” tehnologia de a produce construcții unice în arealul 
lor închis. 

De când am auzit teoria profesorului Uchida, întotdeauna am visat la frumusețea și unicitatea arhitecturii din lemn din 
România. Acum, misiunea acordată amândorura (arhitecți japonezi și arhitecți români), năascuți fiind în țări ale lemnului, să 
revigorăm cu adevărat clădirile noastre din lemn și să creem o versiune modernă a arhitecturii vernaculare, adaptată / pliată / 
adecvată vitezei și densității timpurilor noastre. 
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Patrimoniu tehnic vernacular                                                                                                                                                                                                                                          

coș de îngroșat
coș de tras de păr
fântână cu cai
jug pentru potcovit și stănoagă
piuă pentru lână (stofă)
moară de vânt
moară de apă
teasc de stors ceara
teasc pentru ulei
teasc pentru must
teasc pentru vin
teascul Meschendorf
oloiniță
șteamp aurifer
vâltoare

                                                                                                                                                                                                                                                    ”De Re Metallica”, Georgius Agricola, 1555

Ideea acestui număr al CSAV Journal a apărut în timpul workshop-ului internațional VVITA Erasmus + 2018, odată cu vizita într-un 
vechi sat de pescari din Peninsula Lofoten, Norvegia. (v. pag. 305).  

Este vorba despre un sit de patrimoniu vernacular de secol XIX, încă locuit, în care se poate observa o tipologie arhitecturală reprezentată 
de locuințe și ateliere de pescari sau de bărci din lemn, construcții parțial așezate deasupra malului stâncos al mării, pe stâlpi din lemn. Un 
loc aparte între aceste construcții îl ocupa un teasc de ulei de pește, cu toate mecanismele din metal și lemn încă funcționale. Se poate 
observa nu doar o tehnologie răspândită pe întreg teritoriul Europei și mai departe, dar și modul prin care patrimoniul tehnic rămâne 
un „reper mental” pentru mai multe comunități învecinate, loc de întâlnire și sistem ecologic, adaptat și noilor provocări climatice.  

Pe teritoriul României, astfel de sisteme paleotehnice rurale din perioada medievală sau de secol XIX sunt expuse în muzee ale satului 
sau au rămas in situ . Poate acest patrimoniu tehnic rămas in situ să devină un răspuns post-industrial la revitalizarea satelor României ?

Ediția CSAV Journal 2018 acoperă gama completă de lucrări academice care explorează situl rural și arhitectura vernaculară, între 
teorie și practică. Este vorba așadar despre o selecție de proiecte de atelier, școli de vară, lucrări de disertație, diplomă și cercetări 
doctorale pe subiectul arhitecturii vernaculare din anii universitari 2017 și 2018, realizate în Universitatea de Arhitectură și Urbanism 
„Ion Mincu”, București, alături de articole semnate de specialiști și cercetători internaționali.

Ioana ZACHARIAS VULTUR, coordonator
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Vernacular technic heritage

The idea of this CSAV Journal edition appeared during the international workshop of VVITA Erasmus + 2018, while visiting an old 
fishermen village from the Lofoten Peninsula, Norway. (see page 305). 

It is a 19th century vernacular heritage site, still inhabited, where one can observe an architectural typology represented by wooden housing 
and fishermen or boat workshops, buildings partially arranged upon the cliffy seashore, on wooden piers. A special place among these 
dwellings is the fish oil press, with all the metal and wood mechanisms still working. One can observe not only a technology spread all over 
the territory of Europe and beyond, but also the way in which the technical heritage remains a ”mental landmark” for many neighbouring 
communities, a place for gathering and an ecological system, adapted also to the new climate challenges.  

On Romanian territory, such rural paleotechnical systems dating back from the Medieval Age or 19th Century are exhibited in village 
museums or are still ”in site”. Can this ”in site” technical heritage become a post-industrial answer to the revitalisation of Romanian villages ? 

The 2018 CSAV Journal edition covers the entire range of academic papers exploring the rural site and vernacular architecture, between 
theory and practice. Therefore it is about a selection of the 2017-2018 studio projects, summer schools, dissertation papers, diploma and 
doctoral research on the topic of vernacular architecture, created in or in the frame of the ”Ion Mincu” University of Architecture and 
Urbanism,  accompanied by articles signed by specialists or international researchers. 
 

Ioana ZACHARIAS VULTUR, coordinator
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Tiepolo’s frescoes back to the natural light: the assessment of 
environmental risks
Frescele lui Tiepolo înapoi în lumină naturală: evaluarea 
riscurilor de mediu
                                                                                                                               
Chiara BERTOLIN  I  Agata MLECZKOWSKA I Marcin STROJECKI
Department of Architecture and Technology – Faculty of Architecture and Design, Norwegian 
University of Science and Technology, Alfred Getz vei 3-7491 Trondheim, Norway 
Institute of Atmospheric Sciences and Climate – Italian National Research Council, Corso Stati 
Uniti 4 – 35127 Padova, Italy 
Jerzy Haber Institute of Catalysis and Surface Chemistry, Polish Academy of Sciences, ul. 
Niezapominajek 8, 30-239 Krakow, Poland

Keywords: Tiepolo`s frescoes, wall paintings, natural light, microclimate, soiling
chiara.bertolin@ntnu.no

Abstract
Several measures were implemented in 
September 2015, to protect the cycles of 
frescoes painted by Giambattista Tiepolo 
(1696-1770), and preserved inside the 
Gallery of the Diocesan Museum in 
Udine, Italy.
A multidisciplinary study was conducted 
to assess the preventive conservation 
measures in the Gallery, a room of 70 
m2 located at the first floor in the north-
western wing in the Archbishop`s Palace, 
established before the Tiepolo’s frescoes 
were shown again after decades to visitors 
under natural light conditions. The results 
achieved from the extensive monitoring 
campaign allow to recognize the effect 
of two main disturbing factors since the 
opening of the Gallery to the public after 
the conservation intervention, i.e. the 

Abstract
Mai multe măsuri au fost implementate în 
septembrie 2015, pentru a proteja frescele pictate 
de Giambattista Tiepolo (1696-1770) ce au fost 
păstrate în interiorul Galeriilor Muzeului Diecezan 
din Udine, Italia.
Un studiu multidisciplinar a fost realizat pentru 
a evalua măsurile preventive de conservare din 
galerie, o cameră de 70 m2 situată la primul etaj 
din aripa nord-vestică a Palatului Arhiepiscopiei, 
înființată înainte ca frescele lui Tiepolo să fie 
expuse din nou, după decenii vizitatorilor în 
condiții de lumină naturală. Rezultatele obținute 
din campania amănunțită de monitorizare permit 
recunoașterea efectelor a doi principali factori 
dăunători, începând cu  deschiderea galeriei 
către public după intervenția de conservare, 
adică efectele induse de lumina zilei și prezența 
vizitatorului. Înțelegerea  analizei datelor și 
discutarea rezultatelor simulării ambelor aspecte 
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effects induced by the daylight and the visitor presence. 
The understanding from data analysis and discussion 
from simulation results of both these two aspects allow 
to conclude if these new environmental conditions (i.e. a 
new “zero status”) are good enough for the preservation 
of these unique frescoes.

Future comparison (obtained with the same 
instruments/ methods) of data analysis with the “zero 
status” indicators (e.g. environmental parameters, 
moisture content, air exchange rate, deposition loss rate, 
deposition velocity, particulate matter concentration, 
surface thermal gradients) presented in this paper, will 
inform the museum staff on better or worse conditions 
for the conservation of the Tiepolo’s frescoes allowing to 
set up adaptive/ corrective interventions to improve the 
situation year after year.

Highlights
• Monitoring campaign to assess indoor microclimatic 

conditions after   conservative interventions        
established before the opening to the public of 
Tiepolo’s frescoes. 

• Focus on the risk induced by the two main disturbing 
factors after the new opening: the effects induced by 
the daylight and the visitor presence. 

• New method of data analysis for the measurements 
of moisture content collected with relative methods

• Modeling of soiling rate and comparison with the 
visitors presence

1. Introduction
The cycle of frescoes in the Archbishop’s Palace in 
Udine, Italy – today housing the Diocesan Museum – 
was painted by Giambattista Tiepolo (born in Venice 
1696 – died in Madrid in 1770), one of the most 
famous European painters of the 18th century. Between 
1726 and 1729, the artist created in Udine his earliest 
grand decorative scheme encompassing the stairwell 

permite să se ajungă la concluzia că aceste noi condiții de 
mediu (adică o nouă „stare zero”) sunt suficient de bune 
pentru conservarea acestor fresce unice.

Viitoare comparații (folosind aceleași instrumente / 
metode) a datelor de analiză cu indicatorii de “stare 
zero” (de exemplu parametrii de mediu, conținutul de 
umiditate, rata de schimb a aerului, rata pierderilor de 
depunere, viteza de depunere, concentrația particulelor, 
variația termică de suprafață) prezentată în această lucrare 
va informa personalul muzeului asupra unor condiții 
mai bune sau mai grave pentru conservarea frescelor lui 
Tiepolo, permițând să se stabilească intervenții adaptive 
/ de corectare pentru a îmbunătăți situația an după an.

De subliniat:
• Campanie de monitorizare pentru evaluarea 

condițiilor microclimatice de interior după 
intervențiile de conservare stabilite înainte de accesul 
dat publicului la frescel elui Tiepolo

• Concentrare asupra a doi factori principali de deranj 
pentru noua deschidere: efectele cauzate de lumina 
naturală și prezența vizitatorilor 

• Metodă nouă de analiză a datelor pentru măsurătorile 
cantității de umiditate acumulate prin metode 
relative

• Modelarea gradului de murdărire și compararea cu 
prezența vizitatorilor

1. Introducere
Ciclul de fresce din Palatul Arhiepiscopului din Udine, 
Italia – astăzi sediul Muzeului Diecezan - a fost pictat 
de Giambattista Tiepolo (născut la Veneția în 1696 - 
decedat la Madrid în 1770), unul dintre cei mai renumiți 
pictori europeni din secolul al XVIII-lea. Între anii 
1726 și 1729, artistul a creat în Udine cea mai veche 
schemă decorativă a sa, care cuprindea plafonul scării, 
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ceiling, the “Galleria degli Ospiti” (from here the 
Gallery) and two other representative rooms. However, 
it is unquestionably agreed that it is the several scenes 
from the Old Testament, decorating the walls and the 
ceiling of the Gallery, that reveal colour, lightness and 
spaciousness that became distinguishing traits of his 
style further developed in his mature works.

The overall objective of this study was the assessment 
of the preventive conservation measures established 
inside the Gallery, a room of 70 m2 located at the first 
floor in the north-western wing of the Archbishop`s 
Palace, before the Tiepolo’s frescoes were shown again 
after decades to visitors under natural light conditions. 
Several measures were implemented in September 2015, 
principally to limit the exposure time of the paintings 
to light and to lower the light levels in view of this new 
opening as well as to reduce risk of soiling induced by 
particulate matter (PM) suspended in the air indoors:

-  existing windows glazed with ordinary glass were 
replaced with double-glazing using laminated glass 
which lowered the light intensity and minimized 
the adverse effect of radiation in the ultraviolet and 
infrared spectral bands,

-  the artificial lighting system was changed from the 
existing halogen lamps to a LED system to reduce 
heat in the Gallery,

- curtains were installed to further filter sunlight.
Detailed technical information can be found in the 
supplementary materials part 1.

A microclimate monitoring campaign, from May 2015 
to October 2016, was carried out specifically to verify 
if the applied measures have led to the desired impacts, 
that is to say to  assess new environmental conditions 
in respect to the previous conditions in the Gallery. 
The monitoring also aimed at establishing indicators 
- linked to the most vulnerable area of frescoes - that 
allow conservation professionals to establish a reference 
level or “zero status” immediately after the applied 

“Galleria degli Ospiti” (de aici Galerie) și alte două săli 
reprezentative. Cu toate acestea, este fără îndoială știut 
că aceste scene din Vechiul Testament, ce decorează 
pereții și tavanul galeriei, sunt cele care dezvăluie 
culoarea, ușurința și spațialitatea care au devenit trăsături 
distinctive ale stilului său dezvoltat în lucrările sale de 
mai târziu.

Obiectivul general al acestui studiu a fost evaluarea 
măsurilor preventive de conservare stabilite în interiorul 
Galeriei, o cameră de 70 m2 situată la primul etaj al 
aripei de nord-vest a Palatului Arhiepiscopiei, înainte ca 
frescele lui Tiepolo să fie, din nou, după decenii arătate 
vizitatorilor în condiții de lumină naturală. Mai multe 
măsuri au fost puse în aplicare în septembrie 2015, în 
principal pentru a limita timpul de expunere la lumină al 
picturilor și pentru a reduce nivelul de lumină în vederea 
acestei noi deschideri, precum și pentru a reduce riscul 
de murdărire indusă de pulberile suspendate în aerul 
interior:

-  ferestrele existente cu sticlă obișnuită au fost 
înlocuite cu geamuri duble folosind sticlă laminată, 
care a redus intensitatea luminii și a minimizat 
efectul advers al radiației în benzile spectrale ultra-
violete și infraroșu,

-  sistemul de iluminare artificială a fost schimbat de 
la lămpile cu halogen existente la un sistem LED 
pentru a reduce căldura în galerie,

- au fost instalate draperii pentru a filtra și mai mult 
lumina soarelui .

Informații tehnice detaliate pot fi găsite în materialele 
suplimentare, partea 1.

A fost întreprinsă o campanie de monitorizare a 
microclimatului, din mai 2015 până în octombrie 2016, 
în mod specific pentru a verifica dacă măsurile aplicate 
au condus la impactul dorit, și anume să evalueze noile 
condiții de mediu în raport cu condițiile anterioare din 
galerie. De asemenea, monitorizarea a avut drept scop 
stabilirea de indicatori - legați de cea mai vulnerabilă 
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Fig. 1a. Gallery plan and vertical section with the construction details of the wall with the frescoes: masonry (MW, red arrow) and wooden 
frame (WW, brown arrow). The locations of indoor measuring points for continuous monitoring, are marked with red dots (temperature, relative 
humidity, carbon dioxide and particle number concentration) and with cyan dot for outdoor particle number concentration. Planul și secțiunea 
verticală a galeriei cu detaliile constructive ale peretelui cu fresce: zidărie (MW, săgeata roșie) și rama de lemn (WW, săgeata maro). Localizarea, 
poziția punctelor de măsurare interioară pentru monitorizare continuă sunt marcate cu puncte roșii (temperatură, umiditate relativă, dioxid de 
carbon și concentrație a numărului de particule) și cu albastru Cyan pentru concentrația numărului de particule din exterior. 
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Fig. 1b. Locations of the surface/ subsurface moisture content spot measurements carried out during the seasonal monitoring surveys. 
Yellow circles for WW, light brown circles for MW. Pozițiile punctelor  măsurate care conțin umezeală  de pe suprafață / substrat obținute pe 
parcursul releveelor de monitorizare.    
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measures, that could be used in the future to assess the 
environmentally induced risks in the Gallery over time.

2. Methods

2.1. Description of the Gallery

The Gallery is of a trapezoidal shape, approximately 
17.5 m long, 4 m wide and 5.3 m high. The wall that 
constitutes the longer base of the trapezoid has five 
windows and the opposite wall, which has no openings, 
preserves (together with the painted ceiling) the cycle of 
Tiepolo’s frescoes (Fig. 1a). The frescoed wall is made 
of masonry along approximately two thirds of its length 
(MW), the rest consists of the wooden frame (WW) 
(thicknesses of the two fragments of the wall are given 
in Fig.1a).  The Gallery, on the shorter lateral side has an 
entrance door connecting to the adjacent Throne Room 
and, through this room, to the monumental staircase. 
The wall on the side opposite to the entrance has a 
window-door facing the north side and churchyard of 
the St. Antony’s church. 

2. Monitoring
The monitoring consisted of two kinds of measurements: 
continuous measurements of several environmental 
parameters over a prolonged period of time and seasonal 
monitoring surveys of the moisture content and surface 
temperature by spot measurements at a number of 
points in the Gallery.

 
2.2.1. Continuous monitoring 
Continuous monitoring of temperature (T) and relative 
humidity (RH) was carried out from 19 May 2015 
till 14 October 2016 at an interval of 15 minutes in 2 
locations (TESTO 175 H1 Datalogger), in proximity 
of the frescoes - at the distance of 50 mm from painted 

zonă a frescelor - care să permită profesioniștilor din 
domeniul conservării să stabilească un nivel de referință 
sau “stare zero” imediat după ce măsurile au fost aplicate, 
care ar putea fi utilizat în viitor pentru evaluarea riscurilor 
induse de mediu în Galerie în timp.

2. Metode

2.1. Descrierea Galeriei

Galeria are o formă trapezoidală, de aproximativ 17,5 
m lungime, 4 m lățime și 5,3 m înălțime. Zidul care 
formează baza mai lungă a trapezului are cinci ferestre, 
iar peretele opus, care nu are deschideri, păstrează 
(împreună cu tavanul vopsit) ciclul frescelor lui Tiepolo 
(Fig. 1a). Peretele cu fresce este realizat din zidărie 
de-a lungul a aproximativ două treimi din lungimea sa 
(MW), restul fiind din cadre din lemn (WW) (grosimea 
celor două fragmente ale peretelui este dată în Fig.1a). 
Galeria, pe partea laterală mai scurtă, are o ușă de intrare 
care se conectează la camera adiacentă a tronului, și, prin 
această cameră, la scara monumentală. Zidul de pe partea 
opusă intrării are o ușă - fereastră orientată spre partea de 
nord și biserica bisericii Sf. Anton. 

2. Monitorizarea
Monitorizarea a constat în două tipuri de măsurători: 
măsurători continue ai câtorva parametri de mediu 
pe o perioadă lungă de timp și studii de monitorizare 
sezonieră ale conținutului de umiditate și a temperaturii 
suprafeței prin măsurători punctuale pentru un număr 
de poziții din Galerie.

 
2.2.1. Monitorizarea continuă 
Monitorizarea continuă a temperaturii (T) și a umidității 
relative (RH) a fost efectuată de la 19 mai 2015 până la 
14 octombrie 2016 într-un interval de 15 minute în 2 
locații (TESTO 175 H1 Datalogger), în apropierea 
frescelor - la distanță de 50 mm de suprafața vopsită 
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surface and 1.6 m from the floor level (Fig. 1a). The 
locations allowed two areas – WW and MW – differing 
in construction to be monitored. The temperature 
sensors was a Negative Temperature Coefficient (NTC) 
thermistor with 0.1 °C resolution while the RH sensor 
was a capacitive sensors with 0.1% resolution and less than 
1% long-term drift (after 1 year) at the room conditions 
in the Gallery. The sensors met the requirements of the 
respective European standards [1,2].

Particle number (PN) concentration in the gallery 
were monitored with the measuring system consisting 
of three laser particle counters (DC1700, Dylos Corp., 
USA). One sensor was used for monitoring outside the 
building and two sensors were located, respectively, close 
to the entrance to the gallery and at the end of the gallery 
to assess the spatial variability of the PN concentration 
there. The PN concentrations were simultaneously 
measured in two size fractions 0.3-1.0 and >1 μm termed 
fine and coarse particle modes, respectively. Additionally, 
a carbon dioxide (CO2) sensor (GMP222, Vaisala Inc., 
Finland) combined with a HOBO Micro Station Data 
Logger (H21-002, Onset Computer Corporation, USA) 
was located at the entrance to the gallery to measure the 
concentration of visitor-generated CO2. PN and CO2 
concentrations were recorded every five minutes. The 
measurements were conducted from September 2015 to 
October 2016 in conjunction with the opening of the 
gallery to the visitors. The calculation method used to 
estimate the process of particle penetration is described 
in the supplementary materials part 2.

2.2.2. Seasonal monitoring surveys 
In the period of continuous monitoring, seasonal 
monitoring surveys of moisture content (MC) at 
surface/subsurface layer (within the depth of 20 mm) by 
spot measurements using a TROTEC T650 capacitive 
instrument and surface temperature using a FLIR B400 
IR camera were conducted. The dates of the surveys are 
given in Table 1. 

și la 1,6 m de la cota pardoselei (Fig. 1a). Locațiile au 
permis două zone diferite în construcție - WW și MW 
-, să fie monitorizate . Senzorii de temperatură au fost un 
termistor cu coeficient de temperatură negativă (NTC) 
cu rezoluție de 0,1 ° C, în timp ce senzorul RH a fost 
un senzor capacitiv cu rezoluție de 0,1% și un decalaj 
pe termen lung mai mic de 1% (după 1 an) în condițiile 
camerei în Galerie. Senzorii au îndeplinit cerințele 
standardelor europene respective [1,2].

Concentrația numărului de particule (PN) din galerie 
a fost monitorizată cu ajutorul sistemului de măsurare 
alcătuit din trei contoare de particule laser (DC1700, 
Dylos Corp., SUA). Un senzor a fost utilizat pentru 
monitorizarea în afara clădirii și doi senzori au fost 
localizați, respectiv, aproape de intrarea în galerie 
și la sfârșitul galeriei pentru a evalua variabilitatea 
spațială a concentrației numărului de particule acolo. 
Concentrațiile PN s-au măsurat simultan în două fracții 
de mărime 0,3-1,0 și> 1 μm, denumite respectiv moduri 
de particule fine și grosiere . În plus, un senzor de dioxid 
de carbon (GMP222, Vaisala Inc., Finlanda), combinat 
cu un HOBO Micro Station Data Logger (H21-002, 
Onset Computer Corporation, SUA), a fost amplasate 
la intrarea în galerie pentru a măsura concentrația CO2 
generată de vizitatori. Concentrațiile PN și CO2 au 
fost înregistrate la fiecare cinci minute. Măsurătorile 
au fost efectuate între septembrie 2015 și octombrie 
2016, simultan cu deschiderea galeriei către vizitatori. 
Metoda de calcul utilizată pentru estimarea procesului 
de penetrare a particulelor este descrisă în materialele 
suplimentare partea a 2-a.

2.2.2. Sondaje de monitorizare sezonieră 
În perioada de monitorizare continuă s-au efectuat 
anchete de monitorizare sezonieră a conținutului de 
umiditate (MC) la nivelul stratului de suprafață / 
subteran (în adâncimea de 20 mm) prin măsurători la 
fața locului folosind un instrument capacitiv TROTEC 
T650 și temperatura de suprafață utilizând o cameră 
FLIR B400 IR. Datele anchetelor sunt prezentate în 
Tabelul 1. 
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Table 1
Dates of the seasonal monitoring surveys of moisture 
content and surface temperature at surface/subsurface 
layer of the walls.

The measuring points were selected at the height of 
1.6 m from the floor level at which the frescoes were 
affected by the solar radiation, on areas not gilded and 
not visibly deteriorated to reduce the uncertainty of the 
measurements (Fig. 1b). The measurements collected 
with the capacitive sensor had several uncertainties 
[3,4] as they are affected by the varying properties of 
the painted substrates: density of wooden material and 
presence of knots for WW, discontinuities in the masonry 
structure and presence of salts or their solutions for MW 
(i.e. in deliquescent form), and, for both the wooden 
and masonry substrate by aging and degradation (e.g. 
insect infestation), delamination of the pictorial layer 
from the substrate, surface contamination or presence 
of metal elements or layers (gilding). An additional 
uncertainty of the measurements is due to the gradient 
of moisture content through the walls. The capacitance 
measurement is a relative method of determining the 
moisture content in materials expressed in arbitrary units 
(U.A.). The measurements are meaningful only in terms 
of comparisons between readings at different points 
of the wall built of the same material and/or between 
measurements taken at the same point at subsequent 
time intervals (e.g. in different seasons).

Tabelul 1
Date ale studiilor de monitorizare sezonieră a 
conținutului de umiditate și a temperaturii suprafeței la 
nivelul stratului de suprafață / substrat al pereților.

Punctele de măsurare au fost selectate la înălțimea 
de 1,6 m de la nivelul podelei unde frescele au fost 
afectate de radiația solară, pe suprafețe care nu au fost 
aurite și nu au fost deteriorate în mod vizibil pentru 
a reduce incertitudinea măsurătorilor (Fig. 1b). 
Măsurătorile colectate cu senzorul capacitiv au avut 
mai multe incertitudini [3,4] deoarece sunt afectate de 
proprietățile diferite ale substraturilor pictate : densitatea 
materialului lemnos și prezența nodurilor pentru 
WW, discontinuitățile în structura zidăriei și prezența 
sărurilor sau a soluțiilor din săruri pentru MW (adică în 
formă deliquescentă/lichefiabilă) și, pentru substratul de 
lemn, cât și pentru zidărie, prin îmbătrânire și degradare 
(de exemplu infestarea cu insecte) , delaminarea stratului 
de pictură din substrat, contaminarea suprafeței sau 
prezența elementelor sau straturilor metalice (aurire). 
O incertitudine suplimentară a măsurătorilor se 
datorează gradientului conținutului de umiditate prin 
pereți. Măsurarea capacității este o metodă relativă de 
determinare a conținutului de umiditate din materialele 
exprimată în unități arbitrare (U.A.). Măsurătorile sunt 
semnificative numai în ceea ce privește comparațiile 
dintre citirile din diferite puncte ale peretelui construite 
din același material și / sau între măsurătorile efectuate în 
același punct la intervale de timp ulterioare (de exemplu 
în anotimpuri diferite).
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The IR camera returns the value of the surface 
temperature of an object in the form of a thermographic 
image of the object reproduced with the aid of a false 
colour scale. The technique provided information on 
surface temperatures, especially temperature gradients 
on large spatial dimensions, important for the cycle 
of frescoes monitored in the Gallery. The technical 
specifications of the IR camera used in the monitoring 
were as follows: spectral range from 7,5 to 13 µm, field 
of view at 0.4 m - 25°x19°, instantaneous field of view 
of 1,36 mRad, thermal sensitivity at room temperature 
of 0,05 °C, IR resolution of 320x240 and accuracy of 
the measurement of ± 2% of readings. Corrections for 
emissivity of the material, reflected temperature and 
environmental T and RH values were applied during the 
processing of each scanned image.

3. Results

3.1. Air exchange rate
The air exchange rate (AER) was determined by fitting 
an exponential decay curve to the difference between the 
recorded indoor concentration of CO2 after the visitors 
left the Gallery, and the outdoor CO2 concentration. It 
should be noted that AER thus determined is expressed 
as air volume added to or removed from a building space 
that is considered to be a single zone. 40 time series 
(events), spanning the whole monitoring period, were 
analysed and the calculated average was 0.14 ± 0.04 h-1 
– the standard deviation illustrating the event-to-event 
variability of the parameter. The AER value determined, 
points to a good air tightness of the building envelope 
with carefully fixed window frames and fittings.

Camera IR returnează valoarea temperaturii de suprafață 
a unui obiect sub forma unei imagini termografice a 
obiectului reprodus cu ajutorul unei scări de culoare 
false . Tehnica a furnizat informații despre temperaturile 
de suprafață, în special variațiile de temperatură pe 
dimensiuni spațiale mari, importante pentru ciclul 
frescelor monitorizate în Galerie. Specificațiile 
tehnice ale camerei IR utilizate în monitorizare au fost 
următoarele: intervalul spectral de la 7,5 până la 13 μm, 
câmpul de vizibilitate la 0,4 m - 25 ° x19 °, câmpul de 
vizualizare instantaneu de 1,36 mRad, sensibilitatea 
termică la temperatura camerei de 0,05 ° C, rezoluția 
IR de 320x240 și precizia măsurării de ± 2% din citiri. 
Corecțiile privind emisivitatea materialului, temperatura 
reflectată și valorile de mediu T și RH au fost aplicate în 
timpul procesării fiecărei imagini scanate .

3. Rezultate

3.1. Rata de schimb a aerului
Rata de schimb a aerului (AER/RSA) a fost determinată 
prin compararea unei curbe exponențiale de decădere 
cu diferența dintre concentrația de CO2 înregistrată 
în interior după ce vizitatorii au părăsit Galeria și 
concentrația exterioară de CO2. Trebuie remarcat faptul 
că AER astfel determinat este exprimat ca volum de 
aer adăugat sau eliminat dintr-un spațiu al unei clădiri 
considerat a fi o singură zonă. Au fost analizate 40 de serii 
de timp (evenimente), care au acoperit întreaga perioadă 
de monitorizare, iar media calculată a fost de 0,14 ± 
0,04 h-1 - deviația standard care ilustrează variabilitatea 
evenimentului la eveniment a parametrului. Valoarea 
AER determinată indică o etanșeitate bună a anvelopei 
clădirii, cu tâmplărie și feronerie montate cu atenție.
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3.2. Microclimate in the Gallery 

Diurnal and seasonal changes of T, RH in the Gallery 
during the entire monitoring, as well as of humidity 
mixing ratio (MR) i.e. the (dimensionless) ratio of the 
mass of water vapour (mWV) to the mass of dry air (mA), 
calculated from T and RH, are shown in Fig. 2. in the 
form of maps.

3.2. Microclimat în galerie 

Schimbările zilnice și sezoniere ale T și RH în galerie 
în timpul întregii monitorizări, precum și raportul 
de amestecare a umidității (MR), adică raportul (fără 
dimensiuni) al masei vaporilor de apă (mWV) la 
masa aerului uscat (mA) , calculate din T și RH, sunt 
prezentate în figura 2 sub formă de hărți.

Fig. 2. Records of T, RH and humidity mixing ratio (MR) in the Gallery between June 2015 and August 2016 period. The upper and 
lower areas marked with black rectangles indicate summer periods of 2015 and 2016, before and after the implementation of the preventive 
conservation measures. Înregistrările de T, RH și ale gradului de amestec al umidității (MR) în Galerie în perioada iunie 2015 - august 2016. 
Zonele superioare și inferioare marcate cu chenare negre indică perioadele de vară din 2015 și 2016, înainte și după implementarea măsurilor 
preventive de conservare. 
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În cea mai mare parte a anului, temperatura era în 
intervalul de 15 - 25 ° C, recomandată de obicei 
pentru confortul omului în muzee [5]. Doar scăderile 
temperaturii în ianuarie și februarie, și creșterile acesteia 
în iulie și august ar fi putut provoca un disconfort 
vizitatorilor. Instalarea unei noi sticle ce filtrează 
radiațiile în ferestre, a perdelelor și a noului sistem de 
iluminare a îmbunătățit ușor starea în timpul verii 2016, 
comparativ cu 2015, păstrând temperatura sub 27 ° C.

Variațiile RH înregistrate în Galerie au rămas în limitele 
clasei de control al climei A ASHRAE [5], care poate 
fi considerată ca fiind perfect sigură pentru conservarea 
frescelor, având în vedere sensibilitatea scăzută la ciclurile 
RH. Trebuie remarcat faptul că cele două veri din 2015 
și 2016 diferă în tiparele RH înregistrate, datorită 
măsurilor preventive de conservare implementate. În 
vara anului 2015, RH din galerie a atins 45% pentru 
o perioadă lungă de timp datorită combinației relativ 
scăzute de MR în exterior și a efectului de încălzire în 
cameră. Prin contrast, RH a crescut pentru o perioadă 
până la 64% în vara anului 2016, datorită efectului redus 
de încălzire din cameră.

În Fig. 3, diferența dintre MR interior și exterior este 
comparată cu intensitatea precipitațiilor și numărul de 
vizitatori din Galerie, două surse de posibile creșteri pe 
termen scurt ale MR interior și, în consecință, RH. Datele 
indică în mod clar o etanșeitate bună a anvelopantei 
clădirii cu tâmplărie și feronerie a ferestrelor fixate 
cu atenție și un schimb scăzut de aer între interior și 
exterior. Nici impactul vizitatorilor, din punct de vedere 
al umidității eliberate, nu putea fi observat în datele MR .

For most of the year, the temperature was within the 
range of 15 – 25 oC, usually recommended for human 
comfort in museums [5]. Only the temperature decreases 
in January and February and increases in July and 
August might have caused some discomfort to visitors. 
The installation of new glazing filtering radiation, 
curtains and the new lighting system slightly improved 
the condition during summer 2016 when compared to 
2015, keeping the temperature below 27 °C.

RH variations recorded in the Gallery stayed within the 
limits of ASHRAE class A of climate control [5] which 
can be regarded as perfectly safe for the preservation of 
the frescoes, bearing in mind their low sensitivity to RH 
cycles. It should be noted that the two summers of 2015 
and 2016 differed in the RH patterns recorded, owing 
to the preventive conservation measures implemented. 
In the summer of 2015, the RH in the Gallery reached 
45% for a prolonged time period of time due to the 
combination of relatively low MR outdoors and the 
warming effect in the room. In contrast, RH increased 
for a period up to 64% in the summer of 2016 due to the 
reduced warming effect in the room.

In Fig. 3, difference between the indoor and the 
outdoor MR is compared with the intensity of rainfall 
and the number of visitors in the Gallery, two sources 
of possible short-term increases in the indoor MR, and 
in consequence RH. The data clearly point to a good air 
tightness of the building envelope with carefully fixed 
window frames and fittings, and a low air exchange 
between the interior and the outdoors. Neither the 
impact of visitors, in terms of the moisture released, 
could be traced in the MR data.
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Fig. 3. Daily rainfall in June 2015- August 2016 period in Udine (left), difference between the indoor and outdoor MR (centre) and the 
number of visitors in the Gallery, plotted as the 2-hour central running average (right). Precipitațiile zilnice în perioada iunie 2015 - august 
2016 în Udine (stânga), diferența dintre MR de interior și de exterior și numărul de vizitatori în Galerie, reprezentat ca medie a 2 ore de rulare 
(dreapta).  
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3.3. Măsurătorile cantității de umiditate

Măsurătorile conținutului de umiditate (MC) la nivelul 
stratului de suprafață / subsuprafață al frescelor au fost 
interpretate în termeni de deviație a unei valori locale de 
la ΔMC medie exprimată în %: 

Abordarea a ținut cont de caracterul relativ al tehnicii de 
măsurare care a furnizat informații fiabile numai în ceea 
ce privește comparațiile dintre măsurătorile efectuate 
în diferite puncte ale peretelui (compararea spațială) 
sau între măsurători făcute în același punct, dar în 
diferite sezoane (comparație temporală ). Valorile ΔMC 
cartografiate pe fresce au relevat materialul specific al 
substratului (zidărie MW sau lemn WW) și expunerea 
unei anumite suprafețe de perete la lumina soarelui așa 
cum este ilustrat în Fig. 4.

Intervalele ΔMC au fost între + 15% și -25% și între 
+ 12% și -10% față de WW și, respectiv, MW. Valorile 
ΔMC excepțional de mari au fost demonstrate prin 
măsurarea punctelor 1 și 4 care au fost localizate la 
discontinuitățile dintre WW și MW. În aceste zone de 
„discontinuitate”, fisurile și crăpăturile au fost observate 
în trecut, iar lucrările de restaurare din trecut au fost 
concentrate (a se vedea materialul suplimentar partea 3).

3.3. Moisture content measurements

The measurements of moisture content (MC) at surface/
subsurface layer of the frescoes were interpreted in terms 
of the anomaly or deviation of a local value from the 
mean ΔMC expressed in %:

 
The approach took into account the relative character 
of the measuring technique which provided reliable 
information only in terms of comparisons between 
measurements taken at different points of the wall (the 
spatial comparison) or between measurements takes 
at the same point but in different seasons (temporal 
comparison). The ΔMC values mapped over the frescoes 
revealed the specific material of the substrate (masonry 
MW or wood WW) and exposure of a given wall area to 
sunlight as illustrated in Fig. 4.

The ΔMC ranges were between +15% and -25% 
and between +12% and -10% over WW and MW, 
respectively. The exceptionally high ΔMC values were 
shown by measuring points 1 and 4 which were located 
at the discontinuities between WW and MW. On these 
‘discontinuity’ areas, fissures and cracking were observed 
in the past and past restoration works were concentrated 
(see supplementary material part 3).
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3.4. Temperatura de suprafață

Imaginile IR au fost utilizate pentru a monitoriza 
radiația solară directă și difuză care penetrează ferestrele 
și iluminează frescele și pentru a evalua efectul de filtrare 
a luminii solare ale noilor geamuri și perdele instalate în 
galerie. Sunt simulate orele zilei dealungul anului (ora 
locală a soarelui) atunci când fazele soarelui lovesc direct 
frescele lui Tiepolo (a se vedea materialul suplimentar 
partea 4), rezultatele simulării pentru ianuarie și iulie sunt 
arătate în figura 5 ca exemplu. Indicatorul termometric 
este diferența de temperatură (ΔT) dintre temperatura 
suprafeței peretelui obținută ca date pixel pe imaginea 
IR și temperatura aerului măsurată în același momentΔ. 
În elaborarea datelor, zonele cu radiație solară difuză și 
directă s-au diferențiat pe WW și MW.

3.4. Surface temperature

The IR images were used to monitor the direct and 
diffuse solar radiation penetrating through the windows 
and illuminating the frescoes, and to evaluate the 
sunlight filtering effect by new glazing and curtains, 
installed in the Gallery. Annual hours of the day (local 
solar time) when sunlight directly hits the Tiepolo’s 
frescoes were simulated (see supplementary material 
part 4), results of the simulation for January and July 
are shown in Fig. 5 as an example. The thermometric 
indicator is the temperature difference (ΔT) between 
the surface temperature of the wall obtained as pixel 
data on the IR image and the air temperature measured 
at the same instant. In the data elaboration, areas with 
diffuse and direct solar radiation were distinguished on 
the WW and the MW.

Fig. 4. Moisture content variation expressed in percentage on the walls inside the Gallery (wooden wall =WW; masonry wall = MW), before 
(a) and after (b) the preventive conservation measures (direct radiation). Variația conținutului de umiditate exprimată în procente pe pereții din 
interiorul Galeriei (peretele de lemn = WW, peretele zidărie = MW), înainte (a) și după (b) măsurile preventive de conservare).
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Când, în interiorul Galeriei, pereții sunt în echilibru doar 
cu radiații difuze (Fig. 6a.), temperatura pe suprafața 
peretelui diferă de cea a aerului interior cu aproximativ 
+/- 1,5 ° C pe tot parcursul anului. Așa cum era de 
așteptat, temperatura medie a suprafeței pereților crește 
în funcție de temperatura camerei atunci când radiația 
solară atinge direct frescele (Fig. 6b.).

Gradientul termic definit ca diferența maximă de 
temperatură dintre măsurătorile pe o suprafață extinsă 
a WW și MW este reprezentat grafic în Fig.7.  Când 
pereții erau la echilibru doar cu radiații difuze (Fig.7a.), 
o stratificare termică ușoară a fost observată de-a lungul 
axei verticale a WW și MW . O variabilitate mai mare 
în ceea ce privește omogenitatea spațială a temperaturii 
suprafeței a fost observată în timpul verii și toamnei. O 
situație mai stabilă a fost observată în timpul iernii și al 
primăverii . 

When, inside the Gallery, the walls are in equilibrium 
with diffuse radiation only (Fig. 6a.), the wall surface 
temperature differs from that of the indoor air by about 
+/- 1,5 °C throughout the year. As expected, the average 
wall surface temperature increases in respect to the room 
temperature when the solar radiation directly hits the 
frescoes (Fig. 6b.).

Thermal gradient defined as maximum temperature 
difference between the measurements over an extended 
area of both the WW and the MW is plotted in Fig. 
7.  When the walls were in equilibrium with diffuse 
radiation only (Fig. 7a.), a slight thermal stratification 
was observed along the vertical axis of both WW and 
MW. A higher variability in terms of spatial homogeneity 
of the surface temperature was observed during summer 
and fall. A more steady situation was instead observed in 
winter and spring. 

Fig. 5. Simulation of the annual hours of the day (local solar time) when sunlight hits the Tiepolo’s frescoes in January (a) and July (b).
 Simulare a orelor anuale ale zilei (ora solară locală) când soarele atinge frescele lui Tiepolo în Ianuarie,  
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Atunci când radiația solară atinge frescele direct (Fig. 
7b.), a fost observat un gradient termic crescut de-a 
lungul axei verticale pe MW în perioada anterioară 
implementării măsurilor de conservare comparativ cu 
perioada de după intervenție (i.e. din toamna 2015).

 

When the solar radiation directly hits the frescoes (Fig. 
7b.), an increased thermal gradient along a vertical 
axis was observed on the MW in the period before the 
implementation of the conservation measures when 
compared to the period after the intervention (i.e. since 
Fall 2015).

Fig. 6. ΔT between the wall and air temperature for the diffuse (a) and direct (b) solar radiation. ΔT între temperatura peretelui și a aerului 
pentru radiația solară difuză (a) și directă (b).  

Fig. 7. Average thermal gradient on the frescoed wall for the diffuse (a) and direct (b) solar radiation. Gradientul mediei termice pe peretele 
cu frescă pentru radiația solară difuză (a) și directă (b).    
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3.5. Particles of outdoor and indoor origin

The data recorded by the two PN concentration sensors 
located at the entrance and at the end of the Gallery 
pointed to the effective mixing of the air leading to a 
homogenous distribution of particles within the whole 
room volume. Therefore, only the data recorded at the 
end of the gallery will be used to illustrate the indoor 
PN concentration profiles. There is a clear evidence that 

3.5. Particule de origine exterioară și interioară 

Datele înregistrate de cei doi senzori de concentrație 
PN localizați la intrare și la capătul Galeriei au indicat 
amestecarea efectivă a aerului conducând la o distribuție 
omogenă a particulelor în întregul volum al camerei. Prin 
urmare, numai datele înregistrate la sfârșitul galeriei vor 
fi folosite pentru a ilustra profilurile de concentrație PN 
interioară. Există dovezi clare că concentrațiile PN din 

Fig. 8. Number concentrations of fine (0.3 – 1 µm) and coarse (> 1 µm) particles measured indoors and outdoors at the Tiepolo Gallery in 
January/February 2016. Concentrațiile de particule fine (0.3 – 1 µm) și grosiere (> 1 µm) măsurate la interior și exterior la Galeria Tiepolo în 
ianuarie / februarie 2016. 
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Fig. 9. Number concentrations of fine (0.3 – 1 µm) and coarse (> 1 µm) particles measured indoors and outdoors at the Tiepolo Gallery on 
January 24-27, 2016 as well as simulated for a hypothetical infiltration of outdoor air directly through the gaps in windows frames and fittings 
into the Gallery. Concentrațiile de particule fine (0.3 – 1 µm) și grosiere (> 1 µm) măsurate la interior și exterior la Galeria Tiepolo în 24-27 
ianuarie 2016, precum și cele simulate pentru o ipotetică infiltrație de aer din exterior direct prin golurile (lacunele) din ramele ferestrelor și prin 
închizători în Galerie.
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Fig. 10. Number concentrations of fine (0.3 – 1 µm) and coarse (> 1µm) particles indoors and outdoors measured at the Tiepolo Gallery 
in February 2016. Numbers of visitors and visitor-generated CO2 concentrations correlate with coarse particle emissions. Concentrațiile de 
particule fine (0.3 – 1 µm) și grosiere (> 1 µm) măsurate la interior și exterior la Galeria Tiepolo în februarie 2016. Valori de CO2 generate de 
vizitatori se corelează cu emisiile de particule grosiere. 
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exterior în ambele tipuri de mărimi a particulelor sunt 
cele mai ridicate în timpul iernii. Prin urmare, relațiile 
dintre profilul exterior și cel interior al concentrațiilor 
PN au fost interpretate pentru zece zile selectate în 
ianuarie / februarie 2016 raportate în figura 8. Fig. 8. 

Efectul poluării în aer liber este evident în special la 
sfârșitul lunii ianuarie, când o creștere pe timp de o 
săptămână a nivelurilor PN pe ambele dimensiuni a dus 
la o creștere a concentrațiilor PN în interior (Fig.9.). 
Cu toate acestea, capacitatea de filtrare a anvelopei 
clădirii a fost considerabil diferită pentru particulele 
fine și grosiere. Reducerea observată a concentrațiilor 
particulelor fine sau grosiere în interior a fost de 3 și, 
respectiv, de 30 de ori, comparativ cu cea exterioară, 
ceea ce indică o bună etanșeitate a ferestrelor care filtrau 
efectiv particulele grosiere. Ca rezultat, particulele 
grosolane ce provin din exterior au contribuit neglijabil 
la concentrațiile PN totale în interior, deși profilul 
de concentrație a particulelor grosiere considerabil 
amortizat a reflectat atât tendințele pe termen lung, cât 
și fluctuațiile de concentrație pe termen scurt.

Punctele de observare indică mișcarea aerului poluat 
prin deschiderea ușii din încăperea adiacentă, mai 
degrabă decât infiltrarea directă a aerului exterior 
în galerie prin golurile situate în ramele și feroneria 
ferestrelor. Acest lucru a fost într-adevăr confirmat prin 
calcularea concentrației PN interne a particulelor din 
concentrația PN exterioară folosind ecuația conservării 
masei (materiale suplimentare, partea 2), presupunând 
infiltrarea aerului exterior direct prin golurile din 
ferestrele galeriei. Valoarea medie AER de 0,14 h-1, 
determinată în acest studiu, și o valoare relativ scăzută a 
factorului de penetrare (P) de 0,5, reflectând capacitatea 
bună de etanșeitate și filtrare a ferestrelor, au fost utilizate 
la calcul. Ratele pierderii de depunere (k) de 0,05 au fost 
calculate presupunând viteza de depunere (vd) de 1,4 
· 10-5 ms-1 caracteristică condițiilor de debit redus de 
aer și rugozitate scăzută a suprafeței corespunzătoare 

the outdoor PN concentrations in both particle size 
modes are highest in winter. Therefore, the relationships 
between outdoor and indoor profiles of the PN 
concentrations were interpreted for ten selected days in 
January/February 2016 reported in Fig. 8. 

The effect of the outdoor pollution is particularly 
evident at the end of January when a week-long increase 
in the outdoor PN levels in both size ranges, led to an 
increase in the PN concentrations indoors (Fig.9.). 
However, the filtering capacity of the building envelope 
differed considerably for fine and coarse particle modes. 
The observed reduction of the fine or coarse particle 
concentrations indoors was 3 and 30 times, respectively, 
when compared to the outdoors which points to good 
tightness of windows effectively filtering the coarse 
particles. As the result, coarse particles of outdoor 
origin made a negligible contribution to the overall 
PN concentrations indoors, though the considerably 
dampened coarse particle concentration profile mirrored 
both the long-term tendencies and the short-term 
concentration fluctuations.

The observation points to the motion of the polluted 
air through the door opening from the adjacent room 
rather than the direct infiltration of the outdoor air 
into the gallery through gaps located in frames and 
fittings of the windows. This was indeed confirmed by 
calculating the indoor PN concentration of particles 
from the outdoor PN concentration with the use of mass 
conservation equation (supplementary materials part 2), 
assuming the infiltration of outdoor air directly through 
the gaps in the gallery’s windows. The average AER value 
of 0.14 h-1, determined in this study, and a comparatively 
low value of the penetration factor (P) of 0.5, reflecting 
good tightness and filtering capacity of the windows, 
were used in the calculation. Deposition loss rates (k) 
of 0.05 was calculated assuming the deposition velocity 
(vd) of 1.4·10-5 ms-1 characteristic of the conditions of 
low air flows and low surface roughness in the gallery 



CSAV Journal  2 0 1 8
             289 

galeriei [6]. S-a obținut o deplasare mult mai mică de 
aproximativ 3 ore (3 h) între variațiile concentrațiilor de 
particule în exterior și cele simulate în interior, excluzând 
infiltrarea directă a particulelor de origine exterioară în 
Galerie ca un proces notabil (Fig.9.).

La rândul său, variațiile concentrațiilor PN de-a lungul 
mai multor zile, la jumătatea lunii februarie 2016, au 
permis interpretarea surselor predominante de interior 
(Fig.10.). Au fost observate mai multe creșteri cu valori 
înalte, de durată scurtă a profilurilor de concentrație ale 
particulelor grosiere (> 1 μm), care nu au fost însoțite 
de nici o creștere vizibilă a concentrației de particule fine 
. Într-adevăr, amplitudinile acestor creșteri de durată 
scurtă a concentrațiilor particulelor grosiere, corelate cu 
numărul de vizitatori și timpul petrecut în galerie, au fost 
indicate indirect prin creșterea concentrațiilor de CO2.

  

4. Dezbatere
Rezultatele obținute din campania de monitorizare 
extensivă permit recunoașterea efectelor celor doi 
factori principali deranjatori de la deschiderea Galei 
către public după intervenția de conservare aplicată în 
septembrie 2015, și anume efectele induse de lumina zilei 
și de prezența vizitatorilor. Discuția acestor două aspecte 
permite să se ajungă la concluzia dacă acest nou „status 
zero” în Galerie este suficient de bun pentru conservarea 
frescelor .
Efectele luminii naturale:
Diferitele tipuri de daune specifice spectrului de radiații 
UV, lumină și IR rezultă din diferitele lor energii fotonice 
. Fotochimia (și decăderea mecanică indusă) care stă 
la baza multor produse de culoare galbenă, cretarea și 
slăbirea este tipică expunerii la radiații UV, în timp ce cea 
a decolorării culorilor este tipică pentru domeniul vizibil 
al radiației și, în final, fotonii IR, nefiind suficient de 

[6]. A much smaller shift of approximately 3 hours (3h) 
between variations of particle concentrations outdoors 
and simulated indoors was obtained, excluding direct 
infiltration of the particles of outdoor origin into the 
Gallery as a noticeable process (Fig.9.).

In turn, the variations of PN concentrations during 
several days in mid-February 2016 allowed the 
predominant indoor sources to be interpreted (Fig.10.). 
Several sharp, short-lasting increases in the concentration 
profiles of coarse particles (> 1 μm), not accompanied by 
any visible increases in the fine particle concentration, 
were observed. The observations can be correlated 
with visitor movement (re-suspension and/or dust and 
fibres detached from clothes). Indeed, the magnitudes 
of these short lasting increases in the coarse particle 
concentrations correlated with number of visitors and 
time they spent in the gallery, indicated indirectly by 
increases in the CO2 concentrations.

  
4. Discussion
The results achieved from the extensive monitoring 
campaign allow to recognize the effect of the two main 
disturbing factors since the opening of the Gallery to 
the public after the conservative intervention applied in 
September 2015,  i.e. the effects induced by the daylight 
and the visitor presence. The discussion of both these 
two aspects permits to conclude if this new “zero status” 
in the Gallery is good enough for the preservation of the 
frescoes.
Daylight Effects:
The different types of damage typical of UV, light 
and IR range of radiation spectrum result from their 
different photon energies. The photochemistry (and 
induced mechanical decay) that underlies much of the 
yellow-by-products, chalking and weakening is typical of 
UV exposure, whereas that of colours fading is typical of 
the visible range of the radiation, and finally IR photons, 
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being not enough energetic to trigger photochemical 
decay, can affect the frescoes surface through heating, 
thus becoming a factor that forces incorrect (too high) 
temperature. 

In the case of the Gallery, as both the UV and the IR 
radiation were cut out by the installation of selective 
glasses and artificial LED system, the ultimate factor 
affecting photochemical decay is the fading due to visible 
light. The fading of frescoes due to the “display lighting”, 
was estimated through the calculation of the total 
exposure of the heritage asset, i.e. the dose of light on 
the frescoes (low sensitivity artwork) as the product of 
light intensity (lux) per time (hours), see supplementary 
materials part 5, with the worst possible scenario of just 
noticeable fade (i.e. dose for „just noticeable fade” - if UV 
is removed - ranging between 200 and 600 millions of 
lux hours (Mlx*hr) depending on the colour sensitivity) 
after 10-30 years and almost total fade within 330-1000 
years. 

In addition, the effects of the visible light were estimated 
as induced changes in environmental conditions (section 
3.2) and as induced changes in moisture content and 
surface temperature on the frescoes (sections 3.3 and 3.4). 
As reported in section 3.2, the environmental conditions 
in the Gallery show no risk of mould infestation as 
the RH never exceeds the 65% [7], while, in summer, 
when temperature reaches and sometimes exceeds 24 
°C, the environmental conditions become risky in 
terms of thermal ageing [8], pest attack (optimum for 
T-dependent insect [9]), and induced incorrect levels 
(drying effect of the frescoes surface) and fluctuations 
of RH on materials [10]. These un-correct values of RH 
eventually can trigger mechanical risk for the pictorial 
surface and its substrate mainly in the WW part of the 
frescoes. The results of the survey highlight as the most 
sensitive WW, in summer, has a tendency to have areas 
with lower MC, while at the opposite in autumn and 
winter the same areas are enriched in moisture. Spring 

energici pentru declanșarea dezintegrării fotochimice, 
poate afecta suprafața frescelor prin încălzire, devenind 
astfel un factor care crează temperatura incorectă (prea 
ridicată). 

În cazul Galeriei, deoarece radiațiile UV și IR au fost 
decupate prin instalarea de sticle selective și sistem 
artificial LED, factorul final care afectează deteriorarea 
fotochimică este decolorarea datorată luminii vizibile. 
Decolorarea frescelor datorită „iluminării exponatelor” a 
fost estimată prin calcularea expunerii totale a bunurilor 
de patrimoniu, i.e. cantitatea de lumină de pe fresce 
(lucrări de artă cu sensibilitate scăzută) ca produs al 
intensității luminoase (lux) pe timp (orele), consultați 
materialele suplimentare, partea 5, cu cel mai grav 
scenariu posibil de decolorare vizibilă (i.e., doza pentru 
„decolorare” - dacă UV-ul este ignorat - între 200 și 600 
milioane de lux-ore (Mlx * hr) sensibilitatea culorii) 
după 10-30 de ani și ștergere aproape totală în decurs de 
330-1000 de ani. 

În plus, efectele luminii vizibile au fost estimate ca 
schimbări induse condițiilor de mediu (punctul 3.2) 
și ca modificări induse în conținutului umiditate și al 
temperaturii suprafeței frescelor (secțiunile 3.3 și 3.4). 
După cum se arată în secțiunea 3.2, condițiile de mediu 
din Galerie nu prezintă nici un risc de infestare cu mucegai, 
deoarece RH nu depășește niciodată 65% [7], în timp 
ce vara, când temperatura atinge și uneori depășește 24 ° 
C, condițiile de mediu devin riscante în ceea ce privește 
îmbătrânirea termică [8], atacul insectelor dăunătoare 
(optim pentru insectele dependente de T [9]) și nivelurile 
incorecte induse (efectul de uscare a suprafeței frescelor) 
și fluctuațiile RH asupra materialelor [10]. Aceste valori 
necorespunzătoare ale RH pot declanșa în cele din urmă 
riscul mecanic pentru suprafața pictată și substratul 
acesteia, în special în partea WW a frescelor . Rezultatele 
sondajului subliniază faptul că cel mai sensibil WW, vara, 
are tendința de a avea zone cu MC mai mic, în timp ce , 
prin contrast,  toamna și iarna aceleași zone sunt bogate în 
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showing the higher variability. As an effect of the 
implemented conservative measurements, the maximum 
thermal gradients on the frescoes (i.e. vertical axis on the 
WW) passed from about 4 ° C to about 2.0 ° C.

Visitor presence and soiling rate assessment:
Soiling rate of architectural surfaces in the Gallery was 
assessed from the particle deposition velocity (vd) and 
PN indoor concentrations. The „fine particle” mode was 
considered in the assessment as it largely coincides with 
the size range 0.1 – 1 μm, referred to as the accumulation 
mode, which is of particular relevance in assessing the 
soiling risk in the cultural heritage field [11]. The 
„accumulation” mode particles predominantly deposit 
due to Brownian movements which induce soiling of 
surfaces in all orientations, including vertical walls and 
ceilings, covered with paintings in the room analysed. 

At the same time, the accumulation mode particles are 
large enough to carry significant mass (see Fig. 1. in 
[11], paper by Grau-Bové and Strlič, 2013). In contrast, 
coarse mode particles predominantly deposit due to 
the gravitational settling on horizontal surfaces, mainly 
floors, which is of less importance to the soiling risk in 
the historical interiors. 

The soiling rate was assessed to be 90 years – the time 
after which soiling would become visible to visitors, 
following the approach described in [12] Mleczkowska 
et al. 2016b. Though the conservation professionals and 
decision-makers select the tolerable time-to-‘perceptible 
change’ on a case-by-case basis, 50 years seem an adequate 
choice. For example, 50 years have been selected by the 
Victoria and Albert Museum in London as a time period 
in which the museum sought to limit rates of colour 
changes to one ‘perceptible change’ [13]. 90 years assessed 
for the Tiepolo Gallery seem, therefore, a satisfactorily 
long time-to-‘perceptible change’ reflecting a relatively 
low soiling risk for the gallery’s decorated surfaces. It 

umiditate. Primăvara prezintă variații mai mari. Ca efect 
al măsurătorilor conservatoare implementate, gradienții 
termici maximi de pe fresce (adică axa verticală pe WW) 
au trecut de la aproximativ 4 ° C la aproximativ 2,0 ° C .

Prezența vizitatorilor și evaluarea ratei de murdărie:
Rata de murdărire a suprafețelor arhitecturale din Galerie 
a fost evaluată din viteza de depunere a particulelor (vd) 
și PN în interior. Modul - „particule fine” a fost luat 
în considerare în evaluare deoarece coincide în mare 
măsură cu intervalul de mărimi de 0,1 - 1 μm, denumită 
modul de acumulare, care este relevantă pentru evaluarea 
riscului de murdărire în domeniul patrimoniului 
cultural [11]. Particulele modului „de acumulare” se 
depun preponderent datorită mișcării browniene care 
induc murdărirea suprafețelor din camera analizată pe 
toate direcțiile, atât pereții cât și plafoanele acoperite cu 
picturi. 
În același timp, particulele modului de acumulare sunt 
suficient de mari pentru a avea o masă semnificativă (a se 
vedea Fig. 1 din [11], lucrarea Grau-Bové și Strlič , 2013). 
Pe de cealaltă parte, particulele grosiere se depozitează 
în mod predominant, datorită gravitației, pe suprafețe 
orizontale, în principal podele, ceea ce este mai puțin 
important pentru riscul de murdărie din interioarele 
istorice. 
 
Rata de murdărie a fost estimată la 90 de ani - perioada 
după care murdăria ar deveni vizibilă pentru vizitatori, 
urmând abordarea descrisă în [12] Mleczkowska et al. 
2016b. Deși profesioniștii în domeniul conservării și 
actorii cu rol decizional selectează perioada de timp 
acceptabilă ca fiind atunci când apare o „modificare 
perceptibilă” variind de la caz la caz, 50 de ani par a fi 
o alegere adecvată. De exemplu, perioada de 50 de 
ani a fost selectată de către Muzeul Victoria și Albert 
din Londra ca perioadă în care muzeul a căutat să 
limiteze ratele schimbărilor de culoare la o „schimbare 
perceptibilă” [13]. Aproximarea de 90 de ani pentru 
Galeria Tiepolo pare, prin urmare, o perioadă suficient 
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should be stressed that 75% of the assessed soiling was 
found to occur during five months of prolonged cold 
weather conditions (November to March) and only 
25% during the remaining warm period. This is due to 
comparatively high particle concentrations outdoors as 
the increased amount of fuel combusted on cold days 
and generally low vertical atmospheric circulation make 
their increased contribution to the particulate pollution 
in the town. The particles of outdoor origin infiltrating 
into the building led to a much higher average indoor 
particle concentration in the cold period (3.6 * 107) than 
in the remaining part of the year (8.5 * 106).

5. Conclusions
Feedback, understanding from data analysis and 
discussion from simulation results allowed the 
assessment of a reliable and complete “zero status” 
indicator for the new environmental conditions in the 
Gallery after the conservative intervention applied in 
September 2015. Future comparison (obtained with the 
same instruments/methods) of data analysis with the 
“zero status” indicators (e.g. environmental parameters, 
MC, AER, k, vd, PM, surface thermal gradients) 
presented in this paper, will inform the museum staff on 
better or worse conditions for the conservation of the 
Tiepolo’s frescoes allowing to set up adaptive/ corrective 
interventions to improve the situation year after year.

In such “zero status” we demonstrated that the applied 
conservative measures contributed to lightly reduce the 
indoor T in summer as well as keeping RH value higher 
than 50% (with a low excess of moisture) and in addition 
contributed to keep a stable steady condition indoors. The 
wintertime was demonstrated to have good conservative 
conditions in term of T and RH and moreover, the 
applied measures contributed to reduce the impact of 
solar exposure in the gallery to a negligible level. However, 
from our analysis come out that usually, from November 

de lungă până la „schimbare perceptibilă”, ceea ce reflectă 
un risc relativ scăzut de murdărie pentru suprafețele 
decorate ale galeriei. Trebuie subliniat faptul că 75% 
din acumulările de murdărie au fost observate în timpul 
celor cinci luni prelungite de vreme rece (noiembrie-
martie) și numai 25% în perioada caldă. Acest lucru se 
datorează concentrațiilor relativ mari ale particulelor în 
exterior, deoarece cantitatea crescută de combustibil ars 
în zilele reci și circulația atmosferică verticală în general 
scăzută contribuie în mod semnificativ la poluarea cu 
particule din oraș. Particulele de origine exterioară care 
se infiltrează în clădire au condus la o concentrație medie 
a particulelor din interior mult mai ridicată în perioada 
rece (3,6 * 107) decât în restul anului (8.5 * 106).

5. Concluzii
Feedback-ul, înțelegerea analizei datelor și dezbaterea 
rezultatelor simulării au permis stabilirea unui indicator 
fiabil și complet de „stare zero” pentru noile condiții de 
mediu din cadrul Galeriei după intervenția de conservare 
aplicată în septembrie 2015. Comparația viitoare 
(obținută cu aceleași instrumente / metode) de analiză 
a datelor cu indicatorii de  „stare zero” (de exemplu 
parametrii de mediu, MC, AER, k, vd, PM, gradienți 
termici de suprafață) prezentați în această lucrare, vor 
informa personalul muzeului asupra unor condiții mai 
bune sau mai rele pentru conservarea frescelor Tiepolo 
care să permită stabilirea de intervenții adaptive / de 
corectare pentru a îmbunătăți situația an de an.

În astfel de “stare zero”, am demonstrat că măsurile de 
conservare aplicate au contribuit la reducerea ușoară 
a temperaturii interioare în timpul verii, precum și 
la menținerea valorii RH mai mare de 50% (cu un 
exces scăzut de umiditate) și, în plus, a contribuit la 
menținerea unei stări stabile în interior. Timpul de 
iarnă s-a dovedit a avea condiții de conservare bune 
în termeni de T și RH și, în plus, măsurile aplicate au 
contribuit la reducerea impactului expunerii solare în 
galerie la un nivel neglijabil. Cu toate acestea, din analiza 
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to February included, the “Gallery fingerprint” changes 
triggered by the outdoor phenomena of Bora wind 
(direction NNE-NE, see supplementary materials part 
6) and by the increased amount of fuel combusted in the 
city on cold days and generally low vertical atmospheric 
circulation thus increasing the particle deposition rate 
indoors and therefore the soiling rate (3 times more than 
the rest of the year). It is especially important in case of 
the fine mode particles as the building envelope filters 
them much less effectively than the coarse particles. The 
observed reduction of the fine or coarse particle indoors 
is 3 and 30 times, respectively, when compared to the 
outdoors concentrations. This result from relatively 
good tightness of windows frames and thus may prove 
to be a positive influence of the measures undertaken by 
the Museum.
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noastră rezultă că de obicei, între noiembrie și februarie 
inclusiv, modificările „amprentei Galeriei” declanșate de 
fenomenele în aer liber ale vânturilor Boreale (direcția 
NNE-NE, a se vedea capitolul 6 materiale suplimentare) 
și de creșterea cantității de combustibil ars în oraș în 
zilele reci și în general circulația atmosferică verticală 
scăzută, crește astfel rata de depunere a particulelor în 
interior și, prin urmare, rata de murdărie (de 3 ori mai 
mult decât restul anului). Este deosebit de important în 
cazul particulelor de fine, deoarece anvelopanta clădirii 
le filtrează mult mai puțin eficient decât pe cele grosiere. 
Reducerea observată a particulelor fine sau grosiere în 
interior este de 3 și, respectiv, de 30 de ori, comparativ cu 
concentrațiile în aer exterior. Acest rezultat rezultă din 
o etanșeitate relativ bună a ferestrelor și, astfel, se poate 
dovedi a fi o influență pozitivă a măsurilor întreprinse de 
Muzeu .
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