TEZAURUL DE BRONZURI DE LA SlG
RESTAURARE- CONSERVARE

In locul numit „Coasta Piscilii" din comuna Sîg (jud. Sălaj) au fost
descoperite intîmplător în anul 1972 mai mul1:e obiecte din bronz, considerate ca făcînd parte dintr-un depozit1 .
Piesele scoase din săpătură şi avînd greutatea totală de 4,4 kg. sînt:
- situlă de 1:ip Hajduboszormeni'; 5 ceşti de bronz de mărimi şi
forme diferite; coif (fragmente); 2 celturi; fragmente de phalere; frag".Ilente de seceră; 21 de brăţări de diametre diferite; fragmente de lamă
de ferestrău; vîrf de lance; 2 torţi.
Asupra stării de conservare a tezaurului se va aminti separat deoarece obiectele au fost afectate în chip diferit, de produşii de coroziune.
Nu se va amin1:i în lucrarea de faţă despre modul de tratare şi restaurare
a situlei, care a fost restaurată în cadrul Laboratorului de restaurare şi
conservare Cluj-Napoca. Ca o privire generală asupra obiectelor se poate
spune că, în urma analizelor de laborator se constată prezenţa cuprului
şi staniului (în aliaj) la toate obiectele. Tot pe baza analizelor de laborator s-a constatat prezenţa clorurilor în produşii de coroziune la toate
obiectele; mai puţin la brăţări, în procent mare la ceşti, celturi, fragmente de seceră, lamă de ferăstrău.
In urma observaţiilor macroscopice şi a analizelor de laborator s-a putut
stabili diferenţiat tratamentul pe grupuri de obiecte astfel:
- brăţări şi ceşti; celturi, fragmente de seceră şi ferestrău, torţi; fragmente
de phalere, vîrf de lance.
In acest an au intrat in lucru în laborator primele două grupuri de obiecte.
RESTAURARE
Brăţări şi ceşti

Brăţările în număr de 21 sînt de dimensiuni diferite: 20 de brăţări sînt circulare cu capetele ascuţite deschise petrecute sau nepetrecute. Ca mărime diametrul
lor variază de la 7,5 la 10 cm. Toate acestea sînt neornamentate. Excepţie face o
brăţară ovală cu capetele puţin îngroşate, deschise şi nepetrecute, ornamentată

1

T. Soroceanu -

E. Lak6, in

ActaMP, 5, 1981, p. 145-156.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

554

ANA POP

bogat. Ornamentaţia constă din incizii fine de diferite lungimi plasate in unghi,
oblic, sau zig-zag.
Toate brăţările sînt acoperite cu un strat verde-albăstrui ce reprezintă patina
nobilă a bronzului, iar în mică parte (400/o) suprafaţa lor este acoperită cu un
strat cu aspect poros de culoare verde-albicios.
Ceştile în număr de 5 se deosebesc în privinţa mărimii şi a ornamentaţiei.
Toate au fundul mic uşor bombat în interior, corpul uşor bombat de înălţimi diferite de la 5,5 cm la 7 cm. La toate ceştile toarta este mai mult sau mai puţin ornamentată prin incizie, puţin suprainălţată şi prinsă cu patru nituri, două în interior
şi două în exterior ..Buza ceştilor este uşor evazată. Trei dintre ceşti au corpul
ornamentat, dar şi aceasta este diferenţiat. Ornamentaţia constă din caneluri circulare la baza obiectului urmată de şiruri de proeminenţe mai mari sau mai mici
în tehnica „au repousse". Abundenţa ornamentaţiei variind de la trei şiruri pe
un obiect la şase şiruri pe un alt obiect. Cit priveşte starea de conservare ele sînt
obiectele din tezaur care au pus cele mai multe probleme. Produşii de coroziune
prezenţi sub formă de cloruri la toate ceştile au acoperit partea de jos a lor pînă
aproape de buză, într-un strat neuniform, dar foarte solzos. Restul obiectului a
fost acoperit cu un strat de patină nobilă. Nu numai produşii de coroziune au
fost prezenţi aici, ci şi lipsurile în obiect. Trei ceşti se păstrează aproape întregi,
exceptind una la care lipseşte toarta. Două dintre ele sînt foarte fragmentate şi
friabile. Lipsurile la cele două ceşti sînt mari, una mai păstrează o porţiune a
corpului, lipsind fundul din care cauză s-au consolidat doar fragmentele, neavînd
analogie pentru completare. (Pl. I-II).
Cea mai fragmentară este ceaşca la care ornamentaţia este şi cea mai bogată
(6 rînduri de proeminenţe şi trei rînduri de caneluri). S-au mai păstrat :l fragmente
din fund, o parte din corp, buză şi toartă (Pl. II).
Coroborind analizele de laborator în ce priveşte natura produşilor de coroziune
cu observaţiile macroscqpice s-a propus ca tratament imersia pieselor în soluţie de
hexametafosfat de sodiu 150/o pentru păstrarea patinei. nobile 2• In prealabil ipic~k
au fost degresate pentru a înlătura uiime de grăsimi provenite din manipulare sau
zacere tn sol. D111Pă degra>are cu acetonă au fost imersate in soluţie de hexametafosfait de sodiu unde au fost ţinute 188 'de ore. Zilnic la interviale de citeva ore
piesele au fost periate sub jet de aij)ă au perie moale, aceasta fiind nea-sară rpentrn
a mări accesibilitatea soluţiei la suprafaţa piesei.
Una dintre ceşti (pl. III, 1-2) după curăţare a trecut la completare. Toate
fragmentele fiind foarte friabile au fost consolidate în interior cu pînză de sticlă
şi răşini epoxidice de tip Araldyt Ay 103 + întăritor Hy 956. Tot pînză de sticlă
s-a folosit ca supo1 t in porţiunile lipsă ale piesei unde completările s-au făcut cu
duracryl (pi. IV, 1). Pe porţiunile completate cu duracryl o mare parte din ornamente au lipsit şi u fost necesară completarea lor. S-a negativat o porţiune de
ornament în dentaflex, iar în negativ s-au turnat bucată cu bucată proeminenţelE'
care ulterior au fost lipite pe corpul ceştii cu lichid de duracryl. Pentru ca porţiu
nile completate să nu facă notă discordantă cu restul obiectului 3 s-au colorat cu
pigment verde dizolvat ln lichid de duracryl în aşa fel ca să se obţină o culoare
apropiată de patina nobilă a bronzului. Pentru finisările necesare pentru redarea
formei ceştii cit şi a clarităţii ornamentelor s-a apelat la M.T.S. lucrîndu-se cu
freze de diferite mărimi (pl. V, 1-2).

Celturi, fragmente de

seceră ~i ferăstrău

Celturile în număr de 2 au dimensiuni intre 12,8 şi 13,9 cm. Buza îngroşată sctermină la fiecare cu urechiuşă. Ornamentaţia este diferită de la nervuri transversale şi în formă de unghi obtuz, la nervuri în formă de unghi ascuţit.
2 Plenderleith H. J., Conservarea
lul VIII.
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Norme privind reglementarea activităţii de restaurare a bunurilor istorice.
artistice, ştiinţifice, tehnice, de istorie naturală care fac parte din patrimoniul cultural naţional, CCES, Bucureşti, 1982, p. 19-20.
1
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Produşii de coroziune sînt prezenţi sub formă de crustă solroasă şi neuniformi
ce acoperă mare parte din suprafaţa obiectelor dar şi interiorul lor. Fragmentele
de secerii sînt de dimensiuni mici 12,2 cm. cu nervuri xn lungul lamei. Produşii de
coroziune sînt prezenţi şi aici în cantitate mare chiar sub formă de aglomerări.
Analizele de laborator şi observaţiile macroscopice au constatat prezenţa
patinei nobile în cantitate mică faţă de cea activă, astfel că tratamentul ce se va
aplica obiectelor urmăreşte curăţirea radicală a lor cu renunţarea la patina nobilă.
Piesele au fost imersate în soluţie de E.D.T.A. 3,750/0 cu un ph. 9,5-10 unde au fost
ţinute mai multe zile. Periodic au fost periate sub jetul de apă cu perie de sirmă
pentru a accelera curăţirea de produşii de coroziune. In interiorul unui celt a
fost observată prezenţa unei bare de bronz (6,5 cm.) sudată la celt prin zacere
de produşii de coroziune (pl. VI-VII).
Acelaşi celt a necesitat completarea buzei şi a unei porţiuni din urechiuşă.
Aceste completări s-au făcut cu duracryl (pl. VIII, 1). Pentru ca aceste obiecte
să nu facă notă discordantă cu restul tezaurului la care s-a păstrat patina nobilă
cit şi pentru o mai bună conservare în timp a lor, s-a refăcut patina pe cale
<'himică. Obiectele degresate au fost imersate în soluţie de:
- clorură de amoniu; clorură de sodiu; apă oxigenată; apă distilată;
Piesele ~mersate în soluţie au fost urmărite pînă ce reacţia a slăbit din intensitate după care au fost scoase pentru intensificarea culorii patinei ln atmosferă.

CONSERVARE FINALA
metodă de ronservare am optat pentru metoda parafinării. Obiectele au
fost încălzite după care parafina topită a fost aplicată prin pensulare. Sub influenţa
parafinei obiectele îşi împrospătează culoarea atit cele la care patina nobilă s-a
păstrat cit şi cele care au fost patinate chimic.
Pentru păstrarea în bune condiţii a obiectelor restaurate se necesită încadrarea

Ca

pal'dmetrilor microclimatici în limitele prescrise 4 •

Prin restaurarea obiectelor de faţă şi păstrarea lor în condiţii optime,
colectia de tezaure al muzeului nostru a crescut cu un frumos tezaur
de br~nzuri ce va putea fi expus în vitrinele Muzeului de istorie şi artă
Zalău

(pl. IX-X).
ANA POP

THE BRONZE HOARD OF SIG

Restauration and conservation
(Su mm ary)
The bronze items dealt with belong to a bronze hoard discovered in Sîg village,
district. According to the nature of the corrosion and according to the necessary treatment, the items were put in three groups: 1. armrings and bowls;
2. axes and fragments of sikles; 3. helmet, handles, fragments of phalerae.
In 1983 the groups 1 and 2 were treated. For the first group a Na hexametaphosphate (150/o) solution was used în oder to conserve the patina. For the second
group a E.D.T.A. solution with a 9,5-10 ph was used, in order to take away the
corrosion products and the patina. The lacking parts of the bowls were replaced
by duracryl.
The final conservation was done by layng parraffin with a brush.
Sălaj

' Legea nr. 63 '197 4 cu privire la ocrotirea patrimoniului cultural
B•.;c ure"jti, 1980, p. 23.
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Planşa
ceşti,

I. I ; 2 ; 3
înainte de restaurare
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-

Plansa II. 1; 2
ceşti, înainte de restaurare
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Plansa III. 1; 2

-

ceaşcă, înainte de restaurare

Planşa

-

Planşa

ceaşcă, după

IV. 1
completare

V. 1 ; 2

ceaşcă, după

restaurare-conservare
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Planşa

celturi, fragmente de

VI. 1-2; 3-4; 5
de fierestrău, înainte de restaurare

seceră şi
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Planşa

celt,

Planşa

celt,

VII. I.

după curăţare

VIII. I.
completare

după
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Planşa

X. 1

brăţări, după

restaurare
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