CURĂŢIREA ŞI RESTAURAREA CERAMICII ÎNCRUSTATE

Campania de săpături arheologice întreprinsă în primăvara anului
J 981 a avut drept rezultat îmbogăţirea, cu noi piese, a patrimoniului
Muzeului de istorie al judeţului Caraş-Severin din Reşiţa. Lucră 1rile executate în hotarul satului Liubcova (jud. Caraş-Severin) au scos la ivearn
urmele aparţinătoare unei necropole din epoca bronzului 1 • Numărul pieselor s-a ridicat la 42, dintre acestea 15 fiind ornamentate. Urnele au
fost scoase şi ambalate în pungi de plastic, fără a fi golite de conţinut.
Aceasta era singura posibi1itate în măsură să asigure păstrarea umidităţii iniţiale.
.
Materialele provenite dintr-o descoperire întîmplătoare anterioară,
printr-o uscare bruscă au provocat tensionări ce au dus la fisurări şi
chiar deteriorarea integrală a obi~ctului. Dacă ceramica neornamentată
n-a ridicat probleme deosebite, nu acelaşi lucru se poate spune despre
cea bogat împodobită cu incrustaţii. Această ceramică a fost confecţio
nată dintr-o a1rgilă ordinară feruginoasă şi slab calcaroasă, avînd în
pastă ca degresant nisip şi pietricele, lustruite în exterior şi interior. Or1namentarea constă din incizii şi stampile, umplută cu o substanţă a1bă,
care formează incrustaţia.
Testele efectuate pe cîteva fragmente au arătat că, ceramica a fost
cirsă la o temperatură ce nu a depăşit 450~C. avînd următoarea compoziţie: Si0 2 53,690/0; CaO - 1,720/0, MgO - 2,600;0; Al 2 0 3 - 18,590/o;
C - 6,370;0; Fe 2 0 3 - 5,840;0 ; CuO - 0,070/0 ; As - 0,200/o 2 •
Urnele au fost golite de pămîntul cu conţinut de oase şi obiectele
însoţitoare, proicedindu-se 1a o spălare sumară cu apă de robinet. în
această fază fragmentele ceramice au rămas acoperite doar cu un strat
de· calcar (CaC0 3 ) peste care era suprapus un strat de nisip silicios puternic prins de el. Dacă acest înveliş de calear cu nisip, dispus neuniform pe suprafaţa interioară, dar maii ales pe cea exterioară a atacat
slipul ceramicii, în schimb îi datorăm păstrarea decorului incrustat.
Din prima clipă dnd s-a pus problema cură,ţirii, a fost ales procedeul mecanic. Crusta de calcar rezistentă, ca şi necunoaşterea pastei de
1

1 Săpăturile

au fost executate de Caius Săcărin.
şi pe această cale colegilor D. Carabeu, H. Werlein şi A. Jurcă
de la laboratorul Combinatului Siderurgic Reşiţa pentru sprijinul acordat.
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Ştef an Cădariu

incrustaţie n e-au îngreunat
însă
munca . P e bună dreptate s-a pornit
deci de la stabilirea chi mică a sub· stanţei albe d e incrustare. Pentru
aceasta s-a prelevat o cantitate infirmă de m aterial care a fost supusă
anali zei, avînd următoarea compoziţie : P :P s - 29,35°/ o; Si0 2 22,02°/o ;
F e 20 3 2, 700/o ; Al 20 2 3,260/ 0;
CaO - 37,590/ 0 ; MgO - urme 3 •
Cunoscînd, în urma analizei,
co mpoz iţi a
past ei ele incrustaţie
ne- am axat pe s l ăbirea învelişului
F ig. 1. F ragmente ceramice înainte d e
de carbonat d e calciu. Încercările
curăţi re - Di e Keramik vor S ăuberung.
efectuate cu cîteva fragmente, a,u
ar ăta t că
acestea imer sîndu-se în
acid clorhidric cu un p .H . de 2, 5-3 , timp de pîn ă la 10 minute maxim,
str atul de carbonat de calciu este dizolvat, iar cel r ă ma s slăbit. Coborîrea
p .H.-ului, deci c reşte rea acid ităţi i, precum ş i prelungirea timpului de
imer s ie au provocat d esprinder ea incrustaţiei. A vînd la înd e mînă aceste
r ezultate, a m extins procedeul la întregul m aterial.
Dup ă s pălarea s um aIT"ă , s ub jet de apă , fragmentele cer amice s- au
introdus într- un r ecipient cu apă, d e unlde apoi, bu cată cu bu cată , au
fost lua te şi im ersate în acid clorhidric cu p .H .-ul menţionat m ai s us.
F eţele au fo st apoi sp ă l ate cu· un burete iar m a1rgLnile cu o perie de pă r.
A urmat o nouă scuf•undare în a pă , d UJp ă care fragmentele au fos t scoase
şi uscate lent la temperatura 'c am erei (18-20.oc), tim p de 2- 3 zile. După
ce toate urnele ş i m ater ialul cer ami c a ferent lor a u tr ecut prin acest
proces , a început curăţ ire a ş i dezveliirea incrustaţiei ipe cale m ecankă .
Porţiuni.1e neornamentate au fost curăţi te cu idalta .şi bisituriul, a păJS'În
du-se perpendicular pe p o r ţi.uni unici de crustă. E a s- a d esprins u şor,
fără a antrena slipul. In crustaţi ile au fost dezveli te prin ace l aş i procedeu, fo lo sindu-se in ă de data aceasta dălţile s ubţiri, îndrreptate în direcţi a în ca re a acţionat şi olarul. Dezveli tă -incrustaţia, de un ·a lb foarte
fruanos, se des pri ndea în s ă, din păcate, in timpul manipul ării. Era neces airă deci impregnarea e i. Dintre m aterialele de impregn are p e care
le- am avut la îrud emînă cel m ai adecvat s -a dovedit a f'i soluţi a de polim etacrilat de m etil (stiplex, plexiglas) în acetonă în proporţie de 1 : 3.
Impregnar ea s- a realizat prin p eliculizare, u tilizîndu-se o pens ulă subţire ş i m oa1e.
Dup ă uscarea impregnantului s- a trecut la asamblarea fragmentelor, folosindu-se •c a aldeziv A·r acet E 50. P.orţiun'ile în care adezivul a
depăşit m arginile a fost .şters cu o bu cată de pinză umedă. După us oarea adezivul ui a u rmat c ompletarea porţi.uruilor lips ă c u ipsos de modelaj,"
3 Analize efectuate de St. Pflug ş i W . Billich de la Intreprinderea Constru ctoare de M aşini Reş iţa, căro ra le ad ucem mul ţ umiri coleg iale ş i pe această cale.
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Fig. 2. Fragmente ceramice după cură
ţire Die K ero mik nach d er Sauberung.
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Fig. 3. Vasul curăţat şi întregit - Saube r ter und Eh grănzter G e făss.

avtînd ,c a suport pLombe mid ceară .stomatologică pentru modelaj iar
pentru iporţiuniJe mai mari plast ilină. Ipsos ul a fost· finisat în s'tadiul în
care nu era încă 1cmniplet us cat. La cererea arheologului s~a folosit .ipsos
alb, ceramica cu ex•cepţia i'Illorustaţiei, nefiind impregnată. Pentru plombele de ipso.s s-a utilizat ca impregnant lac incolor, cu scopul de a nu
mu:ridări vasul l a man1pulări.
În încheiere am do:ri 1S ă precizăm că procede ul de mai -s us a fo st
valabil numai .pentru această categorie de cerami•că , orice altă descoperire de ceramică 'incrustată trebuind neapărat să fie s upu s ă ,a nalizelor
şi testelor.
ŞTEFAN CADARIU

SA.UBERUNG UND RESTAURIERUNG DER INKRUSTIERTEN KERAMIK
(Z u s a m m e n f a s s u n g)
Die archaologischen Ausg rabungen im Frilhjahr 1981 brachten im Weichbild
der Gemeinde Liubcova (Kreis Karasch-Severin) ein Urnenfeld der bronzezeitlichen
Kultur zutage. Die Zahl der Gefasse betragt 42.
Im Folgenden behandelt der Verfasse r blos die Arbeiten an den inkrustierten
Gefassen, deren Anzahl 15 betragt. Nachdem die Keramik geborgen war, wurde
sie in Plastiktilten eingepackt um den Feuchtigkeitsgrad zu wehren. Stilck filr
Stilck wurden die Gefasse in Labor dann mit Leitungswasser gewaschen und ihres
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Inhalts entleert. Nachdem die Erdreste beseitigt waren, konnte man sehen, dass die
Verzierungen mit einer Kalkkruste i.iberzogen waren (CaC0 3 ), der wieder war von
einer Sandschicht bedeckt. ·Diese hatten die Rolle, die Keramik zu schiltzen. Be·
vor die eigentliche Săuberung begann, wurden ein paar Fragmente der Analyse
unterzogen, um die umgefăhrc Brenntemperatur, die chemische Zusammensetzung
der Keramik und der Inkrustationsschicht festzustellen.
Die Brenntemperatur lag unter 450°C.

Material (Keramik)

Si0 2
Ca O
Mg O
Al20a
Fe~0 3

Cu

c

As

I

n,
'o

53,69
1,72
2,60
lB,59
5,84
0,07
6,37
0,20

I

Inkrustationsschicht

Si02
Ca O
Mg O
Al~0 3
Fe~0 3
P~0 3

I

01
' 10

Q2,02
37,59
spuren
3,26
2,70
29,35

Nachdem diese Daten bekannt waren, ging man an die eigentliche Săuberung. Die
Stilcke wurden in ein Gefăss mit Wasser getaucht, von wo sie dann W Minuten
lang, in cin Salzsăurebad (HCI) eingefilhrt wurden, das einem p.H. von 2,5-3
hatte. Ein gri:isseres p.H. oder cine !angere Tauchzeit fiihrt zum Los!i:isen der
Inkrustationsschicht. Die Sti.icke wurden wieder, eine Stunde lang, in Wasser getaucht und dann 2-3 Tage Jang bei 1B-2Q°C getrocknet. Die weisse Inkrustation
wurde sodann mit einem Meissel !osgeli:ist und mit einer Li:issung von 1 : 3. Plexiglas mit Azeton imprăgniert. Das Wicderankleben der Fragmente geschah mit
Klebzeug Aracet E 50 auf Basis von Polyvinilazetat (PVA). Nach der vollstăndigen
Trocknung wurden die Hohlrăume mit Gips aufgefilllt, filr die kleinen F!ăchen
wurde als Stiltzrnatcrial Zahnărztewachs, filr die grosseren Flăchen Plastillin verwendet. Die Vorgangsweisse ist nicht al!gemein gilltig, jedesmal muss die inkrustirte
Keramik getestet und die Inkrustationsschicht der Analyse unterworfen werden.
Abschliessend wi.inscht der Verfasser den Chemikern D. Carabeu, H. Werlein,
A. Jurcă, St. Pflug und W. Bil!ich, fi.ir die Milhe zu danken.

