M ETODA PENTRU RESTAU RAREA O U L U I ANTIC
D.

VICOVEANU

Extinderea cercetării ştiinţifice şi in domeniul restauririi-conser
vării, prin experimentarea de substanţe şi aparate noi, precum şi prin
asimilarea unor tehnici din alte domenii, are ca rezultat punerea la
punct a unor noi metode şi procedee de restaurare-conservare a pieselor
de muzeu.
Astfel, in laboratorul muzeului pot fi restaurate piese tot mai di
ficile, altădată de nerecuperat, cu care se îmbogăţeşte patrimoniul mu
zeal, iar istoricul sau arheologul poate dispune de noi şi valoroase ar
gumente materiale.
Garantarea autenticităţii obiectului restaurat prin evitarea defor
mării şi a completărilor imaginare, pe de o parte, ca şi asigurarea exis
tenţei lui cit ma.i indelungate în timp (rămînînd posibile intervenţiile
ulterioare) pe de altă parte, sint cerinţe de bază ale rastaurării ştiinţi
fice, care condiţionează munca specialistului restaurator.
Recentele săpături arheologice de la Leţcani '. din apropierea ora
şului Iaşi, au scos la iveală dintr-un mormint din sec. IV e.n., intre alte
obiecte de inventar funerar, şi un pahar de sticlă cu resturile unui ou,
ambele obiecte fiind sfărlmate sub presiunea pămîntului.
Problemele ridicate de restaurarea oului antic au pus in evidenţă
dificultăţi mari incă de la inceput :
- marea friabilitate a fragmentelor cauzată de porozitarea accen
tuată a calcarului, care făcea aproape imposibilă manipularea lor ;
- evitarea oricăror erori de formă şi dimensiuni ale oului, pentru
a se putea stabili cu precizie apartenenţa lui la specia avicolă.

cercetătoarea Cătălina
1 Săpături arheologice efectuate de
Institutul de istorie şi arheologie .,A. D. Xenopol" - Iaşi.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Bloşiu

de

la

70

D.

VICOVEA N U

2

Avîndu-se in vedere toate acestea, în operaţiunea de restaurare
s-au impus următoarele faze de lucru : curăţirea, durificarea, asambla
rea, lipirea şi consolidarea, completarea părţilor lipsă.
*

Curăţirea fragmentelor de ou s-a făcut mecanic, cu ajutorul bistu
riului bine ascuţit, folosind lupa şi sprijinindu-le pe o folie de buret ;
pensa anatomică utilizată la manipulare a fost acoperită pe părţile de
la virf cu o peliculă de prenadez pentru evitarea contactului dur care
duce la sfărîmarea fragmentelor
Crusta de depuneri din sol s-a îndepărtat astfel fără dificultăţi,
exfoliindu-se uşor, fără a provoca leziuni, obţinîndu-se astfel o suprafaţă
perfect netedă. La un singur fragment (vezi foto 1) s-a păstrat crusta de
depuneri, consi<;l�rşW. ş fi <;lov�da şuten ti<;:i tăţii vechimii oului.
.

•

Fato 1

Problema durificării fragmentelor s-a ivit ca o condiţie hotărîtoare
pentru fazele ulterioare de lucru deoarece nu mai era vorba de o simplă
manipulare, ci de necl'sitatea exercitării unei presiuni manuale atit la
fixarea în spărtură c î t şi la completarea părţilor lipsă.
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Durificarea s-a făcut prin impregnarea in vid cu răşină expoxi
dică de impregnare şi, respectiv, întăritorul corespunzător al acesteia,
ambele materiale fiind incolore şi foarte fluide.
După ce au fost scoase din baia de impregnare, fragmentele au
fost şterse cu sugativă pe ambele feţe şi mai ales pe spărtură, cunos
cind că răşina epoxidică o dată întărită cu greu mai poate fi inlăturată.
După această operaţiune, fragmentele au fost aşezate pe o folie de po
lietelină, de care nu se puteau lipi, pentru durificare. Nu s-a folosit
întărirea forţată in cuptor sau la becul cu infraroşii pentru a se evita
o eventuală dilatare sau deformare. In acest stadiu de lucru fragmentele
de ou puteau fi manipulate pentru asamblare cu uşurinţă, ca şi la
restaurarea unui obiect de sticlă.
Operaţiunea de asamblare s-a făcut in două faze. Pentru a putea
interveni la aşezarea precisă a fragmentelor, atit pe faţa exterioară a
oului cit şi pe cea interioară, s-au obţinut mai intii cele două calote lon
gitudinale, care, cu ajutorul benzilor de celofan gumat, au fost imbi
nate cu grijă.
Intervenind cu spatula şi penseta dentară in interiorul oului, prin păr
ţile lipsă, s-au putut aşeza ştraifuri de ţesătură de sticlă avind fineţea de
0,035 mm. Peste fiecare ştraif aşezat s-a turnat cu spatula răşină epoxi
dică şi intăritorul ei amestecate in procent de 20 % . Răşina a fost ime
diat absorbită de ţesătura de sticlă, pătruzind in fisurile fine ale oului.
lnlăturindu-se surplusul de răşină epoxidică care s-a colectat in inte
rior, piesa a fost supusă la o temperatură de cea. 5o•c sub lampa cu
infraroşii pentru a se grăbi polimerizarea materialului sintetic. Opera
ţiunea de lipirc şi consolidare se încheie prin îndepărtarea cu cloroform
a urmelor lăsate de benzile adezive, folosite la asamblarea provizorie
a fragmentelor.
In faza aceasta oul a ajuns să capete forma iniţială (vezi foto 2
şi 3) prinzînd în original diametru! mare şi diametru! mic, ca şi toate
curburile, astfel incit metoda de lucru a reuşti să evite orice eroare, ce
rinţă majoră a unei restaurări ştiinţifice.
In ultima fază de lucru, completarea celor şapte părţi din care
lipseau fragmente s-a făcut începînd cu porţiunile mai mici, proce
dîndu-se ca în fig. 1 .
Spărturile, fiecare in parte, s-au plombat prin interior cu plas
lilină de sculptură, finisată la exterior după curbura, oului cu mîna
liberă, fără a utiliza şablonul, fiind vorba de porţiuni mici. Suprafaţa
astfel completată provizoriu, cu plastilină, a fost apoi obţinută in ne
gativ, folosind material de amprentă dentară elastică.
Peste amprentă s-a turnat o carcasă de ghips pentru a se evita
deformarea, după care plomba de plastilină a fost scoasă şi locul res
pectiv degresat cu neofalină. Pentru ca amprenta să nu se deplaseze
de pe locul iniţial s-a marcat pe suprafaţa oului poziţia carcasei de
ghips, piesa fiind aşezată apoi cu spărtura şi amprenta respectivă în
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Fato 2

4

Foto 3

j os. Printr-o altă spărtw-ă, aflată la îndemînă, s-a tw-nat in interior
metacrylat pulbere, in cantitate corespunzătoare, pe porţiunea
de
completat, peste care s-a pipetat apoi lichidul întăritor al acesteia. După
6 minute materialul sintetic s-a întărit perfect, aderind la original.
Completarea celor două porţiuni mai mari s-a făcut prin aceeaşi
metodă, cu deosebirea că finisarea exterioară a plombei provizorii de
plastilină nu s-a putut face cu exactitate decit utilizînd un şablon ro
tativ pe axa polilor ca in fig. 4.
Şablonul a fost confecţionat din două părţi demontabile fixate,
fiecare din ele, la polul respectiv intr-o calotă de ghips ce va servi
drept lagăr de rotire in jurul oului. Şa.blonul, făcut din tablă de 0,5 mm
bine finisat spre a adera la curbura meridiană a piesei, s-a montat pe
ou în regletă cu ajutorul a două şuruburi, după ce în interior s-a
aşezat plomba provizorie de plastilină. Aceasta fiind bine finisată,
şablonul a fost demontat şi au urmat amprentare�. inlătw-area plasti
linei, degresarea şi turnarea plombei definitive de metacrylat.
Plombarea ultimei spărturi, aflată in apropierea polului bombat
al oului, ridică o nouă dificultate, deoarce, prin completarea tuturor
lipsurilor, accesul in interior nu mai este posibil .
Mai întîi s-a luat amprenta jumătăţii completate deja, introduci.n
du-se apoi jn ou cantitatea necesară de metacrylat. Amprenta a fost
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Foto 4

deplasată peste spărtură şi, înclinind oul astfel incit pr.aful să se adune
numai în zona de completat, a rămas doar să introducem lichidul de
întărire cu ajutorul unei siringi printr-un orifii ciu mic, chituit ulterior.
După durificarea plombei şi îndepărtarea amprentei,
oul a fost
şlefuit pe intreaga suprafaţă cu glaspapir fin. Colorarea părţilor com
pletate nu a mai fost necesară deoarece s-a ales de la inceput nuanţa
de material sintetic cît mai apropiată de cromatica oului. Cu aceasta
procesul tehnologic
de restaurare s-a
incheiat, piesa
arătînd ca
in
fato 5.
După ce a fost supusă intregului proces de restaurare
şi conser
vare, piesa a căpătat caracteristici fizica-mecanice noi. Pe de o parte,
armătura interioară de fibră de sticlă şi răşină epoxidică i-a dat elas
ticitatea unei mingi de ping-pong, devenind totodată şi incasabilă, iar
pe de altă parte, impregnarea cu răşină i-a conferit calităţii antiacide
şi insensibilitate la modificări de temperatură şi umiditate.
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Reuşita deplină a restaurării conform acestei
metode
originale,
inedită pînă in prezent in laboratoarele noastre, ne permite să conchi
dem că este posibilă perspectiva salvării tuturor pieselor
de această

natură care, cel puţin in nccropolele din sec. al III -lea şi al IV-lea, s-au
intilnit deseori. Se recuperează astfel o nouă categorie de piese pen tru
expoziţiile muzeale şi totodată noi elemente in argumentaţia ştiinţifică
a cercetătorului .
In ultimă instanţă, aceasta l'ste o dovadă a rolului pe care specia
l istul din laboratorul de restaurare şi conservare îl are in cardul gene
ral a cercetă rii ştii nţifice din domeniul istorici şi î ndeosebi al arheo
logiei.
LISTA DE MATERIALE
1 . A r a l dyt /\.Y 57fi cu întăritor HY 97!l (răşină epo xidică de impregnare).
2. Celofan gumat (benzi ad czivc) "TIXO" sau "TESSA BA�D".
3. Ţesătură de sticlă, fi neţe 0,045, p r o d u s al fabricii ,.ISLA M " din C eh osl ova 
cia, sau de la firma ,.Thi.iringische C l aswol l i n d ustrie
\ onn. S. KOCH,
G.M.D . H .
C i c�sgespinst-Fabri k " , Hamburg 1 , C h i lchaus i\ , H.F.G.
4. Araldyt A\' l 03 cu întărit01· H Y
!l56 ( r ă ? i n ă c poxi dică de lipi r e ş i dt·
t u rn are) sau 1·ă.� ina e po x i d i c ă românească Epodw· C cu întăritorul respectiv, pro
d u să de fabrica " A nticorozi vul·' Bucureş t i .
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5. Algodent, material românesc pentru amprente dentare elastice, sau Forma
Iose, produs al firmei .,Alfons Schmidt", 672 Speyer, St. Ghermanstr. 14, R.F.G.

6. Duracryl special (metacrylat cu polimerizare rapidă), material pentru obtu
raţii, faţete şi coroane dentare, produs de ,.Spofa Dental" din Praga ; cu acelaşi
rezultat se poate folosi Plexigum M-354 cu catalizator Pleximon 804, produs de
firma .,Rohm & Haas", 61 Darmstadt din R.F.G.

MeTHODE DE LA RESTAURATION DE L'OEUF ANTIQUE
Resume
La methode de restauration a ete experimentee sur un oeuf antique provenu
d'une necropole de Leţcani, de type Sintana de Mureş.
Apres le nettoyage mecanique de l 'oeuf, les fragments ont ete impregnes
d'une resine epoxidique afin de les rendre durs.
On a fait l'assemblage des fragments, d'abord provisoirement, a l'aide des
bandes de celophane gomme ; ensuite an a mis sur toute la surface interieure des
compresses de tissu de verre et de la resi ne epoxidique. Les fragments absents ont
ete remplaces avec du metachrilat, qu'on emploie pour le traitement des dents,
de sorte que l'interieur de l'oeuf est reste vide.
A la fin, la piece a acquis la forme ct les dimensions initiales, et, de plus,
une tres bonne resistance mecanique.
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