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IX COXSEJl\'ATIO'.\",
V olumul in,,l'OIX\IEHSgrafice
c:xcclcnt<-, con-

apărut
condiţii
ţine lucrările prezentate la Conferinţa lnternaţi<>
nală organizat[i de
Manchester Polytechnic şi
Manchester ;\foseum în perioada 17~ 19 inii(' ]')')!.
El reflectă sugestiv mutaţiile efectuate în clcmeniul materialelor-suport implicate în istoria şi
civlizaţia omenirii, precum şi eforturile necesare
conservării

I or.
,, 1:;o '\'EAIIS OP l'LASTIC DEGllADATIO'.\"
(C.J_ Willamson) prezintă e·,oluţia
ohţinnii
obiectelor de artă din polimeri naturali: din coarne
sau copite prin turnare la cald a unor __ articole
utilitare sau rlecorati·,e (începutul sec. 18), din
shellac (sec. 19) sau din amestec ele runwguş de
lemn şi allrnmi n[i (llois Durei, 1855), <lin ebonit[1
( 1860), gutapercă sau caseină, din polimeri naturali 1m,difica/i (celuloid, acetat de celuloză) sau
din polimeri sintetici (începutul sec. 20): răşini
fenol-formaldchidice, poliloefine, PVC ~i copolimeri acrilici.
Sunt semnalate un!'le modificări su1, influenta
condiţiilor rlc păstrare', (tC'mper;;,tură, lumină,
umiditate), ofni ndu-se cititorului exr:'rnple concrete de rlei:radare a di·,erselor obiecte realizate
din polimerii menţionaţi şi a·,ând valoare rle
pqtrimon iu.
„ FU:\l)AllEXTAL ASl'ECTS 01' I' OIX\IER
n•:GitAR\TIO'.\i" (lan C. ;\lc:'.\"eill) oferă o imagine
sugesti·,ri a <legra<lării termice a polinwrilor naturali şi sintetici (depolimerizare, reacţii secunrlan•,
modificarea grup~lor funcţionale); mecanismul fotodegradării este <liscutat în contextul proprietăţilor
fizice dob,înrlite.
Se acordă ri atentie deosebită dcctPlor ,Jistructi·,e iniţiate de age'nţii poluanţi din aer (oxigen,
dioxid de sulf şi ozon) şi de microorganisme.
,,PHESJ.:11\'ATIOX Ol' :\Xfl'IUL \fAUIOI\IOLEtUl,.:S" (C. \'. Horit·): Colecţiile de specinwnc
pro·,enind din regnul ·,egetal şi animal sunt numeroase, importanţa lor pentru ştiinţa şi istoria
naturală fiind pe deplin justificat{1. Consenart'a
lor se confruntă cu probleme dcos~·bite. ;\ktorkle
uzual<· de con se nare (prin uscare, i nghcţan·,
imersare în formol, etanol etc.) modifică in•·1ersibil prt>paratele.
Autorul prezint[1 cu competenţă transformările
ire·1cr.,;ibile, 1,iologicc şi chimice, ale diferitelor

comp~;1ente ale specimenelor sub acţiunea enzimelor si a mediului de consenare. Sunt subliniate
modif/~ădc materialelor proteice c:-,;puse la um idităţi <liferite, la radiaţii l)\' şi oxigen. Acestea
re·,in în actualitate in contextul conservării informaţiei genetice prin a_naliza AD:'.\". Acesta este cu
siguranţă afectat de unde tehnici de conservare
(de ex. i~ersare în formaldehidă).
,,OUIEl\TAL L,\CQUEH: A XATL'HAL rou·lll-:R" (H.F. ]aC'schke): Se discută problematica
obţinerii, utilizării şi caracterizării lacurilor din
Orient ,(Japonia, China) implicate în obiectele
de art'4;• decorati·,ă, dcterioran·a lor sub influenta
con!!i'ţiilor de microclimat şi a expunerii la radiaţii
C\', precuin şi influenţa unor a<litivi (pigmenţi,
lianţi/•'elemente decora:tive metalice).
„ST,\HIUT\' AXU flj'.\Cl'IO'.\ OF (:OATING
t;SEU IX CO'.\SEH\'ATIO'.\" (E. Henc de la
Hie): Lucrarea prezintă funcţiile şi stal,ilitaiea
materialelor de acoperire solubile în solvenţi organici, utilizak în conser,are. Sunt discutate efectele <le proiecţit' ale acestora în cazul obiectelor
ele artă din lemn, fildeş, metale, sticlă sublinii n<lu-se ·,ulnerabili tatea lor faţă de radiaţii lJV,
vapori de apă, oxigen sau gaze poluante.
Sunt prezentate mo<lificările structurii chimice
a polimerilo, naturali şi sintetici utilizaţi ca materiale de acopt'rin· sub influenţa factorilor dl' mediu.
,,TEXTILE (:0:\SEil\"ATIO:\" (J.S. Crighton):
O expunere sngl'sti·,ă, rlc ni·,el ştiinţific nrlicat
în domeniul conser·,ării pre·,enti·,e a trc-xtilclor.
Se rlemonstrC'ază 11ccesitatea cunoaşterii a pri.o,ri
a factorilor ce i 11i ţiază <legradarl'a fi bre lor tt-xtile
naturale şi chimice. Su11t prc•zentate meto<lele
fizico-chimice, structurale şi reologice implicate
în estimarea rlegrarlării materialelor textil(,, precum şi mecanismele rlegrarlării.
De reală importanţă sunt metodele de ccmser·,are analizate: arlaos ele stabilizatori, reti eul arc
controlată, polimeri zare i nterfacială etc
„DEGHADATJOX ,\'.\H
U):\SEll\"ATIO'.\ OF
(:EJ,LVLOSU:S AXD TIIEIH
I,STEHS" (J.M.
Cardarnone, J(,;\f. I,eister, _.\,H. Osareh): Comunicarea constituie o succintă i ncursiun(' in do1ncniul caracteri~I1rii morfologic(', a reacti·,it;1ţii şi
proprietăţilor fizico-nwcanice a fibrelor c!'lulozice
(bumbac, in, Y[tscoza acetat) clin compo11enţa
ol,iectt·lor cu ·1.tloare rle patrimoniu şi a rn"dofică-
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rilor survenite la îmbătrânire acce!C'fată. Se sugerează necesitatea utili zării nuor metode neclistructi-te de analiză (spectroscopia FTOI R prin
reflexie).
,,TIIE DEGRAHATIO'.\' OF (:El,LLLOSE THIACETATE. STUU\" 11'1' :\(;{;f,EAll \IAG\ETIC
RESO~ANCE Sl'ECTUOSCOl''I' A'.\11 \IOl,Ef:ULAJ\ llOIJEU,I\G" (M. Dcrham. ::\I. Edg,,, D.A.R.
\Villiams, D.l\L \\"illiamson): Se demonstreazi"'L
utilitatea metodelor spectroscopice moderne de
analiză (1 H-RMX, 13 C-RM'.'\) pentru caracterizarea cantitativă a unor polimeri. În cazul triacetatului de celuloză se stabileşte mecanismul de d<>gradare; utili7.area unor ·,arian te mai complexe de
analiză RMX p~rmite e·,iclenţierea clC'plasărilor
unor segmente de catenă.
,,I\\.ESTIGATIO'.\ 01'' THE AHClll\"AI, STADIUTl" Ol< CELl,ULOSE THIACETATE. HUI:
THE EFECT Ol< ADDITIVES TO CfA SUl'POHT"
(Y. Shinagawa, M. Murayama, Y. Sakaino): Stabilirea condiţiilor optime de consenare a suporturilor fotografice pc bază de triacctat ,Ic celuloză
(CTA) sau ,Ie polietilen terdtalat (PET) are implicatii -deosebite. În acest context ~e prezintă rezultatei~ în domeniul stabilizării CTA pri,i" utilizarea
diferiţilor plastifianţi. Se demonstrează că pre·1e11irea formării difenilfosfatului (DPP) sau inac=>
ti·,area lui conduc la creşterea stabilităţii· suportului fotografic din CTA.
'
.,HL.M STOHAG.E" (l\L Jacobscn): Sunt prezentate pre·,ederile şi recomandările ·standardelor
internaţionale (SMPTE, American :\ational Standarcl, EBL') în domeniul depozitării filmelor.
,,l'APEH (;0'.\SER\"ATIO\: smm l'OlX\IERIC ASPECTS' · ( D. J. Pri est): O competentă examinare a structurii şi proprietăţilor hflrtici ca suport
pentru scriere şi a problematicii conser,ării caraci•.:risticilor .sale. Sunt discutate implicaţiile adii:i·,ilor utilizaţi în fabricarea hftrtiei asupra elegradări i sale .
..\utorul prezintă efectele amidonului modificat
ca matnial ele conse,--,arc, uncie procedee ele dezi,cielificarc (procentul \\'EI TO - carbonat ele
metil metoxi magneziu
. procedeul DEZ <lietil zinc-. procedeul LlTHCO - baze alchil

organice), precum şi metoda de consolidare în
mas{t a hârtiei prin p::>limeri zare ra,Jicalică a unui
amestec de monomeri acrilici.
,,EARI.Y AD\·A~Cm, JX THE t.:SE OF ,\CR\'.
UC: HESI'.\S l<'OR TIIE CO:\'SEH\"A'flO'.\ OF
A'.\TIQUITU:S" ('.\[. Robso»): Polimerii acrilici
termoreacti·,i sau termoplastici sunt utilizaţi frec·1ent pentru conser·tarca operelor ele artă. Se subJi niază rc·1nsihilitatea tratamentelor de conser·,are cu răşini acrilice termoplastice. Se discută
implicaţiile folosirii poli butii metacrilatului (PB'.\1A),
polimctil metacrilatului (PMl\lA), a cianacrilaţilor, sub formă de soluţii sau dispersii în tratamentele de conser·,arc-restaurare a unei game
largi de obiecte .
.,ACTIOX OF LIGIIT O~ D\"ED ,\XD l'IG\IE\TED l'Ol,\'\IEHS" (X. S. Allcn): Sunt prezentate preocupă.rile pentru stabilirea unor teste
obiecti-1c de caracteri7A,re a stabilitătii colorantilor şi pigmenţilor, în special în sfera' materialel or
textile, precum şi influenţa coloranţilor, a pigmenţilor şi a unor factori fizici (compoziţia spectrală
a luminii, compoziţia şi umiditatC'a acrului, temperatura) asupra matricii polimerului.
Este discutat cu cori1p~tenţă mecanismul i ntcr:
acţiunii colorant-polimer pentru diferite clase de
c9loranţi, subliniindu-se importanţa controlului
nhcroclimatului pentru păstrarea materialelor textile din muzee şi colecţii.·
0

•••
Cartea dobândeste o ·,aloare

documentară

deo-

sebită prin actuaiitatea problemelor discutate şi
prin materialul bibliografic anexat fiecărei lucrări.
Este utilă atât specialiştilor clin domeniul consenării-restaurării operelor de artă, cât şi studenţilor şi cercetătorilor cu preocupări adiacente.
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