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CONSIDERAŢII PRIVIND RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA
UNOR PAHARE DE STICLĂ DESCOPERITE ÎN NECROPOLA
DE LA BARCEA-JUD.GALAŢI
-RezumatLucrarea se referă la restaurarea şi conservarea a 4 pahare de sticlă descoperite la
Barcea, judeţul Galaţi, în necropola birituală datată în secolul al IV-lea AD, aparţinând
culturii Sântana de Mureş – Cernjachov, de către muzeografii Nicu Mircea şi Stela Ţau de
la Muzeul Mixt Tecuci.
Cele 4 obiecte, diferite ca formă şi tipologie, au fost descoperite în stare fragmentară
şi restaurate iniţial empiric, ajungând în laboratorul nostru de restaurare,cu vizibile
degradări specifice sticlei şi devieri de la forma inițială.
Paharele au fost dezasamblate în apă distilată caldă, vechiul adeziv fiind înlăturat
mecanic sub lupă. După uscarea şi conservarea fragmentelor a urmat reasamblarea lor cu
răşina epoxidică ARALDITE 2020 bicomponentă, utilizată în proporţii diferite.
Substanţele macromoleculare utilizate în conservarea şi restaurarea acestor pahare
sunt apreciate în domeniu datorită caracteristicilor fizico-chimice, conforme cu principiile
de bază ale restaurării.
Această restaurare s-a impus datorită particularităţii formelor acestor obiecte şi
cerinţelor de expunere în vederea ilustrării vieţii spirituale şi sociale a comunităţii de secol
IV de la Barcea.
Cuvinte cheie: restaurare, conservare, pahar, sticlă, ARALDITE 2020, Sântana de
Mureş

CONSIDERATIONS REGARDING THE RESTORATION AND THE
CONSERVATION OF SOME GLASS BEAKERS DISCOVERED IN THE
NECROPOLIS FROM BARCEA, GALAŢI COUNTY
-AbstractThe paper deals with the restoration and preservation of four glasses found at
Barcea, Galaţi county, in the bi-ritual necropolis dated to the fourth century AD, belonging
to the culture Santana de Mures – Cerneahov, by the archaeologists Nicu Mircea and Stela
Ţau, from the Mixed Museum of Tecuci.
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The four items, differing in form and typology, were found in a fragmentary
condition and initially restored empirically, reaching our restoration laboratory with a
visible degradation specific to glass and with deviations from the original form.
Glasses were disassembled in warm distilled water and the old glue was removed
mechanically under the magnifier.
After drying and preserving the fragments with Paraloid B72 solution, we proceeded
to the reassembly with Araldite 2020 epoxy bi-component resin, used in different
proportions.
Macromolecular substances used in the conservation and restoration of these glasses
are appreciated in this area due to the physico-chemical characteristics in agreement with
the basic principles of restoration: they are waterproof and protect well against moisture,
resist to chemical effects in a polluted atmosphere, are stable to light and do not interact
with the objects, resist the attack of microorganisms, are chemically stable, are transparent
and devoid of color, not toxic, resistant to aging, and reversible.
This re-restoration was imposed due to the particular forms of these objects. They
were exhibited in order to illustrate the spiritual and social life of the community of the
fourth century settlement and the development stages of the necropolis from Barcea.
Keywords: restoration - conservation, glass, ARALDITE 2020, Paraloid B72,
Sântana de Mureş - Cerneahov culture.


Piesele la care ne vom referi în această lucrare au fost descoperite la Barcea,
judeţul Galaţi, de către muzeografii Mircea Nicu şi Stela Ţau de la Muzeul Mixt
Tecuci, în campaniile arheologice din anii 1982-1984.
Necropola de la Barcea prezintă o stratigrafie simplă, cu un singur nivel de
locuire. Pe baza tipurilor de morminte (de inhumaţie şi de incineraţie) şi a
materialului arheologic descoperit, necropola bi-rituală se încadrează cronologic în
a doua jumătate a secolului IV d.Hr. şi aparţine culturii Sântana de Mureş Cerneahov1.
Cele 4 obiecte pe care le vom analiza au fost descoperite în stare fragmentară
şi restaurate iniţial empiric, ajungând în laboratorul nostru de restaurare cu vizibile
degradări specifice sticlei şi devieri de la forma iniţială. Le vom numerota în
continuare de la 1 la 4 pentru o identificare mai uşoară în text şi figuri.
Pahar de sticlă 1 ( nr.inv. 7960/8348) Obiectul face parte din tipul 3,
varianta 3.c, subvarianta 3.c12, a paharelor conice cu pereţi subţiri, cu fund drept cu
1

Stela Ţau, Mircea Nicu, Paul Ciobotaru, Antichitatea târzie în bazinul Prutului, Bârlad,
Editura Sfera, 2009, p.105.
2
Stela Ţau, Mircea Nicu,, Recipiente de sticlă necropola birituală de la Barcea( secolul IV
d.Hr) (jud. Galaţi), “Acta Musei Tutovensis”, VIII 2013, Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad,
Editura Demiurg Iaşi 2013, p. 65.
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faţetă concavă, este din sticlă transparentă, galben - verzuie în scara culorilor 4B3,
cu irizaţii la interior şi exterior, cu puncte de devitrifiere, fabricat prin turnare în
formă. Marginea de sus a paharului este uşor evazată şi în partea superioară piesa
este decorată cu patru caneluri mari, orizontale, situate la distanţe egale, realizate
prin şlefuire. A fost descoperit în mormântul de inhumație M136, la - 1,48 m.
Mormântul era orientat NNE – SSV, fiind o groapă rectangulară cu colţuri
rotunjite, cu pereţii oblici în exterior. În partea de N a craniului a fost amenajată o
nişă de 0,90 x 1,30 m, groapa având dimensiunea 3,20 x 1,15 m. Din scheletul
prost conservat s-au păstrat numai oasele lungi ale picioarelor, un os de la braţul
stâng era adus pe bazin, iar craniul a fost depus pe pământ cu faţa spre V; toracele
şi bazinul lipsesc. Pe lângă paharul de sticlă în mormânt s-au mai găsit: o fibulă, un
cuţit, şapte vase ceramice din care unul lucrat cu mâna şi şase la roată, o ofrandă şi
fragmente de cărbuni4. Paharul are o înălţime de 19,5 cm, diametrul gurii de 10,2
cm şi profil conic.
Paharul găsit iniţial în stare fragmentară( 13 fragmente) a fost restaurat
anterior defectuos, cu adeziv necunoscut, probabil acetat de polivinil, care a cedat
în timp. În laboratorul nostru a ajuns parţial asamblat în nouă fragmente (Fig. 1.1),
care prezintă degradări vizibile ale sticlei – irizaţii multicolore pe toată suprafaţa
acesteia ( Fig. 1.2) şi devieri semnificative de la forma iniţială datorate tensiunilor
de turnare sau de zacere sub presiunea solului. Obiectul iniţial se reconstituie
aproape integral, existând mici porţiuni lipsă - aproximativ 2%.
Pahar de sticlă 2 ( nr.inv. 8512) Acest recipient de sticlă face parte din tipul
3- pahare conice cu pereţi subţiri, varianta 3.a5, este din sticlă transparentă, bine
conservată, de culoare verzuie – 2B6 în scara culorilor şi a fost realizat prin turnare
în tipar. Paharul este ornamentat pe suprafaţa exterioară cu un decor în reţea tip
fagure, dintr-un şnur subţire de sticlă, îi lipseşte partea inferioară ( foarte probabil
conică) şi o porţiune de la gură. Obiectul a fost descoperit în mormântul de
inhumație M137, o groapă rectangulară cu colţuri rotunjite de 3,10 x 1,80 m,
orientat NNE – SSV, la - 1,60 m. În mormânt scheletul era deranjat din antichitate,
toate oasele erau adunate în mijloc pe partea dreaptă, iar craniul lipsea. Inventarul
gropii este alcătuit dintr-o fibulă de bronz, o cataramă, un cuţit de fier, un peduncul
de săgeată, două pahare de sticlă, opt vase întregi şi fragmentare lucrate la roată
depuse în partea stângă a gropii, o ofrandă ovicaprină, ouă de pasăre şi cărbune
deasupra scheletului7. Piesa are o înălţime de 14,5 cm şi diametrul gurii de 11,5
cm.
3

Ibidem, p.66.
Stela Ţau, Informaţii inedite furnizate verbal.
5
S.Ţau, M. Nicu, Recipiente...., p. 65.
6
Ibidem, p.65.
7
Stela Ţau, Informaţii inedite furnizate verbal.
4
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Paharul a fost găsit în stare fragmentară (63 fragmente – Fig.2.1) şi a fost
restaurat iniţial neştiinţific, cu poliacetat e vinil, care a îmbătrânit în timp şi a cedat.
Pahar de sticlă 3 (nr.inv. 8294) Piesa se încadrează în tipul 3 de pahare
conice cu pereţi subţiri, varianta 3.c, subvarianta 3.c28, este din sticlă verzuie şi a
fost fabricată prin turnare în matriţă. Paharul are profilul conic şi fundul rotunjit,
este decorat cu patru caneluri orizontale şi s-a găsit într-o stare precară, deoarece
mormântul a fost deranjat încă din antichitate (îi lipseşte fundul şi alte fragmente).
Obiectul a fost descoperit în mormântul de inhumaţie M154, o groapă rectangulară
cu colţuri rotunjite, cu câte o treaptă pe laturile lungi ale gropii (2,12 x 1,40 m ;
2,12 x 0,90 m), orientat NNV- SSE, cu adâncimea de 1,91 m. Scheletul din
mormânt era deranjat din antichitate de la femure în sus, oasele deranjate fiind
depuse împreună cu o parte de inventar în zona toracică – ceramică, sticlă, cuţite de
fier; s-au păstrat neatinse oasele lungi ale picioarelor. Inventarul era alcătuit dintrun pieptene, două cuţite, un pahar de sticlă, şase vase ceramice, din care doar unul
este lucrat cu mâna şi restul la roată, o ofrandă pasăre şi ouă la care se adaugă
douăzeci şi unu de fragmente ceramice9. Paharul are înălţimea de 9,5 cm şi
diametrul gurii de 7,7 cm.
Piesa a fost găsită în stare fragmentară – 24 fragmente (Fig. 3.1) şi a fost
asamblată anterior cu acetat de polivinil, care în timp a cedat.
Pahar de sticlă 4 (nr.inv. 8334) Recipientul se încadrează în categoria
paharelor conice cu pereţi subţiri de tipul 3, varianta 3.c, subvarianta 3.c210, este
din sticlă turnată în tipar, verzuie, transparentă, culoarea sa neregăsindu-se în scala
culorilor prezentată de Eldrid Straume în lucrarea Glaser mit Facettenschlliff aus
skandinavischen Grabern des 4. Und 5. Jahrhunderts n.Chr., scală folosită de dna
Tau pentru comparare. Piesa are profil conic, cu fundul rotunjit ( care din păcate
lipseşte) şi este fără decor. Paharul a fost găsit în mormântul de inhumaţie M165, o
groapă rectangulară cu colţuri rotunjite care a avut amenajată o treaptă lată de
0,80 m pe partea stângă (axele gropii 2 x 1,30 m şi 2 x 0,50 m ), orientată N-S, cu
adâncimea de 1,05 m. Scheletul era aşezat înclinat pe partea dreaptă în groapa ce
avea fundul albiat, craniul şi labele picioarelor fiind mai sus decât restul
scheletului. Inventarul mai cuprindea o fibulă, două catarame, un ac de cusut, un
împungător, un tub pentru ace, un cuţit şi şapte vase ceramice, din care trei lucrate
cu mâna şi patru la roată11. Obiectul are dimensiunile: înălţime 13,5 cm, diametrul
gurii 7,8 cm.

8

S.Ţau, M. Nicu, Recipiente...., p. 66.
Stela Ţau, Informaţii inedite furnizate verbal.
10
S.Ţau, M. Nicu, Recipiente...., p. 66.
11
Stela Ţau, Informaţii inedite furnizate verbal.
9
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Piesa a fost găsită în stare fragmentară – 16 fragmente (Fig. 4.1) şi a fost
restaurată iniţial necorespunzător cu acetat de polivinil, care a cedat cu trecerea
timpului.
Fluxul tehnologic de restaurare a fost acelaşi pentru toate cele patru pahare şi
a început cu dezasamblarea fragmentelor şi îndepărtarea adezivului vechi. Acest
lucru s-a realizat prin imersare în apă distilată caldă pentru înmuiere şi curăţarea
manuală sub lupă a fiecărei muchii cu ajutorul bisturiului şi a unui ac (Fig. 1.3).
După uscarea la temperatura ambiantă pe hârtie neutră de filtru, fragmentele
pieselor au fost imediat conservate prin pensulare repetată cu soluţie de
PARALOID B72 10% în acetonă, polimerizarea consolidantului făcându-se la
temperatura mediului. S-a urmărit evitarea apariţiei unei pelicule lucioase prin
supravegherea atentă a concentraţiei soluţiei.
PARALOID B72 – o răşină acrilică copolimer cu 30% metacrilat şi 70 %
etilmetacrilat12, este una din cele mai stabile răşini termoplaste folosite în
conservare şi prezintă calităţi deosebite: este transparentă, reversibilă, are rezistenţă
mecanică foarte bună şi este stabilă la condiţiile de mediu, adică este rezistentă la
oxidare, lumină, hidroliză şi căldură moderată. Aceste caracteristici derivă din
proprietăţile sale13:
-temperatura de tranziţie a sticlei Tg 40°C
-duritate Tukon
10-11 (KHN)
-duritate SWARDROCKER
80
-duritatea grafitului
H
-solubilitate
9,3
-vâscozitate (la 25°C sol. 40%) - în acetonă
200
- în toluen
590
Duritatea moderată a Paraloid B72 îl fac potrivit pentru conservarea unei
mari varietăţi de materiale suport şi implicit pentru obiectele din sticlă. Există o
relaţie directă între proprietăţile mecanice, rezistenţa la tensiune, rezistenţa la
curgere şi zgâriere şi greutatea moleculară sau gradul de polimerizare a unui
polimer liniar. De aceea Paraloid B72 oferă calităţile potrivite pentru conservarea
cu succes a pieselor din sticlă, spre deosebire de răşinile cu masă moleculară mare.
Soluţiile de Paraloid B72 se prepară folosind diverşi solvenţi: xilen, toluen,
acetonă sau amestecuri. În cazul nostru am preferat soluţia în acetonă 10% datorită
accesibilităţii solventului, proprietăţilor sale verificate anterior pe alte obiecte
arheologice din sticlă, precum şi toxicităţii scăzute pentru mediu şi pentru
restaurator.
12

Charles Velson Horie – Materials for Conservation: Organic consolidants, adhesives and
coatings, Butterworths & Co. Ltd., 2 edition, 2010, p.135.
13
Robert L. Feller, Thermoplastic polymers currently in use as protective coatings and
potential directions for further research, “I.C.C.M. Bulletin”, 10, Brisbane, 1984, p. 5-18.
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Experimentele folosind Paraloid B72 în diverşi solvenţi au dovedit că
acetona oferă soluţia cu eliberare rapidă a solventului necesară pentru aplicarea cu
succes a unui consolidant acrilic şi este de asemenea cel mai puţin toxic dintre
solvenţii utilizaţi curent. Solvenţii cu evaporare lentă, cum sunt toluenul sau
xilenul, dau soluţii cu timp de acţiune lung şi uscare înceată a stratului de polimer
(improprie unui mediu cu impurităţi spaţiale), prelungind nejustificat procesul de
conservare 14.
Paraloid B72 a obţinut o recunoaştere pe scară largă ca un consolidant stabil
şi de încredere şi ocupă un loc important în orice laborator de conservare.
Prepararea şi utilizarea sa în mod corespunzător rezolvă majoritatea cerinţelor
generale de restaurare şi conservare, în condiţiile păstrării obiectelor în medii
controlate.
După conservare a urmat etapa de asamblare a fragmentelor paharelor. Acest
lucru s-a realizat cu ajutorul unei alte substanţe macromoleculare foarte cunoscută
în laboratoarele de restaurare – răşina epoxidică Araldite 2020. Fragmentele s-au
fixat cu benzi de scotch (Fig. 1.4, Fig. 2.2, Fig. 3.2 şi Fig. 4.2) aplicate transversal
peste îmbinări pe o singură parte (exterior) şi apoi s-a infiltrat răşină (preparată în
raport de 3:1 răşină:întăritor) în spărtură pe partea opusă celei cu benzi, adică pe
interior (Fig. 1.5). Cu ajutorul unei spatule fine s-a dirijat răşina fluidă de-a lungul
îmbinărilor - evitându-se surplusul de răşină. Pentru îndepărtarea urmelor lăsate de
adeziv s-a folosit un tampon de doc îmbibat cu apă distilată, evitând astfel solvenţii
organici ce ar interacţiona cu stratul de Paraloid. S-a lucrat la temperatura
ambiantă, iar polimerizarea a fost iniţiată de încălzirea cu o lampă cu radiaţii
infraroşii amplasată la o distanţă potrivită astfel încât temperatura să nu depăşească
70 oC. Folosirea radiaţiei infraroşii a scurtat timpul de lucru şi în acelaşi timp a
scăzut vâscozitatea răşinii, favorizând astfel operaţiunea de infiltrare.
Restaurarea a continuat cu operaţiunea de completare a porţiunilor lipsă în
cazul singular al paharului 1. Completarea s-a realizat tot cu răşina epoxidică
Araldite 2020, în proporţie de 1:1, pentru o vâscozitate mai mare şi deci o aplicare
mai uşoară pe curbură. Completarea s-a făcut cu ajutorul unei spatule, evitându-se
surplusul de material. Răşina s-a încălzit în prealabil la lampa cu IR pentru
iniţializarea polimerizării şi creşterea vâscozităţii şi apoi s-a aplicat în zonele lipsă
pe un suport de scotch, în mai multe etape, progresiv. Răşina polimerizată cu
duritate mare a fost finisată mecanic cu ajutorul unei hârtii abrazive de granulaţie
foarte fină, mătuirea datorată acestei operaţii fiind înlăturată prin pensulare cu
răşină fluidă în strat foarte subţire.

14

Stephen P. Koob, The use of Paraloid B72 as an adhesive: its application for
archaeological ceramics and other materials, “Studies in Conservation”, 31, 1986, p.7-14.
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La asamblarea fragmentelor şi la completări s-a folosit răşina Araldite 2020
datorită calităţilor sale superioare: este foarte fluidă, are contracţie mică, sub 3%,
are rezistenţă mecanică şi chimică foarte bună, are aderenţă mare la orice material
suport, inclusiv sticlă, are indice de refracţie comparabil cu al sticlei. De asemenea
este incoloră, rezistă cu succes la îmbătrânire, iar lipitura rezultată este foarte
puternică. Aceste caracteristici sunt determinate de proprietăţile sale15:
temperatura de tranziţie a sticlei 39.5oC
culoare aparentă
incolor transparentă
greutate specifică
1.1
vâscozitate(mPas)
150
timp de lucru (100mg la 25oC) 40-50min
indice de refracţie
1.553
rezistenţa lipiturii la forfecare 0.21N/mm (după 16 ore la 40oC)
Folosirea celor două substanţe macromoleculare – răşina acrilică Paraloid
B72 şi cea epoxidică Araldite 2020 pentru conservarea şi restaurarea acestor patru
pahare de sticlă a fost determinată de caracteristicile acestor polimeri care satisfac
principiile de bază urmărite în activitatea noastră, şi anume: sunt hidrofuge şi
protejează bine obiectele împotriva umezelii, rezistă la influenţele chimice din
atmosfera poluată, sunt stabile la lumină şi nu interacţionează cu obiectele, rezistă
la atacul microorganismelor şi sunt stabile chimic, sunt transparente şi incolore, nu
sunt toxice, rezistă cu succes la îmbătrânire şi sunt reversibile.
Aceste calităţi le fac superioare altor răşini şi deci utilizarea lor a fost cea
mai bună alegere pentru a asigura acestor obiecte din sticlă o bună protecţie pe o
perioadă de timp foarte lungă la depozitarea şi expunerea lor în condiţii de mediu
stabilite prin normele de conservare. Respectarea acestor norme este necesară
pentru că, în alte condiţii de temperatură şi umiditate, acţiunea protectoare devine
insuficientă ceea ce poate duce la deteriorarea obiectelor, ştiindu-se că piesele din
sticlă arheologică sunt mai sensibile şi mai dificil de conservat şi păstrat decât cele
de ceramică sau metal.
În urma restaurării au rezultat patru obiecte valoroase, atât din punct de
vedere arheologic cât şi muzeistic (Fig. 1.6, Fig. 2.3, Fig. 3.3 şi Fig. 4.3)
Particularitatea formelor şi a tipologiei diferite a impus conservarea şi
restaurarea acestor piese în vederea expunerii lor în muzeu pentru a ilustra viaţa
socială şi spirituală a comunităţii căreia îi aparţinea necropola birituală de secol IV
de la Barcea şi pentru a înlesni studiul acestor morminte din punct de vedere
arheologic.

15

http://www.ect.ie/pdfs/A282g_Aral-2020_GB_.pdf - Araldite 2020 DataSheet –
Huntsman Company, mai 2010.
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În încheiere trebuie subliniat faptul că re-restaurarea şi restituirea acestor
obiecte circuitului muzeistic a fost determinată de faptul că ele constituie piese de
importanţă deosebită în expoziţia de bază a Muzeului Mixt Tecuci.
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Fig. 1.1 - Pahar 1- înainte de restaurare

Fig. 1.2 - Pahar 1 - înainte de restaurare (detaliu - irizaţie aurie)
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Fig. 2.1 – Pahar 2 – înainte de restaurare

Fig. 3.1 - Pahar 3 – înainte de restaurare
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Fig. 4.1 - Pahar 4 – înainte de restaurare

Fig. 1.3 – Pahar 1– după dezasamblare şi curăţare
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Fig. 1.4 şi 1.5 – Pahar 1 - în timpul restaurării – asamblare cu benzi scotch
(vedere de sus şi lateral)

Fig. 2.2 – Pahar 2 - în timpul restaurării – asamblare cu benzi scotch
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Fig. 3.2 – Pahar 3.
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Fig. 4.2 – Pahar 4

În timpul restaurării – asamblare cu benzi scotch
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Fig. 1.6 – Pahar 1- după restaurare

Fig 4.3 – Pahar 4 – după restaurare

Fig. 2.3 – Pahar 2 – după restaurare

Fig. 3.3 – Pahar 3 – după restaurare

