
O METODĂ DE RESTAURARE A OBIECTELOR ANTICE 
DIN BRONZ 

de GEORGETA PANTELIMON 

Munca de restaurare şi prepacare a obiectelor antice, deşi este socotită 
ca o operaţie ajutătoare, care permite conservarea pieselor arheologice 
după scoaterea lor din pă.rmînt şi 1stiudierea corectă a acestora de către 
specia1lişti, este o muncă de prună importanţă şi !Ilecesită o bună cunoaştere 
a pies-elor şi a tehnodogiei a.pllicată în tratarea lor. 

Cu .puţine decenii înari.11te, 1la noi .în ţară determinări1le acestor materi01le 
aveau un caracter în bună parte eir:rupiTi1c, iar procesul de restaurare ducea, 
în unele cazuri„ chiar pînă Ia falsificarea formelor originaile, fie din pură 
neştiiinţă, fie din cauza unei tratări superfilC'iaie. 

Ieşită astăzi defi1nitirv din perioada empirică, munca rest,auratorillor 
noştri foloseşt,e în 1prezent procedee şi reţete tehnice ştiinţifice, bazate pe 
expeni·enţele pracitice efectuate în laboratoarele de fizică şi chimie, atît în 
ţara noastră, oît şi în străinătate. 

Cu toate acestea, l1a noi, literatura de sipeicia1Htate este foarte redusă. 
O bună parte din restauratori aipilkă procedee şi metode de lucru pe oare şi 
le împrumută unii de la aJlţii, ocazional 1sau voit, deoaroce nu exi,sită încă 

la noi, o şcoală de specialitate şi 111id o pub:Jicaţie sau - ool puţim - o 
rubrică în peniodidle de arheollogie, care să ajute la răspînidirea cunoştin
ţelor sau rezultatului cercetărillor ;preţioase din domeniul restaurării. 

înainte de a trece Ia prezentarea metodei de lucru, oare fonmează 
subiectllll articolullui de faţă, trebuie să arăt că munca de restaurare şi pre
parare a obiectelor antice se încadrează într~un n1l!IIlăr de ipriiildpH, dintire 
care voi aminti doar două, a căror importanţă este esenţială: 

Primul princiipiiu este unmătorul : nu se poate începe nici o acţiune 
de preparare şi restaurare înainte de a 1se stabiJi cu preciziune materialul 
din caire este făcut obiectul în cauză. 

Dacă ni s-a încredi1I1ţat, de exemplu, un obiect de piatră, pe care-l 
vom trata aşa cum se tratează maPmura sau invers, se înţelege de la sine 
că rezultatele obţinute vor lăsa întotdeauna de donit. 
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La fel se poate întî:rnplla cu unele metale, care din cauza vechimei lor, 
se pot confunda lesne între ele, d.uicînd la rezultate negative, ce pot merge 
rpînă la deteriorarea cOtIDpletă a obiectului. 

Al doilea principiu se referă fa stabilrea tehnicii de execuţie a obiec
tului dat spre restaurare. 

Acest iprincipiu se ap1ică mai ales la obiectele de oerallilică sau din 
metal, .în măsura în care acestea sînt st11puse, în timpUil operaţiuni1lor de 
'laborator, la eforturi cărora .pot sau nu să rezis-te, ân funcţie de materialul 
din care sînt făoute şi a modului cum au fost executate Ja .titmipul lor. Un 
vas de pămînt supus unei arderi complete are o ailtfel de rezistenţă, în 
comparaţie cu un vas al"s s'lab, tot aşa cum un obiect de metal turnat rezistă 
mult mai ipuţin eforturilor la care e supus, faţă de aJt obiect (din aceJaşi 
matenia:l), bătut cu ciocainul (modelat). 

Numai după ce stabilim în mod cert, aceste două indispensabiile prin· 
dpii, sîntem în măsură să ailegem şi să aplicăm sistemul de lucru, reţetele 
şi substanţele, pentru a readUJCe obiect.Uil cit mai aiproaipe de starea în care 
se afila în epoca din care datează. 

Majoritatea obiectelor arheologice trec prin laborator î1nainte de a fi 
studiate şi aranjate în vitrine sau în depozite. Ele llrebuiesc tratate cu 
egală grijă şi atenţie, deoarece deseori importanţa lor apare clară, abia 
după ce ele au fost curăţate, restaurate şi ulterior, supuse tratamentuJlui 
de conservare. Din punct.ul de vedere al operaţiuniilor de laborator, indife
rent dacă obiectul încredinţat spre restaurare este destinat ex.punerii în 
muzeu sau serveşte ca materiall de studiu în depozit, el trebuie tratat cu 
aceeaşi grijă şi pricepere. 

A readuce un obiect din piatră, lut, os, 'lemn, rnetail etc., în starea sa 
iniţiailă, înseamnă a îndepărta de pe el toate depunerile de natură chimică 
sau fizică, primite de-a JungUJl timpulci, depuneri rezultate în urma proce
selor chimice sau fizice 1petrecute în :pămînt, în locul unde obiectul a 
fost găsit. 

Această operaţie nu trebuie însă aipHcată mecanic, deoarece unele 
obiecte, în deosebi acelea din metal, pot primi uneori, în timp, o depunerr-e 
care constituie, în afară de un înveliş protector naturall, o vaJoare prin 
aStpectul de vechime pe care.J dă obiectului şi care impresionează, desigur, 
publicul ce kecventează muzeele. 

Restaurarea se va face, aşa dar, numai la acele obiecte care, în con
diţiHe ~n care sînt puse dt11pă scoaterea lor din pămînt sînt ameninţate cu 
deteriorarea şi la aicele obiecte care, se presupune, că sub sedimentele ce le 
acoperă, ar exista elemente decorative, inscripţii etc. Piesele a căror patină 
poate fi considerată ca inofensivă, se conservă în starea Îll1 care s-au scos 
din ;părrntînt, aplicindu.Ji-se un tratallilent preventiv ce 1se reduce dese ori 
la simpla spMare şi acoperire cu o substanţă izolatoare care trebuie să 
aibă însă calitatea de a nu modifica aspectul obiectului. Această patină 
nevătărrnătoare este numită, în limbajl.l'.l tehnic, patină benignă, spre deosebire 
de patina malignă care, odată ce a apărut pe un obiect, acesta trebuie să fie 
supus operaţiilor complete de restaurare. 

. In cele ce urmează ne referim numai la o an.urni.tă categorie de obi~te 
ş1 anume la piesele lucrate din aramă şi bronz. 
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Aiproape totdeauna obiectelle de bronz scoase din săipătJUri[e arheologice 
poartă pe ele patina malignă care rezultă din acţiunea agenţiilor chimici 
asupra ohioctwui. 

ln ordinea dmportanţe1, cel mai perioulos şi dăunător agent chinnic este 
clorw. BI se găseşte 1sub formă de săruri în straturiJe de păirnînt, acolo unde 
există infioJtinţţiruni de apă. De asemenea, clorul este prezent în aer, rezultînd 
din descompunerea plantelor şi a a1J..tor produse, precum şi în locuritle din 
vecinătatea mării, unde în aer se găsesc miiei partkule de aipă de mare care 
conţine şi ea clor 1). 

Statuetă de bronz încărcată ou patină malignă. 

ln cazul bronzului, mai trebuie ţiinut seama că îintrucît el este un aliaj 
de cuipru cu cosiito1r, zinc sau plumb, care împreună cu clorul dau compuşi 
1chirnici diferiţi, asurpra acestora trebuie,, bine înţeles, acţionat în mod 
diferit. 

Combinaţiile cloruJui ou metalele ailiate din obiecteile de hronz pot 
îmbrăca obiecteile cu o patină groaisă car·e, uneori, prezintă un asipect inform 
şi care atacă puterniic obiectele, m'Înoînd metalul în adindme. Acest fapt 
complică foarte mult munca de restaurare. 

Osebit de combinaţiile de cloirat şi cloruri, în compoziţia patinelor mai 
pot exista sulfaţi sau carbonaţi de cuip:ru, 1precum şi alte săruri care, dacă 
îngreunează determina·rea compoziţiei acestor .patine, .totuşi nu au o acţiune 
destructivă 001II11parabillă cu aiceia a dlorului. 

Determinarea prezenţei clorului şi a compuşiJor lui în patiina bronzului 
şi a armatei se face cu ajutorul aşa-numitei „camera lui Rosenberg". Pro-

1 ) N. V. FarmakovskL Conservarea şi restaurarea obiectelor de muzeu, Bucu
reşti, 1954. p. 52, traducere din limba rusă. 
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cedeul constă din aşezarea obi1ectului pe o placă de CUipru, aipoi 1plaoa, cu 
obiectul llimpreună, se ~ează pe un vais cu apă •şi totul pe o placă de sticlă 
mată deasUJpra ică·reia 1se ipune un olOipOt de sti'Olă cu margimelle ş[efuite, 
ipentru a î1nd1iide etanş oeea ce se găiseşte sub el. Se }asă obiectul, în fe[ul 
acesta, tin1ip de una piînă Ia maxiimum 4 zile. Cînd patina conţine Cllor, rpe 
obiect apar picături li1chiid·e, transparente şi incolore (sau silab colorate). 

Statueta de bronz după tratarea şi 
curăţarea ei de patină malignă. 

Ex;pilicaiţia stă în faptul că 
cloratul de cupru este solubil 
în apă, iar atmosfera saturată de 
vapori de apă de sub clopot, 
absoarbe apa pînă se transfor
mă într-o soluţie lichidă. Carbo
natul de· cupru, proto-oxizii de 
cupru provoacă acest fenomen. 
Procedeu:] este inidiicat de învăţa
tul ·danez Rosenberg, conservato
rul muzeului din Copenhaga, 
care a lucrat mult în domeniul 
fierului şi bronzului 1 ). 

In cazul oînd astfel de pi
cături nu apar, înseamnă că pa
tina este benignă. A!ceasta, de 

„ . altfel, se recunoaşte uşor şi după 
culoarea ei, care poate fi un 
verde deS<chis către verdele al
băstrui, pînă la cel mai închis, 
asemănător tonului grav al bra-
zilor bătrîni. Verdele sau alba
strul deschis indică o patină su
perfi.oială, subţire, care îmbracă 
obiectul cu un strat uniform, 
aseanănător unui smalţ străluci
tor şi care în afară că nu dena
turează obiectul, lasă vizibHe 
toate detalii'le sa'1e. A!stfel de pa
tină se formează atunci cînd alia
jul bronzului este foarte fin, bine 
legat şi cu porozitate foarte 
mkă 2 ). In acest caz mddarea se 
produce foarte încet. Din contra, 

clnd oxidarea s-a P'rodus raipid, patina 
şi de ouloaire verde pastel. 

are a51Pectul unui praf (pudră) mat 

După cum am spus maii sus, obiectiele cu patină benignă sînt păstrate 
în S<tarea îin care se află, fă·ră ca obiectuJl să fie pnimejduit. Unii cercetători 
~nsă, fenmecaţi de a:sipoctiuJl 51plendild ce 1poate avea un obiect de bronz 
acoperi.t de patină, recomandă restauratori.Jor să trateze superficial obiectuil 
spre a nu-i îndepărta paNna. Această exigenţă de 011din esteti1c .poate avea 

1) Fr. Rallhgen, Die Konservierung von Altertumsfunden. Ber1in, 1926. vol. Il, 
p. 19. 

2) N. V. Farmakov;oki, op. cit„ p. 53. 
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Miner de bronz a.tins de patini", malignă.. 

uneori urmam nefaste, deoarece, cu timpurl, apar puncte de patină malignă, 
care, înfiHrată sub patina benignă, acţionează perfid şi necruţător, în ad!în
cime. In conisecinţă, exami1narea unor aistfell de obiecte trebuie făcu.tă cu 
foarte mare scrupulozita·te şi exigenţă - altfel obiectul este condamnat. 

Metodele de înJdepăI1tare a patinei şi a crustelor, sînt multiple. 
Farmak0Vlsk1i de pilidă, recomandă ca una din metode, metoda meca

nică, care precoillizează intervenţia diirecită aisuJpra obiectulluă cu scalpelul, 
raCJleta, răzuitorul sau cu or~oare alt materri3.!l abraziv, curm ar fi săipumm, 
nisipul, cărămida, şmirghelul, glasipapiru~ etic. 1). Deşi acest pr01Cedeu poate 
da uneoiri rezultate bune, sîntem de părere că este foarte .riscant, el depin
zînd direct de fineţe~, îndemînarea şi aternţia operatorulllJli. Este potrivit, 
dar şi în acest caz cu foarte mare iprercauţiune să fie întrebUJinţat la înde
părtarea crUJstelor groase. 

1) N. V. Farmakovski, op. cit., p. 53. 

293 

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro 



Springer indică metoda acoperirii patinei cu clei de tîmplărie care, 
după ce se întăreşte bine, ant·renează sub acţiunea ciocănHurilor în căderea 
~uii, şi patina. Fiind vorba, în fond, tot de o acţiune mecanică, metoda 
aceasta trebuie aiplica.tă cu toată cÎlrollmsipecţiunea. 

Rathgen 1) mai aminteşte, în afară de metodele menţionate pînă acum 
şi metoda tel1ITlică (flamba·rea). Credem îmă, că nici această metodă nu 
este indicată deoarece are dezavantajul că dilată obiectul şi se produc fisuri 

Mînerul de bronz după trata.rea de 
patină malignă. 

invizibile cu ochiul liber, care cu 
timpul degenerează în crăpături şi pro
voacă chiar deteriorarea completă a 
obiectului. La aceasta se adaugă şi 
faptul că plumbul, cositorul şi zincul 
care sînt printre componentele alia
jului numit bronz, avînd temperaturi 
de topire relativ joase, pot ieşi la 
suprafaţa obiectului, degradîndu"l 2). 

Pentrucă mai sus s-a vorbit de 
patină şi crustă ca două lucruri dife
rite şi deoarece aceste cuvinte, din 
cauza sensului lor aparent apropiat, 
dau naştere la confuzii care trebuiesc 
evitate, accentuiez că prin patină se 
înţelege un strat depus pe obiect care, 
deşi străin obiectului, s-a format din 
combinarea materialului din care este 
făcut obiectul cu agenţii chimici din 
mediu11 în care a zăcut acesta ; în timp 
ce crustele sînt sedimente care nu 
fac parte integrantă din obiect. Spre 
deosebire de patine, crustele sînt de 
obicei parţiale şi foarte rar totale şi 
trebuie, fără excepţie, îndepărtate de 
pe obiect, pentrucă acoperindu-l de 
multe ori nu lasă să i se mai cunoască 
nici forma. 

Trecînd la metoda de lucru între
buinţată de laboratorul nostru, pentru 

restaurarea obiectelor de aramă şi bronz şi consecvenţi prindpiilor enu
merate mai sus, vom arăta că .prima operaţie aplicată obiectului este deter
minarea compo2'liţiei şi structurii lui. Intrucît laboratorllil de restaurare nu 
este dublat, pină în. prezent, de un laborator chimic, sîntem nevoiţi să 
!Încredinţăm obiectul unui laborator de analize chimice, care are de ales 
unul din următoarele procedee : 

I. Analize fizice : 
a. Roentgenscopia 
b. Spectroscopia 
c. Analiza lumilil'iscentă 
li. Analize chimice: cu ajutorul reactivillor (ad~i, baze, săruri etc). 

1) rr R<tlh!Jen, op. cit., p. 21. 
11 G. A. Casceriko, Baze!e metalurgiei Jizice, Bucureşti, 1952, p. 540-543. 
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III. Aillalize fizioo-ohimice : combinarea primelor două, Îil1 anumite 
cazuri diificille. 

Dintre toate metodeil.e enumerate mai sus, noi ne-am oprit la metoda 
metalografică care sati:sfaice simultan cele două pninciipii indicate mai 
înainte. Analiza metalografică este o metodă de cercetare fizică, care constă 
în examinarea tliilui obiect, perm.iţ[nd astfel să se studieze structura meta
lelor şi aliajelor. Ea cUJprinde două sisteme importante de studiu : macro
grafia şi micrografia 1). AsUJpra unui 
metal analizat iprin metoda metailo
grafi.că se pot obţine amănunte impo· 
sibil de ştiut a!ltfeil : natura metalului 
(denumire), compoziţie, procentele a- ' 
liajU!lui şi structura 'lui, fisuri, defecte 
şi în fine, dacă e turnat ori bătut cu 
ciocanu~ (modelat). 

AnaHza microscopică este cea mai 
la îndemînă în prezent la noi, deoa
rece ea se poate executa cu instru· 
mente relativ simplle, cum ar fi: lupa 
simiplă sau bioculară. Micrografia pre
supune un utilaj mai complicat: mi
croscop, aparat microfotografic şi 
instalaţii de developare şi mărirea 1ma
ginilor. 

ln urma înzestrării cu aparatajul 
necesar la noi în laborator se face me
talografia, ceea ce în trecut nu se pu
tea face. 

DUJpă ce am stabiilit natura mate
rialului şi tehnica cu care a fost lu
crat obiectul, nu ne rămîne decît să 
a~egem sistemul (reţeta) de lucru şi 
substanţele ce le vom întrebuinţa. 

Vas de bronz încărcat de pa.tină ma
lignă ca.re l-a. distrus parţial 

In cazul palmelor ma~~gne, datorate după cum am văzut, acţiunii clo
rului, desigur că nu vom utiliza acidul clorhi:dr1c (pe caire unii totuşi îil 
utilizează), deoarece acesta agra'Vează iprocesUil de descomipunere al meta
lului, ci vom alege acei reacti'V•i chimici, care descompun compuşii clorului 
cu cuprul. Doi sînt reactivii ce se reoomandă în cazU!l metodei chimice pe 
care o aplicăm în labo.ratonll nostru şi pe care o expunem aici: amoniacul 
sau acidul acetic. Operaţiuinille suocesive la caire va fi S'l.llPUS obieotul de 
bronz sau aramă, în vederea restaurării, preparării şi conservării, sînt 
următoarele : 

1. Se începe oa la ori care obiect s·oos din părrninot, prin a se sipăla de 
pămînt, nisip saru ailte depuneri uşoare, ~esne de îndepăTt·at cu ajutorul apei. 
ln cazul nostru, apa are şi rolllll. dezaloailinizator piunînd - în aoelaşi timp 
- obiectul într-o ·Stare de rellativă curăţenie, care peronite mainiipularea lud. 
Dacă apa este caldă (fără a fi fierbinte), e cu atît mai ibine. 

1
) H. Schwartz, Elemente practice de metalurgie fizică, Bucureşti, 1952, 

p. 242 şi urm. 
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2. După sipă!lare, obiectu[ 1se aşază înt,r-o baie de amoniac care, se ştie, 
descompune compuşii cuprului cu cl01rul. Soluţia se foce cu amoniac pro 
analyis~s în procent de 2-4 % . Practica zhlnică ne indică iprocentruil iniţial 
care poate fi gradat tr~tat şi progres·iv, iîn măsum în care patina rnu 
cedează. Nu se va deipăşi, îrn nki un caz, procentul irnl.kat de 4 % . ln 
a.ceastă baie, obiectul 1se la1să 1-3 2'JÎlle, unmărirn.du•se atent procesul de 
dizdlvare a patinei. Trebuie obserivat ca vasul să fie comod, încăpător, pen
truca solluţia să cuprindă tot obiectul, acoperindu-l în întregrn•e. Aidkă eJl 
să nu răm~nă parţia1l afară dim soluţie, deoarece în contact cu aerul, vaporii 

Brăţară de bronz trata.tă. şi curăţată. 
de ,patină. malignă şi <ll'UStă. cail

caroasă. 

de amoniac atacă bronzul. 
ln cazul crustelor cu rezistenJţă 

la amoniac, obiootul se aşează în ace
leaşi condiţiuni, însă într-o soluţie de 
acid acetic cu apă, în concentraţie de 
3-5%, în care se lasă timp de două 
zi'le maX!imum. Dacă crustele sînt de 
natură ca:lcaroasă, (piatră) obiectul se 
fierbe într-o soluţie de hidroxid de 
amoniu 8%, timp de 5-6 ore, după 
care se spală şi se fierbe în apă dis
ti'laită 1-2 ore. Se recomandă, de ase
menea, întrebuinţarea hexametafosfa
tului de sodiu in soluţie de 5 % 1 ). 

Durata ţinerii în aceste băi de
piooe de robusteţea, gingă:şia sau fra
gi1litatea obiectului. 

3. Urmează olătirea cu apă pota
bilă, curată. Dacă obiectu'! poate fi 
ţinut sub un robinet, el poate fi clătit 
în felul acesta. ln cazul obiectelor de 
proporţii mari sau greu de manipulat, 
atunci olătirea se poate face sub un 
duş sau într-un vas încăpător, schim

bînid mai mu'lte ape. ln timpul clătirii, obiectulJ. se freacă uşor cu o 
periuţă din SIÎrmă moalle de aramă peillt:Iru a îooepărta u'ltimele urme de 
patină sau depuneri. Frecarea cu o astfel de periuţă este cu desăvîrşire 
contraiooicată cind avem de-a face cu obiecte fine (bijuterii, ornamente, 
obiecte cu încrustaţii prea fine eoc.), care şi-ar pierde caracteristidle. ln 
acest caz se recomandă întrebuinJţarea unei periuţe de păr de porc. 

4. D.wpă ce obiectu1 a fost complet şi oorect curăţat, se laisă 001 apă 
distilată timp de 24 ore. 

5. Obiectllll se fieribe în apă distilată timp de o oră, după care se 
scoate şi se UJsucă. 

6. Pregătirea obieotului în velderea ,păstrării .(iccmservării) îndelungate, 
este o operaţiune la fel de importantă oa şi cea de preparare şi restal.lll"a.re. 
ln acest scop el se flambează deasupra unei lfllălcări de inte11JSitate potrivită. 
ln nid un caz nu se va exipune unei flălcări prea pruterndice, deoarece 
aiceasta a'VÎrul o putere ca.loriică prea mare, poate primejdui piesa sau 

1) Dr. Plenderleith, The canservalion ol antiquities and works ol ari, Lon
don, p. 247. 
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chiar s-o topească. Monezi1le se flambează uşor dea:sUIJ>ra flăcării unei 
lămpi de s.pirt, trecându-se de oîteva ori, fără a le e~pune flăcării permanent. 
Bronzul este, prin cO'IIllpoziţia lui, un al1iaj dest'llll de moale, aşa înoît flam
barea trebuie făcută cu toată grija şi atenţia. 

După filambare, oare trebuie făcută unifom, rnră a provoca dilatări 
parţiale (iloca~e), obiootul se perie din nou cu o periuţă dim sînmă moale 
de aramă. 

7. ln fine, ultima operaţiune 
este parafinarea, care constă din 
fierberea piesei (obiectului) în 
parafină soUdă, timp de două 

zile, OÎ•te 30 de minute în fiecare 
zi. Temperatura maximă a para
finei nu trebuie să depăşească 
100 grade C. de la care înainte, 
se autoaiprinide. 

După aceast•a, obiectul se 
scoate din .parafina încă fierbinte, 
se aşează pe o taiblă smă:lţuită, 
spre a se scu11ge, şi după ce se 
răceşte, se freacă cu o cînpă 
moale, pentru a se uniformiza 
stratul de parafină ş.i a-i da un 
lustru care avantajează aspectul 
său estetic {fig. 1). 

. I 

S-ar părea că operaţiuni~e 
s-au terminat, iar obiectuil astfel 
tratat este gata de trimis la stu
diu şi apoi în vitrină, ca ex.pa
nat. Nu este aşa: toată munca 
restauratorului poate fi anulată, 

dacă muzeografuil resjpe<ctiv nu-i 
asigură o îngrijire sipecială. Ast- ' 
fel, obiectele de bronz nu trebuie 
aşezate în vecinătatea altor o
biecte netratate şi mai ales li
pite de cele vătămătoare sau în 
medii umede. Pe cît de dăună· 
toare este vecinătatea altor me
tale pentru bronz în pământ, tot 
pe atit poate fi şi după restau-
rare. 

Miner de bronz după tratarea şi 
curăţirea. lui de pa.tină. mailiglllă. 

·1 

i 

·I 

I 

Se recomandă, aişa dar, ca obiecte'le de bronz tnamse la studiu să fie 
păstrate 'În vată şi apoi puse în cutii, iar cele destinate expunerii să fie 
aşezate în vitil'ine UJilde se găsesc mmnai obiecte tratate, iar vitriinell.e să fie 
închise etianş. 

S-a constatat că unii restauratori şi chiar cercetăitori, introduc monezile 
.trataite în aiooleaşi ipliouri ori ambalaje, în oare au stat de CÎilld au fost 
scoase din săpături. &te o greşeaJlă gravă, ce poate aiduce sunprize extrem 
de nepllălcute, deoarece, duipă un ri1I111P oairecare, obiectul, respectiv monelda 
trntată, oaipăită aproaipe acelaşi aspect ipe care~l avea înainte de tratare şi 
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atWlci mUJilca de restaurare trebuie reluată de la început, asupra unui 
obiect care nu mai prezintă re:llistenţa inâţia1lă. 

Se recomandă ca monedele tratate să fie închise ermetic şi definitiv 
în capsule .sau eorane cu ambele feţe de st~clă neutră, spre a putea fi uşar 
examinate pe ambele feţe (aşa cum se procedează ila Muzeul Ermitaj din 
Leningrad). In felul acesta se elrimină contaotul cu aerul, umiditatea şi toţi 
agenţi.ii dă'llll1ători, şi în pilus se pot studia sau exipune făTă a mai fi atinse 
cu mîna. 

* 
Tratate c:Wpă această metodă, obiectele de bronz sau aramă IŞI 

ipăistrează, după aini de zille asipectiull oe4 aveau imediat după restaurare 
şi dacă vor fi în co:ndiţii1le indicate şi revi7JUIÎte atent din timp în timp, 
acestea nu vor mai putea fi ameninţa.te cu distrugerea rparţială sau totală. 

De aceia, recomand încă odată de a se da toată atenţia obiectelor 
restaurate, altfel distrugî:ndu-se multe vailori istorice, care sînt foarte rare 
şi unele chiar Wlicate. 
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