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INTRODUCERE
Termenul de vitraliu acoperă a) domeniul sticlei pictate sau gravate b) sticla nepictată de tip decorativ
(încastrată în rețele din plumb) c) vitraliile tiffany d) tehnica “dalle de verre”e) alte tipuri de sticlă
arhitecturală, aflate in situ sau demontate și păstrate în condiții muzeale ori în colecții private. Valoarea
intrinsecă a vitraliilor este aceeași cu a oricărei operă de artă sau obiect de patrimoniu, iar conservarea
lor merită același nivel de atenție și profesionalism fără a ține cont de perioada în care au fost realizate
sau de valoarea materială.
Vitraliile nu pot fi scoase din contextul arhitectural în care se regăsesc. Pentru proiectarea și
punerea în aplicare a unui program de restaurare-conservare este necesar să fie luate în calcul atât
caracteristicile ansamblului architectural cât și cele de montaj specifice momentului instalării în
ambrazuri. Restaurarea și conservarea vitraliilor implică colaborarea unui grup de specialiști incluzând
(dar nu limitându-se la): conservatori, restauratori, istorici de artă, arhitecți, cercetători, ingineri
constructori precum și organizații guvernamentale implicate în protecția patrimoniului.
Principiile enunțate în continuare fundamentează o abordare corectă a conservării și restaurării
vitraliilor, componente artistice ce sunt parte integrantă a oricărui monument istoric.
1) Primul pas include cercetări asupra istoriei, funcţiunii, materialelor și tehnicilor utilizate,
intervențiilor anterioare precum și a stării de conservare actuale. În vederea identificării cauzelor și
modalităților de abordare a diferitelor tipuri de degradări se vor efectua studii asupra materialelor și
tehnologiei de fabricaţie precum și analize de laborator asupra produșilor de coroziune. Analiza
elementală a substratului/ stratului pictural/ crustelor de coroziune se face prin investigarea SEM-EDS.
Se pot folosi în acest scop și analize XRF sau LA-ICPMS. Investigaţiile se vor realiza atât pe probele
prelevate cât și pe materiale de referinţă de tip CMOG, SGT, NIST*. Studiul asupra pigmenţilor
(cromoforelor), prezenţa fazelor cristaline sau altor produși de coroziune se vor investiga prin analize
XRD, micro-Raman, FTIR sau UV-VIS-NIR etc. Degradările produse de microbiodeteriogeni și
modalitatea de intervenție se identifică prin analiza biologică. Rezultatele acestor studii preliminare
formează bazele conceptului de restaurare-conservare al cărui scop este de a defini pașii care trebuie
urmaţi și strategia de conservare pe termen lung. Ele servesc și ca bază de evaluare înainte și după
intervenţii.
Este obligatorie realizarea de documentaţii complete ce vor include studiile preliminare,
etapele, metodele și materialele utilizate. Descrierile complete ale stării de conservare trebuie să
însoţească fiecare panou în parte. Documentaţiile se păstrează pe perioadă nedeterminată.
2) Conservarea preventivă stă la baza oricărei intervenţii indiferent dacă aceasta se face asupra
vitraliilor in situ sau asupra panourilor extrase din contextul arhitectural original (mediu muzeal,
colecţii private). Asigurarea unui mediu stabil și cât mai apropiat de condiţiile ideale de conservare
este obiectivul prioritar. Monitorizarea cu regularitate a condiţiilor de mediu și stabilirea unui plan
de mentenanţă sunt componente de bază ale conservării preventive.
3) Instalarea sistemelor izoterme de protecţie reprezintă o parte importantă a măsurilor de conservare
a sticlei – vulnerabilă atât la deteriorări mecanice cât și la cele determinate de condițiile climatice
sau de microclimat. Scopul acestora este de a elimina rolul iniţial al vitraliilor de protecţie
împotriva intemperiilor, de a le proteja împotriva deteriorărilor mecanice și a fenomenelor extreme
meteorologice precum și de a preveni formarea condensului pe suprafaţa acestora. Fiecare fereastră
este unică în sine, iar modul în care se concepe sistemul de protecţie trebuie să ţină cont de acest
lucru. Trebuie luate în calcul atât necesităţile constructive (tipul de feronerie, rame din lemn,
ambrazuri, ancadramente) cât și cele de impact asupra edificiului (structural, estetic).
Ele se realizează specific fiecărei situaţii întâlnite și variază de la sisteme ventilate la exterior
la cele ventilate la interior (cele mai eficiente). Sunt necesare cunostinţe legate de modul de realizare/
funcţionare și efectele secundare care pot să apară. Un sistem izoterm bine realizat poate minimaliza
sau chiar elimina necesitatea unor intervenţii de restaurare-conservare invazive și facilitează

demontarea ulterioară a vitraliilor. Plasele de protecție din sârmă protejează numai împotriva
deteriorărilor mecanice și au un impact negativ asupra lizibilității vitraliilor.
4) Vitraliile se demontează și se transportă de către persoane specializate intrucât se utilizează tehnici
specifice. În timpul transportului este indicat ca vitraliile să fie plasate vetical. Panourile cu rețele
din plumb deteriorate sau cu strat de pictură instabil, precum și fragmentele sau panourile de mici
dimensiuni se pot transporta la orizontală cu condiția să fie sprijinite pe spate pe întreaga suprafață.
În vederea depozitării se pot folosi folosi sisteme orizontale sau verticale cu condiția ca panourile să
fie sprijinite din spate pe întrega suprafață. Alegerea materialelor pentru ambalare, depozitare și
expunere se va face ținând cont de stabilitatea chimică a sticlei, stratului de pictură sau rețelei din
plumb - fără a utiliza materiale generatoare de compuși organici volatili sau cu proprietăți abrazive.
Se va evita depozitarea sau expunerea vitraliilor într-un mediu cu umiditate ridicată
5) Înainte de demontare se iau măsuri speciale- reversibile și nedistructive de stabilizare a sticlei și a
rețelei din plumb.
6) Pentru expunerea în condiții muzeale se recomandă menținerea unui nivel scăzut al intensității
luminii și al căldurii emanate de sursele luminoase, protejându-se panourile de accesul direct al
vizitatorilor.
7) În vederea examinării și pentru intervenții trebuiesc asigurate condiții bune de acces la nivelul
ferestrelor. Aceasta înseamnă în multe cazuri construirea de schele pe ambele părți ale clădirii
(interior/ exterior). În funcție de dimensiunile intervenției și de natura acesteia se consideră ca primă
soluție intervenția in situ.
8) Tratamentele de restaurare-conservare nu se aplică în mod nediscriminat pe întreaga suprafață.
Aceste intervenții trebuie să țină cont de istoricul panourilor vitrate, să se bazeze pe pregătirea unei
strategii de conservare pe termen lung și pe luarea de măsuri imediate de conservare preventivă.
Intervențiile sunt precedate de o examinare atentă pentru a identifica materialele originale și
fenomenele de degradare. Produșii de coroziune sunt considerați a fi o evidență a istoriei materiale a
vitraliului. Obiectivul principal în cadrul restaurării este de a conserva atât substratul cât și stratul de
pictură sau rețelele din plumb și în nici într-un caz de a le readuce la aspectul lor original. În
situațiile în care sunt necesare intervenții de curățare, metodele se aplică localizat, de o manieră bine
controlată, luând în considerare riscurile ce le implică metodele și materialele utilizate. Sunt de
evitat atât scufundarea panourilor în soluții de curățare cât și aplicarea de compresii pe întreaga
suprafață a panourilor vitrate. Metodele mecanice de curățare se folosesc cu multă precauție. Ele pot
afecta ireversibil suprafața sticlei chiar și în urma unei utilizări atente și localizate. Nu se utilizează
lână de oțel, perii, bureți sau substanțe abrazive, sablarea sau aparate de curățat cu abur ca metode
mecanice de curățare. Se recomandă consolidarea stratului de pictură în situațiile în care acesta este
în pericol să se piardă total. În cazul stratului de pictură instabil metodele de conservare preventivă
prevalează. Nu este admisă recoacerea pieselor din sticlă originale.
9) Lacunele, măsurile provizorii de stabilizare, piesele inversate, adaosurile ulterioare – sunt martori ai
istoriei vitraliului și trebuiesc pe deplin documentate și evidenţiate în schiţe ca parte a studiului
preliminar - înainte de începerea oricărui tratament de restaurare și conservare. Înlocuirea pieselor
lipsă, reintegrările de strat de pictură distrus, înlocuirea pieselor din restaurările anterioare sau a
celor originale trebuie argumentate, deciziile bazându-se pe cercetări și studii prealabile de istorie a
artei. Astfel de intervenţii se vor face respectând principiile reversibilității și minimei intervenţii.
Introducerea în panou a unei piese noi din sticlă trebuie identificată de o manieră permanentă având
înscrise data și semnătura de atelier (sau un alt simbol de identificare).
10) Conservarea și restaurarea vitraliilor includ intervențiile asupra elementelor de susținere structurală
metalice sau din lemn sau asupra ambrazurilor în care sunt fixate. Elementele de fixare și de
susținere ale unui panou vitrat sunt: feroneria, ramele și cercevelele din lemn, elementele de zidărie
perimetrală (muluri, menouri, zidărie). Aceste elemente sunt parte integrantă a obiectului de artă și
au o contribuție importantă la valoarea istorică a vitraliilor. Conservarea elementelor de fixare și
susținere este unul din scopurile principale ale intervenției. În anumite cazuri determinate de gradul

avansat de deteriorare ori subdimensionare – se poate ajunge la înlocuirea parțială sau totală a
acestora, însă modalitatea de intervenție trebuie să aibe un caracter excepțional (de exemplu dacă
apar probleme de lizibiliate a panourilor sau dacă integritatea panourilor vitrate este pusă în pericol).
11) Un panou ușor îndoit sau curbat - fără deformări importante - trebuie să fie readus în plan astfel
încât să-și revină la starea inițială și nu înlocuită rețeaua de profile. Nu este permisă încălzirea
panourilor în vederea îndreptării. În situația înlocuirii totale a rețelei de profile, sudurile cu cositor se
vor executa respectând metoda utilizată la realizarea panourilor originale. Dacă acestea au fost
cositorite pe întreaga suprafață a profilelor atunci se vor reconstitui ca atare. Dacă panourile
originale au fost sudate numai la intersecțiile profilelor din plumb atunci se vor re-suda în
consecință. Nu se folosește altă metodă sau tehnică de sudură care să aducă modificări de natură
estetică.
12) Re-chituirea nu este întotdeauna necesară sau de dorit. Decizia depinde de starea de conservare a
vitraliilor și de locația (muzeal sau cu instalare sistem izoterm) în care se vor monta ulterior. Atunci
când este necesară rechituirea se face localizat, manual – fără a utiliza la curățare perii și materiale
abrazive ca rumegușul sau carbonatul de calciu. Chitul se poate reîmprospăta numai pe suprafața
fără strat de pictură. Nu este permisă folosirea de chituri comerciale ce conțin adaosuri de agenți de
reticulare ( întărire), rășini sintetice sau chituri cu conținut de ipsos sau ciment.
Nu este permisă utilizarea mortarelor de fixare cu conținut de ciment, ipsos sau gips.

13) Nu este permisă montarea panourilor vitrate in "sandwich" dublu sau triplu tip “termopan”.

14) Norme de numerotare a ferestrelor dintr-un edificiu și a panourilor vitrate
Aceste reguli de numerotare trebuie respectate întocmai în cadrul documentațiilor în vederea
instituirii unei modalități unice de identificare:
a)

Numerotare ferestre
- se face în funcție de nivelul de elevație cu numere romane:
0- XCIX
C-CXCIX
ambele nivele)

ferestre parter
ferestre primul etaj (sau ferestre înalte când acestea se întind pe

CC-CCXCIX
ferestre al 2-lea etaj (sau ferestre înalte care se întind pe cele 3
nivele).
Numerele 0, C și CC se utilizează pe axa edificiului începând cu estul (E).
De o parte și de cealaltă a axei se plasează în ordine:
-numerele pare la dreapta (sud)
- numerele impare la stânga (nord)
Ferestrele din anexe ( de ex. sacristii) se numerotează distinct cu litere majuscule
b) Numerotare panouri
- se face privind ferestrele dinspre interior către exterior
- într-o fereastră se iau în considerare lansetele despărțite de menouri precum și rozasele din partea
superioară
- se numerotează de jos în sus și de la stânga la dreapta, cu cifre arabe
- în ancadramentele cu mai multe lansete acestea din urmă se numerotează cu litere mici, de la
stânga la dreapta
- rozasele și formele din rețelele flamboyante (trilob, flacără, lacrimă, burduf, spandrel etc)
primesc o literă majusculă. Formele polilobate se numerotează în sensul acelor de ceasornic
- rețelele traforate caracteristice arcelor flamboyante cu o arhitectură complexă se adaptează
fiecărui caz în parte conform principiilor de mai jos:

- numeral arab și literă minusculă (1a, 1b) pentru lansete, literă majusculă și numeral arab (A1,
B1) pentru formele compozite; numerotarea se face de jos în sus ( numărul reprezintă poziția în
secvență orizontală de la stânga la dreapta). Litera identifică panoul (sau un tip de formă în
ferestrele cu rețele complexe)

* sticle de referință cu compoziție standardizată produse de Corning Museum of Glass (CMOG),
Society of Glass Technology (SGT), National Institute for Standards and Technology (NIST)
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CAPITOLUL I – DOCUMENTAȚIA ANTE ȘI POST-EXECUTIE

De. (Dae)

1. De.1.
2. De.2.
3. De.3.
GRILĂ
normare

MENȚIUNI:
INVESTIGAȚII
/
DOCUMENTAȚIA ANTE-EXECUȚIE
ÎNREGISTRĂRI ALE PROCESULUI DE
CERCETAREA IN SITU cu scopul definirii
CONSERVARE/ RESTAURARE
PROCESULUI TEHNOLOGIC în forma
DETALIILOR de EXECUȚIE (după montarea
schelei)
STUDIUL SUPRAFEȚEI VITRATE
STUDII ȘTIINȚIFICE
DEFINIREA PROCESULUI TEHNOLOGIC în Detalii de Execuție

Pentru lucrări de conservare – restaurare cu suprafețe vitrate cuprinse între:
Până în 10 mp.
0.5-5 luni

Între 10 – 50mp.
5-24 luni

Între 50-100 mp.
24-36 luni

Între 100-200 mp.
36-60 luni

PROIECTUL TEHNIC
Proiectul tehnic pentru restaurarea vitraliilor este documentul care propune tehnologia generală a intervenției, strategia etapizarea în derularea lucrărilor de execuție, interdependența cu alte intervenții de interferență (în cadrul unor proiecte
complexe) și este elaborat fără a dispune de accesul la întreaga suprafață vitrată vizată. Estimația economico-financiară are
caracter general. Pentru a asigura execuția lucrărilor în condiții de adecvare și siguranță cât mai mare este imperios necesar a se
efectua în debutul lucrărilor de EXECUȚIE o fază distinctă și anume de CERCETARE IN SITU (după montarea schelelor).
Astfel propunerile generale din proiectul tehnic vor putea fi completate, chiar corectate prin Detalii de Execuție determinabile
doar prin aprofundarea multiplă a investigațiilor și studiilor preliminare efectuate deja parțial în faza anteproiect.
Trebuie subliniat și următorul fapt, că în general restauratorul de componente artistice la monumentele istorice (componente
înțelese ca opere de artă plastică devenite și ”catalogate” bunuri culturale istorice), respectiv restauratorul de vitralii este apt a
cumula în persoana sa atât capabilitatea de a proiecta, de a concepe și adecva un ansamblu de ”soluții” și metodologii specifice
unei tehnologii de specialitate cât și aplicația nemijlocită a acestora în EXECUȚIE.. Prin urmare, circuitul analiză / investigațiigândire / concepție-selecție / adecvare-aplicație / execuție (nemijlocită) este modul de a fi al restauratorului de componente
artistice (atât prin instruirea sa cât și prin devenirea cumulată cu practica și experiența profesării).
Această activitate privită și efectuată în acest mod, fără segmentare între proiectare și execuție, fără distribuire între ”actori”
diferiți (cum se întâmplă și este specific spre exemplu între arhitectură și construcție, între proiectantul arhitect și executantul
constructor) poate căpăta o maximă eficiență, economicitate și focalizare a responsabilității care poate fi benefică pentru scopul
urmărit prin restaurare și profitabilă pentru investitor și/sau beneficiar. De aceea faza de elaborare a DDE - Detaliilor De
Execuție, îndeobște pentru domeniul arhitecturii înseamnă ultima fază a proiectării, dar pentru restaurarea de vitralii înseamnă
faza de început a lucrărilor de execuție, asumată corect, responsabil și justificat de efectele pozitive menționate de către
EXECUTANTUL lucrărilor (anumite excepții de fapt negative și abuzuri manifestate în acest domeniu se datorează lipsei de
reglementări, ambiguități și funcționării nesatisfăcătoare a mecanismelor de atestare personal, avizare-control a proiectelor
înțelese ca proiectare-execuție.

De.1.

De.1.1.

De.1.2.

De.1.3.

De.1.4.

De.1.5.

MENȚIUNI:
INVESTIGAȚII
/
ÎNREGISTRĂRI ALE PROCESULUI DE
Se măsoară per total lucrare CONSERVARE/ RESTAURARE
Denumire document
Sistem de evaluare
Personal implicat
Stabilirea stadiului original și a • Se aplică normele corespunză• Personal specializat pe
intervențiilor în timp.
toare operațiunilor adecvate de
domenii
curățări
/
înlăturări
de
mortare,
- Teste /probe de curățare, fixare,
consolidare, încercări, verificări de gleturi.
materiale, substanțe, soluții ce urmează a • Cantitățile necesare pentru
sondaje se vor stabili funcție de
fi utilizate în intervențiile de restaurare.
caz

STUDIUL SUPRAFEȚEI VITRATE

- Fișe tehnice tematice și listări
cantitative pe probleme de stare de
conservare - degradări și forme de
manifestare, tehnica originală de
execuție - materiale și modalități de
utilizare a acestora, vicii de execuție.
- Determinări și măsurători ale factorilor
de degradare / climat / microclimat /
vibrații etc.
- Măsurători / fișe / grafice etc. ale
suprafețelor vitrate pe panouri, registre,
scene, etc.

Ore regie

• Ore regie
• Servicii cu terți de specialitate
Ore regie

• Personal specializat pe
domenii

De.1.6.

De.2.

De.2.1.

De.2.2.

De.2.3.

De.3.

De.3.1.

De.3.2.

Denumire document
- Eșantioane / suprafețe restrânse
provenind din zonele lacunare pentru
stabilirea tipului de sticlă utilizată precum
și a tehnicilor și tipurilor de pigmenți
(grisaille, email, culori de difuzie). Aceste
eșantioane se vor extrage dacă este
posibil din zonele relevante ale suprafeței
vitrate care să evidențieze cazuistica de
rezolvat

STUDII ȘTIINȚIFICE
Denumire document
- Analize fizico-chimice ale materialelor
constitutive ale panourilor vitrate;
prelevări, teste de laborator, recomandări
și instrucțiuni, se vor marca pe releveul
vitraliului punctele de prelevare.
- Analize fizico-chimice ale unor
materiale, substanțe, soluții ce urmează a
fi utilizate în procesul de conservare –
restaurare, recomandări și instrucțiuni.
- Examinarea in situ în lumină directă și
razantă, examinarea cu lupa și
microscopul portabil, documentația
fotografică
- Recoltarea probelor prin metode non
distructive
-Analize în laborator: examinare la
microscopul optic (fix) analiză
microbiologică, teste de sensibilitate a
biodeteriogenilor la biocizi
-metodologia de decontaminare
Se vor marca pe releveu
punctele din care s-au prelevat probele

Sistem de evaluare

Personal implicat
• Personal specializat pe
domenii

Ore regie

MENȚIUNI:
INVESTIGAȚII
/
ÎNREGISTRĂRI ALE PROCESULUI DE
Se măsoară per total lucrare CONSERVARE/ RESTAURARE
Sistem de evaluare
Personal implicat

• Servicii cu terți de specialitate,
personal științific.
• Devize-oferă de lucrări.

• Servicii cu terți (experți
microbiologi).
• Devize-oferă de lucrări.

- Studii de istorie, iconografie,
paleografie, datare, apartenență stil/
• Servicii cu terți de specialitate,
epocă, intervenții ulterioare.
personal științific.
Se vor marca pe releveu locurile / zonele
• Devize-ofertă de lucrări.
Se vor marca pe releveul
relevante capabile a sublinia informațiile
picturii punctele
de prelevări.
studiilor
de mai sus.

• Personal specializat pe
domenii (fizician, chimist)

•

microbiologi
cu
activitate relevantă în
domeniul
cercetării
monumentelor istorice

• Personal specializat pe
domenii (istoric de artă)

MENȚIUNI:
INVESTIGAȚII
/
ÎNREGISTRĂRI ALE PROCESULUI DE
CONSERVARE/ RESTAURARE
Se măsoară per total lucrare
Sistem de evaluare
Personal implicat

DEFINIREA PROCESULUI TEHNOLOGIC - DDE în
Detalii de execuție
Denumire document
- Listare cantitativă pe operațiuni de
restaurare
- Prezentarea / descrierea procesului de
conservare-restaurare pe faze, operațiuni,
suboperațiuni, metodologii de aplicare
ale tehnicilor de intervenție, pe detalii
punctuale și speciale în funcție de
cazuistica de rezolvat, prezentarea
materialelor, modalităților de utilizare, de
preparare, rețetare, soluții etc.
Se vor marca pe releveele vitraliilor
punctele de atenție deosebită în aplicația
tehnologică

Ore regie
Personal specializat pe
domenii

De.3.3.

- Întocmirea DO – Devizului Ofertă al
lucrărilor în baza NL – Normelor Locale
de consumuri resurse. Cantitățile exacte
ale operațiunilor propuse (măsurate de pe
schelă) ale AS – Analizelor Speciale de
prețuri ale resurselor implicate în lucrări.

De. (Dpe)

DOCUMENTAȚIA POST-EXECUȚIE

INVESTIGAȚII / ÎNREGISTRĂRI ALE
PROCESULUI DE CONSERVARE/
RESTAURARE

1. De.4. DOCUMENTAȚIA FOTOGRAFICĂ
2. De.5. DOCUMENTAȚIA DESENATĂ (Relevee)
3. De.6. DOCUMENTAȚIA TEHNOLOGICĂ SCRISĂ (fișe tehnice tematice, studii, expertize, certificate)
4. De.7. DOCUMENTAȚIA DE ȘANTIER SCRISĂ (acte – documente de funcțiune a șantierului)
5. De.8. DOCUMENTAȚIA ECONOMICĂ
Toate documentele / documentațiile realizate ANTE-EXECUȚIE, în timpul EXECUȚIEI și POST-EXECUȚIE vor fi
prezentate sub forma unui ”pachet” complex, structurat tematic în RAPORTUL TEHNIC și RAPORTUL ECONOMIC al
lucrărilor, al întregului demers în realizarea acestora.
• RAPORTUL TEHNIC va ilustra întregul proces de consolidare – conservare – restaurare și va cuprinde:
Autorizația, Avizele, Acordurile structurilor / factorilor oficiali din domeniu privind permisul de efectuare a lucrărilor;
S.F., P.T., P.I.U după caz ce au ca fundament lucrările;
- DOCUMENTAȚIA SCRISĂ – toate documentele scrise, fișele tehnice tematice, studiile, expertizele, ce au fundamentat
și înregistrat procesul tehnologic,
- DOCUMENTAȚIA FOTOGRAFICĂ și DESENATĂ ce a înregistrat prin mijloace specifice procesul tehnologic,
- DOCUMENTAȚIA DE ȘANTIER, toate piesele scrise, acte – documente privind derularea – funcționarea șantierului; a
campaniilor de lucru, sub aspectul organizatoric și al evenimentelor ce favorizează sau defavorizează desfășurarea,
cursivitatea lucrărilor.
• RAPORTUL ECONOMIC va ilustra necesarul cantitativ și consumurile de resurse implicate în realizarea lucrărilor, contractul
și adiționalele, devizele și calculele resurselor financiare, eșalonări și grafice, documentele privind decontările și plățile etc.

De.4.

DOCUMENTAȚIA FOTOGRAFICĂ
Se măsoară la buc.fotografie

GRADUL DE
DIFICULTATE/VARIANTE

De.4.1.

- Fotografii de ansamblu înaintea

montării schelei și a intervențiilor de
conservare - restaurare.

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță de
muncă / colectiv

De.4.2.

- Fotografii realizate pe schelă.

- Fotografii speciale, macrofotografii

la microscopul optic, microscopul
electronic cu baleiaj

Editare material fotografic**

• dotări schelă
• instalație electrică
• lămpi / proiectoare
• aparatură fotografică

ore medii 0,9

ore medii 1,5

* Se calculează conform facturi / * Se calculează prin
chitanțe.
cota forfetară 10% din
**contract cu terți
valoarea MANOPEREI

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță de
muncă / colectiv

De.4.4

- becuri normale
buc. 1
- becuri speciale pentru lămpi
foto / reflectoare
buc. 2
- servicii procesare fotografii
(listare pe hârtie foto) prin
contract cu terți.

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță de
muncă / colectiv

De.4.3.

MENȚIUNI: INVESTIGAȚII / ÎNREGISTRĂRI ALE PROCESULUI
DE CONSERVARE/ RESTAURARE
• În norma de timp a fotografierii sunt incluse: selecția și decizia
punctelor de fotografiere, pregătirea aparaturii și a echipamentului,
iluminarea, fotografierea propriu-zisă , selectarea, întocmirea
albumului fotografic.
UTILAJE/UNELTE
UM/
MATERIALE
APARATURĂ/
CANTITATE
UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE

ore medii 2

Personal specializat pe
domenii

TOTAL consum forță de
muncă / colectiv

ore medii 0 . 5

SUBOPERAȚIUNI
a) Fotografii de ansamblu în lumină reflectată înaintea începerii intervențiilor de restaurare;
b) Fotografii de ansamblu în lumină transmisă înaintea începerii intervențiilor de restaurare;
c) Detalii în lumină reflectată și transmisă înaintea începerii intervențiilor de restaurare;
d) Panouri în lumină reflectată și transmisă pe parcursul desfășurării operațiunilor de conservare –restaurare;
e) Detalii în lumină reflectată și transmisă pe parcursul desfășurării operațiunilor de conservare – restaurare;
f) Panouri în lumină reflectată și transmisă după încheierea operațiunilor de conservare - restaurare;
g) Detalii în lumină reflectată și transmisă după încheierea operațiunilor de conservare – restaurare;
h) Fotografii Imagini speciale: macrofotografii la microscopul optic, microscopul electronic cu baleiaj
Documentația fotografică. Imaginile se vor realiza digital sau pe peliculă fotografică color și alb/negru. Dimensiunile
fotografiilor se vor stabili pe parcursul lucrărilor în funcție de scopul documentației.
Atât în cazul panourilor vitrate cât și în cazul detaliilor este de preferat ca la final să se poată compara imaginile efectuate în
diferite etape pentru a fi puse în valoare eforturile operațiunilor de restaurare.

De.5.

DOCUMENTAȚIA DESENATĂ (Relevee)
Se măsoară la mp.
de suprafață relevată
GRADUL DE DIFICULTATE/
VARIANTE

De.5.1.

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

- Relevee de arhitectură

(planuri, secțiuni, axonometrii) Personal specializat pe
cu marcarea/poziționarea
domenii
suprafețelor vitrate, consemnarea stării de conservare de
ansamblu a unor etape istorice
etc.
TOTAL consum forță de
muncă / colectiv

De.5.2.

29

Ore medii

8

Ore medii

8

- calc
mp. 1.5
- tușuri
buc. 1
- truse desen, măsurători buc. 1
- becuri
buc. 1
- energie electrică
kw/h 0,7
- varianta: servicii cu terți
- calc
mp. 1.5
- markere permanente diferitebuc.
1
- bandă adezivă transparentă, alte
elemente de prindere buc 1
- creioane desen, color buc. 12
-gudron/ceară/colofoniu 20 gr
- energie electrică
kw/h 0,7

• dotări schelă
• instalație electrică
• lămpi / proiectoare
• planșete
• lupă
• alte dotări atelier desen
• aparat foto, obiective
diverse
• computer, imprimantă
A0
• scanner 3D

Relevee (decalcuri) cu marcarea Personal specializat
elementelor tehnicii de execuție, pe domenii
a stării de conservare, a
operațiunilor procesului de
conservare - restaurare.
TOTAL consum forță de
muncă / colectiv

De.5.4

Ore medii

- Relevee (decalcuri) ale
Personal specializat pe
panourilor vitrate cu
domenii
reprezentarea rețelelor de profile,
a dimensiunii acestora, a
legăturilor din plumb sau cupru
TOTAL consum forță de
muncă / colectiv

De.5.3

UM/
CANTITATE

MENȚIUNI: INVESTIGAȚII / ÎNREGISTRĂRI ALE
PROCESULUI DE CONSERVARE/ RESTAURARE
* Se calculează reduceri sau spor de 30% din normă pentru
situații particulare
* Se calculează spor de 30% pentru lucrări la exterior
UTILAJE/UNELTE
MATERIALE
UM/CANTITATE APARATURĂ/
ECHIPAMENTE

Documentație computerizată

**Variantă: servicii cu terți

Personal specializat pe
domenii**

* Se calculează prin cota
forfetară 10% din valoarea MANOPEREI

* Se calculează conform facturi
/ chitanțe.
TOTAL consum forță de
muncă / colectiv

De.5.

Ore medii

8

PROCES TEHNOLOGIC
De.5.1. Relevee de arhitectură (planuri, secțiuni) cu marcarea stării de conservare. Pe acest releveu se marchează de către
desenator (restaurator) degradările la nivelul arhitecturii, care au implicații directe în starea de conservare a panourilor vitrate. Astfel, se
urmărește în ansamblu starea de conservare a monumentului și deci implicit și a vitraliilor. De la caz la caz se pot consemna următoarele
probleme: a) scara de reducere (1:50, 1:20, 1:10, 1:5); b) cotele altimetrice d) traseul fisurilor de secționare ale masivului de zidărie,
vizibile pe suprafața - se poate marca atât pe plan cât și pe secțiuni (laterale sau transversale; e) se pot marca efectele asupra
ancadramentelor vitrate, în cazul depistării formelor de arhitectură modificate în timp;
De.5.2. –• Relevee (decalcuri) cu identificarea elementelor tehnologice.
Acest tip de releveu urmărește prezervarea exactă a rețelei de profile și prezentarea elementelor tehnicii de execuție.
• Relevee (decalcuri) la scară cu marcarea degradărilor.
Se vor marca degradările determinate la nivelul sticlei, stratului de culoare,rețelei din plumb,chiturilor, feroneriei etc.
De.5.3. –• Relevee (decalcuri) cu marcarea operațiunilor efectuate.
Se vor marca operațiunile efectuate la nivelul stratului de pictură,al sticlei și profilelor din plumb,chiturilor, feroneriei etc.
Se va utiliza un cod grafic și cromatic simbolizând informațiile respective, ce vor fi suprapuse peste releveul de bază, sau separate
De.5.4. - Documentație computerizată se realizează pe baza fotografiilor digitale sau digitalizate, scanărilor, scanărilor 3D. Se utilizează
același tip de reprezentări și notații ca la De 5.1-De 5.3. Se specifică scala de realizare a releveului digital.

De.6.

DOCUMENTAȚIA TEHNOLOGICĂ SCRISĂ
(fișe tehnice tematice, studii, expertize,
certificate)

MENȚIUNI: INVESTIGAȚII / ÎNREGISTRĂRI
ALE PROCESULUI DE CONSERVARE/ RESTAURARE

Se măsoară la buc.

De.6.1.

Denumire DOCUMENT
Fișe de intervenție / restaurare,
locale și de sinteză

Sistem de evaluare
Ore regie 12

Personal implicat

Personal specializat
pe domenii

* Sub formă de tabel
De.6.2.

De.6.3.

De.6.4.

De.7.

De.7.1.

De.8.
De.8.1.

De.8.2.

Fișe privind materialele utilizate,
rețete, combinații utilizate.

Ore regie 8

* Sub formă de tabel
Fișă măsurători de microclimat și
alți parametrii - T (temperatură),
UR (umiditate relativă atmosferă),
U (umiditate de suprafață),
compoziție aer, vibrații, pH etc.
Studii, expertize, certificate pentru probleme, elemente neinvestigate în faza ANTE-EXECUȚIE

Personal specializat
pe domenii

Ore regie 8
Personal specializat
pe domenii

• Servicii, contract cu terți
• Se calculează conform devize, facturi,
chitanțe

Informații minime cuprinse
- Denumirea operațiunii, data
efectuării;
- Locul și cantitativul efectuat;
- Personalul implicat în execuție;
- Sistemul de verificare a calității,
personalul răspunzător;
- Imagine înainte și după operațiune;
- Mențiuni, observații speciale dacă
este cazul.
- Denumire comercială
- Marca, proveniența
- Prelucrare specială/modalități de
utilizare
- Cantitate utilizată
- Aparatura utilizată
- Localizare măsurători
- Data înregistrării
- Personalul implicat

- Istoria artei, paleografie etc.
- Analize fizico-chimice, biologice
- Analize – încercări comportament
materiale utilizate în lucrări

DOCUMENTAȚIA DE ȘANTIER SCRISĂ
(acte – documente de funcțiune a șantierului)
Denumire DOCUMENT
JURNALUL evenimentelor de
șantier

Sistem de evaluare
Per total
campanie
ore regie 170

Personal implicat
• Personal
specializat pe
domenii

Informații minime cuprinse
- Data începerii lucrărilor;
- Perioadele / campaniile de șantier;
- Controlul, verificările dirigintelui de
specialitate și a comisiilor de recepții,
a altor factori de control;
- Menționarea operațiunilor și a punctelor intervențiilor de restaurare;
- Consemnarea unor evenimente sociale,
culturale, naturale etc.

DOCUMENTAȚIA ECONOMICĂ
Sistem de evaluare
Denumire DOCUMENT
CAIETUL DE ATAȘAMENT
Sub formă de fișe cu măsurători geometrice ale Per total campanie
suprafețelor și cantitative ale operațiunilor ore regie 80
intervenției.
DEVIZELE Ofertă, contract, acte adiționale,
grafice eșalonări lucrări, situațiile de lucrări,
catalogul documentelor de decontări.

Personal implicat
Specialist restaurator
Șef de șantier

CAP. II – INTERVENȚII / TRATAMENTE DE CONSERVARE/ RESTAURARE

Nr.
Crt.

A
(ISC)

INTERVENȚII LA NIVELUL STRATULUI DE
PICTURĂ ȘI AL SUBSTRATULUI (STICLĂ) FAȚA INTERNĂ

INTERVENȚII/TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/
RESTAURARE

1

A1.1

CONSOLIDAREA STRATULUI DE PICTURĂ DECOEZIV / CU PIERDEREA ADEZIUNII

2

A.2.1

3

A.2.2

4

A.3.1.

5

A.3.2.

ÎNDEPĂRTAREA DE PE SUPRAFAȚĂ A DEPOZITELOR DE MORTARE – STICLĂ
FĂRĂ STRAT DE PICTURĂ SAU CU STRAT DE PICTURĂ BINE CONSERVAT
ÎNDEPĂRTAREA ZUGRĂVELILOR / VĂRUIELILOR – STICLĂ FĂRĂ STRAT DE PICTURĂ SAU
CU STRAT DE PICTURĂ BINE CONSERVAT
CURĂȚAREA DEPUNERILOR NEADERENTE (PRAF, FUM, PÂNZE DE PĂIANJEN) – STICLĂ FĂRĂ
STRAT DE PICTURĂ SAU CU STRAT DE PICTURĂ BINE CONSERVAT
CURĂȚAREA DEPUNERILOR ADERENTE DE FUNINGINE, GUDROANE, EXCREMENTE DE
PĂSĂRI– STICLĂ FĂRĂ STRAT DE PICTURĂ SAU CU STRAT DE PICTURĂ BINE CONSERVAT

6

A.3.3.

7

A.3.4.

8

A.3.5

9

A.3.6.

10

A.3.7

11

A 4.1

12

A.5.1

13

A 6.1

14

A.7.1

CURĂȚAREA RESTURILOR DE CHITURI, SUBSTANȚELOR GRASE/ULEIURI/VOPSELE PE BAZĂ
DE ULEI– STICLĂ FĂRĂ STRAT DE PICTURĂ SAU CU STRAT DE PICTURĂ BINE CONSERVAT
CURĂȚAREA CONSOLIDĂRILOR ANTERIOARE CU CEARĂ / PARAFINĂ– STICLĂ
FĂRĂ STRAT DE PICTURĂ SAU CU STRAT DE PICTURĂ BINE CONSERVAT
CURĂȚAREA RĂȘINILOR NATURALE (LACURI) – STICLĂ FĂRĂ STRAT DE PICTURĂ SAU CU
STRAT DE PICTURĂ BINE CONSERVAT
CURĂȚAREA RĂȘINILOR SINTETICE (VOPSEA ALCHIDICĂ, ACRILICĂ, EPOXIDICĂ),
CURĂȚAREA/CONSOLIDAREA PELICULELOR POLIMERICE DEGRADATE PROVENITE DIN
CONSOLIDĂRI ANTERIOARE ALE STRATULUI DE PICTURĂ
CURĂȚAREA CLEIURILOR ANIMALE, OULUI, CASEINEI, GUME ARABICE, AMIDON, FOLOSITE
CA FIXATIV SAU ADEZIV– STICLĂ FĂRĂ STRAT DE PICTURĂ SAU CU STRAT DE PICTURĂ BINE
CONSERVAT
ÎNDEPĂRTAREA OBTURĂRILOR PROVIZORII ALE LACUNELOR, A REPARAȚIILOR DE
CRĂPĂTURI ȘI INLUZIUNILOR DE MATERIALE NECONFORME ÎN REȚEAUA DIN PLUMB
(SUPRAFEȚE FĂRĂ STRAT DE PICTURĂ SAU CU STRAT DE PICTURĂ BINE CONSERVAT)
ÎNDEPĂRTAREA SĂRURILOR INSOLUBILE – PATINE, CRUSTE
ÎNDEPĂRTAREA DEPUNERILOR DE RUGINĂ ( NUMAI PENTRU PANOURILE VITRATE FĂRĂ
STRAT DE PICTURĂ)
MĂSURI DE CONSERVARE LA APARIȚIA COROZIUNII (ÎNȚEPĂTURI, CRATERE, DEPUNERI DE
SĂRURI INSOLUBILE, PATINE, CRUSTE ȘI PIERDERI DE STRAT DE PICTURĂ)

A. INTERVENȚII LA NIVELUL STRATULUI DE PICTURĂ ȘI AL SUBSTRATULUI
PROCES TEHNOLOGIC
GENERALITĂȚI
Efectuarea fotografiilor. Documentația fotografică cuprinde imagini reprezentative comparative înainte / în timpul / după încheierea operațiunii,
în lumină reflectată și transmisă, ansambluri și detalii. Acestea se realizează cu scopul de a pune în evidență diversitatea / gravitatea
degradărilor și a diverselor depuneri aflate pe suprafața sticlei sau a stratului de pictură.
Localizarea zonelor în curs de exfoliere și marcarea lor pe releveu. Stratul de pictură în curs de exfoliere este pus în evidență folosind diverse
metode de investigație de natură fizică (observații directe la lumină dirijată, microscop, lupă). După identificare, zonele degradate vor fi
consemnate pe releveu.
Curățarea preliminară a stratului de pictură. Stratul de pictură stabil se curăță cu mijloace mecanice prin deprafuire cu o pensulă cu păr natural
fin îndepărtând diversele depuneri neaderente.

A.1.1.

CONSOLIDAREA STRATULUI DE PICTURĂ
DECOEZIV/CU PIERDEREA ADEZIUNII
Se măsoară la dmp.de suprafață
GRADUL DE DIFICULTATE/
VARIANTE/ MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

A.1.1.1
.

Intervenții realizate în atelier
- strat de pictură în curs de
exfoliere (cu aspect de
umflături și/sau solzi) ori
pulverulent.
- Instalare sistem izoterm ca
măsură de conservare**

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

UM/
CANTITATE

Personal specializat
pe domeniu

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

Ore medii 0.7

MATERIALE
UM/CANTITATE
- consolidanți
gr. 1.5
- mănuși protecție
*
- hârtie siliconată
dmp 1.5
- hârtie japoneză
dmp 1.5
- energie electrică
kw/h 0,7
- solvenți
ml. 25
- pensule fine
*
- seringă plastic
*
- ace diferite
*
- folie melinex
dmp 1.5

* Se calculează conform
facturi/chitanțe

** capitol separat

A.1.1.

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/ RESTAURARE
1. Se calculează un spor de 15% din normă pentru
utilizarea de substanțe toxice..
UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE

• instalație electrică
• mini role cauciuc
• lupă
• pulverizator
• cântar electronic
• lămpi / proiectoare
• instrumente de
laborator

• recipiente diverse
• stereomicroscop

* Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoarea
MANOPEREI

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Impregnarea stratului de pictură. Într-o primă fază se va stabili concentrația adezivului ales, pornindu-se de la cele mai mici
concentrații. Adezivul se aplică cu o pensulă fină până la saturarea zonei. Impregnarea stratului de pictură în curs de exfoliere sau
pulverulent se va face prin intermediul foiței japoneze
b) Presarea stratului de pictură impregna.t Aceasta se face pentru a determina refacerea adeziunii stratului de culoare la suport. Se
realizează prin verificarea în lumină razantă și prin teste de contact. În funcție de această cercetare, operațiunea se reia până la asigurarea
totală a aderenței stratului de pictură.

A.2.1.

ÎNDEPĂRTAREA
DE
PE
SUPRAFAȚĂ
A
DEPOZITELOR DE MORTARE - STICLĂ FĂRĂ
STRAT DE PICTURĂ SAU CU STRAT DE PICTURĂ
BINE CONSERVAT
Se măsoară la dmp de suprafață
GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE/ MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

A.2.1.1
.

Intervenții realizate în atelier
- Mortare subțiri, slabe și cu
aderență mică (formate din
var și nisip)

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

A.2.1.2
.

Intervenții realizate în atelier

Ore medii 0,15

Personal specializat
pe domenii

- Mortare groase cu duritate
și aderență medie (ce conțin
adaosuri de întărire)
TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

A.2.1.3
.

UM/
CANTITATE

Intervenții realizate în atelier
- Mortare cu duritate și
aderență mare (mortare cu
ciment)

MENȚIUNI
INTERVENȚII/
TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/ RESTAURARE
Pentru lucrări efectuate in situ se adaugă un spor la
manoperă de 100%
1. Se calculează un spor de 15% din normă pentru
utilizarea de substanțe toxice..

MATERIALE
UM/CANTITATE
- consumabile minifreze
*
- vată
gr. 5
- apă demineralizată
*
- solvent
*
-substanțe chimice
*
- agent gelifiere
*
-pastă celulozică..............gr 10
- mănuși protecție
*
- bastoncini
*
- pensule moi
*
- rezerve fibră de sticlă
*
- energie electrică
kw/h 0,7
- folie melinex
m
.

• instalație electrică
• sisteme lămpi și
suporți

• ochelari protecție
• bisturie diverse
• recipiente diverse
• minifreze
• aparat aspirare
• stereomicroscop,
lupă

Ore medii 0.5

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

Ore medii 0.75

* Se calculează
facturi/chitanțe

A.2.1.

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE

conform

* Se calculează prin
cota forfetară 10%
din
valoarea
MANOPEREI

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Îndepărtarea mortarelor prin metode uscate. Operațiunea se execută prin metode mecanice îndepărtând succesiv din grosimea
straturilor de mortar până la limita suprafeței stratului de pictură, fără a-l pune în pericol.
b) Îndepărtarea mortarelor prin metode umede. Se aplică mini comprese/geluri pentru a înmuia urmele rămase, apoi se
îndepărtează compresa și se curăță zona folosind tampoane umezite.
c) Suprapunerile de mortare pe stratul de pictură fără adeziune sau decoeziv nu se îndepărtează

A.2.2.

ÎNDEPĂRTAREA ZUGRĂVELILOR/VĂRUIELILOR
- STICLĂ FĂRĂ STRAT DE PICTURĂ SAU CU
STRAT DE PICTURĂ BINE CONSERVAT

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/ RESTAURARE
1 Pentru lucrări efectuate in situ se adaugă un spor la
manoperă de 100%.

Se măsoară la dmp de suprafață
GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE/ MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

A.2.2.1
.

Intervenții realizate în atelier
- Suprapuneri de zugrăveli pe
bază de hume (strat de
pictură bine conservat).

MANOPERA
PERSONAL

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

A.2.2.2
.

Intervenții realizate în atelier
- Suprapuneri de zugrăveli pe
bază de var, durizate și
aderente (strat de pictură bine
conservat).

UM/
CANTITATE

Ore medii 0.15

Personal specializat
pe domenii

MATERIALE
UM/CANTITATE
- apă demineralizată
*
-solvent
*
- HPMC
gr. 5
- bastoncini
*
- mănuși protecție
*
- vată
gr. 5
- energie electrică
kw/h 0,7
- pensule moi
*
- consumabile minifreze *

• instalație electrică
• ochelari protecție
• bisturie diverse
.• minifreze
• sisteme lămpi și
suporți

• instrumente de
laborator

• recipiente diverse
• aparat aspirare
• stereomicroscop,
lupă

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

Ore medii 0.33

* se calculează conform
facturi/chitanțe

A.2.2.

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE

* Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoarea
MANOPEREI

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Îndepărtarea zugrăvelilor / văruielilor prin metode uscate. Operațiunea se execută prin metode mecanice îndepărtând succesiv din
grosimea straturilor până la limita suprafeței stratului pictural, fără a-l pune în pericol.
b)
Îndepărtarea prin metode umede. Se aplică comprese/geluri pentru a înmuia urmele rămase, apoi se îndepărtează compresa și se
curăță zona folosind tampoane umede.
c) Suprapunerile de zugrăveli și văruieli pe stratul de pictură lipsit de adeziune sau decoeziv nu se îndepărtează
a)

A.3.1.

CURĂȚAREA DEPUNERILOR NEADERENTE
(PRAF, FUM, PÂNZE DE PĂIANJEN) STICLĂ
FĂRĂ STRAT DE PICTURĂ SAU CU STRAT
DE PICTURĂ BINE CONSERVAT
GRADUL DE DIFICULTATE
/ VARIANTE/MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE /

A.3.1.1

Intervenții realizate in situ sau
în atelier

Se măsoară la dmp.de suprafață
MANOPERA PE
UM/
CATEGORII DE
CANTITATE
PERSONAL

MATERIALE
UM/CANTITATE

- pensule moi de diferite
dimensiuni
*
- energie electrică*
kw/h 0,7

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

MENȚIUNI: TRATAMENTE TEHNICE DE
CONSERVARE/ RESTAURARE
Pentru lucrări efectuate in situ se adaugă un spor la
manoperă de 100%

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE

• dotări schelă
• instalație electrică
• ochelari protecție
• sisteme lămpi și
suporți

Ore medii 0.10

• instrumente de
laborator

• recipiente diverse
•aparat aspirare
• stereomicroscop,
lupă
* Se calculează conform
facturi/chitanțe

A.3.1.

* Se calculează prin
cota forfetară 10% din
valoarea MANOPEREI

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Curățarea depunerilor neaderente .Prin această operațiune se urmărește îndepărtarea acumulărilor de praf, fum, pânze de păianjen.
Operațiunea se execută prin mijloace mecanice uscate, cu pensule moi și foarte moi. Se vor evita zonele care prezintă strat de culoare în
curs de exfoliere.

A.3.2.

CURĂȚAREA DEPUNERILOR ADERENTE DE
FUNINGINE, GUDROANE, EXCREMENTE DE PĂSĂRI
- STICLĂ FĂRĂ STRAT DE PICTURĂ SAU CU STRAT
DE PICTURĂ BINE CONSERVAT
Se măsoară la dmp. de suprafață

MENȚIUNI: TRATAMENTE TEHNICE DE
CONSERVARE/ RESTAURARE
1. Reduceri sau sporuri de 30% din normă pentru
situații particulare.
2. Se calculează un spor de 10% din normă pentru
mediu toxic

Se măsoară la m.p..de suprafață
GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE/ MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

A.3.2.1
.

Intervenții realizate în atelier

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

UM/
CANTITATE

Personal specializat
pe domenii

Excremente de păsări
TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

Intervenții realizate în atelier

A.3.2.2
.

Ore medii 0.33

Personal specializat
pe domenii

MATERIALE
UM/CANTITATE

- vată
gr.5
- solvenți
*
- apă demineralizată
ml 100
- emulsificator polimeric
gr.1
-substanțe chimice
*
- folie aluminiu/melinex dmp 1,5
- mănuși protecție
*
- bastoncini
*
- pensule moi
*
- energie electrică
kw/h 0,7

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE

• instalație electrică
• sisteme lămpi și
suporți

• ochelari protecție
• bisturie diverse
• recipiente diverse
• minifreze
• aparat aspirare
• stereomicroscop,
lupă

Funingine/gudroane
TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

Ore medii 0.5

* Se calculează conform
facturi/chitanțe

* Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoarea
MANOPEREI

A.3.2.

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Teste de aderență a stratului de pictură. Operațiunea se efectuează folosind mijloace uscate și umede, verificând pe diferite zone.
Testele se fac cu deosebită atenție pe suprafețe cât mai mici, fără insistență.
b) Curățarea prin mijloace fizico-chimice. Operațiunea se execută prin utilizarea de geluri/emulsii/comprese având în compoziție
diverși solvenți. Apoi suprafața se va curăța cu apă demineralizată și alcool etilic folosind tampoane de vată.
Activitatea se va desfășura cu respectarea normelor de protecție în cazul folosirii substanțelor toxice si a compușilor inflamabili
a)

A.3.3.

CURĂȚAREA RESTURILOR DE CHITURI, /
ULEIURILOR POLIMERIZATE / VOPSELELOR PE
BAZĂ DE ULEI- STICLĂ FĂRĂ STRAT DE
PICTURĂ SAU CU STRAT DE PICTURĂ BINE
CONSERVAT
Se măsoară la dmp.de suprafață
MANOPERA PE
GRADUL DE DIFICULTATE
CATEGORII DE
/ VARIANTE/ MĂSURI DE
PERSONAL
CONSERVARE ASOCIATE

A.3.3.1.

Intervenții realizate în atelier

UM/
CANTITATE

Personal specializat
pe domenii

-depuneri cu aderență mică

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

A.3.3.2.

Intervenții realizate în atelier

Ore medii

0.4

Ore medii

0.6

MENȚIUNI:
INTERVENȚII/TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează 30% spor pentru utilizare de substanțe
toxice.

MATERIALE
UM/CANTITATE
- solvenți
*
- pungă plastic zip-zap *
- vată
gr. 5
- apă demineralizată
ml. 50
- pensule moi
*
- energie electrică
kw/h 0,7
- bastoncini
*

Personal specializat
pe domenii

- depuneri cu aderență mare (ex.
chituri ce conțin adaosuri de
întărire și ipsos)
TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

* se calculează conform
facturi/chitanțe

A.3.3.

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE
• nișă chimică/incintă
ermetică
• instalație electrică
• sisteme lămpi și
suporți
• ochelari protecție
• bisturie diverse
• diverse recipiente
• instrumente de
laborator
• aparat aspirare
• minifreze
• stereomicroscop,
lupă

* Se calculează prin
cota forfetară 10% din
valoarea MANOPEREI

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Teste de curățare. Urmăresc stabilirea metodologiei, concentrațiilor și timpilor de expunere a solvenților folosiți, în funcție de vechimea
peliculelor sau a stratului de chit.
b)Curățarea prin metode fizico-chimice a chiturilor, uleiurilor. Timpii de expunere vor fi stabiliți în funcție de rezultatul curățării. După
îndepărtarea resturilor de chituri, vopsele, se vor efectua curățări cu alcool etilic/apă demineralizată cu tampoane de vată aplicate pe
bastoncini, iar în cazurile în care depunerile sunt în strat gros cu aderență mare, se intervine local cu bisturiul fără a ajunge însă la stratul
de pictură. Activitatea se va desfășura cu respectarea normelor de protecție în cazul folosirii substanțelor toxice si a compușilor
inflamabili.

A.3.4

CURĂȚAREA CONSOLIDĂRILOR ANTERIOARE
CU CEARĂ / PARAFINĂ - STICLĂ FĂRĂ STRAT
DE PICTURĂ SAU CU STRAT DE PICTURĂ BINE
CONSERVAT

- MENȚIUNI: TRATAMENTE TEHNICE DE
CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează 50% spor pentru substanțe toxice.

Se măsoară la dmp.de suprafață
GRADUL DE DIFICULTATE
/ VARIANTE/ MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

A.3.4.1

Intervenții realizate în atelier

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

UM/
CANTITATE

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

Ore medii 1

MATERIALE
UM/CANTITATE

- solvenți
*
- apă demineralizată
ml. 50
- folie plastic
dmp 1.5
- vată
gr. 5
- pastă celulozică
gr. 10
- folie aluminiu
dmp 1.5
- sugativă
*
- mănuși protecție
*
- bastoncini
*
- energie electrică
kw/h 0,7

- cantitățile necesare suprafețelor
cuprinse între 0.01 și 1 dmp se
calculează conform limitei
superioare
(1dmp)
* se calculează conform
facturi/chitanțe

A.3.4.

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE

• instalație electrică
• ochelari protecție
• bisturie diverse
• minifreze
• sisteme lămpi și suporți
• instrumente de laborator
• diverse recipiente
•spatulă termostatată
• stereomicroscop, lupă

* Se calculează prin cota
forfetară 10% din valoarea
MANOPEREI

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Curățarea depunerilor de ceară și parafină în relief. Suprapunerile de ceară / parafină peste stratul de pictură se îndepărtează, într-o primă fază, prin
mijloace mecanice, urmărind prin degroșări succesive apropierea de stratul de pictură, după care se aplică geluri/comprese cu solvenți aromatici
pentru a înmuia urmele rămase. Se îndepărtează compresa și se curăță din aproape în aproape folosind tampoane umezite cu aceiași solvenți
Activitatea se va desfășura cu respectarea normelor de protecție în cazul folosirii substanțelor toxice si a compușilor inflamabili

A.3.5

CURĂȚAREA RĂȘINILOR NATURALE STICLĂ FĂRĂ STRAT DE PICTURĂ SAU CU
STRAT DE PICTURĂ BINE CONSERVAT

MENȚIUNI: TRATAMENTE TEHNICE DE CONSERVARE/
RESTAURARE
1. - Se calculează 50% spor din normă pentru utilizare de substanțe
chimice foarte toxice.

Se măsoară la dmp de suprafață

A.3.5.1

GRADUL DE
DIFICULTATE /
VARIANTE/ MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

MANOPERA
PE
CATEGORII
DE
PERSONAL

Intervenții realizate în atelier

Personal
specializat
pe domenii

TOTAL
consum forță
de
muncă/colectiv

A.3.5.

UM/
CANTITATE

Ore medii 0.8

MATERIALE
UM/CANTITATE

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/ ECHIPAMENTE

- solvenți diferiți
*
- pastă celulozică …….gr. 10
- agent gelifiere
..gr.2
- apă demineralizată…….ml 50
- folie aluminiu
dmp 1.5
- folie melinex
dmp 1.5
-vată
gr.5
-bastoncini
*
- mănuși protecție
*
- energie electrică kw/h 0.7

- instalație electrică*
- lămpi/proiectoare
- ochelari protecție
- măști protecție substanțe toxice
- diverse recipient
- instrumente de laborator
- dispositive aspirare
- bisturie diverse
- instrumente tip medicale
- stereomicroscop*, lupă

* Se calculează conform facturi,
chitanțe

*Se calculează prin cota forfetară 10%
din valoarea manoperei.

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Teste de curățare. Se folosesc solvenți ca hidrocarburile aromatice, alcooli, cetone. Aceștia se folosesc simpli sau în amestec în funcție
de situația dată (dammar, shellac, colofoniu etc), conform rezultatelor obținute în urma testelor de curățare.
b) Îndepărtarea prin metode fizico-chimice. Operațiunea se execută prin aplicarea unor emulsii/geluri/comprese cu solvenții mai sus amintiți,
cu timpi de expunere diferiți de la caz la caz. Se vor efectua curățări ulterioare cu tampoane de vată îmbibate cu solvenții respectivi, după caz în
combinație cu mijloace mecanice (bastoncini cu vată).
c) Procedurile de mai sus se aplică și în cazul repictărilor anterioare neconforme executate la rece direct pe sticlă sau stratul de pictură
originale.

A.3.6.

CURĂȚAREA RĂȘINILOR SINTETICE (VOPSEA
ALCHIDICĂ, ACRILICĂ, EPOXIDICĂ) /
RECONSOLIDAREA/CURĂȚAREA PELICULELOR
POLIMERICE DEGRADATE PROVENITE DIN
CONSOLIDĂRI ANTERIOARE

MENȚIUNI: TRATAMENT TEHNIC DE CONSERVARE/
RESTAURARE
- Se calculează 50% spor din normă pentru utilizare de
substanțe chimice foarte toxice.

Se măsoară la dmp.de suprafață

GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE/ MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

A.3.6.1.

Intervenții realizate în atelier

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

UM/
CANTITATE

MATERIALE
UM/CANTITATE

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

Ore medii

0.92

- solventi
-eter celulozic
- apă demineralizată
- folie aluminiu
- folie melinex
- vată
- bastoncini
- mănuși protecție
- energie electrică

*
gr 2
ml. 50
dmp 1.5
dmp 1.5
gr. 5
*
*
kw/h 0,7

* Se calculează conform
facturi/chitanțe

A.3.6.

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE
• instalație electrică
• lămpi / proiectoare
• ochelari protecție
• măști protecție substanțe
toxice
• diverse recipiente
• instrumente de laborator
• dispozitive aspirare
• instrumente tip medicale
• incintă ermetică
• stereomicroscop, lupă

* Se calculează prin cota
forfetară 10% din
valoarea MANOPEREI

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Teste de identificare/curățare. Urmăresc stabilirea tipului de rășină, a metodologiei, concentrațiilor și timpilor de expunere ai solvenților
folosiți. Test in atelier pentru identificarea compușilor pe bază de nitroceluloză folosind difenilamină. Testele se completează cu analize de
laborator, după caz. Pentru curățare se pot testa o gamă foarte largă de solvenți în diverse combinații clorură de metilen,, N-metil 2-pirolidonă,
DFA, DMSO,acetonă, xilen, toluen etc. Activitatea se va desfășura cu respectarea normelor de protecție în cazul folosirii substanțelor toxice
si a compușilor inflamabili
b) Curățarea rășinilor sintetice. Se vor efectua curățări cu tampoane de vată îmbibate cu solvenții respectivi. Dacă este necesar, în
funcție de tipul de rășină determinat, operațiunea se execută și prin aplicarea unor geluri/emulsii/comprese cu solvenții mai sus amintiți..
c) Procedura de curățare se aplică și în cazul repictărilor la rece neconforme executate anterior direct pe sticla sau stratul de pictură originale
d) Consolidarea rasinilor sintetice. Răsinile sintetice folosite in scop de consolidare a stratului de pictură decoeziv sau care a pierdut
adezivitatea se pot reimpregna după caz cu rășini compatibile. În prealabil se efectuează testele /analizele de determinare a tipului de rășină
utilizat în intervențiile anterioare.

.

A.3.7.

CURĂȚAREA CLEIURILOR ANIMALE, CASEINEI,
OULUI, GUME ARABICE, AMIDON FOLOSITE CA
ADEZIV SAU CONSOLIDANT - STICLĂ FĂRĂ
STRAT DE PICTURĂ SAU CU STRAT DE PICTURĂ
BINE CONSERVAT (FĂRĂ BIODETERIORARE)

MENȚIUNI: TRATAMENT TEHNIC DE
CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează 10% spor din normă pentru utilizare de
substanțe toxice.

Se măsoară la dmp. de suprafață
GRADUL DE DIFICULTATE
/ VARIANTE/ MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

A.3.7.1.

Intervenții realizate în atelier

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

UM/
CANTITATE

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

Ore medii

0.5

MATERIALE
UM/CANTITATE
- solvenți diferiți
- substanțe chimice
- vată
- pastă celulozică
- apă demineralizată
- folie melinex
- folie aluminiu
- bastoncini
- mănuși protecție
- energie electrică

*
*
gr. 5
gr 10
ml. 50
dmp 1.5
dmp 1.5
*
*
kw/h 0,7

* Se calculează conform
facturi/chitanțe

A.3.7.

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE
• instalație electrică
• lămpi / proiectoare
• ochelari protecție
• măști protecție
substanțe toxice
• diverse recipiente
• instrumente de
laborator
• dispozitive aspirare
• instrumente tip
medical
• incălzitor termostatat
• stereomicroscop,
lupă
* Se calculează prin
cota forfetară 10% din
valoarea MANOPEREI

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Teste de identificare in atelier.Se efectuează analize pentru a se identifica tipurile de lianți în vederea stabilirii metodologiei de lucru.
1) Testul bazat pe reacția biuretului cu scopul identificării proteinelor 2) testul Lugol pentru identificarea amidonului. Se completează
cu teste de laborator după caz.
b) Curățarea cleiului animal, amidonului și gumelor arabice. Pentru curățarea acestora se folosesc mijloace umede respectiv se aplică
comprese cu timpi diferiți de expunere. Asupra zonelor cu strat gros de adeziv sau consolidant se revine local până la îndepărtarea totală.
c) Procedurile de mai sus se aplică și în cazul repictărilor anterioare neconforme executate la rece direct pe sticla sau stratul de pictură
original.
d) În cazul în care prin analiza directă se recunoaște morfologia caracteristică biodeteriogenilor se solicită expertiza biologică,
iar curățarea se va relua numai în funcție de recomandările și tratamentul de decontaminare prevăzute în acest document.
a)

A.4.1.

ÎNDEPĂRTAREA OBTURĂRILOR PROVIZORII
ALE LACUNELOR, A REPARAȚIILOR DE
CRĂPĂTURI ȘI INCLUZIUNILOR DE MATERIALE
NECONFORME ÎN REȚEAUA DIN PLUMB
(SUPRAFEȚE FĂRĂ STRAT DE PICTURĂ SAU CU
STRAT DE PICTURĂ BINE CONSERVAT)

MENȚIUNI: TRATAMENTE TEHNICE DE
CONSERVARE/ RESTAURARE
. - Se calculează 30% spor din normă pentru utilizare de
substanțe toxice

Se măsoară la dmp.de suprafață
GRADUL DE
DIFICULTATE / VARIANTE/
MĂSURI DE CONSERVARE
ASOCIATE

A.4.1.1
.

A.4.1.2
.

Intervenții realizate în atelier -

îndepărtare consolidări cu
silicon, spumă
poliuretanică,plexiglas,
sticlă industrială sau de
colorații și texturi diferite
de cea originală, montaje
din plumb de tip olandez
-Intervenții realizate in situ
-îndepărtare consolidări cu
silicon, spumă
poliuretanică,plexiglas,
sticlă industrială sau de
colorații și texturi diferite
de cele originale, montaje
din plumb de tip olandez

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

UM/
CANTITATE

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

Ore medii 1.2

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

MATERIALE
UM/CANTITATE

- vată
gr. 5
- solvenți
*
- apă demineralizată
ml 50
- bastoncini
*
- flux
ml. 2
- cositor
gr. 5
-chit…………………….gr. 10
- lână oțel 0000
gr 20
- mănuși protecție
*
- energie electrică
kw/h 1
- rezerve bisturiu
*
- rezerve microfreză
*
- mască protecție
*
- scotch 3M vinil
*

Ore medii 1.6

* Se calculează conform
facturi/chitanțe

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE
• dotări schelă
• instalație electrică
• lămpi / proiectoare
• ochelari protecție
• măști protecție
substanțe toxice
• diverse recipiente
• instrumente de
laborator
• instrumente tip
medicale
• ciocan de lipit
• dispozitive aspirare
• bisturie
•microfreză
•cuțit tip “stridie”
• stereomicroscop,
lupă

* Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoarea
MANOPEREI

A.4.1.

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Asigurarea provizorie a lacunelor . Se realizează stabilizarea fragmentelor și a marginilor desprinse.
b) Curățarea adezivilor prin metode fizico-chimice. Pentru curățarea adezivilor se pot testa o gamă foarte largă de solvenți în diverse
combinații (compuși alifatici, aromatici, conform testelor de curățare). Activitatea se va desfășura cu respectarea normelor de protecție în
cazul folosirii substanțelor toxice si a compușilor inflamabili.Metodele mecanice se vor limita la subțierea straturilor de adeziv fără a atinge
sau afecta stratul de pictură.
c) Materialele neconforme incluse în rețeaua din plumb (pentru repararea crăpăturilor sau obturarea lacunelor) se îndepărtează prin
deschiderea profilelor din plumb, înlăturarea chitului, tăierea sudurilor din intersecții și scoaterea completă a piesei respective din cadrul
panoului vitrat. După restaurare sau înlocuire se reintroduc piesele din sticlă în cadrul rețelei, se închid camele din plumb, se refac sudurile
din intersecții și se reimpermeabilizează cu chit pe fața fără strat de pictură.

A.5.1.

ÎNDEPĂRTAREA SĂRURILOR INSOLUBILE –
PATINE, CRUSTE - SUPRAFEȚE FĂRĂ STRAT DE
PICTURĂ
Se măsoară la dmp.de suprafață

A.5.1.1

GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE/ MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

Intervenții realizate în atelierInstalare sistem izoterm ca
măsură de conservare**

Personal atestat
specializat pe
domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

UM/
CANTITATE

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE DE
CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează spor de 100% pentru situații particulare față
de normă.
. 2. Se calculează un spor de 15% din normă pentru utilizarea
de substanțe toxice..
MATERIALE
UM/CANTITATE
- agenți de chelare/lichide

Ore medii 8

ionice, rășini schimbătoare de ioni*
- agent de gelifiere
gr 1
gr 10
- pastă celulozică
- substante chimice
*
- solvenți
*
- folie melinex
*
- folie aluminiu
*
gr. 5
- vată
- bastoncini
*
- bandă control pH
*
- apă demineralizată
*
- pensule moi
*
- energie electrică
kw/h 1

**Capitol separat
* Se calculează conform
facturi/chitanțe

A.5.1.

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE
• instalație electrică
• lămpi / proiectoare
• aparat de produs
• apă demineralizată
• diverse recipiente
• instrumente de
laborator
• multimetru
• Cuvă perspex
• Sistem de curgere
laminară cu regulator
de debit
• stereomicroscop, lupă

Se calculează prin
cota forfetară 10% din
valoare MANOPERĂ

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Depunerile de săruri insolubile care nu aduc prejudicii lizibilității vitraliilor nu se îndepărtează. Prevalează măsurile de conservare
preventivă
b) Îndepărtarea crustelor prin mijloace fizico-chimice. Operațiunea se efectuează prin aplicarea unui gel/ compresă/ soluție ce
conține un agent de chelare specific/lichide ionice/ rășini schimbătoare de ioni, cu diferiți timpi de expunere la pH 7. Se iau măsurile
necesare pentru ca fața sticlei ce prezintă strat de pictură să nu intre în contact cu substanțele utilizate. Se monitorizează permanent pH,
conductivitatea și concentrația ionilor de calciu. Activitatea se va desfășura cu respectarea normelor de protecție în cazul folosirii
substanțelor toxice si a compușilor inflamabili

A.6.1.

ÎNDEPĂRTAREA DEPUNERILOR DE RUGINĂ
SUPRAFEȚE FĂRĂ STRAT DE PICTURĂ
Se măsoară la dmp de suprafață
GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE/ MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

A.6.1.1
.

Intervenții realizate în atelier
- se vor lua măsuri de
restaurare și conservare a
feroneriei

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

UM/
CANTITATE

- agenți de chelare
- solvenți

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE DE
CONSERVARE/ RESTAURARE
1 Se calculează spor de 30% pentru situații particulare față
de normă.
. 2. Se calculează un spor de 15% din normă pentru
utilizarea de substanțe toxice..
UTILAJE/UNELTE
MATERIALE
APARATURĂ/
UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE

- agent de gelifiere

Ore medii 8

- vată
- bastoncini
- bandă control pH
- apă demineralizată
- mască protecție

- energie electrică

* Se calculează conform
facturi/chitanțe

A.6.1.

gr. 2
ml 20

gr 1
gr. 5

*
*
ml 50
*

kw/h 1

• instalație electrică
• lămpi / proiectoare
• aparate de produs
apă demineralizată
• diverse recipiente
• instrumente de
laborator
• pHmetru
• stereomicroscop,
lupă

Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoare
MANOPERĂ

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Îndepărtarea depunerilor de rugină prin procedee-chimice. Operațiunea se efectuează prin tratamentul zonei afectate cu un agent de
chelare specific cu diferiți timpi de expunere la pH 7 numai pe fața sticlei fără strat de pictură. Se monitorizează concentrația ionilor de
fier și calciu. Activitatea se va desfășura cu respectarea normelor de protecie în cazul folosirii substanțelor toxice si a compușilor
inflamabili

A.7.1

A.7.1.1

MĂSURI DE CONSERVARE LA APARIȚIA
DEPUNERILOR DE SĂRURI INSOLUBILE, A
COROZIUNII ȘI PIERDERILOR DE STRAT DE
PICTURĂ

INTERVENȚII/TRATAMENTE TEHNICE
DE CONSERVARE/ RESTAURARE

REALIZAREA UNUI SISTEM IZOTERM** VENTILAT INTERIOR (CU RELOCAREA SPRE INTERIOR A
PANOURILOR VITRATE)
monitorizare* în timp a temperaturii; umidității și pH-ului, a circulației curenților de aer prin instalarea de senzori de
monitorizare specifici.
*se poate realiza prin contracte cu terți
**capitol separat

Nr.Crt.

B
(ISC)

INTERVENȚII LA NIVELUL STRATULUI
DE PICTURĂ ȘI AL SUBSTRATULUI
(STICLĂ) - FAȚA EXTERNĂ

1
2
3
4

B.1.1.
B.2.1.
B.2.2
B.3.1

5

B.4.1.

6

B 5.1

7

B 6.1

8
9

B 6.2
B.7.1

CONSOLIDAREA STRATULUI DE PICTURĂ DECOEZIV/CU PIERDEREA ADEZIUNII
ÎNDEPĂRTAREA DE PE SUPRAFAȚĂ A DEPOZITELOR DE MORTARE
ÎNDEPĂRTAREA ZUGRĂVELILOR / VĂRUIELILOR
CURĂȚAREA DEPUNERILOR ADERENTE DE EXCREMENTE DE PĂSĂRI– STICLĂ
FĂRĂ STRAT DE PICTURĂ SAU CU STRAT DE PICTURĂ BINE CONSERVAT
CURĂȚAREA RESTURILOR DE CHITURI, SUBSTANȚELOR GRASE / ULEIURI /VOPSELE
PE BAZĂ DE ULEI
ÎNDEPĂRTAREA OBTURĂRILOR PROVIZORII ALE LACUNELOR, A REPARAȚIILOR DE
CRĂPĂTURI ȘI INCLUZIUNILOR DE MATERIALE NECONFORME ÎN REȚEAUA DIN PLUMB
(SUPRAFEȚE FĂRĂ
STRAT DE PICTURĂ
SAU CU
STRAT
DE PICTURĂ
BINE CONSERVAT)
ÎNDEPĂRTAREA
DEPUNERILOR
DE RUGINĂ
(NUMAI
PENTRU
PANOURILE
VITRATE
FĂRĂ STRAT DE PICTURĂ)
ÎNDEPĂRTAREA SĂRURILOR INSOLUBILE – PATINE, CRUSTE
MĂSURI DE CONSERVARE LA APARIȚIA DEPUNERILOR DE SĂRURI INSOLUBILE,
OPACIFIERE, IRIDISCENȚĂ, CRUSTE ȘI A PIERDERILOR DE STRAT DE PICTURĂ

INTERVENȚII/TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/
RESTAURARE

B. INTERVENȚII LA NIVELUL SUBSTRATULUI ȘI STRATULUI DE PICTURĂ
PROCES TEHNOLOGIC
GENERALITĂȚI
Efectuarea fotografiilor. Documentația fotografică cuprinde imagini reprezentative comparative înainte / în timpul / după încheierea
operațiunii, în lumină reflectată și transmisă, ansambluri și detalii. Acestea se realizează cu scopul de a pune în evidență diversitatea /
gravitatea degradărilor și a diverselor depuneri aflate pe suprafața sticlei sau a stratului de pictură.
Localizarea zonelor în curs de exfoliere și marcarea lor pe releveu (pentru vitraliile ce prezintă strat de pictură la exterior). Stratul de
pictură în curs de exfoliere sau pulverulent este pus în evidență folosind diverse metode de investigație de natură fizică (observații prin
mijloace directe la lumină în reflexie, stereomicroscop, lupă). După identificare, zonele ce prezintă degradări se vor consemna pe releveu.

B.1.1.

CONSOLIDAREA STRATULUI DE PICTURĂ
DECOEZIV/CU PIERDEREA ADEZIUNII
Se măsoară la dmp.de suprafață

B.1.1.1
.

GRADUL DE DIFICULTATE/
VARIANTE/ MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

-Intervenții realizate în atelier
- strat de pictură în curs de
exfoliere (cu aspect de
umflături și/sau solzi) ori
pulverulent.

Personal specializat
pe domenii

UM/
CANTITATE

- Instalare sistem izoterm ca
măsură de conservare**
TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

Ore medii 0,7

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/ RESTAURARE
1. Pentru lucrări efectuate in situ se adaugă un spor la
manoperă de 100%
2. Se calculează un spor de 15% din normă pentru
utilizarea de substanțe toxice..
MATERIALE
UM/CANTITATE

- consolidanți
- mănuși protecție
- hârtie siliconată
- hârtie japoneză
- energie electrică
- solvenți
- pensule fine
- seringă plastic
- ace diferite
- folie melinex

gr. 1.5
*
dmp 1.5
dmp 1.5
kw/h 0,7
ml. 25
*
*
*
dmp 1.5

* Se calculează conform
facturi/chitanțe

• instalație electrică
• mini role cauciuc
• lupă
• pulverizator
• cântar electronic
• lămpi / proiectoare
• instrumente de
laborator

• recipiente diverse
• stereomicroscop

* Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoarea
MANOPEREI

** capitol separat

B.1.1.

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Impregnarea stratului de pictură. Într-o primă fază se va stabili concentrația adezivului ales. Adezivul se aplică cu o pensulă fină în
straturi succesive. Impregnarea stratului de pictură în curs de exfoliere sau pulverulent se va face prin intermediul foiței japoneze
b) Presarea stratului de pictură impregnat. Aceasta se face pentru a determina refacerea adeziunii stratului de pictură la suport. Se
realizează prin verificarea în lumină razantă și prin teste de contact. În funcție de această cercetare, operațiunea se reia până la asigurarea
totală a aderenței stratului de pictură.

ÎNDEPĂRTAREA DE PE SUPRAFAȚA STICLEI A
DEPOZITELOR DE MORTARE (SUPRAFEȚE FĂRĂ
STRAT DE PICTURĂ SAU CU STRAT DE PICTURĂ
BINE CONSERVAT) Se măsoară la dmp. de suprafață

B.2.1.

GRADUL DE DIFICULTATE
/VARIANTE/ MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

B.2.1.1.

-Intervenții realizate în atelier
- Mortare subțiri, slabe și cu
aderență mică (formate din var și
nisip)
- Mortare subțiri până la 2mm.

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

Ore medii 0.15

- Intervenții realizate în atelier
Personal specializat
- Mortare groase cu duritate și
pe domenii
aderență medie (ce conțin adaosuri
de întărire)
TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

B.2.1.3.

MATERIALE

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

B.2.1.2.

UM/
CANTITATE

-Intervenții realizate în atelier
- Mortare cu duritate și aderență
mare (mortare cu ciment)

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE TEHNICE
DE CONSERVARE/ RESTAURARE
Pentru lucrări efectuate in situ se adaugă un spor la
manoperă de 100%.
2. Se calculează un spor de 5% din normă pentru utilizarea
de substanțe toxice..

Ore medii 0.5

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE

- consumabile minifreze
*
- vată
gr. 5
- apă demineralizată
*
- solvent
*
-substanțe chimice
*
- agent gelifiere
*
-pastă celulozică..............gr 10
- mănuși protecție
*
- bastoncini
*
- pensule moi
*
- rezerve fibră de sticlă
*
- energie electrică
kw/h 0,7
- folie melinex
m
.

Ore medii

bipolar

• stereomicroscop, lupă

0.75

* Se calculează conform
facturi/chitanțe

a)

• sisteme lămpi și suporți
• ochelari protecție
• bisturie diverse
• recipiente diverse
• minifreze
• aparat aspirare
•pHmetru, conductimetru

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

B.2.1.

• dotări schelă
• instalație electrică

* Se calculează prin cota
forfetară 10% din
valoarea MANOPEREI

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Îndepărtarea mortarelor prin metode uscate. Operațiunea se execută prin metode mecanice îndepărtând succesiv din grosimea straturilor
de mortar până la limita suprafeței stratului de pictură, fără a-l pune în pericol.

b) Îndepărtarea mortarelor prin metode umede. Se aplică mini comprese/geluri pentru a înmuia urmele rămase, apoi se îndepărtează
compresa și se curăță zona folosind tampoane cu apă demineralizată și alcool etilic.
c) Suprapunerile de mortare pe stratul de pictură fără adeziune sau decoeziv nu se îndepărtează

B.2.2.

ÎNDEPĂRTAREA ZUGRĂVELILOR/VĂRUIELILOR
(SUPRAFEȚE FĂRĂ STRAT DE PICTURĂ SAU CU
STRAT DE PICTURĂ BINE CONSERVAT)

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE TEHNICE
DE CONSERVARE/ RESTAURARE
1 Pentru lucrări efectuate in situ se adaugă un spor la
manoperă de 100%.

Se măsoară la dmp de suprafață

B.2.2.1
.

GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE/ MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

MANOPERA
PERSONAL

- Intervenții realizate în atelier
- Suprapuneri de zugrăveli
pe bază de hume

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

B.2.2.2
.

- Intervenții realizate în atelier
- Suprapuneri de zugrăveli
pe bază de var, durizate și
aderente

UM/
CANTITATE

Ore medii 0.15

Personal specializat
pe domenii

MATERIALE
UM/CANTITATE

- apă demineralizată
*
-solvent
*
- CMC
gr. 10
- bastoncini
*
- mănuși protecție
*
- vată
gr. 5
- energie electrică
kw/h 0,7
- pensule moi
*
- consumabile minifreze *

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE

• dotări schelă
• instalație electrică
• ochelari protecție
• bisturie diverse
.• minifreze
• sisteme lămpi și
suporți

• instrumente de
laborator

• recipiente diverse
• aparat aspirare
• stereomicroscop,
TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

lupă
Ore medii 0,5

* Se calculează conform
facturi/chitanțe

* Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoarea
MANOPEREI

B.2.2.

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Îndepărtarea zugrăvelilor / văruielilor prin metode uscate. Operațiunea se execută prin metode mecanice îndepărtând succesiv din
grosimea straturilor respective până la limita suprafeței stratului de pictură, fără a-l pune în pericol. Se verifică în prealabil stabilitatea
stratului de pictură.
b) Îndepărtarea prin metode umede. Se aplică comprese/geluri pentru a înmuia urmele rămase, apoi se îndepărtează compresa și se curăță
zona folosind tampoane umede cu apă demineralizată și alcool etilic. Se verifică în prealabil stabilitatea stratului de pictură.
c) Suprapunerile de zugrăveli și văruieli pe stratul de pictură lipsit de adeziune sau decoeziv nu se îndepărtează.

B.3.3.

CURĂȚAREA DEPUNERILOR ADERENTE DE
EXCREMENTE DE PĂSĂRI
- STICLĂ FĂRĂ STRAT DE PICTURĂ SAU CU
STRAT DE PICTURĂ BINE CONSERVAT

MENȚIUNI: TRATAMENTE TEHNICE DE
CONSERVARE/ RESTAURARE
1.

Se calculează un spor de 10% din normă pentru
mediu toxic

Se măsoară la dmp..de suprafață
GRADUL DE DIFICULTATE
/ VARIANTE/ MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

B.3.3.1
.

Intervenții realizate în atelier

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

UM/
CANTITATE

Personal specializat
pe domenii

Excremente de păsări
TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

Ore medii 0.32

MATERIALE
UM/CANTITATE

- vată
gr.5
- solvenți
*
- substanțe chimice**
*
- apă demineralizată
*
- emulsificator polimeric
*
- folie aluminiu/melinex
*
- mănuși protecție
*
- bastoncini
*
- pensule moi
*
- energie electrică
kw/h 0,7

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE

• instalație electrică
• sisteme lămpi și
suporți

• ochelari protecție
• bisturie diverse
• recipiente diverse
• minifreze
• aparat aspirare
• stereomicroscop,
lupă

* Se calculează conform facturi /
chitanțe

* Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoarea
MANOPEREI

B.3.3.

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Teste de aderență a stratului de pictură. Operațiunea se efectuează folosind mijloace uscate și umede, verificând pe diferite zone. Testele
se fac cu deosebită atenție pe suprafețe cât mai mici, fără insistență.
b) Curățarea prin mijloace fizico-chimice. Operațiunea se execută prin utilizarea de geluri/emulsii/comprese având în compoziție diverși
solvenți. Apoi suprafața se va curăța cu apă demineralizată și alcool etilic folosind tampoane de vată.
Activitatea se va desfășura cu respectarea normelor de protecție în cazul folosirii substanțelor toxice si a compușilor inflamabili

B.4.1.

CURĂȚAREA RESTURILOR DE CHITURI, /
ULEIURILOR POLIMERIZATE / VOPSELELOR PE
BAZĂ DE ULEI (SUPRAFEȚE FĂRĂ STRAT DE
PICTURĂ SAU CU STRAT DE PICTURĂ BINE
CONSERVAT)

MENȚIUNI: INTERVENȚII/TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează 30% spor pentru utilizare de substanțe
toxice.

Se măsoară la dmp.de suprafață

B.4.1.1
.

GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

- Intervenții realizate în atelier
- depuneri cu aderență mică

Personal
specializat
pe domenii

UM/
CANTITATE

MATERIALE
UM/CANTITATE

Ore medii

0.4

Ore medii

0.6

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

B.4.1.2
.

- Intervenții realizate în atelier
- depuneri cu aderență mare
(ex.chituri ce conțin adaosuri
de întărire și ipsos)

Personal
specializat pe
domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

B.4.1.

- solvenți
*
- pungă plastic zip-zap *
- vată
gr. 5
- apă demineralizată
ml. 50
- pensule moi
*
- energie electrică
kw/h 0,7
- bastoncini
*

* Se calculează conform
facturi/chitanțe

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE
•nișă chimică/ incintă
ermetică
• instalație electrică
• sisteme lămpi și
suporți
• ochelari protecție
• bisturie diverse
• diverse recipiente
• instrumente de
laborator
• aparat aspirare
• minifreze
• stereomicroscop

* Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoarea
MANOPEREI

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Teste de curățare. Urmăresc stabilirea metodologiei, concentrațiilor și timpilor de expunere a solvenților folosiți, în funcție de
vechimea peliculelor sau a stratului de chit.
b)

Curățarea prin metode fizico-chimice a chiturilor, vopselelor, uleiurilor. Timpii de expunere vor fi stabiliți în funcție de rezultatul
testelor de curățare. După îndepărtarea resturilor de chituri, vopsele, se vor efectua curățări cu alcool etilic/apă demineralizată cu
tampoane de vată aplicate pe bastoncini, iar în cazurile în care depunerile sunt în strat gros cu aderență mare, se intervine local cu
bisturiul fără a ajunge însă la stratul de pictură. Activitatea se va desfășura cu respectarea normelor de protecție în cazul folosirii
substanțelor toxice si a compușilor inflamabili.

B.5.1.

ÎNDEPĂRTAREA OBTURĂRILOR PROVIZORII
ALE LACUNELOR, A REPARAȚIILOR DE
CRĂPĂTURI ȘI INCLUZIUNILOR DE MATERIALE
NECONFORME ÎN REȚEAUA DIN PLUMB
(SUPRAFEȚE FĂRĂ STRAT DE PICTURĂ SAU CU
STRAT DE PICTURĂ BINE CONSERVAT)

MENȚIUNI: TRATAMENTE TEHNICE DE
CONSERVARE/ RESTAURARE
. - Se calculează 30% spor pentru utilizare de substanțe
toxice.

Se măsoară la dmp.de suprafață cu exceptia pozițiilor notate cu *
GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

B.5.1.1
.

B.5.1.2
.

Intervenții realizate în atelier -

îndepărtare consolidări cu
silicon, spumă poliuretanică,
plexiglas,sticlă industrială sau
de colorații și texturi diferite de
cea originală, montaje din
plumb de tip olandez

-Intervenții realizate in situ
-îndepărtare consolidări cu
silicon, spumă poliuretanică,
plexiglas,sticlă industrială sau
de colorații și texturi diferite de
cele originale, montaje din
plumb de tip olandez

MANOPERA
PE
CATEGORII DE
PERSONAL

UM/
CANTITATE

Personal
specializat
pe domenii

TOTAL consum
forță de
muncă/colectiv

Ore medii 1.2

Personal
specializat
pe domenii

TOTAL consum
forță de
muncă/colectiv

MATERIALE
UM/CANTITATE
- vată
gr. 5
- solvenți
*
- apă demineralizată
ml 50
- bastoncini
*
- flux
ml. 2
- cositor
gr. 5
-chit…………………….gr. 20
- lână oțel 0000
gr 20
- mănuși protecție
*
- energie electrică
kw/h 1
- rezerve bisturiu
*
- rezerve microfreză
*
- mască protecție
*
- scotch 3M vinil
*

Ore medii 1.6

* Se calculează conform
facturi/chitanțe

B.5.1.

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE
• dotări schelă
• instalație electrică
• lămpi / proiectoare
• ochelari protecție
• măști protecție
substanțe toxice
• diverse recipiente
• instrumente de
laborator
• instrumente tip
medicale
• ciocan de lipit
• dispozitive aspirare
• bisturie
•microfreză
•cuțit tip “stridie”
• stereomicroscop,
lupă

* Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoarea
MANOPEREI

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Asigurarea provizorie a lacunelor . Se realizează stabilizarea fragmentelor și a marginilor desprinse.
b) Curățarea adezivilor prin metode fizico-chimice. Pentru curățarea adezivilor se pot testa o gamă foarte largă de solvenți în diverse
combinații (compuși alifatici, aromatici, conform testelor de curățare). Activitatea se va desfășura cu respectarea normelor de protecție în
cazul folosirii substanțelor toxice si a compușilor inflamabili.Metodele mecanice se vor limita la subțierea straturilor de adeziv fără a atinge
sau afecta stratul de pictură.
c) Materialele neconforme incluse în rețeaua din plumb (pentru repararea crăpăturilor sau obturarea lacunelor) se îndepărtează prin
deschiderea profilelor din plumb, înlăturarea chitului, tăierea sudurilor din intersecții și scoaterea completă a piesei respective din cadrul
panoului vitrat. După restaurare sau înlocuire se reintroduc piesele din sticlă în cadrul rețelei, se închid camele din plumb, se refac sudurile
din intersecții și se reimpermeabilizează cu chit pe fața fără strat de pictură.

B.6.1.

ÎNDEPĂRTAREA DEPUNERILOR DE RUGINĂ
SUPRAFEȚE FĂRĂ STRAT DE PICTURĂ
Se măsoară la dmp.de suprafață

B.6.1.1
.

GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

MANOPERA
PE
CATEGORII DE
PERSONAL

- Intervenții realizate în atelier
- se vor lua măsuri de
restaurare și conservare pentru
feronerie

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

UM/
CANTITATE

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE DE
CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează spor de 50% pentru situații particulare față
de normă.
. 2. Se calculează un spor de 15% din normă pentru utilizarea
de substanțe toxice..
MATERIALE
UM/CANTITATE

- agenți de chelare
- solvenți

- agent de gelifiere

Ore medii 8

- vată
- bastoncini
- bandă control pH
- apă demineralizată
- mască protecție

- energie electrică

* Se calculează conform
facturi/chitanțe

B.6.1.

gr. 2
ml 20

gr 1
gr. 5

*
*
ml 50
*

kw/h 1

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE
• instalație electrică
• lămpi / proiectoare
• aparat de produs apă
demineralizată
• diverse recipiente
• instrumente de
laborator
• multimetru
• cuvă perspex,
debitmetru, sistem de
curgere laminară
• stereomicroscop
Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoare
MANOPERĂ

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Îndepărtarea depunerilor de rugină prin procedee-chimice. Operațiunea se efectuează prin tratamentul zonei afectate cu un agent de
chelare specific cu diferiți timpi de expunere la pH 7 numai pe fața sticlei fără strat de pictură. Se monitorizează concentrația ionilor de fier
și calciu. Activitatea se va desfășura cu respectarea normelor de protecție în cazul folosirii substanțelor toxice si a compușilor inflamabili

ÎNDEPĂRTAREA SĂRURILOR INSOLUBILE- PATINE, CRUSTE - SUPRAFEȚE FĂRĂ STRAT DE
PICTURĂ

B.6.2.

Se măsoară la dmp.de suprafață

B.6.2.1

GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

Intervenții realizate în atelier
- Instalare sistem izoterm ca
măsură de conservare**

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

UM/
CANTITATE

MENȚIUNI INTERVENȚII / TRATAMENTE DE
CONSERVARE/ RESTAURARE
1. Se calculează spor de 100% pentru situații particulare față
de normă.
2. Se calculează un spor de 15% din normă pentru utilizarea de
substanțe toxice..
UTILAJE/UNELTE
MATERIALE
APARATURĂ/
UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE

- agenți de chelare/lichide

Ore medii 8

ionice/ rășini schimbătoare de ioni*
- agent de gelifiere
gr 1
gr 10
- pastă celulozică
- substante chimice
*
- solvenți
*
- folie melinex
*
- folie aluminiu
*
gr. 5
- vată
- bastoncini
*
- bandă control pH
*
- apă demineralizată
*
- pensule moi
*
- energie electrică
kw/h 1

• instalație electrică
• lămpi / proiectoare
• aparat de produs
• apă demineralizată
• diverse recipiente
• instrumente de
laborator
• multimetru
• Cuvă perspex
• Sistem de curgere
laminară cu regulator
de debit
• stereomicroscop,
lupă

* Se calculează conform
facturi/chitanțe

Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoare
MANOPERĂ

**Capitol separat

B 6.2 SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC
a)
b)

Depunerile de săruri insolubile care nu aduc prejudicii lizibilității vitraliilor nu se îndepărtează. Prevalează măsurile de conservare
preventivă
Îndepărtarea crustelor prin mijloace fizico-chimice. Operațiunea se efectuează prin aplicarea unui gel/ compresă/ soluție ce conține un
agent de chelare specific/lichide ionice/rășini schimbătoare de ioni cu diferiți timpi de expunere la pH 7. Se iau măsurile necesare pentru ca
fața sticlei ce prezintă strat de pictură să nu intre în contact cu substanțele utilizate. Se monitorizează permanent pH, conductivitatea și
concentrația ionilor de calciu. Activitatea se va desfășura cu respectarea normelor de protecție în cazul folosirii substanțelor toxice si a
compușilor inflamabili

B.7.1

B.7.1.1

MĂSURI DE CONSERVARE LA APARIȚIA
DEPUNERILOR DE SĂRURI INSOLUBILE,
COROZIUNII ȘI A PIERDERILOR DE STRAT DE
PICTURĂ

INTERVENȚII/TRATAMENTE TEHNICE
DE CONSERVARE/ RESTAURARE

REALIZAREA UNUI SISTEM IZOTERM** VENTILAT INTERIOR (CU RELOCAREA SPRE INTERIOR A
PANOURILOR VITRATE)
monitorizare* în timp a temperaturii; umidității și pH-ului, a circulației curenților de aer prin instalarea de senzori de
monitorizare specifici.
*se poate realiza prin contracte cu terți
**capitol separat

Nr.
Crt.

C
(ISC)

INTERVENTII CU CARACTER GENERAL
(STICLĂ)

1
2
3
4

C.1.1.
C.1.2.
C.2.1
C.3.1.

5

C 4.1

INTERVENȚII ÎN CAZUL CRĂPĂTURILOR ȘI FISURILOR
INTERVENȚII ÎN CAZUL LACUNELOR
INTERVENTII ÎN CAZUL MICROFISURILOR ȘI EXFOLIERILOR DE TIP CRIZZLING
INTERVENTII IN CAZUL DETERIORĂRILOR PRODUSE DE RADIAȚIILE UVSOLARIZARE/BRUNARE
TRATAMENTE DE DECONTAMINARE

INTERVENȚII/TRATAMENTE TEHNICE DE
CONSERVARE/ RESTAURARE

C. INTERVENȚII LA NIVELUL SUBSTRATULUI (STICLĂ)
PROCES TEHNOLOGIC
GENERALITĂȚI
Efectuarea fotografiilor. Documentația fotografică cuprinde imagini reprezentative comparative înainte / în timpul / după încheierea operațiunii, în
lumină reflectată și transmisă, ansambluri și detalii. Acestea se realizează cu scopul de a pune în evidență diversitatea / gravitatea degradărilor.
Localizarea zonelor cu crăpături, fisuri, lacune, alte tipuri de degradări și marcarea lor pe releveu. Deteriorările sunt puse în evidență folosind
diverse metode de investigație de natură fizică: observație directă î n lumină ( reflexie, transmisie), microscop, lupă.

C.1.1.

INTERVENȚII ÎN CAZUL CRĂPĂTURILOR ȘI
FISURILOR
Se măsoară în dm
MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

GRADUL DE
DIFICULTATE /
VARIANTE / MĂSURI
DE CONSERVARE
ASOCIATE

C.1.1.1.

C.1.1.2.

C.1.1.3.

C.1.1.4.

C.1.1.

- intervențiile se
realizează în atelier
- Intervenții cu rășini
epoxidice (piese aflate în
centrul de interes, fisuri)

Personal specializat
pe domenii

- intervențiile se
realizează în atelier
- Intervenții cu silicon
neutru**
(piese supuse la tensiuni
mecanice )

Personal specializat
pe domenii

- intervențiile se
realizează în atelier
-Intervenții in tehnica
tiffany***
(piese in afara centrului
de interes și care nu
sunt supuse
la tensiuni mecanice)

Personal specializat
pe domenii

- intervențiile se
realizează în atelier
- Intervenții prin
inserarea de
profile din plumb****
lățime 3mm
(piese decorative, zone
înafara centrului de
interes)

TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

UM/
CANTITATE

Ore medii 1

Ore medii 0.5

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/ RESTAURARE
-Pentru lucrări efectuate in situ se adaugă un spor la
manoperă de 100%.

MATERIALE
UM/CANTITATE

- rășini epoxidice specifice...gr 2
- primer..............................ml 1
- solvenți
ml 5
- scotch
dm 2
- seringa
*
- ace
*
- coloranți dye
gr 1
- vata
gr 5
- bastoncini
*
- silicon neutru**
ml 5
- bandă cupru adeziv*** dm 1,3
-sârmă cupru***
dm 1.3
-profile Pb****
dm 1.3
-flux***/****
ml 1
-cositor***/****
gr 5
-energie electrică
kw/h 1.2

Ore medii 0.25
* Se calculează conform
facturi/chitanțe

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE
• instalație electrică
• recipiente diverse
• lămpi / proiectoare
• apă demineralizată
• diverse recipiente
• instrumente de
laborator
• spatule
• instalație vidare
• ciocan de lipit
• stereomicroscop,
lupă

* Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoarea
MANOPEREI

Personal specializat pe
domenii
Ore medii 0.25
TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Operațiunea se efectuează prin aplicarea de rășini epoxidice prin capilaritate după ce în prealabil marginile crăpăturilor au fost
curățate și tratate cu un primer pe bază de silan.Timpul de uscare este de 24h.
b) Se aplică siliconul neutru pe marginea internă a crăpăturilor după o prealabilă curățare apă demin/ solvent.
c) Banda de cupru adeziv se lipeste pe marginile crăpăturilor, după o prealabilă subțiere la G sticlă+1mm. Se pot adauga fire din sârmă de
cupru pentru ranforsare-după caz.Sudurile se execută cu cositor.
d) Profilele de plumb de 3mm se poziționează pe toată lungimea crăpăturilor. Se sudează la capete cu cositor. Metoda nu se aplică
decăt dacă piesa permite încadrarea în rețea fără a utiliza metode de șlefuire.
e) Se iau măsurile necesare pentru ca fața ce prezintă strat d e pictură să nu intre în contact cu substanțele utilizate. Se vor avea în
v edere măsurile de protecție pentru substanțele toxice.
f) Piesele ce prezintă crăpături multiple sau în pânză de păianjen se dublează cu sticlă termoformată sau fibră de sticlă.

C.1.2.

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE TEHNICE
DE CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează spor de 100% din normă pentru situații
particulare.
.

INTERVENȚII ÎN CAZUL LACUNELOR ȘI
SCOICILOR
Se măsoară în dmp.de suprafață

C.1.2.1.

GRADUL DE
DIFICULTATE /
VARIANTE/ MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

- Reconstituire de lacune și
scoici fără
fond cromatic 0.01-0.1 dmp

Personal specializat
pe domenii
TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

C.1.2.2.

- Reconstituire de lacune și
scoici fără fond cromatic
0.1—0.25 dmp
- Reconstituire de lacune și
scoici fără fond cromatic
0.25-0.50 dmp
-- Reconstituire de lacune și
scoici fără fond cromatic
0.5-1 dmp

Reconstituire de lacune și
scoici cu fond cromatic
0.01-0.1 dmp
Reconstituire de lacune și
scoici cu fond cromatic 0.10.25 dmp

Reconstituire de lacune și
scoici cu fond cromatic
0.25-0.50 dmp

Reconstituire de lacune și
scoici cu fond cromatic 0.51 dmp

a)

b)

Ore medii 4

Ore medii

5

Ore medii

6

Personal specializat
pe domenii
TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

C.1.2.

Ore medii… 5

Personal specializat
pe domenii
TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

C.1.2.8.

Ore medii . 3

Personal specializat
pe domenii
TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

C.1.2.7.

Ore medii 2.5

• instalație electrică
• recipiente diverse
• lămpi / proiectoare
• apă demineralizată
• diverse recipiente
• instrumente de
laborator
• spatule
• instalație vidare
• spatulă
termostatată
• lupă

Personal specializat
pe domenii
TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

C.1.2.6.

2

- rășini epoxidice specifice *
- primer
*
- solvenți
*
- solvenți mascare
*
- scotch 3M
*
- seringa
buc 1
- ace
buc 2
*
- coloranți dye
-folie melinex
dmp 1.5
-ceară dentară
2 coli
-vată
gr 5
- bastoncini
*
-energie electrică
kw/h 1

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE

Personal specializat
pe domenii
TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

C.1.2.5.

UM/CANTITATE

Personal specializat
pe domenii
TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

C.1.2.4.

Ore medii

MATERIALE

Personal specializat
pe domenii
TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

C.1.2.3.

UM/
CANTITATE

* Se calculează conform
facturi/chitanțe
Ore medii

* Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoarea
MANOPEREI

8

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Operațiunea se efectuează prin aplicarea de rășini epoxidice cu indice de refracție apropiat de cel al sticlei în mulaje din ceară după
ce în prealabil marginile crăpăturilor au fost curățate și tratate cu un primer pe bază de silan.Timpul de uscare este de 24-48 h. Nu se
aplică rășini epoxidice cu uscare UV.
Se iau măsurile necesare pentru ca fața cu strat pictural să nu intre în contact cu substanțele utilizate. Activitatea se va desfășura
cu respectarea normelor de protecție în cazul folosirii substanțelor toxice si a compușilor inflamabili

C.2.1.

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează spor de 50% din normă pentru situații
particulare.

INTERVENȚII ÎN CAZUL MICROFISURILOR ȘI
EXFOLIERILOR DE TIP CRIZZLING
Se măsoară în dmp.de suprafață

C.2.1.1
.

GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE/ MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

- intervențiile se realizează în
atelier
- Intervenții cu rășină acrilică
fără dublaj izoterm

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

C.2.1.2
.

- intervențiile se realizează în
atelier
- Intervenții cu rășină acrilică
/ cu dublaj izoterm
individual**

UM/
CANTITATE

Ore medii

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

Ore medii

MATERIALE
UM/CANTITATE

- rășină acrilică
gr 2
ml 20
- solvenți
- fibră de sticlă/poliester....dmp 1,3
-hârtie japoneză
dmp 1.3
-sticlă suflată**
dmp 1.3
-sită alamă**
dmp 1,3
3 -pensulă moale
*
profile Pb**
m 0.5
-flux**
ml 2
-cositor**
gr 2
-energie electrică
kw/h 1

8

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE
• instalație electrică
• recipiente diverse
• lămpi / proiectoare
• apă demineralizată
• diverse recipiente
• instrumente de
laborator
• spatule
• instalație vidare
• ciocan de lipit
• stereomicroscop,
lupă

* Se calculează conform
facturi/chitanțe
** dublaj izoterm individual

C.2.1.

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Operațiunea se efectuează prin aplicarea prin pensulație de rășină acrilică de concentrații diferite utilizând metode de uscare
progresivă, consolidare cu fibră de sticlă sau poliesterică și realizarea unui dublaj izoterm individual, ventilat.
b) Se iau măsurile necesare pentru a nu se deteriora sticla sau stratul de pictură la demontarea pieselor prin consolidare temporară cu
cicloalcani. Activitatea se va desfășura cu respectarea normelor de protecție în cazul folosirii substanțelor toxice si a compușilor
inflamabili.
*în cazul în care există sistem izoterm instalat anterior.
a)

C.3.1.

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE TEHNICE
DE CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează spor de 50% din normă pentru situații
particulare.

DETERIORĂRI PRODUSE DE RADIAȚIILE UV
SOLARIZARE/BRUNARE
Se măsoară în dmp.de suprafață

C.3.1.1
.

C.3.1.2
.

GRADUL DE DIFICULTATE
/ VARIANTE/ MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

- intervenții realizate în
atelier
a)Solarizare (colorație violet)

Personal specializat
pe domenii

- **instalare sistem izoterm
cu protecție UV. Nu se aplică
tratament de chelare

TOTAL consum forță
de
muncă/colectiv

- intervenții realizate în
atelier
b)Brunare/
incluziuni/filamente
maro/negru opace

Personal specializat
pe domenii

-se aplică tratament de
chelare sub monitorizare
specifică de laborator
- **instalare sistem izoterm
cu protecție UV

TOTAL consum forță
de
muncă/colectiv

UM/
CANTITATE

MATERIALE
UM/CANTITATE

- agent de chelare
*
- apă demineralizată
*
-solvent
*
-agent gelifiant/ pastă celulozică *
- folie melinex
*
- folie aluminiu
*
- bastoncini
*
- vată
*
- energie electrică
kw/h 1
- bandă control pH
*

Ore medii

• instalație electrică
• recipiente diverse
• lămpi / proiectoare
• diverse recipiente
• instrumente de
laborator
• conductimetru
bipolar
• pHmetru
• stereomicroscop,
lupă
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* Se calculează conform
facturi/chitanțe

** capitol separat

C.3.1.

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE

Se calculează
prin cota forfetară
10% din valoarea
MANOPEREI

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Brunare
a) Operațiunea se efectuează prin aplicarea de geluri/comprese ce conțin agenți de chelare specifici. Este obligatorie realizarea unui sistem
izoterm**, ventilat și cu protecție UV.
b) Activitatea se va desfășura cu respectarea normelor de protecție în cazul folosirii substanțelor toxice si a compușilor inflamabili

C.4.1.

TRATAMENTE DE DECONTAMINARE

C.4.1.1

STUDIUL SUPRAFEŢEI VITRATE; ELABORAREA EXPERTIZEI BIOLOGICE

C.4.1.2.

TRATAMENTE DE DECONTAMINARE A SUPRAFETELOR COLONIZATE DE CĂTRE
MICROBIODETERIOGENI HETEROTROFI

C.4.1.3.

TRATAMENTE DE DECONTAMINARE A SUPRAFETELOR COLONIZATE DE CĂTRE
MICROBIODETERIOGENI FOTOAUTOTROFI

C.4.1.1.
STUDIUL SUPRAFEȚEI VITRATE; ELABORAREA EXPERTIZEI BIOLOGICE
Operațiuni preliminare (activități normate de către expertul microbiolog)
a) Examinarea vizuală in situ, pentru identificarea morfologiei caracteristice diferitelor categorii de biodeteriogeni
Suprafața se va examina în lumină directă și razantă pentru identificarea morfologiei caracteristice biodeteriogenilor si pentru emiterea
suspiciunii de biodeteriorare. Se recomandă și examinarea cu lupa, respectiv cu microscopului optic portabil. Se va elabora documentația
fotografică privind starea de conservare a suprafeței din punct de vedere al biodeteriorării. Rezultatele vor fi incluse în Expertiza biologică.
b) Recoltarea probelor pentru analize de laborator
Probele se vor recolta prin metode non distructive, în prezența restauratorului. Probele vor fi recoltate în condiții de asepsie, vor fi
transportate în laborator în condiții similare celor din monument (lumina/intuneric; valoarea temperaturii în vasul de transport) și se vor
analiza din punct de vedere microbiologic în cel mai scurt timp posibil (maximum 24 ore).Se va menționa în Expertiza biologică metoda de
recoltare a probelor/ tipul de probe recoltate/mărimea suprafeței de pe care s-a recoltat fiecare probă.
c) Examinarea la microscopul optic fix
Probele recoltate pe banda adezivă transparentă vor fi examinate la microscopul optic fix. Imaginile obținute se vor include în documentația
fotografică de microscopie optică, respectiv în Expertiza biologică.
d) Analiza microbiologică a probelor
Probele recoltate vor fi inoculate pe medii nutritive specifice pentru bacterii și fungi, cu scopul estimării numărului total de unități
formatoare de colonii. Se vor izola în cultură pură microorganismele predominante pentru identificarea taxonomică și teste de sensibilitate
la biocizi. Rezultatele vor fi incluse în Expertiza biologică.
e) Stabilirea biocidului pentru decontaminare
Se va practica testul sensibilității microorganismelor izolate la diferiți biocizi (tip, concentrație, timp de acțiune) și se va propune
metodologia pentru decontaminare. Rezultatele se vor include în Expertiza biologică.
f) Se va aprecia gradul de contaminare a vitraliului, se vor efectua teste de compatibilitate a biocizilor (recomandați) cu substratul pe
care urmează a fi aplicați.
g) Plasarea zonelor contaminate pe relevee
Expertiza biologică se va structura după cum urmează:
-Scopul expertizei
-Metodologia si materialele folosite (recoltarea probelor și metodele de analiză)
-Rezultate obținute și interpretarea acestora

Analiza vizuală efectuată in situ

Examinarea microscopică (optică și în funcție de necesitate electronică cu baleiaj)

Analizele microbiologice

Teste de sensibilitate a biodeteriogenilor la biocizi
Recomandări, metodologia de decontaminare, monitorizarea creșterii biologice
Expertiza biologică este elaborată și normată de către experți biologi atestați de Ministerul Culturii

C.4.1.2.

TRATAMENTE DE DECONTAMINARE A
SUPRAFETELOR COLONIZATE DE CATRE
MICROBIODETERIOGENI HETEROTROFI
(Bacterii și fungi)

MENŢIUNI: INTERVENŢII /TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează spor de 15% toxicitate (utilizare substanţe
toxice)
- Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări ce se
efectuează la exterior.

Se măsoară în mp.de suprafață
GRADUL DE
DIFICULTATE /
VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE
ASOCIATE

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

UM/
CANTITATE

C.4.1.2.1

Intervenții realizate in situpe suprafeţe verticale.

TOTAL consum forţă de
muncă/colectiv

Ore medii

C.4.1.2.2

- Intervenții realizate în
atelier

TOTAL consum forţă de
muncă/colectiv

Ore medii .. 8

MATERIALE
UM/CANTITATE
16

- biocid
- hârtie japoneză
- hârtie filtru
- bastoncini
- pensule diferite
- mănuşi protecţie
- mască de protecţie
- vată
- burete
- folie melinex
- energie electrică

*
mp. 1,50
coli 3
*
*
*
*
*
*
mp. 1.5
kw/h 0,5

* Se calculează conform facturi/
chitanţe

C.4.1

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE
• dotări schelă
• instalaţie electrică
• diverse recipiente
• instrumente de
laborator
• lupă binoculară
• bisturie, spatule etc.

* Se calculează prin cota
forfetară 10% din
valoarea
MANOPEREI

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Aplicarea tratamentului de biocidare
Biocidul se aplică prin pensulare, pe hârtia japoneză plasată pe suprafața pe care s-au identificat bacterii si fungi. Ulterior aceasta este
izolată cu folie poliesterică timp de 24 ore. In continuare, folia se detașează și se depozitează în recipiente speciale. ATENTIONARE:
anterior aplicării tratamentului de decontaminare se va practica testul de compatibilitate a biocidului cu suprafața pe care urmează a se
aplica.
b) Indepărtarea biodeteriogenilor
Operațiunea se efectuează mecanic, cu bastoncini, prin mișcări circulare, lente, urmărind o primă curățire generală a zonei.
ATENȚIONARE: încercarea de a îndepărta miceliu aderent la stratul pictural (dacă acesta există) provoacă straparea. Materialele folosite
se vor colecta în recipiente speciale și apoi vor fi incinerate.
c) Noi teste de stabilire a sensibilității biodeteriogenilor izolați (activitatea este normată de către expertul microbiolog)
Aceste teste sunt reluate dacă s-a constatat apariția rezistenței la biocidul folosit (ca rezultat al mutației/iilor genetice) precum și dacă au fost
identificați biodeteriogeni noi.
d) Monitorizarea aspectului morfologic al suprafețelor decontaminate
Această activitate de desfășoară anual; aspectul morfologic modificat se va regăsi în de documentația fotografică.

C.4.1.3.

TRATAMENTE DE DECONTAMINARE A
SUPRAFETELOR COLONIZATE DE CATRE
MICROBIODETERIOGENI FOTOAUTOTROFI
(bacterii, alge, licheni)

MENŢIUNI: INTERVENŢII /TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează spor de 30% pentru suprafeţele cu strat de
culoare în curs de exfoliere.
- Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări ce se
efectuează la exterior.

Se măsoară în mp. de suprafață
GRADUL DE
DIFICULTATE /
VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE
ASOCIATE

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

UM/
CANTITATE

C.4.1.3.1.

Intervenții realizate in situde pe suprafeţe verticale

TOTAL consum forţă de
muncă/colectiv

Ore medii

16

C.4.1.3.2

- Intervenții realizate în
atelier

TOTAL consum forţă de
muncă/colectiv

Ore medii

8

C.4.1

MATERIALE
UM/CANTITATE

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE

- substanțe chimice
*
- hârtie japoneză
mp. 1.3
- pensule de uniformizare
*
-bastoncini
*
- mănuşi protecţie
*
- mască de protecţie
*
- vată
*
- burete
*
- folie melinex
mp. 1.5
- energie electrică
kw/h 0,5

• dotări schelă
• instalaţie electrică
• diverse recipiente
• instrumente de
laborator
• lupă binoculară
• bisturie, spatule etc.

* Se calculează conform facturi/
chitanţe

* Se calculează prin
cota forfetară 10% din
valoarea MANOPEREI

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Aplicarea tratamentului de biocidare
Suprafețele pe care s-au identificat biofilmul algal inactiv sau lichenii sunt tratate cu o compresă îmbibată cu un agent tensioactiv (pentru
prevenirea strapării). Se izolează cu folie poliesterică iar după 2-6 ore, se îndepărtează compresa, respectiv folia și se introduc în recipiente
speciale. Se aplică biocidul pe hârtia japoneză, prin pensulare. Ulterior aceasta este izolată cu folie poliesterică timp de 24 ore. In
continuare, folia se detașează și se depozitează în recipiente speciale. ATENȚIONARE: nu se aplică tratamentul de decontaminare fără
practicarea testului de compatibilitate a biocidului cu suprafața.
b) Indepărtarea biodeteriogenilor
Operațiunea se efectuează mecanic, pe suprafață umezită, cu bastoncini, prin mișcări circulare, lente, urmărind o primă curățire generală a
zonei. Se poate folosi de asemenea o pensulă cu păr moale. ATENȚIONARE: încercarea de a îndepărta în totalitate biofilmul și „talul
lichenilor” aderente la substrat provoacă straparea. Materialele folosite se vor colecta în recipiente speciale și apoi vor fi incinerate.
c) Noi teste de stabilire a sensibilității biodeteriogenilor izolați (activitatea este normată de către expertul microbiolog)
Aceste teste sunt reluate dacă s-a constatat apariția rezistenței la biocidul folosit (ca rezultat al mutației/iilor genetice) precum și dacă au fost
identificați biodeteriogeni noi. Rezultatele se vor regăsi în Expertiza biologică (II)
d) Monitorizarea aspectului morfologic al suprafețelor decontaminate
Această actvitate de desfășoară anual; aspectul morfologic modificat se va include în documentația fotografică

INTERVENȚII/TRATAMENTE TEHNICE DE
Nr.Crt. D (ISC) ALTE TIPURI DE INTERVENȚII

(STICLĂ)

CONSERVARE/ RESTAURARE

1

D.1.1.

REALIZAREA DE DUBLAJE DE CONSOLIDARE ÎN CAZUL CRĂPĂTURILOR ÎN PÂNZĂ DE
PĂIANJEN ȘI LACUNELOR

2

D.1.2.

REINTEGRĂRI LA RECE DE STRAT DE CULOARE PE RĂȘINI DE REPARAȚIE A LACUNELOR,
STICLE DE DUBLAJ ȘI CRĂPĂTURI

3

D.1.3

RECONSTITUIRI ÎNSOȚITE DE TRATAMENT TERMIC ALE SUPRAFEȚELOR CU STRAT
DE PICTURĂ CE PREZINTĂ LACUNE >50% SAU ALE PIESELOR CE LIPSESC ÎN TOTALITATE

4

D.1.4

RECONSTITUIRI PIESE DIN STICLĂ FĂRĂ STRAT DE PICTURĂ

D.1.1.

REALIZAREA DE DUBLAJE DE CONSOLIDARE ÎN
CAZUL CRĂPĂTURILOR ÎN PÂNZĂ DE PĂIANJEN
ȘI LACUNELOR

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează spor de 30% din normă pentru situații
particulare.

Se măsoară în dmp.de suprafață

D.1.1.1
.

GRADUL DE DIFICULTATE
/ VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

- dublaje de consolidare cu
sticlă neprelucrată termic

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

D.1.1.2
.

- dublaje de consolidare cu
sticlă termoformată

- dublaje de consolidare cu
fibră de sticlă sau pânză
poliester

UM/CANTITATE

- sticlă dublaj 1mm
- rășină acrilică
-solvent
- carbonat de calciu
- separator de ardere
- pensule fine
- energie electrică

dmp 1.3
*
*
*
*
*
*

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE
• instalație electrică
• lămpi / proiectoare
• instrumente de tăiere
și șlefuire
• cuptor de sticlă
• divese recipiente și
instrumente de
laborator

Ore medii 8

Personal specializat
pe domenii
TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

D.1.1.

Ore medii 1.5

MATERIALE

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

D.1.1.3

UM/
CANTITATE

Ore medii 2

*Se calculează conform
facturi/chitanțe

* Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoarea
MANOPEREI

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Dublaje
a) Operațiunea se efectuează prin tăierea sticlei după forma piesei originale/ termoformare după caz. Dublajele se atașează de sticlele
originale prin fixare cu silicon neutru pe contur.
b) Consolidările cu fibră de sticlă/poliester se fac prin impregnare cu rășini acrilice.
Se vor avea în vedere măsurile de protecție împotriva incendiilor.

D.1.2.

REINTEGRĂRI DE STRAT DE CULOARE
PE RĂȘINI DE REPARAȚIE A LACUNELOR ȘI
CRĂPĂTURILOR**, STICLE DE DUBLAJ

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE TEHNICE
DE CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează spor de 100% din normă pentru situații
particulare.

Se măsoară în dmp/ dm**

D.1.2.1.

GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

- Reintegrări de strat de
culoare pe rășini epoxidice
0.01-0.1 dmp

Personal specializat
pe domenii
TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

D.1.2.2.

Ore medii 1

Ore medii 1.5

Ore medii 2

Ore medii 4

- Reintegrări de strat de culoare Personal specializat
pe domenii
pe dublaje 10- 20 dmp
TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

D.1.2.7.

• instalație electrică
• lămpi / proiectoare
• apă demineralizată
• diverse recipiente
• instrumente de laborator
• spatule
• instalație vidare

- Reintegrări de strat de culoare Personal
pe dublaje 5-10 dmp
specializat pe domenii
TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

D.1.2.6.

- rășini naturale..................*
- solvenți
*
- pigmenți
*
- pensule fine
*
- energie electrică
kw/h 0,7

- Reintegrări de strat de culoare Personal specializat
pe dublaje 1-5 dmp
pe domenii
TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

D.1.2.5.

0.5

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE

- Reintegrări de strat de culoare Personal specializat
pe rășini epoxidice 0.25-0.50
pe domenii
dmp
TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

D.1.2.4.

Ore medii

MATERIALE

- Reintegrări de strat de culoare Personal specializat
pe rășini epoxidice 0.1-0.25
pe domenii
dmp
TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

D.1.2.3.

UM/
CANTITATE

Ore medii

8

- Reintegrări de strat de culoare Personal specializat
pe domenii
pe rășinile de reparație a
crăpăturilor
TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

Ore medii

0.25

* Se calculează conform
facturi/chitanțe

* Se calculează prin
cota forfetară 10% din
valoarea MANOPEREI

D.1.2
SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC
Reintegrări de strat de culoare
Se aplică prin pensulație. Pigmenții se prepară prin dispersie în rășini naturale și solvenți. Operațiunea urmărește refacerea pe cât posibil a
lizibilității operei de artă fără a se produce un fals estetic și istoric. Se urmărește reducerea discontinuității imaginii după cum urmează:
- prin atenuarea luminozității lacunelor aplicând laviuri în tonalități care țin seama de tonul local
- utilizarea de tehnici distinctive - subton, trateggio
- reconstituirea imaginii utilizând retușul mimetic.
Reintegrarea nu se execută direct pe original.

D.1.3.

RECONSTITUIRI ÎNSOȚITE DE TRATAMENT
TERMIC ALE SUPRAFEȚELOR CU STRAT DE
PICTURĂ CE PREZINTĂ LACUNE >50% SAU ALE
PIESELOR CE LIPSESC ÎN TOTALITATE)
Se măsoară în dmp.de suprafață
GRADUL DE
DIFICULTATE /
VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE
ASOCIATE

D.1.3.1.

- intervenții realizate în
atelier-

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

UM/
CANTITATE

Personal specializat
pe domenii

Grisaille / față
TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

D.1.3.2

-intervenții realizate în
atelier
Email / față

D.1.3.3

- intervenții realizate în
atelier
Gravură / față

D.1.3.4.

D.1.3.5.

- intervenții realizate în
atelier

D.1.3.

MATERIALE
UM/CANTITATE

- pigmenți sticlă
*
-sticlă suflată....................dmp 1.3
-apă demineralizată
*
- mediu de pictură
*
- pensule specifice
*
- energie electrică
*
- carbonat de calciu
*

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE

• instalație electrică
• recipiente diverse
• lămpi / proiectoare
• spatule
• instrumente tăiere,
șlefuire
• cuptor sticlă

Personal specializat pe
domenii
TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

Ore medii 0.25

Personal specializat pe
domenii
TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

Ore medii 0.5

Personal specializat pe
domenii

Pigment de difuzie / verso

TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

- intervenții realizate în
atelier

Personal specializat pe
domenii

Grisaille de atenuare a
luminozității /(verso)

Ore medii 0.25

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE TEHNICE
DE CONSERVARE/ RESTAURARE
- Valoarea totală a manoperei se calculează ca sumă a
manoperei fiecărui strat de reprodus
- pentru lucrări de complexitate deosebită se adaugă un spor la
manoperă de 100%
.

TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

Ore medii 0.25

Ore medii 0.15

* Se calculează conform
facturi/chitanțe

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Reintegrări de strat de pictură
Se aplică prin pensulație. Pigmenții se prepară prin dispersie în diverse medii de pictură. Operațiunea urmărește refacerea pe cât posibil a
lizibilității operei de artă fără a se produce un fals estetic și istoric. Se urmărește reducerea discontinuității imaginii după cum urmează:
- prin atenuarea luminozității lacunelor aplicând laviuri în tonalități care țin seama de tonul local.
- prin reconstituirea distinctivă a imaginii utilizând retușul mimetic sau variante de trateggio/fond în subton.
Este obligatoriu ca pe fiecare piesă să existe semne de identificare (anul restaurării și semnătura de atelier).
Reintegrarea nu se execută pe original.

D.1.4.

RECONSTITUIRI PIESE DIN STICLĂ FĂRĂ
STRAT DE PICTURĂ
Se măsoară în dmp.de suprafață

D.1.4.1
.

GRADUL DE DIFICULTATE
/ VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

- piese din sticlă forme simple

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de
muncă/colectiv

D.1.4.2
.

-piese din sticlă forme
complexe

MATERIALE
UM/CANTITATE

- sticlă suflată/trasă
dmp 1.3
- ulei tăiere
*
- cap diamantat șlefuire *
- energie electrică
kw/h 0.7

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE
• instalație electrică
• instrumente de tăiere
și șlefuire

Ore medii 0.10

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

D.1.4.

UM/
CANTITATE

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează spor de 30% din normă pentru situații
particulare.

Ore medii 0.15

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Reconstituiri
a) Operațiunea se efectuează prin tăierea sticlei după forma lacunelor/ șlefuire.

*Se calculează conform
facturi/chitanțe

* Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoarea
MANOPEREI

E
Nr.Crt.
(ISC)

INTERVENTII LA NIVELUL REȚELEI
DE PROFILE DIN PLUMB, ZINC, TIFFANY

INTERVENȚII/TRATAMENTE TEHNICE
DE CONSERVARE/ RESTAURARE

INTERVENȚII ASUPRA PROFILELOR DIN PLUMB, ZINC, TIFFANY CORODATE SUB ACȚIUNEA
FACTORILOR DE MEDIU SAU MICROCLIMAT
INTERVENȚII ASUPRA PROFILELOR DIN PLUMB, ZINC, TIFFANY CE PREZINTĂ
MICROCRĂPĂTURI SAU FISURI

1

E.1.1.

2

E.1.2.

3

E.1.3

INTERVENȚII ÎN CAZUL PROFILELOR DIN PLUMB, ZINC, TIFFANY DEFORMATE

4

E.1.4

INTERVENȚII ASUPRA REȚELELOR DE PROFILE DIN PLUMB, ZINC, TIFFANY CU LACUNE

5

E 1.5

ÎNLOCUIRI TOTALE DE REȚEA/RECONSTITUIRI PANOURI PROFILE DIN PLUMB, ZINC,
TIFFANY

INTERVENȚII ASUPRA PROFILELOR DIN PLUMB,
ZINC, TIFFANY** CORODATE SUB ACȚIUNEA
FACTORILOR DE MEDIU SAU MICROCLIMAT

E.1.1.

Se măsoară în dm
GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

E.1.1.1.

- nivel de coroziune scăzutStrat de oxizi și săruri insolubile
gri-albicios
-măsuri de sigilare
ancadramente din lemn
- măsuri de monitorizare pH,
temp, UR,U, acizi organici
- nu se aplică tratament de
chelare sau curățare mecanică

E.1.1.2.

- intervenții realizate în atelier
- nivel de coroziune ridicatstrat de depuneri de săruri
insolubile însoțite de pierdere
de substrat (plumb)
- inlocuire profile cu substrat
corodat
- nu se aplică tratament de
chelare.
-măsuri de sigilare
ancadramente din lemn
-măsuri de conservare curativă

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

UM/
CANTITATE

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE TEHNICE
DE CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează spor de 30% din normă pentru situații
particulare.
MATERIALE
UM/CANTITATE

-cositor
gr 1.5
- bandă cupru adeziv**……dm 1.3
- profil plumb
dm 1.3
-flux
ml 1
-patină**
ml 2
-energie electrică
kw/h 1,2
- consumabile bisturiu
*
- solvenți
*
-apă demineralizată
*
- hârtie celuloză nat.
*
- pensulă
*

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE
• instalație electrică
• lămpi / proiectoare
• instrumente specifice
•bisturie
• ciocan de lipit
•lupă,stereomicroscop
• aspirator
• senzori monitorizare
U, UR, temp, pH

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

Ore medii 1

* Se calculează prin
cota forfetară 10% din
valoarea MANOPEREI
* se calculează conform
facturi/chitanțe

***instalare sistem izoterm.

**profile tip Tiffany

E.1.1.
a)

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Profilele ce prezintă suprafețe corodate (pierdere de substrat) se vor înlocui parțial/ total (in funcție de nivelul de deteriorare). Profilele
ce au pe suprafață un strat gri sau gri-albicios de oxizi și carbonat de plumb fără pierdere de substrat (ex. peliculă netedă de culoare
albă) nu se curăță prin metode abrazive. Stratul de depuneri pulverulente se îndepărtează prin pensulație cu o pensulă aspră din păr
natural
Se vor lua măsurile de conservare pentru îndepărtarea surselor de acizi organici sau anorganici

***capitol separat

E.1.2.

INTERVENȚII ASUPRA PROFILELOR DIN PLUMB,
ZINC, TIFFANY CE PREZINTĂ
MICROCRĂPĂTURI SAU FISURI

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează spor de 15% din normă pentru situații
particulare.

Se măsoară în buc.

E.1.2.1
.

GRADUL DE DIFICULTATE
/ VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

- intervenții realizate în
atelier

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

UM/
CANTITATE

ore medii
0.1

MATERIALE
UM/CANTITATE
- consumabile bisturiu
*
- energie electrică
kw 1,2
- cositor...........................gr 1
- flux
ml 1
- solvenți
ml 10
-apă demineralizată* ml 10
- hârtie celuloză nat.
*

* Se calculează conform
facturi/chitanțe

E.1.2.

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE
• instalație electrică
• lămpi / proiectoare
• instrumente de tăiere
• microfreză
• ciocan de lipit
•lupă

* Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoarea
MANOPEREI

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Reparațiile microcrăpăturilor și fisurilor. Operațiunea se execută prin metode mecanice: se îndepărtează stratul superficial de
oxizi/săruri și se reface integritatea prin sudură moale cu cositor.
b) Metoda de reparație se aplică în cazul panourilor vitrate cu valoare artistică și istorică deosebită la care rețeaua din plumb are aceeași
valoare patrimonială ca și sticla din panourile vitrate.
c) Profilele din plumb de perioadă modernă ce prezintă un număr mare de crăpături sau fisuri (pe mai mult de 5% din totalul
profilelor) se vor înlocui total. Reparația acestora nu este decât o măsură cu caracter provizoriu.

E.1.3.

INTERVENȚII ÎN CAZUL PROFILELOR DIN
PLUMB, ZINC, TIFFANY DEFORMATE
Se măsoară în mp

E.1.3.1
.

GRADUL DE DIFICULTATE
/ VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

- intervenții realizate în
atelier

Personal specializat
pe domenii

-îndepărtare chituri de
impermeabilizare
- reașezare în plan
-măsuri de ranforsare
structurală

TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

UM/
CANTITATE

Ore medii 8

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează spor de 15% din normă pentru situații
particulare.
MATERIALE
UM/CANTITATE
-consumabile bisturiu
*
- solvenți
*
-apă demineralizată
*
-platbandă lată oțel zincat/alamă/
fosfor-bronz
*
- bară oțel rotundă/pătrată
*
- energie electrică
kw/h 0.7
- hârtie celuloză nat.
*
-cositor
*
- flux
*
- sârmă cupru
*

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE
• instalație electrică
• lămpi / proiectoare
• bisturie
• spatule, șpacluri
• ciocan de lipit

* Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoarea
MANOPEREI

*Se calculează conform
facturi/chitanțe

E.1.3.

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Reparațiile deformărilor plastice. Operațiunea se execută prin metode mecanice: se îndepărtează chitul de sub aripile profilelor, se pun
panourile în plan orizontal 24h după care se re-chituiește pe fața vitraliului fără strat de pictură ( sau pe ambele părți în lipsa unui
sistem izoterm).
b) Panourile ce prezintă deformări din plan mai mici de 3cm pe o distanță de 30cm se consemnează în documentația post-restaurare și nu
se restaurează. Deplasările din plan cuprinse între 3 și 6cm la fiecare 30cm trebuie monitorizate îndeaproape. Asocierea deformărilor
cu alte semne de oboseală fizică ale panourilor necesită intervenția restauratorului. În cazul deplasărilor din plan mai mari de 5-6 cm
intervenția este obligatorie.
c) Profilele de perioadă modernă ce prezintă deformări de peste 5-6 cm pe o distanță de 30cm se vor înlocui total. Reparația acestora nu
este decăt o măsură cu caracter provizoriu.
d) Deformările profilelor sunt deseori semne ale unor deficiențe de consolidare structurală a panourilor vitrate. Intervenția trebuie să
vizeze obligatoriu evaluarea și aplicarea de măsuri de ranforsare structurală a panourilor afectate. Înlocuirea profilelor fără a consolida
structural panoul vitrat reprezintă o intervenție inutilă pe termen mediu și lung.
e) Panourile de tip Tiffany sau cu profile din plumb ce prezintă tehnică de asamblare multistrat ( mai multe piese din sticlă identice ca
formă suprapuse) și care prezintă deformări se vor ranforsa obligatoriu din punct de vedere structural.
a)

E.1.4.

INTERVENȚII ASUPRA REȚELELOR DE
PROFILE DIN PLUMB, ZINC, TIFFANY** CU
LACUNE
Se măsoară în dm cu excepția pozițiilor notate cu **

E.1.4.1
.

GRADUL DE DIFICULTATE
/ VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

- intervenții realizate în
atelier

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

UM/
CANTITATE

Ore medii
0.25

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează spor de 30% din normă pentru situații
particulare.
MATERIALE
UM/CANTITATE
- consumabile bisturiu
*
- energie electrică
kw 1,2
- cositor
gr 1.5
-bandă cupru adeziv**
dm 1,3
- patină**
.ml 2
- profile plumb/zinc
dm 1.3
-flux
ml 1
- solvenți
ml 2
-apă demineralizată
ml 2
- hârtie celuloză nat.
*

• instalație electrică
• lămpi / proiectoare
• instrumente de tăiere
• microfreză
• ciocan de lipit
•lupă

* Se calculează conform

Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoarea

factură/chitanțe
** profile tip Tiffany

E.1.4.

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE

MANOPEREI

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Lacune, completări, înlocuiri parțiale. Operațiunea se execută prin metode mecanice îndepărtând stratul superficial de oxizi/săruri,
înlăturând profilele corodate sau lipsă cu unele noi de același tip, dimensiuni și compoziție - refăcând lipiturile cu cositor.
b) metoda de reparație se aplică mai ales panourilor vitrate cu valoare artistică și istorică deosebită. În acest caz rețeaua din plumb are
aceeași valoare patrimonială ca și sticla din panourile vitrate.

E.1.5.

ÎNLOCUIRI TOTALE DE REȚEA / RECONSTITUIRI
PANOURI - PROFILE DIN PLUMB, ZINC TIFFANY**.
Se măsoară în mp/o față panou
GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

E.1.5.1

- intervenții realizate în atelier
- dezasamblare rețele
plumb/zinc/tiffany

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

- intervenții realizate în atelier

MATERIALE
UM/CANTITATE

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

E.1.5.2

UM/
CANTITATE

Ore medii

8

Personal specializat pe
domenii

- asamblare panouri cu profile
TOTAL consum forță de
din plumb noi/ realizare profile muncă/colectiv
Ore medii 32
Tiffany

E.1.5.

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE TEHNICE
DE CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează spor de 50% din normă pentru situații
particulare.

- consumabile bisturiu
*
- bandă cupru adeziv
*
-solvenți
ml 50
- energie electrică
kw/ h 1.2
- cositor
gr 200
- cositor**
- profile plumb/zinc
*
-flux
ml 20
- patină**……………… ml 50
-cap ciocan de lipit
*
-apă demineralizată
ml 50
- hârtie celuloză nat.
*

* Se calculează conform
facturi/chitanțe

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE
• instalație electrică
• lămpi / proiectoare
• instrumente specifice
• microfreză
• ciocan de lipit
•lupă
•aspirator
•purificator aer filtru
hepa

Se calculează prin cota
forfetară 10% din
valoarea MANOPEREI

** profile tip Tiffany

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Înlocuiri totale/ reconstituiri ale rețelei din plumb sau Tiffany. Operațiunea se execută prin metode mecanice prin demontarea/ de-cositorirea
tuturor profilelelor și înlocuirea cu unele noi de aceleași dimensiuni, profilatură și compoziție. Montajul camelor din plumb cu profil plat se face
prin imbinare și nu prin lipire cap la cap. În cazul profilelor tip Tiffany se lipește banda din cupru adeziv pe cantul pieselor din sticlă și se
formează un profil U perimetral. După îndepărtarea oxizilor se aplică cositorul topit în flux continuu pe toată lungimea “profilului” între piesele
din sticlă. Distanța dintre două piese se fixează la 1-1.2 mm.
b) Sudurile cu cositor se refac întocmai în tehnica de realizare a panoului original. Dacă panoul vitrat original cu profile din plumb prezintă
cositorire integrală pe o față atunci profilele noi se vor cositori ca atare. Dacă panourile vitrate nu au fost realizate în această tehnică atunci
rețeaua se va reface doar cu suduri punctuale în intersecțiile profilelor din plumb pe ambele fețe.
c) Procedura se aplică panourilor vitrate a căror rețea din plumb sau profile tip Tiffany prezintă degradări ireversibile de natură să pună în
pericol integritatea structurală a panourilor.
d) Reconstituirile rețelei de came sau profile Tiffany total lipsă se execută după fotografii, desene, schițe ale panourilor originale sau conform
decalcurilor în cazul vitraliilor cu reprezentări pandante. În absența unor astfel de surse, rețeaua din plumb se reconstituie astfel încât să
integreze compozițional părțile lipsă în ansamblul original (fără a produce însă un fals din punct de vedere estetic).

Nr.
Crt
1

F
(ISC)
F.1.1.

INTERVENȚII ASUPRA FERONERIEI
(FERRAMENTA)

INTERVENȚII/TRATAMENTE TEHNICE
DE CONSERVARE/ RESTAURARE

INTERVENȚII ASUPRA PLATBANDELOR DE SUSȚINERE (BARLOTIERELOR), PLATBANDELOR DE
MASCARE, CONTRAVÂNTUIRILOR, PROFILELOR T, PENELOR, ȘURUBURILOR, PLASELOR DE PROTECȚIE,
VENTILAȚIILOR - CORODATE

2

F.1.2.

INTERVENȚII ASUPRA PLATBANDELOR DE SUSȚINERE (BARLOTIERELOR), PLATBANDELOR DE
MASCARE, CONTRAVÂNTUIRILOR, PROFILELOR T, PENELOR, ȘURUBURILOR, PLASELOR DE PROTECȚIE,
VENTILAȚIILOR – DEFORMATE/ MODIFICATE

3

F.1.3

EXECUȚIE PLATBANDE DE SUSȚINERE (BARLOTIERE), PLATBANDE DE MASCARE, CONTRAVÂNTUIRI,
PROFILE T, ȘURUBURI, PLASE DE PROTECȚIE

4

F.1.4

EXECUȚIE ȘI MONTAJ LEGĂTURI DE SUSȚINERE DIN BANDĂ DE PLUMB (HAFTBLEI) SAU SÂRMĂ DIN
CUPRU RUPTE SAU TOTAL ABSENTE

5
6

F.1.5
F.1.6

INTERVENȚII ASUPRA JGHEABURILOR DE CONDENS; GLAFURILOR, LĂCRIMARELOR DETERIORATE
EXECUȚIA ȘI MONTAJUL JGHEABURILOR DE CONDENS; GLAFURILOR, LĂCRIMARELOR

F.1.1.

INTERVENȚII ASUPRA PLATBANDELOR DE
SUSȚINERE* (BARLOTIERE), PLATBANDELOR
DE MASCARE*, CONTRAVÂNTUIRILOR*,
PROFILE T*, PENE**, ȘURUBURI**, PLASE DE
PROTECȚIE***, VENTILAȚII*** CORODATE
* se calculează in m; ** în 5 buc/m, *** în mp
GRADUL DE
DIFICULTATE /
VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

F.1.1.1
.

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

UM/
CANTITATE

MATERIALE
UM/CANTITATE

Personal specializat
pe domenii
- platbande de susținere*
(barlotiere), platbande de
mascare*, contravântuiri*
corodate (activ/pasiv),
profile T*

TOTAL consum forță
de
muncă/colectiv

Ore medii

1.5

*m

F.1.1.2
.

- plase de protecție*** și
ventilații*** corodate
(activ/pasiv)
- pene**, șuruburi**

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de
muncă/colectiv

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE TEHNICE
DE CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează spor de 30% din normă pentru situații
particulare.
- Se calculează 30% spor pentru utilizare de substanțe
toxice

- apă demineralizată
- rășină acrilică
- solvenți
- grund
- ceară uleioasă sau microcristalină
- vopsea de ulei
- substanțe chimice
- vată
- energie electrică
kw/h
- consumabile minifreze
- consumabile bisturiu
-pensule
- hârtie celuloză nat.

#
#
#
#
#
#
#
#
1.5
#
#
#
#

• instalație electrică
• lămpi / proiectoare
• instrumente de
laborator
• diverse recipiente
•bisturie
•lupă
.• minifreze
• aspirator
• instalație sablare
bicarbonat de
sodiu,
coajă de nucă

Ore medii 2 . 5

variantă: servicii
cu terți de
specialitate

Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoarea
# Se calculează conform facturi/chitanțe

F.1.1.

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE

MANOPEREI

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Contravântuiri, platbande, pene, șuruburi corodate - operațiunea se execută prin metode mecanice/chimice: se curăță stratul de rugină prin sablare cu agent
de sablare slab abraziv ( feronerie de perioadă modernă) sau tratamente cu convertori și inhibitori de rugină ( feronerie istorică). Se acoperă cu un strat de
rășină acrilică.
b) Rame corodate -metode mecanice/chimice: se curăță stratul de rugină prin sablare cu agent de sablare slab abraziv/decapare ( feronerie de perioadă
modernă) sau tratare cu solvenți ce conțin convertori și inhibitori de rugină (feronerie istorică). Se acoperă cu un strat de grund anticoroziv urmat de 2 straturi
de rășină acrilică la interior ceară / vopsea negru mat pe bază de ulei la exterior. Stratul protector exterior se alege în funcție de modalitatea de protecție
anticorozivă specifică perioadei de realizare a ferramentei.
c) În cazul plaselor de protecție se curăță depunerile de rugină, se tratează anticoroziv și se acoperă cu grund, vopsea pulbere cu depunere electrostatică/vopsea
de ulei negru mat/ceară. Stratul protector exterior se alege în funcție de modalitatea de protecție anticorozivă specifică perioadei de realizare a ferramentei.

INTERVENȚII ASUPRA PLATBANDELOR DE
SUSȚINERE (BARLOTIERE)*, PLATBANDELOR
DE MASCARE*, CONTRAVÂNTUIRI*, PROFILE
T*, PENE**, ȘURUBURI**, PLASE DE
PROTECȚIE***, VENTILAȚII*** DEFORMATE/
MODIFICATE

F.1.2.

*se calculează in m; **5 buc/m, *** în mp
MANOPERA PE
GRADUL DE DIFICULTATE
UM/
CATEGORII DE
/ VARIANTE / MĂSURI DE
CANTITATE
PERSONAL
CONSERVARE ASOCIATE

Personal specializat
pe domenii

F.1.2.1.
- platbande de susținere*
(barlotiere), platbande de
mascare*, contravântuiri*,
profile T*

TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

Ore medii 2.5
variantă:
servicii cu terți
de specialitate

F.1.2.2.
- plase de protecție*** și
ventilații***
- pene**, șuruburi**

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

Ore medii 4.5

variantă:
servicii cu terți
de specialitate

F.1.2.

f)

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează spor de 50% din normă pentru situații
particulare (ancadramente flamboyante, rozete, oculusuri)

MATERIALE
UM/CANTITATE
-platbandă oțel galvanizat*
#
- profile metalice***
#
- cleme de prindere***
#
- șuruburi/ piulițe/ console de
prindere***
#
-balamale/cremon***
#
-platbandă oțel lat*
#
- bară pătrată oțel**
#
- sârmă oțel /plasă oțel***
#
- bară rotundă oțel**
#
- substanțe chimice
#
- solvenți
#
- grund
#
- vopsea
#
- ceară microcristalină
#
-energie electrică
kw/h 1,5
- electrozi de sudură
#

Variantă **, *** - servicii cu
terți de specialitate
# Se calculează conform
facturi/chitanțe

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE
• instalație electrică
• lămpi / proiectoare
.• freză, strung
•instrumente
prelucrare fier forjat
la cald/rece
• aparat de sudură

Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoarea
MANOPEREI

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Se îndreaptă platbandele și contravântuirile metalice folosind instrumente și tehnici de lucru specifice prelucrării fierului forjat. Se vor
suplimenta cu elemente de rezistență de natură să consolideze zonele în care ramele au suferit deformări.
b) Ramele, plasele de protecție subdimensionate ce prezintă deformări ce pun în pericol integritatea structurală a panourilor vitrate și care nu au
valoare istorică se vor înlocui cu rame din oțel, alamă sau fosfor-bronz corect dimensionate, cu aceleași compartimentări ca și ferramenta
originală.
c) Ventilațiile modificate în urma unor intervenții recente sau care aduc atingere lizibilității vitraliilor se reconstituie după
desene/schițe/fotografii ale ferramentei originale. Ventilațiile adăugate ulterior realizării ferramentei, executate prin îndepărtarea unor părți din
panourile vitrate se readuc la starea originală pentru a reda integritatea operei de artă.
d) Feroneria istorică modificată cu ocazia restaurărilor anterioare se readuce la starea originală doar dacă aceste modificări perturbă lizibilitatea
panourilor vitrate sau prin modul de realizare reprezintă un element de risc pentru integritatea structurală a acestora.Intervențiile din trecut fac
parte din istoria obiectului de artă și reprezintă etape de natură să aducă informații importante din punct de vedere arhitectural, artistic și istoric

.

F.1.3.

EXECUȚIE PLATBANDE DE SUSȚINERE
(BARLOTIERE)*, PLATBANDE DE MASCARE*,
CONTRAVÂNTUIRI*, RAME**, PROFILE T**,
PENE***, ȘURUBURI***, PLASE DE
PROTECȚIE****, VENTILAȚII****

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează spor de 50% din normă pentru situații
particulare (ancadramente flamboyante, rozete, oculusuri
etc)

*se calculează in m; **5 buc/m, *** în mp
GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

F.1.3.1
.

- platbande de susținere*
(barlotiere), platbande de
mascare*, contravântuiri*,
profile T*

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

UM/
CANTITATE

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de
muncă/colectiv

Ore medii 8
variantă:
servicii cu terți
de specialitate

F.1.3.2
.

Personal specializat
pe domenii
- plase de protecție***,
ventilații***
- pene**, șuruburi **
TOTAL consum forță
de
muncă/colectiv

F.1.3.

Ore medii 16
variantă:
servicii cu terți
de specialitate

MATERIALE
UM/CANTITATE

- cleme de prindere****
#
- șuruburi/ console de
prindere****.......................#
- profile metalice****..........m 5
-balamale/cremon**** buc 2
- discuri abrazive
#
-platbandă oțel/ alamă*.........m 1.3
-platbandă oțel lat*** m 1
- bară pătrată oțel**
m 1.3
-profile metalice**
m 1.3
- sârmă oțel****
#
- bară rotundă oțel***
m1
- substanțe chimice
#
- solvenți
#
- grund
#
- vopsea
#
- ceară microcristalină
#
- energie electrică
kw/h 1,5
- electrozi de sudură
#
Variantă **, *** și ****servicii cu terți de specialitate
# Se calculează conform
facturi/chitanțe

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE
• instalație electrică
• lămpi / proiectoare
•instrumente
prelucrare fier forjat
la cald/rece
• aparat de sudură
• strung, freză

* Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoarea
MANOPEREI

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Se reconstituie elementele metalice conform cu schițe/desene/fotografii după original prin procedee mecanice.
b) Nu se vor adăuga ventilații noi decât în urma realizării unor studii de microclimat (monitorizare temp, U, UR, pH) care să ateste
necesitatea acestui lucru și nu se vor îndepărta părți din panouri.
c) În situația în care vitraliile nu au avut de la instalare plase de protecție antivandalism se va lua în considerare oportunitatea unei astfel de
intervenții comparativ cu instalarea unui sistem izoterm (în funcție de gradul de deteriorare al sticlei, stratului de pictură, rețelei din plumb,
ferramentei). Compartimentarea plaselor de protecție trebuie să corespundă întocmai cu cea a vitraliilor pentru a reduce efectul de paralaxă.
Ancadramentele gotice de tip flamboyant se protejează individual pentru a nu distruge lizibilitatea menourilor și a mulurilor. Se construiesc
plase de protecție pentru fiecare ancadrament în parte- cu sisteme de prindere către interiorul mulurilor/ menourilor

.

F.1.4

F.1.4.1
.

EXECUȚIE ȘI MONTAJ LEGĂTURI DE SUSȚINERE
DIN BANDĂ DE PLUMB (HAFTBLEI) SAU SÂRMĂ
DIN CUPRU RUPTE SAU TOTAL ABSENTE
Se măsoară în dm
GRADUL DE DIFICULTATE
/ VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

- intervenții realizate în
atelier

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

F.1.4.2
.

- intervenții realizate in situ

Ore medii 0.15

MATERIALE
UM/CANTITATE
- energie electrică kw/h 1
- cositor...........................gr 10
- /bandă plumb / sârmă
cupru................cm 15
-flux
ml 2
- hârtie celuloză nat.
*

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE
• instalație electrică
• lămpi / proiectoare
• instrumente de
tăiere
• microfreză
• ciocan de lipit

Personal
specializat pe domenii
TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

F.1.4.

UM/
CANTITATE

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează spor de 10% din normă pentru situații
particulare.

Ore medii 0.3

*Se calculează conform
facturi/chitanțe

* Se calculează
prin cota forfetară
10% din valoarea
MANOPEREI

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

- Legăturile din plumb / sârmă de cupru se dimensionează și se sudează de panouri în zonele cu rezistență structurală mare ale rețelei după
ce în prealabil profilele au fost curățate în intersecțiile de fixare de oxizi sau cruste.

F.1.5.

INTERVENȚII ASUPRA JGHEABURILOR DE
CONDENS, GLAFURILOR, LĂCRIMARELOR
DETERIORATE
Se măsoară în dmp
GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

F.1.5.1. - intervenții realizate in situ

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

UM/
CANTITATE

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

Ore medii 0.5

variantă: servicii
cu terți de
specialitate

F.1.5.

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE TEHNICE
DE CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează spor de 50% din normă pentru situații
particulare.

MATERIALE
UM/CANTITATE
- energie electrică
- cositor
- foaie din plumb
- tablă zincată
- mastic poliuretanic
-flux

*Se calculează conform
facturi/chitanțe

kw/h 1
*
dmp- 1.5
dmp 1.5
*
ml 5

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE
• instalație electrică
• lămpi / proiectoare
• instrumente de îndoit,
fălțuit
• instrumente de tăiere
• microfreză
• ciocan de lipit

* Se calculează prin cota
forfetară 10% din
valoarea MANOPEREI

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Jgheaburi metalice:operațiunea se execută prin metode mecanice: se curăță stratul de oxizi și săruri insolubile, se completează elementele
lipsă sau deteriorate folosind materiale compatibile ( tablă de zinc, plumb). Acestea se confecționează folosind instrumente și tehnici de
lucru specifice în tinichigerie și prelucrarea fierului forjat
b) Jgheaburi din piatră (prevăzute în ambrazuri): se îndepărtează materialele de umplutură (dacă jgheabul este colmatat) - cărămizi, mortar
etc.- și se reface sistemul de drenaj exterior. Jgheaburile din piatră complet erodate se reconstituie pe formele inițiale sau se confecționează
un nou sistem de colectare și drenaj din plumb. Se recomandă expertiza biologică în caz de suspiciune de biodeteriorare a ancadramentelor
din piatră sau zidărie. În situația în care se confirmă prezența de microbiodeteriogeni se vor aplica tratamentele de decontaminare specifice
restaurării pietrei după o procedură stabilită de către microbiolog. Normarea se va face de către expertul microbiolog.

F.1.6.

EXECUȚIA ȘI MONTAJUL JGHEABURILOR DE
CONDENS, GLAFURILOR, LĂCRIMARELOR
Se măsoară în m

F.1.6.1.

GRADUL DE DIFICULTATE
/ VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

- intervenții realizate în
atelier

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

UM/
CANTITATE

Ore medii 16

variantă:
servicii cu terți
de specialitate

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează spor de 50% din normă pentru situații
particulare.

MATERIALE
UM/CANTITATE
- energie electrică
*
- cositor
*
- foaie din plumb................mp- 1.5
- mastic poliuretanic
*
- rășină acrilică.................ml 100
-oxid metalic......................gr 5
- pensule
*
-flux
ml 10
- OSB
mp 1.5
- holsuruburi
buc 50

*Se calculează conform
facturi/chitanțe

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE
• instalație electrică
• lămpi / proiectoare
• instrumente de
îndoit, fălțuit
• instrumente de
tăiere
• microfreză
• ciocan de lipit

* Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoarea
MANOPEREI

F.1.6.

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Se confecționează folosind instrumente și tehnici de lucru specifice în tinichigerie și prelucrarea fierului forjat. Se execută un nou sistem de
preluare a apelor de condens constând din jgheab de condens, glaf interior, glaf exterior, lăcrimar, drenaj exterior. Se amprentează
ancadramentul. Jgheaburile se realizează din plumb. Partea inferioară se tratează în vederea carbonatării forțate. Prinderea în zidărie se face cu
mortar fără ciment și/sau mastic poliuretanic.
Se recomandă expertiza biologică în caz de suspiciune de biodeteriorare a ancadramentelor din piatră sau zidărie. În situația în care se
confirmă prezența de microbiodeteriogeni se vor aplica tratamentele de decontaminare specifice restaurării pietrei după o procedură stabilită
de către microbiolog. Normarea se va face de către expertul microbiolog
Vitraliile care nu prezintă din montaj sisteme de preluare a apelor pluviale și de condens vor fi prevăzute obligatoriu cu astfel de sisteme de
drenaj în cadrul procesului de restaurare.

G (ISC)

1. G.1.1.

G.1.1.

INTERVENȚII ÎN CAZUL DETERIORĂRII
RAMELOR, TOCURILOR, CERCEVELELOR,
MONTANȚILOR DIN LEMN

DEFORMĂRI, DETERIORĂRI PRODUSE DE MICROBIODETERIOGENI, DEGRADĂRI ALE
GRUNDURILOR ȘI VOPSELELOR

INTERVENȚII LA APARIȚIA DE DEFORMĂRI,
DETERIORĂRI PRODUSE DE
MICROBIODETERIOGENI, DEGRADĂRI ALE
GRUNDURILOR ȘI VOPSELELOR

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează spor de 30% din normă pentru situații
particulare.
- Se calculează 30% spor pentru utilizare de substanțe
toxice

………………………………Se măsoară în m

G.1.1.1
.

GRADUL DE DIFICULTATE
/ VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

-intervenții realizate in situ

Personal specializat
pe domenii

-degradări grunduri, vopsele

TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

UM/
CANTITATE

Ore medii 2
variantă:
servicii cu terți
de specialitate

G.1.1.2
.

-intervenții realizate în atelier
-deformări, înlocuiri parțiale

MATERIALE
UM/CANTITATE
- solvenți
ml 150
- apă demineralizată
ml 100
- substanțe chimice gr 5/ml 30
- grund..............................ml 100
-vopsea de ulei.................ml 100
- lemn esență conformă
*
- energie electrică
kw/h 1,2
- pensule
*

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE
• instalație electrică
• lămpi / proiectoare
• instrumente de
tâmplărie
• aparat sablare cu
bicarbonat de amoniu
• presă abur

Personal
specializat pe domenii

TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

Ore medii

4

variantă:
servicii cu terți
de specialitate

G.1.1.

INTERVENȚII/TRATAMENTE TEHNICE
DE CONSERVARE/RESTAURARE

* Se calculează conform
facturi/chitanțe

* Se calculează
prin
cota forfetară 10%
din valoarea
MANOPEREI

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Operațiunea se execută prin metode mecanice/chimice: se decapează mecanic/chimic vopselele și grundurile deteriorate,
tocurile/cercevelele/ramele; procedura de restaurare este specifică (consolidare urmată de măsuri de protecție etc).
Se recomandă expertiza biologică în caz de suspiciune de biodeteriorare a ramelor și a celorlalte elemente din lemn. În situația în care se
confirmă prezența de microbiodeteriogeni se vor aplica tratamentele de decontaminare specifice restaurării lemnului după o procedură
stabilită de către microbiolog.Normarea se va face de către expertul microbiolog
b) Elementele deformate se îndreaptă prin presare la abur sau impregnare cu PEG. Se înlocuiesc parțial sau total zonele afectate
ireversibil de biodeteriogeni și se reconstituie elemente lipsă - pentru a nu pune în pericol integritatea structurală a panourilor vitrate. În
cazul elementelor ce vor fi înlocuite se utilizează aceeași esență de lemn ca și cea folosită la fabricarea ramelor originale, de preferință
provenind din pădure seculară și uscat natural – cu o umiditate de 17-23%.
Ramele cu valoare artistică și istorică se vor restaura de către un restaurator lemn atestat.

NR.
INTERVENȚII ASUPRA
CRT H (ISC) PANOURILOR VITRATE CE

INTERVENȚII/TRATAMENTE TEHNICE DE CONSERVARE/
RESTAURARE

PREZINTĂ CHITURI DE
ETANȘARE DETERIORATE
.1.1. REÎMPROSPĂTAREA ȘI COMPLETAREA CHITURILOR DURIZATE SAU PULVERULENTE

1

H.

2

H

1.2 ÎNDEPĂRTAREA DE SUB ARIPILE PROFILELOR DIN PLUMB A CHITURILOR DEGRADATE
(PULVERULENȚĂ, CRĂPĂTURI ȘI ZONE LACUNARE)

3

H

1.3 RE-CHITUIREA PROFILELOR DIN PLUMB

4

H

1.4 ÎNDEPĂRTAREA CHITURILOR PERIMETRALE ȘI VOPSELELOR - FERONERIE CU PROFILE T

5

H

1.5 RE-CHITUIREA PANOURILOR ÎN FERONERIA CU PROFILE T

H.1.1.

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/ RESTAURARE
1. Se calculează un spor de 15% din normă pentru utilizarea
de substanțe toxice..

REÎMPROSPĂTAREA ȘI COMPLETAREA
CHITURILOR DURIZATE/ PULVERULENTE
Se măsoară în mp

H.1.1.1
.

GRADUL DE
DIFICULTATE / VARIANTE/
MASURI DE CONSERVARE
ASOCIATE
- intervenții realizate în atelier

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

- intervenții realizate in situ

MATERIALE

Personal atestat
specializat pe domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

H.1.1.2

UM/
CANTITATE

Ore medii

8

Personal atestat
specializat pe domenii
Ore medii

- vată
gr.100
- apă demineralizată
ml 250
- solvenți
ml 250
-ulei de in..........................ml 100
- carbonat de calciu
gr 300
- oxizi metalici
gr 2
- lână de plumb
gr 100
- mănuși protecție
*
- bastoncini
*
- pensule moi
*
- energie electrică
kw/h 0,7
- hârtie celuloză nat.
*

• instalație electrică
• sisteme lămpi și
suporți

• ochelari protecție
• bisturie diverse
• recipiente diverse
• lupă

* Se calculează prin
cota forfetară 10% din
valoarea MANOPEREI

16

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

H.1.1.

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE

* Se calculează conform
facturi/chitanțe

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Operațiunea se execută prin aplicarea unei pelicule de chit semi-lichid în mod repetat până la saturație. Se iau măsuri de curățare
permanentă a reziduurilor de ulei. Se aplică pe fața exterioară a profilelor- unde sticla nu prezintă strat de pictură.
b) Metoda nu se aplică la vitraliile istorice protejate cu sisteme izoterme. Lacunele în acest caz se completează cu lână din plumb

H.1.2.

ÎNDEPĂRTAREA DE SUB ARIPILE PROFILELOR
DIN PLUMB A CHITURILOR DEGRADATE
(DECOEZIUNE, CRĂPĂTURI ȘI ZONE LACUNARE)
Se măsoară în mp

H.1.2.1
.

GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE/ MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

- Chituri cu aderență mică

Personal specializat
pe domenii
TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

H.1.2.2
.

- Chituri cu aderență medie
(ce conțin adaosuri de
întărire)

- Chituri cu aderență mare
(chituri cu ipsos și adaosuri
de întărire)

Ore medii

MATERIALE
UM/CANTITATE

6

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

H.1.2.3
.

UM/
CANTITATE

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/ RESTAURARE
1. Se calculează un spor de 15% din normă pentru
utilizarea
de substanțe toxice..

- vată
- apă demineralizată
- solvenți
- mănuși protecție
- bastoncini
- pensule
- energie electrică
- hârtie celuloză nat.

gr.5
ml 200
ml 200
perechi 3
buc. 2
*
kw/h 0,7
*

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE

• nișă chimică
• instalație electrică
• sisteme lămpi și
suporți

• ochelari protecție
• bisturie diverse
• recipiente diverse
• aparat aspirare
• lupă

Ore medii 8

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

Ore medii 12
* Se calculează conform facturi /
chitanțe

* Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoarea
MANOPEREI

H.1.2.

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Se înlătură chiturile deteriorate prin metode fizico-chimice (conform procedurilor descrise la A.3.4 și testelor de curățare efectuate)

H.1.3.

RE-CHITUIREA PROFILELOR DIN PLUMB
Se măsoară în mp/față
GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

H.1.3.1
.

- intervenții realizate în atelier
- chituire fața externă

- fața internă se chituiește
numai dacă stratul de pictură
este bine conservat**

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

UM/
CANTITATE

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE

• instalație electrică
• sisteme lămpi și
suporți

• ochelari protecție
• spatule diverse
• recipiente diverse
• lupă

Ore medii 8/față

-**Se aplică numai la
vitraliile de perioadă modernă
lipsite de dublaj izoterm

H.1.3.

MATERIALE
UM/CANTITATE
- apă demineralizată
ml 100
- solvenți
ml 100
- carbonat de calciu
gr 200
-ulei de in.........................ml 50
- oxizi metalici
gr 2
- mănuși protecție
perechi 3
- energie electrică
kw/h 0,7
- hârtie celuloză nat.
*

Personal
specializat pe
domenii

TOTAL consum
forță
de muncă/colectiv

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/ RESTAURARE
1. Se calculează un spor de 5% din normă pentru utilizarea
de substanțe toxice..

* Se calculează conform facturi /
chitanțe

* Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoarea
MANOPEREI

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Se aplică chitul cu o spatulă sub aripile profilelor. Suprafețele chituite trebuie să prezinte continuitate. Chitul nu se aplică prin frecare cu
perie de radacină. Resturile de chit și ulei de in nu se curăță mecanic cu cretă sau rumeguș. Vitraliile istorice se re-chituiesc dacă nu sunt
protejate de sisteme izoterme.Vitraliile protejate de un sistem izoterm pot fi restaurate fără re-chituire. În cazul în care se face totuși
rechituirea panourilor protejate de sistem izoterm –se va executa numai pe fața sticlei fără strat de pictură

.

H.1.4.

ÎNDEPĂRTAREA CHITURILOR PERIMETRALE ȘI
VOPSELELOR - FERONERIE CU PROFILE T
Se măsoară în m
GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

H.1.4.1
.

- intervenții realizate in situ
- Chituri cu aderență mică

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

H.1.4.2
- Chituri cu aderență medie
(ce conțin adaosuri de
întărire)

- Chituri cu aderență mare
(chituri cu ipsos/ ciment și
adaosuri de întărire)

Ore medii 0.25

MATERIALE
UM/CANTITATE

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE

- vată
gr. 5
- apă demineralizată
ml 100
- solvenți...........................ml 100
-substanțe chimice……gr 3.5
- agenți gelifiere……...gr.2
- scotch slab adeziv 3M
*
- mănuși protecție………….*
- bastoncini
*
- energie electrică
*
- hârtie celuloză naturală *
- măști de protecție
*

• instalație electrică
• sisteme lămpi și

* Se calculează conform facturi /
chitanțe

* Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoarea

suporți

• ochelari protecție
• spatule diverse
• recipiente diverse
• lupă

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

H.1.4.3

UM/
CANTITATE

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/ RESTAURARE
1. Se calculează un spor de 30-50% din normă pentru
utilizarea de substanțe toxice

Ore medii 1

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

Ore medii 1.5

MANOPEREI

H.1.4.4

- Vopsele

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

H.1.4.

Ore medii 0.5

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Se îndepărtează chiturile perimetrale și vopselele prin metode fizico-chimice evidențiate în testele de curățare numai după consolidarea
temporară prealabilă a panourilor vitrate (lacune, crăpături, strat de pictură, deformări structurale)

H.1.5.

RE-CHITUIREA PANOURILOR ÎN FERONERIA CU
PROFILE T
Se măsoară în m
GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

H.1.5.1
.

- intervenții realizate in situ

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

UM/
CANTITATE

MATERIALE
UM/CANTITATE

Ore medii 0.5

- vată
gr. 5
- apă demineralizată
*
- solvenți
*
- carbonat de calciu
gr 200
- ulei de in fiert și crud ml 50
- oxizi metalici……………gr 2
- mănuși protecție
*
- bastoncini
*
- energie electrică
kw/h 0,7
- hârtie celuloză nat.
*

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/ RESTAURARE
1. Se calculează un spor de 5% din normă pentru utilizarea
de substanțe toxice..

* Se calculează conform facturi /
chitanțe

H.1.5.

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE

• instalație electrică
• sisteme lămpi și
suporți

• ochelari protecție
• spatule diverse
• recipiente diverse
• lupă

* Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoarea
MANOPEREI

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Se aplică chitul cu șpaclul pe suprafața profilelor și perimetrul panoului vitrat fără a depăși marginile profilaturii. Suprafețele chituite trebuie să
prezinte continuitate și uniformitate. Resturile de chit și ulei se curăță de pe suprafața sticlei cu solvenți specifici conform testelor de curățare.

INTERVENȚII DE REFACERE A ZIDĂRIEI
Nrt.Crt. I
DEGRADATE ȘI OPERAȚIUNI DE
(ISC) DEMONTARE/MONTARE A PANOURILOR CU
REFACEREA ZIDĂRIEI
1
2

I.1.1.
I.1.2

I.1.1.

REPARAȚII LACUNE-(MORTARE, AMBRAZURI ȘI ANCADRAMENTE DIN ZIDĂRIE DETERIORATE)
DEGAJAREA/REFACEREA ZIDĂRIEI PERIMETRALE (DEMONTARE/MONTARE PANOURI
VITRATE)

REPARAȚII LACUNE ZIDĂRIE, AMBRAZURI,
ANCADRAMENTE/ RECONSTITUIRI PERVAZE
DETERIORATE
Se măsoară în m

I.1.1.1.

GRADUL DE DIFICULTATE
/ VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

- intervenții executate in situ

Personal specializat
pe domenii

UM/
CANTITATE

- situate pe suprafețe verticale
TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

I.1.1.2.

INTERVENȚII/TRATAMENTE TEHNICE
DE CONSERVARE/RESTAURARE

- intervenții realizate in situ

Ore medii 1.5

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează spor de 50% din normă pentru situații
particulare.
- Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări
la exterior.
MATERIALE
UM/CANTITATE
- var pastă/hidraulic
- burete
- nisip sitat, spălat
- energie electrică
- cărămidă

*
*
*
kw/h 0,7
*

Personal specializat
pe domenii

-situate pe arce
TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

I.1.1.3.

- intervenții realizate in situ

Ore medii 2.5

Personal specializat
pe domenii

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE
• dotări schelă
• instalație electrică
• recipiente diverse
• malaxor amestec
mortare
• pulverizator
• unelte de prelucrare
• lămpi / proiectoare
• site de diverse
mărimi
• dălți, ciocănașe,
șpacluri

- reconstituiri pervaze
TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

Ore medii 8
* Se calculează conform facturi /
chitanțe

I.1.1.

* Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoarea
MANOPEREI

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC SUCCESIUNEA ETAPELOR DE EXECUȚIE

a) Cercetare
Fotografii reprezentative înainte / în timpul / după intervenție. Consemnarea degradărilor și a intervențiilor pe releveu.
Cercetarea compoziției zidăriei în vederea reconstituirii cât mai fidel posibil a zidăriei originale.
b) Pregătirea zonelor
Curățarea suprafeței de diverse depuneri / acumulări (vezi cod 1.2.) Îndepărtarea elementelor friabile ale zidăriei.
Consolidarea zonei (zidului) prin impregnare cu diverse substanțe. Confecționarea proptelelor sau contraformelor pe zonele cu dificultate.
c) Completarea lacunelor de zidărie
Elementele de zidărie degradate vor fi înlocuite cu altele de aceeași natură respectând metoda originală de execuție a zidăriei.
Operațiunea poate fi executată de restauratorul de vitralii dacă suprafața de execuție nu este foarte mare sau dacă problemele ridicate de
statica monumentului nu ridică probleme majore pe zona respectivă.
În cazurile în care constructorul execută aceste operațiuni de restaurare se va acorda asistența necesară de către restauratorul de vitralii.

I.1.2.

DEGAJAREA/REFACEREA ZIDĂRIEI
PERIMETRALE (DEMONTARE/MONTARE
PANOURI VITRATE SAU SISTEME IZOTERME)
Se măsoară în m

I.1.2.1.

GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

- intervenții realizate in situ

Personal specializat
pe domenii

UM/
CANTITATE

- suprafețe verticale
TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

I.1.2.2.

- intervenții realizate in situ
- arce, bolți, tavane

Ore medii 1.5

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE DE
CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează spor de 30% din normă pentru situații
particulare.
- Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
exterior.
MATERIALE
UM/CANTITATE
-var pastă/var hidraulic
- nisip
- mastic butilic
- cordon sigilare
- ancoră chimică
- pensule moi
- apă demineralizată
- solvenți
- bandă adezivă vinil
- bandă adezivă hârtie
- hârtie rolă
- cuie zidărie
-mască protecție
- mănuși protecție

Personal atestat
specializat pe
domenii
TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

Ore medii 2.5

* se calculează conform
facturi/chitanțe

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE
• dotări schelă
• electropalan
• instalație electrică
• lămpi / proiectoare
• dăltițe, ciocănașe,
alte unelte zidărie
• aparate electronice
de tăiere, găurire,
plisare
• dălți, ciocane
• pulverizatoare
• aspiratoare
• lămpi / proiectoare
• ochelari protecție

* Se calculează
prin
cota forfetară 10%
din valoarea
MANOPEREI

I.1.2.

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Se îndepărtează stratul de mortar perimetral folosind metode mecanice
b) Operațiunea se execută prin aplicarea, în straturi succesive, a mortarului preparat din var pastă și nisip. Calitatea materialului pregătit pentru
acest strat se va raporta la calitățile și textura originalului. În prealabil suprafața se va umezi

.

J.1.1.

AMBALAREA, DEPOZITAREA SI TRANSPORTUL
PANOURILOR VITRATE
Se măsoară în mp*/ore**/km***
GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

J.1.1.1

Ambalare*

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

UM/
CANTITATE

Personal specializat
pe domenii
TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

Ore medii 0 . 5

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE/ RESTAURARE

MATERIALE
UM/CANTITATE
- cutii individuale
din lemn*
- polistiren expandat 4
- folie cu bule*

mp 1.2
.mp..2.5
mp 2.5

• instalație electrică
• rafturi verticale
• de depozitare
• monitorizare UR
și temperatură
• electropalan
• cordeline

Personal specializat
pe domenii

J.1.1.2

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE

Depozitare**
TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

Ore medii 350

Personal specializat
pe domenii

J.1.1.3

Ore medii

Transport***
TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

se calculează
funcție de
distanță
variantă:
servicii cu terți
de specialitate

* Se calculează conform facturi /
chitanțe

* Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoarea
MANOPEREI

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC
J.1.1
a) Ambalarea vitraliilor se face in cutii din lemn verticale special concepute, căptușite perimetral cu polistiren. Panourile se învelesc în
folie cu bule înainte de introducerea în cutii. Cutiile de transport sunt individuale ( pentru un singur panou)
b) Depozitarea panourilor se face în rafturi cu compartimentare verticală într-o încăpere în care sunt monitorizate permanent UR și
temperatura. Panourile nu se depozitează suprapuse.
c) Transportul se execută poziționînd cutiile cu panouri vertical. Se ancorează cu chingi

Nr.
Crt.
1
2

K.1.1.

K (ISC) SISTEME DE PROTECȚIE IZOTERMĂ**
K.1.1.
K.1.2

INTERVENȚII ASUPRA SISTEMELOR DE PROTECȚIE IZOTERMĂ REALIZATE DIN PROFILE T CU
DIVIZARE CONFORMĂ DAR CU STICLĂ NECONFORMĂ SAU FĂRĂ VENTILAȚII
REALIZAREA UNOR SISTEME NOI DE PROTECȚIE IZOTERMĂ CU VENTILAȚIE INTERNĂ (CU
FIXARE ÎN BARLOTIERE)

INTERVENȚII ASUPRA SISTEMELOR DE
PROTECȚIE IZOTERMĂ REALIZATE DIN
PROFILE T CU DIVIZARE CONFORMĂ DAR CU
STICLĂ NECONFORMĂ SAU FĂRĂ VENTILAȚII
Se măsoară în mp

K.1.1.1

K.1.1.2

K.1.1.3

K.1.1.4

INTERVENȚII/TRATAMENTE TEHNICE
DE CONSERVARE/RESTAURARE

GRADUL DE DIFICULTATE
/ VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

- sisteme de protecție cu
divizare și dimensionare a
ramelor și profilelor
conformă/ sticlă neconformă

Personal specializat
pe domenii

- securizare prin laminare sau
temperare - sticlă suflată/trasă
fără termoformare
- sisteme de protecție cu
divizare și dimensionare a
ramelor și profilelor
conformă/ sticlă neconformă

TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

UM/
CANTITATE

Ore medii 24

Personal specializat pe
domenii

- securizare prin laminare
sticlă suflată/trasă cu
termoformare**

TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

- sisteme de protecție cu
divizare și dimensionare a
ramelor și profilelor
conformă/ sticlă neconformă

Personal specializat pe
domenii

- asamblare sticlă suflată/trasă
în rețea din plumb

TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

-Realizare și montaj ventilații
interne/externe

Personal specializat pe
domenii

TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

Ore medii 36

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSERVARE - CONSOLIDARE
- Se calculează spor de 50% din normă pentru situații
particulare.
- Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
exterior.
MATERIALE
UM/CANTITATE
- sticlă suflată
/trasă/autocurățare
- sticlă tip float
- rășină laminare
- bandă izolație 1mm gr
- bandă adezivă aluminiu
- solvenți
- apă demineralizată
- hârtie lățime 1m
- vată
- cositor
-flux
-profile plumb contur
- profile plumb rețea
- carbonat de calciu
- separator ardere
- pigmenți specifici
- pensule specifice
- mediu pictură
- site ventilație
- bastoncini
-energie electrică
-mănuși de protecție
-mască de protecție

Ore medii 36

Ore medii 24

* se calculează conform
facturi/chitanțe

mp. 1.3
mp. 1.3
L. 1.2
4.5m
4.5m
ml 200
ml 200
m 1.3
*
*
*
m5
*
*
*
*
*
*
*
*
*
buc 2
*

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE
• dotări schelă
• instalație electrică
• recipiente diverse
• malaxor amestec
• stative diverse
dimensiuni
• bisturie
• lămpi / proiectoare
• ciocan de lipit
• dălți, ciocănașe
• ustensile de tăiere
și prelucrare
specifice
• instalație laminat
• cuptor sticlă
• anemometru

K.1.1.
a)

b)
c)

d)

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Operațiunea se execută prin înlocuirea sticlei de tip float cu sticlă suflată/trasă conform perioadei de fabricație a vitraliilor originale.
K.1.1.1 -sticla suflată/trasă se laminează cu sticlă float dimensionată după modul de diviziune al vitraliilor originale. K1.1.2 - sticla se
termoformează și se trasează prin pensulație rețeaua din plumb. Varianta K.1.1.3 se execută prin tăierea sticlei conform decalcului și
introducerea în rețeaua din plumb simplificată conform cu originalul.
Panourile din sticlă se introduc în plumb de contur.
Sistemele izoterme cu rame metalice sau din lemn ce prezintă divizare și/sau dimensionare a profilelor incorectă (neconformă)
necesită demontare și instalarea unui nou sistem izoterm cu ventilație internă
Sistemele izoterme conforme dar fără ventilație se modifică prin adaptarea la vitraliile originale a unui sistem de ventilații din
site/cadre/console din alamă sau fosfor bronz calculate conform cu suprafața ce urmează a fi ventilată și cu caracteristicile de mediu
ambiental (circulație a curenților de aer, temperatură).

K.1.2.

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE TEHNICE
DE CONSERVARE/ RESTAURARE
- Se calculează spor de 50% din normă pentru situații
particulare.
- Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
exterior.

REALIZAREA SISTEMELOR DE PROTECȚIE
IZOTERMĂ** CU VENTILAȚIE INTERNĂ (CU
FIXARE ÎN BARLOTIERE)
Se măsoară în mp

K.1.2.1.

K.1.2.2.

GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

- cu sticlă securizată
suflată/trasă fără
termoformare – cu laminare/
temperare

Personal specializat
pe domenii

- cu sticlă suflată/trasă cu
termoformare și laminare**

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

K.1.2.3.

- cu sticlă suflată/trasă
montată în rețea din plumb

UM/
CANTITATE

MATERIALE

Ore medii 36

Ore medii

48

Ore medii

48

Personal specializat
pe domenii
TOTAL consum forță de
muncă/colectiv

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE

- sticlă suflată
/trasă/autocurățare
mp. 1.3
- sticlă tip float
mp. 1.3
- bară filetată/ cleme de prindere în
barlotiere
*
- piulițe
*
-profile alamă/fosfor-bronz
.m 5
- cleme alamă/fosfor bronz
buc 8
-colțare alamă/fosfor bronz
buc 4
- șuruburi alamă/fosfor bronz
*
- nituri alamă
*
- profile susținere structurală alamă/
fosfor bronz
*
- sârmă cupru
*
- sită alamă/fosfor- bronz
*
-profile alamă/fosfor-bronz ventilații *
- platbandă plumb
m 2.5
- rășină laminare
L. 1.2
- bandă dublu adezivă
*
- bandă adezivă aluminiu m 5
- solvenți
ml 200
- apă demineralizată
ml 200
- hârtie rolă
*
- cositor
*
-flux
*
-profile plumb contur
m5
- profile plumb rețea
*
- carbonat de calciu
*
- separator ardere
*
- pigmenți specifici
*
- pensule specifice
*
- mediu pictură
*
- profile/site ventilație
*
- console
*
- bastoncini
*
- rezerve bisturiu
*
- energie electrică
*
- mănuși de protecție
*
- mască de protecție
*
- pensule
*

• instalație electrică
• unelte de
prelucrare electrice
(tăiere,
găurire, frezare etc)
• lămpi / proiectoare
• lămpi / proiectoare
• minifreze
• unelte prelucrare
fier forjat
• mape și cutii de
transport
• instalație laminare
• ciocan de lipit
• instrumente tăiere
și prelucrare sticlă
• cuptor sticlă

* Se calculează prin
cota forfetară 10%
din valoarea
MANOPEREI

* Se calculează conform facturi /
chitanțe

K.1.2.

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Execuția sistemului se face în 2 etape: 1.sticla suflată/trasă se laminează cu sticlă float dimensionată după modul de diviziune al vitraliilor
originale. În varianta K1.2.2 sticla se termoformează și se trasează prin pensulație rețeaua din plumb urmat de o nouă ardere. Varianta K1.2.3 se
execută prin tăierea sticlei conform decalcului pe liniile principale de forță și introducerea în rețeaua din plumb conform cu originalul. Panourile
din sticlă se introduc în plumb de contur. 2. Se execută ramele individuale din alamă/fosfor-bronz prin metode specifice folosite și în
prelucrarea fierului forjat
a) Se adaptează la vitraliile originale un sistem de ventilații compus din site/cadre/console din alamă sau fosfor bronz calculate conform
cu suprafața ce urmează a fi ventilată șt cu caracteristicile de mediu ambiental (circulație a curenților de aer, temperatură).
b) Pentru ferramenta istorică se confecționează sisteme de prindere speciale pentru a nu aduce modificări feroneriei originale.
c) În cazul vitraliilor fixate în rame din lemn se vor executa rame de dublaj din lemn cu același tip de profilatură cu cele originale (în
atelier sau servicii cu terți de specialitate)

Nr.
Crt.

1

L (ISC) INTERVENȚII ÎN VEDEREA ASIGURĂRII
HIDROIZOLAȚIEI MONUMENTULUI PE
PERIOADA DESFĂȘURĂRII LUCRĂRILOR
DE RESTAURARE A VITRALIILOR
L.1.1.

L.1.1.

INTERVENȚII/TRATAMENTE TEHNICE
DE CONSERVARE/ RESTAURARE

REALIZAREA SISTEMELOR DE ÎNCHIDERE PROVIZORIE A FERESTRELOR DUPĂ
DEMONTAREA VITRALIILOR

REALIZAREA SISTEMELOR DE ÎNCHIDERE
PROVIZORIE A FERESTRELOR DUPĂ
DEMONTAREA VITRALIILOR

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSOLIDARE-CONSERVARE

Se măsoară în mp
GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

Ferestre forme simple

Personal specializat
pe domenii

L.1.1.1

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

L.1.1.2

Ferestre rețele complexe

UM/
CANTITATE

MATERIALE
UM/CANTITATE

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE

- plăci policarbonat 6-10mm
grosime……………...mp 1,3
- colier nailon transparent
*
- garnitură etanșare
*
- cleme fixare și accesorii
*

• instalație electrică
• electropalan
• cordeline
• mașină de găurit

* Se calculează conform facturi /
chitanțe

* Se calculează prin
cota forfetară 10% din
valoarea MANOPEREI

• dotări schelă

Ore medii 0.75

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

Ore medii 1.5

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC
L.1.1
a) Protecția provizorie a ferestrelor se face cu plăci din policarbonat de 6-10mm grosime în funcție de dimensiunea panourilor vitrate,
desenate și tăiate pe contururile vitraliilor originale. Hidroizolația se asigură cu garnitură de etanșare adezivă. Panourile se fixează
provizoriu cu coliere sau cleme de fixare în feronerie sau în pereții laterali ai ferestrelor
b) Închiderea provizorie a ferestrelor pe durata lucrărilor de restaurare nu se realizează cu folie de tip PP.Acest tip de închidere nu
asigură hidroizolația monumentului pe perioada desfășurării lucrărilor de restaurare deteriorându-se cu ușurință sub acțiunea factorilor
climatici.

Nr.
Crt.

M (ISC) ALTE INTERVENȚII ASOCIATE
LUCRĂRILOR DE RESTAURARE A
VITRALIILOR

INTERVENȚII/TRATAMENTE
TEHNICE
DE CONSERVARE/ RESTAURARE

M.1.1.

DEMONTAREA SISTEMELOR DE PROTECȚIE IZOTERMĂ INTERIOARE/ EXTERIOARE
NECONFORME

M.1.2.

MONTAREA SISTEMELOR DE PROTECȚIE IZOTERMĂ

3

M.1.3.

DEMONTAREA PLASELOR DE PROTECȚIE ANTIVANDALISM

4

M.1.4.

MONTAREA PLASELOR DE PROTECȚIE ANTIVANDALISM

1
2

M.1.1.

DEMONTAREA SISTEMELOR DE PROTECȚIE
IZOTERMĂ INTERIOARE/ EXTERIOARE
NECONFORME

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSOLIDARE-CONSERVARE

Se măsoară în mp

M.1.1.1

GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE / MĂSURI DE CONSERVARE
ASOCIATE

MANOPERA
PE
CATEGORII
DE PERSONAL

Ferestre forme simple

Personal
specializat pe
domenii

TOTAL
consum forță
de
muncă/colectiv

M.1.1.2

Ferestre rețele complexe

UM/
CANTITATE

Ore medii 2

MATERIALE
UM/CANTITATE
-discuri abrazive……..*
-energie electrică
*
-solvenți
*
- apă demineralizată *
- substanțe chimice *
- plăci ignifuge
*
- var pastă
*
- nisip
*
- oxizi metalici
*

Personal
specializat
pe domenii

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
ECHIPAMENTE

• instalație electrică
• electropalan
• cordeline, caburi
• cuttere
•scule de zidărie
• instrumente
specifice (șpacluri,
dălți etc)
• recipiente diverse
• malaxor amestec
mortare
• pulverizator
• lămpi / proiectoare
• site de diverse
mărimi

Ore medii 4
TOTAL
consum forță
de
muncă/colectiv

*Se calculează conform
facturi/chitanțe

* Se calculează
prin cota forfetară
10% din valoarea
MANOPEREI

SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC
M.1.1
a) Demontarea sistemelor izoterme neconforme se face cu respectarea măsurilor de protecție a vitraliilor și celorlalte componente
artistice, zidărie etc. Acestea se protejează cu plăci ignifuge de orice fel de agresiune mecanică sau termică (scântei).
b) După dezasamblarea sistemelor izoterme se vor chitui și integra lacunele în zidărie rămase în urma îndepărtării elementelor de
prindere (ancore, cleme etc) cu mortar de compoziție similară cu cel original.

M.1.2.

MONTAREA SISTEMELOR DE PROTECȚIE
IZOTERMĂ
Se măsoară în mp

GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

Ferestre forme simple

Personal specializat pe
domenii

UM/
CANTITATE

M.1.2.1
TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

M.1.2.2

Ferestre rețele geometrice
complexe

Ore medii 3

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

Ore medii 6

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSOLIDARE-CONSERVARE

MATERIALE

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
UM/CANTITATE ECHIPAMENTE

- nisip
*
- var pastă
*
- oxizi metalici
*
- ancoră chimică
*
- console
*
- dibluri
*
- mastic poliuretanic
*
- mastic butilic
*
- cordon sigilare PE
*
- cuie zidărie
*
- platbandă oțel.................. *
- bară filetată/ cleme de prindere
în barlotiere
*
- piulițe
*

• instalație electrică
• electropalan
• cordeline
• bormașină
• scule zidărie

*Se calculează conform facturi/
chitanțe

* Se calculează prin cota
forfetară 10% din
valoarea MANOPEREI

• recipiente diverse
• malaxor amestec
mortare
• pulverizator
• lămpi / proiectoare
• site de diverse mărimi

a) Panourile din sticlă se montează in poziția în care au fost montate inițial vitraliile.
Vitraliile se montează la o distanță calculată potrivit fluxului de aer necesar prin intermediul unor distanțiere atașate la barlotierele sau ramele
originale sau care traversează barlotierele și platbandele de mascare.

M.1.3.

DEMONTAREA PLASELOR DE PROTECȚIE
ANTIVANDALISM
Se măsoară în mp

M.1.3.1

GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

Ferestre forme simple
(dreptunghiulare, arc în plin
cintru, ogivă, lance etc)

Personal specializat pe
domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

M.1.3.2

Ferestre rețele complexe, rețele
flamboyante**

UM/
CANTITATE

Ore medii 2

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSOLIDARE-CONSERVARE

MATERIALE

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
UM/CANTITATE ECHIPAMENTE

-discuri abrazive
-energie electrică
- plăci ignifuge
- var pastă
- nisip
- oxizi metalici

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

*
*
*
*
*
*

• instalație electrică
• electropalan
• cordeline, caburi
•scule de zidărie
• instrumente specifice
(șpacluri, dălți)
• recipiente diverse
• malaxor amestec
mortare
• pulverizator

Ore medii 4

*Se calculează conform
facturi/chitanțe

* Se calculează prin cota
forfetară 10% din
valoarea MANOPEREI

a) Demontarea plaselor de protecție antivandalism se face cu respectarea măsurilor de protecție a vitraliilor, zidăriei etc. Acestea se
protejează cu plăci ignifuge de orice fel de agresiune mecanică sau termică (scântei).
b) Demontarea plaselor de protecție exterioare se face cu respectarea normelor de protecție a muncii, asigurând coborârea lor cu cordeline,
cabluri din oțel etc.
c) După îndepărtarea plaselor de protecție se vor chitui și integra lacunele în zidărie rămase după îndepărtarea elementelor de prindere
(ancore, cleme etc) cu mortar de compoziție similară cu cel original.

M.1.4.

MONTAREA PLASELOR DE PROTECȚIE
ANTIVANDALISM

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSOLIDARE-CONSERVARE

Se măsoară în mp

M.1.4.1

GRADUL DE DIFICULTATE /
VARIANTE / MĂSURI DE
CONSERVARE ASOCIATE

MANOPERA PE
CATEGORII DE
PERSONAL

Ferestre forme simple
(dreptunghiulare, arc în plin
cintru, ogivă, lance etc)

Personal specializat pe
domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

M.1.4.2

Ferestre rețele complexe, rețele
flamboyante**

UM/
CANTITATE

Ore medii 4

Personal specializat
pe domenii

TOTAL consum forță
de muncă/colectiv

MATERIALE
- nisip
- var pastă
- oxizi metalici
- ancoră chimică
- console
- dibluri
- holșuruburi
- piulițe

UTILAJE/UNELTE
APARATURĂ/
UM/CANTITATE ECHIPAMENTE
*
*
*
*
*
*
*
*

• instalație electrică
• electropalan
• cordeline
• mașină de găurit
• scule zidărie
• recipiente diverse
• malaxor amestec
mortare
• pulverizator

Ore medii 8

* Se calculează conform facturi /
chitanțe

* Se calculează prin cota
forfetară 10% din
valoarea MANOPEREI

Montarea plaselor de protecție exterioare se face cu respectarea normelor de protecție a muncii, asigurând urcarea acestora cu cordeline,
cabluri din oțel etc. Se construiesc plase de protecție pentru fiecare ancadrament în parte- având clemele de prindere fixate către interiorul
mulurilor/ menourilor. În cazul rețelelor de tip flamboyant plasele de protecție se realizează individual – pentru fiecare formă în parte. Nu se
montează plase de protecție complete peste muluri, menouri, etc.

FAZE DE PROIECTARE
a documentaţiilor privind conservarea - restaurarea componentelor artistice la monumente istorice se avizează la
următoarele faze:


faza PFU



faza IU - Intervenții de Urgență



faza AS - Asistență tehnică acordată constructorului pe perioada intervențiilor asupra structurii

- Proiect Fază Unică,

CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI
DE CONSERVARE – RESTAURARE COMPONENTE ARTISTICE
FAZELE PFU/ IU/AS
Scrisoarea/adresa de înaintare
Scrisoarea/adresa de înaintare a documentaţiei, semnată de proprietarul/deţinătorul, cu orice titlu al imobilului
monument istoric, sau de elaboratorul acesteia, în condiţiile în care acesta este delegat de proprietarul/deţinătorul
monumentului istoric şi poate face dovada delegării.
Foaia de capăt
a. denumirea obiectivului şi codul, conform Listei Monumentelor Istorice actualizată şi adresa;
b. numele proprietarului/beneficiarului/deţinătorului imobilului, cu orice titlu, indiferent de
regimul juridic al acestuia;
c. denumirea proiectului;
d. numărul proiectului/contractului/anul;
e. faza de proiectare (IU/ PFU)
Colectivul de elaborare
a. numele şi coordonatele proiectantului general, al şefului de proiect complex, al proiectanţilor de specialitate, cu
precizarea numelui, profesiei calităţii/responsabilităţii pe care au avut-o la elaborarea documentaţiei;
b. nominalizarea specialiştilor/experţilor atestaţi de Ministerul Culturii și Identității Naționale elaboratori,
consultanţi sau verificatori ai documentaţiei, cu semnătura şi ştampila în original.
Conţinutul cadru pe faze de proiectare
Conţinutul cadru general al documentaţiilor pe fazele de proiectare PFU/IU este următorul:
a.amplasare geografică;
b. date istorice generale;
c. descrierea monumentului- arhitecturii
d. inventarierea tuturor componentelor artistice și descrierea acestora;
d. identificarea tehnicii de execuție a componentei artistice;
e. intervențiile în timp asupra arhitecturii și a componentei artistice;
f. starea general de conservare a monumentului istoric:
- starea de conservare a arhitecturii: structura de zidărie, acoperișului, a sistemului de preluare a apelor pluviale,
soclul, trotuarul perimetral, pardoseala și nivelul de călcare;
- starea de conservare a componentei artistice:
1.pictură murală pe suport de zid: degradările la nivelul stratului suport: arriccio și intonaco; degradări la
nivelul stratului de culoare:
2.pictură murală pe lemn/iconostas: degradările la nivelul suportului de lemn, la nivelul stratului de
preparație și la nivelul stratului de culoare;
3.piatră: degradări la nivelul materialului litic, după caz a zidăriei;
4.vitralii: degradări la nivelul sticlei, stratului de pictură, al profilelor din plumb, chiturilor, feroneriei,
ramelor din lemn, zidăriei perimetrale.
g. cercetarea preliminară: prelevarea probelor pentru diferite tipuri de analize, analizele (fizico- chimice, biologice,
petrografice etc.);

h. cercetare in situ în vederea definitivării metodologiei de intervenție asupra componentei artistice: teste, probe de
îndepărtare a diferitelor tipuri de depuneri și de integrare cromatică, stratigrafii, măsurători de temperatură și
umiditate după caz;
i. metodologiei de intervenție asupra componenentei artistice;
j. documentar fotografic: imagini de ansamblu înainte de începerea intervenției și după finalizarea ei, detalii,
fotografii în lumină direct și razantă, fotografii istorice;
k. alte documente: copii după avize ale Ministerului Culturii și Identității Naționale acordate anterior pentru acelaşi
monument istoric, la alte faze de proiectare, având ca obiect acelaşi domeniu de elaborare ca cel prezentat pentru
avizare, sau pentru domenii conexe, documente de arhivă etc. expertise tehnice

CONŢINUTUL RAPOARTELOR DE EXPERIZĂ PRELIMINARĂ PRIVIND
CONSERVARE – RESTAURARE COMPONENTE ARTISTICE
Scrisoarea/adresa de înaintare:
Scrisoarea/adresa de înaintare a documentaţiei, semnată de proprietarul/deţinătorul, cu orice titlu al imobilului
monument istoric, sau de elaboratorul acesteia, în condiţiile în care acesta este delegat de proprietarul/deţinătorul
monumentului istoric şi poate face dovada delegării.
Foaia de capăt:
a. denumirea obiectivului şi codul, conform Listei Monumentelor Istorice actualizată şi adresa;
b. numele proprietarului/beneficiarului/deţinătorului imobilului, cu orice titlu, indiferent de
regimul juridic al acestuia;
c. denumirea proiectului;
d. numărul proiectului/contractului/anul;
e. faza de proiectare: raport de exopertiză privind CA
Autorii documentației:
a. numele şi coordonatele proiectantului general, al şefului de proiect complex, al proiectanţilor de specialitate, cu
precizarea numelui, profesiei calităţii/responsabilităţii pe care au avut-o la elaborarea documentaţiei;
b. nominalizarea specialiştilor/experţilor atestaţi de Ministerul Culturii și Identității Naționale elaboratori, cu
semnătura şi ştampila în original.
Conţinutul cadru:
Conţinutul cadru general al rapoartelor de expertiză este următorul:
1. amplasare geografică;
2. date istorice generale;
3. inventarierea tuturor componentelor artistice și descrierea acestora;
4. identificarea tehnicii de execuție;
5. prezentarea succintă a stării de conservare a componentei artistice
6. cercetare in situ în vederea definitivării metodologiei de intervenție asupra componenentei artistice:
7. o enumerare a tuturor operațiunilor ce se presupun a fi necesare dar propuse doar bazate pe o examinare vizuală
in situ defalcate pe faze de proiectare, propunerile sa se bazeze de examinarea in situ si defalcarte pe faze
8. documentar fotografic
9. documentație desenată minimal pentru localizarea și identificarea tuturor componentelor artistice
10. evaluarea economic estimativă a lucrărilor de conservare – restaurarea a componentelor artistice defalcată pe:
întocmirea proiectului ( sau lucrări de proiectare), asistență tehnică după caz, execuția lucrărilor, organizarea de
șantier
Utilitate:
Rapoartele de expertiză preliminare fac parte integrantă dintr-un proiect general la faza DALI și vor constitui baza
proiectelor de conservare- restaurare – faza PFU

FIȘE DE IDENTIFICARE A PRINCIPALELOR TIPURI DE DEGRADĂRI
ALE VITRALIILOR

NR.
CURENT

SIMBOL GRAFIC

COD

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

A.1.1
1

PIERDEREA ADEZIUNII/COEZIUNII STRATULUI DE PICTURĂ

B.1.1

IMAGINE FOTOGRAFICĂ

1

2

3

4
DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE

-

compoziție necorespunzătoare a grisaille-urilor
incompatibilități sticlă/ grisaille
temperatură de ardere insuficientă
stres termic
coroziune sticlă
intervenții eronate pe parcursul unor operațiuni de conservare-restaurare
FORME DE MANIFESTARE/ASPECT

- desprinderea stratului de pictură de suport (sticlă) sub forma unor fragmente mici.
- strat de pictură decoeziv. Fenomenul apare de multe ori localizat, fiind specific unuia sau mai multor straturi de pictură, în funcție de tehnica de
utilizată (fixare prin arderi succesive sau într-o singură ardere)
PROPUNERI DE TRATAMENT
-fixarea peliculei de culoare cu rășini acrilice
- măsuri de conservare preventivă

NR.
CURENT

SIMBOL GRAFIC

COD

A.2.1
2

B.2.1

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

SUPRAPUNERI DE MORTARE PE STICLĂ FĂRĂ STRAT DE PICTURĂ SAU
CU STRAT DE PICTURĂ BINE CONSERVAT

IMAGINE FOTOGRAFICĂ

5

6
DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE
- intervenții accidentale, reparații sau restaurări ale monumentului fără o protecție prealabilă a suprafețelor vitrate

FORME DE MANIFESTARE/ASPECT
- tencuieli pe bază de var, ciment, ipsos de grosimi variabile,cu aderență mare, ce împiedică perceperea imaginii. Corozive datorită caracterului
bazic.
PROPUNERI DE TRATAMENT
Operațiuni de îndepărtare prin metode fizico-chimice umede și uscate de pe substrat fără strat de pictură sau cu cu strat de pictură stabil

NR.
CURENT

SIMBOL
GRAFIC

COD

A.2.2
3

B.2.2

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

DEPOZITE DE VAR/HUME PE STICLĂ FĂRĂ STRAT DE PICTURĂ SAU
CU STRAT DE PICTURĂ BINE CONSERVAT
IMAGINE FOTOGRAFICĂ

7

9
8
DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE
- intervenții accidentale, reparații sau restaurări ale constructorilor fără o protecție prealabilă a suprafețelor vitrate

FORME DE MANIFESTARE/ASPECT
- văruieli, zugrăveli pe bază de var și hume de grosimi variabile, ce împiedică perceperea imaginii. Corozive datorită caracterului bazic.

PROPUNERI DE TRATAMENT
Operațiuni de îndepărtare prin metode fizice umede și uscate de pe substrat fără strat de pictură sau cu strat de pictură stabil

NR.
CURENT

4

SIMBOL GRAFIC

COD

A.3.1

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

DEPUNERI NEADERENTE DE IMPURITĂȚI (PRAF, FUM, PÂNZE DE PĂIANJEN)

IMAGINE FOTOGRAFICĂ

10

11

DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE
- depuneri pe suprafața sticlei sau a stratului de pictură a suspensiilor de praf, fum, pânză de păianjen pe partea internă a vitraliului. Se datorează poluării
microclimatului și întreținerii necorespunzătoare a monumentului (lipsa măsurilor de conservare preventivă, ritmul de vizitare)

FORME DE MANIFESTARE/ASPECT
Strat continuu sau discontinuu, cu grosimi variabile a cărui opacitate împiedică lizibilitatea vitraliului. Higroscopic, menține umiditatea local pe o perioadă
îndelungată, accelerează coroziunea favorizând procesul de biodeteriorare.

PROPUNERI DE TRATAMENT
Curățarea depunerilor neaderente prin metode mecanice (pensule fine, aspirație)

NR.
CURENT

SIMBOL GRAFIC

COD

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

A.3.3
5

B.3.1

DEPUNERI ADERENTE (FUNINGINE, GUDROANE, EXCREMENTE DE PĂSĂRI)

IMAGINE FOTOGRAFICĂ

13

12

14

DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE
-

acțiuni generate de cult (arderea lumânărilor, candelelor)
catastrofe naturale sau produse de acțiunea omului (incendii, erupții, inundații)
accidente sau o întreținere deficitară a monumentului istoric
lipsa plaselor de protecție sau a sistemelor izoterme

FORME DE MANIFESTARE/ASPECT
- depuneri pe sticlă sau pe suprafața stratului de pictură ce îngreunează perceperea imaginii . Strat higroscopic ce menține umiditatea local
pe o perioadă îndelungată de timp accelerând procesul de coroziune și favorizând atacurile biologice. Excrementele de păsări sunt
corozive.

PROPUNERI DE TRATAMENT
Îndepărtarea prin mijloace combinate (fizico-chimice) a depunerilor cu grade diferite de aderență.

NR.
CURENT

SIMBOL GRAFIC

COD

A.3.4
6

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

RESTURI DE CHITURI, ULEIURI POLIMERIZATE, VOPSELE DE ULEI

B.4.1
IMAGINE FOTOGRAFICĂ

17

15

16

18
DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE
-depozite localizate de chituri, uleiuri polimerizate, vopsele de ulei apărute în urma chituirii panourilor fără o curățare ulterioară corespunzătoare, a
operațiunilor de reîmprospătare a chiturilor sau a executării unor lucrări de întreținere a plaselor de protectie, ferramentei sau monumentului fără
protejarea suprafețelor vitrate

FORME DE MANIFESTARE/ASPECT
- se regăsesc sub formă de depozite localizate (stropi) ,dare sau pelicule pe suprafața sticlei și/sau stratului de pictură. Îngreunează perceperea
imaginii și favorizează coroziunea.
PROPUNERI DE TRATAMENT
- îndepărtarea prin mijloace fizico-chimice de pe suprafața sticlei sau a stratului de pictură stabil

NR.
CURENT

SIMBOL GRAFIC

COD

A.3.5

7

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

CONSOLIDĂRI CU CEARĂ, PARAFINĂ EXECUTATE ÎN CADRUL
UNOR INTERVENȚII ANTERIOARE
IMAGINE FOTOGRAFICĂ

19

20
DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE
consolidarea lacunelor și crăpăturilor cu plombe din ceară și parafină.
consolidarea sticlei sau a stratului de pictură cu pelicule din ceară/parafină singure sau în amestec cu rășini sintetice în cadrul restaurărilor
anterioare și care s-au degradat în timp.
-

intervenții cu scop estetic sau de consolidare realizate de persoane neautorizate - reintegrări la rece pe stratul de pictură original
FORME DE MANIFESTARE/ASPECT
- "plombe" din ceară/parafină cu formă circulară ranforsate sau nu cu fire din cupru, atașate pe suprața sticlei și/sau stratului de
pictură.
- pelicule cu aspect omogen sau neomogen pe suprafața sticlei sau stratului de pictură- opacizate, cu depuneri aderente de praf,
funingine, gudroane, aspect uniform sau decoeziv. Îngreunează perceperea imaginii și accelerează fenomenul de coroziune a sticlei și
stratului de pictură favorizând coroziunea.
PROPUNERI DE TRATAMENT

îndepărtarea plombelor/peliculelor prin mijloace fizico-chimice de pe sticlă sau stratul de pictură bine conservat
operațiunea de îndepărtare poate fi însoțită de o subțiere prealabilă a stratului efectuată mecanic sau termic.
Se vor lua măsuri pentru a evita supraîncălzirea substratului.

NR.
CURENT

SIMBOL GRAFIC

COD

A.3.6

8

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

INTEGRĂRI DE STRAT DE PICTURĂ REALIZATE ÎN
CURSUL RESTAURĂRILOR ANTERIOARE CU RĂȘINI NATURALE,
DEGRADATE IN TIMP
IMAGINE FOTOGRAFICĂ

21

22

DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE
consolidări ale stratului de pictură executate folosind rășini naturale (lacuri). Peliculele prezintă depuneri de praf, fum, funingine
aderente pe suprafață și grade diferite de exfoliere
-

intervenții de restaurare-conservare care s-au dovedit a fi necorespunzătoare în timp
intervenții cu scop estetic neconforme
reintegrări la rece direct pe stratul de pictură original
FORME DE MANIFESTARE/ASPECT

- peliculă în curs de exfoliere cu depuneri aderente ce îngreunează lizibilitatea imaginii. Favorizează procesul de coroziune a sticlei și/sau
stratului de pictură.
PROPUNERI DE TRATAMENT
- operațiuni de îndepărtare prin metode fizico-chimice de pe suprafața sticlei sau stratului de picture original bine conservat

NR.
CURENT

SIMBOL GRAFIC

COD

A.3.7

9

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

PELICULE DE RĂȘINI SINTETICE DEGRADATE CU ROL DE PROTECȚIE
SAU CONSOLIDARE A STRATULUI DE PICTURĂ
IMAGINE FOTOGRAFICĂ

23
DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE
- intervenții de restaurare-conservare cu scop de consolidare care s-au dovedit a fi necorespunzătoare în timp

FORME DE MANIFESTARE/ASPECT
- pelicule pe suprafața sticlei și a stratului de pictură stabile sau în curs de exfoliere. Pot prezenta la suprafață depuneri de impurități. Perturbă
lizibilitatea imaginii. Peliculele polimerice se regăsesc fie aplicate fără alte adaosuri fie în amestec cu ceruri. Peliculele polimerice degradate
favorizează desprinderea stratului de pictură instabil.

PROPUNERI DE TRATAMENT
- peliculele polimerice degradate folosite în scop de consolidare a stratului de pictură se îndepărtează sau se consolidează prin impregnare
cu polimeri compatibili, în funcție de starea de conservare a rășinii și a stratului de pictură.

NR.
CURENT

10

SIMBOL GRAFIC

COD

A.3.8

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

UTILIZAREA DE CASEINĂ, OU, GUME ARABICE, AMIDON CU ROL DE
ADEZIV SAU MEDIU DE PICTURĂ ÎN RESTAURĂRI ANTERIOARE
IMAGINE FOTOGRAFICĂ

24

DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE
- pierderea adeziunii dublajelor din fibră de sticlă sau pânză poliester la care s-au utilizat adezivi pe bază de amidon
- pierderea adezivității integrărilor cromatice și a reparațiilor de lacune
FORME DE MANIFESTARE/ASPECT
- pelicule sau depozite lipsite de adeziune sau decoezive.

PROPUNERI DE TRATAMENT
- curățare prin metode fizico-chimice de pe sticlă sau strat de pictură bine conservat. Se recomandă analize microbiologice.

NR.
CURENT

SIMBOL GRAFIC

COD

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

A.4.1
11

OBTURĂRI PROVIZORII ALE LACUNELOR ȘI ALTE TIPURI DE MONTAJE

B.5.1

NECONFORME

IMAGINE FOTOGRAFICĂ

25

26

27

28

DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE
- intervenții cu scop de consolidare necorespunzătoare
- intervenții cu scop estetic sau de impermeabilizare neconforme
FORME DE MANIFESTARE/ASPECT
- consolidări cu silicon, cianoacrilați, plexiglas, spumă poliuretanică, incluziuni de fragmente din alte panouri vitrate

PROPUNERI DE TRATAMENT
-obturările anterioare realizate prin lipire cu adezivi: se îndepărtează prin metode fizico-chimice în mod specific tipului de adeziv utilizat conform
testelor de curățare.
-obturări încastrate în rețeaua din plumb :se îndepărtează chitul, se desfac profilele din plumb prin metode specifice și se indepărtează substratul
necorespunzator

NR.
CURENT

SIMBOL GRAFIC

COD

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

A.6.1
12

DEPUNERI ADERENTE DE RUGINĂ

B.6.1

IMAGINE FOTOGRAFICĂ

29

30
DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE
- apare predominant în zonele de contact cu structurile metalice ( ferramenta). Este o consecință a coroziunii ferramentei și altor elemente din fier
- lipsa măsurilor de conservare preventivă a ferramentei

FORME DE MANIFESTARE/ASPECT
- patine ce au în compoziție oxizi de fier, praf și alte tipuri de pulberi depuse pe suprafața internă sau externă a sticlei cu aspect opac, de colorație
roșiatică cu aderență foarte mare

PROPUNERI DE TRATAMENT
-îndepărtarea patinelor de pe suprafața sticlei fără strat de pictură prin metode fizico-chimice.

NR.
CURENT

SIMBOL GRAFIC

COD

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

A.5.1
13

B.6.2

SĂRURI INSOLUBILE – PATINE, CRUSTE

IMAGINE FOTOGRAFICĂ

31

DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE
- compoziția chimică a sticlei
- ape meteorice
- ape de condens
- factori de poluare climatici
- microclimat
- vestigii în săpătură arheologică
FORME DE MANIFESTARE/ASPECT
patine sau depozite sub formă de cruste având în compoziție săruri insoluble cu aderență mare și solubilitate scăzută. Au un aspect
lăptos/opalescent/opac sau de tip placă de email, de culori diferite funcție de compoziție. Sărurile precipitate pe suprafață au aspect de placă
uniformă sau o dispunere circulară, localizată. Joacă un rol autocatalitic în procesul de coroziune a substratului și/sau a stratului de pictură.
Perturbă lizibilitatea vitraliilor dar au și un rol protector (în funcție de compoziția chimică a sticlei, umiditate, pH-ul local).

PROPUNERI DE TRATAMENT
Îndepărtarea crustelor prin metode fizico-chimice cu monitorizare de laborator. Se pot utiliza metode mecanice pentru
înlăturarea pe straturi cu monitorizare sub stereomicroscop.
Suprafețele exterioare ușor opacizate sau cu patine ce nu împiedică însă lizibilitatea vitraliilor nu se supun procesului de
curățare prin metode fizico-chimice. Metodele de conservare preventive prevalează în acest caz.
Operațiunile de curățare în cazul sărurilor insolubile precipitate pe suprafața grisaille-urilor se execută numai în cazuri
speciale și numai prin metode dovedite a nu destabiliza stratul de pictură. Metodele uzuale mecanice sau chimice aplicate pe
stratul de pictură duc la distrugerea acestuia.

NR.
CURENT

SIMBOL GRAFIC

14

COD

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

A.5.1

IRIDISCENȚĂ

IMAGINE FOTOGRAFICĂ

31a

31b

DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE

- ape meteorice
- ape de condens
- factori climatici ( umiditate ridicată)
- microclimat
- vestigii în săpătură arheologică

FORME DE MANIFESTARE/ASPECT

- Coroziune manifestată prin efect de curcubeu. Apare ca urmare a difracției luminii și este determinată de structura lamelară a sticlei corodate.
. În stadii avansate este însoțită de exfolieri.

PROPUNERI DE TRATAMENT
-

Suprafețele exterioare iridiscente nu se curăță prin metode fizico-chimice.
Se vor lua măsuri de conservare curativă în vederea încetinirii procesului de degradare.

NR.
CURENT

15

SIMBOL GRAFIC

COD

A.7.1
B.7.1

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

COROZIUNE - IN VÂRF DE AC (MICRO-ALVEOLE) ,EXFOLIERI, CRATERE,
ALVEOLE, PATINE, CRUSTE
IMAGINE FOTOGRAFICĂ

33

32

35

34

36

DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE
- compoziția chimică a sticlei
- ape meteorice
- ape de condens
- factori de poluare climatici
- microclimat
- vestigii în săpătură arheologică
- intervenții de restaurare-conservare necorespunzătoare
FORME DE MANIFESTARE/ASPECT
- lipsa măsurilor de conservare duce în timp la disoluția totală a sticlei

PROPUNERI DE TRATAMENT
- consolidări in cazul degradărilor avansate cu pierderi importante de substrat ( dublaje de consolidare, consolidări cu alcoxizi etc)
- obligatoriu măsuri de conservare preventivă în vederea încetinirii procesului de degradare.

NR.
CURENT

SIMBOL GRAFIC

COD

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

C.1.1
16

FISURI, CRĂPĂTURI, LACUNE, SCOICI

C.1.2

IMAGINE FOTOGRAFICĂ

38
37
DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE
-

vandalism
calamități, razboaie
stres mecanic, vibrații, presiune,vânt, ranforsări insuficiente
stres termic
deficiențe de recoacere a stratului de pictură
corodarea profilelor din plumb
deformări ale profilelor din plumb
deformări sau subdimensionări ferramenta sau ancadramente din lemn
FORME DE MANIFESTARE/ASPECT

-fisuri, crăpături simple sau în rețea cu sau fără dislocări.
-lacune centrale sau perimetrale
PROPUNERI DE TRATAMENT
aplicarea de rășini epoxidice prin capilaritate
aplicare de silicon neutru pe marginea internă a crăpăturilor
banda de cupru adeziv se lipește pe marginile crăpăturilor de-a lungul crăpăturii. Lățimea totală a profilului simulat după cositorire
este de maxim 2mm. Se pot adăuga fire de sârmă de cupru pentru ranforsare-după caz. Sudurile se execută cu cositor. Metoda se aplică numai
pentru piesele la care introducerea unui "profil"suplimentar nu perturbă lizibilitatea și nu aduce prejudicii estetice
profile din plumb de 3mm se poziționează pe toată lungimea crăpăturilor. Se lipesc la capete cu cositor. Metoda nu se aplică decăt
dacă piesa permite încadrarea în rețea fără a utiliza metode de șlefuire și dacă introducerea unui "profil"suplimentar nu perturbă lizibilitatea și
nu aduce prejudicii estetice
în cazul scoicilor și lacunelor operațiunea se efectuează prin aplicarea de rășini epoxidice cu indice de refracție apropiat de cel al sticlei
în mulaje din ceară.Atât în cazul lacunelor cât și în cel al crăpăturilor nu se vor utiliza rășini sau silicon comerciale ( cu uscare UV, silicon cu
conținut de acid acetic, cianoacrilați etc). Se folosesc numai rășini și silicon dedicate, special concepute, cu rezultate cunoscute și care au fost
testate în timp.

NR.
CURENT

17

SIMBOL GRAFIC

COD

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

C.2.1

CRIZZLING
IMAGINE FOTOGRAFICĂ

DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE
- vicii de compoziție chimică în cadrul procesului de fabricare a sticlei

FORME DE MANIFESTARE/ASPECT
-în stadiul inițial suprafața sticlei are un aspect tulbure, încețoșat. Pe suprafață apar cristale alcaline sub formă de picături. Sticla are un aspect uleios,
alunecos la atingere. Picăturile se pot îndepărta prin spălare. În următoarea etapă de degradare picăturile devin aderente și nu mai pot fi îndepărtate. În
stadii avansate pe suprafață apare o rețea de crăpături fine. În lipsa măsurilor de conservare crăpăturile se adâncesc și straturile superficiale se
exfoliază. În stadiul final sticla se separă în fragmente.
PROPUNERI DE TRATAMENT
- aplicarea prin pensulație de rășină acrilică de concentrații diferite, consolidare cu fibră de sticlă sau poliesterică și realizarea unui dublaj izoterm
individual, ventilat, în cazul în care nu există sistem izoterm instalat

NR.
CURENT

18

SIMBOL GRAFIC

COD

C.3.1

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

DETERIORĂRI PRODUSE DE RADIAȚIILE UV/ BRUNAREA MANGANULUI
IMAGINE FOTOGRAFICĂ

41

41
DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE
- foto-oxidare a sticlei cu conținut de mangan (utilizat ca decolorant în procesul de fabricație) prin expunere la lumina solară, sub
efectul radiațiilor UV
- brunare datorată surselor de mangan din stratul arheologic în cazul vitraliilor descoperite în săpătură

FORME DE MANIFESTARE/ASPECT
-alterare cromatică a sticlei in tonalităti evolutive de la violet până la negru, insotita în stadii avansate de pierderea totală a transparentei și de
exfolieri ale sticlei. Are aspect de placă sau filamentar și un caracter ireversibil.
PROPUNERI DE TRATAMENT
- aplicarea de geluri/comprese ce conțin agenți de chelare specifici. Tratamentele utilizate au rezultate parțiale și procesul de deteriorare continuă în
lipsa unui dublaj izoterm total cu protecție UV, ventilat.

NR.
CURENT

19

SIMBOL GRAFIC

COD

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

C.4.1

BIODETERIORARE
IMAGINE FOTOGRAFICĂ

42

43
DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE
-

umiditate și temperatură cu valori ridicate
factori de poluare
depozite de natură organică pe suprafața sticlei
compoziția chimică a sticlei
neîntreținerea monumentului (lipsa măsurilor de conservare preventivă)
dublaje de protecție termică neventilate

FORME DE MANIFESTARE/ASPECT
- patine/depozite de diferite colorații: maro, bej, verde, portocaliu, coroziune, săruri minerale precipitate pe suprafața sticlei. Aceste manifestări
sunt însoțite de reducerea parțială sau totală a transparenței substratului.
PROPUNERI DE TRATAMENT
-

expertiză biologică urmată de tratament biocid specific
masuri de conservare curativă (monitorizare și schimbare microclimat) - protecție izotermă

NR.
CURENT

SIMBOL GRAFIC

20

COD

E.1.1

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

DEGRADĂRI ALE PROFILELOR ȘI REȚELEI DIN PLUMB - COROZIUNE

IMAGINE FOTOGRAFICĂ

44

46

45

DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE
- factori de poluare climatici
- microclimat
- acțiunea acizilor organici, coroziune electrochimică
- compoziție chimică deficitară

FORME DE MANIFESTARE/ASPECT
- Depuneri de săruri anorganice în general de culoare alba, pulverulente, însoțite de coroziunea substratului
– Prezența oxizilor sau carbonatului de plumb pe suprafața profilelor (patină netedă de culoare gri sau grialbicios) este un proces natural. Patina are un rol protector și nu se îndepărtează

PROPUNERI DE TRATAMENT

măsuri de sigilare ancadramente din lemn
inlocuire profile cu substrat corodat (completări și inlocuiri parțiale sau totale ale rețelei cu plumb cu o
compozitie cât mai apropiată de original) - măsuri de conservare preventivă

NR.
CURENT

SIMBOL GRAFIC
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COD

E.1.2

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

DEGRADĂRI
ALE
PROFILELOR
MICROCRĂPĂTURI / FISURI

ȘI

REȚELEI

DIN

PLUMB

-

IMAGINE FOTOGRAFICĂ

47

48

49

DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE
-

oboseală fizică a materialului
compoziție deficitară
condiții de microclimat
rezistență la tracțiune diferită plumb/cositor - vibrații, presiune
subdimensionare secțiuni profile
subdimensionare profile
lipsa ranforsărilor/ranforsări insuficiente
supraîncărcare panouri cu dublaje, triplaje etc

FORME DE MANIFESTARE/ASPECT
- fisuri sau crăpături vizibile prin observație directă sau utilizând lupă/ stereomicroscop
PROPUNERI DE TRATAMENT
- operațiunea se execută prin metode mecanice îndepărtând stratul superficial de oxizi/săruri și refăcând sudura moale cu cositor
- reparațiile se utilizează mai ales în cazul panourilor vitrate cu valoare artistică și istorică deosebită la care rețeaua din plumb are aceeași valoare
patrimonială ca și sticla din panourile vitrate
- profilele de perioadă modernă ce prezintă un număr mare de crăpături sau fisuri se vor înlocui total. Reparația acestora nu este decăt o măsură cu
caracter provizoriu

NR.
CURENT

22

SIMBOL GRAFIC

COD

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

DEGRADĂRI ALE PROFILELOR ȘI REȚELEI DIN PLUMB - DEFORMĂRI,

E.1.3
E.1.4
E.1.5

LACUNE PARȚIALE / TOTALE
IMAGINE FOTOGRAFICĂ

51
50

DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE
- vicii de concepție/design
- oboseală fizică a materialului
- compoziție deficitară
- subdimensionare secțiuni profile
- subdimensionare profile
- lipsa ranforsărilor/ranforsări insuficiente/deteriorate
- supraîncărcare panouri cu dublaje, triplaje etc
- legături de susținere rupte
- vânt, vibrații
- coroziune cu disoluția substratului
- vandalism
- calamități naturale, războaie
FORME DE MANIFESTARE/ASPECT
- profile din plumb deplasate din plan vertical
- profile lipsă parțial sau total
PROPUNERI DE TRATAMENT
- deformări: readucere în plan prin metode mecanice: se îndepărtează chitul de sub aripile profilelor, se pun panourile în plan
orizontal 24h după care se rechituie. Profilele de perioadă modernă ce prezintă deformări importante (> 5-6 cm pe o distanță de
30 cm) se vor înlocui total. Reparația acestora nu este decăt o măsură cu caracter provizoriu
- lacune parțiale: completări utilizând metode fizice. Se îndepărtează stratul superficial de oxizi/săruri, se îndepărtează profilele
corodate sau lipsă și se înlocuiesc cu unele noi de același tip, dimensiuni și compoziție - refăcând sudurile cu cositor. Metoda de
reparație se aplică mai ales panourilor vitrate cu valoare artistică și istorică deosebită la care rețeaua din plumb are aceeași
valoare patrimonială ca și sticla din panourile vitrate.Sudurile moi cu cositor se refac întocmai în tehnica de realizare a panoului
original.
- lacune totale: se demontează toate profilele și se înlocuiesc cu unele noi de aceleași dimensiuni, profilatură și compoziție.
Desenul rețelei se reface conform fotografiilor, acuarelelor sau schițelor originale. Metoda se aplică panourilor vitrate a căror
rețea de plumb prezintă degradări ireversibile.

NR.
CURENT

SIMBOL GRAFIC

COD

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

COROZIUNE BARLOTIERE, PLATBANDE DE MASCARE,

23

F.1.1

CONTRAVÂNTUIRI,

VENTILAȚII,

RAME,

PENE,

ȘURUBURI,

PLASE DE PROTECȚIE
IMAGINE FOTOGRAFICĂ

52

54

53

55

56
DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE

-

microclimat
factori de poluare
coroziune electrochimică
utilizarea de materiale incompatibile în protejarea suprafețelor
vicii de acoperire / pelicule de protectie aplicate neglijent
nerespectarea procedurilor de protecție a suprafețelor metalice
FORME DE MANIFESTARE/ASPECT
- suprafețele metalice pot pezenta coroziune activă sau pasivă- rugină de culoare portocalie sau roșu-brun, cu aspect mat, rugos. În stadii avansate
coroziunea se manifestă prin apariția de cratere, fisuri, disoluția materialului
PROPUNERI DE TRATAMENT

contravântuiri, platbande, pene, șuruburi corodate - operațiunea se execută prin metode mecanice/chimice: se curăță stratul de rugină prin sablare cu
agent de sablare slab abraziv ( feronerie de perioadă modernă) sau tratamente cu convertori și inhibitori de rugină ( feronerie istorică). Se acoperă cu un strat de
rășină acrilică.
rame corodate -metode mecanice/chimice: se curăță stratul de rugină prin sablare cu agent de sablare slab abraziv ( feronerie de perioadă modernă) sau
tratare cu solvenți ce conțin inhibitori/convertori de rugină (feronerie istorică). Se acoperă cu un strat de rășină acrilică la interior și grund anticoroziv urmat de
ceară / vopsea negru mat pe bază de ulei la exterior. Stratul protector exterior se alege în funcție de modalitatea de protecție anticorozivă specifică perioadei de
realizare a ferramentei
-în cazul plaselor de protecție se curăță depunerile de rugină, se tratează anticoroziv și se acoperă după caz cu grund, vopsea pulbere electrostatică/vopsea de
ulei negru mat/ceară. Stratul protector exterior se alege în funcție de modalitatea de protecție anticorozivă specifică perioadei de realizare a ferramentei.

NR.
CURENT

SIMBOL GRAFIC

COD

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

F.1.2 DEFORMĂRI ȘI MODIFICARI ÎNTÂLNITE LA: BARLOTIERE, PLATBANDE DE
MASCARE, CONTRAVÂNTUIRI, VENTILAȚII, RAME, PENE, ȘURUBURI, PLASE DE

24

PROTECȚIE
IMAGINE FOTOGRAFICĂ

57

58

59

60

DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE
- vicii de concepție ( sub sau supra-dimensionare)
- intervenții necorespunzătoare executate în timp
- reparații executate de persoane neautorizate
FORME DE MANIFESTARE/ASPECT
- contravântuiri deformate (îndoite), rame cu deformări structurale, plase de protecție cu ancadramente metalice îndoite datorită subdimensionării, ventilații
adăugate în cadrul unor intervenții anterioare fără a respecta modalitatea de compartimentare originală, plase de protecție din sârmă cu lacune
PROPUNERI DE TRATAMENT
Se îndreaptă barele, platbandele metalice și ramele deformate folosind instrumente și tehnici de deformare specifice prelucrării fierului forjat.
Contravântuirile subdimensionate se înlocuiesc cu unele corect dimensionate realizate din oțel, alamă sau fosfor-bronz.
În cazul ramelor deformate se vor suplimenta ranforsările cu elemente de rezistență de natură să consolideze zonele în care ramele au suferit
deformări. Ramele ce prezintă deformări ce pun în pericol integritatea structurală a panourilor vitrate și care nu au valoare istorică se înlocuiesc cu rame din
oțel, alamă sau fofor-bronz corect dimensionate, cu aceleași compartimentări ca și ferramenta originală.
Ventilațiile modificate (balamale, sisteme de închidere) se vor readuce la starea inițială în măsura în care există desene/schițe/fotografii ale
ferramentei originale și aduc prejudicii lizibilității vitraliului. Ventilațiile adăugate ulterior realizării ferramentei, executate prin îndepărtarea unor părți din
panourile vitrate se readuc la starea originală pentru a reda integritatea operei de artă. Nu se vor adăuga ventilații noi decât în urma realizării unor studii de
mediu ( monitorizare temp, U, UR) care să ateste necesitatea acestui lucru și fără a îndepărta părți din panourile vitrate.
Feroneria istorică modificată cu ocazia restaurărilor anterioare se readuce la starea originală doar dacă aceste modificări perturbă lizibilitatea
panourilor vitrate sau prin modul de realizare reprezintă un element de risc pentru integritatea structurală a acestora. Aceste intervenții fac parte din istoria
obiectului de artă și reprezintă etape de natură să aducă informații importante din punct de vedere arhitectural, artistic și istoric.
Plase de protecție: se utilizează instrumente și tehnici de formare specifice prelucrării fierului forjat. Cadrele de prindere deformate prin
subdimensionare se înlocuiesc cu unele dimensionate corect.

NR.
CURENT

SIMBOL GRAFIC

COD

F.1.1
25

F.1.3

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

ELEMENTE DE FERONERIE ABSENTE: BARLOTIERE, PLATBANDE DE
MASCARE, CONTRAVÂNTUIRI, RAME, PENE, ȘURUBURI, PLASE DE
PROTECȚIE

IMAGINE FOTOGRAFICĂ

61

62

63

DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE
-

consolidare structurală deficitară
stadii de coroziune avansată urmată de desprinderea elementelor metalice
reparații executate de persoane neautorizate
FORME DE MANIFESTARE/ASPECT

- elemente metalice structurale (fragmente de rame, barlotiere, platbande de mascare, pene) sau cu rol de consolidare (contravântuiri, platbande
de ranforsare) care lipsesc din faza de montaj inițial sau care s-au desprins sau au fost dislocate pe parcursul existenței panourilor vitrate. Acest
fapt duce la degradarea vitraliilor prin deformări și deplasări din plan vertical, ruperea profilelor din plumb și spargerea pieselor din sticlă

PROPUNERI DE TRATAMENT
- completarea ferramentei parțial/total lipsă. Platbandele de susținere (barlotiere) și cele de mascare se dimensionează și se realizează fante de
prindere cu pene/ șuruburi. Stratul protector exterior se alege în funcție de modul de tratament anticoroziv specific perioadei de realizare a
ferramentei. Contravântuirile se dimensionează și se prelucrează (formare pe contur). Se amplasează in acceași poziție cu cele originale cu
excepția panourilor cu deficit structural în care este necesară suplimentarea și repoziționarea lor astfel incât să nu aducă atingere lizibilității
panourilor. Penele de fixare lipsă se reconstituie conform originalului. Plasele de protecție se execută conform cu schițe/desene/fotografii după
original. Compartimentarea acestora trebuie să corespundă întocmai cu cea a vitraliilor pentru a reduce efectul de paralaxă. Ancadramentele
gotice de tip flamboyant se protejează individual pentru a nu distruge lizibilitatea menourilor și a mulurilor. Se construiesc plase de protecție
pentru fiecare ancadrament în parte- cu sisteme de prindere către interiorul mulurilor/ menourilor

NR.
CURENT

SIMBOL GRAFIC

26

COD

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

F.1.4

LEGĂTURI DE SUSȚINERE DIN PLUMB/CUPRU RUPTE SAU ABSENTE

IMAGINE FOTOGRAFICĂ

64

65

DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE
- vibrații, presiune
- vandalism, cataclisme, războaie
- oboseală fizică
- vicii de realizare a sudurilor
- stres termic
- deformări panouri vitrate

FORME DE MANIFESTARE/ASPECT
Platbande din plumb rupte, puncte de sudură desprinse, platbande sau sârme de legătură total lipsă

PROPUNERI DE TRATAMENT
- Legăturile din plumb / sârmă de cupru se dimensionează și se sudează de panouri în zonele de intersecție ale rețelei din plumb după ce în
prealabil profilele au fost curățate în intersecțiile de fixare de oxizi sau cruste.

NR.
CURENT

SIMBOL GRAFIC

COD

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

JGHEABURI DE CONDENS, GLAFURI, LĂCRIMARE DETERIORATE

F.1.5

27

IMAGINE FOTOGRAFICĂ

67

66

68
DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE
-

eroziune jgheaburi din piatră
coroziune elemente metalice
intervenții de conservare-restaurare necorespunzătoare - reparații executate de persoane neautorizate

FORME DE MANIFESTARE/ASPECT
- din jgheaburile de condens erodate rămân vizibile numai amprentele.
- părți metalice deformate sau lipsă. Jgheaburile nu mai prezintă impermeabilitate la apă ( fisuri, lacune, suduri desprinse).Suprafețe corodate prin
electrocoroziune. Degradări vizibile ale zidăriei și ancadramentelor din piatră, însoțite de igrasie, prezența biodeteriogenilor
PROPUNERI DE TRATAMENT
-jgheaburi metalice:operațiunea se execută prin metode mecanice: se curăță stratul de oxizi și săruri insolubile, se completează elementele lipsă sau
deteriorate folosind materiale compatibile ( tablă de zinc, plumb). Acestea se confecționează folosind instrumente și tehnici de lucru specifice în
tinichigerie și prelucrarea fierului forjat
-jgheaburi din piatră (prevăzute în ancadramente): se îndepărtează materialele de umplutură ( cărămizi, mortar) și se reface sistemul de drenaj
exterior. Jgheaburile din piatră complet erodate se reconstituie pe formele inițiale sau se confecționează un nou sistem de colectare și drenaj din
plumb. Dacă există suspiciunea de biodeteriorare se recomandă expertiză microbiologică

NR.
CURENT

SIMBOL GRAFIC
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COD

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

F.1.6

JGHEABURI DE CONDENS LIPSĂ

IMAGINE FOTOGRAFICĂ

69

DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE
-

stadiu de eroziune avansată a ancadramentelor din piatră
vicii de montaj ferramenta
intervenții de conservare-restaurare necorespunzătoare
reparații executate de persoane neautorizate

FORME DE MANIFESTARE/ASPECT
- lipsa totală a jgheaburilor sau a altor sisteme de acumulare și drenaj ale apei de
condens. Degradări vizibile ale zidăriei și ancadramentelor din piatră, biodeteriorare.
PROPUNERI DE TRATAMENT
- se execută un nou sistem de preluare a apelor de condens constând din jgheab de condens, glaf exterior, interior, lăcrimar, drenă exterioară- .
Se amprentează ancadramentul. Jgheaburile se realizează din plumb. Partea inferioară se tratează în vederea carbonatării. Prinderea în zidărie
se face cu mortar fără ciment și mastic poliuretanic. Dacă există suspiciunea de biodeteriorare se recomandă expertiza biologică

NR.
CURENT

29

SIMBOL GRAFIC

COD

H.1.1

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

CHITURI PULVERULENTE, HIDROIZOLAȚIE CU LACUNE

H.1.2
IMAGINE FOTOGRAFICĂ

70

DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE
-

degradarea uleiurilor din compoziția chitului îmbătrânit
etanșare necorespunzătoare ( compoziție chit sau tehnică de aplicare)

FORME DE MANIFESTARE/ASPECT
- chituri cu aspect pulverulent, durizate, suprafețe neizolate vizibile sub aripile profilelor. Depuneri de carbonat de calciu pe suprafața sticlei. Apele
meteorice se scurg pe suprafața internă a vitraliilor deteriorând ambrazurile, ancadramentele și zidăria la baza acestora.
PROPUNERI DE TRATAMENT
- operațiunea de reâmprospătare a chitului se execută prin aplicarea unor pelicule de chit semi-lichid în mod repetat până la saturație. Se iau măsuri de
curățare permanentă a reziduurilor de ulei. Se aplică pe fața exterioară a profilelor- pe suprafața sticlei fără strat de pictură.
- zonele lacunare se completează cu chit cu compoziție specifică de restaurare. Nu se utilizează chituri comerciale cu adaosuri de rășini naturale sau
sintetice, ulei de in sicativat, ipsos sau ciment.
- în cazul vitraliilor ce prezintă lacune extinse sub aripile profilelor se va proceda la rechituirea integrală a panoului (operațiune executată pe fața fără
strat de pictură)
- metoda de rechituire nu se aplică la vitraliile istorice protejate cu sisteme izoterme. Lacunele în acest caz se completează cu lână din plumb

NR.
CURENT

30

SIMBOL GRAFIC

COD

DENUMIREA TIPULUI DE DEGRADARE

I.1.1

LACUNE ZIDĂRIE PERIMETRALĂ / PERVAZE DETERIORATE

IMAGINE FOTOGRAFICĂ

71

72
DESCRIEREA CAUZELOR TIPULUI DE DEGRADARE
- jgheaburi de condens și glafuri deteriorate sau lipsă
- mișcări seismice
- vibrații datorate exploziilor
- deteriorări hidroizolație vitralii
- trafic rutier
- vicii de montaj

FORME DE MANIFESTARE/ASPECT
- discontinuități la nivelul zidăriei perimetrale
- pervaze de zidărie distruse
PROPUNERI DE TRATAMENT
- chituire lacune cu mortar de var
- refacere pervazuri cu cărămidă plină/mortar de var
- nu se utilizează mortare comerciale cu conținut de ciment

FOTOGRAFII

1 H.A.STUDIO - Biserica romano-catolică Piaristă, Timișoara
2 H.A.STUDI - Biserica romano-catolică Piaristă , Timișoara
3 H.A.STUDIO - Biserica romano-catolică Piaristă, Timișoara
4 H.A.STUDIO - Biserica romano-catolică Piaristă, Timișoara
5 AMAGA - Biserica Sf. Ierarh Nicolae Amza, București
6 H.A. STUDIO - Mănăstirea romano-catolică Maria Radna, Lipova - Arad
7 H.A. STUDIO - Biserica romano-catolică Piaristă, Timișoara
8 H.A. STUDIO - Biserica romano-catolică Piaristă, Timișoara
9 G. ANCORA - Templul Unirea Sfîntă , București
10.H.A. STUDIO - Biserica romano-catolică Millenium, Timișoara
11.H.A. STUDIO - Biserica romano-catolică Millenium, Timișoara
12.H.A. STUDIO - Biserica romano-catolică Millenium, Timișoara
13. AMAGA - Biserica Sf. Spiridon Nou, București
14.H.A. STUDIO - Biserica romano-catolică Millenium, Timișoara
15.H.A. STUDIO - Biserica romano-catolică Millenium, Timișoara
16.H.A. STUDIO - Biserica romano-catolică Millenium, Timișoara
17.H.A. STUDIO - Biserica romano-catolică Sf. Vendelin, Jimbolia
18. G. ANCORA - B. Lipova, Templul Unirea - București
19.H.A. STUDIO - Biserica romano-catolică Millenium, Timișoara
20.H.A. STUDIO - Biserica romano-catolică Millenium, Timișoara
21.H.A. STUDIO - Catedrala romano-catolică Sf. Gheorghe, Timișoara
22.G.ANCORA - Biserica Albă , București
23.H.A.STUDIO - Foto credit Fernando Pizano, Catedrala din Lincon, Anglia
24.H.A. STUDIO - Biserica romano-catolica Santana, Jud. Arad
25 H.A. STUDIO - Biserica romano-catolică Millenium, Timișoara
26 H.A. STUDIO - Biserica romano-catolică Millenium, Timișoara
27.H.A. STUDIO - Biserica romano-catolică Sf. Vendelin, Jimbolia
28 AMAGA - Biserica Sf. Ierarh Nicolae Amza, București
29 G. ANCORA - Biserica Albă , București
30 H.A.STUDIO - Foto credit Fernando Pizano, Catedrala din Leon, Spania
31 H.A.STUDIO - Foto credit Fernando Pizano, Catedrala din Lincon, Anglia
31a H.A. STUDIO – Biserica romano-catolică Millenium, Timișoara
31b H.A. STUDIO – Biserica ortodoxă Buna Vestire, Brăila
32.H.A.STUDIO - Foto credit Fernando Pizano, Biserica din Haina, Germania
33.H.A.STUDIO - Foto credit Fernando Pizano, Catedrala din Lincon, Anglia
34. H.A.STUDIO - Foto credit Fernando Pizano, Catedrala din Lincon, Anglia
35.H.A.STUDIO - Foto credit Fernando Pizano, Catedrala din Lincon, Anglia
36.H.A.STUDIO - Foto credit Fernando Pizano, Biserica din Haina, Germania
37.H.A. STUDIO - Biserica romano-catolică Millenium, Timișoara
38. G.ANCORA - Casa Macca , București
39.H.A.STUDIO - Casa Nicolae Minovici, București
40. H.A.STUDIO - Foto credit Fernando Pizano, Catedrala din Lincon, Anglia
41.H.A.STUDIO - Foto credit Fernando Pizano, Catedrala din Lincon, Anglia
42..H.A.STUDIO - Foto credit Fernando Pizano, Biserica din Haina, Germania
43.H.A.STUDIO - Foto credit Fernando Pizano, Biserica Sf. Neot, Anglia
44.H.A.STUDIO - Foto credit Fernando Pizano, Biserica din Haina, Germania

45.H.A.STUDIO - Foto credit Fernando Pizano, Biserica din Haina, Germania
46.H.A.STUDIO - Foto credit Fernando Pizano, Biserica din Haina, Germania
47.H.A.STUDIO - Biserica romano-catolică din Bobda, Jud.Timiș
48.H.A.STUDIO - Biserica romano-catolică din Bobda, Jud.Timiș
49.H.A.STUDIO - Biserica romano-catolică din Bobda, Jud.Timiș
50.G. ANCORA - Conacul Ghica, Ghergani
51.G. ANCORA - Templul Coral , București
52.H.A.STUDIO - Foto credit Fernando Pizano, Catedrala din Avila, Spania
53.H.A.STUDIO - Foto credit Fernando Pizano, Catedrala din Leon, Spania
54.H.A.STUDIO - Foto credit Fernando Pizano, Catedrala din Lincon, Anglia
55.H.A.STUDIO - Foto credit Fernando Pizano, Catedrala din Lincon, Anglia
56.AMAGA - Biserica Sf. Spiridon Nou, București
57.H.A. STUDIO - Catedrala romano-catolică Sf. Gheorghe, Timișoara
58.G. ANCORA - Biserica. M.Sighișoara
59.G. ANCORA - Biserica. M.Sighișoara
60.H.A. STUDIO - Catedrala romano-catolică Sf. Gheorghe, Timișoara
61.H.A. STUDIO - Biserica romano-catolică Millenium, Timișoara
62.H.A. STUDIO - Biserica Evanghelică, Sebeș
63.G. ANCORA - Biserica. M.Sighișoara
64.H.A.STUDIO - Biserica romano-catolică Piaristă, Timișoara
65.H.A.STUDIO - Biserica romano-catolică, Lipova
66.H.A.STUDIO - Biserica romano-catolică, Lipova
67.H.A. STUDIO - Biserica Evanghelică, Sebeș
68.H.A. STUDIO - Catedrala romano-catolică Sf. Gheorghe, Timișoara
69.H.A. STUDIO - Biserica Evanghelică, Sebeș
70.H.A. STUDIO - Biserica romano-catolică Millenium, Timișoara
71.H.A. STUDIO - Biserica romano-catolică Millenium, Timișoara
72.H.A. STUDIO - Biserica Evanghelică, Sebeș

ETIOPATOGENIA VITRALIILOR
TIPURI DE DEGRADĂRI ȘI CAUZE

Nivelul

la

care

se

prezintă degradarea

Prezentarea

tipul

de degradare

Codul

Cauzele tipului de degradare

tipului de
degradare

1
Strat

de

pictură

A.1.1

(grisaille) în curs

B.1.1

de exfoliere

Strat

de

pictură

(grisaille)
pulverulent

DEGRADĂRI

LA

NIVELUL

Pierdere

totală

STRATULUI

DE

strat de pictură

PICTURĂ

AL

(grisaille)

ȘI

- compoziție necorespunzătoare a
grisaille-ului
- temperatură de ardere insuficientă
- utilizarea de borax în compoziția
fluxului
- stres termic
- coroziune

SUBSTRATULUI
(STICLĂ)

Pierdere

totală

strat de pictură
(email)
2

Suprapuneri
de
mortare, zugrăveli

A.2.1,
A.2.2
B.2.1,

-intervenții accidentale, reparații sau
restaurări fără o protecție prealabilă a
suprafețelor vitrate

B.2.2
3

4

Reziduuri de chit,
uleiuri
polimerizate

A.3.3

Stropi sau pelicule
de vopsea

A.3.3,

B.4.1

A.3.6

- accidente pe parcursul unor operațiuni
de conservare-restaurare

-intervenții accidentale, reparații sau
restaurări fără o protecție prealabilă a
suprafețelor vitrate

B.4.1
5

6

Depuneri aderenteexcremente
de
păsări

A.3.2

Pelicule degradate
consolidanți

A.3.5,

B.3.1

A.3.6
A.3.7

-lipsa plaselor de protecție sau a
sistemelor izoterme

- intervenții de restaurare-conservare
care s-au dovedit a fi necorespunzătoare
în timp

Simbol grafic

Nivelul

la

care

se

prezintă degradarea

Prezentarea

tipul

de degradare

Codul

Cauzele tipului de degradare

Simbol grafic

tipului de
degradare

7

Obturări de lacune

A.4.1

cu

B.5.1

sticlă

neconformă,
plexiglas,

8

policarbonat, tablă

- intervenții de restaurare-conservare cu

etc)

scop de consolidare necorespunzătoare -

Obturări de lacune

A.3.3,

intervenții cu scop estetic sau de

ceară,

A.3.4

consolidare

A.4.1,

neautorizate

cu

chit,

parafină

realizate

de

persoane

B.5.1
9

10

DEGRADĂRI

LA

Reziduuri

de

A.3.7,

silicon,

A.4.1

NIVELUL

adezivi:

STRATULUI

DE

spumă

PICTURĂ

AL

poliuretanică,

ȘI

SUBSTRATULUI

cleiuri

(STICLĂ)

Depuneri

B.5.1

de

rugină

A.5.1
B.5.1

- ferramenta corodată
-alte elemente corodate din fier de la
nivelul fațadei

11

Depuneri de săruri
insolubile
(picături, dâre) cu
aspect încețoșat,
matizat,
uneori
iridescent

A.5.1,
A.7.1
B.6.2,
B.7.1

12
Coroziune stadiu
incipient (pierdere
ușoară
de
transparență,
matizare)

Coroziune stadiu
mediu
(aspect
lăptos, înțepături
în vârf de ac,
microalveole,
iridiscență)

Coroziune
avansată (cratere,
disoluția
substratului,
iridiscență însoțită
de
exfolieri)
Depuneri de săruri
insolubile
sub
formă de plăci cu
aspect opac, rugos
(cruste).

- ape meteorice
- ape de condens
- factori climatici ; poluare
- microclimat
- compoziția chimică a sticlei
- sisteme izoterme greșit concepute
- intervenții anterioare neconforme

Nivelul

la

care

se

prezintă degradarea

Prezentarea

tipul

de degradare

Codul

Cauzele tipului de degradare

Simbol grafic

tipului de
degradare

13

Crăpături, fisuri

C.1.1

14

Lacune

C.1.2

Scoici în sticlă fără

C.1.2

DEGRADĂRI
15

16

LA

NIVELUL
STRATULUI

DE

PICTURĂ

AL

ȘI

strat de pictură

- vandalism
- calamități și războaie
- stres mecanic (vibrații, presiune)
- stres termic
- vicii de recoacere a sticlei pictate
- deformări profile din plumb
degradări
ferramenta

sau

ancadramente din lemn

SUBSTRATULUI

Scoici în stratul de

(STICLĂ)

pictură

D.1.2

17

Biodeteriorare

C.4.1

- umiditate și temperatură ridicate
- factori de poluare
- sisteme izoterme greșit concepute

18

Reintegrări

A.3.5,

cromatice la rece

A.3.6

degradate

A.3.7,

- microclimat
- condens
- intervenții necorespunzătoare

sau

neconforme

A.4.1
B.5.1

19

Coroziune,

E.1.1,

Microcrăpături,

E.1.2

fisuri

DEGRADĂRI ALE
PROFILELOR DIN
PLUMB
20

Deformări

21

Legături de
susținere
plumb rupte

E.1.3

F.1.4
din

- factori de poluare, microclimat
- acizi organici
- oboseală fizică a materialului
- compoziție chimică deficitară
- rezistență la tracțiune diferită
plumb/cositor
- vibrații
- subdimensionare profile
lipsa
ranforsărilor/ranforsări
insuficiente
- supraîncărcare panouri cu dublaje,
triplaje etc
- vicii de concepție/design
- oboseală fizică a materialului
- compoziție chimică deficitară
- subdimensionare profile
lipsa
ranforsărilor/ranforsări
insuficiente/deteriorate
- supraîncărcare panouri cu dublaje,
triplaje etc
- lacune parțiale/totale sticlă
- legături de susținere rupte
vibrații, presiune
oboseală fizică
vicii de realizare a sudurilor
stres termic
deformări panouri vitrate
vandalism, cataclisme, războaie

Nivelul la care se prezintă

Prezentarea

degradarea

tipul

Codul tipului
de

Cauzele tipului de degradare

Simbol grafic

de degradare

degradare
22

DEGRADĂRI ALE
PROFILELOR DIN
PLUMB

Legături de
susținere din
plumb lipsă

F.1.4

vibrații, presiune,
oboseală fizică,
vicii de realizare a sudurilor
stres termic
deformări structurale
vandalism, cataclisme, războaie

23

DEGRADĂRI
HIDROIZOLAȚIE
(CHITURI DE
ETANȘARE)

Chituri
durizate,
pulverulente,
cu lacune

H.1.1
H.1.2

- vechimea chitului
-compoziția chitului
- tehnică de aplicare necorespunzătoare

ALTE SIMBOLURI GRAFICE UTILIZATE ÎN RELEVEELE DE CONSERVARE
N
Or
r
d
.
1

PIESE ORIGINALE

2

PIESE ÎNLOCUITE ÎNAINTE DE SEC XIX

3

4

PIESE ÎNLOCUITE ÎN SEC XIX

PIESE ÎNLOCUITE ÎN CURSUL ULTIMEI RESTAURĂRI

PIESE INVERSATE
5

DICȚIONAR DE TERMENI TEHNICI

BARLOTIERĂ– eng. ironwork, fr. Barlotiere – vezi PLATBANDĂ DE SUSȚINERE
BRUNARE (SOLARIZARE) – eng. browning ; fr. brunissement- pierdere parțială sau totală de
transparență a sticlei incolore sau purpurii determinată de foto-oxidarea manganului sub acțiunea radiațiilor
UV. Fenomenul este întâlnit atât la vitralii in situ cat și la fragmentele provenite din săpături arheologice la
care cauza este de natură externă. In fazele inițiale se caracterizează prin apariția unei colorații violet
(solarizare). In stadii avansate apar pete, incluziuni (filamente) ramificate sau cratere cu colorație brun
până la negru.
CAME DIN PLUMB– eng. Calme, Came, gr. Kalamos, lt. Calamus vezi PROFILE DIN PLUMB
CONTRAVÂNTUIRE – fr.vergette, eng. tie-bar, saddle bar – tijă metalică cu profil rotund sau pătrat/
dreptunghiular, rectilinie sau cu curburi, fixată perpendicular pe înălțimea ferestrei în montanții laterali ai
ramelor sau pereții zidăriei, montată în interior sau în exterior, de care sunt prinse panourile direct prin
suduri cu cositor sau cu ajutorul platbandelor de fixare din plumb sau cupru.
COROZIUNE –eng. corrosion, fr. alteration - proces de degradare a sticlei ; cele mai obișnuite forme de
manifestare sunt exfolierile și eroziunile sub formă de cratere și microalveole însoțite în multe cazuri de
cruste. Poate să apară pe ambele fețe ale sticlei.
CRIZZLING – eng. crizzling; crisseling – instabilitate chimică a sticlei datorată unui dezechilibru în
compoziție ( alcali în exces sau stabilizator în cantitate mică). În stadii avansate și în condiții de umiditate
excesivă se dezvoltă o rețea extinsă de crăpături pe suprafața sticlei.
CULORI DE DIFUZIE – eng. silver stain, fr. jaune d’argent - colorație obținută prin aplicarea unei săruri
de argint pe suprafața sticlei. Culoarea după ardere variază de la galben- verzui la portocaliu.
DALLE DE VERRE – fr. dalle de verre - tehnică de realizare a unor panouri decorative din sticlă
asemănătoare tehnicii mozaicului, realizată prin imbinarea unor plăci din sticlă de formă pătrată sau
dreptunghiulară cu o grosime de pana la 3 cm, de suprafață mare (400-900 cmp), fixate între ele cu mortare
sau rășini epoxidice.
DUBLAJ –eng. plating, fr. doublage – modalitate de consolidare a sticlei cu crăpături în "pânză de
păianjen" ce constă în introducerea în rețea a unei sticle de 1mm grosime (de aceeași formă , termoformată
după caz) sau altui material compatibil fixate pe partea exterioară a piesei de sticlă originale.
EMAIL – eng enamel, fr email- compus vitros apărut în secolul XVI obținut din sticlă colorată cu oxizi
metalici și fondant, sub formă de pulbere. În amestec cu un mediu de pictură se aplică prin pensulație.
FERRAMENTA – it.ferramenta - totalitatea elementelor metalice cu rol de fixare și susținere a panourilor
vitrate în ambrazurile ferestrelor.
FONDANT – eng. flux , fr. fondant- compus cu rol de scădere a temperaturii de fuziune a grisaille-urilor
cu substratul (sticla).
GRISAILLE - fr. grisaille –tehnică de pictură executată în întregime în tonuri monocrome calde sau reci
GRISAILLE* - fr. grisaille – compus vitros având în compoziție oxizi metalici și un fondant. Are un
aspect opac ; tonalitatea se poate modifica prin diluție cu apă, oțet, uleiuri aromatice etc.
HAFTBLEI – germ. Haftblei – platbande din plumb de aproximativ 100x5mm folosite pentru a susţine
panourile vitrate prin intermediul contravântuirilor. Aceste elemente sunt sudate cu cositor de panoul vitrat
în intersecţiile reţelei din plumb pe direcție verticală, paralel și în dreptul contravântuirilor. Se răsucesc în
jurul acestora formând o legătură de susţinere pentru panoul vitrat.
IRIDISCENŢĂ – eng. iridescence, fr.irisation – efect de curcubeu a cărui percepţie se schimbă în funcţie
de unghiul sursei de lumină. Se datorează difracției luminii la trecerea acesteia prin straturile lamelare de
sticlă degradată sau silicaților depuși pe suprafață.
LANSETĂ – eng. lancet, fr. lancette – formă de ambrazură specifică stilului gotic. Vârful lansetei are
aspect de vârf de lance având formă de arc frânt.
MONTAJ OLANDEZ – eng. Dutchman repair – metodă folosită în trecut de mascare a crăpăturilor cu
ajutorul unor platbande din plumb (profile false).
MONTAJ TIFFANY – eng. Tiffany repair, fr. technique Tiffany – tehnică de asamblare a sticlei inventată
în secolul XIX ce constă în acoperirea pe contur a sticlei cu o bandă din cupru. Fragmentele de sticlă având
pe contur banda din cupru se unesc prin sudură în șnur continuu utilizând cositor. Aspectul este cel al unui
profil din plumb de lățime mai mică.
OCULUS (lat) – deschidere circulară individuală sau situată în centrul rozasei.

PANOU VITRAT – eng. stained glass panel, fr. panneau de vitrail – ansamblu format din piese de sticlă și
profile din plumb ce constituie un element dintr-un vitraliu. Cel mai des are formă de patrulater dar poate
avea și marginile curbate ( vârf de lansetă, arc în plin cintru, oculus).
PLASĂ DE PROTECŢIE – eng. wire guard, fr.protection grillagee – structură metalică realizată din bare
cu profil rotund sub forma unui cadru pe care se fixează plasă sau tije din sârmă, realizată din materiale
feroase sau neferoase, cu rol de protecţie antivandalism.
PLATBANDĂ DE MASCARE – fr. feuillard. - platbandă metalică de aceleasi dimensiuni cu barlotiera
dar cu grosime mult mai mică ( aprox 3mm) cu rol de prindere a panourilor vitrate și de mascare . Prezintă
o serie de fante sau găuri pe toată lungimea sa prin care trec șuruburi sau cleme de susţinere a panourilor
vitrate. Împreună cu celelalte elemente metalice (barlotiere, contravântuiri etc) formează feroneria sau
ferramenta.
PLATBANDĂ DE SUSŢINERE (BARLOTIERĂ) – eng. ironwork, fr. barlotiere – platbandă din fier
(oțel), rectilinie, cu grosime de până la 2cm și lungime medie de 100cm cu rol de segmentare și susţinere a
panourilor vitrate. Prezintă o serie de găuri/fante prin care trec fie șuruburi nituite fie cleme de susținere a
panourilor vitrate.
PROFILE DIN PLUMB – eng. Calme, Came, gr. Kalamos, lt. Calamus – profile din plumb cu secţiune în
formă de H, turnate, laminate sau extrudate folosite pentru a susţine piesele din sticlă ce compun un panou
vitrat. Partea din mijloc este denumită inimă sau miez, iar partea care acoperă sticla aripă sau bordură.
PROFIL T – eng. Tee-bar – profil în formă de T montat între panouri, fixat perimetral în rame metalice
sau direct în zidărie, cu rolul de a transfera greutatea vitraliilor asupra ramei și/sau ambrazurilor.
REŢEA FLAMBOYANTĂ – eng. tracery, fr ajour de reseau, reseau flamboyante – formă de rețea
traforată specifică arhitecturii gotice
REŢEA TRAFORATĂ – eng. tracery, fr ajour de reseau - reţea cu elemente traforate în general în piatră
sau lemn de forme diferite în funcţie de stil, perioadă și amplasare. Exemplu de forme regăsite în reţea:
trilob, cvadrilob, polilob, picătură de apă, flacără, burduf, spandrel.
ROZETĂ/ROZASĂ – eng. rose/ wheel, fr. rose, rosace – deschidere circulară cu diametru mai mare de
50cm, în multe cazuri situată deasupra portalurilor, ce poate avea în interior traforaje în formă de reţea
(forme complexe de petale, roată).
SISTEM DE PROTECŢIE IZOTERMĂ – eng. isothermal glazing system, fr. verriere de doublage –
modalitate de protecție a vitraliilor ce formează un “perete” protector ventilat, montat paralel cu vitraliile
către interior sau exterior. Sistemele izoterme se individualizează funcţie de caracteristicile ambrazurilor,
ferramentei, condiţiilor de climat sau microclimat etc.
SOLARIZARE – eng. solarization, fr.solarisation – vezi BRUNARE
STICLA FLOAT – eng. float glass ; fr. verre flotté – foaie de sticlă cu suprafaţă plană, uniformă ca
grosime, fără bule de aer, cu un finisaj neted lucios pe ambele fețe. Sticla se obţine industrial prin
procedeul Pilkington, conform căruia sticla în stare vâscoasă este turnată pe o baie de staniu.
STICLĂ LAMINATĂ - eng. laminated glass; fr. verre feuilleté – tip de sticlă securizată obţinută prin
suprapunerea a două sau mai multe foi de sticlă între care se toarnă o rășină sintetică (polivinil butiral, etc).
STICLA SUFLATĂ – eng. blow plate glass, fr. verre soufflé - coală de sticlă având grosime neuniformă,
cu imperfecţiuni caracteristice (mici bule de aer, incluziuni, valuri), realizată prin suflare în cilindru..
Cilindrul de sticlă se taie pe înălţime și se aplatizează pe o masă din lemn obţinându-se astfel foaia de sticlă
după care se recoace în cuptor.
STICLĂ TERMOFORMATĂ – eng. thermoformed glass; fr. verre thermoformé - proces tehnologic prin
care sticla capătă o anumită formă sau textură prin încălzire la temperatura la care aceasta devine vâscoasă.
STICLA TRASĂ – eng. sheet glass drawing; fr. verre étiré – coală de sticlă plană obţinută prin tragere
verticală sau orizontală între cilindrii (procedeele Fourcault, Colburn, Pittsburg). Sticla trasă poate avea
textură, mici bule de aer sau nisip (resturi de materiale nedizolvate).

