
 Archeologinių radinių konservavimą galime suskirstyti į 3 etapus: 
 
1. Pirmoji pagalba radinį iš kėlus iš archeologinės aplinkos – konservavimas tyrinėjimų 
vietoje ar trumpai – lauko konservavimas. Tai: 
 a) saugus radinio iškėlimas,  
 b) saugus pirminis valymas 
 c) suirusio radinio stabilizavimas: sutvirtinimas  polimerų tirpalais 
 d) sudarymas optimalių laikinų radinio saugojimo sąlygų, atsižvelgiant į radinio 
medžiaginę prigimtį – svarbus temperatūros ir ypač Tinkamos drėgmės palaikymas. 
 e) paruošimas transportavimui –nekenksmingų pakavimo medžiagų panaudojimas, 
radinių stabilumo užtikrinimas pervežimo metu. 
 
2. Laboratorinis konservavimas: 
 a) tyrimai radinio būklei įvertinti ir medžiagai bei technologinėms ypatybėms nustatyti  
 b) valymas, pašalinant agresyvius teršalus; valymo metodo pasirinkimą lemia radinio 
medžiaga ir būklė 
 c)  radinio struktūros sutvirtinimas 
 d)  fragmentų sujungimas klijuojant ar naudojant kt. metodus 
 d) izoliavimas nuo atmosferinių veiksnių 
 e) paruošimas saugojimui saugyklose 
 
3. Radinio būklės nuolatinis stebėjimas saugyklose, saugyklų mikroklimato sekimas ir 
koregavimas  pagal radinių medžiagas. 
 
1 ir 3 punktai sudaro vadinamojo prevencinio konservavimo sistemą, kai sudaromos 
palankiausios sąlygos radiniui išlikti be laboratorinio konservavimo ar iki laboratorinio 
konservavimo, po kurio radinys jau būna pakankamai gerai paruoštas ilgalaikiam saugojimui. 
Jeigu radinys nebus tinkamai paruoštas lauko sąlygomis tik jį išėmus, visa prevencinio 
konservavimo sistema stipriai nukenčia. 
 
REIKALAVIMAIS KONSERVAVIMO MEDŽIAGOMS ( IR LAUKO SĄLYGOMIS):  
CHEMIKALAI TURI BŪTI PAKANKAMAI VEIKSMINGI, EKOLOGIŠKI, NETOKSIŠKI, 
POLIMERAI – (tvirtinamieji ir klijai) NEKISTI SU LAIKU, NEKEISTI SPALVOS, 
PASIŽYMĖTI GRĮŽTAMUMO SAVYBE 
 
 
Archeologinių medžiagų klasifikacija pagal jų chemines medžiagas 

Archeologinius radinius pagal medžiagų, iš kurių jie pagaminti, cheminę sudėtį galima 

suskirstyti į šias pagrindines grupes:  

 

1. organinės kilmės radiniai;  

2. neorganinės kilmės radiniai;  

3. specifiniai, kurių negalima priskirti  nei vienai iš išvardintų grupių; 

4. radiniai, gali būti sukomponuoti iš skirtingos prigimties medžiagų. Kiekviena medžiaga išlaiko 

savo būdingąsias savybes, jas reikia išsaugoti lauko ir laboratorinio konservavimo metu;  

 



1. Pirmajai grupei priklauso dirbiniai iš medienos, augalų pluoštų, gyvūnų odos, kailio, 

vilnos bei kaulo. Gyvasis gamtos pasaulis yra organinių medžiagų pasaulis, todėl šios 

grupės radiniai priklauso dirbinių iš organinių medžiagų grupei. Organinėmis 

laikomos cheminės medžiagos, kurių pagrindinę struktūrą sudaro tarpusavyje 

susijungę anglies (C) atomai ir prisijungę vandenilio (H), deguonies (O) ir kitus 

atomus. Gamtinės medžiagos, naudotos dirbinių gamybai, priskiriamos biopolimerų 

grupei. Gamtiniai polimerai turi sudėtingą daugiapakopę pluoštinę struktūrą. Pirminę 

struktūrą sudaro ilgos spiralės formos polimerų molekulių grandinės; jos agreguojasi 

susisiedamos tarpusavyje vandeniliniais ryšiais į stambesnes antrines struktūras, 

susivydamos į stambesnę spiralę po tris pirmines spirales, o šios savo ruožtu apsijungia 

į dar stambesnius darinius. Taip susidaro pluoštas, ilgas, tvirtas ir lankstus. Būtent 

pluoštinė struktūra ir pluoštų sandara lemia gamtinių organinių medžiagų panaudojimą 

buities reikmenims gaminti, įtakoja specifinius dirbinių irimo procesus bei išlikimo 

galimybes. Pluoštinių medžiagų sandaros ypatumai taip pat sąlygoja ir konservavimo 

metodo parinkimą. 

 Priklausomai nuo žaliavos šaltinio, išskiriamos augalinės ir gyvūninės kilmės gamtinės 

organinės medžiagos, kitaip tariant, augaliniai ir gyvūniniai pluoštai. Būdinga ir svarbi 

radinių išlikimui savybė – stipri sąsaja su vandeniu: vandens molekulės įsijungusios į 

polimero struktūrines spirales palaiko jos stabilią lanksčią formą, todėl drėgnoje 

aplinkoje oda, tekstilė, būna beveik nepakitusių matmenų ir, nors chemiškai apardytos, 

šios medžiagos išlaiko savo lankstumą Džiūvimo metu vandens netenkama visuose 

molekuliniuose lygmenyse, vyksta spiralių susiglaudimas ir susikabinimas tvirtais 

ryšiais, polimero pluoštas traukiasi, kietėja, praranda savo prigimtines savybes, tai 

vadinama denatūravimu. Pasiekus t. t. denatūravimo ribą procesas tampa negrįžtamas, 

negrąžinamai pakinta medžiagos matmenys, ji tampa kieta trapi. 

Gamtinių polimerų pagrindinė irimo reakcija – hidrolizė, kai polimerai skaldomi į 

mažesnius fragmentus, gali būti hidrolizuoti iki CO2
 ir H2O, kurie pasiskleidžia 

gamtinėje aplinkoje. Hidrolizė gali būti cheminė, fermentinė. 

Kaulinė medžiaga priklauso organinių medžiagų grupei pagal gavimo šaltinį ir vieną 

komponentą- baltymą, bet kaulinėje substancijoje baltymas sujungtas su mineraline 

medžiaga-hidroksiapatitu (kalcio fosfatu-hidroksidu), kuris lemia kaulo kietumą. 

2. Neorganinės kilmės radiniai pagaminti medžiagų, kurios nepatenka į organinių 

medžiagų apibūdinimą, vadinamos neorganinėmis. Iš šių cheminių junginių sudaryta 

negyvoji gamta: oras, vanduo, smėlis, akmenys, mineralai. Iš medžiagų, išskirtų ar 

pagamintų iš mineralų - grynųjų metalų ir jų lydinių, keramikos, stiklo, akmens  



randama daugybė archeologinių radinių Neorganinės medžiagos apima didelę cheminių 

junginių įvairovę, todėl jos suskirstytos į klases:  vieninės medžiagos (deguonis, geležis, 

varis,); oksidai (vieninės medžiagos junginys su deguonimi – pvz., SiO2 H2O); rūgštys 

(druskos rūgštis, HCl ; azoto rūgštis HNO3, šiems junginiams būdingas vienas arba 2-3 

vandenilio jonai molekulėje); šarmai arba bazės (jiems būdingas 1 arba 2-3 OH  

hidroksilo jonai molekulėje, pvz. Ca(OH)2   

3.  Išskirtinę grupę sudaro archeologiniai gintaro dirbiniai. Gintaras – tai savita 

medžiaga, vieni iš gamtoje randamų fosilinių sakų, susidariusių fosililizacijos metu, kai 

spygliuočių medžio Pinus succinfera skysta derva transformavosi į kietą gintarą. Kad 

susiformuotų kieta substancija reikėjo, kad tūkstančius metų vyktų dalinė skystos 

dervos polimerizacija, susidarytų  skersinės jungtys polimerinėje medžiagoje bei 

garuotų aliejai. Pagal chemines elementines medžiagas gintaras priklausytų organinių 

medžiagų klasei, tačiau susiformavusi savita struktūra bei savybių ypatumai išskiria 

gintarą į savitą  archeologinių radinių medžiagų grupę. 

 

4. Nemažą grupę archeologinių radinių sudaro dirbiniai, kurių gamybai naudotos 

organinės ir neorganinės medžiagos – oda komponuojama su metalais, pvz. odiniai 

kapšeliai, rankinės su metalo apkaustais, šilkas su sidabru, variu ar auksu (metalizuoti 

siūlai audiniuose), mediena sukalta geležinėmis vinimis, ir pan. Tai vieni iš 

problematiškiausių objektų tiek išlikimo, tiek konservavimo prasme, nes dirbinyje 

sujungtos skirtingų ir sunkiai suderinamų savybių medžiagos. Organinių medžiagų 

senėjimo archeologinėje aplinkoje vyksmas skiriasi nuo neorganinių medžiagų, taigi ir 

metodai, naudotini organinei radinio daliai konservuoti neigiamai veikia neorganinę ir 

atvirkščiai. Konservatoriams tenka ieškoti nestandartinių sprendimų. būtini konservavimo 

metodų derinimai. 

 
Priklausomai nuo radinio medžiagos sąveikos su archeologinės aplinkos veiksniais, vyksta vienoks 
ar kitoks radinio medžiagų irima. (lentelės Nr. 1 ir Nr. 2). 

 

 

 



I. Ardomieji faktoriai ir  
jų poveikis archeologinių radinių medžiagoms 

 
nuosaikaus  drėgnio arch. 
aplinka    dirvodarinėse 
uolienose *      

šlapia arch.aplinka                   sausa arch. aplinka              Iškėlus 
radinį 

                                                                                                                 
 Nekalkingos 

dirvodarinės 
uolienos  

Kalkingos 
dirvodarinės 
uolienos  
 

Šlapia  miestų 
arch. aplinka;
pelkės 

Jūrinė 
aplinka 

Pusiau sausa Kriptos, 
hermetiški 
rūsiai 

Atmosferos 
sąlygos 
 

APLINKOS 
FAKTORIAI 

       

H2O Greitai 
nuteka, 
nusausėja         

Nutekėjimas, 
nusausėjimas 

Pastoviai 
šlapia 

Nuolat 
judantis 

Drėgna/sausa l. mažas 
kiekis ar 
nėra 

Sausa, 
kintama 

O2             yra yra l. mažai, nėra yra yra CO2>> Didelis kiekis 
pH 
 

   rūgštinė         šarminė neutrali Tik šarminė ± šarminė – ±rūgštinė, 
atmosferos 
teršalai 

EH 

 
oksiduojantis   oksiduojantis redukuojantis oksiduojanti oksiduojanti – oksiduojanti 

Druskos  Mažas 
kiekis,      

Karbonatai>>> ±fosfatai; 
taninai 

Didelis 
kiekis 

Didelis kiekis – nėra, ar labai 
mažai 

  T °C kintanti kintanti Gana stabili Gana stabili kintanti stabili aukštesnė ar 
kintanti 

Gyvieji 
organizmai 

Aerobai, 
bakterijų<< 

Aerobai,grybai 
slopinami 

anaerobinės 
bakterijos 

Aerobų>> Aerobų<< Vabzdžiai 
>>> 

Aerobai,( ir 
 žmogus) 

*Dirvodarinės uolienos – sluoksniai po dirvožemiu 



Nuosaikaus  drėgnio arch. 
aplinka 

šlapia arch. 
aplinka 

Sausa ch. 
aplinka 

Iškėlus 
radinį 

                                                                                                                 
 Nekalkinės 

dirvodarinės 
uolienos 
(smėliai, 
žvyras ir pan.)  

Kalkinės 
dirvodarinės 
uolienos  
(moliai, 
priemolis) 

Šlapia  miestų 
arch. aplinka 

Jūrinė aplinka Pusiau sausa Kriptos, 
hermetiški 
rūsiai 

Atmosfeross 
sąlygos 
 

POVEIKIS 
MEDŽIAGOMS 

       

Silikatinės 
medžiagos 

       

       Poringa          
keramika 

Nudilintas 
subraižytas 
pavirsius,tirpių 
druskų 
išsiplovimas; 
suminkštėja 

Gera, bet 
padengta 
netirpiomis 
druskomis 

Dėmėta, 
pajuodusi ir 
ištęžusi 

Gera, bet 
nugludinta ir 
padengta 
netirpiomis 
druskomis 

Silpna del 
tirpių dr. 
išplovimo, 
padengta 
netirpiomis 
druskomis 

Labai 
gera 

Sukietėja 
apnašai; 
paviršius 
lukštenasi; 
skilinėja ir 
byra 

      Stiklas Neblogas, 
paviršius 
dengiasi 
irizacine plėve 

 
Labai prastas 
arba sunyksta 

Pajuoduoja; 
nuo 
pakenčiamos 
būklės iki 
blogos 

Nuo 
pakenčiamos 
būklės iki 
blogos 

Įvairus,iki 
blogo; 
pasidengia 
irizacine 
plėve 

 
Labai 
gera 

 
Kaip 
keramika 

Metalai        

     Geležis Lieka rūdžių 
sankaupos 
arba sunyksta 

Stambios 
kietos mineralų 
sankaupos ant 
metalo 
 

Gera:±mėlynai 
juodas fosfatų 
paviršius 

Stambios, su 
tuštumomis 
korozinės 
sankaupos 

Lieka rūdžių 
sankaupos 
arba 
sunyksta 

Labai 
gera 

Korozinis 
sluoksnis 
subyra per 
1 metus 

            



 Švinas Išėsdintas ar 
sunyksta 

Išsilaiko po 
baltu 
 Pb karbonato 
sluoksniu 

Išsilaiko po 
juodu  
Pb sulfido 
sluoksniu 

Išsilaiko po 
baltu 
 Pb karbonato 
sluoksniu 

Išsilaiko po 
baltu  
Pb karbonato 
sluoksniu 

Labai 
geras 

Yra nuo 
organinių 
rūgščių 
teršalų 

Organinės 
medžiagos 

       

      Medis, oda, 
tekstilė 

Išlieka prie Cu, 
Ag; 
pseudomorfas 
Fe rūdyse. 
 

Išlieka prie Cu, 
Ag; 
pseudomorfas 
Fe rūdyse 
 

  Išlieka 
hidrolizuoti, 
ištęže, silpni       

Išlieka prie 
Cu, Ag; 
pseudomorfas 
Fe rūdyse. 
 

Išlieka prie 
Cu, Ag; 
pseudomorfas 
Fe rūdyse. 
 

Išlieka,tik 
perdžiūvę 

Šlapios 
medžiagos 
drastiškai 
traukiasi, 
ardo šviesa 

     Kaulas Nudilintas, 
suminkštėjęs 

Trapus, birus; 
Sukietėję 
paviršinės 
druskos 

Geras, tik 
pajuodęs 

Nudilintas, 
apkalkėjęs, su 
netirpių 
druskų apnašu 

Trapus, 
birus; 
Sukietėję 
paviršinės 
druskos 

Geras, tik 
perdžiūvęs

Kaip 
keramika 

 
pagal M Cronyn. Elements of archaeological conservation . London,1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cheminės medžiagos, naudojamos archeologinių radinių konservavime 

 

 

  Pagrindines konservuojamąsias chemines medžiagas patogiausia suskirstyti pagal 

panaudojimo paskirtį. Taigi, cheminių medžiagų tirpalus  naudojame šiems tikslams: 

1. cheminiam radinių valymui, tada, kai siekiama nutirpinti pašalinius produktus, nuo dirbinių 

paviršiaus  ar pašalinti juos iš dirbinio medžiagos, kad atsidengtų tikrasis dirbinio vaizdas ar 

būtų pašalintos ardančios dirbinį medžiagos, patekusios iš archeologinės aplinkos.ar saugant. 

Tai gali būti.: 

• rūgštys (organinės  -  skruzdžių r., acto, citrinos, oksalo)  bei neorganinės – pvz. 

fosforo rūgštis). Organinės rūgštys yra silpnesnės už mineralines, todėl 

stengiamasi dirbti su organinėmis rūgštimis ir tik atskirais atvejais naudojame 

mineralines rūgštis;  

 

• neorganinių ir organinių rūgščių druskos: amonio fluoridas (NH4F), amonio 

karbonatas (NH4)2CO3, geriamoji soda (NaHCO3 ), amonio formiatas 

(NH4COOH). Jos yra žymiai švelnesni valikliai negu rūgštys, nes suminkšina 

valomąjį sluoksnį ir palengva jį tirpina. 

• kompleksonai –sudaro vandenyje tirpius kompleksus su netirpiais teršalais – 

žemėmis, korozijos produktais: Trilonas B (EDTA- Na), natrio heksametafosfatas 

(Kalgonas) . 

 

• Įvairūs organiniai tirpikliai ir jų mišiniai ir jų mišiniai su vandeniu Jie  gali 

būti naudojami organinės kilmės teršalų tirpinimui, radinių drėinimui, 

džiovinimui: Tai etilo alkoholis, izopropilo alkoholis, acetonas, vaitspiritas. 

2. Biocidai:  

antiseptikai - organinės ir neorganinės  kilmės medžiagos, naikinančios mikroorganizmus, 

pvz. (boratų mišinys – boro rūgštis : boraksas (7:3), NaF, ketvirtinės amonio druskos: 

preparatas Asepas 3),  P3-triquart. Visi naudojami apie 2 % koncentracijos. Tirpsta vandenyje, 

spirite. 



  Insekticidai naikina vabzdžius, jų lervų gyvybingumą.Siūloma naudoti preparatą 

Hylotox plus, apsaugantis medieną nuo vabzdžių ir grybų. Tai ekologiškas gana saugi žmogui 

preparatas alfametrinas, ištirpintas organiniiuose angliavandeniliuose todėlpreparatas tik 

tepamas ar injekuojamas. Purkšti draudžiama 

   

3. Medžiagos, sutvirtinančios suirusios radinio  struktūrą (įvairių klasių polimerai, 

tirpstantys organiniuose tirpikliuose arba vandenyje. Polimerinės medžiagos – natūralios ir 

sintetinės stambiamolekulinės medžiagos suformuoja plėves iš tirpalo išgaravus tirpikliui, 

kurios apsupa išsiskaidžiusios struktūros elementus ir juos lyg suklijuoja. Taip objekto visas 

tūris sutvirtėja. Siūlome naudoti akrilinius grįžtamuosius polimerus 

 Plexisol P550-40, tirpsta vaitspirite, acetone; 

 Paraloid B82, geriau negu B 72 toleruoja drėgmę; tirpsta etilo alkoholyje 

Plextol B500 vandeninė polimero  dispersija, skiedžiama vandeniu, spiritu 

Lascaux 498 vandeninė akrilaninio– vinilacetatinio polimero dispersija, skiedžiama vandeniu 

   

Tvirtinimui naudojami stipriai praskiesti polimerų tirpalai mažesnio lakumo tirpikliuose. Jais 

suiręs radinys įsotinamas, o tirpikliui išgaravus, suklijuojama trapi struktūra. Polimerai, 

naudojami konservavime turi pasižymėti grįžtamąja savybe – jų plėvelės turi likti tirpiomis 

ilgą laiką ir esant būtinybei, gali būti ištirpintos bei pašalintos iš radinio(Kai kurie polimerai 

nesudaro plėvinės struktūros, o tiesiog užpildo suirusioje medžiagoje atsiradusius tarpeliu ir 

sukietėja tirpikliui išgaravus, pvz. PEG 2000, 4000 kietosios medžiagos. Tirpsta vandenyje, 

spirite).  

    

4. Klijai- naudojami radinių fragmentų suklijavimui. Dažniausiai tai yra polimerinės 

medžiagos, ištirpintos  atitinkamame tirpiklyje. Klijų tirpalams  gaminti polimerai 

pasirenkami pagal radinių savybes, pvz: tekstilei dubliuoti, t.y. priklijuoti prie atraminio 

sutvirtinančio audinio reikia rinktis polimerą, kurio plėvelės yra elastingos; keramikos 

šukėms suklijuoti reika stiprių klijų, t. y. klijai turi stipriai sukabinti klijuojamuosius 

paviršius ir pan. Klijams irgi galioja grįžtamoji savybė. Klijavimui ruošiamas didesnės 

koncentracijos polimero tirpalas ir, dažniausiai, lakesniame tirpiklyj ,(pvz. acetone,) kad 

klijų plėvelė tarp klijuojamų paviršių greitai  susiformuotų. 



5. Polimerų organiniai tirpikliai tie patys kaip ir siūlomi valymui–  acetonas, etilo, 

izopropilo spiritas,  vaitspiritas. Juose tirpinamos polimerinės medžiagos, norint 

pasigaminti tirpalą  struktūriniam sauso ar išdžiovinto  radinio sutvirtinimui, ar klijus.  

   

    Jie dar gali būti naudojami  : 

- radinių džiovinimui, nes organiniai tirpikliai – gali maišytis su vandeniu ir garuodami 

šalinti jį iš šlapio/drėgno radinio  

     - paviršiaus nuriebinimui prieš galutinio konservavimo procedūras, nes organiniai   

 tirpikliai tirpina riebalus (acetonas, izopropilo spiritas, spiritas). Visi tirpikliai yra lakūs, 

vieni mažiau, kiti daugiau . 

Siūlomi tirpikliai mažai toksiški, tik individualiai gali sukelti alergiją, todėl laikomasi darbo 

taisyklių. 

 

6. Drėkinančiosios (hidrofilinės) medžiagos  gebančios iš aplinkos pritraukti vandenį ir 

prijungti prie savo molekulės, todėl  jomis prisotinus  radinį, jame  sulaikomas reikalingas 

drėgmės kiekis. Plačiai naudojamos organinės kilmės radinių konservavime - medžiui, 

odai, tekstilei (skystieji polietilenglikoliai  PEG– 400, 600, 800  mol. masės, glicerolis). 

   

7. Medžiagos, formuojančios apsaugines paviršines dangas, izoliuojančios radinį nuo 

išorinių veiksnių. Tai gali būti polimerų tirpalai.  Bet geresnėmis Hidroizoliacinėmis 

savybėmis labiausiai pasižymi   įvairių rūšių sintetiniai vaškai –atskiros klasės organinės 

stambiamolekulinės medžiagos. Dangai gauti naudojami jų tirpalai . Danga ant radinio 

susiformuoja, kai užtepus tirpalą, išgaruoja tirpiklis. (Naudotinos tik pilnai konservavus 

radinį laboratorijoje) 

8. Medžiagos, sudarančios radiniui pastovios drėgmės aplinką – silikagelis. Tai specialiai 

paruoštos silicio oksido SiO2 granulės, kurių paviršius yra labai poringas. Todėl uždaroje 

pakuotėje esanciam radiniui galima sudaryti pakankamai sausą aplinką, jei į ją įdėsime 

gerai išdžiovinto SiO2 : granulės sutrauks vandenį iš aplinkos ir radinio. Galime sudaryti ir 

drėgną aplinką, jei silikagelis bus įsotintas vandens, o jei naudosime orasausį silikagelį – 

uždaroje erdvėje sudarysime tiesiog pastovios drėgmės klimatą. 

     



9. Buferiniai tirpalai, palaiko pastovų  terpės pH. Tai dažniausiai tai yra druskų tirpalų, 

mišinys, kurie specialiai sumaišyti t. t. santykiais, kad gauti vienokį ar kitokį apsauginio 

tirpalo  pH, kuris mažai keičiasi nuo tirpstančių medžiagų.  Žinant, kokio pH reikia,  visais 

atvejais reikia žiūrėti į chemijos žinyną ir rasti, kokius tirpalus reikia pasigaminti ir kokiais 

santykiais juos sumaišyti. (Turi būti naudojamas laikant iškastą   šlapią stiklą pamerkus iki 

konservavimo, o ne vandenyje) 

Pvz. boratinis buferis: boro rūgštis (8,9g)+boraksas (1,3g)+770ml vandens. Jo pH apie 7,1, 

neutralus, be to antiseptikas. 

 

10. Korozijos inhibitoriai, medžiagos slopinančios metalų korozijos procesus - BTA 

(benzotriazolas)– vario lydiniams, trietanolaminas geležiai ir universalūs inhibitoriai, 

labiausiai tinkantys lauko darbuose- MoS2 penetrating oil 

   

11.  Paviršinio aktyvumo medžiagos (PAM ) –tai organinės kilmės medžiagos, naudojamos 

tekstilės ir kt. archeologinių objektų plovimui. Tai skalbikliai, kurie būdami plovimo 

vandenyje atpalaiduoja nešvarumus nuo plaunamo objekto medžiagų paviršiaus, prikabina 

juos prie vandens molekulių ir neleidžia vėl susigerti į radinį. Geriausia naudoti Triton X-

10,  netoksišką  ploviklį , pagamintą etilenglikolio  pagrindu, po plovimo jo nelieka, 

likučiai greitai išgaruoja.  

   

12. Pakavimo medžiagos – sandarūs polietileniniai maišeliai, neutralus popierius, 

agroplėvelė, kieti pagrindai, amortizuojančios medžiagos - burbulinis polietilenas, 

Sponbond, dėžės. 

Norėčiau reklamuoti Sponbondą- tai neutrali kvėpuojanti neaustinė medžiaga, tinkama 
radinių, kuriems nereikia sandarios pakuotės sutvarkymui. Lenkiška produkcija Tinkamos 
rūšys: PP-40 ir PP- 80 (skirtingo storio). 
   

   
SĄRAŠAS 

Medžiagos perkamos: 

Skruzdžių r., acto, citrinos, oksalo bei fosforo ir sieros r. amonio fluoridas 

(NH4F), amonio karbonatas (NH4)2CO3, geriamoji soda (NaHCO3 ), izopropilo alkoholis boro 

rūgštis , boraksas, NaF, Trilonas B, Kalgonas  glicerolis – 



UAB Labochema,  

Žalgirio g.108 , Vilnius 

Tel. 2750746; 2750815  

Acetonas, vaitspiritas – 

                  ūkinių prekių parduotuvėse, pvz. Senukai  

Antiseptikas P3-triquart–  

 UAB Laisva linija, Tel. 2729054 (vadybininkas Saulius); 

Asepas 3 –  

       UAB Retrorega 

Kirtimų 2 , Vilnius 

Tel./ faksas 8-5 2602938; El. p. info@asepas.lt  

Insekticidas Hylotox plus –  

          UAB Almarūno prekyba,  

          Tel. 865693645 (vadybininkas Rolandas Miškinis). 

Polimerai 

Plexisol P550-40, tirpsta vaitspirite, acetone; 

 Paraloid B82, geriau negu B 72toleruoja drėgmę; tirpsta etilo alkoholyje 

Plextol B500 vandeninė polimero  dispersija, skiedžiama vandeniu, spiritu 

Lascaux 498 vandeninė akrilatinio -vinilacetatinio polimero dispersija, skiedžiama vandeniu 

Perkami: 

Parduotuvė Meno mūza, 

 Dysnos g. 7. Vilnius  

Tel. 2123457( Kremer firmos produkcija, Vokietija) 

PEG  400 (skystas) , 2000, 4000 kietosios medžiagos. Tirpsta vandenyje, spirite.  

Perkami Labochemoje, Meno mūzoje   

glicerolis, polietilenglikoliai – 400, 600, 800  Labochemoje 

Silikagelis 
UAB Fasuotos cheminės medžiagos 

Metalo g. 29, Vilnius 

Tel. 8-5 2611453 

Korozijods inhibitorius MoS2 penetrating oil 

mailto:info@asepas.lt


       –ūkinėse prduotuvėse 

Ploviklis Triton X-100- 

        parduotuvėje Meno mūza 

 Sponbond, tinkamos rūšys: PP-40 ir PP- 80 (skirtingo storio)- 

Vilniuje: UAB Neaustima 
Kirtimų g. 57 a 
Tel. 8-5 2602767; 861455513 (vadyb. Marius) 
 

        Šiauliuose: Neaustinių medžiagų gamyklos  parduotuvė 
  Basanavičiaus g,103c 
  Tel. 8-41 54550 
 
 Popierius: gero pH (apie 7), mikolentinis, filtrinis, puspergamentis. 
  Firma  Pinta 
  M. Marcinkevičiaus g 3-21, Vilnius 
  faksas(8-5)2374342 
 
Kartonas , nerūgštus, be lignino – 
  AB Medienos plaušas 
   Savanorių pr. 183, Vilnius tel. 
                       (8-5)2104474 



Archeologinių radinių konservavimas tyrinėjimų vietoje 
(pagrindiniai žinotini dalykai) 

 

Archeologinių radinių konservavimo tyrinėjimų vietoje metodika 

 

Atliekant lauko konservavimo darbus, reikia žinoti archeologinių radinių medžiagų savybes ir 

naudojamų medžiagų ir preparatų savybes ir, svarbiausia, ar jos sudera vienos su kitomis. 

Jei archeologinių tyrinėjimų metu netinkamai iškeliami ir tyrinėjami radiniai, tai  

1. prarandama daug svarbios mokslinės informacijos 

        2.  materialiai pažeidžiami radiniai ir vėliau , restauruojant laboratorijoje, tenka 

sugaišti daug laiko ir ne visada rezultatai būna geri. 

 Pirmiausia radinį reikia saugiai išimti, t. y. išimti daugiau jo nepažeidus, negu buvo rastas. 

Jeigu radinys  pakankamai tvirtas, jį  problemų nėra, tik vertėtų prisiminti, kad daug svarbios 

informacijos gali būti sluoksnyje, susiliečiančiame su radiniu: jame gali būti nukritusi paviršinė 

danga, jame gali būti  suirusio pluošto fragmentų, maisto, kaulų (fosfatų pavidalu) likučių ir pan. 

Be to, sluoksnis aplink radinį gali prilaikyti suskaidyto radinio fragmentus. Be to, kartais sunku 

pastebėti, kur baigiasi valomos žemės ir prasideda radinys, todėl restauratoriai nesiūlo visiškai 

švariai nuvalyti paviršiaus in situ. Radiniai dažniausiai pervalomi dėl geriausių paskatų dėl tyrėjo 

mokslinio smalsumo arba norint nufotografuoti radinį radimvietėje. Radinių valymas kasinėjimuose 

yra viena iš atsakingiausių procedūrų, nes nuvalyta  informacija negrįžtamai prarasta. 

 Tyrėjas visada turi būti pasiruošęs „lauko vaistinėlę“ iš anksčiau, kad nuvykus į tyrimų vietą 

nebūtų netikėtumų. Be įprastų archeologo darbo priemonių būtina turėti pakavimo priemonių ir 

tarą, sutvirtinančių medžiagų, antiseptinių medžiagų, klijų atitinkančių konservavimo medžiagoms 

keliamus reikalavimus bei restauratoriaus įrankių komplektą: skalpelį, pincetą, minkšto plauko 

teptukų, šerinių teptukų, didinamąją lupą, plono audinio klijuojamų vietų sutvirtinimui, binto. 

Stiklinėlių darbui su tirpalais ir sandariai uždaromų  buteliukų konservuojamiesiems tirpalams 

laikyti . Reikėtų pagalvoti apie patalpą lauko laboratorijai su geru apšvietimu ir vėdinimu, nes gali 

tekti preparuoti radinius išimtus su žemėmis, atlikti pirminį konservavimą ir kitus svarbius darbus. 

Būtina turėti darbo saugos priemonių: plonų guminių pirštinių, kaukių. 

 Suirę radiniai gali būti iškeliami dvejopai: 

• neintervenciniu būdu – kai apsaugos priemonės naudojamos tik radinio išorėje, o pats 

radinys nebūna niekuo apdorotas; tai būtų radinio aprėminimas ir kieto pagrindo pakišimas; tūrinio 

objekto bintavimas; išėmimas ant kieto pagrindo radinių su žemių bloku ir pan.; taip gali būti 

išimami ir pavieniai radiniai ir visas kapo inventorius sykiu, tik svarbu, kad išorinės kietos 

„konstrukcijos“ nesiliestų tiesiogiai su radiniu, o tarp jų liktų žemių tarpsluoksnis  arba tiesiog 

padaryti minkštą perklojimą. Išimtus radinius reikia preparuoti lauko laboratorijoje ir atlikti pirminį 
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konservavimą arba saugiai supakuoti ir transportuoti į restauravimo dirbtuves tolimesniems 

darbams atlikti. 

• intervenciniu būdu – kai radinys, jo struktūra sutvirtinama in situ ir sutvirtintas radinys 

preparuojamas ar iškeliams iš radimvietės. Šiais atvejais jau pasitelkiamos cheminės 

medžiagos. 

 Pirmiausia nustatoma (dažniausiai, vizualiai) ar radinys yra organinės kilmės, ar 

neorganinės, ar jis šlapias, drėgnas ar sausas; įsitikinama, kad be sutvirtinimo (konsolidavimo) 

saugiai neišimsime. Tada pasirenkamas tvirtinamasis tirpalas. 

Sausiems neorganinės kilmės radiniams tvirtinti pastaruoju metu rekomenduojami: 

• 2,5 –5% akrilinių polimerų tirpalai polimerui tinkamame tirpiklyje(% koncentracija – tai 

tirpinamos medžiagos kiekis g /100g tirpalo, pvz. 5% Paralodo B82 tirpalas pagaminamas 

taip: 5g polimero užpilama 95 g spirito. Tirpalas bus paruoštas naudojimui, kai visas 

polimeras pilnai ištirps. 

Tvirtinimas vykdomas taip: atidengtas radinys radinys in situ visada padžiovinamas, įgirdant teptuku 

ar užlašinant pipete acetoną ar spiritą, pora kartų, o kai dirbinys išdžiūsta, teptuku įgirdomas 

tvirtinamuoju polimero tirpalu. Kai tirpiklis išgaruoja, procedūra kartojama 2-3 kartus. Radiniui 

sutvirtėjus, jis išimamas. 

 Reikia atkreipti dėmesį į šiuos dalykus: 

1. sutvirtinimo tirpalo reikia naudoti mažiausią reikiamą kiekį, 

2. sutvirtintas radinys vis tiek yra silpnas; 

3. radinys sutvirtėja tik tada, kai tirpiklis išgaruoja. Kol radinys „šlapias“, jis tampa dar 

silpnesnis, gali ištižti (ypač tai būdinga mažai degtai keramikai ). 

Drėgniems ir šlapiems neorganinės kilmės radiniams sutvirtinti , jei nenorima ar negalima jų 

džiovinti siūlomos vandeninės akrilinės dispersijos.Įsotintas polimero dispersija radinys turi būti 

nejudinamas, kol vanduo išgaruoja, nes ir šiuo atveju tik tada radinys sutvirtėja. Naudojami 

vandeniniai 2-3 %  tirpalai. 

 Pastaba: jeigu galima rinktis, visada pirmenybė turi būti suteikiama nevandeniniams 

polimerams,   nes vandeninės dispersijos visada turi daugiau įvairių  priedų, negu tikrieji polimerų 

tirpalai.  

Sotinant polimerų tirpalu, radinyje lieka tik polimeras, todėl ir radinyje per ilgą laiką bus mažiau 

nepageidaujamų pakitimų. 

Suirusio radinio tvirtinimui in situ galima naudoti  ciklododekaną. Jis apsaugo iškeliamą 

radinį tik  išėmimo laikui , išgaruoja nepalikdamas nieko radinyje. Naudojamas ciklododekanas 

praskiestas heksanu(1:3) Įsotinama tirpalu gausiai tepant arba užpilant. 
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Išimt ibloke radiniai yra informatyvūs, kai padaroma Ro viso bloko. Archeologas gasli naudoti 

rentgenogramą ir ataskaitoje ir preparuoti pagal rentgenogramos nuotrauką, matydamas net 

smulkiausių ir suirusių metalinių radinių išsidėstymą bei formą, konstrukciją. Organinių medžiagų 

rentgenograma nefiksuoja, todėl atsargumas preparuojant bloką būtinas. 

 Šlapias ir organines medžiagas geriau išimti pasitelkius neintervencines priemones,-kietą 

pagrindą,  tada dezinfekuoti ir palaikyti drėgmę radinyje:  

• naudojant įdrėkintą vandeniniu antiseptiko tirpalu  silikagelį sandarioje pakuotėje (ypač 

tinka drėgnam kaului) 

• sandarioje pakuotėje laikyti radinį šlapiai, gausiai įsotintą vandeniniu antiseptiko tirpalu;  

apdorojus radinį hidrofilinėmis medžiagomis : glicerolio tirpalais, polietilenglikolio PEG-400–600 (visai 

netinka šlapios medienos dirbiniams, kaului, jiems saugiau antiseptiko tirpale sandariai supakavus). 

Hidrofilinės medžiagos organiniams radiniams: (galima naudoti kartu  su antiseptikais) 

• glicerolis. naudojami 15 – 30% vandeniniai/vandeniniai-spiritiniai tirpalai; 

• polietilenglikolis (PEG) -400, -600, naudojami 10-15% vandeniniai /vandeniniai-spiritiniai 

tirpalai. 

Svarbu žinoti, kad : 

• sandariuose pakuotėse šlapios medžiagos negali būti ilgą laiką, nes nustojus veikti antiseptikui, 

prasidės mikrobiologinis organinės medžiagos skaidymas; 

• hidrofilinėmis medžiagomis  apdorotų radinių nereikia pakuoti į  sandarius maiselius, nes PEG 

ar glicerolis trauks drėgmę is aplinkos ir drėkins radinį; 

• Ypatingai suirę radiniai išimtinais atvejais gali būti tvirtinami akrilinių polimerų dispersijų labai 

praskiestais tirpalais minimaliai (0,5 -1%, 1-2 kartus.) Odos, tekstilės  – lanksčių medžiagų atveju 

tai galima pateisinti tik tada, kai negalima pradžiovinti spiritu, acetonu ir naudoti spiritinius 

akrilato tirpalus, kaip sausų radinių atveju (žiūr. anksčiau)  

 

 Jeigu radinius išimant nekyla jokių problemų dėl jų tvirtumo, tai konservavimas lauko sąlygomis 

turi būti minimalus, daugiau apsauginis, atmosferos poveikiui sumažinti: 

• atsargiai apvalytus išdžiovintus metalinius radinius reikėtų suvynioti į inhibitoriumi prisotintą 

popierių; 

• pritvirtinti rizikingos būklės radinius prie kieto pagrindo (nenaudoti klijų, galima pridaigstyti 

siūlu ar plonu valu); 

• kiekvieną radinį ar fragmentą (ypač keramikos šukes) atskirai įvynioti ar perkloti į nerūgštų 

popierių. 

• Padėti ant kietų pagrindų odą, tekstilę, saugiai perkloti radinius. 
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• Dideli tekstiliniai radiniai (pvz.drabužiai iš kriptų) neturi būti lankstomi, jei reikia tai juos 

sudrėkinti  purškiant antiseptiko vandeniniu/spiritiniu tirpalu ir dar lankstūs užvyniojami ant volo 

per agroplėvelę ar kt. neutralią medžiagą. 

 

Klijavimas lauko sąlygomis - nerekomenduojamas, nes dažniausiai laboratorinio konservavimo 

metu tenka radinį vėl demontuoti, valyti klijus , suklijavimo plokštumas, nes klijuojant tyrinėjimų vieroje 

kaip taisyklė suklijuojamos nepakankamai švarios plokštumos, ne visada panaudojami tinkami klijai ir 

pan. 

 Jeigu nusprendžiama radinius suklijuoti, tai naudojami tik grįžtamųjų polimerų klijai, 

rekomenduojama pasigaminti klijus iš polimerų, kurie siūlyti tvirtinimui (žiūr. aukščiau) tik ruošiamos 

20-40% koncentracijos tirpalai acetone, spirite-acetone ar spirite. Klijuoja ir nepraskiesta vandeninė 

akrilinė emulsija, tik džiūvimas ilgesnis. 

 

 Ką galima plauti lauko sąlygomis? 

Galima plauti (ir reikia ) gerai išdegtą keramiką, su glazūra; stiklą,  šlapią odą, šlapią medį , tekstilę. 

Galima nuplauti ir tvirtus metalinius radinius, tik po to perplauti spiritu, acetonu, kad lėtinti korozijos 

procesą. Tekstilė  plaunama tarp 2 kietų tinklelių. Plauti geriau po tekančiu vandeniu, ar vonelėje su 

pratekančiu vandeniu.  Po plovimo radiniai džiovinami lėtai, pridengti. Vengti šiurkščių šepetėlių, nes 

visų šlapių medžiagų paviršiai yra pažeidžiami. Isplovyus, ar plovimo metu panaudoti ploviklį(bus 

sąraše), galima naudoti ir Asepą 3 ar P3-triquart, nes jie turi ploviklio savybių. 

 Visi radiniai turi būti apgalvotai supakuojami transportavimui, įvertinant jų esamą būklę, saugant 

nuo mechaninių pažeidimų, vibracijos. Rekomenduotinos medžiagos išvardintos aukščiau sąraše 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Kur galima atlikti tyrimus? 
 
LDM P. Gudyno restauravimo centre: 
 

 Optinė mikroskopija 
 Mikrocheminė analizė  
 Plonasluoksnė chromatografija 
 Rentgenografija 

 
 

Tarpininkaujant LDM RC (dr. J. Kiuberiui mob. 867131054) VU ChF, LMA:  
 

 FTIR 
 SEM  

 
Tarpininkaujant LDM RC (dr. J. Senvaitienei, J.Lukšėnienei tel. 2619854) : 
 

 LASS -  (M. Riomerio universiteto Teismo medicinos institute) 
 XRF -  (UAB “Nepriklausomi tyrimai”, Kaunas, K. Donelaičio 62) 

 
 


	(I-II Archeologinių radinių kons. 3 etapai)
	(IIIArcheologinŁ
	(IVcheminesmedz archeol)
	Cheminės medžiagos, naudojamos archeologinių radinių konservavime

	(metodika)
	Kur galima atlikti tyrimus

