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CÂTEVA CONSIDERAȚII PRIVIND PRODUCEREA ȘI 
CERCETAREA COMPOZIȚIEI CHIMICE A  

STICLEI ARHEOLOGICE (I) 
 
 

Olimpia Mureșan* 
 
 
* Mureșan Olimpia Întreprindere Individuală, Oradea; muresan_olimpia2010@yahoo.com 
 
 
Abstract. The paper tray to make understandable the technologic process of the glass obtaining 
using a language with a few chemical terms. It is underlined the significance of major and trace 
elements and a short review of analytical instrumental analysis used to obtain chemical charac-
teristic of the archaeological glass was made. The last decades offered a lot of researches regard-
ing the chemical composition of ancient glasses even from the beginnings.  
Chemical composition of some glass artefacts produced until the end of the 1th millennium are 
reproduced. 
 
Keywords: glass, soda-glass, potash glass, natron-glass, analysis.  
 
 

1. Introducere 
În contextul cercetărilor științifice curente, datarea1 este tributară metodelor de 

activare și instrumentale fizico-chimice de înaltă performanță care conduc la o abordare 
calitativă și cantitativă a compoziției. Doar prin acest gen de analizare se pot determina: 
compoziția sticlei (respectiv natura ei alcalină, înalt alcalină, sodică, potasică etc.); ori-
ginea materiilor prime (prin identificarea elementelor minore, a celor la nivel de urme2 
și raportare la o bază de date); natura coloranților (dacă aceasta este colorată); natura 
opacizanților (dacă sticla este opacă); tehnologia de obținere. Coroborând concluziile 
rezultate din analizare cu datele privind locul descoperirii, se pot identifica rute, trasee 
comerciale ale epocilor istorice cărora aparțin.  

Sticla este un material amorf, o stare între cea lichidă și cea solidă și presupune 
o oarecare polimerizare. Nu are punct de topire definit, prin încălzire se înmoaie treptat 
până la lichefiere, ceea ce permite prelucrarea prin presare, suflare, turnare, laminare.  

Proprietățile fizice ale sticlelor sunt determinate de compoziția lor. În princi- 

                                                      
1 În contextul studiului interdisciplinar al patrimoniului cultural material prin “datare” se ia în 
considerare acceptul lărgit al cuvântului, nu se rezumă la înțelesul strict al cercetării instru-
mentale (ex: datarea cu carbon). 
2 Pentru analizarea concentrațiilor foarte mici se utilizează o terminologie specifică. “Analiza 
chimică la nivel de urme” definește domeniul 10-9‒10-6 (g)/ppb-ppm (părți per milliard ‒ părți 
per milion). “Analiza chimică de ultra-urme” face referire la domeniul 10-15‒10-9(g)/ppq-ppb 
(părți per quatralion ‒ părți per million). 
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piu, sticla se poate obține prin topirea nisipului (care conține în mare parte dioxid de 
siliciu) în jurul temperaturii de 1700°C. La răcire nisipul nu revine la forma inițială, cea 
de solid. În general, oxidul de fier (Fe2O3) însoțește nisipul și este considerat ca impu-
ritate deoarece dă colorație verde sticlei.  

Industrial, în fabrici, nisipul este amestecat cu sticlă spartă, carbonat de sodiu 
(Na2CO3), carbonat de calciu (CaCO3) și se topesc într-un furnal. Carbonatul de sodiu 
este folosit pentru a scădea temperatura de topire a nisipului, are rol de fondant. Pentru 
că sticla rezultată este solubilă în apă, se adaugă carbonatul de calciu obținându-se sticla 
obișnuită, calco-sodică (silico-calco-sodică), un material căruia i se pot imprima forme 
cu utilități diverse. După obținerea formei dorite se aplică tehnici de decorare potrivit 
designului final. 

Obținerea unei sticle de calitate este condiționată de cunoașterea procesului 
tehnologic, utilizarea de materii prime corespunzătoare și a unui amestec de calitate. 
În caz contrar există riscul de a apărea incluziuni, bule de gaz, șliruri3, alte perturbări 
ale condițiilor de prelucrare ulterioară a sticlei.  

2. Obținerea sticlei4 
2.1. Materii prime 
Componenta majoră a sticlei este dioxidul de siliciu (SiO2), cunoscut și sub 

denumirile de nisip cuarțos, nisip de sticlă, sau pur și simplu nisip. El este însoțit de 
componente minore, în general compuși ai metalelor alcaline și/sau alcalino-pămân-
toase. 

Carbonatul de sodiu (cunoscut sub denumirea de sodă, sodă calcinată - Na2CO3) 
constituie sursa de oxid de sodiu (Na2O). 

Carbonatul de potasiu (potasa -K2CO3), sub formă calcinată, sau hidratată 
(K2CO3.1,5 H2O) este sursa de oxid de potasiu (K2O). 

Calcarul (CaCO3), carbonat de calciu cristalizat, este foarte răspândit în natură 
și constituie sursa primară de oxid de calciu.  

Cioburile, fragmentele de sticlă, pot fi retopite și introduse în procesul tehno-
logic. În măsura în care provin din șarje asemănătoare, nu modifică compoziția finală 
a sticlei nou obținute. Această reciclare se poate face la nesfârșit, ceea ce explică ren-
tabilitatea utilizării obiectelor din sticlă de-a lungul istoriei, dar și precauția cu care 
trebuie interpretate rezultatele analizelor de compoziție. 

O serie de alți compuși (în mare parte oxizi) sunt necesari pentru colorare sau 
opacizare, corectarea sau ajustarea compoziției, din motive de tehnologie (obținerea 
unei anumite sticle). Astfel dolomitul, un carbonat dublu de calciu și magneziu (MgCO3 
CaCO3), servește ca sursă de oxid de calciu dar și aport de oxid de magneziu (MgO) 
(cu rol în decolorarea sticlei). Feldspatul poate și el constitui o sursă de oxid de siliciu 
și oxizi alcalini. Compusul este un aluminosilicat alcalin: K2O .Al2O3 

. 6 SiO2, denumit 

                                                      
3 Stratificații, care sunt cunoscute și sub termenul “ațe”. 
4 Această componentă a lucrării a folosit ca referință cartea lui Günther NÖLLE, publicată în 
România în anul 1981 (Nölle, 1981). Am optat pentru o prezentare dezvoltată a obținerii sticlei 
(după procesul tehnologic industrial) în ideea oferirii de informații semnificative cât mai expli-
cite pentru înțelegerea producerii acesteia de către specialiștii de formație umanistă. 
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ortoclaz; Na2O . Al2O3 
. 6 SiO2 denumit albit; CaO . Al2O3 

. 6 SiO2 denumit anortit. Sul-
fatul de sodiu anhidru (Na2SO4) sau hidratat (Na2SO4

.10H2) este un afinant în proce-
sul tehnologic, boraxul (Na2B4O7) este accelerator de topire și enumerarea ar putea 
continua.  

Transformarea materiei prime în sticlă presupune următoarele etape: formarea 
silicaților, formarea sticlei, limpezirea, liniștirea și omogenizarea sticlei. 

2.2. Formarea silicaților  
Amestecul de materii prime bine mărunțit și omogenizat se încălzește treptat 

într-un cuptor/vană/furnal, până la terminarea reacțiilor chimice de formare a silicaților. 
Rezultă o topitură silicatică în care există și resturi cristaline, dintre care dioxidul de 
siliciu predomină. Prin încălzire, dioxidul de siliciu trece prin diferite forme de cris-
talizare, respectiv din β-cuarț până în cristobalit, compus care se topește la temperatura 
de 1713°C. Alt component, carbonatul de sodiu, se dtopește la temperatura de 851°C. 
Acești doi compuși în contact direct formează la temperatura de 630°C silicatul de 
sodiu: 

Na2CO3 +  SiO2  =>  Na2O
.SiO2 + CO2 

Reacția se termină în jurul temperaturii de 930°C. Deci într-un amestec compus din car-
bonat de sodiu, carbonat de calciu și cuarț, temperatura de formare a silicaților scade 
la 600–900°C (interval în care se degajă dioxidul de carbon (CO2) sub formă de bule 
de dimensiuni și densitate diferite). În obținerea sticlei, multe reacții au loc neordonat 
pentru că și amestecurile sunt eterogene, motiv pentru care nu pot fi redate reacții chi-
mice distincte, doar una generală, ca cea menționată anterior. Procesul de formare a 
silicaților se termină la sticlele calco-sodice (silico-calco-sodice) în jurul temperaturii 
de 900°C, iar la cele pe bază de plumb, la circa 800°C. Rolul alcaliilor este de a scă-
dea temperatura de topire a nisipului, în timp ce oxidul de calciu facilitează ameste-
carea componenţilor. 

2.3. Formarea sticlei  
În prima etapă a obținerii sticlei, se consumă mare parte din cantitatea de bio-

xid de siliciu (80‒90% în cazul celei calco-sodice), intrând în compoziția silicaților. 
După acest proces, restul de dioxid de siliciu cât și alți componenți cristalini rămași, 
se dizolvă încet, în masa de topitură a silicaților. Din această etapă rezultă așa-numita 
“topitură/sticlă brută”. Procesele care urmează, limpezirea, liniștirea și omogenizarea 
sticlei, conduc la obținerea “topiturii/sticlei fine”. 

2.4. Limpezirea sticlei  
În urma topirii brute rezultă un fluid cu compoziție neuniformă conținând bule. 

Acestea conțin gaze rezultate din reacții precum și parte din aerul încorporat în ames-
tecul de materii prime. Procesul de desorbție se poate realiza prin adaus de substanțe 
afinante potrivite (sarea de bucătărie (NaCl), sulfatul de sodiu (Na2SO4), oxidul de 
stibiu (Sb2O3) etc.), astfel încât temperatura maximă a procesului să fie atinsă după 
terminarea dizolvării dioxidului de siliciu rezidual.  

Omogenizarea sticlei este facilitată de curenții formați prin urcarea bulelor de 
gaz. Formarea de bule separate și puține sau a bulelor foarte mici și multe, conduce 
la o limpezire cu complicații. 
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2.5. Liniștirea sticlei  
După limpezire, sticla stă o perioadă să se “liniștească”. Este o consecință 

firească deoarece prelucrarea sticlei se face la temperaturi inferioare celei de limpe-
zire. Liniștirea sticlei se atinge în câteva ore, prin răcire. Este o operațiune de condițio-
nare a sticlei, de egalizare a temperaturii și a concentrației în masa de topitură. Chiar 
dacă nu sunt evidente, în sticla aparent fină există neomogenități de genul stratificațiilor, 
a șlirurilor, fenomene tipice sticlei. Acestea se formează din cauza curgerilor laminare 
din topitură. Neomogenitățile persistente în topitură determină formarea de șliruri bine 
delimitate, vizibile.  

Topirea amestecului se poate realiza în două moduri: continuu sau discontinuu. 
Topirea discontinuă se realizează în cuptor cu oale sau în cuptor cu vane/bazine de zi5. 
Sticla astfel obținută se lucrează doar manual, de către sticlari. 

Obținerea sticlei calco-sodice se poate realiza într-un ciclu de 24 de ore, din 
care 10‒12 ore sunt necesare topirii. Etapele sunt următoarele: umplerea cu 30‒70% 
a oalelor/vanelor de zi cu amestecul; încălzirea cuptorului; introducerea (cu lingură, 
lopată) amestecului în mai multe etape; supravegherea vizuală a procesului; stabilirea 
terminării dizolvării cuarțului rezidual6; efectuarea “suflării”7, care asigură amesteca-
rea, omogenizarea și limpezirea topiturii; închiderea cuptorului, respectiv oprirea încăl-
zirii. Deoarece temperatura de prelucrare a sticlei topite (1050‒1250°C) este inferioară 
temperaturii de topire (1450‒1550°C), sticla obținută de păstrează pentru răcire, câte-
va ore, numărul exact fiind determinat de inerția termică a cuptorului.  

Sticla poate fi colorată prin adăugarea în topitură a unor substanțe. Acestea pot 
fi grupate în trei categorii: coloranți ionici, coloranți moleculari și coloranți coloidali. 
Coloranții ionici sunt, în general, oxizi metalici care formează silicați colorați (sticla 
roșie conține oxid de cupru, sticla galbenă conține sulfat de cadmiu, sticla albastră 
conține oxid de cobalt, sticla verde oxid de crom, sticla violetă oxid de mangan ...). 
Coloranții moleculari sunt reprezentați de: seleniu (conferă culoarea roz); sulf (conferă 
culoarea galbenă sau galbenă-cafenie); sulfurile și seleniurile diferitelor elemente. 
Amestecul de sulfură și seleniură de cadmiu (CdS + CdSe) produce o colorare roșie-
rubinie. Coloranții coloidali sunt metale dispersate sub formă de soluție coloidală. 
Culoarea imprimată depinde de dimensiunile particulelor coloidale. Aurul fin dispersat 
dă o culoare roșie-rubinie sticlei, argintul dă nuanțe de la galben la cafeniu.  

În mod ideal, sticla conţine8: 70‒74% silice (SiO2), 16‒22% sodă, sau cenuşă 
de sodiu/carbonat de sodiu (Na2CO3) şi 5‒10 % oxid de calciu (CaO). Sticla pe bază de 
sodiu-var (calco-sodică) a fost cea mai întâlnită în decursul istoriei. În literatura de 

                                                      
5 Oala este un vas cilindric realizat din șamotă argiloasă (în ea se găsește sticla topită); la cup-
torul cu vană, vasul de topit amestecul este parte componentă a cuptorului. 
6 O țeavă de oțel se introduce în topitură. Aspectul firul de sticlă, care se formează la scoaterea 
din cuptor, oferă informațiile necesare.  
7 Cu ajutorul unei țevi se introduce și se deplasează pe fundul vasului ce conține topitura, o buca-
tă de lemn înmuiată în apă. Gazele degajate (din evaporarea apei, arderea lemnului) asigură 
un amestec energic al masei topiturii, o omogenizare și limpezire mai bună. 
8 Nӧlle, 1981, 326 p. 
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arheometrie compoziția care corespunde sticlei pe bază de sodiu este cea care cores-
punde unui eutectic ternar mixt9 aproximativ 73% SiO2, 23% Na2O, și 5% CaO.  

De-a lungul timpului, modul/rețeta de obținere a sticlei nu s-a schimbat major, 
ceea ce a condus la modificări de calitate și distingerea de noi categorii de sticlă a fost: 
schimbarea sursei de materii prime; cercetări în direcția obținerii sticlei transparente; 
dorința de colorare, opacizare, decorare a produselor; eficientizarea economică a pro-
cesului. 

La începuturi, sticla era opacă, de culori închise, apoi, mult timp, sticla obți-
nută nu a fost suficient de transparentă și era ușor colorată (neintenționat) din cauza 
impurităților ce însoțeau materiile prime. Producerea de sticlă transparentă, producerea 
cristalului și a altor sticle cu caracteristici speciale a fost consecința firească a unei acti-
vității asidue de îmbunătățire a rețelelor antice și de adaptare la imperativele social-
economice. 

3. Metode de analizare utilizate în stabilirea compoziției sticlei10 
Cercetarea patrimoniul este un domeniu multi- și interdisciplinar în care se 

apelează la cele mai moderne dotări instrumentale. În principiu, determinarea certă a 
compoziției unei structuri materiale necesită metode de analizare complementare și 
specifice naturii substanțelor analizate. Metodele11 trebuie să fie nedestructive, ne-
invazive și adecvate scopului urmărit. De cele mai multe ori aparatura specifică unei 
metode este parte a unui sistem computerizat, rezultatele instrumentale fiind prelucrare 
cu soft-uri specifice performante. Pentru determinări cantitative comparabile se folo-
sesc standarde (probe de compoziție cunoscută). Din anii 1960 rezultatele analizelor 
chimice a sticlei arheologice au avut ca standarde de referință probe asemănătoare tipu-
rilor importante de sticlă din antichitate (standarde). Aceste standarde sunt cunoscute 
sub denumirea de “Corning Archaeological References Glasses”. Compoziția standar-
delor se reanalizează concomitent cu apariția de noi instrumente de analiză mai perfor-
mante12.  

Aparatura necesită condiții proprii de instalare și de securitate, este nevoie de 
personal acreditat pentru a o face operabilă. Interpretarea rezultatelor este mai anevo-
ioasă decât în cazul analizelor obișnuite de laborator. Este recomandabil, este chiar 
necesar, ca interpretarea rezultatelor să fie realizată într-un colectiv interdisciplinar.  

Determinările cantitative ale compoziției sticlei au la bază studiul interacțiu-
nilor13 dintre energia electromagnetica (lumina) și materie. Aceeași substanță interac-
ționează cu o radiație întotdeauna la fel, lasă o amprenta tipică și unică (ca formă 

                                                      
9 Gratuze, 2013, p. 311-336. 
10 Nu prezentăm principiul de funcționare a fiecărui instrument de analizare, nici modul de func-
ționare. Este doar o trecere în revistă a celor mai uzitate metode în analizarea sticlei. 
11 Sunt preluate din științele naturii (fizică, fizică nucleară, chimie, biologie ...). 
12 Ware-Adlington, 2017, p. 1-8. 
13 Interacțiunea materiei cu diferite forme de energie se poate desfășura în trei modalități prin-
cipale, cărora le corespund trei metode de spectrometrie atomică: emisie; absorbție; fluorescență. 
Tipul interacțiunii este dat de frecvența radiației utilizate și de structura moleculară a materiei 
cercetate. 



670 

generală, ca domeniu spectral, ca număr de picuri și ca raporturi între intensitățile 
diverselor picuri) asupra radiației. 

Rezultanta interacțiunii menționate este redată calitativ și cantitativ sub forma 
unui spectru14. Schema bloc simplificată a analizării este: 

Sursa      Proba      Detector      Înregistrator 
(furnizare de 

energie) 
(expunere la un 
fascicol dedicat) 

(preluare semnal 
interacțiune) 

(prelucrare, 
editare date) 

PIXE și PIGE (Proton Induced X-ray Emission respectiv Proton Induced Gam-
ma Emission) sunt metode nucleare spectroscopice, nedistructive cu aplicabilitate în 
analizarea sticlei15 dar și a ceramicii. Ambele au la bază bombardarea probei (a cărei 
compoziții se cercetează) cu câte un fascicul de protoni. În PIXE procesul conduce la 
deplasare de electroni de pe stratul interior16 de electroni ai atomilor elementelor din 
compusul/elementul respectiv. În metoda PIGE bombardarea probei are loc la nivelul 
nucleului atomilor și este uzitată în determinarea metalelor ușoare, sodiul (Na), mag-
neziu (Mg) și aluminiul (Al), în cazul sticlei (elemente care nu sunt evidențiate prin 
PIXE). Utilizarea asociată a celor două metode permite determinarea compoziției sticlei. 

EMPA (Electron Microprobe Analysis) este sinonimă cu EPMA (Electron 
Probe Microanalysis). Este o tehnică analitică utilizată în stabilirea compoziției unei 
suprafețe mici dintr-o zonă/specimen. Prin această tehnică se pot determina toate ele-
mentele chimice (cu excepția hidrogenului, heliului și a litiului). Este o metodă nedes-
tructivă de determinare a compoziției și are la bază stimularea emisiei de raze X prin 
expunerea probei la un fascicol îngust de electroni.  

SEM (Scanning Electron Microscopy) este o tehnică imagistică de înaltă rezo-
luție. Metoda furnizează informații despre elementele chimice, structura și topografia 
lor, la o mărire de peste 200000×. Ea permite identificarea, caracterizarea mineralului 
și a fazelor de material împreună cu dispunerea pe suprafața scanată. Rezultatele refe-
ritoare la compoziție sunt semicantitative. Dacă se folosesc standarde de referință 
atunci se poate obține compoziția chimică cantitativă în măsura în care se asociază cu 

                                                      
14 Spectrul este reprezentarea grafică a interacțiunilor dintre lumină și proba cercetată (ca o func-
ție de lungime de undă sau frecvență). 
15 Bugoi et alii, 2016, p. 1021-1035. 
16 Un element chimic este compus din atomi de același fel. Atomii la rândul lor sunt alcătuiți din 
nucleu (însumează toată masa atomului în protoni, neutroni) și electroni. Electronii sunt parti-
cule foarte mici, au sarcină electrică negativă, masa lor este neglijabilă și sunt în continuă miș-
care. Electronii sunt dispuși pe straturi electronice, cel exterior fiind stratul de valență. Electro-
nii nu trec spontan de pe un strat pe altul ci doar cu un aport exterior de energie. Cu cât energia 
de bombardare este mai mare, cu atât mai "adânc" străbate gradual atomul (străbătând stratu-
rile de electroni poate ajunge la nivelul nucleului). Prin aportul de energie exterioară, particulele 
din compoziția atomului trec la alt nivel energetic lăsând un "loc" vacant care poate fi reocupat 
(fie de aceeași particulară, fie de o alta din nivelul energetic imediat următor, cu eliberare de 
energie sub formă de fotoni). Prin captarea și măsurarea variației de energiei la reocuparea locu-
lui vacant (care este caracteristică fiecărui element chimic) se poate face identificarea elemen-
tului respectiv. 
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aparatură corespunzătoare17 (exemplu: EMPA). 
Topografia și morfologia stratului de produși de degradare a sticlei pot fi evi-

dențiate și prin mCT (Micro-Computed Tomography18. 
ICP-MS (Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry adică spectrometria 

de masa cu plasma cuplată inductiv) este o tehnică de analizare a urmelor, a elemen-
telor în concentrație foarte mică. Limita de detecție în solide este de ordinul 0,01 ppm 
(0,01×10-6g). Este recomandată pentru identificarea elementelor care indică proveni-
ența, originea materiilor prime. De dată mai recentă se folosește LA-IPC-MS (Laser 
Ablation Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry). 

XRD (X-Ray Diffraction). Difracția de raze X este utilizată în identificarea 
mineralelor sau a fazelor prezente în probă pe baza proprietăților structurii cristaline, 
fie că sunt minerale din natură, fie realizate prin activitate umană.  

XRF (X-Ray Fluorescence). Fluorescența de raze X utilizează probe solide. 
Se pot determina elementele majore, minore și minore spre urme. Trebuie luată în con-
siderație limita de detecție pentru fiecare element. Se pot analiza atât probe minerale 
cât și produse procesate. 

Raman Spectroscopy/Spectroscopia Raman este utilă în identificarea opaci-
zanților. În egală măsură metoda este utilă la obținerea de informații atât despre depo-
zitele cristaline (produși de coroziune) de pe suprafața sticlei cât și despre modificările 
structurale ale sticlei19. Avantajele spectroscopiei Raman sunt: nu necesită pregătirea 
probei; analiza este rapidă și nedistructivă; identificarea este specifică; analiza este can-
titativă.  

4. Despre compoziția sticlei de la începuturi și până la sfârșitul 
    primului mileniu 
Începuturile producerii sticlei se regăsesc în arealul cuprins între țărmurile 

sud-vestice ale Mării Mediteraneene (Palestina, Mesopotamia, Egipt, Liban, Tunisia) 
și India. Pentru că procesul tehnologic implică temperaturi ridicate, respectiv existența 
unor cuptoare de ardere, începuturile sticlei sunt legate de cele ale ceramicii arse (a 
celei smălțuite) și/sau ale metalurgiei. În domeniul cercetării, prin "sticlă" se face refe-
rire la artefacte care au formă și consistență proprie, care nu este aplicată pe un suport 
de susținere.  

Înainte de a fi inventată sticla produsă artificial, populații preistorice au reali-
zat artefacte20 din sticlă naturală, respectiv, din obsidian. Această rocă de origine vul- 
canică s-a format natural în urma răcirii bruște a lavelor silicioase amestecate cu lave 
bogate în silicați (cel mai frecvent fiind feldspatul21). Obsidianul conține peste 70% oxid 
de siliciu și prezintă o amprentă geologică specifică datorată elementelor la nivel de 
urmă, ceea ce permite localizarea originii materialului brut.  

                                                      
17 Bronk, Freestone, 2001, p. 517-527. 
18 Römich et alli, 2002, p. 1-12. 
19 Robinet et alii, 2005, p. 139-145. 
20 Artefact este considerat obiectul/piesa care a fost făcută manual, nu este un produs de serie. 
21 Feldspatul este un mineral, un silicat foarte răspândit, având compoziția chimică (Ba,Ca,Na, 
K,NH4)(Al,B,Si)4O8. Elementele din paranteze se pot substitui reciproc. 
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O altă sursă de sticlă naturală este cea 
rezultată în urma fenomenelor de descărcare 
electrică (fulgerele) în zone cu nisip. Probabil 
acesta este sâmburele de adevăr al ipotezei lui 
Pliniu cel Bătrân (23‒79 dHr), care atribuie unor 
comercianți fenicieni obținerea sticlei22. În de-
șertul Sahara, în zona cuprinsă între estul Libiei și 
vestul Egiptului există așa numita “Great Sand 
Sea glass”23 rezultat al impactului cu un corp ex-
traterestru/meteorit24. Există semnalări de astfel 
de sticlă în bijuterii din mormintele faraonilor 
(Fig. 1). 

Analiza unei “sticle din deșertul libian” 
executată de către Max Hutchinson HEY17 a scos 
în evidență concentrația mare de dioxid de siliciu 
(SiO2 și lipsa potasei (K2 CO3

25) (Tab. 1). 
S-a stabilit26 că producerea conștientă a 

sticlei propriu-zise a fost realizată, în Mesopota-
mia și apoi în Egipt, în preajma anului 1600 îHr. 
A fost obținută din nisip și fondant (cenușă de  

Fig. 1. Podoaba pectorală a lui 
Tutankamon27. Piesa centrală, 

scarabeul galben, este sticlă 
naturală. 

plante marine sau o sodă de natură minerală, natron28). În cea mai mare parte, compo-
ziția celor mai vechi piese din sticlă cuprindea sodă din cenușa plantelor, oxid de calciu 
și dioxidul de siliciu (componentul majoritar). În stadii incipiente ale producerii ei, 
sticla era opacă și de culoare închisă. 

Oxizi SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO CaO Na2O H2O 

% 97,58 0,21 1,544 0,11 0,23 0,38 0,34 0,1 

Tab. 1. Rezultatul analizei “sticlei din deșertul libian” realizate de către 
M. H. Hey în laboratorul de la British Museum. 

                                                      
22 În enciclopedia Naturalis Historie, Plinius atribuie “descoperirea” sticlei unor marinari fenici-
eni. Aceștia își acostaseră ambarcațiunea pe o plajă de nisip și au amenajat o vatră pentru gătit 
folosind bulgări de sodă. A doua zi au descoperit în nisip “pietricele” strălucitoare, respectiv, 
sticlă. În realitate, în acest mod nu se putea atinge temperatura necesară topirii nisipului. 
23 Clayton, Spencer, 1933, p. 1-8; Aboud, 2008, p. 1425-1432. 
24 Kleinmann, 1968, p. 497-501; Cipriani et alii, 2000, p.187. 
25 Compoziția chimică se exprimă sub forma de oxid al elementului identificat. “Potash glass” 
este expresia în limba engleză pentru sticla de potasiu sau sticlă potasică, iar concentrația de 
potasiu se exprimă prin oxidul de potasiu (K2O). 
26 Amrein et alii, 1995, p. 189-201. 
27 en.wikipedia.org/wiki/Libyan_desert_glass 
28 Natronul este un amestec de săruri de sodiu: carbonat decahidrat de sodiu ( ·10H2O); Na2CO3

în jur de 17% bicarbonat de sodiu (NaHCO3); cantități mai mici de clorură de sodiu (NaCl), 
sulfat de sodiu (Na2SO4). Este un mineral cu multiple utilizări în antichitate, dar și în prezent. 
Provenea din lacurile zonelor aride nordice ale Egiptului. 
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Sticla a fost folosită la începuturile ei pentru realizarea de obiecte de lux, măr-
gelele deținând un loc aparte. Acestea au fost obiectul unui larg comerț în lumea antică. 
Mărgele produse în Levantul antic au fost descoperite la mari distanțe, în estul Europei, 
configurând rute comerciale ale acelor perioade istorice. Această considerație se bazea-
ză pe un amplu proiect de cercetare privind originea și circulația a peste 600 de măr-
gele provenite de la 150 de situri arheologice de Epoca bronzului și Epoca fierului 
din Europa. Proiectul a fost desfășurat în Franța, în perioada 1995‒2009. Analizele 
au evidențiat trei tipuri de sticlă, pe bază alcalină (Tab. 2). 

Tip sticlă / (%) Na2O  K2O CaO MgO 
Sticlă de sodă minerală 12 ‒ 23 < 1,5 4 – 9 < 1,5 

Sticlă alcalină mixtă(de 
sodă și potasă) 4 ‒ 12 

4 – 13 
(≥Na 2 O) 

2 – 4 < 0,5 

Sticlă de soda din 
cenușa de plante 12 – 18 

1,5 și 
< MgO 

4 ‒ 9 
1,5 și 
> K2O 

Tab. 2. Tipuri de sticlă identificate9 în mărgele de perioadă antică. 

Alte elemente majore determinate29 au fost: silice (SiO2) 55‒77% ; 0,5‒5% alumină, 
(Al2O3); 0,2‒3% oxid de fosfor (P2O5); 0,1‒1,55% clorură (Cl-); 0,2‒2% oxid de fier 
(Fe2O3); 0,1‒2% oxid de magneziu (MgO); 1‒5% oxid de cupru (CuO).  

În perioada mijlocie a Epocii Bronzului sticla devine mai transparentă, vede-
turcoaz, bleu sau turcoaz-opac și arare ori neagră, maron, galben pal translucid sau 
chiar incoloră. Aceasta apare în Estul Apropiat (Micene, Egipt) și are o compoziție 
chimică apropiată de sticla de sodă din cenușa de plante, compoziție ce se regăsește 
în Europa mediteraneeană și în Evul Mediu30.  

În perioada târzie a bronzului apare un alt tip de sticlă, cu: concentrație mare de 
silice (73‒76%) și de cupru (colorant tipic al sticlei) 2‒5%; conținut ridicat de potasă 
și sodă (soda fiind mai puțină); conținut scăzut de calciu și magneziu. Sunt consem-
nate noi forme și modalități de decorare a mărgelelor. Mărgele cu compoziția chimică 
menționată au fost descoperite în tot vestul Europei (Franța, Irlanda, Anglia, Germania, 
Elveția și Italia31. Acest tip de sticlă este atribuit nordului Italiei, deoarece la Frattesina 
(provincia Rovigo) au fost descoperite mărturii ale producerii (între secolele XI‒VII 
îHr) sticlei mixte de potasiu și sodiu32.  

În perioada clasică a antichității și cea a bronzului târziu, producția limitată a 
obiectelor de lux este înlocuită treptat cu vase de sticlă mai mari, necesare uzului zil-
nic. Dacă a doua jumătate a secolului al III-lea îHr este marcată de realizarea sticlei 
“millefiorii”, o sticlă mozaic (Fig. 2), la începutul secolului al II-lea îHr se introduc 
vase de băut (din sticlă monocromă) hemisferice și boluri cu fund conic. Centre situ-
ate pe coasta palestino-siriană produceau cantități apreciabile destinate comerțului în 

                                                      
29 Analizarea s-a făcut prin LA-ICP-MS. 
30 Whitehouse, 2002, p. 193-195. 
31 Henderson, 1988, p. 79-91; Hartmann et alii, 1997, p. 547-559. 
32 Bellintani, 1997, p. 116-129; Biaviati, Veritá, 1989, p. 295-299; Brill, 1992, p. 30. 
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spațiul mediteraneean. A urmat, în același secol, producerea de veselă din sticlă trans-
lucidă sau transparentă (farfurii, vase de băut, skyphos (Fig. 3), boluri (Fig. 4), boluri 
cu talpă, recipiente pentru parfumuri, carafe cu mânere, (Fig. 5) etc. 

   
Fig. 2. Brățară 

romană33. 
Fig. 3. Skyphos din 

sticlă34. 
Fig. 4. Bol roman 

(sec. I îHr‒I dHr35). 
 

Fig. 5. Sticlă romană 
(sec. I îHr‒IV dHr). 

Fig. 6. Recipiente galo-romane. 
(Muzeul Saint-Remi, Reims36). 

Sticla produsă în Europa mediteraneeană, în vestul Asiei și nordul Africii în 
timpul perioadei elenistice (sec. IV‒I îHr) avea la bază tot tehnologiile tradiționale. 
Producția de obiecte din sticlă a luat amploare odată cu inventarea tehnicii de suflare, 
în sec. I îHr. Procedeul, care permitea obținerea de modele cu design sofisticat, dez-
voltat în estul imperiului roman a fost preluat de către sticlarii fenicieni, prin interme-
diul cărora a ajuns în Italia (la mijlocul secolului I dHr). Roma devine cel mai puternic 
centru de produs sticlărie. Deși sticlarilor instalați în peninsula italică le era interzisă 
migrarea spre alte zone, unii au trecut munții Alpi și au dus secretul meșteșugului lor 
în nordul Franței și în Belgia. În perioada timpurie a Evului Mediu francii erau recunos- 

                                                      
33 https://www.liveauctioneers.com (9.10.2019). 
34 https://auction.catawiki.com/kavels/19152097-ancient-roman-skyphos-glass-cup-5-1-8-inches 
35 http://www.museibologna.it (9.10.2019). 
36 https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Verre_gallo-romain_02.jpg (9.10.2019). 
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cuți pentru obiectele create prin suflare, sticla folosită fiind pe bază de natron (Fig. 6).  
O lungă perioadă de timp locația în care se obținerea sticla, rareori era desti-

nată37 și prelucrării ei sub formă de obiecte. Existau două categorii distincte de "artiști 
ai sticlei", producătorii de sticlă și producătorii de obiecte, sticlarii38. Acest fapt com-
plică identificarea difuziei artefactelor dar și a originii materiilor prime. În secolul I dHr 
se folosea sticlă pe bază de natron. Totuși au fost descoperite și excepții. În varii loca-
ții (Franța, Italia,) aparținând acelei perioade, obiecte millefiori erau realizate din sticlă 
calco-sodică (din cenușa de plante) de culoare roșie și verde. În Elveția au fost desco-
perite lingouri de sticlă verde39. Sticla sodică pe bază de cenușă de plante se mai utili-
za în acea perioadă în ateliere din Mesopotamia, Orientul Apropiat dar și în Pakistan 
la Bara40. Analiza compoziției chimice (realizată prin LA-ICP-MS) a reliefat că culoa-
rea roșie a sticlei de la Bara era obținută din alt raport al acelorași elemente (Tab. 3), 
deci alte surse41 de materie primă. Prin studiul său amănunțit, Laure DUSSUBIEUX a 
documentat existența a două trasee/rute comerciale spre și dinspre China pentru schim-
buri de marfă cu Europa. 

În perioada elenistică se folosea o sticlă de sodiu clară, incoloră și se realizau 
obiecte mai mari decât în epocile anterioare. În Siria au fost descoperite obiecte de peri-
oadă elenistică create din sticlă clară compusă din nisip curat (din malurile Palestinei) 
și natron (de lângă Alexandria antică)42. Din această sticlă se obțineau obiecte prin 
suflare începând cu sfârșitul de secol I îHr, tehnică ce a predominat încă 700 de ani. 

Suflarea sticlei în matrițe a permis în Epoca Romană, în spațiul Imperiului 
Roman obținerea de piese într-un ritm accelerat. Productivitatea crescută asociată cu 
noi utilități a sticlăriei a condus la un consum egalat doar în secolul al XIX-lea. Chiar 
dacă sticla era clară, incoloră uneori, aceasta nu excludea colorarea sau opacizarea ei 
în scopuri decorative. Tot în scopuri decorative s-au dezvoltat diferite tehnici de orna-
mentare (sculptare, gravare, suprapuneri de straturi diferit colorate de sticlă). 

Romanii au creat noi tipuri de obiecte din sticlă, răspândite în întreg imperiul 
(sticla de geamuri, recipiente/containere, butelii pentru păstrare lichide (cu precădere), 
carafe, farfurii de lux, flacoane pentru parfumuri etc.). În ceea ce privește compoziția 
chimică a sticlei folosite ea nu prezintă modificări esențiale, doar cele determinate de 
proveniența diferită a materiilor prime (Tab. 4).  

Sticla de natron, sticla de tipul celei din Levant a fost utilizată în partea occi-
dentală a Europei până la sfârșitul secolului al VIII-lea. A urmat (între sec. IX‒XIII) 

                                                      
37 Jackson, Nicholson, 2010, p. 295-301. 
38 Cowell, Werner, 1974, p. 295-298; Velde, 1990, p. 105-117. 
39 Amrein et alii, 1995, p. 189-201. 
40 Dussubieux, 2001, p. 209-243; Phelps et alii, 2016, p. 57-71. 
41 În cercetarea privind comerțul cu sticlă dintre lumea mediteraneeană și India, L. Dussubieux 
a investigat 550 de piese din Afganistan, Pakistan, sudul Indiei, Sri Lanka, Tailanda, Malayesia, 
Indonezia și Cambogia. Unele erau producții locale, altele reprezentau importuri și aparțineau 
unor situri de secol III îHr‒IV dHr. Analiza elementelor la nivel de urme a făcut posibilă divi-
zarea pe categorii de compoziție. 
42 Dussart, Velde, 1990, p. 687-693. 
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Tip de sticlă SiO2 Na2O MgO Al2O3 K2O MnO B2O3 
Lavant I 71,33 14,31 0,56 3,17 0,62 276 206 

Lenant II 74,64 12,13 0,51 3,26 0,53 192 160 

Egipt I 70,48 14,14 0,58 2,53 0,29 359 270 

Egipt II 70,94 17,06 0,83 4,46 0,43 405 241 
 concentrație 

exprimată în 
ppm 

 Tip de sticlă CaO Cl TiO2 Fe2O3  CuO BaO 
Lavant I 8,37 0,83 0,08 0,48  27 257 

Lenant II 7,36 0,70 0,08 0,50  9,3 251 

Egipt I 9,51 1,03 0,26 0,92  17,9 174 

Egipt II 2,71 0,98 0,54 1,79  3,4 229 

Tab. 4. Compoziția chimică31 (elemente majore și minore) a 
unor piese de sticlă din Levant (sec. VIII dHr). 

o trecere treptată la noi tipuri de sticlă43. La începutul sec. al IX-lea, în Franța apare așa 
numita sticlă de/din cenușă de lemn, o sticlă calco-potasică. Aceasta avea un conținut 
mai mare de oxid de calciu și oxid de magneziu în comparație cu sticla de sodiu. În 
perioada carolingiană sticla din vestul Europei era de potasiu, dar conținea și plumb.  

O categorie aparte de sticlă de plumb din perioada carolingiană este cea denu-
mită “smoothers”44, care apare în perioada vikingă, în Anglia, Germania, Franța și care a 
fost analizată prin tehnici analitice diverse. S-a constatat că există două tipuri principale 
de sticlă din care au fost realizate aceste obiecte: peste 80% din materialul analizat 
era realizat din sticlă cu fondant din cenușă de lemn, așa numita “wood-glass”; 20% 
avea o compoziție aparte, conținea silice-calciu-plumb45. Tot în această perioadă, în 
partea estică a Europei predomina sticla de plumb46, cu două variante de compoziție 
chimică: sticla cu conținut ridicat de plumb cuprins în intervalul 50‒80% ( HLS, hight 
level lead) și silice; sticla mixtă-alcalină cu plumb, unde plumbul era folosit cu un fon-
dant alcalin (împreună cu potasa, sau mai rar, oxidul de calciu). Sticla aceasta conținea 
și adaus mare de alumină, fier, bariu și stibiu. Sticla de plumb din estul Europei conți-
nea mult mai puțină alumină și fier. 

                                                      
43 Wedepohl, 2001, p. 257-270. 
44 Mortimer, 1995, p. 3. “Smoothers” reprezintă o categorie distinctă de piese din sticlă. Sunt 
de formă apropiată pălăriei ciupercii. Ulterior au fost completate cu un mâner. Personal le-am 
găsit în literatura de specialitate privitoare la prelucrare/întinderea pielii în perioada medievală, 
când fiecare oraș sau localitate mai mare avea tăbăcării. Există opinia conform căreia sunt stră-
moși ai călcătorului. Au existat și în epoca romană (http://www.theglassmakers.co.uk/pdffiles/ 
linensmooth ers.pdf -10.10.2019). 
45 Wedepohl et alii, 1999, p. 65-82. 
46 Gratuze et alii, 2003, p. 101-107. 
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5. Considerații finale 
Sticla naturală, obsidianul și sticla produsă incidental, cauzată de surse extra-

terestre (de genul fulgerelor dar mai ales a meteoriților) a fost prelucrată din mileniul 
al III-lea îHr. Începuturile preparării sticlei de către om sunt asociate cu existența cup-
toarelor (necesare arderii ceramicii sau a proceselor de extragere a metalelor din mine-
reuri) în care se dezvoltau temperaturi ridicate necesare topirii silicei. Sticla este rezul-
tanta topirii silicei, adică a oxidului de siliciu, care provenea din diferitele surse. Această 
topire se realizează la temperaturi ridicate (~1700°C). Încă din antichitate s-au folosit 
fondanți (săruri alcaline și/sau alcalino-pământoase) care au făcut posibilă obținerea 
sticlei la o temperatură mult scăzută. Oxizi metalici ce însoțeau materia primă sau adău-
gați intenționat au condus la obținerea sticlelor de diverse culori, a sticlei opace. În 
timp, odată cu controlarea tehnologiei, s-a obținut o sticlă tot mai transparentă. Sticla a 
fost inițial produsă în Levantul antic, unde exista o sursă redutabilă de natron. În peri-
oada romană sticla brută, sub formă de lingouri/bare, s-a produs în proximitatea sur-
selor de fondanți și “exportată” la ateliere de sticlărie, pentru prelucrare (prin reîncăl-
zire), în obiecte finite. S-a dezvoltat obținerea artefactelor prin presare, prin suflare, 
prin suflare și presare într-o matriță precum și o serie de procedee de ornamentare. S-a 
diversificat gama de obiecte din sticlă (căni, veselă, cupe, recipiente pentru păstrat ali-
mente (mai ales lichide) butelii, flacoane, pahare etc.). În nordul Europei, după retra-
gerea romană și o perioadă de reciclare a sticlei, s-a apelat la vegetația caracteristică 
zonei, la copaci și ferigi a căror cenușă conținea calciu și potasiu (în proporții diferite). 
Se consideră că în primul mileniu au fost produse trei tipuri de sticlă (Tab. 5). 

Tip de sticlă Perioadă Compoziție (%) 
Na2O CaO SiO2 K2O MgO 

Sticlă de sodiu/sodă 
(plant ash) 

(din țări calde) 

1500→750 îHr 
și 

850 îHr→1500 dHr 
16 6 66 3,5 5 

Sticlă de sodă 
minerală 

(natron) (din Egipt) 
750 îHr→1100 dHr 17 8 70 0,5 0,5 

Sticlă de potasiu 
(potash)  

(Europa temperată) 
850→1500 dHr 2 15 55 17 6 

Tab. 5. Cronologia tipurilor importante de sticlă47. 

Determinarea compoziției sticlei din punct de vedere calitativ și cantitativ 
este posibilă prin utilizarea de metode de analizare complementare. Metodele sunt 
nedestructive, ne-invazive, rezultatele instrumentale sunt prelucrare cu soft-uri speci-
fice performante. Prin intermediul identificării elementelor majore, minore și a celor 
la nivel de urme s-au diferențiat tipuri de sticlă, proveniența materiilor prime, a fon-
danților, coloranți, opacizanți, tehnologii de obținere a sticlei și rute comerciale par-
curse de obiectele de sticlă de-a lungul timpului. 

                                                      
47 Freestone, 2017, p. 36-46. 



679 

BIBLIOGRAFIE 
 
Aboud, 2008 Taufik ABOUD, Libyan Desert Glass: has the enigma of its origin been 

resolved, În: Phisics Procedia, vol, 2, 3, 2008, p. 1425-1432.  
Amrein et alii, 
1995 

Heidi AMREIN, Adelheid BURKHARDT, Willem B. STERN, Analysen 
von Gläsern aus der frühkaiserzeitlichen Glaswerkstatt von Aventicum, 
În: Bulletin de l’Association Pro Aventico, 37, 1995, p. 189-201. 

Bellintani, 
1997  

Paolo BELLINTANI, Frattesina: l’ambra e la produzione vitrea nel con-
testo delle relazioni transalpine, În: Ori delle Alpi, 6, 1997, p. 116-129. 

Biaviati, 
Veritá, 1989 

Alberto BIAVIATI, Marco VERITÁ, The glass from Frattesina, a glass 
making center in the late Bronze Age, În: Rivista della Stazione Speri-
mentale del Vetro, 19, 1989, p. 295-299. 

Brill, 1992 Robert H. BRILL, Chemical analysis of some glass from Frattesina, În: 
Journal of Glass Studies, 34, 1992, p. 11-22. 

Bugoi et alli, 
2016 

Roxana BUGOI, Ivonne Poll, Gheorghe MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, 
Tomas CALLIAGARO, Lurant PICHON, C. PACHECO, PIXE-PIGE 
analyses of Byzantine Glass bracelets (10th-13th Centuries AD) from 
Isaccea, Romania, În: Journal of Radionanal Nuclear Chemistry, 307, 
2016, p. 1021-1036. 

Bronk, 
Freestone, 2001 

H. BRONK, Ian C. FREESTONE, A quasi non-destructive microsam- 
pling technique for the analysis of intact glass objects by SEM/EDAX, 
În: Archaeometry, 43 (4), 2001, p. 517-527. 

Cipriani et alli, 
2000 

Curzio CIPRIANI, Macello CORAZZA, Gabriele GIULI, Vanni MOGGI 
CECCHI, Giovanni PRATESI, Paolo ROSSI, Ettore VITTONE, Nuclear 
Instrument and Methodes, În: Physics Research B, 170, 2000, p. 187. 

Clayton, 
Spencer, 1933 

P. A. CLAYTON, L. J. SPENCER, Silica Glass from the Libyan Desert, 
În: Geographical Journal, 82, October 1933, p. 375-377. 

Cowell, 
Werner, 1974 

M. R. COWELL, A. E. WERNER, Analysis of some Egyptian glass, În: 
Annales du Congrès International d'Étude Historique du Verre (Annales 
du 6e Congrès International d'Étude Historique du Verre, Cologne, 1 
- 7 juillet 1973), 6, Liège, 1974, 326 pg.; p. 295-298. 

Dussubieux, 
2004 

Laure DUSSUBIEUX, L’apport de l’ablation laser couplée á l’ICP-MS à 
la caracterisation des vérres: application á l’étude du vérre archéolo-
gique de l’Océan Indien, These Université d’Orlèans, 2001. 

Freestone, 
2017 

Ian FREESTONE (Co-ordinator), ARCL0099: Archaeological Glass 
and Glazes, UCL, Institute of Archaeology, London, 2017, 46 pg., on-line  
https://www.ucl.ac.uk/archaeology/sites/archaeology/files/arcl0099_gl 
asses_glazes_handbook_2018-19.pdf (16.10.2019). 

Foy et alli, 
2003 
 

Danièle FOY, Marie Pierre JÉZÉGOU, Souen FONTAINE, La circula-
tion du verre en Méditerranée au début du IIIe siècle: le témoignage de 
l’épave Ouest Embiez 1 dans le sud de la France (fouilles 2001-2003), 
În: Annales du 16e Congrés de l'Association Internationale pour l'His-
toire du Verre, London, 2003, p. 122-126. 

Gratuze et alli, 
2003  

Bernard GRATUZE, Danièle FOY, Florian TEREYGEOL, Jöel LAN-
CELOT, Les ‘lissoirs’ cárolingiens en vérre au plomb: mise en évidence 
de la valorization desscories issues du traitement des galènes argenti-
fères de Melle (Deux Sèvres), În: Danièle FOY, Marie-Dominique NEN-



680 

NA (eds), Échanges et com-merce du verre dans le monde antique: 
actes du colloque de l'Asso-ciation Française pour l'Archéologie du 
Verre, Aix-en-Provence et Marseille, 7-9 juin 2001, Monographies in-
strumentum, 24, Association française pour l’archéologie du verre, Mer-
goil, Montagnac, 2003, 504 pg., ISBN 2907303724, 9782907303729; 
p. 101-107. 

Gratuze, 2013 Bernard GRATUZE, Proveniance Analysis of Glass Artefacts, În: Koen 
H. A. JANSSENS, Modern Methods for Analysing Archaeological and 
Historical Glass, Vol. 1, Ed. John Wiley & Sons Ltd. Publications, 2013, 
746 pg., ISBN 978-0-470-51614-0; p. 311-336.  

Hartmann et 
alli, 1997  

Gerald HARTMANN, Irene KAPPEL, Klaus GROTE, Betty ARNDT, 
Chemistry and of prehistoric glass from Lower Saxony and Hesse, În: 
Journal of Archaeological Science, 24, 1997, p. 547-559. 

Henderson, 
1988  

Julian HEDNERSON, Electron probe analysis of mixed-alkali glasses, 
În: Archaeometry, 30, 1988, p. 79-91.  

Kleinmann, 
1968 

Barbara KLEINMANN, The breakdown of zircon observed in the Libyan 
desert glass as evidence of its impact origin, În: Earth and Planetary, 
Science, Vol. 5, 1968, p. 497-501. 

Jackson, 
Nicholson, 
2010  

Caroline JACKSON, Paul T. NICHOLSON, The provenance of some 
glass ingots from the Uluburun shipwreck, În: Journal of Archaeolo-
gical Science, 7, 2, 2010, p. 295-301. 

Mortimer, 
1995  

Catherine MORTIMER, Glass Linen Smoothers from 16–22 Coppergate, 
York, În: Ancient Monuments Laboratory Reports, 22/95, 1995, 3 pg. 

Nӧlle, 1981 Günther NÖLLE, Tehnologia sticlei, Traducere din limba germană de 
ing. Anghel STĂNESCU, Ed. Tehnică, București, 1981, 326 pg. 

Robinet et alli,  
2005 

Laurianne ROBINET, Sarah FEARN, Katerina EREMIN,  Understand-
ing glass deterioration in museum collections: a multi-disciplinary ap-
proach, În: Janet BRIDGLAND (ed), Proceedings of 14-th Triennial 
Meeting of International Council of Museums Committee for Conser-
vation, The Hague, 12 - 16 September 2005, 2 vol., ICOM Committee 
for Conservation, James & James, London, 2005,  xxv, vii, 1092 pg., 
ISBN 1-84407-253-3; p. 139-145. 

Phelps et alli,  
2016 

Matt PHELPS, Ian C. FREESTONE, Yael GORIN-ROSEN, Bernard 
GRATUZE, Natron glass production and supply in the late antique and 
early medieval Near Est: The effect of Byzantine-Islamic transition, În: 
Journal of Archaeological Science, 75, 2016, p. 57-71. 

Römich et alli, 
2002  

Hannelore RÖMICH, Esmeralda LOPEZ, Phlorias MEES, Patric JA-
COBS, E. CORNELIS, D. van DYCK, M. T. DOMÉNECH-CARBO, 
Micro-Computed Tomography (mCT) as a New Non-Destructive Tool 
for the Characterisation of Archaeological Glasses, În: Proceedings 
of 14-th Triennial Meeting ICOM Committee for Conservation, 2002, p. 
1-12. 

Velde, 1990  Bruce VELDE, Alumina and calcium oxide content of glass found in 
western and northern Europe, first to ninth centuries, În: Oxford Journal 
of Archaeology, 9, 1990, p. 105-117. 

Ware-Adling-
ton, 2017 

Laura WARE-ADLINGON, The Corning Archeological Reference 
Glasses: New Valures of ”Old” Composition, În: Papers from the In-



681 

stitute of Archaeology, University College London, 27 (1), 2017, p. 1-8. 
Wedepohl et 
alli, 1999 

Kerol Hans WEDEPOHL, Iceborg KRUEGER, Gerald HARTMANN, 
Medieval lead Levant, from Northwestern Europe, În: Journal of Glass 
Studies, 37, 1999, p. 65-82. 

Wedepohl, 
2001  

Karl Hans WEDEPOHL, The composition of glass from the Carolin-
gian and Post-Carolingian period in Central Europe, În: Francesca Dell’ 
ACQUA, Romano SILVA (eds), Il colore nel Medioevo: arte, simbolo, 
tecnica: la vetrata in Occidente dal IV all'XI secolo; atti delle giornate 
di studi, Lucca, 23-24-25 settembre 1999, Collana di studi sul colore, 
3, Istituto storico lucchese, Scuola normale superiore di Pisa, Corpus 
vitrearum Medii Aevii Italia, Lucca, 2001, 288 pg.; p. 237-270. 

Whitehouse, 
2002  

David WHIEHOUSE, The Transition from natron to plant ash in Levant, 
În: Journal of Glass Studies, 44, 2002, p. 193-195. 

 


