RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA UNOR
PIESE METALICE DINTR-UN MORMÂNT DE
INCINERATIE SEC.II E. N.
'

ELISABETA MARINCIUC, MARIUS MICU
În toamna anului 2003, în urma unor săpături de salvare ocazionate de
firmei Michelin în Zalău, au fost descoperite mai multe morminte de
incineraţie germanice (vandalice), datând din mijlocul secolului al Ii-lea e.n.
Pe lângă piesele ceramice, au fost găsite şi piese din fier (dălţi, lance,
cuţite, cataramă, foarfeci, săgeţi, cuie, umbo ).
Toate piesele metalice au fost defonnate şi rupte iar în urma arderii
rugului funerar, ele au su;erit un puternic proces de ardere, ceea ce ~;-a putut
observa pe suprafaţa lor.
Există două variante pentru explicarea distrugerii, a deformării sau a
ruperii pieselor din morminte. O primă variantă în opinia arheologilor, ar fi
aceea de a distruge funcţionalitatea aimelor pentru ca spiritul defunctului să nu
se mai întoarcă cu ele printre cei vii. A doua variantă ar fi aceea de a distruge
armele pentru a nu fi refolosite de eventualii jefuitori.
Piesele au fost restaurate în laborator, iar replicile lor vor fi expuse în
holul fabricii Michelin din Zalău.
În lucrare ne vom referi doar la două dintre piesele din fier găsite în două
morminte diferite: o spadă şi o foarfecă.
Spadă are o lungime de 60 centimetri, lăţimea este de 5 centimetri, este
tip roman cu două tăişuri (sabie scurtă).
Foarfeca are o lungime de 18 centimetl;, lungimea lamei de 8,5
c·~ntimetri şi lăţimea lamei Ia bază de 2 centimetri.
În momentul întrării în laborator (foto nr. 1 ~i nr. 2), piesele au fost
încărcate cu pământ.
După degajarea lor <lin stratul de sol (foto Pr. 3 şi foto nr. 4), piesele au
fost supuse unor analize macroscopice şi microscopice.
S-a constatat prezenţa straturilor de coroziune, cu tendinţe mari de
exfoliere mai ales pe suprafaţa foarfecii, tipic produşilor de coroziune ai fierului
şi care au înglobat o marc cantitate de sol din mediul de zacerc.
investiţia
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Fierul este metalul cel mai dispus la acţiuni de coroziune. În stare ionică
poate fi reprezentat prin compuşi fero (II), feri (III) şi ferat (IV). Feraţii sunt
combinaţii în stabile care cedează oxigen şi trec în combinaţii ferice Fe (III).
Combinaţiile Fe (II) sunt de culoare verde deschis, instabile dar aceştia
primesc oxigen cu uşurinţă şi trec în ioni Fe (III) de culoare gălbuie.
Suprafaţa pieselor din fier se acoperă cu un strat de oxid, care nu este un
strat protector. La cea mai mică urmă de umiditate stratul de oxid se hidratează
şi devine strat de coroziune. Cercetările au demonstrat că pe lângă hidroxidul
de fier sunt prezenţi şi combinaţiile fierului în stare alfa şi gama FeO(OH), ca
oxizi de Fe(II) şi Fe(III).Hidroxidul de fier Fe(III) la încălzire trece în FeO(OH)
insolubil, apoi în oxid de fier Fe(III) sub formă de Fe203 (hematit).
Acest compus poate fi redus în Fe304(Fe0.Fe203) care poate fi redus
apoi la oxid de fier Fe(II) de culoare neagră.
Pe lângă combinaţiile fierului cu oxigenul, mai pot fi prezenţi în stratul
de coroziune carbonaţi de fier FeC03, fosfaţi de fier Fe3P04.8H20, sulfuri de
fier FeS2. Aceşti compuşi rezultă din combinaţiile chimice la care participă
fierul prin acţiunea factorilor din mediul înconjurător şi din mediul de zacere.
Procesul de coroziune în cazul pieselor care au avut un contact mai
îndelungat cu solul, depinde de compoziţia solului. Solurile cu un pH bazic au o
acţiune mai lentă asupra pieselor din fier. Solurile nisipoase, mai permeabile,
dezvoltă o acţiune de coroziune puternică. Pământurile compacte unde aerul
pătrunde greu, ridică altfel de probleme.
Suprafaţa pieselor care sunt scoase din săpături arheologice prezintă
hidraţi de carbon care sub acţiunea unor bacterii din sol, activează procese de
fermentaţie din care rezultă bioxid de carbon şi hidrogen. Hidrogenul intră în
reacţie cu stratul de oxid de fier prezent pe suprafaţa piesei iar bioxidul de
carbon determină un mediu anaerob în care se dezvoltă bacterii care ajută la
reducerea sulfaţilor.
Aceste două tipuri de bacterii pot activa procese complicate de coroziune.
Dintre produşii de coroziune ai fierului, deosebit de periculoşi sunt
compuşii care conţin clorul. Ionii de clor au rol de catalizator în procesele de
oxidare iar reacţiile în lanţ dezvoltate nu pot fi oprite decât în lipsa umidităţii şi
a oxigenului, lucru greu de realizat.
Deci, pe suprafaţa pieselor în toată perioada în care au zăcut în pământ
s-au desfăşurat procese chimice complicate, de aceea, pe tot parcursul
procesului am încercat sa eliminăm reacţiile chimice sau electrochimice
agresive prin care, datorită coroziunii intercristaline, piesa sa sufere şi mai mult,
să i se desprindă părţile puternic corodate.
În alegerea metodelor de tratare am analizat minuţios starea lor în
momentul în care au intrat în laborator.
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ne-a demonstrat că cele mai bune rezultate au fost atinse
atunci când am combinat procesele mecanice de curăţare cu tratamentele
chimice şi electrochimice.
În bibliografia de specialitate există o mare varietate de metode de tratare
chimică. Am încercat să aplicăm acele metode care s-au potrivit cel mai bine cu
starea de conservare a pieselor descoperite în morminte.
Piesele s-au putut clasifică în trei categorii în funcţie de starea iniţială în
care au fost aduse în laborator.
Piesele aflate într-o stare avansată de degradare, au avut prioritate la
restaurare ele fiind într-un procent mai ridicat.
Piesele aflate într-o stare bună şi foarte bună de conservare au fost supuse
continuu unui proces de menţinere a umidităţii în limitele existente în pământul
în care au zăcut până la primele intervenţii de restaurare.
Trebuie să menţionăm faptul ca piesele au ajuns în laborator cam la o
săptămână după ce ele au fost scoase din săpătură. În toată perioada până să
ajungă la laborator, ele au suferit un uşor proces de deshidratare, anotimpul
umed şi răcoros în care au fost descoperite (toamna) ajutând la menţinerea
umidităţii lor.
Din punct de vedere fizico-mecanic degradările mai importante pe care
le-au suferit piesele sunt deformarea mecanică a braţelor faţă de planul iniţial
cu aproximativ 5 centimetri în cazul foarfecii şi îndoirea spadei începând la 18
centimetri de vârf în două bucle de 10 centimetri în cazul spadei.
Deformările s-au făcut intenţionat cu scopul distrugerii funcţionalităţii
lor.
Investigaţiile efectuate asupra obiectelor şi asupra unor eşantione de
produşi de coroziune prelevate de crustele care le acoperă au dus la concluzia
ca aceste obiecte au suferit un proces de degradare tipic pentru coroziunea în
sol.
Testele au pus în evidenţă existenţa unui proces de coroziune activ
determinat de acţiunea factorilor agresivi din mediul de zicere asupra suprafeţei
metalice a obiectului.
Dintre produşii de coroziune existenţi pe suprafaţa metalului amintim:
lepidocrocitul [rugina-FeO(OH)],magnetita-Fe304 şi illitul (oxid complex-KNa-Ca-Mg-Al-Fe-Si-Ti-0-) din solul de zacere.
Piesele descoperite au fost extrem de expuse pericolului degradării
progresive datorită probabilităţii mari de activare a coroziunii în absenţa unui
tratament de restaurare şi conservare adecvat şi urgent.
Prima intervenţie asupra obiectelor a fost degajarea suprafeţei lor de
depunerile mari de pământ. Aceasta s-a făcut cu instrumentar adecvat, cu
atenţie pentru a nu accidenta suprafeţele lor.
În continuare pentru eliminarea depunerilor de sol, ele au fost tratate cu
soluţie de hexametafosfat de sodiu 15% în apă, urmate de o spălare şi o periere
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sub jet de apă. Am intervenit mecanic pentru a îndepărta crustele produşilor de
coroziune dislocate.
Datorită faptului ca ambele piese au avut un miez metalic consistent
pentru reducerea chimică a oxizilor de fier am folosit soluţie 20% acid fosforic
în apa distilată cu 1% inhibitor în băi de câte o oră.
Am neutralizat piesele prin menţinerea lor sub jet de apă periindu-le cu
perie de oţel, apoi am trecut la curăţarea lor mecanică.
Spada s-a curăţat mai repede, pentru că aglomerările produşilor de
coroziune s-au evidenţiat doar la partea îndoită a lamei, având un strat uniform
şi subţire de produşi uşor aderenţi la suprafaţa metalului, care s-au desprins la
primele intervenţii.
Spada a urmat un proces de pasivare prin imersare timp de 3 minute în
soluţie 20% de acid fosforic în apa distilată, urmată de suspendare în aer timp
de 5 minute, îndepărtarea excesului de soluţie de pe suprafaţa obiectului prin
tamponare şi uscare în aer liber pe hârtie de filtru.
Toate aceste intervenţii s-au făcut în scopul obţinerii unui film protector
de fosfaţi pe suprafaţa obiectului.
Foarfeca, după tratamentele mecanice nu s-a curăţat, de aceea am trecut
la repetarea tratamentului chimic.
În urma acestui tratament suprafaţa metalică a fost degajată prin
intervenţii mecanice repetate cu instrumentar adecvat (freze, perii etc.),am
continuat restaurarea cu pasivarea piesei la fel ca în cazul spadei, uscarea
făcându-se în aer liber.
În timpul intervenţiilor am avut mare grijă ca în zonele în care piesele au
suferit deformări mecanice, ele să nu se rupă. Observând că una din braţele
foarfecii în zona de deformare riscă să se rupă, am întărit zona critică cu răşină
epoxidică şi am continuat intervenţiile după uscarea răşinii.
O intervenţie similară am făcut şi în cazul spadei, după operaţia de
pasivare.
După ultimele intervenţii mecanice piesele au fost stabilizate pentru
eliminarea clorurilor cu soluţie de hidroxid de amoniu cu carbonat de amoniu,
când hidroxidul de fier Fe(OH)3 trece în oxid stabil Fe203 prin încălzire.
A urmat taninarea pieselor care s-a făcut la temperatura de 70 grade
Celsius.
În final piesele au fost conservate cu Paraloid B72 în toluen în vederea
. protejării suprafeţei metalice împotriva acţiunii nocive a factorilor agresivi din
mediu.
Replicile ştiinţifice ale tuturor pieselor descoperite în aceste morminte
vor fi expuse în holul Fabricii de corduri metalice Michelin Zalău iar piesele
restaurate şi conservate intră în patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie şi
Artă-Zalău.
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RESTAURATION AND CONSERVATION OF METHAL PIECES IN
AN INCINERATION TOMB 2°d CENTURY A.D.
(Summary)
In the Autumn of 2003, following some salvation diggings by Michelin
Company in Zalău, there were found severa! German incineration graves from
the 2"d century A.D.
The two pieces extracted from the graves were of this type.
The pieces have been restored according to their initial state of
degradation. There were used hexametaphosphate solutions, phosphoric acid
and reiterated mechanical cleanings.
In the end, the pieces were tanninated with Paraloid B72 in toluene.
The replications of the pieces will be exhibited in the hall of Michelin
and the originals will enter the patrimony of History and Art County Museum Zalău.
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