RESTAURAREA UNUI CUTIT DIN FIER DIN
'
SECOLUL AL II-LEA E.N.
RADU CORDOŞ

Piesa provine din săpăturile de salvare efectuate în anii 2003-2004 in cadrul
de la Roşia Montană.
Obiectul, un cuţit confecţionat din fier are dimensiunile aproximative de 35
de centimetri lungime şi are o lăţime a lamei care variază de la 5 la 3 centimetri.
Starea generală de conservare a obiectului este precară fiind fragmentat în 4
fragmente distincte acoperite în totalitate de produşi de coroziune ai fierului.
Radiografiile efectuate asupra obiectului relevă această stare precară, scoţând
însă în evidenţă curbura lamei şi o parte din mâner şi din apărătoare. Aceste
radiografii atestă după cum am mai spus gradul mare de oxidare al piesei dar şi o
prezenţă „discretă„ a unui miez metalic.
Opţiunea alegerii tratamentului este clară,o curăţire mecanică fină efectuata
cu motorul tehnic folosind pietre abrazive dintre cele mai fine.
Într-o primă etapă s-au îndepărtat produşii grosieri de pământ şi pietriş
folosind nişte anse fine, trecându-se mai apoi la curăţirea mecanică cu M.T.S.-ul.
În ciuda atenţiei şi a fineţii curăţirii, datorită marii fragilităţi a obiectului,
acesta s-a mai fragmentat impunându-se oprirea curăţirii mecanice.
Am hotărât lipirea fragmentelor şi consolidarea cuţitului cu răşină epoxidică
pe o parte şi continuarea curăţirii mecanice pe partea opusă până la îndepărtarea
produşilor de coroziune. S-a consolidat apoi această parte,executând acelaşi
procedeu părţii opuse.
După îndepărtarea produşilor grosieri şi a pământului din zona mânerului am
constatat existenţa unei porţiuni a mânerului din lemnul original, curăţirea din
această zonă efectuându-se în scopul păstrării acestei porţiuni lemnoase. Din păcate
nu s-a păstrat lemnul decât pe o parte a mânerului.
Datorită porozităţii şi fragilităţii fragmentului lemnos a fost nevoie de o
protejare şi o conservare ulterioară făcută cu un strat subţire şi transparent de
şantierului

raşină.
După curăţirea cuţitului şi îndepărtarea produşilor

de coroziune s-a trecut la
a mânerului, completare efectuată cu răşină epoxidică
integrată cromatic, îndepărtându-se apoi surplusul după întărire cu

completarea lamei
bicomponentă

şi

m.t.s.-ul.
Completarea a fost posibilă datorită radiografiilor şi a analogiilor existente.
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Conservarea s-a făcut prin taninarea obiectului-soluţie hidroalcoolică de
apoi de o uscare în etuvă.
Impregnarea finală s-a efectuat cu soluţie de paraloid-B-72, dizolvat în
toluen pentru o mai bună fluidizare a peliculei protectoare.
tanin-urmată
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THE RESTORING OF AN IRON KNIFE DATED IN THE 11-nd
CENTURY A.D.
(Summary)
This article refers to the procedures of restoring and preserving of an iron
knife dated in the II century a.d., discovered in 2004 at Roşia Montana (Romania).
The object was found damaged (4 fragile and oxidated fragments) and
required a consolidation with epoxidic resin before mechanical cleaning.
The existence of a genuine wooden handle raised the problem of
preservation.
Completing the entire form of the knife was possible due to x-ray analize
and other analogies.
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Restaurarea unui cuţit din fier din secolul al II-iea e.n.

Foto 1: Cuţitul înainte de restaurare
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