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MATERIAL ANALYSIS
FOR AN VANDAL SHIELD UMBO

Abstract: It is important to analyze the art!facts discovered in the
archaeological diggings, from the point of view of the material, because these
analyses provide data of how the artifact was made and prove its authenticity.
In this case it is about an a vandal shield umbo discovered in archaeological
diggings. A piece ofit was analyzed by X ray and technological diffraction.
Following the analyses there was established that the umbo was made
in iron, made by a method that was particular to the antique time, which
could be applied by the early vandals in the 2"d century AD.
Rezumat: Este important de a analiza artefactele descoperite în
săpăturile arheologice din punct de vedere al materialului deoarece aceste
analize oferă date despre cum a fost realizat artefactul respectiv eventual
atestă autenticitatea acestuia. ln acest caz este vorba de un umbo de scut
vandal descoperit in cadrul săpaturilor arheologice. Un fragment din acesta a
fost analizat prin difracţie cu raze X precum şi din punct de vedere tehnologic.
ln urma analizelor efectuate s-a stabilit că umbo a fost confecţionat
din fier obţinut printr-o metodă specifică perioadei antice care putea fi
aplicată de vandalii timpurii din secolul II d. Chr.
Keywords: shield umbo, X-ray deffraction, artifacts analysis.
Cuvinte-cheie: scut, difracţie cu raze X. analize artefacte.
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1. Introducere

Scutul se caracterizează ca fiind o armă defensivă şi ofensivă caracteristică
în dotarea infanteriei grele din antichitate. Acesta denumit îrt latină scutum
a trecut prin mai multe etape evolutive. În Figura La. este prezentat un scut cu
părţile componente iar în Figura Lb. în detaliu umbo de scut.
Scutul, (Fig. La) pozi3
ţia 1, prezintă în partea
centrală un umbo 2 de formă
rombică care în jurul sec. II
î. Chr. a devenit oval şi o
nervură metalică mediană 3.
Această formă a scutului a
evoluat ajungând lung cu
interioară
cu
arcuire
dimensiunile medii 70-80
2
cm înălţime. în secolul II
d. Chr. s-a păstrat această
1
formă dar mult redusă având
a
b
mâner pentru prindere la
Fig. I. a) scut: 1 - scutul, 2 - umbo, 3 - nervură
mijloc şi sprijinitoare pentru
mediană; b) umbo de scut [l] .
antebraţ. Marginea acestui
scut era întărită cu bandă
metalică
şi
avea umbo
semisferic, Fig. I b) detaliu
pentru umbo de scut specific
sec. II d. Chr. [l] .
Figura 1 prezintă un
scut caracteristic secolului 2
d.Chr. în afară de aceste elemente de bază apar pe scut şi
ornamentaţii
care puteau
reprezenta forme geometrice
dar şi diferite simboluri mistice cum ar fi discul solar sau
semiluna dar şi simboluri
războinice cum ar fi acvile
Fig.2. Umbo scut vandal sec. II d.Chr.
sau vulturi.
aflată

Scutul în cauză (figura 2) se încadrează în această ultimă categorie, fiind
identificat ca aparţinând culturii Przeworsk aparţinătoare vandalilor timpurii,
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şi componentă
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umbo-ul. Un fragment din

2. Metoda experimentală
Pentru analize a fost prezentat un fragment din urnbo de scut vandal.
Aspectul acestuia era lamelar cu feţe plan paralele având grosimea de 1,3 mm iar
suprafaţa aproximativă de 1cm 2 suficientă pentru supunere la difracţie cu raze X
[2]. Suprafeţele erau oxidate având o culoare brun roşcată spre negru.
În primă fază a fost analizată imaginea umbo-ului per ansamblu după
aspect şi culoare după curăţarea efectuată la laboratorul muzeului rezultând un
posibil material feros. Ţinând cont de aceasta din tabelele cu proprietăţile
mineralelor [3] au fost extrase datele referitoare la principalii compuşi ai fierului
cu oxigenul, Tabelul 1.
Tab. 1. Culoarea oxizilor de fier [3].
Nr.
crt.

Culoare compus
Neagră, cenuşie

oţel

Compozitie chimică
Fe203
fe3Q4
FeO

2

neagră

hematit
magnetit

3

neagră

-

1

de

Denumire

De remarcat faptul că hematitul prezintă o urmă roşeală (culoarea în
pulbere a hematitului). În contact cu mediul exterior acesta se acoperă cu un strat
alterat roşcat. Datele prezentate pentru oxizii de fier coincid cu observaţia iniţială
a aspectului fragmentului de umbo.
Ţinând cont de acestea s-a trecut la difracţia cu raze X utilizând un
difractometru tip Dron 3 dotat cu placă de achiziţie şi softul Matmec IV.O pentru
achiziţia informaţiilor de difracţie şi pentru procesarea acestora. Astfel a fost
examinat stratul superficial cum a fost primit iar pentru a vedea straturile de
a<lâncime ale fragmentului acesta a fost şlefuit re<lucân<lui-se grosimea la 1,16
mm.
Reglajul difractometrului a fost: a) sursa: anticatod de cupru, soller 1,5°,
fantă orizontală 4 mm, fantă verticală 8 mm, b) contor: soller 1,5°, fantă orizontală
0,25 mm, fantă verticală 12 mm. Tensiunea aplicată tubului de raze X 25 KV,
curentul 20 mA.
În tabelul 2 sunt prezentate datele de difracţie corespunzătoare stratului
superficial iar în tabelul 3 datele corespunzătoare straturilor de adîncime ale
fragmentului. În Figura 3 sunt prezentate spectrele de difracţie pentru fragmentul
cu suprafaţa iniţială (a) şi pentru straturile de adâncime obţinute în urma
îndepărtării straturilor superficiale iniţiale (b).
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Tab. 2. Datele de difracţie cu raze X a stratului superficial.
Nr. crt.

20,grade

d/n,pm

Aria, U.A.

1

32,96

271,76

5,31

2
3
4
5
6
7

35,23
42,48
53,89
56,86
62,32
94,39

254,75
211 ,09
170,13
161,93
148,90
105,07

11,53
36,62
8,85
20,26
14,40
13,36

hkl

compus
Fe203
fe3Q4
fe3Q4
fe3Q4
fe3Q4
fe3Q4
fe3Q4

112
311
400
422
511
440
800

Tab. 3. Datele de difracţie cu raze X a stratului de adâncime.
Nr. crt.

20,grade

d/n,pm

Aria, U.A

1
2
3
4
5

33,26
36,00
42,06
60,88
91 ,59

169,38
249,48
214,83
152,16
107,54

9,28
12,73
55,09
10,11
20,40

hkl

compus
Fe20 3
Fe20 3
FeO
FeO
FeO

112
101
200
220
400

.,.

c

L

a

b

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
Fig. 3. Spectrul de

difracţie :

a) stratul superficial, b) stratul de adâncime.
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3. Discuţii
Difracţia cu raze X oferă date în ceea ce priveşte compoziţia fazică a
materialului spre deosebire de analiza chimică sau cea spectrală care oferă date
doar despre elementele chimice care compun fazele respective [4].
Se observă din prelucrarea datelor de difracţie că stratul superficial este
format din magnetit şi hematit ceea ce explică aspectul roşcat spre negru al
fragmentului. Straturile de adâncime sunt formate din hematit şi din FeO ceea ce
explică culoarea neagră. Din acestea rezultă că fragmentul este oxidat în
totalitate.Acestea arată posibilitatea ca umbo-ul să fie atacat în profunzime fapt
care îl face să fie foarte fragil şi friabil.
'finând cont de grosimea de perete a umbo precum şi de posibilităţile
tehnologice existente la timpul respectiv se poate spune că metoda de
confecţionare este ambutisarea unei table. Turnarea este exclusă deoarece prin
turnare nu puteau fi realizate imbinări la razele de racodare existente precum şi la
grosimile de perete ale umbo [S]. Totuşi această ambutisare nu a fost efectuată
prin presare în matriţe aşa cum este aplicată în zilele noastre ci prin forjare liberă
cu unelte specifice (ciocane, nicovale etc.).
Pentru a obţine semifabricatul de forma unei table necesar pentru
ambutisare s-a aplicat următoarea metodă metalurgică caracteristică antichităţii
[6]. Într-un cuptor cu mangal (cărbune de lemn) este introdus minereul de fier
zdrobit în prealabil. În acest cuptor minereul este încălzit la alb. Temperatura
dezvoltată este sub temperatura necesară topirii astfel va rezulta o masă de fier
poros. Această masă poroasă de fier este lovită cu baroase pentru ca să se elimine
zgura şi de ganga. Fierul astfel obţinut este asemănător cu buretele de fier şi are in
compoziţie carbun foarte puţin. Acesta se încadrează în domeniul feritic
caracterizat de o bună plasticitate asocială cu rezistenţă mecanică ridicată [7].
Acest material nu se compară cu proprietăţile de rezistenţă şi prelucrare a
oţelurilor dar se apropie de acestea. In felul acesta se poate realiza semifabricatul
necesar fără a se folosi o baie metalică.
Metoda prezenată era foarte raspândită la vremea respectivă şi putea foarte
bine să fie exploatată de către vandalii primitivi fără să depindă de alţii. Pentru a
realiza ornamentaţii pe aceste piese de fier trebuia totuşi o manoperă destul de
complicată fapt care explică aspectul simplu neornamentat al umbo-ului.
Metalele pure au o tendinţă de oxidare mai mare decât aliajele fapt care
explică oxidarea totală a fragmentului analizat. Trebuie ţinut cont că metoda de
elaborare a semifabricatului nu asigură un material omogen. În acesta se află resturi
de minereu şi sau de zgură care în timp constituie centre de propagare a oxidării. La
fel prelucrarea prin forjare liberă nu asigură o deformare uniformă ca şi în cazul
laminării tablelor şi a ambutisării în matriţe. Sub acţiunea oxidantă şi corozivă a
solului în care a stat umbo-ul în decursul timpului aceste neajunsuri ale metodei de
elaborare şi prelucrare a materialului feros determină gradul ridicat de oxidare.
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4. Concluzii
Supunând fragmentul de umbo la difracţie cu raze X s-au confirmat
observaţiile iniţiale rezultând că materialul este un amestec de oxizi de fier.
Compoziţia straturilor superficiale este sensibil diferită de cea a straturilor de
adâncime ale fragmentului dar în toate acestea apar doar oxizi de fier. Acest fapt
indică câ materialul iniţial fiind fier pur sau aproape pur, deoarece nu au fost
sesizate alte faze la difracţia cu raze X, ţinând cont de faptul că limita inferioară de
detecţie a unei faze este de 1 % în compoziţia analizată.
Metoda metalurgică pentru a obţine fierul necesar realizării umbo-ului este
simplă şi accesibilă popoarelor vandalice timpurii. Prin aceasta se obţine o masă
feroasă aproape pură lipsită de carbon, propice prelucrării prin forjare liberă cu
barosul şi nicovala. Lipsa ornamentelor de pe umbo precum şi aspectul
rudimentar al umbo-ului indică confecţionarea acestuia într-un atelier propriu.
Starea de oxidare precum şi modul de corodare a părţilor din umbo corespund cu
comportarea acestui material în timpul cât a stat în pământ.
Prin urmare materialul ne arată că acest umbo a fost realizat în perioada
antică după o metodă specifică acelor vremuri, accesibilă populaţiei vandalice din
secolul II d. Chr.
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