RADIOGRAFIEREA CU RAZE X A OBIECTELOR METALICE
MUZEISTICE CU STRAT DE COROZIUNE
ANA-MARIA VLAD
Unele metode ale ştiinţelor exacte aplicate in domenilul istoriei şi arheolo
giei pot furniZ'd informaţii indispensabile pentru cercetarea ştiinţifică in aceste
domenii, ci.t şi pentru restaurarea şi conservarea obiectelor muzeistice. Lucrarea
se ocupă, în general, de metodele bazate pe utilizarea razelor X şi descrie în
detaliu principiul şi realizarea practică a radiogrdfierii cu raze X a obiectelor
metalice muzeistice cu strat de coroziune.
Folosirea razelor X in studiul obiectelor muzeistice : După descoperirea
lor de către fizianul W. C. Roentgen in anul 1895, razele X şi-au găsit multiple
aplicaţii in diferite domenii ale ştiinţei şi tehnicii. Din 1925, aplicarea razelor X
s-a extins şi în domeniul artelor, intrucit proprietăţile deosebite ale acestor ra
diaţii permit investigarea nedistructivă a obiectelor de artă.
Metodele folosite sint diferite, in funcţie de scopul urmărit. Cele mai răs
pîndite sint : fluorescenţa de raze X, difracţia de raze X şi radiografierea.
Spectroscopi•a de fluorescenţă cu raze X se foloseşte pentru analize calitative
şi cantitative şi este adecvată in special pentru sticlă şi smalţurile de pe cera
mică, întrucît analiza se limitează la un strat subţire la suprafaţa obiectului şi
necesită o suprafaţă preparată in prealabil. O variantă a metodei, care constă in
folosirea unui fascicol primar excitant puternic colimat, la mai puţin de 1 nun
diametru, este aplicabilă cu succes pentru pigmenţii din pictură, sau penţru
constituenţii majori din monezi.
Avantajul principal al metodei constă in faptul că este in intregime S'aU,
uneori, parţial nedistructivă. Limita inferioară de aplicare a metodei o constituie
elementul cu nJUmărul de ordine 22, iar in cazul unui dispozitiv vidat, elementul
cu Z = l l .
Fluorescenţa d e raze X este adecvată pentru an>aliza componenţilor majori
şi minori, iar in anumite cazuri chiar pentru elemente in urmă cu o sensibilitate
pînă la 10-100 ppm.
Difracţia razelor X este folosită pentru studierea structurii obiectelor de artă
arheologice. Metoda difracţiei pe pulberi se foloseşte în studiul ceramicii pentru
identificdrea incluziunilor minerale din matricea de argilă şi a fazelor de tem
t>eratlură înaltă produse in timpul arderii, de asemenea pentru identificarea pig
menţilor, studiul produsilor de coroziune de pe metale şi examinarea obiectelor
de piatră.
Metoda difracţiei prin retroreflexie se foloseşte pentru obţinerea de infor
maţii asupra tratamentelor termice şi mecanice la care au fost supuse obiectele
metalice in timpul fabricării.
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Radiografierea cu raze X este o metodă ce se poate aplica, cu rezultate
bune, unei mari varietăţi de piese muzeistice. Metoda prezintă a vantajul unui
control complet nedistructiv, lrucru de extremă importanţă in studiul obiectelor
muzeistice.
Metoda nu necesită nici o pregătire a suprafeţei probei, ceea ce ar modifica
'lSpectul piesei.
De asemenea, metoda oferă posibilitatea existenţei unui document de con
trol (radiografi•a), care se poate ataşa la dosarul de restaurare al piesei, justificind
tehnica de restaurare aleasă.
Intrucit se lucrează cu radiaţii penetrante, prin această metodă se poate
obţine o imagine globală a structurii interne a obiectului.
Apoi, prin posibilitatea de ·a varia independent intensitatea şi energia (pe
netrabilitatea radiaţiilor), se pot radiografia piese de dimensiuni diferite, din ma
teriale diferite.
Această metodă se poate aplica la o gamă variată de obiecte metalice, in
special la obiecte metalice scoase din săpă11ură şi care prezintă produşi de coro
ziune, scopul acestei radiografieri fiind stabilirea miezului metalic pe care il mai
conţine piesa, pentru a alege tehnica de restaurare. La alte obiecte metalice se
urmăreşte punerea in evidenţă a ornamentaţiilor, incrustaţii cu alte metale, sub
stratul de coroziune.
La obiectele din ceramică, prin această metodă se pot pune in evidenţă
eventualele plombări cu alte materiale sau obiecte metalice aflate in interiorul
vasului.
Radiografiere'a obiectelor din lemn are ca scop determinarea stării de con
servare a lemnrului, stabilirea degradării produse de larve şi colonii de cari.
La ţesături, această metodă poate pune în evidenţă firele metalice conţinute
in material.
Metoda radiografierii cu raze X se aplică cu succes la pictură, punind in
evidenţă modul de aplicare a culorii, diferenţa de compoziţie chimică a aceleiaşi
culori la diferiţi autori, informaţii ce pot conduce la stabilirea autenticităţii prin
comparaţie cu alte pînze, constatarea falsurilor sau a modificărilor străine (res
taurări), depistarea repictărilor pe aceeaşi pînză, determinarea stării de conser
vare a suportului, parchetajul. In ultimul timp, cercetarea radiologică a pictu
rilor se face cu mijloace mai perfecţion•ate, cum sînt tomografia (stratigrafia) şi
radiografia în culori.
Adaptarea tehnicii radiologice la studiul, conservarea şi restaurarea operelor
de artă oferă perspective mari de dezvoltare a aplicaţiilor radiologiei in acest
domeniu.
Principiul metodei : Razele X sînt radiaţii electromagnetice penetrante. Pro·
prietăţile lor se explică prin natura lor şi prin valoarea lungimii de undă deci
energia lor. Datorită energiei mari, aceste radiaţii pot pătrunde prin diferit� ma
teriale. Această proprietate de penetrare constituie baza aplicării lor in controlul
nedistructiv.
Energia radiaţiilor X este dată de relaţia :
E

=

eC

=

hv

=

hc

unde h = 6,623 · 10-34 Js - constanta lui Plank
v = frecvenţa (s-1)
e = 1,6 · 10- 19 C = sarcina electronulul
v= lungimea de undă

<A>

r

c = 3 · 10 10 cm/s - viteza luminii
U-tensiunea de accelerare a electronilor (tensiunea aplicată pe tub)
In funcţie de energia lor, razele X se împart în radiaţii dure (peste 100 kV
tensiune aplicată pe tub) şi radiaţii moi (sub SO kV). Se alege un tip sau altul
de radiaţii, precum şi intensitatea lor, după obiectul ce urmează a fi radiografiat
J n radiografii se foloseşte spectrul continruu al radiaţiilor X.
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Pentru radiografierea pieselor metalice trebuie să se ţină cont de următorii
factori de importanţă majoră - natura metalului şi forma piesei care se iradiază 
şi de un alt factor suplimentar - genul de detaliu care urmează a fi pus in
evidenţă.
Din punct de vedere radiografie, metalele se pot împărţi in două categorii :
metale cu factor de atenuare ridicat (metale grele) şi metale cu factor de ate
nuare scăzut (metale uşoare). Din . pri� categorie fac parte fierul şi aliajele sale,
tantalul, vanadiul şi alte elemente folosite la aliaje speciale, cupru!, zincul şi aliajele
lor, plumbul şi uraniu!, iar din a 2-a grupă - magneziu!, aluminiu! şi aliajele lot:.
In ceea ce priveşte forma, piesele se impart in : piese cu formă geometrică
regulată (cu feţe plan-paralele) şi piese cu formă neregulată.
Piesele muzeistice din metal sint, in general, din metale grele şi de formă
geometrică neregulată. Aceste obiecte, scoase din săpătură, prezintă un strat de
produşi de coroziune. Scopul radiografierii cu raze X este punerea in evidenţă 'd
miezului metalic existent sub crusta de coroziune şi eventualelor incrustaţii cu
alte metale. După forma miezul'lli metalic care mai există se poate stabili forma
iniţială a obiectului sau, in C'azuri speciale, modul de funcţionare şi utilizarea.
Metoda radiografierii pieselor metalice muzeistic� nu diferă principial de
metodele defectoscopiei nedistruclive. Principiul se bazează pe atenuarea diferen
ţiată a radiaţiilor penetrante. Din legea de -atenuare a radiaţiilor penetrante :
1= 10e-

IL"'

rezultă că atenuarea depinde, prin coeficientul de atenuare 11, de natura substanţei
penetrate. Astfel, in cazul existenţei unor incrustaţii cu alte m<>tale, atenuarea
fascicolului de radiaţii va fi diferită in metalele de incrustaţie faţă de metalul
de bază ; in felul acesta se poate pune in evidenţă ornamentul existent sub
crusta de coroziune. De •asemenea, se pot observa fisuri, imbinarea a 2 părţi
turnate separat din metale diferite. Legea de atenuare se poate scrie sub o altă
formă, in care intervine coeficientul de atenuare masic :

1 = 10 e-ILmp · x
unde fLm

=

fL

-

p

- coeficientul de atenuare maslc.

Coeficientul de atenuare masic depinde rel•ativ puţin de natura materialului
penetrat, pentru o anumită energie a radiaţiilor penetrante. In acest caz, ate
nuarea va depinde doar de densitatea material'tllui. Ace>asta ne permite să obţi
nem, prin radiografiere, informaţii asupra mărimii miezului metalic in cazul
obiectelor corodate, intrucit densitatea produşilor de coroziune şi cea a miezului
metalic diferă substanţial.
Tuburile Roentgen folosite pentru producerea radiaţiilor X se compun, in
general, din următoarele elemente :
o sursă de electroni
- un mijloc de accelerare al electronilor

- o ţintă dintr-un metal cu număr atomic Z mare (W)
Electronii proveniţi de la sursă sint acceleraţi in cimpuri electrice prin di
ferite procedee şi apoi proiectaţi pe ţintă, unde, prin frînare, produc radiaţii X.
·
In prezent, se folosesc tuburile Coolidge, care permit regl'drea independentă
a intensităţii şi energiei radiaţiilor X, prin varierea curentului de alimentare al
catodului şi, respectiv, a tensiunii de &ccelerare aplicată electrozilor tubului.

Partea experimentală : Coroziunea metalelor este un subiect C'are, in afară

de importanţa sa in domeniile tehnologiei şi economiei, are o mare importanţă
pentru conservarea obiectelor metalice descoperite în timp'Ul săpăturilor arheo
logice, care aparţin muzeelor şi colecţiilor particulare. Pentru -a putea aprecia şi
studia aceste obiecte este necesar, de obicei, să fie curăţate, restaurate şi intre

gite, şi este intotdeauna nevoie să fie menţinute intr-un mediu potrivit, care să
le asigure integritatea, fie in depozite, fie in expoziţii.
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In natură, metalele se află în combin'aţie cu elementele nemetalice sub for
mă de minerale şi acestea constituie minereurile din care se extrag metalele prin
topire. Mineralele sînt forme mai stabile ca metalele, de aceea acestea din urmă
au tendinţa de 'a-şi pierde proprietăţile metalice şi a se reintoarce la minerale.
Această tendinţă se manifestă mai ales cînd metalele sînt îngropate în pămînt
pentru lungi perioade de timp. S-a observat că, cu cit mai uşor se desparte
metalul de minereuri, cu atît stabilitatea sa va fi mai mare. Acest proces de
mineralizare a metalului se numeşte coroziune.
Coroziunea se datorează unei serii de reacţii chimice sau electrolitice şi
procesul de mineralizare al metalului paate fi mai încet sau mai rapid, depinzind
de natura metalului şi de condiţiile în care se găseşte metalul. Astfel, cînd meta
lele sînt îngropate în pămînt, coroziunea se intensifică în raport cu gradul de
aciditate naturală a solului, porozitatea lui şi prezenţa sărurilor solubile natu
rale, care, sub influenţa umidităţii, joacă rol de electroliţi.
Faptul că coroziunea chimică e însoţită de o schimbare de aspect constituie
un avantaj deoarece astfel se atrage atenţia asupra procesului de transformare
chimică şi cu cît se tratează obiectul mai repede, cu atît va fi mai bine pentru
supravieţuirea sa, fără schimbarea caracterului său.
Pe obiectele de fier îngropate în sol 'dpare rugina, amestec de hidroxizi feroşi
şi ferici, care înglobează şi particule străine din zona în care are loc difuzia
compuşilor fierului, şi care se solidifică formînd o crustă care diferă faţă de cu
loarea şi forma iniţială a obiectului de fier înainte de îngropare. Prin radiogra
fierea cu raze X se poate aprecia grosimea Şi regularitatea stratului de crustă,
rezistenţa metalului, prezenţa ornamentului, crăpăturile cît de fine. Informaţii
de acest fel sînt esenţiale în alegerea tratamentului ulterior al pieselor în munca

de restaurare.
S-au executat radiografiile a 5 piese muzeistice şi s-au tras anumite con
cluzii asupra pieselor şi metodelor de restaurare a acestor piese. Piesele studiate
au fost :
- lacăt medieval (sec. XV), descoperit în săpăturile arheologice de la Baia,
jud. Suceava. Prin simpla examinare vizuală s-a apreciat că piesa nu mai posedă
decît uşoare urme de metal, atît cît să indice forma iniţială, restul fiind trecut
în stare de compuşi de coroziune. Aceşti compuşi de coroziune intraseră în faza
de dezagregare mecanică, ceea ce impunea urgente măsuri de restaurare. In scopul
păstrării formei iniţiale a piesei, principiu de bază •al restaurării, s-a renunţat la
curăţirea radicală a piesei. S-a adoptat metoda impregnării totale cu răşină epo
xidică, care are rolul de a lega şi compactiza toate elementele sfărîmate şi fără
rezistenţă. Avind păstrate toate elementele formei exterioare, s-a făcut apoi com
pletarea părţilor lipSă cu "duracril", o răşină de uz dentar, apoi s-au colorat
suprafeţele restaurate in tonul general al piesei originale.
S-a executat o radiogro\fie din faţă (fig. 1), alegindu-se următorii parametri :
U

1

=

=

140 kV

3 mA

Apreciindu-se grosimea medie a piesei la 7 mm, s-a găsit de pe diagrama
de expunere o expunere corespunzătoare de 8,5 mA min. Timpul se calculează în
felul următor :
t

8,5

= -

=

3

ltotal

=

2'50'

3'

. O altă radiografie s-a executat din spate (fig.
piese de 3 mm, cu următorii parametri :
U

1

=
=

2), considerîndu-se grosimea

140 kV
3 mA

Expunerea corespunzătoare acestei
dat de relaţia :

grosimi

este de 2,5
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2,5
t= -=
3
!total

=
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50"

1 '20"

Radiografiile prezintă clar conturul părţilor
Presupunerea că piesa prezintă puţin metal şi mai
dovedit a fi corectă. Părţile metalice -apar mai
sistemul de închidere, format dintr-un arc ce este

metalice care există în piesă.
mult produşi de coroziune S-'d
m•Jlt la toarta lacătului şi la
deformat şi un altul, în stare

Fig. nr. 1
bună, ce intra in toartă, blocînd-o. La celălalt capăt al toartei se observă sistemul
de îmbinare

al

acesteia cu

corpul lacătului. Sistemul

de

inchidere

era

acţionat

prin apăsarea toartei in care caz arcul interior se comportă ca o pirghie, intrind

in toartă. Deschiderea se făcea cu ajutorul cheii, al cărei lăcaş se observă slab
pe radiografie.
- fibulă
curăţită

de

bronz aurit,

superficial

aparţinînd

de depunerile de

sol,

Muzeului

de

rămînînd cele
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5-a efectuat o radiografie în plan a piesei (fig. 3), cu următorii parametri :

U
1

=

=

180 kV
4 mA

Fig. nr. 2

Grosimea piesei s-·a
9 mA . min.

considerat 14
t

mm,

9

= - =

4

ttotal =·

la care corespunde o expunere de

2'.t5"
2'45"

Din cauza formei neregulate a piesei a fost necesară o a doua radiografie,
pentru a obţine imaginea radiografică a capului fibulei (fig. 4). Pentru a pune in
evidenţă detaliile capului fibulei s-a considerat grosimea de 7 mm, la care expu
nerea corespunzătoare este de 7,5 mA . min Parametrii folosiţi au fost următorii :
.
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140 kV

J ..,. 3 mA
t

7,5

= - =

3

ttiJlaJ

=

2'30"
3'

Pe radiografie se observă părţile --t:omponete ale piesei : partea centrală, par
tea transversală şi capetele rotunjite. Fiecare din aceste părţi au fost turnate
separat, iar capetele rotunjite prezintă un canal central, ca şi braţele părţii trans
versale de care sint legate. Capetele rotunjite sint îmbinate cu tija transversală
printr-un nit, posibil dintr-un alt metal ,ce trece prin canalul comun.

Fig.

nr.

3

mecanism de fier corodat, aparţinînd Muzeului de istorie a Moldovei.
Problema care s-a pus în legătură cu acest obiect a fost stabilirea miezului me
talic existent, precum şi posibila d est i na ţi e a obieciului. S-a radiografiat pi esa

(fig. 5), folosind următorii parametri :
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Fig.

U

1

140 kV

=

1

8

=

4 mA

L a grosimea d e 7 m m corespunde o expunere d e 10 mA. min
t

=

10

- =

4

tWtaJ

=

2 '30"
3'

O a doua radiografie s-a efctuat din profil (fig. 6), cu parametrii :

U

=

1

180 kV

=

3 mA

Pentru grosimea d e 15 mm, expunerea este de 10 m A . min.
t

=

10

- =

3'20*

3
itotaJ

=

3'50"

Din radiografii se observă distinct părţile metalice existente : o parte su
perioară C'are culisează intr.:.O parte inferioară. Se poate presupune
că este vorba
·
de un mecanism de inchidere.
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Fig. 6
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- pumnal de fier, din sec. VI-V i.e.n., aparţinfnd Muzeului jud. Botoşani.
S-a efectuat radiografierea (fig. 7) cu următorii parametri :
U = 140 kV
1 = 3 mA

Expunerea corespunzătoare
7,5 mA . min.

grosimii

t

=

75

�

3

=

de 5 mm,

atribuită

piesei,

este

de

2'30"

lţotaJ = 2'50'

Radiografia arată miezul metalic existent, foarte fragil, cu puncte de pătrun
dere a coroziunii. Singura parte metalică ceva mai sănătoasă este minerul, pe care
se obsebrvă o textură longitudinală, datorată modului de oţinere a acestui pumnal,
prin forjare şi tragere.

Fig. 7
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Fig. 8
- ·ac dacic torsionat, din bronz sau argint, acoperit de produşi de coroziune
şi depuneri de sol, aparţinînd Muzeului de istorie a Moldovei. Radiografierea s-a
făcut cu următorii parametri (fig. 8) :

U
1

=

=

120 kV
2 mA

Pentru grosimea de 2 mm corespunde o expunere de 5 mA . min.
t

5

= - =

2

ttotal

=

2'30"
2'50"

Pe radiografie se observă că obiectul nu este corodat in profunzime, prezintă
o lllşoară fisură la un capăt, de asemenea se observă suprafaţa torsionată a acului.
Pe baza acestei radiografii se recomandă o curăţire radicală a obiectului.
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Această metodă de analiză, in afara importanţei sale pentru munca de restau
rare poate fi de ajutor in munca de cercetare a arheologului, prin oferirea de noi
ar mente, ipoteze şi contribuţii la de�cifrarea tehnicilor din antichitate.

�

LA RADIOGRAPHIE A RAYONS X DES OBJETS MtTALLIQUES
DE MUStE COUVERTS D'UNE COUCHE DE CORROSION
R e s u m e
Dans cet ·article, l'auteur analyse les possibilites d'utiliser les methodes
basees sur l'emploi des rayons X dans l'etude des pieces de musee.
A l'aide de la fluorescence a rayons X, on peut faire une analyse qualitative
et quantitative des verres, des emaux sur la poterie et, par une amelioration
de la methode, l'�nalyse des pigments de la peinture et des principaux compo
sants des monnaies.
La diffraction a rayons X est employee pour l'etude de la structure cristal
lographique. On peut appliquer la diffraction Debye - Scherrer â l'etude de la
poterie, pour l'identification des inclusions minerales dans la matrice de g!aise
et des phases de haute temperature produites pendant la cuisson, ainsi que pour
l'identification des pigments, pour l'etude des produits de corrosion sur les metaux,
et pour l'investigation des objets en pierre. La diffraction, par la retroreflexion
des rayons X, peut fournir des renseignements sur les traitements thermiques
et mecaniques que les objets metalliques ont subis pendant la fabrication.
Par rapport a ces methodes, la radiographie a rayons X presente les avan
tages suivants : un contr6le entierement non destructif, l'existence d'un document
de verification (la radiographie), la possibilite d'obtenir une image globale de la
str.ucture interieure de la piece. La methode est applicable aux objets metalliques,
pour mettre en evidence le noyau metallique au - dessous des produits de cor
rosion, les incrustations avec d'autres metaux, la decoration, les fissures, la forme
originale, etc. ; a la poterie, pour depister ce qui a ete como::> lete avec d\mtres
materiaux ; aux textiles, pour detecter les fils metalliques ; au bois, pour constater
la deterioration produite par les insectes ; a la peinture, pour deceler les falsi
fications, les modifications, les repeints sur la meme toile, l'etat de conserV'ation
du support, le parquetage, la touche particuliere d'un certain auteur, etc.
Cette methode s'appuye sur la propriete de penetration des rayons X. due
â leur grande energie. En principe, la methode consiste dans l'attenuation diffe
rente des rayons X dans des les divers materiaux. L'attenuation se fait selon la loi :
1

=

10 e-��ox

ou 1 et Ia representent l'intensite des rayons X apres la penetration du materiei
et, respectivement, l'intensi.te iniţiale, u.-le coeffkient d'attenuation qui depend
de la nature du materiei et x-l'epaisseur du materiei penetre.
Les rayons X employes sont produits par des generateurs Roentgen, com
poses d'un filament qui, chauffe, emet des electrons, d'un dispositif pour acce
!erer les electrons et d'une cible, f•aite d'un metal avec un nombre atomique
z eleve.
Dans la partie experimentale est decrite la realisation pratique des radio
graphies, le choix des parametres d'exposition et les conclusions que l'on peut
tirer d'une telle analyse.
Nous avons radiographie 5 pieces metalliques de musee : un caden·as me
dieval restaure, dont la radiographie justifie le traitement utilise et releve le
systeme de fonctionnement ; une fibule en bronze dore, ou la radiographie presente
les parties composante de la piece et leur mode d'assemblage ; un mecanisme
#
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en fer corrode, dont la radiographie eclairclt le mode d'emploi ; un poignard
en fer corrode, dont la radiographie montre le noyau metallique tres fragile
au dessous de la couche de corrosion ; une aiguille dacique, dont la radiographie
nous aide ă etablir le traitement pour la restauration.
La methode est utile pour le travail de restauration et les radiographies
peuvent servir a constrnlire des hypotheses concemant les techniques et les
metiers de l'antiquite.
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