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ИЗБОР КОНЗЕРВАТОРСКИХ МЕТОДА И ЊИХОВИ УТИЦАЈИ 
НА КРАЈЊИ ИЗГЛЕД МУЗЕЈСКИХ ПРЕДМЕТА ОД ЖЕЉЕЗА

Конзервација, као посебна дисциплина, развила се из потребе очувања 
музејских предмета. Како музеалије представљају дио културног насљеђа 
једног друштва, тако је и њихова заштита једна од значајних дјелатности 
музеја.

Конзервација је веома сложен процес који се базира на сазнањима про- 
истеклим из егзактних наука, као и из практиног искуства конзерватора. 
Музејски експонати могу бити од разнородног материјала и различитог по- 
ријекла. Конзерватору се, као приоритетан задатак, поставља управо та кла- 
сификација, коју некада није лако извршити. Ова констатација се посебно 
односи на метале. Племенити метали се много лакше идентификују од мање 
племенитих метала и легура. Степен и узрочник оштећења такође зависи од 
врсте и поријекла метала. Тек када су све ове чињенице познате, може се 
приступити конзервацији предмета.

Иако за жељезо влада мишљење да је изузетно чврст и јак метал, с кон- 
зерваторске тачке гледишта сматра се пријемчивим за „зуб времена”, одно- 
сно подложним корозионим процесима.

Данас се у конзервацији предмета од жељеза конзерватору нуди широка 
лепеза метода које се могу примијенити. Ту се подразумијевају:

1. редукционе методе (електролитичка и електрохемијска),
2. употреба хемиских реагенаса ( хемијско чишћење),
3. механичка метода (механичко чишћење).

Ове методе се међусобно не искучују и могу се комбиновати.
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Избор најприкладније методе зависи од сваког предмета појединачно. 
Само таквим приступом обезбјеђује се успјешан исход конзервације и задо- 
вољавају одређене есетске норме, које се никако не смију пренебрегнути, 
посебно када предмет добије статус експоната у музејској витрини.

Предмети од жељеза могу бити различитог поријекла, тј. археолошког 
или етнографског.

Археолошки предмети, самим тим што су боравили у земљи, много су 
угроженији, тј. њихова оштећења су већа у односу на етнографски матери- 
јал. Жељезо из земље, због присуства влаге, кисеоника, соли и сулфата, врло 
брзо кородира, мијења облик, деформише се и пропада1. Кородирање жеље- 
за је  слично активној бронзаној корозији тзв.„бронзаној куги”.

При доласку предмета у лабораторију најприје се врше макроскопски и 
микроскопси прегледи, а ако је потребно и сондирање, да би се установило 
у каквом се стању налази.

Уколико је на предмету дебели слој корозије (Fe(OH)3) у којој нема хло- 
рида или нема металног језгра, велика је вјероватноћа да у музејским усло- 
вима корозија остане стабилна. У том случају, нису потребни посебни кон- 
зерваторски захвати.

Ако је процес корозије активан, неопходно је уклонити хлориде да би 
се предмет сачувао. Због тога је први задатак установљавање да ли постоје 
знаци хемијске активности.2

Постојање металног језгра, као и скривени орнаменти испод слоја ко- 
розије, могу се испитати рентгенским снимањем, јер гвожђе-оксиди пропу- 
штају рентгенске зраке много боље него сам метал. Тиме се добија тачна 
слика дебљине корозије, дебљине очуваног језгра, као и присуства других 
метала.

Уколико је корозија масивна, а метално језгро добро очувано, може се 
употријебити електролитички или електрохемијски поступак. Код електро- 
литичке редукције,3 електролит је  натријум-хидроксид (NaOH) са жељезним 
или челичним анодама. Редуковати се може и са цинком (Zn) и натријум-хи- 
дроксидом (NaOH)4.

1 У оксидационом процесу нажељезу настају феро- и фери-хидроксиди као и фери-окси- 
ди и хидроксиди. Надаље, у присуству соли овој једноставној хемиској реакцији придружују 
се и електролитичке реакције, узрокујући настајање феро-хлорида и хидроксида. Присуство 
сулфата у земљи узрокује стварање гвожђе-сулфида на површини метала.

2 Због хидроскопности гвожђехлорида на активним мјестима корозиони слој је  влажан.
3 Ова метода подробно је  објашњена у литератури.
4 Концентрација NaOH износи између 10-20%.
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Код предмета који су сувише крти за електролитичку редукцију, естра- 
ховање хлорида врши се 1% раствором натријум-хидроксида или 5% натри- 
јум-бикарбонатом, уз пробу на хлориде сребро-нитратом (AgH03).5

Етнографски материјал (оружје и слични предмети) често је прекривен 
малим мрљама корозије, које се једноставно уклањају парафинским уљем и 
методом механичког чишћења.

Уколико нема активне корозије, музеалије оваквог поријекла могу се тре- 
тирати разблаженом оксалном кисјелином (9%) или раствором 20% танина 
којем је додато 15% алкохола, при чему феро-танини потпуно оксидирају.

У продаји се за одстрањивање корозије могу наћи различита средства 
-  деоксиданси,6 који се примјењују на музејским предметима који су преве- 
лики или претешки за електролитичку обраду. Неким од ових средстава су 
додати инхибитори, који остављају на површини заштитни слој, након што 
је корозија већ растворена. Активни састојак у таквим средствима обично 
је фосфорна кисјелина, која ствара на површини предмета стабилни слој 
гвожђе-сулфата. Комлексони, којих у продаји има под различитим називи- 
ма, су јако добри за одстрањивање свјеже корозије, а мање за старе и дебље 
слојеве.

Раствором сирћетне кисјелине могу се уклонити заостале црне флеке са 
предмета од кованог гвожђа,7 који су претходно третирани електролитичком 
редукционом методом.

Такође се овај раствор може примијенити ако се на површини метала 
образује сивкаста превлака послије електролитичког поступка.8

Ако је  предмет у току конзерваторског третмана, губећи корозиони слој, 
изгубио и свој предходни облик, могуће је урадити попуну дјелова који не- 
достају. У ту сврху се користе разне врсте епоксидних смола9 са учвршћива-

5 У епрувету се узме узорак воде у којој се налази метал, кане се кап-двије азотне кисјели- 
не, а затим неколико капи сребро-нитрата. Бјеличасти талог или замућење показује да у води 
има хлорида, а самим тим да га има на металу. Испира се све док узорак воде буде безбојан.

6 Деоксиданс се користи и као пасивизатор, третирањем метала и послије електролитич- 
ког поступка. При томе се на површини метала ствара заштитни слој гвожђе-фосфата. Посли- 
је  реакције, предмет се обрише, осуши, очетка и импрегнира.

7 Због неравномјерног загријавања сировог гвожђа у ковачницама већи дио угљеника 
сагоријева, а  мањи остаје у виду мјестимичних црних флека на површини метала које се елек- 
тролизом не могу уклонити.

8 Раствором 5%-тне сирћетне кисјелине може се уклонити заостали дио изреагованог 
талога у шупљинама на површини метала, послије електролитичког третмана. Сирћетна ки- 
сјелина смањује атхезионе силе између метала и заосталог талога, а тиме се одваја талог од 
метала. Мањи дио талога кисјелина раствара, градећи при том ацетатне соли. Вријеме овог 
третмана зависи од стања предмета, а може трајати и до 24 сата.

9 У продаји се налазе под називима аралдити (Аралдит AY 1442, Аралдит AY 106, Арал- 
дит AY 103, Аралдит М итд.), а користе се са учвршћивачима (XY 997, XY 951, XY 956 итд.).
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чима, који се наносе на адекватно припремљену подлогу и касније обрађују 
механичким путем. Ове допуне су обично мале и да би се постигла уједначе- 
ност боје читавог предмета, могу се тонирати пигментима.10

Сви горе наведени начини конзервације не искључују и методу механич- 
ког чишћења. При избору инструмената или апарата, мора се водити рачуна 
у каквом је  стању предмет који се третира и да ли може да трпи обраду ода- 
браним инструментом.

Код релативне влаге до 50% и при одсуству хлорида, кородирање ни- 
је озбиљан проблем. Али, увијек постоји опасност да ће се влага код изне- 
надног пада температуре кондензовати на површини предмета. У градској 
атмосфери, гдје су обично музеји и постављени, кондензована влага увијек 
садржи мале количине сумпор-диоксида, који узрокује корозију. Стога је 
неопходно увијек ставити заштитно средство на површину предмета.

Осим разних врста метакрилата," микрокристалинског воска, парафи- 
на, може се употријебити и ланолин, али само код музеалија који се смије- 
штају у витрине.

Правилна процјена стања предмета и избор методе конзервације, не да- 
ју  увијек и добре резултате у естетском смислу. Тако, нпр. код примјене 
електролитичке методе, на предмету може остати свијетло сива, односно 
сребрнаста боја. Она оставља утисак да је предмет од алуминијума, а не од 
гвожђа, што код посјетиоца може да изазове одређену пометњу.

Црне флеке, посебно код кованог жељеза, које се не могу уклонити 
редукциом, остављају ружан утисак на цјелокупни изглед предмета. Због 
тога, мора се учинити све да се предмету поврати аутентична боја, што се 
постиже додатним хемијским и механичким методама.

Слични проблеми се јављају код предмета који имају добро очувано 
метално језгро, а формирана је  дебела корозиона кора испод које је, некад, 
скривена орнаментика.

При уклањању тог корозионог слоја, предмет може да изгуби свој об- 
лик и као такав за посјетиоца нема значај. Из тих разлога, некада је добро

За попуњавање се користи у размјери 1:1. Аралдит се користи и као учвршћивач, али само на 
дјеловима предмета гдје је  метал јако слаб. Осјетљиви дјелови се премажу смјешом од 5 дје- 
лова Аралдита М и једног дијела учвршћивача XY 956, суши се на 80°С под инфра црвеном 
лампом два сата. По сушењу се чисти полит- машином или прикладним шмирглом.

10 Пигменти су земљане боје, које се наносе само на допуњена мјеста у тону који одговара 
боји гвожђа самог предмета о ком се ради.

11 Раствор метакрилата (Бедакрил 122 X, Паралоид Б 72) у бензолу или ксилолу креће се 
у концентрацији између 6-8%, зависно од предмета који се третира. Поступак се изводи у ва- 
кум-апарату да би раствор могао боље да продре у поре метала. Наношење четком изискује 
топло сушење, а поступак се мора поновити.
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оставити слој корозије која није активна, да би биле задовољене и естетске 
норме.

Чести су случајеви, посебно код ситних предмета археолошког порије- 
кла (сјечива нолсића, врхови копља, дугмад...), да се послије конзерваторског 
третмана открију оштећења по ивицама и површини метала. Такав предмет 
дјелује ружно, иако је конзерваторски квалитетно третиран.

У том случају, врши се попуна ситних оштећења само из естетских раз- 
лога, мада се и ту мора имати мјера, да не би дошло до нарушавања примар- 
ног изгледа предмета. Тонирање допуна врши се ради постизања уједначено- 
сти боје што, такође може допринијети бољем изгледу предмета .

Многобројна средства за заштиту површине метала, такође, утичу на 
крајњи изглед предмета. Велики асортиман инхибитора, који су данас у упо- 
треби, у јачој концентрацији могу оставити непотребан сјај на површини 
метала, или чак и пожутјети временом. С друге стране, непримјерено благи 
раствори лакова не могу заштитити предмет од спољњих фактора за дужи 
временски период, што се очекује од њих. Примјена воскова и ланолина мо- 
ра бити примјерена начину излагања предмета. Из тога произилази да избор 
заштитног средства мора бити усклађен са методом конзервације која је при- 
мијењена, као и са предметом на коме се средство примјењује.

Сарадња конзерватора са кустосом тј. археологом је неопходна као и 
адекватно депоновање и излагање, што експонату продужава „живот” вало- 
ризујући га на прави начин.
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Етнографско жељезо из депоа музеја 
(XIX вијек)

Археолошко жељезо, случајни налаз 
(XII вијек)
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Археолошко жељезо локалитет „Груда Бољевица” 
(средњи вијек)

Zorica Stijepović

ТНЕ OPTION OF CONSERVATION METHODS AND THEIR
INFLUENCE ON FINAL OUTLOOK OF IRON MUSEUM OBJECTS

Биттагу

For a conservation o f iron objects, it is necessary to have extraordinary 
knowledge of rust courses and rich working experience in order to achieve 
stopping or cutting off those courses. Along with this, it is not to be neglected 
that a duty of a conservator is to preserve an original form and aspect which an 
object had in the time when it was made or found.

Although to-day, a large number of methods is offering to a conservator 
for applying on iron objects, it should be taken into account that they are not 
applicable everywhere and in every case. Every object is to be observed separately 
and during conservation, one should apply a method which is most applicable 
according to conservatory investigations.

It is not to be forgotten also, that consultation with custodian archaeologist 
greatly contributes to preservation o f original or acquired form and aspect of an 
object. Optimal conditions of preservation and exhibition give an opportunity 
the museum exposed objects to be preserved for a longer period, in conservatory 
sense as well as in aesthetic one.
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