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Förord

Att bevara arkeologiska järnföremål på ett bra sätt till kommande gene
rationer är en stor utmaning för konservatorerna. Det är få föremåls
grupper som är lika känsliga för fortsatta skador om konserveringen inte 
görs på allra bästa sätt eller om luften i forvaringsmagasinet inte hålls 
tillräckligt torr. Ett tecken på att nedbrytningen fortsätter är att järnfö
remålet ”gråter” ut gula frätande droppar.

Järnkonservering är också en mycket arbetskrävande process. I 
Sverige lägger konservatorer ner cirka 20 manår/år på konservering av 
järnföremål, mer tid än sammanlagd tid för alla andra grupper av arke
ologiska material.

Denna publikation beskriver en metodutveckling som ger både kvali
tetsförbättring och rationalisering av järnkonservering.

Publikationen blir troligen den sista i Riksantikvarieämbetets serie 
KONSERVERINGSTEKNISKA STUDIER. I serien har de viktigaste ar
betena vid Institutionen för konservering offentliggjorts, inklusive resul
taten från programmet Luftföroreningar och kulturmiljö. Serien inleddes 
1983 på dåvarande Tekniska institutionen med rapporterna TI (1983) 
och T2 (1984) och följdes sedan av RIK 1-13 under 1990-96. Sex av de 
mera forskningsinriktade böckerna är på engelska för att kunna utnytt
jas i det internationella utbytet av information.

Jag vill ta tillfället i akt att tacka alla författare, fotografer och övriga 
medverkande. Ett tack inte minst till de senaste årens huvudredaktör 
Gunnel Friberg som samverkat på ett högst stimulerande sätt med oss 
materialtekniska specialister.

De senaste åren har varit en period av intensifierad kunskapsupp
byggnad kring kulturarvets vård och bevarande. Det är värdefullt för 
framtiden att resultaten i stor utsträckning finns tillgängliga genom de 
femton häftena av KONSERVERINGSTEKNISKA STUDIER.

Stockholm i december 1996

Ulf Lindborg 
Teknisk direktör
Chef för Institutionen för konservering/Tekniska institutionen 
1987-1996
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Sammanfattning
Einar Mattsson

Studien inleddes med en litteraturundersökning av publicerat kunnande: 
Då järn exponeras i jorden, sker korrosion genom verkan av elektroke
miska celler, s.k. korrosionsceller. Korrosionen leder till att ett rostskikt 
bildas på ytan. Detta innehåller i många fall klorid, som genom korro- 
sionscellernas verkan anrikats vid gränsytan mellan järnkärnan och rost
skiktet.

Arkeologiskt järn kan vid magasinering efter utgrävningen visa ten
dens till sönderfall. En avgörande faktor för stabiliteten är kloridhalten 
i rostskiktet. Föremål med en kloridhalt av 0,02 mass-% eller mindre 
synes i allmänhet vara stabila vid förvaring i magasin. Vid högre klorid
halt kan fukt absorberas från luften med sönderfall av artefakten som 
följd. Sådant sönderfall kan motverkas genom, t.ex. förvaring i luft med 
en relativ fuktighet av 15 % eller mindre, förvaring i syrefri miljö, djup- 
frysning eller kloridextraktion.

Kloridextraktion kan ske genom läkning med, t.ex. avjonat vatten 
med eller utan tillsats av inhibitor, natriumhydroxidlosning eller alkalisk 
sulfitlösning. Försök har gjorts att påskynda extraktionen av de negativt 
laddade kloridjonerna med elektrokemisk teknik; jonofores eller kato- 
disk avsaltning. Då vatten har relativt hög ytspänning och till följd därav 
dålig inträngningsförmåga i rosten, har försök gjorts med behandlings- 
vätskor som har lägre ytspänning, t.ex. flytande ammoniak, metanol, 
etanol med eller utan tillsats av litiumhydroxid eller metylisobutylketon.

Klorid kan också avlägsnas genom värmebehandling företrädesvis i 
närvaro av vätgas. I en metodvariant utförs sådan behandling under 
inverkan av plasma.

Litteraturstudien kompletterades med experimentella undersökningar: 
Röntgenfluorescensanalys av rost på ett urval järnföremål i SHM:s sam
lingar visade att rosten på föremål med tecken till pågående nedbrytning 
innehöll 0,18-0,97 mass-% klorid, medan rosten hos stabila järnföremål 
innehöll endast 0,003-0,010 mass-% klorid.

Stickprovsanalys av rost på 14 järnföremål konserverade på RIK och 
Föremålsvården i Kiruna under perioden 1989-1994 visade vidare för 12 
av föremålen kloridhalter av 0,01-0,02 mass-% och för de båda övriga 
0,03 resp. 0,07 mass-%, d.v.s. samtliga värden långt under de som 
bestämdes för föremål med tecken till pågående nedbrytning.

Experimentella lakningsundersökningar visade att rostens halter av
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klorid, sulfat och fosfat kan reduceras väsentligt genom lakmng ined 
avjonat vatten eller natriumhydroxidlosning vid 50°C och en laknings- 
tid av 30 dygn. Järnföremålens langtidsstabilitet utvärderades genom 
fuktkammarprovning i luft med en relativ fuktighet av 86 %. Samtliga 
prov lakade med avjonat vatten resp. natriumhydroxidlosning visade 
härvid avsevärt bättre stabilitet än icke-utlakade prov, de som lakats 
med natriumhydroxidlosning något bättre än de som lakats med avjonat 
vatten.
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Preservation of archaeologi
cal iron after excavation - 
Summary
Einar Mattsson

This study started with a literature survey covering the state of the art. 
When exposed in soil, iron corrodes through the activity of electro
chemical cells, so-called corrosion cells. In many cases, the rust then 
formed contains chloride, especially enriched at the boundary rust/iron 
core.

Archaeological iron sometimes has a tendency for further deteriora
tion on storage after excavation. The chloride content of the rust has 
been reported to be decisive for this process. Objects with 0.02 mass-% 
or less of chloride are in general stable in storage. At higher chloride con
tents moisture can be absorbed from the air leading to deterioration of 
the artefact. This process can be counteracted by, e.g. storage in air with 
a relative humidity of 15 % or less, by storage in an oxygen-free envi
ronment, by deep-freezing or by chloride extraction.

Chloride extraction can be achieved through leaching by, e.g. deion
ized water with or without inhibitor, sodium hydroxide solution or alka
line sulphite solution. Efforts have been made to accelerate the extrac
tion of the negatively charged chloride ions by electrochemical tech
nique; ionophoresis or cathodic desalination. Water has a comparative
ly high surface tension and as a consequence poor penetration ability 
into the rust. Therefore, treatment with liquids having lower surface ten
sion has been tried, e.g. liquid ammonia, methanol, ethanol with or 
without lithium hydroxide or methylisobutylketon. Chloride can also be 
removed by heat treatment, preferably in the presence of hydrogen. In 
one variant such treatment is carried out under the influence of plasma.

After the literature study, experminetal work was carried out: A selec
tion of iron artefacts with different degrees of stability were selected 
from the collections of the National Historical Museum. By X-ray fluo
rescence analysis (XRD) it was found that the rust on the artefacts show
ing on-going deterioration had a chloride content of 0.18-0.97 mass-%, 
while the rust on the stable objects contained only 0.003-0.010 mass-% 
chloride.

Further, random sample analysis was made of rust from 14 archaeo

9



logical iron objects, conservated by RIK and by Föremålsvården at 
Kiruna during the period 1989-1994. Then, the rust on 12 of the arte
facts had a chloride content of 0.01-0.02 mass-%, while the rust on the 
two other objects contained 0.03 and 0.07 mass-% chloride respective
ly, i.e. all values well below the values for the unstable objects mentioned 
above.

In addition, leaching experiments showed that the contents of chlo
ride, sulphate and phosphate in the rust can be significantly reduced by 
leaching with deionized water or sodium hydroxide solution at 50°C 
using a leaching time of 30 days. The long-term stability of the objects 
was assessed by testing in a humidity cabinet with a relative humidity of 
86 %. All specimens treated with deionized water or sodium hydroxide 
solution then showed much better stability than non-leached specimens, 
the latter agent being somewhat more effective than the former.
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1 Bevarande av arkeologiskt 
ärn efter utgrävning - 
ittera turundersökning 
1994

Einar Mattsson

Järnföremål som legat i jorden lång tid har i regel helt eller delvis 
omvandlats i rost. Denna kan efter utgrävningen falla sönder genom 
sprickning eller flagning, om förvaringen sker under ogynnsamma för
hållanden. I denna beskrivning redovisas en uppfattning om orsaken till 
detta sönderfall och hur det kan motverkas.

1.1 Järnets korrosion i jord
Rosten på arkeologiska järnföremål har vanligen den uppbyggnad som 
schematiskt visas i figur 1. Ytan mellan magnetit och göthit motsvarar 
ungefär föremålets ursprungliga yta (Knight 1982, Knight 1990).

Korrosionen sker genom verkan av elektrokemiska korrosionsceller 
vid porer i rosten på järnytan. En korrosionscell utgörs av anod och 
katod samt en elektrolyt (figur 2) (Knight 1990).

Under korrosionsprocessen cirkulerar elektrisk ström (I) genom cellen. 
Vid anoden sker oxidation av järn under bildning av Fe2+-joner enligt 
reaktion (1). En förutsättning är att ett oxidationsmedel, i detta fall syre, 
reduceras vid katoden med motsvarande hastighet. Katoden är belägen

Göthit (alfa—FeO0h)

Figur 1. Schematisk bild av tvärsnitt genom arkeologiskt järnföremål med 
rost.
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Figur 2. Schematisk bild av korrosionscell verksam vid korrosion av järn i 
jord:
(1) anodreaktion: Fe —► Fe2+ + 2 e~
(2) katodreaktion: 1/2 02(g) + H,0 + 2 e” —* 2 OH"
(3) 2 Fe2+ + 1/2 02(g) + 3 OH" -*• 2 FeOOH(s) + H+

vid ytan av magnetiten, som är elektronledare och därför kan verka som 
katod. Under processen vandrar negativt laddade joner, bl.a.kloridjoner 
(Cl ) mot strömmen från omgivningen in i poren och anrikas där till
sammans med de Fe2+-joner som bildats vid anoden. Dessa kan hydroly
seras enligt reaktion (3), vilket medför att pH-värdet vid anoden sjunker. 
Vid porens mynning sker oxidation av utdiffunderande Fe2+-joner under 
bildning av FeOOH och H+-joner (syra) i den mån syre tillförs från 
omgivningen, detta enligt reaktion (3). I poren uppkommer således en 
sur järn(II)kloridlösning med ett pH-värde som uppskattats till ca 4,8 
och en kloridhalt som bedömts kunna vara 3-4 molar (Turgoose 
1982:2).

Den hastighet med vilken korrosionen sker är i hög grad beroende av 
syretillförseln, vilken kan variera starkt med förhållandena i jorden. I 
fuktmättad jord under grundvattenytan är syretillförseln mycket lång
sam och korrosjonshastigheten låg. I torr jord är syretillförseln god men 
vattenhalten kan här vara så låg att elektrolyt saknas, varför korrosions- 
cellerna inte kan verka. Även i detta fall kan korrosionshastigheten vara 
låg. Högst är den strax ovanför grundvattenytan, där lufttillförseln är 
relativt god samtidigt som det finns elektrolyt i korrosionscellerna. Även 
om luften i jorden har en relativ fuktighet under 100 %, kan rostens 
porer innehålla fukt till följd av kapillärverkan.

Under exponeringen i jord får järnföremålet en rostbeläggning av sta
bila föreningar, vars sammansättning beror av den omgivande jordens 
redoxpotential och pH-värde i enlighet med potential-pH-diagrammet 
för systemet Fe-H20 (figur 3) (Turgoose 1982:2). Huvudkomponenterna
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Figur 3. Potential-pH-diagram för systemet Fe-H20 vid 25°C (Turgoose 
1982:2).

är magnetit och göthit (jfr figur 1). Rostbeläggningen på järnföremål 
från jorden har vanligen en kloridhalt av 0,5-1,0 %. Rosten på marina 
järnföremål kan ha högre kloridhalt, 2 % eller i vissa fall ända upp till 
14 % (Turgoose 1982:2). Beläggningen kan emellertid också innehålla 
andra stabila järnföreningar (Knight 1990), t.ex.:

□ vivianit (Fe3(P04)2.2H20) i fosfatrik jord,
D siderit (FeC03) i kalkrik jord och
□ sulfid i jord där sulfatreducerande bakterier är aktiva.

1.2 Nedbrytningsprocesser efter utgrävning
Vid utgrävningen sker en dramatisk förändring av miljön kring artefak- 
terna. Av störst betydelse är att den omgivande luftens relativa fuktighet 
minskar från att ha varit över 98 % i jorden till värden mellan 20 och 
80 % i luften. Härvid sker uttorkning av rosten med följd att syretillför
seln i dess inre ökar. Även C02-halten i omgivningen ändras från ca 3 % 
i jordmiljön till ca 0,03 % i luften. Vidare ändras temperaturförhållan
dena från att ha varit nära nog konstanta i jorden (t.ex. +5°C) till starkt 
varierande i luften (t.ex. från -10 till +30°C) (Knight 1990).

Till följd av den ökade syretillförseln ökar korrosionshastigheten hos 
kvarvarande järn i artefakten efter utgrävningen. En förutsättning här
för är emellertid närvaro av elektrolyt (fukt) i rosten. Huruvida fukt 
finns i rosten beror på luftens relativa fuktighet och på närvaron av 
hygroskopiska ämnen i rosten. I kloridrik rost torde det finnas elektro
lyt om luftens relativa fuktighet är högre än ca 20 %. Ett mått på kor
rosionshastigheten är korrosionsströmmen i korrosionscellerna (jfr figur 
2). Denna är i hög grad beroende av den elektriska ledningsförmågan
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hos rostens elektrolyt och ledningsförmågan i sin tur bestäms vanligen 
främst av kloridhalten. Rostens kloridhalt påverkar således den fortsat
ta korrosionen både genom sin hygroskopicitet och genom sitt bidrag till 
elektrolytens elektriska ledningsförmåga (Turgoose 1982:1).

Under inverkan av luftens syre efter utgrävningen sker oxidation av de 
järn(II)joner som bildats i rosten genom järnets korrosion både under 
exponeringen i jord och efter utgrävningen i enlighet med reaktion (3) i 
figur 2 (Turgoose 1982:1). Vid denna reaktion bildas i porerna orange- 
färgad beta-FeOOH (akaganeit), som orsakar mekaniska spänningar. 
Även volymförändring hos magnetiten i rosten vid uttorkning kan bidra 
till uppkomsten av sådana spänningar. De mekaniska spänningarna kan 
leda till sprickning och avflagning, d.v.s. sönderfall av artefakten. Vidare 
iakttas ofta på rostens yta gulaktiga droppar. Dessa har visat sig i huvud
sak bestå av sur järn(II)kloridlösning; den gulaktiga färgen torde bero på 
ett ”skinn” av FeOOH på ytan (Knight 1982, Turgoose 1982:1).

Vid akaganeitbildningen innesluts kloridjoner i gittret och torde där
efter inte påverka korrosionsprocessen. Det kan vara svårt eller rent av 
omöjligt att avlägsna kloriden genom utlakning med vatten. 
Akaganeiten är emellertid inte stabil utan omvandlas, vanligen inom 
några år, till alfa-FeOOH (göthit), som är stabil. Vid denna omvandling 
frigörs innesluten klorid. Frigjord klorid kan bidra till fortsatt korrosion 
av kvarvarande järn. Därför bör man vid förvaring efter utgrävningen 
söka hindra bildning av akaganeit och vid efterföljande konservering 
söka påskynda nedbrytning av akaganeit som kan ha bildats under för
varingen, så att effektiv kloridutlakning kan ske (Knight 1990).

Risken för nämnda nedbrytningsprocesser anses vara större hos arte
fakter med kvarvarande järn än hos sådana där allt järn är upprostat 
(Turgoose 1982:1).

Järnartefakters beständighet mot nedbrytning kan utvärderas genom 
fuktkammarprovning. Patscheider och Veprek (1986) har utfört sådan 
provning vid 100 % relativ fuktighet och 35-40°C med en exponerings- 
tid av flera månader. Sjögren och Buchwald (1991) har utfört fuktkam
marprovning vid minst 95 % relativ fuktighet, rumstemperatur och en 
exponeringstid av 10 dygn. Det är dock osäkert om fuktkammarprov
ning ger tillförlitligt resultat och om föremålets stabilitet kan skadas av 
provningen (Keene 1992).

1.3 Förvaring efter utgrävning
Flera alternativ står till buds för undvikande av de skador i form av 
sprickning, avflagning och sönderfall av rostskiktet, vilka kan uppkom
ma vid långsam uttorkning av arkeologiska järnartefakter i luft: torr för
varing i luft, förvaring i syrefri miljö och frysförvaring.

Vid torr förvaring i luft bör luftens relativa fuktighet vara 15 % eller
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mindre. Härvid befrias rosten från elektrolyt med följd att korrosions
celler inte kan verka och skadliga kemiska reaktioner inte kan äga rum 
(Turgoose 1982:1). Forvaringen kan ske i sluten container där luften 
avfuktas med silikagel. Enligt en tumregel behövs lika stor massa silika- 
gel som massan av nyutgrävt järn i containern. Den relativa fuktigheten 
kan kontrolleras med hjälp av lämpligt indikatorpapper; silikagelens 
indikator gör färgomslag först vid en relativ fuktighet av 30-35 %, vil
ket är ett oacceptabelt högt värde. Keene (1992) har emellertid rappor
terat att man vid Museum of London funnit att obehandlat arkeologiskt 
järn inte bevaras bättre vid 15 % relativ fuktighet än vid 50-60 % (figur 
4). Detta antas bero på i korrosionsprodukterna innesluten fukt.

Förvaring i syrefri miljö syftar till att utesluta syretillförsel för katod- 
reaktionen i korrosionscellen med följd att korrosionsprocessen avstan
nar liksom oxidationen av järn(II)joner under bildning av akaganeit. 
Syretillförseln kan motverkas genom:

D att föremålet åter grävs ner i jord; därigenom uppfylls dock inte 
utgrävningens syfte i många fall,

NaOH Alk. sulf. Vatten + VPI Magasin Torr luft Elektrolyt

Figur 4. Stabiliteten hos arkeologiskt järn efter olika typer av kloridextrak- 
tion med efterföljande förvaring under 8 år i luft med en relativ fuktighet av 
15 %. Även stabiliteten hos obehandlat material redovisas efter 8 års förva
ring i luft med "normal” resp. 15 % relativ fuktighet. Diagrammet är base
rat på undersökningar vid Museum of London (Keene 1992).
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□ att föremålet förvaras i fuktig jord i en sluten container, som dock 
kan vara svårhanterlig på grund av sin tyngd,

□ att föremålet förvaras i en sluten container med syrefri atmosfär, t.ex. 
syrefri kvävgas, som dock kan vara relativt kostsam, eller

□ att föremålet förvaras i en syrefri lösning, t.ex. kall alkalisk natrium- 
sulfitlösning (t.ex. 0,5 m NaOH och 0,5 m Na2S03); i varm lösning 
reduceras emellertid rosten.

Frysförvaring har föreslagits av Arrhenius (1973) för temporärt skydd av 
nyutgrävda föremål före konservering. Föremålen djupfryses med kolsy- 
resnö. Vid låg temperatur och i frånvaro av flytande elektrolyt är de 
kemiska reaktioner mycket långsamma vilka leder till rostens sönderfall.

1.4 Kloridextraktion för ökad stabilitet
Syftet med den konserveringsbehandling som diskuteras här är att uppnå 
langtidsstabilitet, helst under normala inomhusförhållanden, d.v.s. i luft 
med en relativ fuktighet av ca 50-60 %. Sådan stabilitet kan uppnås, om 
kloridhalten minskas till 0,02 mass-% eller mindre räknat på hela före
målets massa med hänsyn till att klorid kan finnas även i ytsprickor hos 
metallen (North och Pearson 1978). Härvid blir rostens hygroskopicitet 
och/eller ledningsförmågan i innesluten fukt så låg att korrosionsceller- 
nas aktivitet är försumbar. För uppnående av så låg kloridhalt hos ros
ten erfordras vanligen kloridextraktion. Olika lakningsmetoder har pro
vats härför liksom vätgasreduktion vid olika temperaturer. - 
Användning av katodisk inhibitor har också föreslagits för ökning av 
kloridextraktionens effektivitet.

1.4.1 Läkning med vatten
Sörling (1924) har beskrivit hur kloridutlakning på arkeologiskt järn 
med kvarsittande rost utfördes vid Statens Historiska Museums konser
veringsanstalt i Stockholm på 1920-talet. Sedan jord och sand borstats 
bort, omlindades föremålet med metalltråd eller silduk av fin metalltråd, 
varpå det lades i en plåtlåda, som fylldes med destillerat vatten eller 
regnvatten. Plåtlådan värmdes på gaskök, vedspis eller primuskök och 
innehållet kokades upp. Smärre föremål kokades ca en timme, varpå 
vattnet fick svalna. Därefter bestämdes kloridhalten i lakvattnet genom 
titrering med silvernitrat. Om kloridhalten var högre än 0,1 enhet, gjor
des uppkok med nytt vatten och denna procedur upprepades tills klo
ridhalten i lakvattnet minskat till 0,1. Därefter togs föremålet upp och 
impregnerades med antingen smält paraffin eller zaponlack. Vid impreg
neringen i smält paraffin uppvärmdes smältan med föremålet i till ca 
120-130°C, vilket medförde att vattnet i rostens porer förångades och 
smält paraffin trängde in i porerna. När förångningsprocessen upphört, 
fick smältan svalna till 80°C och förmålet togs upp för att svalna.

16



Även Rinuy et al (1979 och 1982) har studerat läkning med avjonat 
vatten. Tre metodvarianter studerades:

□ lakning i kokande vatten,
D lakning omväxlande i varmt och kallt vatten, s.k. intensivförfarande, 
D lakning i vatten vid 40°C med vattenbyte dagligen.

Alla tre metoderna gav ungefär samma kloridextraktion, vilken dock 
endast uppgick till ca 50 % av föremålets kloridinnehåll, detta trots att 
ca 75 % av kloridinnehållet var vattenlösligt. Den låga kloridextraktio- 
nen anses bero på att vatten har hög ytspänning och därigenom dålig 
inträngningsförmåga i porer och sprickor.

Vid Kulturen i Lund sker kloridextraktion från järnartefakter (vanli
gen efter blästring) genom lakning med avjonat vatten vid en temperatur 
av ca 90°C. Läkningen sker i en automatisk, sluten anläggning. Lakgod- 
set läggs i en nätkorg av rostfritt stål, vilken placeras i ett lakningskärl, 
även detta av rostfritt stål. För läkningen används kondensat av vatten
ånga från den vattentermostat som omger lakningskärlet och som inne
håller kokande vattenledningsvatten. Byte av lakvatten sker två gånger 
per dygn med hjälp av en tidsstyrd ventil. Läkningen fortsätts tills klorid 
inte längre kan påvisas i använd lakvätska, vilket vanligen kräver 4-5 
veckor. Efter läkningen nedförs lakgodset i ett bad med smält paraffin 
och hålls där under ca ett dygn. Härvid förångas rester av lakvatten på 
lakgodset. Detta får vid upptagningen ur paraffinbadet en beläggning av 
paraffin, som får vara kvar på föremålet vid efterföljande magasinering 
(Erlandsson 1996).

Även vid Föremålsvården i Kiruna sker kloridextraktion från järnarte
fakter genom lakning med avjonat vatten i automatisk anläggning. Lak
ningskärlet utgörs av en värmeisolerad tank av rostfritt stål. Lakgodset 
läggs i korgar av plast, som staplas på varandra i lakningskärlet. Lak- 
vattnet framställs med jonbytaranläggning och sprutas över lakgodset 
med sprinklers. Lakvattnet hålls i rörelse med hjälp av en cirkulations
pump och önskad temperatur ernås med hjälp av en termostatreglerad 
el-patron i kärlet. Byte av lakvatten sker normalt vart tredje dygn och 
läkningen fortsätts tills klorid inte längre kan påvisas i använd lakvätska 
och därutöver en vecka. I vissa fall fordras en lakningstid av uppemot ett 
år. Lakningsoperationen styrs med hjälp av en datoranläggning, som 
reglerar temperatur (normalt 80°C), byte av lakvatten, omröring etc. 
Efter läkningen doppas lakgodset i propanol, varefter det torkas och 
vaxas (Danielsson 1996).

1.4.2 Lakning med vatten innehållande inhibitor
Turgoose (1982:1) har framfört synpunkten att man kan effektivisera 
kloridextraktionen genom tillsats av en inhibitor som motverkar katod- 
reaktionen i korrosionscellen (jfr figur 2). Härigenom minskas korro-
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sionsströmmen, som orsakar migration av negativt laddade kloridjoner 
in i rosten, och som en följd underlättas utdiffusion av klorid från ros
ten. - Vid behandling av arkeologiskt järn sätts ofta inhibitor till 
behandlingsvätska och sköljvatten för att hindra korrosion under själva 
behandlingen.

Enligt den terminologi på korrosionsområdet som standardiserats av 
ISO (ISO 8044) är en (korrosions)inhibitor ett kemiskt ämne som mins
kar korrosionshastigheten när det är närvarande i korrosionssystemet i 
lämplig koncentration, utan att nämnvärt ändra koncentrationen av 
något korrosivt ämne där; en korrosionsinhibitor är vanligen verksam i 
liten koncentration; en korrosionsinhibitor kan påverka anodreaktio- 
nen, katodreaktionen eller båda.

Vid Museum of London finns praxis för läkning med inhibitorhaltigt 
vatten (Keene 1992). Föremålet lakas i avjonat vatten vid 50°C i slutet 
kärl. Lakvattnet har en tillsats (0,5 mass-%) av inhibitorn dicyklohexyl- 
ammoniumkarbonat (Dichan, Shell VPI 260) för att korrosion skall und
vikas under läkningen och även för att kloridextraktionen skall gå snab
bare. Vattenbyte sker regelbundet och halten klorid bestäms i lakvattnet. 
Läkningen fortsätts tills klorid inte längre kan påvisas i lakvattnet. Enligt 
Keene krävs vanligen 15 vattenbyten och en total lakningstid av 20 veck
or, innan lakvattnet blir kloridfritt. Efter läkningen avvattnas föremålet 
genom doppning, 2 gånger, i denaturerad sprit och lackeras med klar
lacken Incralac, 2 skikt. Keene fann vid en jämförande undersökning att 
denna metod ger effektivare kloridutlakning och bättre stabilitet hos 
behandlade föremål än behandling med avjonat vatten utan inhibitor- 
tillsats. Som lakvätska var dock vatten med denna typ av inhibitor avse
värt mindre effektiv än natriumhydroxidlosning eller alkalisk sulfitlös
ning (figur 4).

Vid Museum of London tillämpas också läkning med avjonat vatten 
innehållande 5 mass-% av inhibitorn trietanolamin (TEA) (Keene 1992). 
Läkningen sker i slutet kärl vid 50°C. Lakvätskan byts efter en vecka och 
därefter varannan vecka. Den totala lakningstiden är 12 veckor. (Av häl
soskäl får behandling med VPI och TEA inte kombineras.) Stor klorid- 
extraktion har konstaterats vid användning av denna lakvätska men 
slutlig utvärdering har ännu inte rapporterats.

Läkning med fosfathaltigt vatten tillämpas vid Arkeologiska 
Forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet för kloridextraktion från 
arkeologiska artefakter av såväl brons som järn (Arrhenius 1970, 
Nyström 1993). Behandlingen inleds med doppning i en varm vattenlös
ning innehållande 3 volym-% EDTA och buffrad till pH 7 med 
Na2HP04. Efter avsvalning sker behandling med ultraljud under 5-10 
minuter. Sedan sker kloridutlakning vid 50-60°C med avjonat vatten 
innehållande ca 0,5 mass-% Na2HP04. Läkningen fortsätts med regel
bundet byte av lakvätska tills använd lakvätska är fri eller i det närmas
te fri från klorid. Vanligen krävs 3-4 byten. De lakade föremålen har
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visat god langtidsstabilitet. Fosfatet i lakvattnet antas verka som korro
sionsinhibitor under själva läkningen och troligen också vid efterföljan
de förvaring. Fosfatet verkar även som pH-buffert; man undviker de 
höga pH-värden som förekommer vid läkning med natriumhydroxidlos
ning och alkalisk sulfitlösning och som anses medföra försprödning av 
rostskiktet (jfr avsnitt 1.4.3 och 1.4.4).

Användning av inhibitorer inom konserveringstekniken har också 
behandlats av andra författare: Fenn och Foley (1975) föreslår en inhi
bitor bestående av fosforsyra och tannin. Pelikan samt Gust och 
Wieczorek diskuterar tannin som inhibitor för järn (Walker 1982).

Forskningen över användning av inhibitorer inom konserveringstekni
ken har hittills haft liten omfattning. Möjligen skulle forskningsinsatser 
på detta område kunna ge praktiskt intressanta resultat.

1.4.3 Läkning med natriumhydroxidlosning
Watkinson (1982) rekommenderar efter jämförande experiment att klo- 
ridextraktion sker genom behandling av järnföremål i 0,5 M NaOH-lös- 
ning. Utlakningen föreslås ske vid rumstemperatur, eftersom förhöjd 
temperatur befaras kunna skada rostskiktet. Som behandl ingstid rekom
menderar Watkinson 30-40 dygn med lösningsbyte efter 15 dygn. Under 
denna tid avlägsnas ca 80-90 % av den kloridmängd som extraheras 
under 1-2 år. En årslång behandlingstid befaras kunna skada föremålet 
såväl kemiskt som fysikaliskt. Experimenten visade emellertid att läk
ning med natriumhydroxidlosning vid rumstemperatur är mindre effek
tiv än läkning med kokande vatten. Den senare metoden uppgavs dock 
kunna skada föremålet genom termisk expansion och kontraktion.

Vid Museum of London (Keene 1992) tillämpas även läkning med 
natriumhydroxidlosning. Läkningen sker med 0,5 M NaOH-lösning vid 
50°C i slutet plastkärl för undvikande av syretillförsel. Metoden omfat
tar behandling i 5 bad. Därefter lakas föremålet i avjonat vatten tills klo
rid inte längre kan påvisas. Vanligen erfordras 13 vattenbyten och en tid 
av totalt 19 veckor. Vid jämförande försök, vilka även omfattade läkning 
med vatten och läkning med alkalisk sulfitlösning, visade läkning med 
natriumhydroxidlosning effektivast kloridextraktion och bäst beständig
het hos föremålet vid efterföljande förvaring (figur 4). Trots att läkning
en utfördes vid förhöjd temperatur, orsakade den mindre skador på rost
skiktet än läkning med alkalisk sulfitlösning, detta i motsats till de av 
Watkinson framförda farhågorna.

Hjelm-Hansen et al (1993) har studerat inverkan av 0,5 M NaOH-lös
ning på arkeologiska järnartefakter med hjälp av elektrokemiska meto
der; linjärpolarisationsmätningar och växelströmsimpedansteknik. 
Därvid har framkommit:

O att vissa redox-reaktioner sker mycket snabbt i föremålets korro
sionsprodukter vid exponering för NaOH-lösningen,
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□ att med tiden den aktiva anodytan på föremålet minskar, vilket inne
bär passivering, och

D att kloridextraktionens effektivitet ökar med exponeringstiden, detta 
som en följd av nämnda kemiska förändringar och bildning av porer 
och mikrosprickor i rosten.

1.4.4 Läkning med alkalisk sulfitlösning
Vid arkeologikongressen i Stockholm 1975 föreslog North och Pearson 
läkning med alkalisk sulfitlösning för kloridextraktion hos järnartefak- 
ter (Rinuy 1979). För läkningen används en lösning innehållande 0,5 N 
NaOH och 0,5 N Na2S03. Läkningen sker i sluten behållare vid 60°C 
och det erfordras en lakningstid av upp till 3 månader. Härvid antas ske 
en reduktion av Fe(III)-föreningar, t.ex. FeOCl och FeOOH till Fe,04, 
genom inverkan av sulfit som reduktionsmedel. Sådana kemiska föränd
ringar i kombination med den alkaliska sulfitlösningens goda inträng- 
ningsförmåga (låga ytspänning) antas medföra en effektivare kloridex
traktion.

Rinuy et al (1979 och 1982) har utfört jämförande undersökningar av 
kloridextraktion genom läkning med alkalisk sulfitlösning och avjonat 
vatten. Härvid användes en alkalisk sulfitlösning innehållande 6,3 mass- 
% Na,S03 och 2 mass-% NaOH. Läkningen utfördes i slutet kärl vid en 
temperatur av 50°C. Efter behandlingen sköljdes föremålet i avjonat 
vatten och neddoppades därefter i 0,1 M Ba(OH),-lösning för utfällning 
av resterande sulfit och sulfat som bariumsalt. Avslutningsvis utfördes 
sköljning i avjonat vatten och torkning. Med denna metod kunde dub
belt så mycket klorid extraheras som genom läkning med avjonat vatten. 
Detta antas främst bero på att den järnoxidhydroxid som kemiskt bin
der eller fysikaliskt innesluter en del av kloriden, bryts ned vid kontak
ten med den alkaliska sulfitlösningen. Instabil järnoxidhydroxid 
omvandlas därvid till magnetit, som är hård, spröd och porös, och har 
en stabiliserande inverkan på korrosionsskiktet. Däremot påverkas inte 
alfa-FeOOH, som är stabil. Från början vattenlöslig klorid extraheras 
inom 2 veckor, medan extraktion av all klorid kräver 5 månader (figur 
5). En bidragande orsak till den effektiva läkningen anses vara den alka
liska sulfitlösningens goda inträngningsförmåga; ytspänningen är endast 
hälften så stor som den hos vatten. Tack vare detta utlakas även klorid 
djupt inne i rostskiktet, nära ytan hos kvarvarande järn. Detta är viktigt, 
eftersom där förekommande klorid är avgörande för den fortsatta kor
rosionen. Restkloridhalten bestämdes i ett fall till 0,01 mass-% av det 
avsaltade föremålets massa, d.v.s. väl under 0,02 mass-%, den gräns som 
North och Pearson angivit för skadlig inverkan.

Carola Bohm (1984) vid Riksantikvarieämbetet och Statens historiska 
museer i Stockholm har också rapporterat om användning av alkalisk 
sulfitlösning för kloridextraktion; i detta fall för konservering av ett stort 
antal järnföremål från en medeltida stadsgravning i Reykjavik på Island.
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Figur 5. Utlakning som funktion av tiden vid behandling med alkalisk sulfit
lösning (Rinuy 1979).

Läkningen utfördes vid 60°C i kärl av polyetenplast med tätslutande 
lock. Karlen placerades i termostatreglerat vattenbad. Först byttes lak- 
vätskan efter 2 veckor, därefter var 3:e vecka; vid varje byte utfördes klo- 
ridanalys av lakvätskan. Urlakningen pågick i genomsnitt 10-12 veckor, 
varefter föremålen sköljdes 2 gånger i avjonat vatten och sedan i mättad 
Ba(OH)2-lösning. Slutligen utfördes en sista sköljning i avjonat vatten, 
snabbtorkning i aceton och lufttorkning. Eventuellt förekommande vita 
korn av Ba(OH)2 borstades bort, varefter föremålen ytbehandlades med 
mikrokristallint vax.

Vid denna behandling konstaterades:

□ att någon rostbildning inte förekom under behandlingen, vilket kan 
förekomma vid läkning med vatten,

D att inte ens sköra föremål skadades under behandlingen,
D att en för lång behandlingstid inte hade menlig inverkan,
D att urlakningen kräver ett minimum av tillsyn och inte i sig är arbets- 

belastande, även om den tar lång tid,
D att kloridbestämningen är tämligen tidskrävande, samt 
D att korrosionsskiktet vid behandlingen blir hårdare och sprödare 

samt mer poröst; det senare främjar upptagningen av vax vid slutbe
handlingen.

Enligt Keene (1992) tillämpas kloridextraktion genom läkning med alka
lisk sulfitlösning också vid Museum of London. Behandlingen sker i slut
na plastkärl vid 50°C. Föremålen behandlas i fyra bad, en vecka i vart 
och ett. Därefter sköljs de i avjonat vatten innehållande 0,5 mass-% 
Dichan VPI med vattenbyte tills klorid inte längre kan påvisas.
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Sköljningen erfordrar 15 vattenbyten och en total tid av ca 20 veckor. 
Efter behandlingen avvattnas föremålen genom doppning 2 gånger i 
denaturerad sprit och beläggs slutligen med 2 skikt klarlack (Incralac). 
Neutralisation med Ba(OH)2-lösning sker således inte. Det alkaliska 
badet löser tenn, varför metoden inte är lämplig för förtent järn. Denna 
behandling med alkalisk sulfitlösning har emellertid inte visat sig ge stör
re stabilitet än läkning med natriumhydroxidlosning (figur 4) och har 
inte heller visat sig mera skonsam mot rostskiktet än denna.

Gilberg och Seeley (1982) har studerat läkning med alkalisk sulfit och 
funnit:

□ att reduktionen kan ske genom flera alternativa reaktioner, bl.a. 
enligt Schikorrs reaktion 3Fe(OH), - Fe304 + H, + 2H,0, d.v.s. 
under vätgasutveckling, och

□ att maximal kloridextraktion erhålls, då rostskiktet inte tillåts torka 
före behandlingen; denna bör därför ske i omedelbar anslutning till 
utgrävningen, innan bildning av FeOOH hunnit ske, eftersom denna 
är svårreducerbar; då vätgasutveckling sker, finns risk för avflagning 
i rostskiktet.

1.4.5 Elektrolytisk kloridextraktion
Vid läkning sker kloridextraktionen genom diffusion till följd av kon- 
centrationsskillnader mellan rostens inre och lakvätskan. Eftersom klo- 
ridjonerna är negativt laddade, kan kloridextraktionen i princip påskyn
das av ett elektriskt fält; kloridjonerna vandrar mot den elektriska 
strömmen. Elektrolytisk kloridextraktion har beskrivits av Kenttämaa 
redan 1938. Man särskiljer två typer av elektrolytisk metodik: avsaltning 
genom jonofores och katodisk avsaltning (Wihr 1975). I båda fallen sker 
behandlingen i en elektrolytisk cell med anod och katod och med en 
elektrolyt vanligen bestående av avjonat vatten.

Jonofores - Vid jonofores placeras föremålet som skall behandlas i 
vattnet mellan anod och katod utan beröring med någon av elektroder
na. Detta förfarande kallas därför på tyska ” Mittelelektrodverfahren”. 
Avsikten är att transporten av de negativt laddade kloridjonerna ut ur 
rosten skall påskyndas av det elektriska fältet. Om många små föremål 
skall behandlas, kan dessa placeras i en korg av plast eller rostfritt stål 
med perforerade väggar. Under behandlingen sker vattenbyte en gång 
per dygn. Behandlingen anses ske effektivast vid 35-40°C (Wihr 1975).

Höhn (1980) har undersökt kloridextraktion i vatten vid 40°C med 
resp. utan jonofores, i senare fallet med föremålen i plastkorg. Därvid 
kunde emellertid inte iakttas någon effektivisering av kloridextraktionen 
till följd av jonofores.

Vidare har framhållits att jonofores inte bör utföras med föremålen i 
korg av rostfritt stål, eftersom en sådan korg verkar som en s.k. Faradays 
bur och avskärmar järnföremålen från det elektriska fältets verkan.
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Jonofores tillämpas vid flera tyska museer men med hänsyn till Höhns 
resultat kan ifrågasättas om jonofores har någon som helst inverkan på 
avsaltningen.

Katodisk avsaltning - Wihr (1975) har rekommenderat att järnföre
målen, för att effektiv avsaltning skall uppnås, ansluts elektriskt till 
katoden, åtminstone under en del av behandlingen. Detta förfarande 
benämns katodisk avsaltning.

Vid katodisk avsaltning säkerställs att den elektriska strömmen passe
rar genom rosten. Det finns emellertid en viss risk att spröd rostbelägg
ning kan skadas genom vätgasutveckling vid katoden.

Även vid denna metodvariant uppges flera små järnföremål kunna 
behandlas samtidigt genom att placeras i en korg av rostfritt stål, ver
kande som katod. Wihr anser dock att järnföremål med järnkärnan 
direkt ansluten som katod får den effektivaste behandlingen. Wihr 
rekommenderar också växelvis behandling genom jonofores och kato
disk avsaltning. Även om katodisk avsaltning tillämpas vid flera museer, 
är effektiviteten inte fastställd.

1.4.6 Läkning efter förbehandling med flytande 
ammoniak

För att underlätta extraktionen av klorid ur rostskiktet på järnartefakter 
föreslog Gilberg och Seeley (1982:1) förbehandling genom doppning i 
flytande ammoniak. Genom inverkan av ammoniaken uppges kloriden, 
som delvis är hårt bunden i rosten, frigöras, så att den därefter lätt kan 
utlakas med vatten i form av NH4C1.

Behandlingen med flytande ammoniak sker antingen vid atmosfärs
tryck i ett reaktionskärl under kvävgas, där ammoniaken kokar vid en 
temperatur av -33,4°C, eller vid 300 atm. övertryck i tryckkärl vid rums
temperatur. Exponeringen får pågå i 6-24 timmar. Därefter sker utlak- 
ning med avjonat vatten i ca 150 timmar under kvävgasatmosfär. Efter 
denna lakningsprocedur har spikar av järn och kanonkulor av gjutjärn 
befunnits vara praktiskt taget fria från klorid. Vid fuktprovning efter 
behandlingen visade sig vissa prov helt beständiga, medan andra visade 
”svettning”, dock av obetydlig omfattning. I dessa senare fall antogs små 
kloridrester ha funnits kvar, vilka torde ha kunnat avlägsnas vid uppre
pad behandling.

Metoden har bedömts effektivt kunna leda till kloridextraktion från 
hela rostskiktet utan att skada kvarvarande järnrester.

Även om metoden är snabb och effektiv, kan dess lämplighet för kon
servering av arkeologiska artefakter likväl ifrågasättas. Flytande ammo
niak är en svårhanterlig kemikalie; giftig, frätande på huden och även 
eldfarlig. Den måste därför hanteras av kemiskt utbildad personal i ett 
välutrustat kemiskt laboratorium med dragskåp.
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1.4.7 Läkning med organiska lösningsmedel
Effektiviteten vid kloridextraktion med vatten som lakvätska begränsas 
av bl.a. vattens höga ytspänning med dålig inträngningsförmåga i ros
tens porer som följd. Därtill fortsätter korrosionsprocessen under den 
relativt långvariga läkningen med vatten. Många organiska lösningsme
del är fördelaktiga i dessa avseenden och har därför provats för klorid
extraktion, även om lösligheten av klorider i dessa är väsentligt lägre än 
i vatten men dock tillräckligt stor för ändamålet.

Metanol - För kloridextraktion har vattenfri metanol visat sig opti
mal. Bleck (1976) uppger att metanol använts för avsaltning av arkeolo
giskt järn sedan 1976 vid Museum für Ur- und Frügeschichte Thüringens 
i Weimar. Inledningsvis gäller det att avlägsna den sista resten av vatten 
från metanolen. Detta sker med svarvspån av magnesium (5 g magnesi
um per liter metanol) eller med natriummetall. Själva extraktionen sker 
med den vattenfria metanolen i ett reaktionskärl med återflödeskylare 
för återvinning av förångad metanol. Vid metanolbehandlingen sker dels 
extraktion av klorid ur rostens porer, dels avvattning av porerna. En 
ytterligare fördel är att man efter extraktionen utan mellanbad kan över
föra föremålet till t.ex. en lösning med ångfasinhibitorn dicyklohexyl- 
ammoniumnitrat i alkohol eller en lacklösning. Man kan också efter 
metanolbehandlingen överföra föremålet till en vaxsmälta vid 100°C, 
varvid metanolen avgår i gasform och vaxet tränger in i porerna och där 
bildar en skyddsfilm.

Extraktionsprocessen tar några dagar i anspråk och fortsätts tills 
indunstade prov av extraktionsvätskan inte visar närvaro av klorid vid 
provning med silvernitrat. Behandlade föremål har i allmänhet visat sig 
stabila vid efterföljande förvaring i magasin. De har dock i vissa fall visat 
tendens till sönderfall, vilket antas bero på att extraktionsmedlet inte 
trängt in i alla kloridfyllda hålrum i rosten. Metoden kan därför inte 
betraktas som en slutgiltig lösning.

Metanol är giftig och brandfarlig, varför behandlingen bör ske under 
överinseende av kemiskt utbildad expertis.

Metylisobutylketon - Seidel (1985) har rapporterat att man vid 
Niedersächsischen Landesmuseum i Hannover sedan 1978 utfört avsalt
ning av järnföremål med organiska lösningsmedel, företrädesvis metyl
isobutylketon (MIBK).

Järnföremålen behandlas under 3-4 dygn i MIBK-bad med ultraljud, 
varvid byte av lösningsmedel sker dagligen. Vid kontrollavsaltning efter 
denna behandling kunde klorid inte påvisas i vattnet med silvernitrat- 
prov. Utan ultraljud behövs månadslång behandling för att man skall 
uppnå samma avsaltning. Behandlingen fortsätts till dess klorid inte kan 
påvisas vid utlakningsprov med avjonat vatten.

Regenerering av MIBK sker genom utskakning med avjonat vatten, 
varvid utlakat salt överförs till vattnet. Härvid upptar MIBK ett par % 
vatten, vilket torde orsaka problem vid efterföljande användning.
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MIBK uppges vara ett relativt billigt extraktionsmedel men avger gif
tiga ångor, vilket fordrar särskilda försiktighetsåtgärder vid behandling
en. MIBKs lämplighet som extraktionsmedel kan därför ifrågasättas.

Alkohol med litiumhydroxid - Bresle (1974) har föreslagit behandling 
med en lösning av litiumhydroxid (LiOH) i alkohol för kloridextraktion 
och stabilisering av arkeologiskt järn. Följande beskrivning och dis
kussion av metoden är baserad på en publikation av Watkinson (1982).

Vid behandlingen reagerar litiumhydroxid med klorid under bildning 
av litiumklorid, som till skillnad från natriumklorid har god löslighet i 
alkohol och vissa andra organiska lösningsmedel. Då föremålet tagits 
upp ur behandlingsbadet, reagerar litiumhydroxid som finns kvar i ros
ten med luftens koldioxid under bildning av litiumkarbonat. Den alka
liska miljön i rosten passiverar järnet och motverkar därigenom vidare 
korrosion. Litiumklorid som finns kvar i rosten är visserligen starkt 
hygroskopisk och skulle därför kunna tänkas stimulera fortsatt korro
sion. Enligt Bresle har dock sådan inte kunnat påvisas hos järnföremål 
efter behandling.

Vid försök med denna metod har Bresle liksom Fabech och Trier 
använt metanol med 0,2 mass-% litiumhydroxid, medan North och 
Pearson använt metanol med 0,4 mass-% litiumhydroxid. Watkinson 
har använt en lakvätska bestående av etanol med 0,2 mass-% litium- 
hydroxid. North och Pearson har förslagit ett järn/lakvätskeförhållande 
av 1:10. De har också påpekat att förhöjd temperatur ökar extraktions- 
hastigheten. Fabech och Trier har funnit att omröring har en gynnsam 
effekt.

I fråga om behandlingstid har följande uppgifter givits:

D Bresle; några minuter eller vid tjocka rostskikt några timmar,
D Fabech och Trier; flera veckor till flera månader, och 
D North och Pearson; 17 år, på grundval av teoretisk beräkning.

Watkinson (1982) har gjort jämförande undersökning av kloridextrak
tion med följande medel:

D kokande vatten,
D etanol med 0,2 mass-% litiumhydroxid vid rumstemperatur utan 

omröring, och
D vatten med 2 mass-% natriumhydroxid vid rumstemperatur.

Följande erfarenheter gjordes:

D Etanol med litiumhydroxid är betydligt effektivare än ren etanol som 
lakvätska.

D Volymförhållandet järn/lakvätska bör vara 1:4—1:9, förslagsvis 1:6. 
D 80-90 % av den klorid som kan utlakas med resp. lakningsvätskor 

har utlakats efter 30-40 dygn vid ett byte av lakvätska efter 15 dygn.
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□ Natriumhydroxidlosning är ungefär dubbelt så effektiv som litium- 
hydroxidlösning men kokning i vatten är effektivare än båda dessa 
lakvätskor.

Inga prov utfördes emellertid med hydroxidlösningarna vid förhöjd tem
peratur, eftersom förhöjd temperatur bedömdes kunna medföra skada 
på rostskiktet. Inte heller utfördes lakningsförsök under omröring eller 
med frekventa byten av lakvätska.

Fabech och Trier har rapporterat ”goda resultat” med metoden, dock 
utan att ge några detaljer om extraherad kloridmängd eller om föremå
lens beständighet efter behandling.

Det kan också nämnas att Oddy (1988) rapporterat särskilt god 
beständighet hos en kanonkula av gjutjärn behandlad med en alkohol
lösning innehållande litiumhydroxid, detta fortfarande 10 år efter 
behandlingen. I behandlingsprogrammet ingick emellertid många andra 
komponenter, bl.a. jonofores, varför det inte är möjligt att avgöra vilken 
roll behandlingen med litiumhydroxidlösning spelat.

Mot denna bakgrund finns det ännu inte tillräckligt underlag för slut
lig utvärdering av litiumhydroxidmetoden.

1.4.8 Behandling med etenoxid
Duncan (1986) har undersökt möjligheterna till kloridextraktion från 
arkeologiska järnföremål genom behandling med etenoxidgas under 12 
timmar. Etenoxiden reagerar härvid med klorid i rosten under bildning 
av etenklorhydrin, som förångas och avlägsnas genom efterföljande 
vakuumbehandling.

Vid Duncans undersökning medförde behandlingen med etenoxid en 
minskning av kloridhalten från 0,3 mass-% till 0,2 mass-%. För uppnå
ende av god stabilitet hos järnföremålet vid magasinering torde man 
emellertid behöva minska kloridhalten i rosten till ca 0,02 mass-%. 
Metoden på nuvarande utvecklingsstadium synes därför inte tillräckligt 
effektiv för praktisk tillämpning.

1.4.9 Termisk stabilisering
North och Pearson (1977) har framfört uppfattningen att klor i rosten i 
huvudsak föreligger som FeOCl och i mindre grad som FeCl3.nH,0. 
Knight (1990) bestrider denna uppfattning och hävdar att kloren sanno
likt är innesluten i akaganeit. North och Pearson (1977) har emellertid 
funnit att klorinneållet kan avlägsnas och föremålet stabiliseras genom 
värmebehandling. Undersökningar visade att för avlägsnande av all järn- 
klorid från rosten på marina gjutjärnsföremål fordras en minimitempe- 
ratur av 400°C i luft, 500°C i vätgas och 700°C i inert gas (argon).

Eriksen och Thegel hade redan 1966 rapporterat om termisk stabili
sering av arkeologiskt järn genom upphettning av föremålet till 860°C 
(Tylecote et al 1980). Sådan upphettning medför dock sprickning och 
avflagning av rostskiktet.
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Flera metoder för avlägsnande av klorid från arkeologiskt järn bygger 
på värmebehandling i närvaro av reducerande gas, t.ex. vätgas.

Innan värmebehandling sker, bör beaktas att sådan kan påverka järn
materialets struktur och därigenom avlägsna information om framställ
ningen, t.ex. härdningsförfarande (Tylecote och Black 1980). Olika järn
material är härvid olika känsliga för uppvärmning:

D Helt genomrostade kanonkulor av gjutjärn (kolhalt högre än 2 mass- 
%) kan i allmänhet upphettas till 800°C utan större förlust av infor
mation.

□ Smide av rent järn (kolhalt mindre än 0,1 mass-%) börjar förändras 
genom rekristallisation och andra effekter, när temperaturen höjs till 
500°C.

□ Stål (kolhalt uppemot 1,5 mass-%) kan ha härdats genom upphett
ning till 700-900°C följd av snabbkylning i t.ex. vatten. Därvid bil
dad martensit kan omvandlas vid långvarig värmning till 100°C men 
torde vara stabil, om temperaturen inte överstiger 60°C. Föremål av 
härdat stål är, t.ex. knivar, yxor, mejslar, svärd, lås och spadar.

Det skall också framhållas att den ursprungliga metallstrukturen kan 
återspeglas i rostens struktur och gå förlorad om rosten reduceras till 
järn med vätgas.

Trots risken för strukturförändringar vid uppvärmning skall några 
uppvärmningsmetoder tillämpade inom konserveringstekniken beskrivas 
här.

Vätgasreduktion tillämpades först 1964 vid konservering av gjutjärns- 
kulor och andra föremål från regalskeppet Vasa (Arrhenius, Barkman 
och Sjöstrand 1973). Behandlingen utfördes i en ugn, där ren vätgas fick 
strömma över föremålen vid 600-700°C under 76 timmar. Därefter följ
de nedkylning till rumstemperatur under loppet av 48 timmar.

Vid senare tillämpningar (Barker et al 1982) har vätgasreduktion 
utförts vid temperaturer mellan 300 och 1000°C. I stället för ren vätgas 
har använts krackad ammoniak, dvs. en gasblandning bestående av vät
gas och kvävgas. Det har konstaterats att järn(III)klorid sublimerar och 
avgår från föremålet under behandlingen. En viss tendens till bildning av 
pyrofort järn har också konstaterats, sannolikt en följd av att järnoxid 
reduceras av vätgas under bildning av finkornigt järnpulver, som vid 
kontakt med luft hastigt oxideras under stark värmeutveckling. Denna 
olägenhet synes emellertid kunna bemästras genom långsam kylning i 
kvävgasatmosfär, åtföljd av impregnering med härdlack (Tylecote och 
Black 1980).

Plasmabebandling - Patscheider och Veprek (1986) har publicerat en 
annan reduktionsmetod för kloridextraktion från arkeologiskt järn, vil
ken sker genom plasmabehandling i närvaro av vätgas. Enligt denna 
metod placeras järnföremålet i rummet mellan två kopparelektroder i ett 
urladdningsrör av pyrexplas (längd 1200 mm, diameter 210 mm). Röret
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innehåller vätgas med ett tryck av ca 1 torr. Över elektroderna läggs växel
spänning från en generator (80 MHz, 2kW), varvid plasmaurladdningar 
uppkommer i röret runt föremålet. Efter 2 timmars behandling i plasma 
kan rost lätt avlägsnas ner till föremålets ursprungliga yta med hjälp av 
skalpeli, stickel och borste. Därefter följer en andra behandling i plasma 
omfattande ca 20 timmar, varpå föremålet impregneras med mikrokristal- 
lint vax. Under plasmabehandlingen kan föremålets temperatur stiga till 
högst 400°C.

De flesta järnföremål som plasmabehandlats har visat sig stabila vid 
fuktkammarprovning (vid 100 % relativ fuktighet och 35-45°C) under 
flera månader. 20 000 föremål har plasmabehandlats med gott resultat 
(Sjögren och Buchwald 1991).

Röntgenundersökning har visat att FeOCl i rosten försvinner, medan 
Fe304, FeO och Fe bildas under plasmabehandling (Patscheider och 
Veprek 1986). Enligt Duncan (1986) kan plasmabehandling leda till 
krympning av oxidskiktet med sprickning och avflagning som följd, detta 
på grund av exponeringen i vakuum.

Anläggningskostnaden för en behandlingsanläggning har angivits vara 
ca 100 000 schweizerfranc och driftskostnaderna för el och gas ca 100 
schweizerfranc per månad. Med en sådan anläggning och en arbetsinsats 
av 295 arbetstimmar har under 3 månader behandlats 6 000 föremål 
(Elmer och Veprek 1986).

Plasmabehandling enligt den beskrivna metoden kan som nämnts leda 
till att föremålet får en temperatur av 400°C, vilket kan befaras leda till 
oacceptabla förändringar i strukturen. Ar 1991 publicerades emellertid en 
vidareutveckling av plasmatekniken så att temperaturökningen blir väsent
ligt mindre (Sjögren och Buchwald 1991). Enligt den modifierade plasma
metoden framställs plasman med likström och föremålet ansluts med kro
kodilklämma eller punktlödning till katoden. Anslutningen av artefaktens 
järnkärna till katoden kan dock medföra att förekommande rostskikt ska
das. Behandlingskammaren har en volym av 25 liter och en diameter av 
300 mm. Vätgastrycket är 0,1-1 torr. Anläggningen ansluts till 220 volt, 
50 Hz men spänningen över elektroderna är optimalt 600-1000 volt och 
effekten 500-600 W. Anoden utgörs av aluminiumplåt. Vid denna version 
av plasmametoden är behandlingstiden 9 dygn (6 + 3, alternativt 8 + 1 
dygn) och föremålets temperatur maximalt ca 80°C. Den totala behand
lingstiden är 2-3 veckor. Efter behandling har uppmätts en klordihalt i ros
ten av mindre än 0,1 mass-% och föremålen har klarat fuktkammarprov
ning under 10 dygn, vilket bedömts vara en tillfredsställande stabilitet.

Effekten av behandlingen anges bero på att positivt laddade vätejoner 
med mycket hög hastighet träffar det katodiskt kopplade föremålet och 
efter urladdning i ”statu nascendi” reagerar med rosten till ett djup av 
5-15 mm. Härvid sönderfaller förekommande akaganeit under bildning av 
oxid (göthit och magnetit) och saltsyra (HCl); den senare avlägsnas med 
vätgasströmmen.
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Anskaffningskostnaden för den beskrivna anläggningen har angivits 
till 50 000 danska kronor (1990). I anläggningen kan behandlas föremål 
med en massa upp till 2 kg (120x70x20 mm) men större anläggningar 
kan byggas.

1.4.10 Avvattning och impregnering
Efter kloridextraktion i vattenlösning skall föremålet sköljas i avjonat 
vatten och avvattnas. Då föremålet tas upp ur vattnet, sker rostbildning 
mycket snabbt (flash rusting), detta på grund av god tillförsel av syre, 
som kan underhålla katodreaktionen.

Fenn och Foley (1975) föreslår att föremålet torkas genom uppvärm
ning, dock endast till 90°C, detta för undvikande av att järnets struktur 
förändras. Wihr (1975) rekommenderar torkning vid 150°C under 24 
timmar. Eichhorn (1975) rekommenderar torkning i vakuum (700 mm 
Hg) vid 150°C under 2 timmar. Torkningstemperaturen får väljas med 
hänsyn till föremålets art. Om det gäller föremål av härdat stål, bör tem
peraturen inte tillåtas överstiga 60°C för bevarande av eventuellt före
kommande martensitisk struktur. Elmer (Diskussion 1977) anser dock 
torkning vid 60-70°C otillräcklig. I andra fall torde 150°C inte medföra 
strukturändring hos stål (se avsnitt 1.4.9).

För undvikande av korrosion under avvattningen kan denna ske med 
vattenförträngande vätska (Fenn och Foley 1975), eventuellt med tillsats 
av inhibitor (Organ 1977). En annan möjlighet är att avlägsna vattnet 
genom sköljning med aceton eller etanol (Organ 1977).

Efter avvattning kan föremålet lämpligen impregneras, företrädesvis 
genom doppning i smält vax med hög smältpunkt eller i epoxylack. 
Impregneringen sker lämpligen under vakuum (Wihr 1975). Epoxylack, 
som även har rostskyddande effekt, kan emellertid vara svår att avlägs
na, om så skulle önskas.

1.5 Sammanfattande diskussion
Då järn exponeras i jorden, sker korrosion genom verkan av elektroke
miska korrosionsceller. Korrosionen leder till att ett rostskikt byggs upp 
på ytan. Detta innehåller vanligen klorid, vars halt beror på den jord
miljö, i vilken föremålet exponerats.

Arkeologiskt järn kan vid magasinering efter utgrävningen visa ten
dens till sönderfall. Då en kärna av metalliskt järn finns kvar, kan detta 
bero på att korrosionscellerna fortsätter att verka, detta med ökad effek
tivitet. En avgörande faktor för stabiliteten är kloridhalten i järnföremå
lets rostskikt. Föremål med en kloridhalt av 0,02 mass-% eller mindre 
synes i allmänhet vara stabila vid förvaring i luft. Vid högre kloridhalt 
sker en absorption av fukt från luften under bildning av järnkloridlös- 
ning i rosten med fortsatt korrosion av kvarvarande järn och sönderfall
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av rostskiktet som följd. Det finns flera metoder att motverka järnets 
korrosion efter utgrävning, t.ex. torrluftförvaring, förvaring i syrefri 
miljö, djupfrysning och kloridextraktion. Förvaring i syrefri miljö och 
djupfrysning tillämpas främst för temporärt skydd omedelbart efter 
utgrävningen till dess konservering sker.

Vid torrluftförvaring rekommenderas förvaring av föremålet i luft 
med en relativ fuktighet av 15 % eller mindre. En första åtgärd är att 
omedelbart efter utgrävningen införa föremålet i en box, där luften hålls 
torr med hjälp av silikagel. Därefter bör man överväga en särskild tork- 
ningsoperation, t.ex. genom värmning under vakuum. Man torde utan 
risk att ändra föremålets struktur kunna torka vid ca 60°C under något 
dygn. Sådan torkning anses dock inte tillräckligt effektiv, utan vissa kon
servatorer rekommenderar vakuumtorkning vid 150°C under 2 timmar. 
Vid så hög temperatur finns emellertid risk för strukturförändring hos 
t.ex. föremål av härdat stål, innehållande martensit. - Erfarenheterna av 
torrluftförvaring är dock inte entydigt goda. Från Museum of London 
har rapporterats att arkeologiskt järn, som inte underkastats kloridex
traktion, visat lika stor tendens till nedbrytning vid torrluftförvaring som 
vid förvaring i magasin utan kontrollerad fuktighet. Detta har antagits 
bero på fukt innesluten i håligheter i rosten.

Ett alternativ eller komplement till torrluftförvaring är att före maga
sineringen genomföra kloridextraktion ur rosten så att kloridhalten där 
inte överstiger 0,02 mass-%. Ett flertal extraktionsmetoder har provats 
och vissa av dem har även tillämpats vid konserveringsarbete i prakti
ken.

Kloridextraktion kan exempelvis ske genom läkning med en vatten- 
haltig vätska, t.ex. avjonat vatten med eller utan tillsats av inhibitor, 
natriumhydroxidlosning eller alkalisk sulfitlösning. Allmänt gäller att 
läkningen effektiviseras av omröring, frekvent byte av lakvätska och 
temperaturhöjning, detta uppenbarligen till följd av att kloridens diffu
sion ut ur rosten påskyndas av dessa åtgärder. Samtliga lakvätskor ford
rar dock lång lakningstid, av storleksordningen månader. Läkning med 
avjonat vatten synes avlägsna endast ca 50 % av rostens kloridinnehåll. 
Betydligt effektivare har läkning med natriumhydroxidlosning eller alka
lisk sulfitlösning vid förhöjd temperatur visat sig vara. Försök har gjorts 
att påskynda extraktionen av de negativt laddade kloridjonerna med 
elektrokemisk teknik, jonofores och katodisk avsaltning. Vid jonofores 
placeras föremålet i ett elektriskt fält under läkningen i vatten. Vid kon
trollförsök har emellertid jonofores inte visat nämnvärd effekt. Däremot 
anges elektrisk anslutning av föremålets järnkärna till katoden i en elek
trokemisk extraktionscell, såsom sker vid katodisk avsaltning, kunna 
påskynda kloridextraktionen. Metoden kan emellertid användas endast 
då föremålet har kvar en kärna av järnmetall och effekten av katodisk 
avsaltning får bedömas som osäker.

Då vatten har hög ytspänning och till följd därav dålig inträngnings-
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förmåga i rosten, har försök gjorts med behandlingsvätskor, som har 
lägre ytspänning, t.ex. flytande ammoniak, metanol, etanol med eller 
utan tillsats av litiumhydroxid och metylisobutylketon. Försök har också 
gjorts att extrahera kloriden med hjälp av etenoxidgas. Användning av 
dessa medel kräver utbildning i kemi och ett relativt välutrustat kemiskt 
laboratorium. Då därtill kommer att gjorda försök inte visat särskilt 
goda resultat, synes inte dessa metoder på nuvarande stadium mogna för 
praktisk tillämpning.

Klorid kan också avlägsnas genom värmebehandling, företrädesvis i 
närvaro av vätgas. I en variant utförs sådan behandling under inverkan 
av plasma. Värmebehandling har emellertid starkt ifrågasatts, då risk 
finns att föremålets struktur kan ändras vid förhöjd temperatur. Ar 1991 
publicerades uppgifter om en likströmsplasmametod som tillämpats i 
Danmark. Vid behanling enligt denna metod anges föremålets tempera
tur inte bli högre än 80°C. Denna metod uppges ge goda behandlingsre
sultat till överkomlig kostnad och är därför intressant. Behandlingens 
inverkan på föremålet måste dock studeras närmare, innan definitiv 
bedömning kan göras.

Efter kloridextraktion skall föremålet torkas. Detta kan ske genom 
uppvärmning lämpligen under vakuum. För undvikande av strukturför
ändringar som medför att information går förlorad, bör dock tempera
turstegringen vid torkningen begränsas, för känsligt material som härdat 
stål till 60°C; i andra fall torde 150°C kunna accepteras. Efter torkning
en kan föremålet impregneras med smält vax eller lack.
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2 Undersökningar av klorid- 
haltens inverkan på beva
randet samt av metoder 
för saltextraktion

Einar Mattsson och Åsa Norlander

2.1 Inledning
Som framgår av avsnitt 1.2 och 1.4 sker även efter utgrävningen vissa 
nedbrytningsprocesser som kan leda till järnföremålets sönderfall vid 
förvaring i magasin. Denna nedbrytning är starkt beroende av rostens 
halt av klorid. Enligt North och Pearson (1978) är emellertid langtids
stabiliteten i allmänhet god, om kloridhalten inte överstiger 0,02 mass
at, räknat på föremålets totalvikt inklusive kvarvarande metallkärna. 
Detta gränsvärde är givetvis beroende av den kvarvarande järnkärnans 
storlek och porositet. I de här beskrivna undersökningarna har därför 
bestämts rostens kloridhalt, även om denna inte innefattar klorid i even
tuella porer och sprickor som kan förekomma i metallkärnans yta.

Saltinnehållet i rosten kan påverka den fortsatta nedbrytningen till 
följd av sakernas hygroskopicitet, dvs deras förmåga att absorbera fukt 
från den omgivande luften under bildning av vattenlösning (elektrolyt), 
ofta i form av gulbruna vätskedroppar, på föremålets yta. Mot denna 
bakgrund kan man relativt snabbt få en uppfattning om rostens salthalt 
och därmed även om järnföremålets stabilitet genom fuktkammarprov- 
ning. Härvid exponeras föremålet i luft med hög relativ fuktighet; i de 
här beskrivna undersökningarna utfördes fuktkammarprovning i luft 
över mättad kaliumkloridlösning, d.v.s. i luft med en relativ fuktighet av 
86 %. Föremål med hög halt av hygroskopiska salter kommer i sådan 
luft att efter en tid uppvisa lösningsdroppar på ytan. Med ledning av 
antalet droppar per ytenhet kan salthalten och därmed risken för fortsatt 
nedbrytning i viss mån kvantifieras. Vid utvärderingen har följande skala 
tillämpats (jfr figur 6):

D Salttal 0: inga lösningsdroppar 
D Salttal 1: enstaka lösningsdroppar
□ Salttal 2: fåtaliga lösningsdroppar
□ Salttal 3: talrika lösningsdroppar.
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Salttal O

Salttal 1

Figur 6. Utseende av järnföremål med olika salttal (förstoring 20x).
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Salttal 2

Salttal 3

Figur 6 (forts.). Utseende av järnföremål med olika salttal (förstoring 2Ox).
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Det skall framhållas att denna utvärderingsmetod är grundad på teore
tiska överväganden. Något samband mellan salttal (vid viss tid och rela
tiv fuktighet i fuktkammaren) och föremålets langtidsstabilitet under 
normala magasineringsförhållanden har hittills inte fastställts.

Närvaron av hygroskopiska salter i rosten torde också kunna bestäm
mas genom vägning av föremålet före och efter exponeringen i fukt
kammare. Detta förfarande har dock inte tillämpats i dessa undersök
ningar.

Syftet med dessa undersökningar har varit:

D att fastställa om det finns samband mellan rostens kloridhalt och ned
brytningen vid magasinering hos ett antal föremål av arkeologiskt 
järn i SHM:s samlingar,

D att fastställa kloridhalten i rosten hos ett urval järnföremål konserve
rade under senare år och ingående i SHM:s samlingar samt 

□ att jämföra effektivitet och lämplighet hos ett antal metoder som före
slagits för saltextraktion ur arkeologiskt järn.

2.2 Sambandet mellan rostens kloridhalt och 
nedbrytningen av arkeologiskt järn i SHM:s 
samlingar

Ur SHM:s samlingar utvaldes 10 tidigare konserverade järnföremål, av 
vilka 5 visade tecken till pågående nedbrytning, medan 5 inte visade 
sådana tecken (figur 7). De tecken till pågående nedbrytning som kän
netecknade de förstnämnda föremålen var: avflagning av rost, sprickor i 
rostbeläggningen, närvaro av orangefärgad rost och förekomst av gul
bruna lösningsdroppar på ytan. I enlighet med avsnitt 1.2 torde den 
orangefärgade rosten bestå av akaganeit (beta-FeOOH) bildad efter 
utgrävningen och de gulbruna lösningsdropparna av sur järn(II)klorid- 
lösning.

Från samtliga föremål uttogs rostprov så att på en begränsad yta hela 
rostskiktet ner till järnytan avlägsnades med en roterande diamanttrissa. 
Den därvid erhållna provmängden var 1,2-1,6 g/prov. Rostprovens klo
ridhalt bestämdes genom röntgenfluorescensanalys (XRF), som utfördes 
av Analytica AB, Täby. Resultaten redovisas i tabell 1. Som framgår av 
denna innehöll rosten hos de föremål som visade tecken till pågående 
nedbrytning en kloridhalt av 0,18-0,97 mass-%, medan rosten hos de 
stabila järnföremålen innehöll endast 0,003-0,010 mass-% klorid. 
Resultaten visar således ett klart samband mellan rostens kloridhalt och 
järnföremålets motståndskraft mot nedbrytning efter utgrävning och 
överensstämmer i stort sett med de erfarenheter som redovisats av North 
och Pearson (1978).
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Figur 7. Arkeologiskt järn från SHM:s samlingar.
A. Med pågående nedbrytning.
B. Utan pågående nedbrytning.
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Tabell 1. Kloridhalt i rosten på arkeologiskt järn i SHM:s magasin med eller 
utan pågående nedbrytning.

Prov-
beteck
ning

Inv. nr 
/ Dnr

Fyndlokal Anl.
och
fynd

Klorid
halt,
mass-
ro

Synlig
pågående
nedbryt
ning

A 22294:
8

Dr, Sollerön, Bengt sarvet grav 0,009 nej

B 4892/
70

Up, Danmarks sn, Söderby, foml. 98 A19
F74

0,18 ja

1 30624 Sö, Botkyrka sn, Alby, foml. 115 A9
F125

0,049 nej

2 7837/
73

Up, Lovö sn, Hemmet, RAÄ 86 A5 0,010 nej

3 7593/
75

Öl, Köping sn, Klinta 21:1, Foml. 216 F132 0,006 nej

4 31277 Sö, Österhaninge sn, Gudö, foml. 103 0,003 nej

5 31461 Up, Vallentuna sn, Väsby 1:1, foml. 21 F105
B

0,22 ja

6 31152 Sö, Botkyrka sn, Norsborg, foml. 290 Fl 0,21 ja

7 7837: 2 Up, Lovö sn, Hemmet A56 0,97 ja

8 7810/
72

Öl, Långlöts sn, Folkeslunda, foml. 53 0,36 ja

2.3 Kloridinnehåll i rosten hos arkeologiska 
järnföremål vid SHM, konserverade under 
senare år

Avsikten var att genom stickprovsundersökning erhålla en uppfattning 
om rostens kloridinnehåll hos järnföremål vid SHM, konserverade under 
senare år.

Undersökningsmaterialet utgjordes av 14 järnföremål från olika fynd
lokaler. De föremål som utvaldes hade en relativt tjock rostbeläggning 
och hade konserverats under perioden 1989-1994. Ungefär hälften av 
föremålen hade konserverats av Metallenheten på RIK, den andra hälf
ten av Föremålsvården i Kiruna. Vid båda institutionerna hade konser
veringen innefattat kloridextraktion genom urlakning med varmt, avjo- 
nat vatten.
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Inom ett område av föremålet avlägsnades rosten ner till järnytan med 
hjälp av en roterande diamanttrissa. Härvid erhölls minst 0,3 g rost från 
varje föremål. Kloridhalten i rostproven bestämdes genom röntgen- 
fluorescensanalys på Analytica AB, Täby. Resultaten anges i tabell 2. 
Där framgår att kloridhalten hos 12 av proven låg i intervallet 0,01-0,02 
mass-%. Endast för 2 av proven noterades en något högre kloridhalt; 
0,03 mass-% för prov A och 0,07 mass-% för prov H. Även i dessa båda 
fall var dock kloridhalten långt under den nivå som i avsnitt 2.2 konsta
terades för de föremål som visade tecken till pågående nedbrytning. 
Läkning med varmt, avjonat vatten, såsom den på senare tid utförts av 
Metallenheten på RIK och Föremålsvården i Kiruna, synes sålunda ge ett 
tillfredsställande resultat, dock med reservation för att kloridhalten före 
läkning inte är känd.

Tabell 2. Kloridhalt i rosten på järnföremål i SHM:s magasin, konserverade 
under perioden 1989-1994.

Prov-
beteck
ning

Inv. nr 
/ Dnr

Fyndlokal Anl. och 
fynd

Klorid
halt, 
mass- %

A 2569/ 78 Sö, Aspö sn, Stenby, foml. 141 A30 F81 
Nit

0,03

B 30042 Up, Lillkyrka, Mösaby, foml. 20- 21 A4F30
Nit

0,01

C 2569/ 78 Sö, Aspö sn, Stenby, foml. 141 A3 F57
Nit

0,02

D 6009/ 92 Ög, Borg sn, RAA 276 F385
Nit

0,02

E 6009/ 92 Ög, Borg sn, RAA 276 F2003
Häst sko
söm

0,02

F 2320/ 80 Hs, Hälsingtuna sn, Björka, foml. 123 A65
F73:2
Fragment

<0,01

G 3188/ 85 Gä, Valbo sn, Gavleån, RAA 98 00679
Nit

0,02

H 119/82 Sö, Västerhaninge sn, Åby, foml. 201a AI Fl 1 
Märla

0,07

I 2320/ 80 Hs, Hälsingtuna sn, Björka, foml. 123 A65
F73:4
Märla

<0,01

L 119/ 82 Sö, Västerhaninge sn, Åby, Foml. 201a A2 F17 
Märla

<0,01
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2.4 Jämförande undersökning av metoder för 
saltextraktion från arkeologiskt järn

Projektet omfattade jämförande undersökning av fyra lakvätskor:

□ avjonat vatten (jfr avsnitt 1.4.1),
□ avjonat vatten med tillsats av 5 mass-% trietanolamin (TEA), som är 

en katodisk korrosionsinhibitor tidigare använd vid bl.a. Museum of 
London (jfr avsnitt 1.4.2),

□ natriumhydroxidlosning innehållande 2 mass-% NaOH i avjonat 
vatten, tidigare använd vid bl.a. Museum of London (jfr avsnitt 
1.4.3), och

□ alkalisk sulfitlösning innehållande 2 mass-% NaOH och 6,3 mass-% 
Na2S03 i avjonat vatten, tidigare använd av bl.a. Rinui et al (jfr 
avsnitt 1.4.4).

Vid undersökningen av de olika lakvätskorna användes som provmate
rial arkeologiskt järn, huvudsakligen i form av spikar och nitar, utgräv
da på 6 olika fyndlokaler (A, B, C, D, E och F). Med hjälp av roterande 
diamanttrissa uttogs prov (0,2-0,3 g/prov) av rosten ner till järnytan. 
Rostprovens kloridhalt bestämdes genom röntgenfluorescensanalys på 
Analytica AB, Täby. Eftersom röntgenfluorescensanalysen även visade 
rostens halter av sulfat och fosfat, noterades också dessa. Ur fyndpopu- 
lationerna utvaldes för den jämförande lakningsundersökningen 16 före
mål med olika, relativt höga kloridhalter i rosten.

Läkningen utfördes i kärl av polystyren med lock av polyeten. I varje 
kärl lakades ett prov. Kärlen innehöll vardera ca 3,5 dl lakvätska. De var 
placerade i vattenbad, vars temperatur termostaterats till 50°C. En gång 
per arbetsdag utfördes omröring genom ”svängning” av lakningskärlet. 
Byte av lakvätska gjordes regelbundet (se tabell 3). Använd lakvätska 
analyserades med avseende på klorid genom titrering med 
kvicksilver(II)nitratlösning enligt anvisningar för Aquamerck 11106. 
Före kloridbestämning i alkalisk sulfitlösning oxiderades dock lösning
ens sulfit till sulfat genom tillsats av väteperoxid. I detta fall fick lös
ningen efter tillsats stå övertäckt i 6-8 timmar, innan titrering med kvick- 
silver(II)nitratlösning utfördes. (Efter första bytet av lakvätska tillämpa
des dock för kloridbestämning i den alkaliska sulfitlösningen en mera 
omständig metod, som dock misslyckades för prov D5 och F5). Med den 
använda analysmetoden kunde bestämmas endast kloridhalter av minst 
4 mg/l.

Efter avslutad läkning sköljdes de föremål som lakats med natrium
hydroxidlosning med avjonat vatten tills lakvattnets pH-värde var 
mindre än 7,5. De föremål som lakats i alkalisk sulfitlösning fick ligga 
i en vattenlösning innehållande 1,5 mass-% bariumhydroxid 
(Ba(0H)2.8H20) under en timme och sköljdes därefter i avjonat vatten 
under en timme.
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Avslutningsvis torkades samtliga föremål i vakuumugn vid 50°C 
under två dygn och överfördes därpå till en exsickator, där de förvara
des i torr luft över silikagel. Från de lakade proven uttogs rostprov som 
analyserades med avseende på klorid, sulfat och fosfat på samma sätt 
före läkningen. De lakade proven underkastades även fuktkammarprov- 
ning enligt beskrivningen i avsnitt 2.1. Analysresultaten avseende klorid, 
sulfat och fosfat i rost före och efter läkning samt av klorid i använda 
lakvätskor anges i tabell 3. Där anges också resultaten av fuktkammar- 
provningen.

Av tabell 3 framgår att kloridhalten i lakvätska vid byte för samtliga 
prov utom A2 och F3 minskat till detektionsgränsen (4 mg/l) efter 24 
dygns läkning.

Resultaten i tabell 3 visar också att rostens kloridhalt, med ett undan
tag (A2), minskat avsevärt genom läkningen, i allmänhet till nivån 0,01- 
0,03 mass-%. Lakvätskorna avjonat vatten, natriumhydroxidlosning 
och alkalisk sulfitlösning gav ungefär samma restkloridhalt i rosten efter

Tabell 3. Resultat av läkning med avjonat vatten, avjonat vatten + TEA, 
natriumhydroxidlosning respektive alkalisk sulfitlösning.

Lak- Prov-
be-
teck-

Analys av rost före 
lalming, mass-%

Kloridhalt i använd lakvätska, 
mg/l

Resthalter i ro A efter läkning, Salttal efte 
kammarpr

rfukt-
Dvning

Cl so,’ P,Os 5
dygn

8
dygn

15 24
dygn

Cl so,' p,o, 3 ecko, 1< ,5

Mv Mv Mv Mv Mv

Al 0,23 0,19 12,1 88 16 6 4 0,01 0,13 13,9 0 1

v«™ D2 0,56 0,12 0,76 56 16 8 4 0,02 0,03 0,4 1 1

Aj°° El 0,08 0,10 0,95 12 6 6 4 0,03 0,02 0,05 0,06 0,7 3,8 1 0,75 2 1,5

v«!™ Fl 0,15 0,05 037 33 14 10 4 0,02 0,03 0,3 1 2

TEA A2 0,12 0,08 11,9 52 14 12 12 0,15 0,06 3,5 2 3

TEA D3 0,41 0,18 1,15 28 16 12 4 0,06 0,07 0,3 1 3

TEA E3 0,08 0,13 0,79 24 20 14 4 0,02 0,06 0,04 0,05 0,3 u 2 1,75 3 3

TEA i F2 0,16 0,13 1,18 28 16 12 4 0,02 0,04 0,8 2 3

NaOH A3 0,14 0,12 6,9 46 13 8 4 0,02 0,02 5,0 0 0

NaOH D4 0,28 0,12 0,58 34 6 7 4 0,01 0,03 0,4 0 0

NaOH E4 0,09 0,11 0,99 12 6 6 4 0,04 0,03 0,03 0,03 0.1 1,4 0 0 i 0,25

NaOH F3 0,11 0,06 0,34 58 14 6 12 0,03 0,03 0,2 0 0

Alk.
sulfit

A4 0,18 0,11 7,6 48 16 6 4 0,02 0,28 2.0 0 0

Alk. D5 0,43 0,22 1,44 14 8 4 0,03 0,18 0,4 0 0

Alk.
sulfit

E5 0,05 0,12 0,88 24 14 6 4 0,02 0,02 0,07 0,19 0,1 0,2 0 0 0 0

Alk.
sulfit

F5 0,06 0,10 1,30 16 8 4 0,01 0,24 0,7 0 0
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läkning, avjonat vatten med tillsats av TEA däremot något högre värden. 
Även rostens sulfathalt minskade avsevärt genom läkningen, i allmänhet 
till nivån 0,02-0,07 mass-%. Detta gäller dock ej vid läkning med alka
lisk sulfitlösning, då sulfathalten i vissa fall, av naturliga skäl, t.o.m. 
ökade. Det kan också noteras att rostens fosfathalt (uttryckt som P205), 
som hos vissa prov var överraskande hög (ca 12 %), minskade vid läk
ningen. Detta gäller i högre grad vid läkning med vatten+TEA, natrium
hydroxidlosning och alkalisk sulfitlösning än vid läkning med vatten.

Efter fuktkammarprovning under 3 veckor visade alla de lakade pro
ven lågt salttal, de som lakats med natriumhydroxidlosning eller alkalisk 
sulfitlösning salttal 0. Efter fuktkammarprovning under 14,5 veckor 
visade de senare proven fortfarande ett salttal av i det närmaste 0, medan 
de som lakats i avjonat vatten visade ett salttal av 1,5 och de som lakats 
i avjonat vatten innehållande TEA ett så högt salttal som 3.

I fråga om de olika lakvätskornas lämplighet i övrigt konstaterades att 
läkning med varmt, avjonat vatten var enklast att utföra. Vid denna läk
ning inträffade dock rostbildning i lakningskärlet, vilket medförde att en 
orangefärgad rostbeläggning bildades på föremålet. Denna kan visserli
gen avlägsnas genom mikroblästring men denna operation är tidskrävan
de. Denna rostbildning kan bero på oxidation av kvarvarande järn hos 
föremålet eller av järn(II)förening i rosten; detta genom inverkan av syre 
härrörande från luften. Den kan undvikas om läkningen utförs utan när
varo av syrgas, t.ex. under kvävgasatmosfär. Huruvida detta är genomför
bart i praktiken kommer att studeras i kompletterande undersökningar.

Läkning med avjonat vatten innehållande TEA, med natrium
hydroxidlosning eller med alkalisk sulftitlösning medförde inte rostbild
ning. Dessa lakvätskor kräver dock vissa hygieniska försiktighetsåtgärder, 
vilka inte erfordras vid läkning med avjonat vatten. Vidare torde läkning 
med natriumhydroxidlosning resp. alkalisk sulfitlösning medföra bild
ning av mikrosprickor och försprödning av rostskiktet, sannolikt till följd 
av att instabil järnhydroxid omvandlas till magnetit (jfr avsnitt 1.4.4).

2.5 Lakningstidens inverkan vid läkning med 
avjonat vatten och natriumhydroxidlosning

Denna delundersökning utfördes främst för att utröna lakningstidens 
inverkan på restsalthalten i rosten efter läkning.

I detta fall utgjordes provmaterialet av 32 föremål av arkeologiskt 
järn, i form av spikar och nitar, från 5 fyndlokaler. Liksom vid föregå
ende delundersökning uttogs rostprov från samtliga föremål för analys 
av klorid, sulfat och fosfat genom röntgenfluorescens. Resultaten ges i 
tabell 4.

Eftersom läkning med avjonat vatten innehållande TEA vid föregåen
de delundersökning gav otillfresställande resultat och läkning med alka-
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Tabell 4. Resultat av lakning med avjonat vatten respektive natriumhyd
roxidlosning.

Lak- Analys av rost Rte 
lakning. mass-%

Kloridhah i använd lakvåtska. Resthalter i rost efter lakning, 
mass-%

Sahtal efter 
kamniarprov

ukl-

Cl so/ p,o, 16 30 44 48 cr SO/ P.O, 1 vecka 15
dygp dygp dygp dygp

Mv Mv Mv Mv Mv

Vatten 1257/3 0,41 0.17 6,1 <0,01 0,07 4,4 1 1

Vatten 212/5 0,22 0,18 10,8 0,01 0,06 6,9 0 1

Vatten 1234/7 0,07 0,15 2.1 4 <0.01 <0,01 0,06 031 1,2 5.7 0 0,75 3 1.75

Vatten 362/9 0,41 1,2 8,9 <0,01 0,64 10,2 2 2

NaOH 1234/4 0.21 0,26 U 0,01 0, 2 0.5 0 2

NaOH 362/7 0,06 1.2 83 0,02 0,04 1,2 0 0

NaOH 1362/4 0,02 0.95 16.4 16 <0,01 0,02 0,11 0,05 23 13 0 0,25 1 130

NaOH 197/1 0,08 0,06 1,4 0,02 0,03 13 1 3

Vatten 362/8 0,02 030 18,8 0,01 0,12 15,0 0 1

Vatten 197/2 0,08 0,13 0,6 0,01 0,08 03 0 2

Vatten 1234/8 0,13 0,18 6.2 4 4 <0,01 0,01 0,20 0,16 6,5 7,9 1 0,75 2 1.75

Vatten 362/6 0,12 0,63 12,9 <0,01 0.22 4,6 2 2

NaOH 212/3 0.19 0,19 10,2 0.04 0,03 2,8 1 3

NaOH 362/3 0,04 0,31 16,4 0,14 0,04 03 0 2

NaOH 1257/4 0,09 0,16 3,8 16 4 0,06 0,05 0,06 0,04 2 2,5 0 0,25 2 2.25

NaOH 1234/3 038 0,19 2,2 0.01 0,04 2,4 0 2

Vatten 212/1 0,11 0.27 6,4 0,01 0,06 4,1 1 2

Vatten 197/3 0.06 0,09 1.9 <0,01 0.04 1.2 2 2

Vatten 362/11 0,13 0.79 12,0 4 4 4 <0,01 <0,01 0.29 0,12 11,0 4.9 1 1,25 2 2,0

Vatten 1234/5 0.26 0,14 5.4 <0,01 0,09 3,1 1 2

NaOH 362/1 0,06 0,34 17,1 0,07 0.03 0,3 0 0

NaOH 1234/1 0,10 0,07 1.1 0,01 0.03 2.1 0 0

NaOH 212/6 0,08 0.16 9.4 16 4 4 0,01 0,04 0,03 0,04 1,7 13 0 0,0 3 1,25

NaOH 362/5 0,19 1,4 12.9 0,03 0,06 1,8 0 2

Vatten 362/10 0,11 2,8 15,9 <0,01 0.16 12.4 0 1

Vatten 1257/2 0.12 0.13 4.3 0,01 0,06 5,2 2 3

Vatten 212/2 0.22 0.20 4,1 4 4 4 4 0,01 <0,01 0.10 0,12 6,0 6.4 0 030 0 130

Vatten 1234/6 0,05 0,15 2,3 <0,01 0,16 2,0 0 2

NaOH 212/4 0,50 0.27 5,0 0.11 0.03 1,0 0 3

•NaOH 1234/2 0,06 0,31 3.4 0.01 0,03 1,7 0 I

NaOH 362/2 0.13 1.0 15.6 16 4 4 4 0.07 0.05 0,12 0.06 0.9 1.1 0 0.25 2 2.0

NaOH 1257/1 0,44 0.52 4.1 0,01 0,06 0,9 1 2

lisk sulfitlösning inte syntes medföra några nämnvärda fördelar framför 
lakning med natriumhydroxidlosning men däremot vissa hygieniska 
nackdelar, begränsades denna delundersökning till lakning med avjonat 
vatten och natriumhydroxidlosning. Läkningen utfördes på samma sätt 
som vid föregående delundersökning (jfr avsnitt 2.4), dock med följande 
avvikelser:
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□ Läkningen med avjonat vatten avsågs utföras under kvävgasatmosfär. 
Till följd av luftinläckage lyckades dock inte detta.

D Alla prov i var och en av lakvätskorna lakades i ett och samma lak- 
ningskärl, detta som förstudium av läkning i stor skala.

□ Under läkningen utfördes inte omröring, detta för förenkling av för
farandet.

D Byte av lakvätska och kloridanalys av använd lakvätska utfördes efter 
de laktider som anges i tabell 4.

□ Läkningen avslutades och utvärdering genom restsaltanalys av rost 
samt fuktkammarprovning av samtliga lakade föremål utfördes efter 
16, 30, 44 resp. 48 dygns läkning. Varje lakningsvariant represente
rades härvid av fyra parallellprov.

□ Förutom de lakade proven underkastades tre olakade referensprov 
kloridanalys och fuktkammarprovning.

Läkningens resultat redovisas i tabell 4. Här framgår att kloridhalten i 
använd lakvätska redan efter 16 dygns läkning minskat till detektions- 
gränsen för samtliga prov lakade med avjonat vatten, d.v.s. något snab
bare än vid föregående delundersökning (jfr tabell 3). Vid läkning med 
natriumhydroxidlosning uppnåddes detektionsgränsen emellertid först 
efter 30 dygn.

Vid läkning med avjonat vatten var restkloridhalten i rosten efter 
avslutad läkning, oavsett lakningstid, 0,02 mass-% eller mindre, d.v.s. 
redan efter 16 dygns läkning. Även vid läkning med natriumhydroxid
losning uppnåddes också snabbt avsevärd minskning av rostens klorid
halt. Dock var restkloridhalten i detta fall något högre; den låg i flerta
let fall inom intervallet 0,01-0,07 mass-% men i ett fall så högt som 0,11 
mass-%. I ett fall inträffade t.o.m. en ökning av kloridhalten genom läk
ningen från 0,04 till 0,14 mass-%, vilket får betraktas som ett oförklar
ligt försöksfel. - Även rostens sulfathalt minskade vid läkningen; i vatten 
till i genomsnitt 0,15 mass-% och i natriumhydroxidlosning till 0,05 
mass-%. - Fosfathalten, som hos flera prov var anmärkningsvärt hög 
(upp till ca 19 %), minskades avsevärt genom läkningen, mest då natri
umhydroxidlosning användes som lakvätska.

Vid fuktkammarprovning visade samtliga lakade prov efter en vecka i 
fuktkammaren avsevärt lägre salttal än de olakade referensproven. Dessa 
som hade en kloridhalt av 0,14, 0,27 resp. 0,29 mass-%, visade efter fukt
kammarprovning under 1 vecka salttalen 2, 3 resp. 3 och efter fuktkam
marprovning under 5 veckor samtliga salttal 3. De prov som lakats i natri
umhydroxidlosning visade efter 1 vecka i fuktkammaren ett salttal av i 
genomsnitt 0,2 oberoende av lakningstid och de som lakats i avjonat 
vatten i genomsnitt 0,8. Efter förlängning av tiden i fuktkammaren till 5 
veckor ökade salttalet till i genomsnitt 1,8, detta oavsett vilken lakvätska 
som använts.
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2.6 Diskussion
2.6.1 Saltextraktion
Rosten hos utgrävda järnartefakter kan innehålla ett flertal olika salter. 
Tidigare har i huvudsak endast klorid beaktats. I denna undersökning 
bestämdes även rostens halter av sulfat och fosfat.

Vid läkning med avjonat vatten eller natriumhydroxidlosning minska
des rostens halter av dessa salter avsevärt. Kloridextraktionen synes vara 
minst lika effektiv vid läkning med avjonat vatten som vid läkning med 
natriumhydroxidlosning. Däremot utlakades sulfat effektivare med den 
senare lakvätskan. Alkalisk sulfatlösning är naturligtvis ej lämplig för 
utlakning av sulfat.

Även fosfatutlakningen var effektivare med natriumhydroxidlosning 
än med avjonat vatten. Hur fosfastet förelegat i rosten hos provföremå
len har inte fastställts, ej heller reaktionsförloppet vid utlakningen. 
Processens pH-beroende kan dock belysas under antagandet att fosfatet 
förelegat som FeP04-2H,0. Fosfatutlakningen kan då ha skett genom 
följande reaktioner:

FeP04-2H20(s) — Fe3+ + P043" + 2H20
Fe3ł +30H- — a FeOOH(s) + H,Q
FeP04-2H20(s) + 30H- -* a FeOOH(s) + P043~ + 3H20

Enligt Löfgren (1965) är löslighetsprodukterna för FeP04-2H20 och 
alfa-FeOOH 10"21-9 resp. 10'36-4. Därur erhålls för jämvikt sambandet:

[P043-] = 1014-5 lOH-]3.

Detta visar att lakvätskans fosfatjonaktivitet [P043 ] vid jämvikt är 
starkt beroende av hydroxidjonaktiviteten [OH~], d.v.s. av pH-värdet. 
Fosfatets löslighet ökar med andra ord starkt med lakvätskans pH- 
värde, vilket är i överensstämmelse med lakningsresultaten; restfosfat- 
halten var avsevärt lägre efter läkning med natriumhydroxidlosning än 
efter läkning med avjonat vatten. Restfosfatens betydelse för järnarte- 
faktens langtidsstabilitet är dock inte känd.

Vid dessa undersökningar konstaterades att saltextraktion ägde rum 
under läkningens första 16-30 dygn och att ytterligare extraktion däref
ter var obetydlig. I vissa fall, t.ex. vid läkning av stora järnföremål med 
voluminös, kloridrik rost, kan längre lakningstid eventuellt erfordras. 
Läkningen bör då fortsättas, med regelbundet byte av lakvätska, tills 
klorid inte längre kan påvisas i använd lakvätska.

Läkningen kan förkortas med hjälp av ultraljud, som påskyndar jon
transporten ut ur rosten. Ultraljud bör dock användas med försiktighet 
vid arbete med spröda föremål så att dessa inte sönderfaller under 
behandlingen.
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2.6.2 Fuktkammarprovning
Fuktkammarprovning bygger på antagandet att järnföremåls sönderfall 
vid magasinering påskyndas av hygroskopiska salter i rosten, vilka 
absorberar fukt från luften i magasinet även vid en relativ fuktighet som 
ligger väsentligt under 100 %, t.ex. vid ca 50 %. Därigenom möjliggörs 
fortsatt verkan i korrosionscellerna på järnytan med fortsatt nedbrytning 
som följd. Ett försök till kvantifiering av halten hygroskopiska salter 
gjordes genom bestämning av antalet lösningsdroppar som med hjälp av 
mikroskop (förstoring 20 X) iakttogs på den rostiga ytan. Eftersom i 
detta fall fuktkammarprovning gjordes vid en relativ fuktighet av 86 %, 
medan den relativa fuktigheten i använda magasin vanligen torde vara 
ca 50 %, kan en viss överskattning av risken för fortsatt sönderfall ha 
skett.

Enligt gängse uppfattning är det kloridinnehållet i rosten som orsakar 
nedbrytning efter utgrävning; för langtidsstabilitet hos järnföremålet 
krävs att kloridhalten inte överstiger 0,02 mass-%. Man kan emellertid 
ifrågasätta om kloridhalten ensam är avgörande, eftersom även prov 
med en restkloridhalt mindre än 0,02 mass-% gav salttal större än ett, 
detta i synnerhet efter långvarig fuktkammarprovning. Det finns ju 
också andra salter som är hygroskopiska och som därför kan påverka 
langtidsstabiliteten.

Då det beskrivna förloppet vid fuktkammarprovning är av hypotetisk 
karaktär, är det önskvärt med en jämförande undersökning av fuktkam
marprovning och långtidsförvaring i magasin.

2.7 Slutsatser
□ Analys av rost på ett urval järnföremål i SHM:s samlingar visade att 
rosten på föremål med tecken till pågående nedbrytning innehöll 0,18- 
0,97 mass-% klorid, medan rosten hos stabila järnföremål innehöll 
endast 0,003-0,010 mass-% klorid. Dessa resultat överensstämmer i 
stort sett med de erfarenheter som redovisats av North och Pearson
(1978).

D Stickprovsanalys av rost på 14 järnföremål konserverade av 
Metallenheten på RIK och Föremålsvården i Kiruna under perioden 
1989-1994 visade för 12 av föremålen en kloridhalt av 0,01-0,02 mass- 
% och för de båda övriga 0,03 resp. 0,07 mass-%, d.v.s. samtliga vär
den långt under de som enligt föregående punkt bestämdes för föremål 
med tecken till pågående nedbrytning.

□ Genom läkning med avjonat vatten eller natriumhydroxidlosning vid 
50°C enligt metodik, som i detalj beskrivs i avsnitt 2.4, kan rostens hal
ter av klorid, sulfat och fosfat avsevärt minskas; de resthalter som vid 
denna undersökning uppmättes var i genomsnitt vid läkning med avjo-
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nat vatten 0,01-0,02, 0,06-0,21 resp. 3,8-7,9 mass-% och vid läkning 
med natriumhydroxidlosning 0,02-0,05, 0,03-0,06 resp. 1,1-2,5 mass-
O//o.

D Vid dessa undersökningar konstraterades att saltextraktion ägde rum 
under läkningens första 16-30 dygn. En förlängning av lakningstiden 
därutöver medförde endast obetydlig ytterligare saltextraktion. I vissa 
fall kan dock längre lakningstid erfordras. Läkningen bör då fortsättas 
med regelbundet byte av lakvätska, tills klorid inte längre kan påvisas i 
använd lakvätska.

D Utvärdering av järnföremålens langtidsstabilitet vid efterföljande för
varing i magasin bedöms kunna ske genom fuktkammarprovning, t.ex. i 
luft över mättad kaliumkloridlösning, d.v.s. med en relativ fuktighet av 
ca 86 %. Närvaro av hygroskopiskt salt i rosten, vilket kan orsaka fort
satt nedbrytning och sönderfall av föremålet, ger sig efter fuktkammar- 
exponering till känna genom förekomst av lösningsdroppar på rostens 
yta, vilka kan iakttas genom mikroskop (förstoring 20 X). Förekomsten 
av lösningsdroppar kan kvantitativt beskrivas med hjälp av en 4-gradig 
skala omfattande salttal 0-3 (se avsnitt 2.1).

D Fuktkammarprovning under 1 vecka av 3 icke-utlakade järnföremål 
med 0,14, 0,27 resp. 0,29 mass-% klorid i rosten resulterade i salttal 
2-3. Samtliga utlakade prov i de undersökta provserierna visade efter 
fuktkammarprovning under 1-3 veckor väsentligt lägre genomsnittligt 
salttal; efter läkning med varmt, avjonat vatten salttal 0,8 och efter läk
ning med varm natriumhydroxidlosning 0-0,2.

□ Vid förlängning av fuktkammarprovningen till 5-14,5 veckor ökade 
salttalet, oavsett om föremålet lakats med avjonat vatten eller med natri
umhydroxidlosning; i förra fallet till 1,5-1,8 och i senare fallet till 
0,3-1,8.

Mot bakgrund av erhållna resultat bedöms läkning av arkeologiskt järn 
med natriumhydroxidlosning eller avjonat vatten vid 50°C under ca 4 
veckor enligt metodik beskriven i avsnitt 2.4 leda till en avsevärd för
bättring av föremålens langtidsstabilitet vid efterföljande förvaring i 
magasin. Läkning med natriumhydroxidlosning ger en något bättre lang
tidsstabilitet än läkning med avjonat vatten. Sistnämnda lakvätska har 
därtill nackdelen att viss rostbildning kan ske i lakvätskan och på före
målet under lakningsoperationen. Denna störning beror på inverkan av 
luftsyre och kan motverkas genom att läkningen utförs under kväv- 
gasatmosfär. Läkning med natriumhydroxidlosning medför å andra 
sidan bildning av mikrosprickor i rosten, vilket kan leda till viss avflag- 
ning av denna. Vidare kan läkning med natriumhydroxidlosning skada 
lim som påförts för att sammanhålla artefakten. Detsamma gäller pro- 
teinhaltigt material som kan förekomma på denna, t.ex. hårstrån.
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Efter saltextraktion och sköljning i avjonat vatten bör föremålet tor
kas i vakuumugn vid 50°C under minst två dygn, innan ev. ytskydd 
påförs.
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