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Analize utrjenega arheološkega lesa:
mikroskopske in spektroskopske metode
ARHEOLOŠKI LES
Arheološki les se ohrani v okoljih z malo kisika in takšnih, ki zaradi drugih
razlogov ne omogočajo preživetja (mikro)organizmom (npr. večni led).
Ohranjenost arheološkega lesa ponavadi ni povezana s starostjo, temveč s
pogoji okolja, ki so upočasnili razgradnjo. Na območju Slovenije so leseni
arheološki predmeti največkrat ohranjeni v mokrih okoljih (reke, jezera,
barja, morje).
Čeprav imajo leseni arheološki predmeti večinoma ohranjeno prvotno
obliko, pa je struktura lesa močno razgrajena. Kljub pomanjkanju kisika,
pogosto poteka razkroj z anaerobnimi organizmi (predvsem bakterijami),
ki materiale razgrajujejo nekoliko počasneje. V lesu se najprej razgradijo
topne snovi in hemiceluloze, sledi celuloza, zadnji pa propade lignin.
Arheološki leseni predmeti imajo zato pogosto ohranjeno predvsem
ligninsko strukturo, celuloza pa je vsaj delno razgrajena, zato so predmeti
krhki, pogosto mehki na dotik. Obliko so ohranili zgolj zaradi vode, ki
zapolnjuje celice. Neprimerno sušenje takšnega lesa povzroči kolaps celic
in mehanske deformacije predmeta.
UTRJEVANJE ARHEOLOŠKEGA LESA
Arheološke lesene predmete je potrebno utrditi preden se lotimo
njihovega sušenja z namenom ohranitve in prezentacije. V svetu so
razvite številne metode, vsaka ima svoje prednosti in slabosti. Z namenom
pridobitve informacij o poteku posameznih metod in lastnostih utrjenih
materialov smo izvedli poskuse z nekaj po svetu najbolj razširjenimi
metodami (sliki 1 in 2):
(i) utrjevanje s polietilenglikoli (PEG) v (s) 100% koncentraciji in (b) 40%
koncentraciji z naknadno liofilizacijo,
(ii) s saharozo,
(iii)z melaminsko smolo,
(iv) sušenje na zraku,
(v) z liofilizacijo.
V ta namen smo razrezali prazgodovinski kol, izkopan na Ljubljanskem
Barju na enako velike kose, ki smo jih obdelali z zgoraj naštetimi
metodami. Spremljali smo hitrost poteka in posebnosti posameznih
metod ter primerjali organoleptične lastnosti konserviranih vzorcev.
Zanimivo je bilo opazovati mikroskopski izgled lesa (slika 3). Izkazalo
se je, da se utrjevalci (predvsem melaminska smola) oprimejo stene in s
tem ojačajo strukturo lesa, ali pa povsem napolnijo odprtine (PEG 2000,
saharoza) in na ta način ojačajo strukturo. S testi tlačne trdnosti smo
dokazali, da so predmeti utrjeni z melaminsko smolo najtrdnejši (slika 4).

liofilizacija

liofilizacija + melamin

PEG 2000 + liofilizacija

saharoza

melamin

PEG 2000 (100%)

Slika 1: Fotografije utrjenih testnih kosov po zaključku posegov (foto: K. Kavkler).

Slika 2: Graf časovnega poteka posamezne metode. Sušenje ni
vključeno v časovnico (foto: Katja Kavkler).

Slika 3: Fotografije konserviranega lesa z vrstičnim elektronskim
mikroskopom: a) utrjen z melaminsko smolo, b) liofiliziran,
c) 100-odstotna zasičena raztopina s PEG, d) 40-odstotna
raztopina PEG in liofilizacija. Vidimo, da se različni utrjevalci
(različnih koncentracij) drugače razporedijo po ohranjeni
strukturi lesa. Melaminsko smolo opazimo na celičnih stenah,
medtem ko PEG nekatere celice zapolni povsem, drugih pa sploh
ne (foto: K. Kavkler, S. Kramar).

Slika 4: Rezultati testov tlačne trdnosti. Najvišja trdnost je pri
vzorcih utrjenih z melaminsko smolo (št. 3 in 4), zelo nizka pa po
utrjevanju s 100% raztopino PEG (foto: V. Bokan Bosiljkov).

Slika 5: FTIR spektri z melaminsko smolo utrjenega lesa po
posegu (črn) in po umentnem staranju z UV svetlobo (rdeč, lila,
moder). Z okvirjem je označeno območje karbonilnih viracij, kjer
po umetnem staranju opazimo spremembe zaradi oksidacije lesa
in utrjevalca (foto: K. Kavkler).

UMETNO STARANJE
Utrjene in posušene vzorce smo tudi pospešeno starali, da bi lahko
predvideli morebitne spremembe, ki bi nastale sčasoma ob razstavljanju
in hrambi konserviranih predmetov.
Izkazalo se je, da ultravijolična (UV) svetloba povzroči hitrejši propad
utrjevalnih sredstev, predvsem PEG, kot nihanje vlage in temperature.
Predvsem lesu, nasičenem s PEG se je močno spremenil izgled, domnevno
je prišlo do spremembe lomnega količnika utrjevalca. S spektroskopskimi
metodami smo ugotavljali penetracijo utrjevalcev v les in morebitne
strukturne spremembe zaradi pospešenega staranja (slika 5). Izkazalo
se je, da je na vse utrjene vzorce vplivala predvsem UV svetloba, manj
pa fluktuacija vlage in temperature. Razlog je lahko tudi izbor pogojev
staranja.
ZAKLJUČKI
Rezultati naše raziskave so pokazali, da je utrjevanje z melaminsko smolo
najhitrejše in lesu nudi največjo oporo. Primerni muzejski pogoji tudi ne
vplivajo bistveno na staranje utrjevalcev.
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