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Vsebina

1. Uvod

1. Uvod

Pod pojmom konservatorski posegi
na terenu lahko razumemo vsak
strokovni konservatorski poseg
zunaj muzejskih prostorov, katerega
cilj je ohranjati/konservirati predmete,
ki so lahko arheolo{ki, kulturnozgodovinski, etnolo{ki, umetni{ki …
Najzahtevnej{e delo je verjetno na
arheolo{kem terenu/izkopavanjih,
zato prispevek posve~am
arheolo{kemu gradivu, ki je izmed
vseh najbolj krhko in ob~utljivo.
Konservacija se ravno v povezavi z
arheolo{kim gradivom ka‘e kot
pomembna stroka, saj bi se brez
znanj, ki jih ponuja, {tevilne
informacije za vedno izgubile. ^e
bomo principe dela z arheolo{kim
gradivom prenesli {e na druge vrste
predmetov, ne more biti ni~ narobe.
Ne bom se ukvarjala z arhitekturnimi
in drugimi ostanki (kosti, vzorci ...),
ki zahtevajo in situ konservacijo oz.
dolo~en postopek, ki ga izvajajo
drugi strokovnjaki (slika 1).
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Pravilni ukrepi na terenu laj{ajo
kasnej{e delo v delavnici oziroma
sploh omogo~ajo, da predmet pre‘ivi,
zato lahko re~emo, da se konservacija
za~ne ‘e na terenu in nadaljuje s
pravilnim za~asnim hranjenjem,
nato transportom predmetov in
njihovim prenosom v delavnico
oziroma depo. Finan~na sredstva,
namenjena konservaciji in strokovni
obdelavi gradiva (analize, risanje,
publikacija ...), so pogosto precej{en
finan~ni dele‘ v celotnem

Slika 1: Arheolo{ka izkopavanja

raziskovalnem/izkopavalnem
projektu, ker pa so te aktivnosti
~asovno v drugem planu, v finan~ni
stiski pogosto zmanjka sredstev
ravno za konservacijo predmetov.
Zaradi tega je tako zelo pomembno,
da so predmeti od prvega trenutka
ustrezno za{~iteni, saj ti prvi
preventivni ukrepi lahko zmanj{ajo
nevarnost propada predmeta ali ga
vsaj upo~asnijo. S tem, ko
pridobivamo predmete, fragmente,
vzorce ..., ‘al uni~ujemo najdi{~e,
zato izkopano gradivo skupaj z
razli~no dokumentacijo ostaja edini
dokaz o dolo~enem trenutku v
preteklosti. Glede na to, da je vsako
najdi{~e enkratno in neponovljivo,
je nujno, da se od vsega za~etka
trudimo predmete ohraniti (slika 2).
Arheolo{ki predmeti ne glede na to,
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razmere, ki so tipi~ne za delo pri
nas. Isto~asno bom sku{ala vklju~iti
tudi svoje izku{nje na terenu.

2. Kaj je konservacija na terenu

Slika 2: Odkrivanje predmetov na terenu

ali izhajajo iz grobov ali bivalnih
okolij, navadno nimajo velike tr‘ne
ali umetni{ke vrednosti, ampak so
predmeti za vsakdanjo uporabo, ki
so pomemben dokaz o na~inu
‘ivljenja v preteklosti. Predmetu naj
bi s konservatorskim postopkom
vrnili njegovo pravo vsebino:
pokazali naj bi se dokazi o njegovi
uporabi, prepoznavni naj bi postali
tehnologija izdelave in materiali,
uporabljeni pri njej (originalni
materiali in morebitne dopolnitve,
nastale v ~asu uporabe predmeta,
pa tudi morebitni restavratorski
postopki), ter okoli{~ine in narava
okolja, v katerem je zakopan.
Prva naloga konservatorja je, da
poskrbi, da predmeti ob odkritju
do‘ivijo ~im manj{i {ok zaradi
nenadne velike spremembe v okolju
ter da se novim razmeram prilagodijo
pravilno izkopani, shranjeni in
preneseni v muzej ali delavnico.
Prepre~iti mora tudi, da bi med
izkopom in na poti do delavnice
pri{lo do po{kodb, ki bi jih povzro~il
~lovek. To so lahko namerne ali
nenamerne mehanske po{kodbe, ki
jih povzro~ajo neznanje in
nestrokovno delo ter zanemarjanje
natan~nega evidentiranja.
O konservaciji pri arheolo{kih
izkopavanjih je bilo napisano ‘e
veliko {tevilo priro~nikov (glej
literaturo), ki bolj ali manj ponavljajo
enaka dejstva. Ker so avtorji
ve~inoma mednarodno priznani
strokovnjaki, ki so si izku{nje nabirali
tudi pri izkopavanjih v bolj eksoti~nih
de‘elah ter o tem pisali , se bom
oprla na njihove ugotovitve, vendar
se bom sku{ala omejiti predvsem na
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O konservaciji na terenu govorimo
v primeru, ko na arheolo{kih
izkopavanjih s konservatorsko
tehniko obravnavamo izkopane
ostanke ob odkritju in takoj po
njem. V ta namen konservatorrestavrator zapustiti delavnico ali
laboratorij in delo opravlja na
terenu. V mislih imamo:
– prave konservatorske posege, ki
jih je sposoben pravilno izvesti le
strokovnjak konservatorrestavrator,
– vse tiste posege, ki jih usposobljen
konservator-restavrator tehnik
opravlja preventivno za za{~ito
izkopanega gradiva pod nadzorom
konservatorja-restavratorja,
– posege, ki jih lahko opravi
muzejski tehnik na terenu pod
nadzorom konservatorjarestavratorja (slika 3).

delo na terenu in ve~ kot le izku{njo
na podro~ju arheologije. Znanje s
podro~ja arheologije bi moralo biti
izbrano in na~rtno pridobljeno ter bi
moralo omogo~ati razumevanje
stratigrafske analize, dinamike
nastajanja polo‘aja, v katerem je
predmet, kako in zakaj je do njega
pri{lo ter kako je bilo ob nastanku.
Splo{na praksa na terenu danes je,
da tehniki, ki so zadol‘eni za
dviganje, pakiranje in dokumentacijo
predmetov, nimajo ustreznega
znanja, zato moramo delovno
podro~je lo~iti na konservatorske
posege, ki jih opravlja le konservatorrestavrator, in konservatorska dela,
ki jih opravlja nekonservator, kar bo
jasno iz nadaljnjega besedila. Od
obsega in trajanja izkopavanj, vrste
izkopanega gradiva ter seveda
razpolo‘ljivih sredstev je odvisno,
kak{ne pripomo~ke in prostore bo
imel konservator-restavrator na
terenu na razpolago. Nekateri avtorji
za prve predvidevajo celo terenski
laboratorij, vendar glede na
majhnost Slovenije in njeno dobro
pokritost z muzejsko mre‘o, v kateri
so tudi konservatorske delavnice,
usposobljene/primerne za sprejem
arheolo{kega gradiva s terena,
arheolo{ka izkopavanja nikjer v
Sloveniji ne morejo potekati predale~
od ustrezno opremljene delavnice z
ustreznim osebjem. Seveda se moramo
o tem dogovoriti pred za~etkom
izkopavanj. Terenski laboratorij je
torej potreben/mogo~ le izjemoma.
Bolj pomembni kot oprema so znanja
in spretnosti, ki jih mora konservatorrestavrator na terenu imeti, sicer
mora poklicati na pomo~ bolj
usposobljenega kolega. Konservatorrestavrator mora na terenu pokazati
veliko iznajdljivosti, znati se mora
organizirati, delovati logi~no in
predvsem pokazati veliko pravega
ob~utka in dobre volje (slika 4).

Slika 3: Delo s predmeti na terenu

Konservator-restavrator z ustrezno
strokovno izobrazbo naj bi imel
znanje ustrezno izpopolnjeno za

Praviloma bi moral biti ves ~as
arheolo{kih izkopavanj na terenu
navzo~ konservator-restavrator, kar
prina{a nekatere prednosti:

Slika 4: Organizacija posebnega prevoza

- s svojo navzo~nostjo zagotavlja,
da delo poteka po zahtevah
konservatorsko-restavratorske
stroke, ter vpliva na druge
sodelujo~e, da jih upo{tevajo in se
po njih ravnajo,
- predstavlja strokovnjaka, ki skrbi
za predmete in je za to delo
odgovoren, saj je edini usposobljen,
da prepoznava materiale in
predvidi njihovo obna{anje; ta
zavest lahko precej razbremeni
arheologa izkopavalca,
- vedno je navzo~, da re{uje zahtevnej{e in izjemne primere in situacije,
- nadzoruje delo konservatorjevrestavratorjev tehnikov in
muzejskih tehnikov,
- ima dolo~en pregled nad
materialom,
- gradivo, ki ga ne bo mogel sam
konservirati, pravo~asno usmeri
k drugim strokovnjakom; razdeli
delo med posamezne delavnice,
- pri na~rtovanju del predvidi ceno
postizkopavalne faze,
- za druge sodelujo~e pripravi
uvodno predavanje o na~inu
dela, uporabi materialov,
razmerah hranjenja,
- poskrbi za strokovno pakiranje,
skladi{~enje na terenu in transport.

3. Priprava na delo na terenu
Pred za~etkom izkopavanj se
moramo na delo pripraviti tako, da
imamo za kateri koli primer na
razpolago ustrezno orodje in
materiale, ki bi jih potrebovali pri

svojem delu. Vnaprej moramo vedeti,
kako bo delo potekalo in kak{na bo
na{a vloga na terenu. Vedeti moramo,
kam bodo predmeti nadaljevali pot
– ali jih bomo konservirali sami in
kje, kje bodo deponirani in hranjeni,
ter ali lahko pri~akujemo pomo~
kolegov in drugih strokovnjakov.
Poleg stro{kov opreme in materiala
za prvo pomo~ moramo predvideti
tudi stro{ke za pripravo ustreznih
hrambnih prostorov, embala‘e ...
Obseg prve pomo~i in preventivnih
ukrepov lahko predvidimo, ~e
poznamo okolje, v katerem bo delo
potekalo, torej vrsto zemlje,
vremenske razmere ... Arheolo{ka
ekipa/izkopavalec navadno tudi ve,
kak{en material lahko pri~akuje,
seveda pa nikoli niso izklju~ena
presene~enja, ki jih moramo jemati
kot konservatorski izziv.
Za uspe{no delo morajo biti
izpolnjeni trije pogoji:
- Izkopavalci se morajo zavedati,
da so lahko pri izkopavanju brez
konservatorja-restavratorja
ogro‘eni predmeti; moralna
dol‘nost izkopavalca je, da jih
ohrani in predstavi.
- Konservator mora imeti ustrezno
znanje in izku{nje, tudi specifi~no
na podro~ju arheologije. Ravno
tako naj bi arheologi in drugo
osebje, ki delajo s predmeti,
poznali osnove preventivne
konservacije in prve pomo~i na
terenu.

ravnovesje, ki ga z izkopom poru{imo.
Tipi~ne splo{ne razmere v zemlji so:
- odsotnost svetlobe,
- enakomerna relativna vlaga,
- enakomerna temperatura,
- prisotnost vodotopnih soli,
- stik s korozivnimi sredstvi,
- omejena koli~ina kisika.
Vendar imata skupno delovanje
vode (vlaga) in zraka (kisik) ter
kislost oziroma alkalnost zemlje v
razli~nih kombinacijah odlo~ilen
vpliv. Vlaga in kisik sta glavna
dejavnika propada predmetov v
zemlji in glede na njuno prisotnost
oz. koli~ino lahko dolo~imo tri
tipi~na zemeljska okolja.
Mokro okolje (waterlogged) je
takrat, ko je predmet v z vodo
popolnoma prepojeni zemlji. Predmeti
so obkro‘eni z veliko vode (v
teko~em stanju) in malo kisika –
podobne okoli{~ine so v morju in
sladkih vodah ter med plastmi
vla‘ne gline. Pri nas so taka nahajali{~a
v mo~virjih in na barju, vendar niso
tako pogosta kot na severu Evrope.
V takem okolju se kljub hidrolizi
dobro ohranijo organski materiali,
ker ni biolo{kega delovanja (razen
anaerobnih organizmov). Okolje z
malo kisika je ugodno tudi za
kovine (slika 5).

- Zagotovljeni morajo biti ustrezni
materialni in drugi pogoji dela ter
vsaj minimalni standardi.

4. Kaj se dogaja s predmeti v
zemlji
Predmeti so bili ob svojem nastanku
in ~asu uporabe v dolo~enem okolju,
ki pa se je z zakopom spremenilo.
Razmere so se spreminjale po~asi ali
hitro in predmet se je nanje odzival.
Lahko je popolnoma propadel,
pogosteje pa se jim je prilagodil in
s~asoma dosegel nekak{no

Slika 5: Primer mokrega lesa

Vla‘no in zra~no okolje z obilo
kisika povzro~a propad ve~ine
predmetov, ker so tu ugodne
razmere za ‘ivljenje mikroorganizmov
(razkroj organskih materialov) in
tudi oksidacijo (propad kovin).
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Kisik sodeluje tudi v {tevilnih
drugih kemi~nih reakcijah.
V suhem in zra~nem okolju organske
materiale napadajo zajedalci, oksidacija
kovin pa je upo~asnjena. V suhem
okolju se organski materiali skr~ijo,
sicer pa je to idealno za ve~ino
predmetov (navadno v toplej{ih
podnebnih obmo~jih ali pri zelo
nizkih temperaturah, ko je voda
spremenjena v led).
Zemlja je lahko kisla (nizka
vrednost pH) ali bazi~na (visok
pH), na kar se posamezni materiali
razli~no odzivajo. Na nastanek
dolo~enega pH najbolj vpliva
~love{ko in organsko delovanje ter
vrsta kamenin v zemlji (pH se lahko
spreminja tudi v okviru istega
najdi{~a). Najugodnej{a so nevtralna
okolja, sicer pa sta v vseh okoljih za
skrajnej{e vrednosti pH najmanj
ob~utljiva zlato in srebro, najbolj pa
tekstil, bakrove spojine, svinec in
kositer. Najugodnej{e razmere za
‘ivljenje li{ajev so med nevtralno
vrednostjo pH in rahlo kislo,
bakterije pa imajo raje pH 6 do 8.
Dolo~ena najdi{~a imajo svoje
posebnosti, ko so na{teti dejavniki
prisotni v razli~ni meri in razli~no
vplivajo na dogajanje v zemlji. Voda
se vedno nahaja v zemlji, v~asih
skozi njo le prehaja, sicer se v njej
zadr‘uje. Povzro~a fizikalne in
kemi~ne spremembe, omogo~a in
pospe{uje {tevilne kemi~ne reakcije,
omogo~a ‘ivljenje raznim (mikro)organizmom in spodbuja abrazivno
delovanje na povr{ini predmetov ali
po{kodbe zaradi kapilarnega
delovanja. Povi{ana temperatura
pospe{uje kemi~ne reakcije, povzro~a
topljenje naravnih smol, pri nekaterih
materialih povzro~a {irjenje; sicer
pa velja, da se v zemlji z globino
zni‘a. Koncentracija vodotopnih
soli je navadno vi{ja v bolj suhem
okolju. Soli kristalizirajo, lahko delujejo
kot elektroliti in prepre~ujejo
delovanje mikroorganizmov
(posebno bakrove soli), zato so v
takem okolju dobro ohranjeni
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organski materiali. Alge in glive ne
uspevajo brez kisika (in svetlobe) in
visoke relativne vlage RH (ve~ kot
65 %, 20 % RH v snovi); glive in
bakterije izlo~ajo encime, ki
razgrajujejo organske materiale.
Li{aji proizvajajo pigmente, s
katerimi zabarvajo materiale.
Bakterij ne vidimo, zaznamo pa
njihovo prisotnost zaradi smradu.
Vsi mikroorganizmi potrebujejo
kisik, razen skupine anaerobnih
‘veploredukcijskih bakterij, ki
po~rnijo povr{ino s sulfidi.
Mikroorganizmi se bodo v vla‘nem
in toplem okolju razvili v nekaj
dneh (spore v zraku) in predstavljajo
potencialno nevarnost kasneje, ~e jih
zapakiramo skupaj s predmetom.
Med {kodljive vplive okolja lahko
pri{tejemo tudi te‘o zemlje.
Nekateri predmeti s propadom
izgubljajo mehansko trdnost (npr.
slabo ‘gana keramika, mineralizirano
‘elezo) in postanejo bolj ob~utljivi
za te‘o zemlje, ki s pritiskom
povzro~a deformacije in lom
predmetov (slika 6).

Organski materiali
Organski materiali so ‘ivalskega in
rastlinskega izvora, npr. les, tekstil,
ko‘a, usnje, papir ..., gorljivi,
ob~utljivi za svetlobo, zaradi celi~ne
strukture higroskopi~ni in hrana
raznim mikroorganizmom. Pri
enakomerni ni‘ji relativni vlagi (RH)
se organski materiali sorazmerno
dobro ohranijo, vendar se ob
prenizki vlagi pojavijo razpoke, in
se nepovratno skr~ijo oz. deformirajo.
Nihanje RH vodi v dimenzijske
spremembe, ki povzro~ajo napetosti
in po~asen propad. Na splo{no
velja, da je pri organskih materialih
vsaka hitra/nenadzorovana
sprememba RH lahko za predmet
usodna, ker pa organski materiali
stopnjo vsebovane vlage uravnavajo
v ravnovesju z okoljem, to zelo
te‘ko nadzorujemo. Pri visoki
relativni vlagi nabreknejo. RH ve~
kot 65 % in neprezra~eno okolje
ustvarjata ugodne razmere tudi za
rast mikroorganizmov; zaradi
delovanja bakterij in gliv bodo
materiali po~asi propadli.
Les
V vla‘nem okolju les vsrka
precej{nje koli~ine vlage. V vla‘nih
zra~nih razmerah ga napadajo
mikroorganizmi, pri nizki vlagi je
hrana insektom in ~rvom.

Slika 6: Po{kodba na slabo ‘gani keramiki

Razli~ni materiali razli~no reagirajo
na te razmere, vendar imata skupini
organskih in anorganskih
materialov dolo~ene skupne
lastnosti. (Za propad posameznih
materialov glej ustrezna poglavja.)

Poseben primer je t. i. moker les. To
je posebna situacija, ko se les nahaja
v vodi in brez kisika, v kateri le
delno propade. (Glej Konservacija
lesa.) V vodi celuloza po~asi
propade in namesto nje voda
zapolni ligninsko ogrodje
(hidroliza). Na tak na~in se les
spremeni, vendar le delno izgubi
svojo obliko in volumen. Kljub
temu se bo ob izgubi vode zru{il in
nepovratno skr~il, tako da lahko
ostane le 10 % prej{njega volumna.
Usnje
Podobno se dogaja z usnjem, le da
to ni sposobno vsrkati tolik{ne
koli~ine vlage, ker pa v sebi zadr‘i
v vodi raztopljene snovi, je pogosto

Anorganski materiali

Slika 7: Ko{~ene jagode v zemlji

prepojeno s solmi, ki ga naredijo
togega, in z raznimi kovinskimi
oksidi, ki mu dajejo tudi temno
barvo. Mikroorganizmi (bakterije)
ga lahko popolnoma uni~ijo. V
suhih razmerah usnje postane
krhko in se razsloji.
Kost in slonovina
Ti materiali v vla‘nih razmerah
zaradi po~asne izgube kostne mase
postanejo krhki. Ogro‘ajo jih kisline
in alkalije v zemlji ter
mikroorganizmi. Obarvajo jih
‘elezovi in bakrovi oksidi v okolici.
Voda lahko na povr{ino deluje
abrazivno (slika 7).
Tekstil (rastlinskega in ‘ivalskega
izvora)
Bomba‘na vlakna se ohranijo le v
zelo suhem okolju, medtem ko se
lan, svila in volna dobro ohranijo v
mokrem. V vla‘nem in zra~nem
okolju vse vrste tkanin uni~ujejo
mikroorganizmi. V bli‘ini ‘eleznih
in bronastih predmetov se sledovi
tkanja pogosto ohranijo v
mineralizirani oksidni plasti (slika 8).

Anorganski materiali, kot so kovine,
kamen, steklo, keramika ..., so
podvr‘eni kemi~nim spremembam
in po{kodbam, ki so posledica
njihove nestabilne kemi~ne sestave
in poroznosti. Kovine (razen zlata)
so zelo nestabilni materiali in te‘ijo
k temu, da bi se povrnili v kemi~no
stabilnej{i mineral, iz katerega so
bili v procesu izdelave narejeni. To
se dogaja v korozijskem procesu, ki
povzro~i, da predmet pove~a svoj
volumen in isto~asno izgubi te‘o.
Povr{ina se prekrije s korozijskimi
produkti, ki so za razli~ne kovine
tipi~ne oblike in barve ter prepoznavni.
V~asih se ohrani kovinsko jedro,
pogosto pa je predmet popolnoma
mineraliziran. ^e ni dovolj vlage,
nastopi t. i. suha korozija (kemi~na
korozija), ki je omejena na povr{ino
predmeta. Pri visoki RH se bo
korozija stopnjevala, posebno ob
prisotnosti kisika in soli v okoli{ki
zemlji (elektrokemi~na korozija).
(Glej Korozija.)

Svinec in kositer
Korodirani predmeti so navadno
svetlosivi ali belkasti, v~asih imajo
tudi rde~kaste made‘e. Pogosto so
prepredeni z mre‘o drobnih razpok.
(Glej Konservacija svinca in kositra.)
Srebro in zlato
Zlato je navadno zelo dobro ohranjeno.
Srebrni predmeti v zemlji potemnijo
zaradi prisotnosti ‘vepla, posebno v
bli‘ini organskih ostankov (grobovi),
ali se prekrijejo z zelenkastim
oksidom, ki govori o prisotnosti
bakra v zlitini. Zgodi se tudi, da
srebro popolnoma propade (slika 11).
(Glej Konservacija srebra.)

@elezo
@elezo v zemlji korodira na razli~ne
na~ine, kar pospe{ujejo prisotnost
kisika, visoka RH, prisotnost soli in
drugih korozivnih elementov (slika
9). (Glej Konservacija ‘eleza.)

Slika 11: Zlat predmet v zemlji

Slika 9: @elezni predmeti v zemlji

Slika 8: Sledovi tkanja v oksidni plasti

Slika 10: Bronasti predmeti v zemlji

Bron
V dolo~enih ugodnih razmerah v
zemlji predmet dobi zdravo patino
(zelena ali rjava), ki ga {~iti,
najpogosteje pa je povr{ina svetlozelena, pra{nata; pra{natost se pojavlja
tudi pod na videz zdravo povr{ino, ko
govorimo o bronasti bolezni (slika 10).
(Glej Konservacija brona.)

Kamen
V to skupino sodijo kamni od
apnencev, granitov, bazalta, tufa ...
ter tudi razni dragi in poldragi
kamni (agata, obsidian ...). Silikatni
materiali v zemlji vsrkajo vlago in v
njej raztopljene soli, predvsem
kloride, ki se nahajajo v vsaki zemlji.
To je posebno izrazito na obmorskih
obmo~jih in obmo~jih gnojenja
kmetijskih tal. Zaradi kapilarnosti
bodo soli pri visoki vlagi prodrle v
globino predmeta in ob izsu{itvi
kristalizirale pod povr{ino ali na
njej. V manj{ih globinah zakopa ali
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na prostem lahko podobne po{kodbe
nastanejo zaradi zmrzali. Nihanje RH
je poleg kislin in alkalij ter seveda
mehanskih po{kodb najve~ji vzrok
za razpad kamnitih predmetov.
Keramika
Tudi keramika je porozna in zaradi
tega podvr‘ena po{kodbam, ki so
posledica kristalizacije soli. Na
splo{no je keramika lomljiva, ~e je
slabo ‘gana, postane v visoki vlagi
mehka in se pod pritiskom zemlje
nad njo rada deformira. Kisline
topijo apnene sestavine in tako postane
{e bolj porozna in krhka (slika 12).

manj ohranjeni do danes, ob izkopu
nastopi zanje nenadna velika
sprememba. Nenadoma se znajdejo
v okolju, kjer:
- relativna vlaga niha in dosega
ve~je skrajne vrednosti,
- temperatura niha; zvi{ana
temperatura pospe{uje hitrost
kemi~nih reakcij, materiali se ob
spremembi temperature
dimenzijsko spreminjajo,
- je prisoten zrak s kisikom in
drugimi plini,
- svetloba pospe{uje oksidacijske
procese,
- predmet med izkopom lahko
ostane dolo~en ~as ujet med dve
razli~ni okolji,
- predmet ogro‘ajo ~lovek, ‘ivali in
rastline.

Slika 12: Kerami~en predmet v zemlji

Steklo
Steklo je {e posebno ob~utljivo in
lomljivo, ~eprav je manj porozno.
Nekatera stekla so zelo ob~utljiva za
visoko vlago, ki povzro~i, da zunanje
plasti po~asi izgubljajo alkalne
sestavine in tako postajajo krhka.
Propad se stopnjuje od zameglitve
do lu{~enja povr{ine (slika 13).
(Glej Konservacija stekla.)

Ob odkritju oziroma v trenutku
izpostavitve novim razmeram se v
predmetu lahko spro‘ijo procesi, ki
povzro~ijo njegov zelo hiter propad.
Predmeti do‘ivijo fizikalne in kemi~ne
spremembe, ki lahko povzro~ijo
spremembo mehanske trdnosti,
oblike in barve. ^eprav obstajajo
splo{na pravila za predmete, narejene
iz istega materiala in najdene skupaj,
moramo vsak predmet obravnavati
individualno. Vsak predmet je svoj
organizem, ki druga~e reagira na
spremembe v okolju. Vendar lahko
odkrite predmete v grobem razdelimo
na tri skupine, ki zahtevajo tri
razli~ne na~ine postopanja:
- vla‘ni predmeti, ki jih lahko
po~asi izsu{imo, kamor spada
ve~ina izkopanih predmetov,
- suhi predmeti, ki morajo ostati suhi,

Slika 13: Steklene jagode v zemlji

5. Konservatorski ukrepi ob
izkopu
^e so predmeti kljub neugodnim
razmeram v zemlji ostali bolj ali
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- vla‘ni predmeti, ki morajo ostati
vla‘ni, kamor spada tudi t. i.
moker les.
Na~in izkopa je odvisen od trdnosti
predmeta.
Ko je predmet odkrit, moramo najprej
oceniti njegove lastnosti in stanje
ohranjenosti. ^as izpostavljenosti v

zemlji pred izkopom in pakiranjem
sku{amo ~im bolj omejiti. Pri
~i{~enju pazimo, da predmeta ne
po{kodujemo z orodjem, tudi
pretirano natan~nemu povr{inskemu
~i{~enju bi se iz varnostnih razlogov
morali izogibati. Zato uporabljamo
lesene ali plasti~ne modelirke in
lopatice ali mehke kovinske lopatice
ter razne ~opi~e in {~etke. Le
izjemoma uporabimo fino kovinsko
drobno orodje. ^vrste predmete
izkopljemo tako, da odstranimo
zemljo v njihovi neposredni okolici
in ko ugotovimo njegovo obliko,
predmet v celoti privzdignemo po
sistemu vzvoda. Nato predmet
primemo z roko; za kovinske
predmete uporabimo rokavice.
Krhkih in razslojenih predmetov ne
dvigamo brez opore in sprimkov na
povr{ini ne sku{amo odstraniti z
roko. Posebno pomembno je, da se z
ni~imer ne dotikamo povr{ine
novcev ali jih sku{amo o~istiti, saj
lahko tako uni~imo zapis, ki je ostal
ohranjen le v oksidni plasti, in tudi
sicer povzro~imo po{kodbe. Enako
velja za poslikane in pra{nate/
razpokane povr{ine. V skrajnem
primeru uporabimo utrjevanje.
Predmet ~im prej shranimo v
ustreznih razmerah. (slika 14).

Slika 14: Odkrivanje predmeta in
priprava za izkop

^e moramo predmet za~asno {~ititi
pred zunanjimi vplivi sonca, de‘ja
in vetra, ga izpostavljamo
neza{~itenega le za kratek ~as, sicer
pa ga pokrivamo. Vla‘ne predmete
lahko za{~itimo pred izsu{itvijo s
folijo, suhe na enak na~in {~itimo
pred vlago. To lahko naredimo tudi
s plastjo zemlje debeline okoli 5 cm,

ki jo nasujemo na predmet. Mednjo
ter odkrit in o~i{~en predmet damo
vla‘no tkanino, tako da diha in ne
nastaja kondenz. ^e predmet
zavarujemo pred de‘jem, polo‘imo
npr. alufolijo nad zemljo. Ve~jo
povr{ino {~itimo s strehami in
sen~ili, ki naj ne bodo iz prozorne
polietilenske in najlonske folije, saj
ne varuje pred soncem, ampak
povzro~a segrevanje in ne‘eleno
kondenzacijo. ^e naj za{~ita traja
ve~ ~asa, lahko predvsem na ve~jih
povr{inah za{~ito tudi nekoliko
dvignemo nad tla in povr{ino po
potrebi ve~krat vla‘imo z razpr{ilci.
Med obvezno opremo zato ne smejo
manjkati razne tkanine razli~nih
velikosti za pokrivanje (slika 15).

Slika 15: Za{~ita delov izkopa

^e se vrnemo k razdelitvi na
organske in anorganske materiale,
ugotovimo naslednje.

Organski materiali
Mokri organski predmeti so mehki
in ob~utljivi za dotik. Zaradi tega so
sicer manj krhki, a podvr‘eni
deformacijam pod vplivom zunanje
sile. Paziti moramo, da se ne izsu{ijo
prehitro, kajti ~e predmet nima
dovolj ~asa za prilagoditev, se na
povr{ini skr~i in razpoka. Nekatere
predmete do prevoza v delavnico
hranimo napojene z vodo. Suhi
predmeti so navadno zelo krhki,
trdi in togi. Za organske materiale je
ob izkopu lahko usodno to, da je
relativna vlaga ozra~ja navadno
ni‘ja od zemeljske.
Les
^e je les vla‘en ali moker, je
navadno temne barve in mehak. Ob

su{enju lahko izgubi 80–90 %
svojega volumna in struktura se mu
poru{i. Deformira se, razpoka,
lahko razpade na vlakna (odvisno
od tega, kako je rezan) ali se
spremeni v prah. ^as izpostave
zmanj{amo na minimum, nato pa
predmet hranimo na nizki
temperaturi okoli 4 ºC. Suhega lesa
ne mo~imo ali vla‘imo. Moker les
mora takoj v mokrem stanju v
konservatorsko delavnico.
Usnje
Usnje se ohrani le izjemoma. Vla‘no
usnje je zelo temne barve in ~e je
popolnoma prepojeno z vodo in je
‘e izgubilo svojo strukturo, deluje
‘elatinasto. ^as izpostavljenosti
moramo skraj{ati na najnujnej{i in
predmet takoj predati v enakem
stanju v konservatorsko delavnico.
^e je usnje mokro, a ni popolnoma
propadlo, ga lahko speremo pod
rahlim curkom teko~e vode. Ob
su{enju se skr~i, razsloji in zvije,
nastanejo povr{inske in nato globlje
razpoke in lahko razpade v prah.
Na povr{ini se lahko izlo~ajo soli in
nastajajo inkrustacije. Hranimo ga
pri ni‘ji temperaturi, okoli 4 ºC.
Suhega usnja ne smemo ponovno
vla‘iti, lahko ga o~istimo s {~etko.
Kost in slonovina
Izdelki iz kosti so navadno bolj
rumenkaste barve, slonovina pa je
bolj bela oz. sivkasta. Zdravo kost
lahko peremo brez namakanja in
po~asi posu{imo (preverimo, da ne
poka). ^e kost na hitro su{imo, se
skr~i, uvije in deformira. Pojavijo se
razpoke. Suhe kosti ne smemo
mo~iti, vla‘no pa izsu{ujemo
po~asi. [e bolj je ogro‘ena slonovina,
~eprav je bolj gosta in gladka, ki ob
razpokanju razpade, pogosto v
obliki lamel. Pri mokri slonovini
pazimo, da se ne izsu{i, posebno ~e
so predmeti majhni in tanki. Kost in
slonovina sta ob~utljivi za kisline,
zato predmete hranimo v primerni
plasti~ni embala‘i. Nikakor ne
uporabljamo recikliranih papirjev in

kartonov ter silikagela! Kosti so
lahko fosilizirane – sprijete v apneni
oblogi. Lahko jih sku{amo lo~iti s
pomo~jo 15% ocetne kisline, v katero
jih namo~imo za 15 minut in dobro
izperemo. Nato jih lo~imo mehansko.
Tekstil
Tekstilni izdelki se redko ohranijo.
Nikoli jih ne ~istimo na terenu, ker
so zelo krhki. ^e je predmet suh,
mora tak ostati, mokrega ne
izsu{ujemo, damo ga le na ravno
podlago. Hranimo ga na hladnem.

Anorganski materiali
Anorganski materiali, kot sta
keramika in kamen (razni izdelki,
npr. mozaiki), ki so med zakopom
vsrkali soli, bodo ob zni‘anju RH ob
izkopu skozi pore po~asi izgubljali
vlago, soli se bodo z njo pomikale
proti povr{ini in se tam nabirale v
obliki kristalov. Ker imajo ti ve~ji
volumen, pritiskajo na stene por in
po~asi nastajajo mehanske po{kodbe.
Povr{ina za~ne pokati in se lu{~iti.
Po{kodbe se pove~ujejo pri vsaki
prekristalizaciji. Tudi kovinskim
predmetom predstavlja izkop
spremembo okolja. Sprememba
lahko deluje ugodno in korozijo
upo~asni, pogosto pa se korozija
nadaljuje oz. celo stopnjuje. Posebno
~e je RH ve~ kot 45 %, ostajajo kloridi
aktivni in je zato pomembno, da
predmete hranimo pri ~im ni‘ji RH.
@elezo
@elezo je navadno korodirano in
ima hrapavo in nepravilno
povr{ino, ki je od rumenorjave do
temnorjave in celo ~rne (anaerobne
razmere) barve. Pogosto so v
koroziji ujeti elementi iz neposredne
okolice (drobci apnenca, ostanki
organskih materialov) ali vidni
ostanki tkanin. V kolik{ni meri se je
ohranilo kovinsko jedro predmeta,
lahko sklepamo po videzu glede na
korozijo ali ugotavljamo s pomo~jo
magneta. Dobro ohranjene predmete
lahko o~istimo zemlje s {~etko,
druga~e pa jih ~im manj prijemamo.
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Ob izkopu se lahko za~ne korozija,
ki je morda dotlej mirovala.
Predmet bo razpokal, se razslojil in
razpadel. ^e so na povr{ini vla‘ni
oran‘ni oto~ki, pomeni, da je korozija
aktivna. Popolnoma mineralizirani
predmeti (tudi z raznimi sprimki)
so sicer stabilni, vendar so izgubili
te‘o in so izredno krhki. Suhim
‘eleznim predmetom moramo
zagotoviti suhe razmere hranjenja
in jih ne smemo izpostavljati
povi{ani RH (naj bo manj kot 35 %).
Vla‘ne predmete po~asi posu{imo
in take hranimo, ~e pa imajo organske
sestavne dele (ko{~en ro~aj, ostanki
usnja, lesa ...), jih moramo hraniti
vla‘ne do ~imprej{njega prenosa v
delavnico. Mokre organske predmete,
posebno les, ohranimo mokre, se
pozanimamo, kje take predmete
konservirajo, in ~im prej stopimo v
stik s konservatorjem-restavratorjem.
Mo~no mineralizirane predmete
izkopljemo z okoli{ko zemljo in jim
damo oporo.
Bron
Bron propada zaradi oksidacije, ki
se navadno ka‘e v raznih odtenkih
zelene, modre in rde~e barve.
Povr{ina, pod katero se nahaja
propadlo pra{nato jedro, ob izkopu
rada razpoka in se odlu{~i, tako da
se izgubijo detajli. Najbolj ogro‘eni
so predmeti iz plo~evine, zato
manj{e ozke predmete in plo~evino
zaradi krhkosti izkopljemo skupaj z
okoli{ko zemljo. Suhe bronaste
predmete ohranimo suhe (RH manj
kot 35 %), vla‘ne postopno posu{imo
in hranimo v stabilnih razmerah.
Zelo mo~nim predmetom lahko z
mehko {~etko s pomo~jo alkohola
ali acetona odstranimo umazanijo,
nikoli pa ne sku{amo odstraniti
korozije. Slab{e ohranjenih bronastih
predmetov, posebno novcev, ne
~istimo na terenu! Mokre predmete,
ki bi jim zaradi izsu{itve popokala
povr{ina, in mokre predmete z
dodatkom organskih materialov
hranimo v mokrem stanju ter jih
~im prej po{ljemo v delavnico.
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Svinec in kositer
Predmeti iz svinca in kositra so
krhki in moramo z njimi delati
previdno, da prepre~imo lom in
deformacije. Zelo so ob~utljivi za
kisline, zato ne uporabljamo lesa in
embala‘e, ki vsebuje PVAcetat,
ampak le brezkislinski karton in
papir. ^e so predmeti razpokani, jih
dvignemo z okoli{ko zemljo.
Zlato in srebro
Srebrni predmeti so krhki in ob~utljivi
za mehanske po{kodbe, posebno
povr{ina. Ne smemo jih ~istiti, ker
gre morda le za posrebren predmet.
Ravnamo enako kot pri bronastih
predmetih. Zlato ne potrebuje
posebne nege, razen mehanske
za{~ite. Zlato se v~asih skriva tudi
pod plastjo zelenega bakrovega
oksida (baker v zlitini) ali pa gre le
za tanko pozlato na bronastem
predmetu, zato zlatih in srebrnih
predmetov ne ~istimo ali ravnamo.
Kamen
Dobro ohranjen kamen operemo z
vodo in mehko krta~ko. Pri kamnu
nastajajo po{kodbe zaradi
prekristalizacije soli, zato so izdelki
iz kamna lahko zelo krhki in
moramo biti previdni pri izpostavljenih
delih. Pogoste so tudi apnene obloge
– inkrustacije. ^e jih je malo in je
material zdrav, jih lahko previdno
mehansko odstranimo s kovinskim
orodjem in rahlo topimo z acetonom.
Predmete iz kamna pustimo, da se
po~asi posu{ijo, pri ~emer jih lahko
za{~itimo s folijo. ^e se izlo~ajo soli,
pustimo, da se po~asi posu{ijo na
povr{ini, in ~i{~enje prepustimo
konservatorju. ^e pa se kristalizacija
za~ne na poslikani povr{ini,
predmeta ne izsu{ujemo, ampak
dobro zapakiranega prenesemo v
delavnico. Pri zelo krhkih povr{inah
ostankov/sprimkov zemlje in oblog
ne odstranjujemo z namakanjem v
vodo in ne uporabljamo nobenih
~istil! Alabaster je v vodi topen, zato
uporabimo le suho mehansko
~i{~enje.

Keramika
Keramika lahko ob izkopu dobi
mehanske po{kodbe. Slabo ‘gana
keramika razpoka in se deformira,
povr{inske plasti se zaradi izsu{itve
lu{~ijo in odpadajo. Take keramike
ne peremo, ampak pustimo, da se
zelo po~asi posu{i, in jo previdno
izkopljemo. Na povr{ini se pogosto
poka‘ejo kristali soli. Dobro ‘gano
keramiko sicer lahko peremo,
vendar je ne namakamo ali
uporabljamo kislin. Sprimkov
zemlje na povr{ini ne odstranjujemo
niti mehansko, ker s tem lahko
odstranimo povr{inske plasti ali
dekoracijo. Su{imo jo po~asi, brez
ponovnega namakanja.
Steklo
Dobro ohranjeno steklo lahko na
suho o{~etkamo in umazanijo
zmeh~amo z alkoholom. Steklo
lahko ob izkopu ka‘e razne stopnje
zamegljenosti, zabarvanje, razpoke.
Ob izsu{itvi oz. menjavi RH se
plasti lu{~ijo in odpadajo, posebno
barvne plasti. Na nenadni svetlobi
zelo hitro obledijo pigmenti, ki so
bili dolgo v temi. Pri slabo
ohranjenih steklenih predmetih
nikoli ne ~istimo na povr{ino
prilepljene umazanije, ki je v resnici
lahko plast oksidiranega stekla.
Mokrega stekla ne smemo izsu{iti,
suhega pa ne ponovno vla‘iti,
ampak hraniti v suhih razmerah.
^im prej poi{~emo pomo~
konservatorja-restavratorja.

6. ^i{~enje
Vsako ~i{~enje delno posega v
predmet in je zato nepovratno.
V~asih je te‘ko dolo~iti, kje se kon~a
zemlja in za~ne predmet. Vedno bi
si morali prizadevati, da bi ~i{~enje
potekalo natan~no, v ustreznih
razmerah ter s pravim orodjem in
tehniko – da bi bilo omogo~eno t. i.
raziskovalno ~i{~enje. Pri ~i{~enju
najve~ informacij ohranimo, ~e delo
opravimo v delavnici. ^i{~enje ob
izkopu je potrebno le za to, da

predmet identificiramo, oziroma za
dokumentacijo. ^i{~enje na terenu
je s konservatorskega stali{~a
tvegano in zato nepotrebno in na
tem mestu pogosto prihajamo v
spor z izkopavalcem. ^e se ~i{~enju
ne moremo izogniti, naj ga opravi
izurjen konservator-restavrator, saj
mora biti ~i{~enje selektivno –
vedeti mora, kaj sme odstraniti in
kako, pregledati mora tudi odstranjeni
material (kaj je v umazaniji) in
sproti ugotavljati stanje ohranjenosti
predmeta, da ve, kdaj mora
prenehati delati. (Glej ^i{~enje)
V~asih ostane v zemlji le sled
materiala; konservator bo znal
pojasniti, zakaj je predmet
popolnoma propadel oz. ali je lahko
vzrok za na videz popolno odsotnost
dolo~enega materiala (npr. organski
materiali) v neprijaznem okolju. ^e
moramo na terenu priti do
originalne povr{ine, smemo v ta
namen uporabiti le mehko orodje,
kot so ~opi~i, {~etke, mehke lopatice
in gobice. Vodo potrebujemo le za
odstranjevanje zemlje. Pri ~i{~enju
se lahko izgubijo sledi uporabe,
ostanki raznih snovi, mehansko
lahko po{kodujemo izpostavljene
dele, predvsem pa spro‘imo procese
propadanja. Popolnoma neprimerno
je, da na terenu izbrskamo vsebino
iz kerami~ne ‘are ali se lotimo
~i{~enja kovinskega predmeta, ki
zahteva uporabo mikroskopa. V
takem primeru pustimo ob
predmetu nekaj okoli{kega
materiala, vse skupaj zapakiramo in
delo nadaljujemo v delavnici.
Pogosto je namen ~i{~enja na terenu
ta, da bi predmete, ki ne zahtevajo
konservatorskega postopka v
muzeju, ‘e takoj pripravili na trajno
hrambo, da z njimi do strokovne
arheolo{ke obdelave ne bi bilo ve~
posebnega dela. V tem primeru je
treba predmete skrbneje spraviti in
tudi pravilno ozna~iti.
Edini material, ki ga na terenu lahko
peremo, je dobro ‘gana in dobro
ohranjena keramika. S to dejavnostjo
pogosto radi pretiravamo, saj

‘elimo predmete prenesti v muzej
~im bolj ~iste. V delovni vnemi
sploh ne opazimo, da bi za
marsikateri predmet zadostovalo, ~e
bi ga o~istili na suho s {~etko ali
~opi~em. ^e peremo dobro ‘gano
keramiko, je ne namakamo v vodi
in dobro o~istimo predvsem spoje in
prelome. Pri tem pazimo, da jih ne
zgladimo, ker izgubimo sti~i{~e
dveh fragmentov. Vodo pogosto
menjavamo. Oprane fragmente
razporedimo na ravni povr{ini in
su{imo po~asi v senci. Za
odstranjevanje inkrustacij ne
uporabljamo kislin. Tudi soli, ki
kristalizirajo na povr{ini, naj po~asi
izpere konservator, saj za to
potrebujemo velike koli~ine
destilirane vode. Ogro‘ene predmete
in sploh vse v vla‘nem stanju
po{ljemo v delavnico.

7. Utrjevanje in lepljenje
^e je predmet ali kar je ostalo od
njega tako porozen, da ne bo mogo~
varen izkop in prenos v delavnico,
ga moramo utrjevati. Koli~ina
utrjevalca naj bo omejena na
najnujnej{e, saj ga bomo morali
kasneje v delavnici odstraniti, zato
je tudi pomembno, da izberemo
postopek in material, ki je
reverzibilen. Uporabljeni material
moramo zabele‘iti. Vedno tudi
pustimo fragment nedotaknjen, za
potrebe morebitnih analiz. Najbolje
je uporabiti tak{ne utrjevalce, ki
izhlapijo brez ostanka (ciklodekan).
Izbira utrjevalca je odvisna od
ohranjenosti predmeta in tega, ali je
predmet suh ali vla‘en. Te‘ava pri
utrjevanju je v tem, da moramo
povr{ino predmeta do dolo~ene
mere o~istiti, kar je lahko zelo
zahtevna naloga. V vla‘nem okolju
uporabimo za utrjevanje PVA-vodno
emulzijo, ki bo dovolj prodrla v
povr{ino predmeta, da ga bo
utrdila. Emulzijo nanesemo v ve~
nanosih, preden se za~ne su{iti na
povr{ini. Razred~ena je lahko v
razmerju 1 : 1 v vodi ali po navodilu

proizvajalca. ^e je keramika suha,
lahko uporabimo enak postopek, ali
jo utrjujemo z umetno smolo v
topilu, npr. paraloid B72 v toluenu,
metil etil ketonu ali acetonu, za~en{i
s 3–4% raztopino, ki jo nato pove~amo
na 7–10% v kon~nih nanosih. Med
nanosi se ne sme posu{iti, sicer ne
prodre v globino. ^e topilo prehitro
izhlapeva, si pomagamo z za{~itno
plasti~no folijo. S paraloidom lahko
utrjujemo tudi bronaste predmete,
tako da do 20% raztopino
paraloida nanesemo neposredno na
predmet, z vmesnim polaganjem
svilenega papirja. Utrjevalec bomo
skupaj s papirjem v delavnici
odstranili s pomo~jo topila.
V~asih moramo odlomljene ali
odpadle fragmente prilepiti na
predmet, da se ne izgubijo. V ta
namen uporabimo {ibka
reverzibilna lepila, npr. paraloid,
uhu hart, uhu, nikakor pa ne PVClepil, epoksidov, poliestrov in
kontaktnih cianokrilatnih lepil.

8. Dviganje krhkih
predmetov iz zemlje
Poznamo ve~ na~inov dviganja
krhkih predmetov iz zemlje:
- predmetu damo togo in trdno
oporo/ovoj (vedno primerno),
- predmet ovijemo z mehkim
ovojem,
- z utrjevalcem utrdimo celoten
predmet (mo~an poseg v
predmet).
Pri dviganju predmetov gre v~asih
za zelo preproste tehnike mehanske
opore za {ibke predmete, drugi~ pa
za zapleten sistem, s katerim
sku{amo tudi zagotoviti ustrezne
klimatske razmere. Krhkemu
predmetu lahko na zelo preprost
na~in pripravimo vodoravno oporo
na de{~ici ali kartonu, ki smo jo ovili
s polietilensko peno ali
brezkislinskim papirjem. Predmet
nanjo pritrdimo z mre‘ico ali
trakovi krep papirja, ki smo ga od
predmeta lo~ili s folijo ali peno. Vse
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Slike 16–19: Izkop krhkih predmetov z
okoli{ko zemljo

skupaj nato polo‘imo v primerno
{katlo ali posodo in fiksiramo.
Keramika predstavlja posebno
te‘avo, ker je pogosto krhka in
lomljiva. Fragmenti razbitega
predmeta so lahko raztro{eni na
ve~ji povr{ini in pobrati moramo
vsak najmanj{i ko{~ek, da bomo
predmet lahko identificirali. ^e
jemljemo iz zemlje posamezne
fragmente, moramo najprej dovolj
o~istiti okolico, da vidimo njegovo
obliko. V vla‘ni zemlji je keramika
navla‘ena in je lahko zelo mehka in
ob~utljiva. Delamo previdno, z
mehkim orodjem, da je ne
po{kodujemo. V suhi zemlji si lahko
pomagamo tako, da okoli{ko zemljo
malo navla‘imo. ^e obstaja nevarnost,
da po{kodujemo ornament ali
barvno plast, ali ~e je fragment
krhek in razpokan, fragmente
dvigamo skupaj z nekaj okoli{ke
zemlje. ^e je na manj{i povr{ini
veliko fragmentov, jih hranimo
skupaj, ~eprav na videz ne spadajo
k istemu predmetu. Posebne
fragmente hranimo posebej, v
ozna~eni embala‘i. ^e smo na{li
celo posodo, njene vsebine ne
~istimo na terenu, saj lahko vsebuje
krhke predmete in skriva pomembne

10

in zanimive podatke, ki bi se sicer
izgubili. Fragmentov keramike ne
~istimo na kraju najdbe.
V~asih je treba predmet – posodo ali
skupino predmetov (krhki predmeti
iz kovine ali organskih materialov)
izkopati skupaj z okoli{ko zemljo in
kepo utrditi za varen prevoz v
delavnico, kjer se bo delo nadaljevalo.
To naredimo, kot ka‘ejo slike (slike
16 - 19), tako, da najprej omejimo
obmo~je, ki ga ‘elimo varno
izkopati, kar pomeni, da ostane
okoli predmeta nekaj centimetrov
zemlje. Na tem mestu izkopljemo
nekaj centimetrov {irok jarek/kanal,
dovolj globok, da se‘e pod dno
predmeta. Na enem mestu kanal
raz{irimo, da bomo na koncu
predmet lahko odrezali od osnove.
Kepo lahko samo prestavimo v
ustrezno, ne preveliko {katlo ali PE
(polietilen) ali PP (polipropilen)
posodo, ~e je treba, zemljeni kepi
naredimo oporo tako, da je ovijemo
najprej s stani~evino – tudi po
povr{ini, da za{~itimo predmet
(lahko tudi drugi nevtralen material,
ki ne bo povzro~il po{kodb, npr.
prozorna gospodinjska folija), nato
pa z ovoji, ki so lahko krep, kaliko,
bomba‘ni ali mav~ni (slike 20 - 23).

Zadnje lahko kupimo ‘e
pripravljene ali jih naredimo sami,
tako da izmeni~no nana{amo ovoje
in mav~no maso ter jih zagladimo.
Ovoja ne delamo predebelega, da ne
bomo imeli te‘av pri
odstranjevanju. Namesto mavca
lahko uporabimo tudi PVAemulzijo (lepilo za les), v katero
namo~imo povoje in ravno tako
po~akamo, da se posu{ijo. Ko je
ovoj narejen in strjen, kepo
odtrgamo od podlage s pomo~jo
plo{~atega orodja. V~asih lahko
namesto ovojev uporabimo kar
bomba‘no ali plasti~no mre‘ico, ki
jo spnemo s kovinskimi sponkami.
Ne smemo pozabiti na natan~no
ozna~itev vsebine. Namesto ovojev
lahko uporabimo kartonast valj, ki
ga poveznemo na za{~iten obkopan
predmet in valj napolnimo s
purpenom. Ko ekspandira in se
strdi, ga spodaj odre‘emo od
zemlje.
Le za predmete, ki to prenesejo (npr.
kost ali mozaiki), lahko uporabimo
sistem utrjevanja neposredno na
povr{ino predmeta. Predmet na
tenko pokrijemo z gazo ali krep
papirjem in zalijemo s plastjo PVAemulzije.

Slike 20–23: Za{~ita predmeta,
izkopanega z okoli{ko zemljo s
stani~evino

9. Hranjenje na terenu in
prevoz v konservatorsko
delavnico ali depo
Na splo{no se dr‘imo na~ela, da
predmete na terenu pred
pakiranjem po~asi posu{imo in jih
vzdr‘ujemo v suhih razmerah
hranjenja. Izjema so nekatere vrste
materialov, ki jih moramo ohraniti
vla‘ne ali mokre. (Glej zgoraj.)
Ve~ino materiala hranimo tako, da
se prilagaja okoli{kim klimatskim
razmeram, sicer predmete v zaprtih
posodah vzdr‘ujemo suhe s
pomo~jo silikagela oziroma vla‘ne z
gobicami, prepojenimi z vodo, ali
potopljene v vodo. Materiale, ki ne
zahtevajo posebnih razmer,
hranimo v perforiranih
polietilenskih vre~kah.
Silikagel je zrnati silicijev oksid
(SiO2), ki ima zaradi mikropor zelo
veliko povr{ino in je zelo
higroskopi~en. Vlago sprejema,
dokler ne dose‘e ravnovesja z
okoljem. Poznamo ve~ vrst;
navadno vsrka do 40 % vlage glede
na svojo te‘o. Ko je nasi~en,
spremeni barvo iz modre v ro‘nato
in za ponovno uporabo ga
pripravimo tako, da ga osu{imo/
regeneriramo v pe~ici za 20 minut
pri 90–100 ºC. Za uporabo ga
vsujemo v odprto posodico ali
vre~ke, ki jih skupaj s predmetom
namestimo v zaprto posodo. Na
liter zraka potrebujemo okoli 20 g
silikagela, zato je primerno, da ‘e
vnaprej pripravimo vre~ke z gelom

dolo~enih razli~nih koli~in. Stanje v
posodah kontroliramo. Pri
mineraliziranih ‘eleznih predmetih
potrebujemo pribli‘no toliko
silikagela, kolik{na je te‘a
predmeta.
Za hranjenje moramo uporabljati
predvsem vre~ke, folije, pene in
drugo embala‘o iz dolo~enih
ustreznih materialov, kot so
brezkislinski papir in karton,
polietilen (tyvek, plastozote) in
poliester (goreteks), polistiren,
polipropilen ..., med naravnimi
materiali pa bomba‘ (gaza, kaliko)
in juta brez apreture. Uporabne so
tudi plasti~ne posodice razli~nih
oblik, namenjene pakiranju in
hranjenju ‘ivil. Izogibamo pa se
PVC, lesu, posebno ~e je prepojen z
lepili, navadnemu in recikliranemu
papirju in kartonu.
@elezne in bronaste predmete je
najbolje hraniti v prozornih
polietilenskih vre~kah ali prozornih
{katlicah. V {katlice damo
brezkislinski papir ali polietilensko
peno, da ima predmet mehko
le‘i{~e. Na tak na~in vidimo, ali se s
predmetom kaj dogaja. Krhkim
predmetom oblikujemo le‘i{~e. ^e

je {katla dobro zaprta, lahko za
uravnavanje RH uporabimo
silikagel, ki ga menjavamo oz. po
potrebi regeneriramo. ^e ga
nimamo na razpolago, predmete
hranimo v perforiranih in ne
zrakotesnih vre~kah v ~im bolj
suhih razmerah.
Pri pakiranju stekla med fragmente
polagamo plasti brezkislinskega
svilenega papirja; za
trodimenzionalne predmete
naredimo iz papirnih svaljkov
oporo. ^e hranimo mokro steklo,
uporabimo mokro polietilensko
peno. Lahko hranimo v hladnem ali
dodamo biocid.
Proti delovanju mikroorganizmov
se borimo s hranjenjem na nizki
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temperaturi ali z biocidi, ki jih v
majhnih odmerkih dodajamo
vla‘nim vsebinam, predvsem
organskim materialom. Biocide po
potrebi izberemo med baktericidi,
fungicidi, insekticidi in herbicidi ter
med antibiotiki in encimi, ki nam jih
svetujejo strokovnjaki. Pri delu z
njimi moramo biti izjemno previdni
in jih uporabljamo le v skrajni sili.
Dodatki teh snovi onemogo~ajo
poznej{e dolo~anje starosti
predmeta z metodo C 14.

10. Osnovni materiali,
oprema in orodje
Konservator-restavrator ima lahko
pripravljeno torbo, v kateri ima
zlo‘eno najnujnej{o opremo, ki bi jo
utegnil potrebovati na terenu. Zelo
primeren je pravokoten plasti~ni
kov~ek za orodje, dovolj visok, da v
njem stojijo pokonci plastenke in
steklenice s kemikalijami. ^e
opreme ne moremo podvajati,
imamo pripravljen vsaj seznam
stvari, ki jih lahko hitro pripravimo
za na pot. Spodnji seznam vsebuje
tudi materiale in opremo, uporabno
pri ukrepih za prvo pomo~
vsakr{nemu gradivu, ~eprav le
posredno.
– Orodje: drobno orodje, kovinske,
lesene in plasti~ne lopatice,
skalpeli, olfa no‘, {karje, jeklena
‘i~ka, {~etke, krta~e, ~opi~i,
gobice,
– pove~evalna o~ala,
– topila: aceton, toluen, alkohol,
nitrorazred~ilo,
– ocetna kislina,
– WD 40,
– destilirana voda, teko~e milo,
– plo{~a iz kovine za dviganje

gipsanih poti~k,
– embala‘a: polistiren, poliester
folija, polietilenska pena razli~nih
debelin, {katlice in {katle, papirne
vre~ke, krep papir in drugo za
embala‘o, brezkislinski papir in
karton, papirne brisa~e, PE- in
PP-kozar~ki in ~olni~i, vata,
alufolija, gospodinjska folija, gips,
povoji, gipsani povoji,
stani~evina, gaza, plasti~na
mre‘ica, jeklena ‘ica, laks, vrvica,
– lepila, utrjevalci: paraloid B72,
uhu, uhu hart, PVA-emulzija
(lepilo za les – ekspres),
epoksidno dvokomponentno
lepilo, hitro dvokomponentno
lepilo, akrilni lak v spreju, akrilna
emulzija,
– za{~itna sredstva: rokavice
bomba‘ne, nitrilne, lateks, maske,
– papir, svin~nik, flomaster, lepilni
trak, krep lepilni trak, bucike.

11. Zaklju~ek
Naj na koncu poudarim {e tisto, o
~emer mislim, da je prvi pogoj za
dobro opravljeno delo: delo
konservatorja-restavratorja na
terenu bo uspe{no, ~e bo potekalo v
dogovoru z drugimi sodelujo~imi,
predvsem ~e bosta arheolog in
konservator-restavrator upo{tevala
mnenje drug drugega. Konservatorrestavrator mora razumeti, da mora
v~asih predmet ostati v
»neugodnih« razmerah ve~ ~asa,
kot se mu zdi potrebno, ali mora
dolo~eno delo opraviti v ~asu, ki ne
omogo~a zadostnega razmisleka.
Obratno pa mora arheolog razumeti
konservatorjevo-restavratorjevo
skrb za varen izkop predmeta. Na
terenu moramo biti pripravljeni na
kompromise.
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