
Detector magazine 17666

Over het reinigen en conserveren van archeologisch metaal is al vaak 
geschreven. Conserveringsspecialisten hebben ieder hun eigen metho-
de, maar ook op online-fora worden diverse tips gegeven hoe men dit 
het beste aan kan pakken. Uit mijn onderzoek blijkt echter dat lang niet 
al deze methoden na verloop van tijd het gewenste effect hebben. 

Deze handleiding is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek, 
afgerond bij de opleiding Archeologie op Saxion Hogeschool in 

Deventer. In dit onderzoek heb ik een groot aantal reinigings- 
en conserveermethoden verzameld en toegepast, op diverse 

metaalsoorten. Al deze methoden heb ik herhaald, waarna 
ik de metalen in een microklimaatkast heb geplaatst. Een 
microklimaat is een omgeving waarin de omgevingsfacto-
ren anders zijn dan de directe omgeving eromheen. Door 
een omgeving te creëren met een hoge relatieve lucht-
vochtigheid, een hoge temperatuur en een hoog zout-
gehalte, treden corrosieprocessen versneld op. Door de 

objecten hierin te plaatsen, zijn reacties uitgelokt die 
anders jaren op zich kunnen laten wachten.

Mijn onderzoek heeft aangetoond dat de manier 
van reinigen en conserveren bijdragen aan de 
conditie en de houdbaarheid van archeologische 
metalen objecten. Al lijkt een object goed gerei-
nigd, dan kan het na verloop van tijd toch sterk 
achteruitgaan. Door een onbewuste keuze te 
maken in het gebruik van bepaalde middelen, kan 

een ‘geconserveerd’ object sterk achteruitgaan.

In deze handleiding staan de methoden beschreven die 
ik aanraad voor het reinigen en conserveren van arche-

ologisch metaal. Deze handleiding is dan ook een beknopte 
versie van mijn afstudeerproduct. Hiervoor heb ik gekozen zodat 

iedereen deze handleiding kan gebruiken, zonder hiervoor een heel 
afstudeerproduct door te hoeven lezen. Wanneer u wilt weten hoe ik tot 
bepaalde keuzes ben gekomen, een uitgebreidere uitleg wilt, of iedere 
stap in mijn onderzoek wilt volgen; dan raad ik u aan het afstudeerpro-
duct te lezen. Deze staat op de website van de Detector Amateur.  
Alle benodigdheden voor deze conservaties zijn gemakkelijk (online) te 
vinden en te bestellen. 
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 vEIlIgHEID

Voorafgaand aan het conserveren moet 
er aan veel zaken gedacht worden om 
de veiligheid te waarborgen. Diverse 
middelen die gebruikt worden tijdens het 
conserveren zijn gevaarlijk, schadelijk of 
zelfs dodelijk. Juiste kleding, attributen en 
een goed geventileerde ruimte zijn van 
groot belang. We gaan in op alle regels die 
in acht genomen moeten worden voor de 
persoonlijke veiligheid.

Persoonlijke beschermingsmidde-
len
Zorg tijdens het conserveren altijd voor 
persoonlijke beschermingsmiddelen. De 
drie voornaamste hierin zijn handschoe-
nen, een veiligheidsbril en een mondkapje 
(fig. 1). Tijdens het conserveren worden 
chemicaliën gebruikt die schadelijk zijn 
voor de gezondheid. Bij contact met de 
huid of ogen is het mogelijk dat deze 
middelen blijvende schade aanrichten. Zo 
is lood bijvoorbeeld giftig voor de mens. 
Lood wordt via het bloed verdeeld over de 
organen en kan bij regelmatige inname 
verschillende organen en functies bescha-
digen. Lood kan door de huid binnendrin-
gen, maar ook wanneer men aan de ogen 
of mond zit kan loodvergiftiging optreden. 
Buiten dat deze veiligheidsmiddelen nood-
zakelijk zijn voor de persoonlijke bescher-
ming, bieden sommige ook bescherming 
aan de objecten die behandeld worden. 
Handen bevatten bijvoorbeeld zuren die 
op de lange termijn weer schadelijk zijn 
voor een onbehandeld object.

 

Fig. 1: Een mondkapje, veiligheidsbril en hand-
schoen.

Een goed geventileerde ruimte
Chemicaliën bevatten stoffen die gevaar-
lijk, giftig of zelfs kankerverwekkend zijn, 
voorbeelden hiervan zijn sodium hydroxi-
de, benzotriazol en ethanol. Buiten dat 
een mondkapje vanzelfsprekend is, zijn er 
aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig 
om de veiligheid en gezondheid te waar-
borgen. Het is noodzakelijk om in ieder 
geval gebruik te maken van een goed ge-
ventileerde ruimte. Een andere mogelijk-
heid is het gebruik van een zuurkast (fig. 

2). Een zuurkast is een speciale werkruimte 
waarin met de chemicaliën gewerkt wordt. 
In zo’n zuurkast zit meestal een schuifraam 
om blootstelling aan schadelijke stoffen 
tot een minimum te beperken. Ook zit er in 
een zuurkast een afzuiger die het grootste 
deel van de schadelijke stoffen afvoert.1   
Wanneer men hier niet over beschikt, kan 
een groot deel van de conservatie het best 
in de open lucht uitgevoerd worden. 

Fig. 2: Een zuurkast voorzien van een afzuiger en 
schuifraam.

Water en stroom
Tijdens het conserveren bestaan er hulp-
middelen waarvoor een combinatie van 
water en stroom nodig is. Zoals vanzelf-
sprekend is dit een gevaarlijke combinatie 
en dienen er bepaalde veiligheidsmaat-
regelen in acht genomen te worden. 
Kortsluiting is bijvoorbeeld snel gemaakt. 
Het is van groot belang om zekeringen te 
gebruiken, zodat in geval van kortsluiting 
de stroom uitgeschakeld wordt. Zorg 
er te allen tijde voor dat de elektroden 
(stroomklemmen) die gebruikt worden 
nooit met elkaar, of met het water in 
contact komen. Ook komen er schadelijke 
stoffen vrij tijdens dit proces2, bijvoorbeeld 
waterstofgas en zuurstofgas. Deze worden 
samen ook wel ‘knalgas’ genoemd. Dit is 
een explosief mengsel. Ventilatie is daarom 
van groot belang, en roken of open vuur 
is absoluut verboden. Vermijd vonken in 
de buurt van het gas. Zorg dat de elektro-
den stevig contact maken en er dus geen 
vonken ontstaan.3

 CHlOrIDEn 

Voor ijzer- en koperlegeringen is het van 
belang dat aanwezige chloriden onschade-
lijk gemaakt zijn voor ze verder behandeld 
worden, deze leiden anders tot corrosie. 
Alle objecten in dit onderzoek van deze 
metaalsoorten zijn na een lichte reiniging 
chloridevrij gemaakt, alvorens de aanvul-
lende methoden zijn toegepast. Om chlo-
riden onschadelijk te maken zijn er diverse 
methoden. 

Natriumhydroxide/natriumsulfiet-
oplossing  
Natriumhydroxide (fig. 3), is een anorga-
nische verbinding. Deze staat ook bekend 
onder de formule NaOH. De stof komt voor 
als een witte wateraantrekkende vaste stof, 
die zeer goed oplosbaar is in water. Wan-
neer natriumhydroxide in contact komt 
met water treedt er een grote warmteont-
wikkeling op. Na deze reactie wordt de 
stof natronloog genoemd. Wanneer ijzeren 
objecten in een ton met gedeminerali-
seerd-water geplaatst worden met daaraan 
natriumhydroxide toegevoegd, zal deze 
stof het ijzer chloridevrij maken.4 Wanneer 
natriumsulfiet (Na2SO3) aan de oplossing 
toegevoegd wordt zal stikstof resterende 
zuurstof verdringen. Gedemineraliseerd 
water heeft als voordeel dat hier (bijna) 
geen chloriden in aanwezig zijn, waardoor 
het proces minder tijd in beslag zal nemen. 
Bij ijzer wordt voor het onschadelijk maken 
van de chloriden de term ‘ontzouting’ 
gebruikt. De chloriden in ijzer bestaan 
namelijk voor het grootste deel uit schade-
lijke zouten. De verhouding NaOH bij deze 
oplossing is 20 gram per liter water en de 
verhouding Na2SO3 betreft 63 gram per 
liter water.5 Deze methode kan veel tijd in 
beslag nemen. Grotere ijzeren objecten 
hebben soms wel tot 6 maanden nodig om 
volledig ‘ontzout’ te zijn. Om dit proces te 
versnellen kan de bak waarin de metalen 
zitten warm gehouden worden. Warmte 
zal het chemisch proces enigszins versnel-
len (fig. 4). Deze methode is echter alleen 
bruikbaar voor ijzer omdat NaOH corrosief 
is voor objecten die een kopergehalte 
bevatten. 

Fig. 3: Natriumhydroxide.

Elektrolyse
Een andere methode om ijzerchloriden 
onschadelijk te maken is het gebruik van 
een elektrolyse (fig. 5). Ook bij een elek-
trolyse bestaat de oplossing uit NaOH en 
gedemineraliseerd water, maar hier wordt 
stroom aan toegevoegd. Een elektrolyse 
heeft als voordeel dat het proces maximaal 
vijf weken in beslag neemt. Dit is afhan-
kelijk van de dikte van de corrosie. Een 
ander bijkomend voordeel is dat bij deze 
methode het object gelijktijdig gereinigd 
wordt, de corrosieproducten verdwijnen, 
maar ze laten het ‘gezonde’ metaal onaan-
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getast. Bij deze methode heeft men echter 
minder controle over het proces omdat dit 
nu versneld gebeurt. Het is aan te raden 
de objecten iedere dag te controleren. 
(Wanneer corrosieproducten verdwijnen 
kan een object namelijk op zwakke punten 
breken. Kwetsbare, fragiele of vergulde 
objecten dienen nooit op deze wijze be-
handeld te worden.) 
Bij een elektrolyse wordt er gebruik ge-
maakt van een plastic bak en wordt deze 
voorzien van een of meerdere betonijzeren 
staven. Deze zijn boven het water aan el-
kaar verbonden door middel van koper-
draad (want NaOH is corrosief voor koper). 
Vervolgens wordt er een geleider, bijvoor-
beeld een smeedijzeren staaf, bij de bak 
geplaatst. Op deze geleider zijn krokodil-
lenklemmen geplaatst die weer in contact 
staan met de objecten in de elektrolyse. 
Door hier nu stroom aan toe te voegen, bij-
voorbeeld door een labvoeding (stroomre-
gelaar), ontstaat er een chemische reactie. 
Bij de kathode (de minpool, aangesloten 
op de objecten) komen elektronen vrij, en 
deze zullen de objecten ‘ontzouten’ en rei-
nigen. De anode (de pluspool, aangesloten 
op de betonijzeren staven) ontvangt deze 
elektronen, en oxideert.

 
Elektrolyse is een gevaarlijk instrument, 
het is dan ook van groot belang de veilig-
heidsmaatregelen in acht te nemen. Ook 
is het belangrijk dat er nooit roestvaststaal 
(rvs) wordt gebruikt als anode in een 

elektrolyse. Hierdoor ontstaan schadelijke 
stoffen, ook wel chromaten genoemd. 
Deze veroorzaken ernstige gezondheids- 
en milieubezwaren.6

BTA-methode
De chloriden in een object van een koper-
legering zijn onschadelijk te maken door 
het gebruik van benzotriazol (BTA). BTA is 
een stof die voorkomt als een wit tot bruin 
kristallijnpoeder, dat matig oplosbaar is in 
water. Het wordt onder andere gebruikt 
als corrosie-inhibitor, als antivriesmiddel 
en als beschermmiddel voor zilverwerk 
(fig. 6).7

Bij een BTA-behandeling gaan de objecten 
gemiddeld 24 uur in een oplossing van 
BTA en ethanol (fig. 7). Deze behandeling 
vindt plaats onder vacuüm. Op deze wijze 
kan er geen zuurstof achterblijven in pori-
en van het object en kan de BTA-oplossing 
overal bij om chloriden onschadelijk te 
maken. Per liter ethanol wordt er 3% BTA 
toegevoegd. Ethanol heeft een alcoholper-
centage van 70 tot 96%, en zal verdampen 
wanneer het object uit de oplossing ge-
haald wordt. Wanneer dit gebeurt dienen 

handschoe-
nen en een 
mondkapje 
gedragen te 
worden. BTA is 
namelijk een 
schadelijke, 
tevens kanker-
verwekkende 
stof. 

                                                                                                                                                      
Controle
Om te controleren of de chloriden uit de 
metalen zijn (of onschadelijk gemaakt) 
bestaan er diverse methoden, bijvoorbeeld 
test-strips (fig. 8). Wanneer een behandeld 
object uit de natriumhydroxide-oplossing 
of conserveer-blend komt en in een 
schone bak met gedemineraliseerd water 
geplaatst wordt, kan na enige tijd met 
deze strips aangetoond worden of er nog 
chloriden actief zijn. Wanneer deze strips 
in het water geplaatst worden, kunnen zij 
verkleuren. Wanneer dit gebeurt, is dit een 
teken dat er nog chloriden aanwezig zijn. 
Een andere methode is het gebruiken 
van een gasbrander en een schoon stuk 
koperdraad (fig. 9). Wanneer een gasbran-

der wordt aangestoken, totdat deze een 
blauwe vlam geeft en hier een stuk koper 
voor gehouden wordt dat gedompeld is in 
het water dat getest dient te worden, dan 
zal de vlam wel of niet van kleur veran-
deren. Wanneer de vlam blauw blijft zijn 
er geen chloriden aanwezig, wanneer de 
vlam (gedeeltelijk) groen kleurt dan zijn er 
nog chloriden actief. Bij deze methode is 
het belangrijk dat het schone koperdraad 
niet aangeraakt wordt met de hand, aan-
gezien je handen ook chloriden bevatten.8

Fig. 9: Een chloride-test met een gasbrander en 
een schoon stuk koperdraad.

 bEHAnDElMEtHODEn

IJzer

Het reinigen
Zoals vermeld in het gedeelte over 
chloriden, dienen ijzeren objecten eerst 
chloriden-vrij gemaakt te zijn, alvorens zij 
verder behandeld worden. Dit kan zowel 
met de natriumhydroxide-oplossing, als 
met de elektrolyse. Hierbij dient rekening 
gehouden te worden met de staat van het 
object. Wanneer het object in redelijke 
staat verkeert, dan kan de elektrolyse ge-
bruikt worden. Wanneer een object fragiel 
is, dan wordt de natriumhydroxide-oplos-
sing aanbevolen. Nadat de objecten deze 
behandeling ondergaan hebben, kunnen 
ze (indien nodig) verder gereinigd worden. 
Dit kan het beste voorzichtig worden 
gedaan met handgereedschap zoals een 
scalpel of een dremel.

Het conserveren
Voor het conserveren van ijzer zijn er twee 
methoden die aanbevolen worden. 

1: paraloid b72
Paraloid is een thermoplastisch acrylaat. 
Deze hars kan verdund worden in aceton 
in een verhouding met 15% paraloid. Door 
een object tien minuten in een vacuüm-

Fig. 5: Een elektrolyse, inclusief ontwerptekening.

Fig. 6: Benzotriazol in poedervorm.

Fig. 8: Een chloride-
test set.

+

-
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tank te plaatsen met deze oplossing, zal 
de hars zich hechten aan het object en zal 
het zuurstof uit het oppervlak verdwijnen. 
Zuurstof is namelijk één van de factoren 
waardoor corrosie gemakkelijker vat kan 
krijgen op een metalen object. Nadat het 
object uit deze tank komt, zal het aceton 
vervliegen en de paraloid een bescher-
mende laag vormen op het object. Nadat 
het object gedroogd is (20 min.) wordt er 
met een kwast een beschermend laagje 
microkristallijne was aangebracht. 

2: De conserveer-blend
De conserveer-blend (fig. 10) is een mix 
van diverse middelen die samen zorgen 
voor het gewenste resultaat.
De blend bestaat uit de volgende be-
standsmiddelen; 
- Castrol Rustilo DWX 30, een penetrerend 

middel dat zorgt voor de ontwatering 
en een anti-corrosielaag vormt. De DWX 
30 vervangt het water en laat corrosie 
preventieve stoffen achter op het metaal. 

- Owatrol, een penetrerende olie. Deze 
verdrijft vocht en dringt helemaal door 
tot in het ‘gezonde’ metaal. Tevens zorgt 
Owatrol ervoor dat chloriden onschade-
lijk gemaakt worden, en voorkomt het 
dat nieuwe chloriden gevormd worden. 

- Terpentijn wordt toege-
voegd als verdunningsmid-
del. 

- Parketwas, wordt toege-
voegd als glansdemper.

Het object wordt kort (30 
seconden) ondergedompeld 
in de conserveer-blend, 
waarna het langzaam wordt 
gedroogd in de open lucht.9

Koperlegeringen

Het reinigen
Voordat de BTA-behandeling plaatsvindt, 
dient het object handmatig gereinigd te 
worden. Het gebruik van chemicaliën, 
huishoudelijke- of keukenproducten wordt 
afgeraden omdat dit op de lange termijn 
schadelijke gevolgen heeft voor het object. 
Voor het reinigen wordt gebruik gemaakt 
van een tandenstoker, een scalpel, een 
glasvezelpotlood, een staalwolpotlood, en 
een potlood bestaande uit een legering 
van messing en staal, gecombineerd met 
rubber en kristalcompound. Om de aan-
slag gemakkelijker te verwijderen kan het 
object in lauw water gedompeld worden. 

Het conserveren
Het conserveren van koperlegeringen 
gebeurt op dezelfde manier als bij ijzeren 
objecten, namelijk met paraloid B72 en 
microkristallijne was of met de conserveer-
blend.

Lood-tin legeringen

Het reinigen
Het reinigen van een object uit deze 
categorie kan op meerdere manieren. Zo 
kan er handgereedschap gebruikt worden, 
water en zeep, of kan het object zelfs een 
korte tijd gekookt worden in water of in 
bier. Aanslag zal hierdoor loslaten en res-
tanten zijn hierna gemakkelijk te verwijde-
ren. Voor het reinigen van deze objecten 
wordt een zandstraler of andere attributen 
die het oppervlak kunnen beschadigen 
afgeraden. Lood en tin zijn namelijk erg 
zachte materie. Het gebruik van bijvoor-
beeld een scalpel kan het oppervlak ook 
gemakkelijk beschadigen. In deze bescha-
digingen kan aanslag en lood-tin pest zich 
gemakkelijk vormen.  

Het conserveren
Het conserveren van lood-tin legerin-
gen gebeurt op dezelfde manier als bij 
bovenstaande categorieën, namelijk met 
paraloid B72 en microkristallijne was of 
met de conserveer-blend.

Zilver

Het reinigen 
Het reinigen van zilveren objecten kan het 
beste met Renaissance metal de-corroder 
gebeuren. Deze vloeistof scheurt selectief 
de binding tussen het basismateriaal en 
de corrosielaag, waardoor deze deels kan 
worden weggeveegd. Dit kan het beste 
gebeuren door een object vijf minuten in 
deze vloeistof te laten zitten, waarna het 
af te vegen met een schone doek en deze 
handeling te herhalen tot het object in de 
gewenste staat is. Het object spoelen met 
water stopt het proces. Extreem harde aan-
slag kan voorzichtig verwijderd worden 
met handgereedschap, zoals een scalpel. 

Omdat zilver een kopergehalte bevat, kan 
na deze reiniging (preventief ) behandeld 
worden volgens de BTA-methode. 

Het conserveren
Het conserveren van zilver gebeurt met 
paraloid B72 en microkristallijne was.

 prEvEntIEvE COnSErvErIng

Achteruitgang van archeologische objec-
ten is onontkoombaar.  Geen enkele van 
de verschillende behandelingen biedt 
de garantie dat de objecten voor altijd in 
de gewenste staat blijven. Deze objecten 
dienen dan ook altijd met enige regelmaat 
gecontroleerd te worden op corrosievor-
ming en indien nodig opnieuw behandeld 
te worden.10 Door een juiste preventieve 
conservering kan de levensduur van 
deze objecten sterk verlengd worden. Bij 
preventieve conservering gaat het dan ook 
om alles wat gedaan kan worden om de 
levensduur van een object te verlengen, 
zonder het object daar zelf voor te behan-
delen (actieve conservering). 

Temperatuur en relatieve  
luchtvochtigheid
Een van de belangrijkste maatregelen 
is enerzijds een juiste temperatuur en 
anderzijds een juiste relatieve luchtvoch-
tigheid. De streefwaarden voor metalen 
objecten zijn een temperatuur van 13 oC, 
en een relatieve luchtvochtigheid van 
maximaal 35%, waarin geldt; hoe lager de 
relatieve luchtvochtigheid, des te beter. De 
temperatuur 13 oC is echter geen ideale 
omstandigheid waarin mensen zich prettig 
voelen. Voor de metalen objecten is er een 
absolute bovengrens van 25 oC.11 Het is 
dan ook verstandig de temperaturen tus-
sen deze twee uitersten te houden. Om de 

Microkristallijne was Paraloid B72

Renaissance metal  
de-corroder

Gedemineraliseerd 
water

Dremel

Glasvezelpotlood

Reinigingspotloden

Scapels
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relatieve luchtvochtigheid laag te houden, 
zijn er meerdere maatregelen; één hiervan 
is het gebruik van een ontvochtiger. Door 
metalen objecten in een afgesloten ruimte 
te plaatsen en deze ruimte van vocht te 
onttrekken, zal de relatieve luchtvochtig-
heid dalen. Een aanvullende maatregel, 
is het gebruik van silicagelkorrels. Deze 
korrels trekken vocht aan.12 Door deze 
korrels in een plastic, doorgeprikt grip-
zakje te plaatsen en deze bij de objecten 
te voegen, zal het resterende vocht zich 
hierin ophopen.  Door deze zaken op orde 
te hebben, corroderen metalen objecten 
minder snel, wordt schimmel voorkomen, 
en blijven ongedierte en micro-organis-
men voor het grootste deel buiten beeld. 
Om te controleren of de waarden naar 
wens zijn, kan gebruik worden gemaakt 
van een luchtvochtigheid- en tempera-
tuurmeter (fig. 11). 
 
Licht
Verlichting is altijd nodig, maar hier een 
onbewuste keuze in maken heeft gevol-
gen voor alle archeologische collecties. 
Een verkeerde lichtbron geeft namelijk 

schadelijke warmte en straling af. Hierdoor 
kan de temperatuur in bijvoorbeeld een 
vitrine snel oplopen. Een ander gevaar is 
dat de lichtbron objecten doet verkleuren. 
Voor metalen collecties is dit minder van 
invloed, maar wel mogelijk. Wanneer de 
verlichting met enige regelmaat aan en uit 
gaat, zal er tevens veel fluctuatie zijn in de 
temperatuur in de vitrine. Hierdoor zal het 
corrosieproces gemakkelijker greep krijgen 
op het object. Onder schadelijke verlich-
ting vallen ultraviolette straling, zichtbaar 
licht (het gedeelte van het elektromag-
netisch spectrum dat gezien kan worden 
door het menselijk oog), infrarood en rönt-
genstraling. Vroeger werd vooral glasvezel-
verlichting gebruikt om collecties zichtbaar 
te maken, omdat deze geen warmte, geen 

infrarood en geen ultraviolette straling 
heeft. Tegenwoordig valt de keuze meestal 
op LED-verlichting omdat deze dezelfde 
voordelen heeft, laag in energiegebruik is 
en leverbaar in diverse kleuren. 13

Zuren en gassen
Zuren en gassen zijn schadelijk voor 
archeologische metalen objecten. Zij 
zorgen ervoor dat corrosieprocessen 
gemakkelijker vat krijgen op een collectie. 
Handen bevatten zuren, maar ook karton, 
papier en hout zijn materialen die bijna 
altijd zuren of schadelijke gassen bevat-
ten. Het is dan ook af te raden een vitrine 
of ander materiaal te gebruiken dat van 
een organische stof is gemaakt. Wanneer 
metalen objecten tentoongesteld worden, 
gaat de voorkeur uit naar een glazen, of 
andere niet gassende, zuurvrije vitrine.14 
Opslagdozen zoals gebruikt in depots, zijn 
dan ook zuurvrij gemaakt. 

Fig. 11: Silicakorrels, een luchtvochtigheid/tempe-
ratuur-meter.
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