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Conservering van gepyritiseerde fossielen

Ruud Wiggers*

Na de exemplaren van deze soortente hebbengeteld, borg
ik ze op in slides. Enkele maanden laterwilde ik nog eens

naar enkele details kijken. Er had zich een ramp voltrok-

ken! De aanblik door de microscoop was bijzonder treu-

rig. De brokstukken van de foraminifcren lagen in alle

hoeken van de slide. Deze soorten met bolle vormen zijn

vaak geheel gevuld met honderden minusculepyriet-bol-

letjes die op vocht reageren en dan al spoedig gaan ex-

panderen.

Sommige schelpen en foraminiferen hebben weinig last

van pyriet. Nuculana deshayesiana, het gidsfossiel voor

het Midden-Oligoceen, wordt meestal betrekkelijk gaaf

aangetroffen. De schelpen zijn in de zware klei van de

afzetting van Woold in de verdrukking gekomen en daar-

doorgebroken. Ook gaan zeer nietopvooruit wanneer ze

langdurig aan de lucht zijn blootgesteld, natregenen en

weer drogen. Ze worden dan bros, slaan roestig uit en val-

len na verloop van tijd uit elkaar. Dat geldt voor alle schel-

pen uit De Vlijt.

Ermoet onderscheidworden gemaakt tussen vondstenuit

de Afzetting van Winterswijk (bovenin groeve De Vlijt,

juist onder de keileem) en uit de Afzetting van Woold

daaronder. In de Afzetting van Winterswijk komen rela-

tief weinig fossielen voor omdat deze afzetting in betrek-

kelijk korte tijd is afgezet. Het pakket is veel zandiger
dan deAfzetting van Woold en na het drogen van de schel-

pen kan de inhoud meestal gemakkelijk worden uitgeklopt

of uitgepeuterd. Deze schelpen zijn goed te bewaren.

Semicassis rondeleti, die eentere schaal heeft, wordt wei-

nig gevonden in de groeve en komt alleen wel eens onge-

schonden uit de Afzetting van Winterswijk.

Wordt er niets gedaan dan zullende pyriethoudende schel-

pen op korte of langere termijn sneuvelen door de wer-

king van het pyriet.

Wat is hier nu aan te doen? Droog bewaren is een eerste

vereiste. De actie kan verderbestaan uit behandeling met

placeton (een oplossing van lijm in aceton). De schelp

wordt met dit middel afgedekt. Het geeft versteviging en

maakt het zuurstof moeilijk om binnen te dringen. In Af-

zettingen van september 19992 wordt door Freddy van

Nieulande en Marcel Vervoenen beschreven hoe schel-

pen en andere voorwerpen op deze manier kunnen wor-

den verstevigd. Voor veel schelpen uitDe Vlijt is dit een

probaat middel; voor enkeleproblematische soorten werkt

dit niet.

Een voorbeeld van een soort waarbij deze behandeling

niet helpt is Thyasira nysti (fig. 2). In een vitrinevan het

museum Freriks in Winterswijk bekeek ik onlangs de ver-

zameling Oligocene mollusken en kon daar constateren

dat de twee exemplaren van Thyasira nysti al bijna tot

grijs poeder waren vervallen. In de Afzetting van Woold

worden van deze soort fraaie exemplaren gevonden maar

dezetweekleppigen hebbenaltijd een harde, gepyritiseerde

kem en zijn daardoorproblematisch.

Schelpen die gevonden worden in de Oligocene Afzettin-

gen van kleigroeve “DeVlijt”,omgeving Winterswijk, zijn

meestal geen lang leveh beschoren. Het pyriet dat vaak in

de schelpen zit, doet meedogenloos zijn vernietigend werk.

In een collectie schelpen uit die groeve zullen sommige

soorten niet voorkomen omdat ze wel werden verzameld

maar niet bewaard bleven. Schelpen met tere schaal die

gevuld zijn met pyriethoudende klei worden zeldenheel

gevonden en hebbendan alsnog een geringe overlevings-

kans.

Voor foraminiferen geldt hetzelfde.Ten Dam1
,
dieOligo-

ceen materiaal uit Oost-Nederlandbestudeerde,meldt dan

ook dat in een ‘vers’ monster een rijke foraminiferen-fauna

kan wordenaangetroffen. Zelfbekeek hij materiaaldat al

in de 19e eeuw was verzameld en dat inmiddels was aan-

getast. Na verwerking van een monster door het te was-

sen, spoelen e.d. gaatbinnen korte tijd veel verloren we-

gens de aanwezigheid van pyriet. Diverse soorten zoals

Globigerina bulloidesd’Orbigny en Sphaeroidina bulloi-

des d’Orbigny (fig. 1) verging het in mijn monsters uit De

Vlijt dramatisch.

Fig. 1: Sphearoidina bulloides d’Orbigny, x 60

Fig. 2: Thyasira nysti, x 3
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In “Winterswijk, Geologie deel l”3 wordt uitgelegd wat

er chemisch aan de hand is. Het pyriet reageert met zuur-

stof en water waardoor zwavelzuur en ferrosulfaat ont-

staan. Dit ferrosulfaatgaat vervolgens een verbinding aan

met de zuurstof en het zwavelzuur zodat ferrisulfaat ont-

staat dat weer oxyderend op het pyriet inwerkt waardoor

opnieuw ferrosulfaat ontstaat en het proces opnieuw be-

gint. Het pyriet bevattende voorwerp zal na enige tijd

steeds verder uiteenvallen; dekalk van de schelpen wordt

ernstig aangetast.

Ik heb geëxperimenteerd met het roestverwijderingsmiddel

“Dithioniet”.Drie chemicaliënworden daarbij in de juiste

verhouding met elkaar gemengd. Het natriumdithioniet

zorgt voor het in oplossing brengen van ijzeroxyde. De

twee andere chemicaliën houden de zuurgraad van de op-

lossing neutraal. De oplossing is dus niet zuur. De chemi-

sche samenstelling zorgt er verder voor dat het opgeloste

ijzer nietopnieuw gaat oxyderen.

Enkelehonderden exemplaren Thyasira nysti uitDe Vlijt,

die voor een deel al uitelkaar vielen, heb ik met dat mid-

del behandeld. Na de eerste behandeling ontstond er bij

een aantal exemplaren na enige maanden toch weer uit-

slag door oxydatie. Misschien is de oplossing niet sterk

genoeggeweest. Voor een tweedekeer werden de schel-

pen metDithionietbehandeld. Na bijna een jaar is de toe-

stand tamelijk stabiel. Slechts enkele exemplaren begin-

nen minimaal te oxyderen en hebben mogelijk nog een

behandeling nodig. De behandeling kan nog worden ver-

fijnd. Pas over een aantaljaren zal blijken ofde achteruit-

gang definitieftot stilstand is gebracht. Er zijn tenslotte

verzamelingen met mollusken uit De Vlijt diepas na tien-

tallen jaren uit elkaar vielen. De schelpen raakten bij de

behandeling helaas wel de kleur kwijt die ze hadden bij

het verzamelen. Roestig en bruin wordt het uiterlijk, maar

nog altijd te verkiezen boven weg moeten gooien.

Een fors exemplaar Semicassis rondelet!, door en door

gepyritiseerd, heeft geen baat gehad bij bovengenoemde

behandeling. Het exemplaar was wel in zeer slechte staat

opgeraapt en had misschien meerdere keren behandeld

moetenworden.

Ook heb ik in september 1999 een proef gedaan met vier

bronzen/koperen Romeinse munten. Ze hadden de eeu-

wen slecht doorstaan. Het betreftonder meer een as (van

koper) met de afbeelding van keizer Augustus die werd

geslagen onder keizer Tiberius, na AD 22 (fig. 3).

Op de voorzijde staat de randtekst DIVVS AVGVSTVS

PATER, waaruitblijkt dat de goddelijke Augustus inmid-

dels ter ziele was. Op de keerzijde staat een altaar tussen

de letters S en C. Voor het slaan van een koperen as gaf

namelijk de Romeinse Senaat toestemming. Onder het

altaar staat de reclametekst PROVIDENT, want zo wer-

den munten door de machthebbers gebruikt.

Zo mooi als de hierafgebeelde munt zag de onze erechter

niet uit. Die munt was in het verleden al herhaaldelijk
ontdaan van de ontsierende groene uitslag die door oxy-

datie ontstaat maar het probleem kwam steeds terug. Ook

enkele munten uit deregeringsperiode van keizer Constan-

tijn de Grote (306-337) en Constans (330-350) werden

uitgeselecteerd wegens hunslechte conservering. Ze ver-

toonden allemaal een heftige gifgroene uitslag.

Secundaire koper- en loodmineralenmogen, volgens de

gebruiksaanwijzing bij het Dithioniet, nietwordenbehan-

deld. In de hoop dat deze munten niet in die categorie

vallen, zijn ze op dezelfde wijze als de schelpen behan-

deld. Ze zien er nu heel behoorlijk uit. Ook de kleur is

behouden. Al langer dan een jaar worden ze met regel-

maat gecontroleerd en tot nu toe is er geen enkel teken

van uitslag meer. Mogelijk hebbende munteneen percen-

tage ijzer bevat waarvan de oxydatie op deze manier is

geneutraliseerd. In Waasdorp 4 is sprake van bronzen mun-

ten met ijzeren kem. Ook hier geldt dat er pas na enkele

jaren meer zekerheid zal zijn.

Kümmerle5
schrijft ook over het gebruik van natrium-

dithioniet, wanneer hij zijn manier van werken met fora-

miniferen beschrijft; “Wegen der Brauneisen-Verkrus-

tungen,diebesondersim tieferen Chattprofil des Ahnetals

haufig sind, erwies sich bei manchenProbeneine Behand-

lung mit heissen Natriumdithionitlösung als notwendig.
Darin lostesich das Brauneisen, ohne dass die zarten Kalk-

schalen derForaminiferenlitten.”.

Het middel Dithioniet is gekocht bij Stichting Geologica,
Grotestraat 61, 7622 GB Borne (Ov.), tel./fax: 074-

26 63 605

De firmaKranz brengt eveneens een roestbestrijdend mid-

del op de markt, Ethanolaminthioglycollat. Een brochure

is bijgevoegd met de titel: Der Gebrauch von Ethanolamin-

thioglycollat für dieKonservierung von pyritisierten Fossi-

lien. Het is de vertaling van een artikel van Comish &

Doyle6
.

Hierondereen korte samenvatting.

De relatieve luchtvochtigheid speelt een grote rol bij het

oxydatie-proces. Zolang er geen gelegenheid is om de fos-

sielen te behandelenmoeten ze in een omgeving worden

bewaard met een relatieve luchtvochtigheid van 40-50%.

Het aanbrengen van een afdekkende laag van hars of lak

op het fossiel is onvoldoende. Deze laag zal water en zuur-

stof toch doorlaten. Voor behandeling met het hier be-

sproken middel moet deze laag daarom zo goed mogelijk

Fig. 3: As van keizer Augustus (voorbeeld)
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worden verwijderd. Als men wil weten of een fossiel on-

derhevig is aan verval doorpyriet dan kan worden getest

of de pH-waarde van het fossiel de waarde 3 niet over-

schrijdt. Hiervoor is speciaal papier in de handel dat met

gedestilleerd water wordt bevochtigd en dan tegen het

fossiel wordt gedrukt.

Dan de behandeling. Het fossiel wordt eerst zo goed mo-

gelijk aan de oppervlakte gereinigd. Vervolgens wordt een

oplossing gemaakt uit 2-5 % Ethanolaminthioglycollat

opgelost inbv. watervrij Isopropylalkohol. De concentra-

tie moetwat hoger zijn voor zwaar geoxydeerd materiaal.

Dan wordt het fossiel royaal ondergedompeld, bij voor-

keur in een glazen schaal, voor een periode van max. 4

uur, afhankelijk van de staat waarin het fossiel verkeerde.

De kleurloze oplossing zal een violette kleur krijgen.

Daarna wassen in zuivere alcohol, 3 maal de behandel-

tijd. De hele behandeling eventueel herhalen tot er nog

nauwelijks kleur in de oplossing komt. Aan de lucht laten

drogen.

Hoewel het middel niet erg giftig is moet wel met PVC-

handschoenen en beschermbril worden gewerkt in een

geventileerde ruimte of onder een afzuigkap.

De grote Nautilus, Aturiasp., onlangs doormij in groeve

De Vlijt gevonden (zie Afzettingen december 1999), moet

nog een conserverende behandeling krijgen. Dithioniet

lijkt hierniet van toepassing omdat dieptewerking is ver-

eist. Het middel van Kranz zal hier wegens de omvang

van het fossiel misschien ook geenuitkomst bieden, maar

dat moet nog worden geprobeerd. Grote objecten schij-

nen alleen te kunnen worden geconserveerd door ze met

paraffine te impregneren (mondelijke mededeling hr. Krie-

ken). Voor een Nautilus van 8 kilo lijkt de aanschafvan 2

kilo paraffine nodig. Bij de gespecialiseerde apotheker is

dat te verkrijgen. Het fossiel wordt ongeveer4 dagen in

paraffine gelegd en matig verwarmd. Dit moetbuitens-

huis gebeuren wegens de buitengewoon onaangename

lucht. Na afloop zijn vocht en zuurstof uitgedreven. He-

laas heb ik nu niet de faciliteitenvoor deze proefmaar dat

experiment moet ik nog uitvoeren. De tijd dringt natuur-

lijk want de Nautilus gaat binnen afzienbare tijd uiteen

vallen.Omdat te voorkomenhoud ik mij aanbevolenvoor

betere methoden.
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