Firele metalice ale „pasmantelor false sau rele”
şi ale altor textile „de calitate inferioară”
Tehnica de confecţionare şi metode rapide de identificare
a firelor metalice compacte pe bază de cupru
Járó Márta
Cel care ştie şi înţelege felul de facere a mărfurilor
şi cunoaşte materiile din care se fac,
numai acela poate preţui valoarea lor interioară şi
exterioară, …numai acela le poate îngriji…
Mokri Benjamin1
Citatul de mai sus a fost însemnat de Mokri Benjamin în
urmă cu aproape două sute de ani şi este şi astăzi valabil
şi se poate referi– poate în sens mai larg – atât la istoricii de artă care „judecă” textilele, cât şi la restauratorii
care sunt meniţi „a îngriji” aceste bunuri culturale. Pentru
a cunoaşte technica de realizare a ţesăturilor, broderiilor,
pentru descrierea exactă a acestora sau pentru alegerea
tratamentelor adecvate, trebuie să „înţelegem” şi să „cunoaştem” „materia” acestora, adică materialele care s-au
folosit la realizarea lor. Dintre materialele acestea poate
cele mai sensibile şi cele mai complicate din punct de vedere tehnic sunt firele metalice des întrebuinţate la decorarea textilelor.
Dintre cele peste 70 de variante de fire metalice2, printre cele mai interesante tipuri se numără a.n. „pasmante
false sau rele”3 şi cele de culoare aurie şi argintie „de calitate inferioară”4 din epoca modernă. La confecţionarea
acestora (numite în documentele contemporane: false, de
Leon, de Lion, de Nürnberg, etc.) metalul de bază era cuprul. Cuprul (arama) de culoare roşiatică a fost fie tratat la
suprafaţă cu diferite metode pentru a părea aur sau argint,
fie l-au folosit în aliaj cu alte metale, care i-au conferit
culoarea aurului sau argintului. La prima vedere textilele
decorate cu astfel de fire de aur sau argint, „false”5, păstrate în stare bună au înşelat şi înşeală în general şi astăzi
privitorul, neobservând diferenţe între firele din metale
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Din „Prefaţa” lui Mokri Benjamin, scrisă pentru traducerea în limba
maghiară din 1818 a operei lui Möller János din 1814 cu titlul „Manufacturile europene şi operele meseriei textile”, vezi Möller 1818,VI.
Vezi Járó 2003a, 163–178., respectiv firele identificate de atunci
Denumire folosită de Möller János (Johann Möller) pentru textilele decorate cu fire pe bază de cupru (textul original german a fost tradus în
limba maghiară de către Mokri Benjamin la începutul sec. al 19-lea),
vezi Möller 1818, 148.
Această denumire denota produsele de calitate mai slabă, vezi de ex.
Reglementarea de preţuri din 1706 de la Levoca, vezi. Demkó 1887,
608–610.
Möller 1818, 32.

preţioase sau cele „mascate” pe bază de cupru (foto 1).
Chiar şi în descrieri sau cataloage de specialitate ele au
fost/sunt denotate neadecvat ca fire de aur sau argint. Examinându-le cu lupă sau la microscop aceste decoraţiuni
„se trădează” prin culoarea lor roşiatică (foto 2).
Şi cei care îngrijeau sau curăţau aceste fire au fost/sunt
de multe ori induşi în eroare alegând tratamente menite pentru metale preţioase. Însă cuprul şi celelalte metale, care stau
la baza imitaţiilor, sunt mult mai corozive şi din cauza stratigrafiei lor complexe, ele sunt mult mai puţin rezistente faţă
de efectele mediului decât cele din metale preţioase pure.
Sunt mai sensibile de exemplu la umiditate, la poluanţi, pot
apărea pe suprafaţa lor produşii de coroziune verzi, tipici
cuprului (foto 3). În urma curăţirilor mecanice sau chimice
se poate întâmpla uşor ca stratul superficial obţinut artificial cu diferite tehnici sau din metal preţios, să fie înlăturat
împreună cu produşii de coroziune, astfel se poate schimba
aspectul estetic al textilei şi se pot pierde informaţii importante privind istoricul şi tehnica de elaborare a obiectului
(foto 4). Aşadar artefactele decorate cu fire pe bază de cupru
necesită atenţie sporită, mai multă „grijă”, atât în timpul restaurării cât şi în timpul depozitării/expunerii lor.
Cercetarea tehnicii de confecţionare a firelor metalice
din epoca modernă (inclusiv a celora din metale preţioase
şi a celor pe bază de cupru), compararea surselor istorice
păstrate cu rezultatele cercetărilor ştiinţifice sunt încă întro fază de început.6 Însă deja din rezultatele obţinute până
acum reiese diversitatea acestor decoraţiuni atât din punctul de vedere al materialelor utilizate cât şi din punctul de
vedere al realizării.
În continuare, după parcurgerea unui scurt istoric al
acestor fire, vom descrie tehnica de confecţionare şi unele
metode simple de identificare a firelor pe bază de cupru
studiate până în prezent.
6

Câteva din publicaţiile sintetizante: în cartea sa Barbara Rawitzer întocmeşte o incursiune în tehnica de elaborare a firelor „de Leon”, bazânduse în primul rând pe surse din sec. 19–20. (Rawitzer 1988). O descriere
mai detaliată a tehnicilor din sec. 18–20 este oferită – pe lângă rezultatele analizelor – de Anne Rinuy privitor la firele metalice de pe textile
turceşti din acea perioadă. (Rinuy 1995) Rezultatele investigării unui
număr mai mare de fire sunt publicate în două articole de Josephine
Darrah (Darrah 1987, respectiv 1989/1990) Firele metalice analizate de
către ea provin de pe textile datate pe sec. 17–20.
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Con fecţionarea firelor metalice până la apariţia
firelor pe bază de cupru – scurt istoric
În lipsa datelor scrise privind tehnica de confecţionare şi
a însemnărilor contemporane firelor metalice, respectiv în
lipsa rezultatelor investigaţiilor necesare, în prezent nu se
poate stabili o „cronologie” a firelor metalice, nu se poate
identifica începutul şi sfârşitul intervalului de timp în care
au fost utilizate acestea şi foarte probabil nici în viitor nu
vom avea posibilitatea aceasta. (Acelaşi lucru e valabil şi
privitor la definirea originii lor.) Confecţionarea anumitor
tipuri de fire era practicată timp îndelungat în paralel în
mai multe ateliere, de multe ori în regiuni îndepărtate între
ele, tehnicile erau de obicei păstrate în secret, iar produsele finite erau larg răspândite de către comercianţi. La câte
o textilă uşor databilă, în special dintre cele mai valoroase, pe care le foloseau timp de decenii, le reparau, apoi le
păstrau ca şi comori, de multe ori pot apărea fire din epoci
diferite, îngreunând datarea anumitor tipuri pe anumite perioade.7 Odată cu înmulţirea metodelor de investigare ştiinţifice se poate întocmi totuşi o periodizare aproximativă
a firelor metalice cele mai frecvente. Cu timpul, această
cronologie poate deveni din ce în ce mai exactă şi poate
ajuta datarea textilelor decorate, altfel greu databile.
În continuare vom încerca – pe baza cunoştinţelor actuale – să trecem în revistă ce tipuri de metale sau combinaţii de metale au fost cel mai frecvent folosite în Europa
în diferite epoci la confecţionarea firelor metalice înainte
de apariţia firelor pe bază de cupru.
În cele ce urmează ne vom referi cu termenul de fir metalic în general la toate decoraţiunile realizate din fire de
metal sau compuse din metal şi material organic. Firele de
metal se compun din două elemente morofologice de bază:
banda şi sârma cu secţiunea circulară (sau aproape pătrată).
La începuturi8 benzile, respectiv sârmele de metal
cu care se broda sau din care se ţeseau textilele, erau
confecţionate din aur, argint sau aliajele acestor metale
preţioase, dar încă de prin secolul al 10-lea a apărut şi
banda de argint aurit.9 Fâşiile largi de câteva zecimi de
milimetru erau tăiate din plăci sau folii de metal subţiri
de câteva sutimi de milimetru, apoi le împleteau cel mai
frecvent în jurul firelor de mătase sau mai rar în jurul firelor de in (miez textil), uşurând astfel ţeserea, respectiv
brodatul. În cazul benzilor din argint aurit, aurul apărea
doar pe una din feţele benzii de argint (foliile de argint
erau aurite doar pe o parte10), dar după ce erau împletite
în jurul miezului textil, acestea păreau de aur. În această
perioadă timpurie sârmele din metal preţios cu diametrul

de una-două zecimi de milimetru erau foarte rar folosite
la decorarea textilelor.11 În secolele 11–12 erau folosite în
paralel aurul, argintul, aliajele acestora şi benzile de argint
aurite pe o parte. După cunoştinţele noastre de până azi,
începând din secolul al 13-lea aurul nu mai apare de sine
stătător ca material de bază pentru fibre metalice, cel puţin în arta textilă europeană. În secolele următoare firele
de culoarea aurului erau confecţionate din argint aurit, iar
cele argintii din argint şi tot aceste metale preţioase vor
apărea cel mai frecvent şi pe firele combinate din metal
şi material organic (piele, hârtie, membrane de origine
animală).12 Din secolul al 14-lea datează acele textile importate în Europa probabil din Asia, ale căror fire metalice au fost obţinute prin aplatizare prin ciocănire sau
laminare din sârmă de argint aurit.13 Astfel stratul de aur
este prezent pe ambele feţe ale benzilor de argint. După
cunoştinţele noastre de până acum, această tehnică s-a
răspândit în manufacturile europene abia la sfârşitul secolului al 16-lea.14 Aşadar cele două tipuri de aurire ale
argintului au coexistat timp îndelungat şi uneori se pot
întâlni împreună în cadrul aceleaşi textile.15
Pe baza unor surse scrise şi a unor investigaţii se poate
afirma că din secolul al 15-lea – cel puţin în Europa –
începe să fie folosit şi cuprul în confecţionarea firelor
metalice. Un decret din 1423 dat de regele englez Henric
al VI-lea ameninţă cu pedeapsă pe toţi cei care amestecă
„aurul sau argintul de Cipru” sau „aurul de Luca”16 cu
„Latonul Spaniol” (alama spaniolă)17 şi oferă spre vânzare produsele, broderiile decorate cu acestea înşelând
astfel subalterii.18Se cunosc câteva piese textile datate
pe această perioadă, la care decoraţia a fost realizată din
fire de cupru.19 Firele de cupru erau folosite (şi sunt şi
astăzi) în paralel cu firele din metale preţioase. Sârmele
rar, în schimb benzile de cupru erau deseori împletite în
jurul unui miez textil, la fel ca şi cele din metale preţioase.
Aceste fire apar în primul rând pe broderii şi ţesături mai
puţin valoroase, pe stofe, decorând portul şi căminele clasei mijlocii. În rândul aristocraţiei acestea erau utilizate
doar la piese destinate utilizării de scurtă durată (ocazionale, ex. costume de teatru)20, dar pe hainele nobilimii
apar foarte rar. De exemplu, conform unui document din
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Vezi de ex. Járó 2002a, respectiv Járó 2003b
Nu avem date privind introducerea firelor metalice în decorarea textilelor. Probabil una dintre cele mai timpurii referiri la această tehnică
a artelor textile se găseşte în Biblie: Exod 39, 2–3 (cca. sec. 13 î.Cr.)
Pe baza datelor investigaţiilor până în prezent, vezi de ex. Hoke, Pertraschek-Heim 1977; Járó et al. 1990 etc.
Vezi descrierea lui Theophilus Presbyter din sec. al 12-lea: Theophilus
(sec. al 12-lea.) 1986, cartea a 3-a, LXXVI., respectiv numeroase date
de analiză
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Vezi ex. Geijer 1938, 68–74; Járó 2004a, 313–314.
Vezi Indictor et al. 1989; Darrah 1989/90, 60., etc.
Date nepublicate
Bergstrand et al. 1999; Járó 2003b, 30–33
Tóth, Járó 1992, 65–68.
„aurul şi argintul de Cipru”, respectiv „aurul de Luca” erau în acea perioadă denumiri ale firelor metalice de calitate inferioară, probabil din
argint aurit şi argint.
După consideraţia lui Stewart, „Spanish Lanton” era probabil un aliaj
de cupru (Stewart 1891,15.)
Stewart 1891, 14–15.
Vezi von Wilckens 1958, 32 (Nr. cat. 66) sau Járó 2002b, 57.
S-au păstrat chitanţe din 1613, care menţionează cantităţi mari de dantele de cupru cumpărate pentru costume teatrale. Costumele au fost
purtate la carnavalul organizat cu ocazia nunţii fiicei regelui Iacob I al
Angliei, Elisabeth. S-au păstrat chitanţe şi din perioada 1593–1602,
care fac referire la dantele de cupru cumpărate de actori, la Londra.
(Despierres 1866, 37–44, respectiv 77, in Levey 1983, ref. 47 şi 48)

1651 din Anglia, Thomas Violet, inspectorul trefilorilor
de aur şi argint englezi, a cerut socoteală maistrului Bradbourn, considerat om de încredere al reginei, pentru că
acesta a folosit cupru (fir pe bază de cupru) la dantela de
argint a unei doamne onorabile, precum şi la haina şi mantia lordului Carlisle.21Aceste fire ieftine nu sunt frecvente
nici pe textilele bisericeşti. Şi prin calitatea firului central se manifestă că nu le considereau prea valoroase: de
exemplu ub decret regesc din 1586 a interzis în Franţa folosirea mătăsii drept fir central la aceste fire de aur sau argint „false”, doar aţa (de in?) era admisă.22 Dar se pare că
decretul nu a fost sau nu peste tot a fost respectat, întrucât
monetăria de la Lyon a adus o hotărâre similară în 1688
interzicând folosirea concomitentă a firelor false cu cele
adevărate (adică din argint aurit, respectiv din argint).23
Petraschek-Heim citează un ordin austriac de mai târziu,
din 1754, care impune utilizarea firelor de in sau a aţei
obişnuite în cazul firelor de Leon, adică de cupru.24 Cele
descrise mai sus ne arată şi faptul că la datarea acestor
fire, calitatea firului central în sine nu poate fi decisiv.
Desigur, în cazul oricărei variante este valabil că tehnica de manufactură s-a modificat de-a lungul timpului,
devenind mai rafinată sau din contră, mai grosieră.
Tehnica de confecţionare a firelor pe bază de cupru şi
metode simple de indentificare a acestora
Pe baza surselor scrise păstrate şi a investigaţiilor ştiinţifice
vom încerca o reconstruire a tehnicii de confecţionare
a firelor pe bază de cupru. Sursele folosite de-a lungul
acestor cercetări sunt surse scrise din acea epocă, în general diferite enciclopedii, dicţionare, compilaţii de tipul
manualelor, care au fost editate în Europa de la sfârşitul
secolului al 17-lea , mai întâi în Franţa, Germania, apoi
în în Anglia. Articolele acestora în general nu erau scrise
de oamenii de specialitate ai acestor domenii şi descrierile se adresează mai puţin oamenilor de specialitate, ci
mai degrabă publicului larg, celor interesaţi. Acelaş lucru
este valabil şi în cazul acelor opere italiene din secolul
16–17, care de altfel erau considerate lucrări de specialitate (deşi nu dedicate prelucrării metalelor, şi în special
nu confecţionării firelor), din care ne-am inspirat deasemenea foarte mult. Nici specialiştii care au efectuat investigaţiile ştiinţifice nu au avut/nu au experienţă practică
în confecţionarea acestor elemente decorative, care se
pot considera obiecte de giuvaerie specială. Inexactităţile
provenite din această situaţie – sperăm că – se vor putea
coriga pe baza rezultatelor unor eventuale experimente de
reproducere ulterioare.
Cunoaşterea tehnicilor de manufactură a acestor fire
uşurează identificarea lor, respectiv interpretarea rezulta21
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Glover 1979, 11.
Ordonanţa regelui francez, Henri al III-lea este citat de Savary (Savary
des Bruslons 1750, Vol. 2, 1596)
Jugement de la Monnoye de Lyon 1688
Ordonanţă din 1754, in Codex Austriaca, Anm. 4, 914. vezi. Petraschek-Heim 1979/1980, 166.

telor analizelor simple microscopice, microchimice sau
cu aparatură complexă. Această sinteză încearcă totodată
să vină în ajutorul acelora care cor să studieze sistematic
aceste fire sau doar ocazional în cazul câte unei textile.
„Colecţia” nu este nicidecum completă, în special analiza
firelor din secolele 18–20, respectiv cercetarea şi studierea descrierilor tehnice de confecţionare poate identifica
în viitor multe alte variante.
Firele pe bază de cupru vor fi studiate în structurarea
următoare, bazată pe compoziţie: cupru aurit, cupru argintat, cupru argintat şi apoi aurit, alamă, cupru acoperit cu
alamă şi alte fire pe bază de cupru identificate la textilele
din secolele 19–20. În cadrul acestor grupări principale
vom trata separat diferitele tehnici de confecţionare.
În cazul fiecărui tip de fir prezentat vom indica mai
întâi sursa (descriere contemporană, rezultat de analiză,
date din litereatura de specialitate, etc.), pe baza cărora
am încercat reconstruirea tehnicii de confecţionare. Pentru o înţelegere mai bună a diferitelor etape de prelucrare,
am inserat ilustraţii simple. La fiecare variantă descriem
pe scurt cel mai timpuriu şi cel mai recent exemplu, dacă
avem asemenea cunoştinţe. Rezultatele analizelor provin
parţial din cercetări proprii, parţial din publicaţii din străinătate. În urma acestora descriem posibilităţile simple
de identificare a diferitelor variante principale, cum ar fi
cupru aurit, cupru argintat, etc, indiferent de tehnica de
realizare, cum ar fi de exemplu tehnica de aurire sau de
argintare a cuprului. Metodele microchimice clasice sau
metodele de microscopie optică de cele mai multe ori nu
sunt adecvate pentru identificarea exactă a stratigrafiei sau
în cazul aliajelor, pentru identificarea calitativă şi cantitativă a diferitelor elemente de aliere, dar sunt adecvate
pentru identificarea tipului de bază, a principalelor materiale, a structurii stratificate a sârmei sau a benzii. (Nu se
poate decide de exemplu tehnica de argintare în cazul
unui cupru argintat, dar putem deosebi că este vorba de un
cupru argintat şi nu de argint masiv.) Despre tehnicile de
identificare morfologică şi despre analizele materialelor
care se pot efectua cu uşurinţă în laboratorul de restaurare
am discutat detaliat într-un articol precedent.25 De aceea
în studiul de faţă vom prezenta doar acele caracteristici
principale ale firelor de cupru care se pot studia la microscop optic şi testele microchimice necesare identificării.
Precizăm încă de acum că înainte de prelevarea probelor
este necesară studierea atentă a întregii textile cu ajutoruş
unei şupe sau al unui microscop. Astfel se poate deduce
în majoritatea cazurilor dacă avem de-a face cu reparaţii
ulterioare sau cu fire originale, respectiv se poate alege
locul, de unde se pot preleva probele cele mai relevante
cu invazivitate minimă.
Nu vom dezbate metodele de investigare cu aparatură
complexă, care sunt adecvate pentru o cunoaştere mai profundă a tehnicii de elaborare. Apelarea la acestea este necesară în cazurile, când se caută răspunsuri la întrebări legate
de istoria tehnicii sau de istoria artei, respectiv în cazurile,
25

Járó 2004b, 74–77
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când firele metalice sunt puternic sau complet corodate,
astfel încât orice informaţie privind tipul de fir utilizat se
poate obţine doar prin analiza produşilor de coroziune.
Sârme şi benzi de aramă aurită, respectiv variantele
acestora împletite în jurul unui miez textil
Sursele scrise pomenesc deseori arama aurită ca material
de bază a firelor metalice, dar nu prea există date din analize care să dovedească aplicarea tehnicilor de confecţionare menţionate în sursele scrise. În cele ce urmează vom
încerca reconstruirea unor tehnici pe baza unei descrieri
din sec. al 16-lea şi mai multe din sec. al 19-lea.
Arama aurită cu foiţă de aur
Dintre sursele cunoscute de noi, contemporane tehnicii,
opera citată a lui Biringuccio relatează pentru prima oară
despre tehnica de confecţionare a sârmei de aramă aurită.
26
Conform acesteia, mai întâi trebuie turnat o prismă de
aramă, care se rotunjeşte prin ciocănire, se şlefuieşte şi se
lustruieşte .27 La bastonul obţinut astfel se fixează foiţă de
aur subţiată prin ciocănire şi se încălzeşte într-o sobă mică
la flacără de cărbune şi lemn de frasin până aproape de topire. În etapa următoare trebuie frecat cu o piatră (ex. hematită) sau cu o bucată de lemn, astfel încât aurul să adere
uniform de aramă. Trebuie lăsat să se răcească, apoi iar se
încălzeşte şi se ciocăne atât de subţire (la unul din capete)
încât să se potrivească în gaura cea mai mare a trefilorului. Urmează trefilarea sârmei. Autorul nu menţionează că
sârma s-ar folosi şi împletit în jurul unui miez textil sau ca
bandă laminată. De altfel consideră confecţionarea firelor
aurite sau argintite „înşelăciune supărătoare”.28
Principalele etape ale tehnicii de prelucrare sunt ilustrate în figurile 1. şi 2. Schema simplificată a procesului
a fost elaborată pe baza descrierii citate a lui Biringuccio şi a desenului realizat de Barker.29 Figura 2. prezintă
principalele unelte de trefilare desenate de Biringuccio30
(respectiv ilustraţiile explicative ale acestuia).
Biringuccio descrie aproape literal acelaşi procedeu
ca şi o reţetă scrisă în limba greacă cu aproximativ 100
de ani mai veche referitoare la confecţionarea sârmei de
argint aurit.31 Nu e exclus că deja pe vremea aceea erau
încercări de a aurii cuprul cu aceeaşi tehnică.
26
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Biringuccio (1540) 1925, 449.
Textul în traducerea germană a lui O. Johannsen: „Für die Fabrikation dieses Drahtes giesst man sich einen Kupfer- oder Feinsilberzain,
schmiedet ihn unter dem Hammer rund und feilt und glättet ihn.” Biringuccio (1540) 1925, 449.
În traducerea germană a lui O. Johannsen: „Wenn aber einer einen noch
ärgeren Betrug anstrebt, macht er die Seele nicht aus Feinsilber sondern
aus Kupfer…”, Biringuccio (1540) 1925, 449.
Barker 1980, 6.
Biringuccio (1540) 1925, 448.
Reţeta publicată de Berthelot în 1883 provine dintr-o lucraremedievală
în limba greacă despre meşteşugul aurar. Autorul este necunoscut.
Manuscrisul datează – conform unei însemnări – din 1478, dar reţetele
descriu practica unor perioade diferite, vezi Anon. (sec. 15?)
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În mod interesant, sursele din secolele 17–18 studiate
de noi nu pomenesc sârma de cupru aurit. Ba mai mult,
Hübner accentuează în 1722 că dacă se doreşte aurirea
cuprului, acesta trebuie mai întâi argintat.32 În schimb,
la începutul secolului al 19-lea, Möller descrie o metodă
asemănătoare celei amintite mai sus. Iată această reţetă,
care a fost tradusă în limba maghiară de către Mokri Benjámin: „ şi anume când din argint se trefilează sârme groase...Acestea se acoperă cu foiţă de aur, şi se leagă strâns
cu hârtie şi sfoară. Împreună cu acestea se introduc în foc,
după care se şlefuiesc pentru ca aurul să se unească bine
cu argintul. După ce aurirea a fost efectuată, sârma se trece prin găurile tot mai mici ale fierului de trefilare, până
când se obţine grosimea dorită. Chiar dacă aceste sârme
se subţiază până la grosimea unui fir de păr, aurirea va fi
uniformă pe ele, iar argintul nu transpare nicăieri...Notă.
Sârmă de aur falsă sau neadevărată se face şi din sârmă de
cupru aurit.”33 Autorul menţionează într/un alt capitol al
cărţii sale că sârma „...se aplatizează cu un laminor şi se
ţese în pasmant cu aţă sau mătase.”34
Desenul ilustrând principiul confecţionării benzilor
din sârmă35, respectiv o pereche de cilindrii, folosită şi în
zilele noastre, sunt prezentate în figura 3. Stratul de aur
se găseşte pe ambele feţe ale benzii „aplatizate”, fâşia de
cupru este aurită pe ambele feţe. „Calitatea” sârmei depinde de numărul straturilor de foiţă de aur. Dacă stratul
de aur este subţire (de câteva zecimi de micron), sârma
sau banda are o nuanţă roşiatică deoarece baza de cupru
transpare. În cazul auririi în strat gros, suprafaţa e asemănătoare aurului masiv.
Dicţionarul tehnic al lui Karmasch şi Heeren doar
menţionează acest tip de sârmă, dar nu descrie tehnica de
elaborare.36
La textilele din secolele 15–17 nu am reuşit încă
identificarea sigură a sârmei de cupru aurit sau a benzii
laminate din aceasta37 şi nici în literatura de specialitate
nu am găsit rezultate despre asemenea analize. Darrah
a identificat drept bandă de cupru aurit, respectiv drept
varianta acesteia împletită în jurul unui miez de bumbac
la dantela şi franjurile unei rochii engleze datate pe 1730
şi la probele prelevate din draperia unui teatru de marionete veneţian din 1734.38 Tehnica de confecţionare nu
este relatată de către autorul englez, dar poate coincide
cu metoda descrisă mai sus.
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Hübner 1722, 1084–1085.
Möller 1818, 18.
Möller 1818, 148.
Barker 1980, 6
Karmasch, Heeren 1877, Band II., 651.
Pe o textilă brodată, din sec. 15, am găsit – pe lângă multe alte tipuri
– un fir aparent din cupru, pe suprafaţa căruia s-a putut identifica o cantitate foarte mică de aur (cca 1%). Noi investigaţii pot adeveri sau dezminţi presupunerea, cum că la confecţionarea acestui fir s-ar fi folosit
fâşie de cupru aurit. Fâşia a fost împletită de la dreapta la stânga, adică
în Z, ân jurul unui miez de fire de mătase de un galben viu. Partea aceasta a broderiei pare a fi o intervenţie ulterioară.
Darrah 1989, 55–60.

Arama aurită prin metode electrochimice
(tehnica de galvanizare)
Din a doua jumătate a secolului al 19-lea aurirea putea
fi efectuată şi prin metode electrochimice (galvanizare).39
Bock notează în 1884 că descoperirea „vremurilor noi”
este a.n. aurire la rece, în cursul căreia mai întâi se dizolvă „aur de clor” (clorură de aur) în cianură de potasiu.40
Soluţia este încălzită şi se imersează sârma (sau banda),
respectiv varianta acestora împletită în jurul unui miez
textil.41 Autorul nu menţionează utilizarea curentului electric, cu toate că separarea aurului prin utilizarea curentului electric în băile în cianură se cunoştea încă din anii
1840.42 Metalul ce urma a fi aurit era legat la polul negativ
(catod) al sursei de curent continuu, iar la polul pozitiv
putea fi platină sau aur. Dacă banda era imersată împletită
în jurul unui miez textil, în funcţie de tipul împletiturii
în unele cazuri aurul se depunea doar pe faţa exterioară a benzii43, rezultând o bandă aurită pe o singură parte.
Calitatea sârmei de cupru aurit, grosimea stratului de aur
depindea de timpul „petrecut” în baia de aurire.
Schema simplificată a procesului vezi la procesul de
galvanizare a argintului, la capitolul următor (fig.4–5).
Nu am identificat până în prezent fire metalice din cupru aurit pe cale electrochimică şi nici în literatura de specialitate nu am găsit date în această privinţă.
Identificarea cuprului aurit44
Observată la microscop sârma, respectiv banda de aramă aurită aflată în stare bună, necorodată are – în funcţie
de grosimea stratului de aur – culoare roşiatică sau aurie.
În zonele unde suprafaţa este deteriorată sau stratul de aur
s-a tocit, apare arama. Dacă banda a fost laminată din sârmă sau a fost galvanizată, pe ambele părţi ea pare a fi din
aur. Pe baza imaginii microscopice a suprafeţei firul de
cupru aurit aflat în stare bună este foarte greu de deosebit
de aur sau de alte imitaţii de aur (ex. argint aurit, cupru
argintat şi apoi aurit, alamă, etc.) Analizând secţiunea
transversală se poate evidenţia dacă acea sârmă sau bandă
are sau nu miez de cupru. Pentru această investigaţie este
necesară o mărire de cel puţin 50 de ori. O altă metodă
pentru stabilirea culorii sâmburelui metalic este zgârierea
suprafeţei cu un bisturiu ascuţit pentru a îndepărta stratul
superficial şi astfel se poate observa dacă există diferenţă
de culoare între suprafaţa şi mijlocul sârmei sau benzii.

Dacă una din feţele benzii este aurie, iar cealaltă (interioară) este roşiatică, atunci acea bandă a fost aurită în stare
împletită, prin galvanizare.
Dacă picurăm pe suprafaţa sârmei sau a benzii o soluţie 1:1 de acid azotic45 şi apă distilată, cuprul se va dizolva
spumegând, soluţia devine verzuie, iar aurul se depune în
forma unor fâşii sau solzi. Firele argintate şi apoi aurite
se „comportă” la fel în prezenţa acidului nitric (vezi mai
târziu la tipul respectiv de fire). Cele două variante se pot
deosebi doar prin prin dizolvarea unor probe mai lungi,
fragmente de cel puţin 10mm, la soluţie adăugându-se
o picătură de soluţie de clorură de sodiu46: în cazul nostru
nu se va observa nici o schimbare, iar în prezenţa argintului soluţia devine albă, opalescentă.
Reacţie asemănătoare se petrece şi în cazul argintului
nou aurit sau mai întâi argintat şi apoi aurit. Dar la aceste
variante miezul sârmei sau al benzii este de culoare argintie (vezi acolo).
Sârmele şi benzile de aramă argintate şi variantele
acestora împletite în jurul unui miez textil
Se cunosc mai multe metode de confecţionare a sârmei,
respectiv a benzilor de cupru argintat. Argintarea cuprului
se putea obţine cu foiţă de argint, prin galvanizare, respectiv se cunoaşte varianta sârmei de argint „căptuşite” cu
cupru, precum şi varianta laminată a acesteia.
Diferitele tipuri au putut fi identificate şi pe textile ca
materii prime pentru firele metalice.
Aramă argintată cu argint
Biringuccio menţionează că sârma argintată se obţine
prin metode similare celor aurite.47 Găsim date scrise şi
în secolele următoare, ba chiar şi pagină de internet48 din
secolul 21, care prezintă practic aceeaşi metodă.49 Banda
obţinută prin laminarea acestei sârme va fi acoperită pe
ambele feţe de stratul de argint.
Cele mai timpurii exemple cunoscute nouă provin de
la textile datate pe sec. al 16-lea: de la o broderie şi de la
o maramă provenită din săpături arheologice. Broderia este
probabil de origine spaniolă, banda de cupru argintată pe
ambele feţe a fost împletită în jurul unui miez textil din
bumbac de culoare naturală. Împletitura urmăreşte direcţia
din stânga spre dreapta, a.n. torsiune S.50 La marama găsită
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Bock 1884, 37.
Aurul dizolvat în amestecul concentrat al acidului azotic cu acid clorhidric (proporţie de volum 1:3, a.n. apă regală) formează clorură de aur,
care se dizolvă în cianură de potasiu.
Bock 1884, 31–32.
Lins 2000, 245–249.
Acest fenomen a fost observat la fire de argint aurite prin galvanizare.
Putem persupune că în cazul firelor de cupru aurite prin această metodă,
situaţia este asemănătoare.
Precum nu avem la dizpoziţie probe de fir de cupru aurit în stare bună,
posibilităţile de identificare ale acestora se poate prezenta doar teoretic,
fără ilustraţii.
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La un volum cunoscut de apă distilată (ex. 10ml) se adaugă atent, picurând acelaş volum (deci 10 ml) de acid azotic concentrat ( de obicei
63–65%), apoi se amestecă bine soluţia.
Se foloseşte soluţie de clorură de sodiu de min. 10 %.
Biringuccio 1540/1925, 449.
Carlhian Manufacture 2008
Vezi ex. Dicţionarul Universal al lui Savary (Savary des Bruslons,
J. 1750, 1586–1596.), Enciclopedia lui Diderot, care se bazează ăn
multe privinşe pe această sursă (Diderot, D., Le Rond d’Alembert,
J., 1765, Tome 16, 348.), dintre sursele de sec. 19 de ex. Dicţionarul
Tehnic al lui Karmasch şi Heeren (Karmasch und Heeren 1877, Band
II., 651.)
Nepublicat.
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pe un sit arheologic din Ungaria – pe lângă alte tipuri de fire
metalice – s-a utilizat şi un fir de cupru acoperit cu argint
în strat subţire.51 Aceste fire au fost confecţionate probabil
prin tehnica descrisă de Biringuccio.
Aramă argintată electrochimic (prin galvanizare)
Din anii 40 ai secolului al 19-lea firele de cupru argintat se puteau obţine şi prin imersarea sârmei, a benzii sau
(sau a variantelor acestora împletite în jurul uni miez textil) într-o baie de argintare, în care stratul de argint era depus pe suprafaţa metalică pe cale electrochimică. În surse
de secolul 19 nu am găsit încă referire la această tehnică,
dar pe baza datelor obţinute în urma investigaţiilor pare
foarte probabil aceasta era deja folosită în acea perioadă.
Procedeul era probabil identic cu cel al auririi (vezi acolo). Dacă banda de cupru era imersată împletită în jurul
unui miez textil, în unele cazuri argintul se depunea doar
pe latura exterioară a benzii, rezultând o bandă argintată pe o singură faţă. Nu avem cunoştinţă că şi în zilele
noastre s-ar mai arginta cuprul cu această metodă pentru
a confecţiona fire metalice. Etapele procedeului în cazul
sârmei sunt ilustrate în fig. 4, iar în cazul benzilor împletite în fig. 5.
Am reuşit să identificăm benzi de cupru argintate cu
mare probabilitate prin galvanizare la dantele din secolul
19. (ex. foto 2 şi 4) Benzile de aramă argintată în strat
foarte subţire le împleteau în jurul firelor de bumbac albe
în formă de S, respectiv Z. Cele mai recente piese textile
la care am mai identificat acest tip de fir metalic datează
din secolul al 20-lea. Un astfel de exemplu este dantela
unei marame din Ungaria, datând din 1930. Dantela a fost
realizată din bandă de aramă argintată în strat subţire pe
ambele feţe şi din bandă argintie (de aramă argintată în
strat subţire pe ambele feţe) înfăşurată în jurul unui miez
textil din bumbac alb52 (foto 5).
Pe baza datelor de până acum putem afirma că la benzile de aramă argintată se foloseau ca fire centrale pe lângă bumbacul alb, mătasea şi inul.
Argint „căptuşit” cu aramă
Rinuy – făcând trimitere la datele publicate de Pariset – notează că Bocuze a brevetat în 1866 metoda firelor „căptuşite”. Principiul metodei constă în introducerea unui baton de cupru într-un cilindru de argint din
care apoi se trefilează sârma. De grosimea peretelui cilindrului de argint depinde grosimea stratului de argint
pe sârmă şi implicit calitatea acesteia.53 Barker descrie
o altă metodă asemănătoare, introdusă în Anglia în 1920.
Autorul notează că mai întâi se toarnă un drug de argint,
care se găureşte în mijloc şi în acea gaură se introduce un

baton de cupru. Proporţia argint-cupru este 50–50%. Din
baton se formează sârma şi apoi se acoperă cu aur. Dar
menţionează că se comercializează şi neaurit, ca fir metalic.54 Cele două metode sunt probabil interpretări diferite
ale aceleaşi metode.
Poate că prin noi investigaţii se va putea stabili de
când se aplică aceste tipuri de sârme şi benzi în confecţionarea firelor metalice şi procedeul exact al elaborării. În cazul benzilor laminate din sârmă de argint
„căptuşit”, ambele feţe sunt acoperite în argint (în strat
relativ gros).
Etapele confecţionării sârmei de argint căptuşite sunt
ilustrate – pe baza descrierii lui Barker – în fig. 6.
Rinuy a identificat sârmă de argint „căptuşit” la textile
datate pe secolul 19.55
Identificarea cuprului argintat
La microscop optic, eşantionul de sârmă sau bandă din
aramă argintată în stare intactă sau doar puţin corodată
este de culoare argintie sau puţin roşiatică în funcţie de
grosimea stratului. Acolo unde argintirea s-a tocit, transpare arama (foto 6). La fel ca în cazul firelor aurite, dacă
banda a fost confecţionată prin laminarea unei sârme sau
a fost introdusă în baia de argintare în stare de bandă, ambele feţe sunt acoperite în argint (foto 7). În cazul sârmelor şi benzilor păstrate în stare bună, arama argintată se
deosebeşte greu de argint sau de alte imitaţii de argint, dar
analizând secţiunea transversală sau îndepărtând stratul
superficial se poate dovedi faptul că metalul de bază este
arama. Dacă o faţă a benzii este argintie, iar cealaltă (cea
interioară) este roşiatică, atunci – foarte probabil – argintirea s-a efectuat prin galvanizare în stare împletită în jurul unui miez textil.
În caz că un fir de culoare roşiatică este acoperit cu
produşi de coroziune neagră (ex. foto 4), putem suspecta
că firul a fost argintit.
Dacă picurăm pe suprafaţa unui fir în stare bună, de
culoare argintie o soluţie 1:1 de acid azotic în apă distilată, mai întâi se va dizolva stratul de argint producând
spumă, apoi se va dizolva arama schimbând culoarea
soluţiei în verde. Picurând soluţie de clorură de sodium
(sare de masă) în această soluţie, se va forma un precipitat alb, şi anume clorură de argint, dar culoarea acesteia
va părea verzuie datorită soluţiei verzi de cupru (azotat
de cupru). (foto 8)
În cazul firelor învelite cu strat de coroziune negru,
de obicei identificarea argintului este posibilă doar prin
metode de investigare cu aparatură complexă (dacă substanţa neagră este produsul de coroziune al argintului şi
nu al cuprului).
54
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Járó et al. 1998, 128.
Járó et al. 2000, 100.
În franceză: „trait fourré” franciául. (Rinuy, A. 1995, 17.) Despre inventator nu am găsit informaţii până în momentul de faţă.
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Barker 1980, 7.
Nu reiese evident care fire de argint din sec. al 19-lea s-au realizat în
această tehnică, dar sunt incluse şi imagini (5. şi 17.), pe care la secţiunea longitudinală se poate observa stratul gros de argint (Rinuy 1995,
25–26.)

Sârme şi benzi din aramă argintată şi apoi aurită,
respectiv variantele acestora împletite în jurul unui
miez textil
Firele din cupru argintat şi aurit deasemenea se pot obţine prin mai multe metode. În cazul variantelor celor mai
timpurii argintarea şi aurirea s-au efectuat prin aplicarea
foiţelor, dar se cunoaşte şi metoda prin galvanizare, precum şi varianta sârmei şi benzii de argint „căptuşite” cu
cupru şi aurite în final.

realizat broderia, este împletită cu o bandă a cărei secţiune
transversală este aproape pătrată, ceea ce arată că sârma
a fost doar uşor laminată. Firul cu o structură morfologică
foarte complexă, conţine trei astfel de benzi groase, dintre
care două erau prinse de o sârmă foarte subţire (bandă de
argint aurit, împletită în jurul unui miez textil), iar a treia
este înfăşurată în jurul acestei împletituri (foto 9).
La varietăţile împletite am identificat până acum mătasea ca miez textil central, respectiv într-una din cazuri,
banda era împletită în loc de miez textil central, în jurul
unor sârme din aliaj de cupru şi zinc63 (foto 10).

Arama argintată şi apoi aurită cu foiţă
Aramă argintată şi apoi aurită pe cale electrochimică
Spre deosebire de firele arginatate şi cele aurite,
Biringuccio nu pomeneşte tehnica firelor acoperite cu
strat dublu de metal preţios. Probabil acesta se poate explica prin faptul că acest tip de fir metalic era necunoscut
încă în regiunea în care autorul şi-a strâns informaţiile sau
nu i-a captat atenţia, eventual această „etapă tehnică în
plus”, prin care se putea conferi firelor aspectul argintului
aurit, a fost păstrat secret. În acest caz sub stratul subţire
de aur, în locul culorii roşiatice a aramei, transpărea culoarea cenuşie a argintului, aşadar se obţinea un fir de un
galben mai deschis decât în cazul sârmei de cupru aurit
direct (fără strat intermediar). Benzile obţinute din astfel
de sârmă prin ciocănire sau laminare erau benzi de cupru
argintate-aurite pe ambele feţe.
Prima descriere tehnică cunoscută nouă a acestei tehnici a publicat-o Savary des Bruslons în al său Dicţionar
Universal de Comerţ, în prima jumătate a secolului al 18lea.56 Celelalte surse studiate datând din secolele 18–20
– cu excepţia lui Möller – pomenesc cuprul argintat-aurit ca materie primă a firelor metalice57, Krünitz făcând
menţiunea că această variantă este produsă de francezi.58
Surse din secolul 2059 şi o pagină de internet din secolul
21 publică această metodă (menţionând că în zilele noastre rar se mai confecţionează fire metalice de acest tip).60
Pe baza descrierilor, tehnica de confecţionare este asemănătoare cuprului argintat, dar în acest caz batonul de
cupru argintat este învelit în foiţă de aur înainte de trefilarea sârmei (fig. 7).
Cel mai timpuriu exemplu studiat de noi, care cu mare
probabilitate s-a confecţionat prin această tehnică, este
o cuvertură decorativă de şa61, provenită din Spania sau
eventual din Praga62. Una din firele metalice cu care s-a
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Prima ediţie post mortem a dicţionarului – în două volume –a apărut în
1723. Noi am avut ocazia să studiem ediţia a şasea, din 1750. În această
ediţie sunt notate deja completările, dar sârma de cupru argintată şi apoi
aurită apare în aceeaş formă ca şi în prima ediţie. (Savary des Bruslons
1750, 1596–1597.)
Diderot, Le Rond d’Alembert 1765, Tome 16, 348.; Beckmann, 1790,
Drittes Band, Erstes Etud, 79.; Karmasch und Heeren 1877, Band II.,
651.
Krünitz 1788, Band 19., 408.
Un Lyonnais 1927, Février, 137. şi 1927, Mars, 228–229.
Carlhian Manufacture 2008
Tóth A., Járó M. 1992, 66–67.
Cat. Esterházy 2006, Nr. de cat.: 35.

O altă metodă de argintare-aurire este cea prin galvanizare. Dicţionarul Tehnic al lui Karmasch şi Heeren din
1877 nu publică încă această metodă, dar cu şapte ani mai
târziu, Bock deja o menţionează în lucrarea sa.64
Conform unei descrieri din 1927 sârma sau banda de
cupru argintat, respectiv varianta lor împletită în jurul
unui miez textil se imersau într-o baie de aurire cu cianură
fiind conectate la catodul (polul negativ) sursei de current,
în timp ce anodul (polul pozitiv) era un fir de platină.65
Nici acest articol şi nici Bock nu descrie procedeul argintării, dar se poate presupune că acesasta s-a realizat tot
prin galvanizare. În cazul în care firul se aşeza în baia de
aurire în stare împletită, partea interioară era de multe ori
neaurită sau doar cu urme de aur, astfel stratigrafia benzii
arată doar patru straturi în loc de cinci.
Argint „căptuşit” cu aramă, aurit prin galvanizare (?)
Glover, făcând referire la o publicaţie privată, notează
că şi în momentul scrierii articolului, în 1979, mai sunt
în uz sârme de argint aurite, ale căror miez este cupru.66
După relatarea sa, argintarea cuprului era realizată prin
aceeaşi metodă ca şi cea publicată de Barker (vezi la argintul căptuşit cu aramă). Despre felul auririi nu scrie nici
unul dintre autori, dar în faza de sârmă (de după trefilare)
numai de galvanizare poate fi vorbă, aşadar acest tip de fir
era înterbuinţat din a doua jumătate a secolului al 19-lea.
Pe baza rezultatelor de investigaţii publicate în literatura de specialitate, nu se poate stabili cu precizie despre
probele prelevate de pe textilele din secolele 19–20 dacă
acestea au fost acoperite cu metale preţioase prin metode
tradiţionale sau prin galvanizare.67 Numai în cazul unui fir
metalic luat de pe un costum din secolul 19. se poate afirma cu mare probabilitate că banda de cupru argintat (prin
galvanizare?) s-a imersat în baia de aurire deja împletită
(în torsiune Z) în jurul unui miez textil din bumbac gal63
64
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Rezultat nepublicat.
Bock 1884, 37.
Un Lyonnais 1927, Mars 233.
Glover 1979, 3–4.
Vezi ex. probele textilelor din sec. 19–20 cu nr. de cat. 4, 6, 7, 17 şi 42
(Rinuy 1995, 18–21) sau Darrah 1989, probele 55 şi 35), deoarece autorii
nu specifică dacă probele au fost aurite doar pe o parte sau pe ambele.
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ben, astfel stratul de aur fiind aplicat pe latura exterioară
a firului cu ajutorul curentului electric.68
Identificarea cuprului argintat-aurit
La microscop optic sârma este aurie, în secţiunea
transversală, centrul este roşu. Dacă s-a laminat din sârmă
aurită, ambele feţe sunt aurite. Dacă banda de cupru argintat a fost cea imersată în baie, de asemenea ambele
feţe vor părea de aur. În stare bună, cuprul argintat şi aurit
se distinge greu de aur sau de alte imitaţii de aur. Dacă
o faţă a benzii este aurie, cealaltă (interioară) este argintie
şi centrul secţiunii transversale este roşie, atunci aceasta
a fost aurită prin galvanizare în stare împletită în jurul
unui miez textil.
Dacă picurăm pe suprafaţa sârmei sau benzii de culoare aurie (foto 11) o soluţie 1:1 de acid azotic şi apă distilată, acesta va spumega şi se va dizolva argintul şi cuprul,
soluţia devenind verzuie, iar aurul rămâne în urmă. Dacă
proba a fost destul de lungă sau stratul de argint a fost
destul de gros (adică soluţia conţine argint în cantitate suficientă), atunci la adăugarea unei picături de soluţie de
clorură de sodiu, lichidul devine opac (se formează precipitat alb de clorură de argint) (foto 12).
Benzi şi sârme de alamă şi variantele acestora
împletite în jurul unui miez textil
Datarea „descoperirii”, respectiv a începutului utilizării aliajului cupru-zinc, de culoare aurie, numit alamă diferă la
fiecare sursă scrisă.69 Corelând toate aceste date se poate
totuşi afirma cu certitudine, că romanii cunoşteau deja acest
aliaj şi îl foloseau la confecţionarea diferitelor obiecte.70
Însă despre utilizarea alamei ca metal de bază a firelor metalice folosite în decorarea pieselor textile, nu cunoaştem
date scrise decât abia din surse de secolul 18, contemporane utilizării.71 În schimb prin investigaţii ştiinţifice s-a putut
identifica alamă şi pe textile de secolul 15–16.72 Confecţionarea firelor era posibilă prin mai multe metode.
Benzi de alamă tăiate (?) din folie
Plăci subţiri din aliajul cupru-zinc, de culoare aurie,
adică folii de alamă s-au putut confecţiona încă de pe vremurile când zincul, ca metal nu a fost cunoscut, întrucât
până pe la jumătatea secolului al 18-lea în Europa cuprul
nu se topea alături de zinc în formă de metal, ci ca minereu , astfel obţinându-se un aliaj cât-de-cât maleabil,
dar cel mai potrivit turnării.73 Biringuccio menţionează că
a văzut într-un atelier milanez cum un alt muncitor a ciocănit alama în „foiţă de aur” (adică probabil într-o placă

la fel de subţire).74 Probabil că din plăci de alamă sau din
sârme ciocănite în fâşii mai late se tăiau benzi înguste,
precum din aur şi din argint, şi acestea se utilizau la confecţionarea firelor metalice, imitând benzile de aur.
Tehnica tăierii benzilor înguste din folie subţire – dacă
se practica această metodă – coincide probabil cu cea
a benzilor tăiate din metale preţioase. 75
Până acum nu am identificat fir de alamă obţinută în
mod dovedit din bandă tăiată din folie.
Sârme din alamă şi benzi laminate din acestea
Sârma de alamă este menţionată deja din secolul al 12lea de către Theophilus.76 Însă în această perioadă probabil nu puteau confecţiona sârmă atât de subţire încât să se
poată ţese şi coase cu aceasta, sau să se poată ciocăni din
ea bandă destul de îngustă.
Aproximativ cu 200 de ani mai târziu, mecanizarea
acestui proces, folosirea forţei hidraulice în acest scop
a făcut posibilă confecţionarea sârmelor de alamă fine.77
Date despre utilizarea acestora ca fire metalice apar
abia la Möller, la începutul secolului al 19-lea: „Pasmante de aur false sunt confecţionate nu doar din sârmă
de aramă aurită, ci şi din sîrmă de alamă. Pentru a obţine
alamă potrivită pentru acest scop, cuprul pur se topeşte
împreună cu zinc pur.”78
Probabil benzile menţionate de Brachwitz au fost
obţinute prin ciocănirea/laminarea sârmelor trase astfel.
Benzile împletite în torsiune S în jurul firelor de bumbac
alb erau ţesute în cuverturi de secolul 15–16 drept decoraţie.79 În secolele mai târzii firele de alamă erau folosite
la dantele ieftine (foto 13), astfel de sârme şi benzi putând
fi identificate şi pe textile de secolul 20. Ex: la franjurile
unui steag din 1938 s-a folosit bandă de alamă împletită în
formă de S în jurul unui fir de bumbac galben.80
În unele cazuri putem întâlni şi mătasea ca miez textil.81
Identificarea alamei
La microscop optic atât suprafaţa, cât şi nucleul secţiunii transversale sunt de culoare aurie. În cazul firelor în
stare bună este greu de deosebit de aur.
Dacă picurăm pe suprafaţa sârmei sau benzii o soluţie
1:1 de acid azotic în apă distilată, proba se va dizolva complet spumegând, iar soluţia se va colora în verde deschis.

74
75

76
68
69
70
71
72
73

Nepublicat.
Vezi ex.. Balázs 1996, 72. sau Habashi (nedatat)
Datele de analiză nepublicate ale unor obiecte de metal din epoca romană.
Ex.: Krünitz 1780, Band 19., 456. sau mai târziu Möller 1818, 148.
Brachwitz 1998, 23–27.
Vezi ex. Habashi (nedatat), 3.
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În traducerea germană: „Der eine schlug das Messing zu Blattgold
aus,.”, Biringuccio 1540/1925, 81.
Vezi ex. Descrierea procesuljui de elaborare (fluxul tehnnocolgic) ân
lucrarea lui Theophilus Presbiter (Theophilus (12. sz.) 1986, cartea
a 3-a, LXXVI.)
Theophilus (nr. 12.) 1986, cartea a 3-a, XXXIX.
De exemplu în 1474 au comandat sârmă de alamă din Nürnberg(Schulte
1923, 209.)
Möller 1818, 148.
Brachwitz 1998, 23–27.
Járó et al. 2000, 99–100.
Járó 2003b 35.

Sârme şi benzi de aramă alămită, respectiv variantele
acestora împletite în jurul unui miez textil
În lipsa datelor publicate în literatura de specialitate şi
a investigaţiilor ştiinţifice deocamdată nu se poate nici
măcar estima data apariţiei firelor metalice de acest tip.
O variantă a acestora (probabil cea mai timpurie) este cea
a sârmei de aramă învelită în folie de alamă, iar o altă variantă este a.n. aramă cimentată.
Aramă învelită în folie de alamă
Această tehnică este descrisă mai întâi în Enciclopedia
lui Diderot82 şi apoi în scrierile lui Möller83. Nici una dintre
aceste surse nu menţionează că aceste tipuri de sârme şi
benzi ar fi fost folosite în confecţionarea firelor metalice.
Dacă presupunem utilizarea acestora, atunci probabil
confecţionarea era similară cuprului aurit, cu diferenţa că
în acest caz arama era învelită în folie de alamă, după cum
descrie Möller84.
Probabil un astfel de exemplu este proba prelevată dintr-o broderie spaniolă datată pe secolul 17: ca fir
metalic s-a utilizat o sârmă (bandă) puţin aplatizată prin
ciocănire sau laminare.85 De caracter asemănător este şi
o spirală de sârmă datată pe secolul 18, provenită dintr-un
sit funerar.86
Arama cimentată
Această variantă mai târzie a firelor de metal, a.n.
aramă cimentată, a fost probabil descoperită în sec. al
18-lea,87 şi s-a răspândit în Europa abia când zincul metalic putea fi produs la nivel industrial.88 Printre sursele
studiate de noi, Beckmann este primul, în 177789, care
descrie tratamentul aramei în vapori de zinc, procesul
cimentării, respectiv utilizarea sârmei şi benzii astfel
obţinute ca fire metalice în arta textilă. În 1802, Krünitz
publică şi observaţiile sale personale privind aceste fire.
„În fabricile de la Leon sau Lion se produc pasmante
false atât de frumoase, că omul ar putea jura că sunt
aurite, nu doar cât sunt noi, ci şi după ce au fost purtate…Însă nu e vorba despre altceva, decât că suprafaţa
82
83
84
85
86
87

88
89

ca aurire falsă vezi de ex. „cuivré”, („dorure de cuivre en feuille”),
Diderot, Le Rond d’Alembert 1754, Tome 4, 547.
aurire cu foiţă de aur falsă sau neadevărată, Möller 1818, 18.
Möller 1818, 18.
Rezultate nepublicate.
Járó, Tóth 1994, 164.
Mai demult, transformarea suprafeţei aramei în alamă, adică inventarea
aramei cimentate a fost atribuită – greşit – lui Christopher Pinchbeck,
giuvaergiu englez (sau ceasornicar). A 18. század első harmadában
szabadalmaztatott ún. Pinchbeck ötvözet azonban valószínűleg csak
egy jól alakítható sárgaréz változat. Ld. pl. Diderot Enciklopédiájában
a cink („Zinc”) szócikknél (Diderot, Le Rond d’Alembert 1765, Tome
17, 716.) vagy Krünitznél (Krünitz 1776, Band 9, 372.).
Extragerea zincului din minereu s-a reuşit târziu, cel puţin ân Europa
abia prin anii 1740. Vezi Habashi, F. (nedatat)
Beckmann 1777, 368.

aramei este transformată în tombac (alamă)” – scrie autorul, apoi detaliază procedeul.90 Prima etapă a acestui
procedeu este turnarea unui lingou, ciocănirea şi ascuţirea acestuia, din care se trage apoi o tijă mai subţire.
După curăţirea profundă a suprafeţei, tija se aşază întrun dulap pe măsură şi se fixează în două găuri din pereţii
opuşi ai dulapului, iar pe fundul dulapului se introduce
zinc metalic. Cele două capete ale batonului depăşesc
pereţii dulapului pentru a putea fi prinşi cu cleştele. Apoi
dulapul se introduce în cuptor şi se încălzeşte. Zincul se
evaporă şi pe suprafaţa batonului se transformă în alamă (fig. 8). În cursul acestui proces, batonul este învârtit
pentru ca vaporii de zinc să se depună uniform pe suprafaţă. Etapa următoare nu este descrisă de autor, dar
din această tijă se trefilează sârma, care în formă de sârmă sau aplatizată în bandă, respectiv împletită în jurul
unui miez textil este folosită ca fir metalic. Cu cca. 125
ani mai târziu, la descrierea procedeului deja se scrie că
sârma gata formată este introdusă în vaporii de zinc.91
Sârma de aramă astfel tratată este mai „moale”, mai maleabilă, mai uşor de împletit, decât varianta de alamă.
Am reuşit identificarea unui asemenea fir la franjurile
unei piese de harnaşament databil pe sec. al 18-lea. Rinuy
notează utilizarea acestei tehnici la mostrele luate dintro serie de textile sec.19–20. Tot din această perioadă datează şi acel pasmant, la care atât sârma, cât şi banda au
fost realizte în această tehnică (foto 14). Nu avem cunoştinţe despre eventuala utilizare în zilele noastre a acestei
tehnici. În cazul firelor de aramă alămită, până în prezent,
am identificat ca miez textil doar fire de bumbac.
Nu se cunosc încă metode de analiză prin care s-ar putea deosebi firele metalice din aramă învelită în folie de
alamă de cele din aramă cimentată.
Identificarea aramei alămite
La microscop optic suprafaţa sârmei şi a benzii este
aurie respectiv auriu roşiatic în funcţie de grosimea stratului de alamă (foto 15a). Centrul secţiunii transversale
este roşu, aşadar la aspect se aseamănă cu arama aurită
sau argintată şi aurită.
Dacă picurăm pe suprafaţa probei o soluţie 1:1 acid
azotic în apă distilată, aceasta va spumega şi mai întâi se
va dizolva stratul de alamă, apoi va apărea treptat arama
(foto 15b) şi în final proba se va dizolva complet, soluţia
colorându-se în verde.
Alte tipuri de fire metalice pe bază de cupru,
datate pe secolele 19–20
Pe baza datelor puţine contemporane şi pe baza puţinelor
rezultate de analize, vom descrie alte câteva tipuri de fire
pe bază de cupru.
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Krünitz 1802, Band 89, 459–460.
Un Lyonnais 1927, Mars, 231.
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Alpaca

Identificarea alpacalei aurite

În secolul al 18-lea s-au importat din China în Europa
cantităţi mari de produse dintr-un aliaj pe bază de cupru,
cu aspect de argint dar fără conţinut de argint. Literatura
de specialitate datează pe perioade diferite introducerea
aliajelor ce imită acesta sub denumirile: alpaca, pacfong,
alpaca, argint de nichel, maillechort, etc.92 Asemenea denumirilor, şi cantitatea de metal/metale în aliaj cu cupru
este foarte diferită, de la varianta doar din cupru şi nichel
până la aliaje în proporţii diferite de cupru-zinc-nichel.
Din alpaca s-au confecţionat şi fire metalice.93
Principiul tehnicii de elaborare coincide cu metodele
de trefilare a sârmei prezentate anterior, cu deosebirea că
în acest caz procedeul a fost automatizat.
La un ornament de nuntă turcesc de la începutul secolului 20 Rinuy a identificat fire metalice laminate din
sârmă pe bază de aliaj cupru-zinc-nichel.94

Suprafaţa şi secţiunea transversală a argintului nou aurit seamănă foarte mult cu cea a argintului aurit, adică în
exterior este auriu, iar centrul secţiunii este gri. Picurând
soluţie 1:1 de acid azotic cu apă distilată centrul probei se
va dizolva spumegând, soluţia colorându-se în funcţie de
compoziţia aliajului în verde de nuanţă mai deschisă sau
mai închisă. Învelişul de aur se păstrează. Picurând soluţie
de clorură de sodiu, nu se formează precipitatul alb tipic
argintului. Şi în acest caz identificarea compoziţiei bazei
de alpaca este posibilă doar cu aparatură complexă.

Identificarea alpacalei
Examinată la microscop optic proba nu diferă de sârmele şi benzile de argint nici în aspect, nici în secţiunea
transversală.
Picurând pe probă soluţie 1:1 de acid azotic, acesta
se dizolvă complet spumegând, colorând soluţia în verde deschis sau închis în funcţie de compoziţia aliajului.
Picurând soluţie de clorură de sodiu nu se formează precipitatul albicios tipic pentru argint. Definirea calitativă
şi cantitativă a metalelor în aliaj este posibilă doar prin
metode cu aparatură complexă.

Alpaca argintată şi aurită
Despre fire confecţionate din alpaca argintată şi aurită
nu am găsit relatări în literatura de specialitate nici despre
tehnica de elaborare şi nici date de analize. Dar probabil
acestea s-au obţinut (se obţin şi astăzi?) asemănător sârmelor de aramă argintate şi aurite prin galvanizare. În acest
caz însă metalul de bază este un aliaj de cupru de culoare
argintie acoperit de un strat de argint asemănător în culoare,
şi în final un strat de aur. Benzile sunt acoperite pe ambele
feţe sau doar pe o faţă în funcţie de starea lor în timpul băii
de aurire (libere sau împletite în jurul unui miez textil).
Firul întreţesut în a.n. ornat Majláth (sfârşitul secolului
al 19-lea) păstrat în Capela Universităţii din Budapesta96
şi un fir dintr-un steag din 193497 s-au dovedit a fi primele identificate ca fiind din aliaj cupru-nichel-zinc argintat
mai întâi (prin galvanizare?) şi apoi aurit (prin galvanizare) după ce s-a împletit în jurul unui fir de bumbac galben
(foto 17).

Alpaca aurită
Identificarea alpacalei argintate şi aurite
Barker datează introducerea alpacalei aurite prin
galvanizare pe 1840, iar în Franţa spre anii 1980 acesta
a devenit cel mai frecvent utilizat fir de aur. În Anglia se
produce din 1924.95 Se obţine probabil prin aceeaşi tehnică precum cuprul aurit prin galvanizare, dar în acest caz
sârma este dintr-un aliaj de cupru de culoarea argintului.
Până în prezent am identificat un singur astfel de fir.
Banda decorativă de la care provine ornamentul din sârmă
împletită în jurul unui fir de bumbac galben (în zonele neacoperitede sârmă acesta s-a înnegrit) nu este datată (foto
16). În literatura de specialitate nu am găsit până acum
date de analiză.

Investigând la microscop optic, nici suprafaţa şi nici
secţiunea transversală a sârmei nu diferă de cea a sârmei
de argint aurit. În cazul benzilor proba poate să pară de
argint pe o parte (foto 18) sau pe ambele feţe.
Picurând soluţie 1:1 de acid azotic şi apă distilată,
proba se dizolvă parţial, spumegând, soluţia devine verde
deschis sau verde închis (în funcţie de compoziţia aliajului), iar aurul se depune în formă de fâşii sau solzi. Prezenţa argintului se poate dovedi doar la probe foarte mari
cu soluţie de clorură de sodiu.
Aramă cimentată aurită
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Unele opinii consideră că un aliaj asemănător s-a creat pentru prima
dată în 1770, în Atelierele Metalurgice Suhl, Germania (www.wikipedia.org/wiki/nickel_silver, 19 aug. 2008). Alte surse notează anul
1819, respectiv 1823 ca anul brevetării, respectiv anul în care a început
fabricarea acestui aliaj (www.wikipedia.org/wiki/maillechort, 19 aug.
2008), Rinuy 1995, 17.
Un Lyonnais 1927, Février, 137. (aliaj cupru-zinc-nichel), illetve Mars,
233. (aliaj cupru-nichel)
Rinuy 1995, 18–19., nr de inv.: AD 3807.
Barker 1980, 7.
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Nici despre acest tip de fire nu am găsit referiri în literatura de specialitate studiată.
O probă de bandă de la un steag din 191298 poate fi
încadrată în această categorie. Suprafaţa benzii din aramă a fost transformată mai întâi în alamă (metoda vezi
96
97
98

Vajk 2002, 46–50. şi 64.
Nepublicat/
Járó et al. 2000, 99.

la descrierea aramei cimentate), pe urmă, probabil prin
galvanizare, s-a aplicat pe suprafaţa acesteia un strat subţire de aur.
Identificarea aramei cimentate aurite
Examinând cu microscop optic suprafaţa sârmei pare
aur, secţiunea transversală este roşie. În cazul benzilor
una sau ambele feţe sunt aurii, arătând ca arama aurită.
Picurând soluţie 1:1 de acid azotic şi apă distilată,
proba se dizolvă parţial, spumegând, soluţia se colorează
în verde, iar aurul se depune în formă de fâşii sau solzi.
Prezenţa stratului de alamă se poate evidenţia doar prin
metode cu aparatură complexă.
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Dr. Járó Zoltánné, pentru corectura atentă a textului.

Concluzii
Am descris un număr mare de varietăţi ale firelor din metal masiv, pe bază de cupru şi aşa cum am menţionat în
prealabil, numărul acestora probabil va creşte în continuare în urma cercetărilor în acest domeniu. Tabelul nr.1 pe
lângă denumirile şi stratigrafia diferitelor tipuri, cuprinde şi perioada în care tipurile respective au fost în uz –
conform cunoştinţelor de până acum. Datele referitoare
la periodizare – aşa cum am menţionat deja – sunt desigur foarte imprecise, deoarece în multe cazuri am avut ca
puncte de referire în aprecierea acestora doar una-două
rezultate de analize, respectiv unele descrieri.
Orice analiză obligatorie înaintea oricărei intervenţii
asupra textilelor cu fire metalice trebuie să fie precedată
de o examinare foarte atentă cu microscopul optic. Acest
tip de examinare poate servi cu o serie de informaţii utile
(culoarea suprafeţei, nucleului şi a produşilor de coroziune), care uşurează interpretarea microtestelor chimice
clasice şi a celor cu aparatură complexă. Culoarea soluţiei
cu acid azotic a probei ne dezvăluie prezenţa cuprului ca
metal de bază. Prin teste complementare se poate stabili
prezenţa aurului, alamei, respectiv a stratului de argint.
Însă pentru date mai exacte sunt necesare metode de investigare cu aparatură complexă.
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Tabelul 1. Structura stratigrafică şi perioada aproximativă utilizării tipurilor de fire metalice tratate
în acest studiu – pe baza investigaţiilor de până acum
Denumirea tipului de fir metalic
Aramă aurită cu foiţă de aur

Aramă argintată cu foiţă de argint

Benzi tăiate (?) din folie de alamă

Stratigrafia tipului de bandă
Strat de aur
Aramă
Strat de aur
Strat de argint
Aramă
Strat de argint
Alamă

Strat de aur
Strat de argint
Aramă
Strat de argint
Strat de aur
Sârme de alamă şi benzi laminate din acestea
Alamă
Aramă alămită
Alamă
Aramă
Alamă
Aramă cimentată
Alamă
Aramă
Alamă
Alpaca
Alpaca
Aramă aurită electrochimic
Strat de aur
(prin galvanizare)
Aramă
Strat de aur
Aramă argintată electrochimic
Strat de argint
(prin galvanizare)
Aramă
Strat de argint
Argint „căptuşit” cu aramă
Strat de argint
Aramă
Strat de argint
Aramă argintată electrochimic, apoi aurită
Strat de aur
Strat de argint
Aramă
Strat de argint
Strat de aur
Aramă argintată electrochimic, apoi aurită
Strat de aur
Strat de argint
Aramă
Strat de argint
Strat de aur
Argint căptuşit cu aramă şi aurit prin galvanizare(?) Strat de aur
Strat de argint
Aramă
Strat de argint
Alpaca aurit
Strat de aur
Alpaca**
Strat de aur
Alpaca argintat şi aurit
Strat de aur
Strat de argint
Alpaca **
Strat de argint
Strat de aur
Aramă cimentată aurită
Strat de aur
Aramă
Strat de alamă
Strat de aur

Perioada utilizări tipului de fir metalic,
pe baza cunoştinţelor de până acum
Sec. 15–16. (?) – sec. 18. (?)

Sec. 15–16. (?) – până în zilele noastre

Sec. 15–16. (?)
Sec. 16. (?) – până în zilele noastre

Aramă argintată şi apoi aurită cu foiţă

Sec. 16. (?) – până în zilele noastre
Sec. 17–18. (?)

Prima jumătate a sec. 18. – sec. 20.(?)

Strat de aur *
Aramă
Strat de argint *
Aramă

Sfârşitul sec. 18. (?) – sec. 20. (?)
a doua jumătate a sec. 19. – ?

a doua jumătate a sec. 19. – ?

a doua jumătate a sec. 19. – sec. 20?

Strat de aur*
Strat de argint
Aramă
Strat de argint

a doua jumătate a sec. 19. – sec. 20?

Strat de aur*
Strat de argint
Aramă
Strat de argint

a doua jumătate a sec. 19. – sec. 20?

a doua jumătate a sec. 19. – sec. 20?

Strat de aur
Mijlocul secolului 19. –zilele noastre?

Strat de aur*
Strat de argint
Alpaca **
Strat de argint

Mijlocul secolului 19. –zilele noastre?

Strat de alamă

Sec. 20.?

* în cazul în care banda a fost introdusă în baia de galvanizare în stare împletită şi împletitura nu a fost prea strânsă
** aliaj de cupru de culoare cenuşie
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Foto 8.

Foto 1.

Foto 2.

Foto 3.

Foto 4.

Foto 5.

Foto 6.
Foto 7.

Panglici decorative (pasmante) realizate cu fire
din „aur adevărat” (argint aurit, partea stângă),
respectiv „aur fals” (aliaj pe bază de cupru aurit,
partea dreaptă)
Dantelă realizată din „fire de argint false” şi un
detaliu mărit al acesteia, unde s-a tocit stratul de
argint şi se poate observa culoarea roşiatică a cuprului
Coroziune verzuie pe un pasmant original de culoare aurie (firul pe bază de cupru, la efectul umidităţii şi poluanţilor s-a transformat pe alocuri în
compuşi chimici de culoare verzuie)
Dantelă din fire de cupru argintat şi un detaliu al
acesteia, respectiv aceeaşi dantelă după curăţire
parţială. Soluţia de curăţat pentru argint (tiocarbamidă acidă, Argentol) a dizolvat stratul de argint
transformat în coroziune neagră – a apărut stratul de cupru, metalul de bază. Prin curăţiri se pot
pierde informaţii importante privind tehnica de
confecţionare.
Detaliu din dantela unei bonete din sec. 20. Firele
de cupru argintate în strat subţire au fost scrijelite în timpul confecţionării, astfel transpare stratul
de bază, din aramă. Benzile de cupru argintate pe
ambele feţe şi împletite în jurul unui miez textil
din bumbac alb, în cele mai multe zone par a fi din
argint.
Firele de cupru argintat, tocite pe alocuri, de pe o
bandă ţesută
Un fir din cupru argintat: bandă laminată din sârmă de cupru argintat, împletită cu torsătură în Z în
jurul unui miez textil alb.

Foto 9.
Foto 10.
Foto 11.
Foto 12.

Foto 13.
Foto 14.
Foto 15.
Foto 16.
Foto 17.
Foto 18.

Identificarea cuprului argintat cu ajutorul unui test
microchimic: a. banda argintie, b. prima fază a
dizolvării benzii în acid azotic (b1. de pe o parte a benzii s-a dizolvat deja stratul de argint), c.
se dizolvă stratul de argint şi începe să se dizolve
cuprul spumegând, iar soluţia devine verzuie, d.
metalul dispare, soluţia este verde, e. formarea
precipitatului după adăugarea clorurii de sodiu
un fir de sec. 16 cu morfologie complexă: benzi
groase de cupru argintat şi aurit, cuprinse de o altă
bandă groasă de cupru argintat şi aurit
Fir metalic de sec. 17: bandă de cupru argintat şi
aurit, împletit în jurul unui miez din sârmă
Fir de aramă argintată şi aurită, cu aspect de aur
mat
Banda firului din imag. 11: a. după picurarea acidului azotic (argintul şi cuprul se dizolvă, aurul se
depune), b. după adăugarea clorurii de sodiu, în
soluţie se formează un precipitat alb (clorură de
argint)
Dantelă realizată din fire de alamă (nedatată – sec.
18)
Pasmant ţesut din sârmă şi bandă din aramă cimentată, respectiv detaliu din acesta (sec. 19?)
Aramă alămită: a. (imaginea din stânga) bandă,
b. (imaginea din dreapta) banda parţial tratată cu
acid (după dizolvarea alamei, apare arama)
Detaliu dintr-o panglică decorativă (sec 19-20?).
Sârma împletită în jurul miezului textil este din
alpaca aurită prin galvanizare
Fir din alpaca argintată şi apoi aurită în stare împletită în jurul unui fir de bumbac galben
Banda desfăşurată a firului din imag. 17: faţa exterioară pare a fi din aur, iar latura interioară din
argint
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Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.
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Ilustrarea simplificată a procedeului de confecţionare al batonului de cupru aurit: a. turnarea
prismei de aramă, a1. forma finală a prismei, b.
batonul rotunjit prin ciocănire, c. învelirea batonului în foiţă de aur, d. batonul de aramă aurită,
d1. stratigrafia secţiunii transversale
Uneltele de trefilare în desenul lui Biringuccio:
a. unealtă pentru subţierea batonului mai gros, b.
banc de trefilat, pentru subţierea firelor, c. uneltele
trefilării fine: un fus gol, fier drotar, sârma înfăşurată, urmând a fi subţiată, c1. secţiunea transversală a fierului drotar, c2. vederea din faţă a fierului
drotar
Laminarea sârmei: principiul metodei pe baza desenului lui Barker şi o pereche de cilindrii din oţel
– probabil începutul sec. 20 – folosită în laminarea
manuală. Sârma cu secţiunea circulară este transformată în bandă cu secţiunea dreptunghiulară.
Argintarea sârmei pe cale electrochimică (prin galvanizare): 1: a. sursă de curent continuu, b. placă
de argint, c. sârma de cupru de argintat, d. baia de
galvanizare conţinând argint; 2: a. sursă de curent
continuu, b. placă de argint, care se consumă în
timpul procedeului, c. sârmă de cupru, la care pe
partea imersată în baie s-a depus argintul, d. baie de
galvanizare cu conţinut de argint, din care o parte
din argint s-a depus pe suprafaţa sârmei de cupru.

Fig. 5. Argintarea prin galvanizare a unei benzi de cupru împletite în jurul unui miez textil: 1: a. sursă de curent continuu, b. placă de argint, c. firul urmând
a fi argintat, d. baia de galvanizare conţinând
argint; 2: a. sursă de curent continuu, b. placa
de argint, care se consumă în timpul procedeului, c. bandă de cupru înfăşurată, la care pe partea imersată în baie s-a depus argintul pe latura
exterioară, d. baia de galvanizare cu argint, din
care o parte a argintului s-a depus pe suprafaţa
cuprului.
Fig. 6. Confecţionarea sârmei de argint „căptuşit”: a. turnarea unui baton de argint, a1. batonul de argint,
b. batonul de argint traforat, c. introducerea batonului de cupru în cel de argint, d. batonul de argint „căptuşit”, pregătit pentru trefilare, e. trefilarea, f. secţiunea transversală a sârmei obţinute.
Fig. 7. Ilustrarea simplificată a procedeului de confecţionare
a sârmei de cupru argintat şi apoi aurit: a. turnarea prismei de cupru, b. batonul rotunjit prin ciocănire, c. învelirea batonului în foiţă de argint, c1.
batonul de cupru argintat, d. învelirea batonului
de cupru argintat cu foiţă de aur, d1. batonul de
cupru argintat şi aurit, e. imaginea transversală
a batonului
Fig. 8. Procedeul cimentării: figura din stânga: într-un spaţiu închis, în care s-a aşezat batonul de cupru, se
evaporă zinc prin încălzire; figura din dreapta:
zincul se evaporă, intrând în contact cu suprafaţa
cuprului o transformă în alamă (un aliaj de cupru
şi zinc) de culoare gălbuie.

