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RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA A DOUĂ PISTOALE CU 

CREMENE, DIN SECOLUL XIX ŞI A UNEI CUTII MUZICALE 
MARCA „MIRA”, DE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX 

 
- Rezumat - 

 

Articolul descrie procesul de restaurare a două pistoale cu cremene 

orientale datând din secolul al XIX-lea şi a unei cutii muzicale marca „Mira”, 

produsă de firma elveţiană „Mermond Frères” şi datând din secolul XX. Toate 

piesele aparţin patrimoniului Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” din Galaţi. 

 

Cuvinte cheie: restaurare, conservare, pistol, cutie muzicală, Muzeul de 

Istorie „Paul Păltănea” din Galaţi. 

 

 
THE RESTORATION AND CONSERVATION OF TWO FLINT PISTOLS FROM 

THE XIX-TH CENTURY AND OF A “MIRA” MUSIC BOX, FROM THE BEGINNING 

OF THE XX-TH CENTURY 

 

- Abstract - 

 

The article deals with the restoration process of two Oriental flint 

pistols, dating from the XIX-th century and of a “Mira” music box, 

manufactured by the Swiss company „Mermond Frères” and dating from the 

XX-th century. They belong to the patrimony of “Paul Păltănea” History 

Museum of Galaţi. 

 

Keywords: restoration, conservation, pistol, gold, music box, “Paul 

Păltănea” History Museum of Galaţi. 
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∗∗∗ 

I. Cele două pistoale cu cremene, din secolul XIX 
 
„Meşteşugul armelor de foc portative pe bază de cremene s-a dezvoltat în 

Balcani sub influenţa turcilor otomani.  
Mecanismul de aprindere a focului cu ajutorul cremenii avea o serie de 

avantaje faţă de sistemele anterioare. Primul mare avantaj era legat de posibilitatea 
întrebuinţării armei şi în condiţii meteo nefavorabile, având în vedere faptul că 
pulberea, aflată în tigăiţa mecanismului, era protejată de capacul amnarului. 
Al doilea avantaj, apărut cu perfecţionarea acestui tip de mecanism, era 
posibilitatea de a păstra cocoşul port-cremene în poziţia armată, în condiţiile în 
care, la armarea mecanismului, exista o primă treaptă de siguranţă.”1 

Perechea de pistoale restaurată face parte din patrimoniul Muzeului de 
Istorie „Paul Păltănea” Galaţi (numerele de inventar 7130, respectiv 7131). Provine 
dintr-un atelier oriental, cu elemente ce destăinuie, prin frumuseţe şi complexitate, 
un armurier iscusit, cu aptitudini de artist. 

Materialele folosite cresc valoarea acestor pistoale, prin utilizarea unor 
metale scumpe (aur, argint). Complexitatea tehnicilor de execuţie (filigranare, 
gravare, încrustare, traforare, sculptare) a permis realizarea unor opere de artă 
funcţionale, care pot servi atât în duel cât şi în luptă.  

Pistoalele au urme de folosinţă, unul fiind mai mult utilizat, cu diferenţe 
vizibile de aspect, cu produşi de coroziune pe ţeavă, produşi specifici fierului, mai 
ales în zona de aprindere a pulberii. 

Arcul mare de la pistolul cu numărul de inventar 7130 este uşor crăpat în 
zona de înconvoiere. 

Ambele pistoale au lipsă ornamentul din partea superioară a patului. 
Fluxul tehnologic de restaurare începe prin demontarea elementelor 

componente, urmând apoi degresarea cu soluţie de apă distilată +1%, detergent 
neionic de tip Romopal şi imersia pieselor de metal în baie de complexon III cu pH 
corectat. În paralel, s-a executat  tratamentul mecanic cu freze diamantate, perii şi 
lână de oţel. Neutralizarea s-a realizat prin imersia în apă distilată, apoi uscarea în 
etuvă la 105°C, urmată de uscarea liberă pe hârtie de filtru. Conservarea s-a realizat 
prin acoperire cu lac incolor şi, suplimentar, cu spray siliconic. La final s-au montat 
piesele componente. 

În urma procesului de restaurare s-au stopat procesele de coroziune 
existente, pistoalele devenind similare ca aspect. 

 

                                                           
1 „Analele Banatului”, Serie nouă, XIX (2011). 
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Cutia muzicală cu disc din metal, marca „Mira” 
Cele mai simple mecanisme muzicale au apărut în secolul al XVI-lea, la 

ceasurile elveţiene. Prima cutie muzicală având tamburi cu ştifturi a fost construită 
în anul 1796, de către ceasornicarul Antoine Favre-Salomon din Geneva (Elveţia). 
Cutiile muzicale erau de două tipuri, cu cilindru sau cu disc. În anul 1885, Paul 
Lochmann, din Leipzig, a brevetat discul metalic perforat pentru cutiile muzicale. 
Din categoria instrumentelor de muzică mecanică care funcţionau cu discuri erau 
cele produse de „Nicole Frères”, „Charles Paillard”, „Paillard Vaucher Fills-PVF”, 
„Langdorff”, „Charles şi Albert Reuge”. 

 Cutiile muzicale existau în mai multe variante: cu disc metalic perforat, 
aşezat pe verticală sau orizontală, cu ceasornic, cu mai multe discuri cu redare 
simultană. Cutia muzicală cu disc din metal ,,Mira” a fost produsă în Elveţia, de 
firma ,,Mermond Frères”. Firma ,,Mermond Frères”, din Saint-Croix s-a înfiinţat în 
anul 1886 şi se ocupa de orologerie şi cutii muzicale. În a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea, firma a devenit cea mai mare producătoare de cutii muzicale mari din 
Elveţia. A produs la început modele cu cilindru, iar apoi cu discuri. Între anii 1880-
1900, firma era condusă de fraţii Gustave Alfred, Louis Philippe şi Leon Marcel 
Mermond. Nicio altă firmă nu a adoptat în producţia sa noutăţi tehnice, precum a 
reuşit modelul ,,Mermond Frères”, cu cilindri interschimbabili. Astfel de modele au 
fost vândute şi în Statele Unite ale Americii, la sfârşitul secolului al XIX-lea. 
Majoritatea aveau carcasele din lemn de stejar.  

Printre cele mai cunoscute modele de cutii muzicale cu cilindru, marca 
,,Mermond”, sunt: „Ideal Excelsior”, „Ideal Guitare”, „Ideal Piccolo” , „Ideal 
Sublime Harmonie”, „Ideal Soprano”. Firma a fabricat şi cutii muzicale mici, cu 
cilindri, de tip jucărie. La sfârşitul secolului al XIX-lea, distribuitorul american al 
firmei era firma ,,Jacot&fiul”.  

O etapă importantă în evoluţia firmei a fost cea în care s-au produs cutii 
muzicale cu discuri. Inventarea discului metalic perforat a afectat firmele elveţiene, 
mai puţin firma ,,Mermond”, care s-a adaptat noilor descoperiri technice. Ea a 
fabricat modele noi de cutii muzicale cu discuri precum: ,,Mira’’ , ,,Stela’’, 
,,Empress’’. Acestea erau vândute în număr mare. De asemenea, firma furniza 
componente de fabricaţie şi altor firme. Treptat, activitatea firmei decade, începând 
cu anul 1914, în contextul noilor descoperiri ale tehnicii. Firma este apreciată, în 
lucrările de specialitate ca fiind caracterizată de o ingeniozitate aparte.  Acest fapt 
menţine în continuare, la cotă ridicată, obiectele care prezintă marca sa. 

Muzeul de Istorie ,,Paul Păltănea” din Galaţi deţine, în colecţia „Ştiinţă şi 
Tehnică”, o cutie  muzicală cu disc din metal ,,Mira” produsă în Elveţia, de firma 
„Mermond Frères”, la începutul secolului al XX-lea, achiziţionată în anul 2002. 
Împreună cu această cutie muzicală au fost achiziţionate şi cinci discuri din metal 
originale (D:39,5cm), înregistrate cu melodiile: „Imnul Naţional al Austriei”, 
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„Stephanie”, „Tannhauser” (compozitor, R. Wagner), „Rigoletto” (compozitor, G. 
Verdi), „Freischutz” (compozitor, K.M. von Weber). 

Carcasa cutiei este din lemn de nuc. Capacul prezintă, pe partea exterioară, 
marchetărie cu model floral, iar pe partea interioara sigla „Mira” precum şi 
medaliile obţinute de aceasta în competiţiile internaţionale: Londra (1851), Zurich 
(1883), Anvers (1885), Chicago (1893), Yverdon (1894), Amsterdam (1895), 
Geneve (1896), Paris (1900), Vevey (1901). 

Mecanismul de funcţionare al dispozitivului este cel al unei cutii muzicale 
cu disc din metal perforat, aşezat orizontal. 

În timpul rotirii discului, cu ajutorul mecanismului cu arc, protuberanţele 
obţinute prin perforare, antrenate de o roată dinţată, determină vibrarea unor lamele 
metalice.  

Cutia este prevăzută cu dispozitiv de reglare a vitezei, iar în exteriorul 
casetei de lemn există o manivelă care antrenează mecanismul. Dimensiunile cutiei 
muzicale sunt: L:70 cm, l:52 cm.  

În vederea stabilirii fluxului technologic de restaurare şi conservare s-a 
trecut la examinare. 

Capacul prezenta, în partea superioară, fisuri  şi clivaje ale furnirului, 
având praf şi var sub ancadramentul din lemn format din cele 4 elemente prinse în  
holşuruburi, care fixează marchetăria.  

Marchetăria cu decorul floral de pe capac este clivat si prezintă pierderi de 
material. 

Capacul inferior al cutiei de rezonanţă este crăpat, cu reparaţii anterioare. 
Lemnul este afectat de mediul în care a stat piesa. 
Partea superioară a mecanismului este acoperită de depuneri mecanice, 

praf, cu produşi de coroziune specifici. Stratul de bronz care acoperă piesele 
metalice este deteriorat, pătat, cu o cromatică diferită. 

Metalele sunt parţial acoperite de produşi de coroziune specifici, 
coroziunea este în pete. 

Fierul prezintă oxizi de fier iar stratul de nichel depus pe piesele din fier 
este desprins sau lipseşte pe anumite porţiuni. 

Starea de funcţionare  a avut de suferit, prin ruperea a două nituri care 
fixau arcul de siguranţă de la maneta care are rolul de a bloca arcul de acţionare al 
mecanismului atunci când cutia muzicală nu este utilizată. 

În consecinţă, arcul principal care acţionează mecanismul s-a detensionat, 
desprinzându-se de axul interior pe care se înfăşoară, tensionarea lui fiind 
imposibilă. În concluzie, mecanismul nu mai putea fi pus în mişcare şi, drept 
urmare, automatul muzical nu mai funcţionează. 

Mecanismul este acoperit  cu depuneri mecanice, vaselina este  ancrasată, 
închisă la culoare. 
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Degradările  mecanice ale automatului muzical sunt:  fisuri, rupturi, 
pierderi de material, arcurile mecanismului desprinse, deformări plastice ale unor 
componente. Discurile din metal sunt acoperite, în totalitate, de produşi de 
coroziune, vopseaua folosită  la inscripţionare  este desprinsă de pe suprafaţa de 
metal. 

Drept urmare, s-a trecut la demontarea elementelor din lemn şi a celor din 
metal în  părţi componente, pentru efectuarea tratamentului chimic şi mecanic. 

Fluxul tehnologic de restaurare a elementelor din  metal a parcurs 
următoarele etape: 

 
1. Pentru piesele din alamă: 
- demontare; 
- tratament de degresare cu soluţie de detergent neionic, concentraţie 2%, 

în apă, pentru îndepărtarea depunerilor de praf şi murdărie; 
- curăţire mecanică prin perieri succesive; 
- spălarea abundentă sub jet de apă, urmată de neutralizarea finală, prin 

imersia pieselor în apă distilată. Băile vor fi repetate până când pH-ul apei de 
spălare devine neutru; 

- uscarea pieselor în acetonă şi alcool etilic, urmată de uscare liberă, pe 
hârtie de filtru; 

- uscare cu alcool etilic, în mediul ambiant; 
- montarea pieselor componente. 

  
2. Pentru piesele din fier: 
- demontare; 
- tratament de degresare, a tuturor pieselor metalice, inclusiv a 

mecanimului cu arc; 
- curăţare mecanică; 
- tratament chimic de neutralizare a compuşilor de coroziune ai fierului, cu 

soluţie de E.D.T.A., cu Ph 10, în băi scurte, de 10 min. Concentraţia soluţiei a fost 
de 5% ; 

- tratament mecanic pentru îndepărtarea produşilor de coroziune, având rol 
de scurtare a timpului tratamentului chimic;  

- spălarea abundentă sub jet de apă, urmată de neutralizarea finală, prin 
imersia pieselor în apă distilată. Băile vor fi repetate până când pH-ul apei de 
spălare devine neutru; 

- uscarea pieselor în acetonă şi alcool etilic, urmată de uscare liberă, pe 
hârtie de filtru; 

- neutralizare cu apă distilată şi bicarbonat de sodiu; 
- conservare prin peliculizare cu lac incolor, în 4 straturi; 
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- restaurarea mecanismului a necesitat înlocuirea niturilor rupte de la arcul 
de frânare, demontarea şi montarea axului principal, pentru a putea fixa arcul 
principal desprins de ax cu ajutorul răşinii bicomponente Devcon, cu timp de 
polimelizare de 5 minute. Această operaţiune a fost necesară întrucât axul nu mai 
era în poziţie corectă. S-a continuat cu ungerea cu  vaselina Divinol, pentru a 
elimina frecarea dintre lama arcului şi pentru a asigura lubrefierea, iar, la final, s-a 
trecut la fixarea capacului de la cutia ce conţine arcul. 

- montarea tuturor componentelor care au fost desfăcute, tensionarea 
arcului fiind acum posibilă, mecanismul reluându-şi funcţionarea. 

 
3. Pentru discurile din metal: 
- se aplică un  tratament chimic de neutralizare a compuşilor de coroziune 

ai fierului, cu soluţie de E.D.T.A., cu Ph 10, în băi scurte, de 10 min. Concentraţia 
soluţiei a fost de 5%; 

- curăţare mecanică; 
- spălarea abundentă sub jet de apă, urmată de neutralizarea finală, prin 

imersia pieselor în apă distilată. Băile vor fi repetate până când pH-ul apei de 
spălare devine neutru; 

- uscarea pieselor în acetonă şi alcool etilic, urmată de uscare liberă, pe 
hârtie de filtru; 

- uscare cu alcool etilic, în mediu ambiant; 
- refacerea inscripţiilor de pe disc cu vopsea de aceeaşi nuanţă; 
- consevare prin peliculizare cu lac incolor, în patru straturi. 
 

 



DANUBIUS XXXIV   507 

 

 
 

Foto 1. Pistoalele, înainte de restaurare 
 

 
 

Foto 2. Pistoalele, după restaurare 
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Foto 3. Imagini din timpul restaurării celor două pistoale 
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Foto 4. Cutia muzicală „Mira”, înainte de restaurare 
 
 

 
 

Foto 5. Cutia muzicală „Mira”, aspecte din timpul restaurării 
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Foto 6. Cutia muzicală „Mira”, după restaurare 
 


