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RESTAURAREA UNUI HANGER DIN SEC. XVIII-XIX
-RezumatArticolul descrie procesul de restaurare a unui hanger datând din secolele
XVIII-XIX, aparţinând patrimoniului Muzeului de Istorie Galaţi. Se scot în evidenţă
operaţiunile de conservare şi de restaurare aplicate obiectului.
Lucrarea a fost premiată la Salonul Naţional de Restaurare Craiova 27-29
Septembrie 2012.
Cuvinte cheie: restaurare, hanger, jad, tratament chimic, Muzeul de Istorie Galaţi

THE RESTORATION OF A KHANJAR FROM THE 18TH-19TH CENTURIES
-AbstractThe article describes the restoration process of a khanjar dating from the 18th – 19th
centuries belonging to the patrimony of the History Museum of Galați. The preserving and
restoring operations applied to the object are highlighted.
The paper was awarded at the National Restoration Saloon in Craiova, September
27-29, 2012.
Keywords: restoration, khanjar, jade, chemical treatment, History Museum of
Galaţi

***
Obiectul la care ne vom referi în această lucrare a provenit de la o persoana
fizică, P.A.-Fotiniu Eftasiu, din Galaţi, Muzeul de Istorie din Galaţi intrând în
posesia lui pe data de 04.12.1971, prin achiziţie. În colecţiile Muzeului de Istorie
Galaţi obiectul figurează cu nr. inv. 8212.
Hangerul a fost executat prin mai multe tehnici diferite, dovedind măiestria
celor care l-au făcut.
Lama are o formă curbată prin forjare şi apoi prin ciocănire.
Mânerul e realizat dintr-un material deosebit (jad).
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Alcătuit din două piese componente el are garda cu braţe scurte laterale uşor
acoladate spre mâner şi mânerul în formă de cap de cabalină.
Teaca este din lemn,curbată după forma hangerului acoperită cu piele,
ştanţată cu motiv decorativ pe ambele parţi, la extremitati având placi din alamă
argintată, ornamentate cu motive vegetale stilizate, tehnica de execuţie fiind
ciocănirea şi argintarea
Lungimea totală a obiectului este de 360mm, iar lăţimea maximă de 45 mm.
După o analiză vizuală amănunţită, s-a stabilit că hangerul, are lama cu
produşi de coroziune specifici fierului (cu aspect neuniform). S-a propus
îndepărtarea totală a produşilor de coroziune, prin procedee chimice şi mecanice.
Zona de prindere a lamei în mâner era cea mai afectată, iar prinderea era
defectuosă.
Fluxul tehnologic de restaurare în cazul acestui obiect a fost unul complex şi
a inclus următoarele etape:
Demontarea hangerului în părţi componente lamă, gardă, mâner şi teacă cu
ornamentele stilizate.
S-au constatat lipsuri în zona de îmbinare, ele fiind completate la finalul
restaurării cu o compoziţie formată din răşină integrată cromatic.
Înlocuirea metalului ce asigură prinderea lamei în interiorul mânerului de
jad. Aceasta s-a realizat prin sudarea unei porţiuni de metal adusă prin tratament
mecanic la dimensiuni identice cu cele ale părţii înlocuite.
Degresarea lamei hangerului cu soluţie de apă distilată şi cu detergent
neionic de tip Romopal 20%, pentru îndepărtarea prafului, a depunerilor de produşi
anorganici şi a depunerilor mecanice urmată de perieri mecanice succesive cu perii
cu fir moale .
Imersia în soluţie de apă distilată şi alcool 20 %, urmată de începerea
tratamentului chimic pentru îndepărtarea produşilor de coroziune specifici de la
lama din oţel prin imersia în băi succesive de citrat de sodiu şi apă distilată 20 %
pentru înlăturarea produşilor de coroziune activi.
În paralel, s-au efectuat curăţări mecanice în zonele de corodare mari cu
freze diamantate şi pe toată suprafaţa cu lână de oţel, pentru înlăturarea produşilor
de coroziune activi şi aducerea obiectului într-o formă cât mai apropiată de original
cât şi pentru scurtarea timpului de tratament în baia chimică.
Degresarea plăcilor din alamă argintată cu soluţie de apă distilată şi
detergent neionic de tip Romopal 20%, pentru îndepărtarea prafului, a depunerilor
de produşi anorganici şi a depunerilor mecanice, urmată de perieri mecanice
succesive cu perii cu fir moale .
Imersia în soluţie de apa distilată şi alcool 20%, urmată de începerea
tratamentului chimic pentru îndepărtarea produşilor de coroziune specifici.
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Imersia repetată a pieselor în soluţie de apă distilată şi alcool etilic absolut
1/1 pentru eliminarea clorurilor (clorura de cupru) şi apoi imersia în băi succesive
de soluţie de complexon III 0,1n cu pH corectat 9-10, în serii de 10 minute.
În paralel, s-au executat perieri mecanice succesive cu perie cu fir moale,
baton din fibră de sticlă şi freze metalice diamantate pentru înlăturarea produşilor
de coroziune activi şi aducerea obiectelor la o formă cât mai apropiată de cea
originală.
Următoarea etapă a fost spălarea sub jet de apă, urmată de neutralizarea
soluţiilor chimice folosite prin imersia pieselor în apă distilată. Băile au fost
repetate până când pH-ul apei de spălare a devenit neutru – pH = 7. Verificarea
eficienţei neutralizării s-a făcut folosind testul clorurilor prin prelevarea unei probe
de soluţie în prezenţa azotatului de argint.
S-a continuat cu uscarea pieselor în etuvă la 105°C, urmată de uscarea liberă
pe hârtie de filtru.
Teaca din lemn acoperită cu piele a fost curăţată de depuneri mecanice prin
periere cu o soluţie de apă distilată şi alcool 20 %. După uscare, aceasta a fost
emoliată cu Turtle wax. A urmat o uscare liberă pe hârtie de filtru. Fixarea plăcilor
din alamă argintată s-a făcut cu răşină epoxi Bizon transparentă.
Montarea lamei în mâner s-a efectuat prin fixarea cu răşină epoxi Bizon
integrată cromatic,completându-se şi spaţiul gol.
La final, s-a realizat conservarea pieselor prin peliculizare cu lac incolor şi
apoi conservarea suplimentară cu ulei siliconic.
Folosirea lacului incolor şi a uleiului siliconic pentru conservare a fost cea
mai bună alegere pentru a asigura acestui obiect o bună protecţie pe o perioadă de
timp foarte lungă la păstrarea şi expunerea lor în condiţiile de mediu din depozite şi
săli de muzeu stabilite prin normele de conservare.
Buletin de analiză:
Analiză microchimică, în vederea determinării pH-ului apei de spălare (3
probe).
Lamă
teacă
pH1=6,2
pH1=6,3
pH2=6,3
pH2=6,2
pH3=6,3
pH3=6,3
Analiză efectuată de restaurator expert, Moraru Corneliu.
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Fig. 1. Vedere de ansamblu a obiectului (înainte de restaurare).
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Fig. 2. Imagini din timpul restaurării.
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Fig. 3. Imagini din timpul restaurării.
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Fig. 4. Obiectul, după restaurare.
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Fig. 5. Detalii.

