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RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA UNUI BAHUT DIN SEC. XIX,
APARȚINÂND COLECȚIILOR MUZEULUI DE ISTORIE „PAUL
PĂLTĂNEA” GALAȚI
THE RESTORATION AND CONSERVATION OF A SIDEBOARD FROM
THE XIX-TH CENTURY, BELONGING TO THE COLLECTIONS OF
„PAUL PĂLTĂNEA” HISTORY MUSEUM OF GALAȚI
- Abstract The article deals with the restoration and conservation process of a
furnishing item (sideboard) dating from the XIX-th century. The item belongs to
the patrimony of “Paul Păltănea” History Museum of Galaţi.
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Bahutul face parte din colecţia de Memoriale - Artă Decorativă a Muzeului
de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, având numărul de inventar 7210. Reprezintă un
bun cultural care face parte dintr-un set utilizat pentru decorarea unui salon de secol
XIX.
Materialele folosite pentru realizarea lui sunt: lemnul, alama, baga, bronz,
marmura, iar ca tehnici de realizare se remarcă intarsierea, cizelarea, șlefuirea,
înnegrirea.
Bahutul este din lemn de culoare neagră, cu marchetărie în stil Boulle, pe
fond roșu, cu fir metalic. Două figurine din bronz aurit străjuiesc cele două laterale,
înspre partea superioară. De asemenea, mai are câte un ornament vegetal stilizat, din
același material, înspre bază. Fiecare ușă are un medalion cu bordură și patru
ornamente stilizate, din bronz aurit. La partea superioară este fixată o placă din
marmură albă, având la bază borduri din bronz aurit.
Părțile componente sunt fixate cu elemente din metal cu filet, având în
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partea superioară un inel pentru acționarea șurubului ce fixa partea de jos cu partea
de sus prin cele două laterale ale bahutului.
În starea sa inițială, obiectul era acoperit de depuneri mecanice, având
elemente componente rupte, desprinse, lipsă, îndoite. Prezenta urme ale unor
intervenții anterioare, cu plăcile din lemn care alcătuiesc ușile deformate, tensionate,
cu urme de atac xilofag.
Procedura de restaurare:
După demontare, s-au scos elementele care proveneau din intervențiile
anterioare: cuie, bolduri.
Pentru început, s-au curățat mecanic, cu lame de bisturiu, inciziile făcute în
lemn de adezivul vechi, rămas în urma intervențiilor anterioare. Scopul acestei
operațiuni era de a permite fixarea lamelele de alamă desprinse cu rășină Devcon
transparentă. S-au presat elementele până ce au rămas fixate în locașurile lor.
Curățarea chimică a ornamentelor din alamă s-a făcut prin imersia separată a
pieselor componente în băi. În acest sens, s-a folosit soluție de EDTA 10%, timp de
15 minute. Curățarea a fost urmată de spălare sub jet de apă şi perieri mecanice
succesive cu lână de oţel şi baton din fibră de sticlă. Aceste operaţiuni s-au repetat
până la îndepărtarea totală a produşilor de coroziune existenţi. Produşii de coroziune
depuşi în cratere mai adânci au fost îndepărtaţi mecanic, local, cu freza diamantată,
pentru a se evita menţinerea în baie acidă pe timp îndelungat a întregii piese.
S-a trecut la spălarea abundentă sub jet de apă, urmată de neutralizarea
finală prin imersia pieselor în apă distilată. Băile au fost repetate până când pH-ul
apei de spălare a devenit neutru.
Următoarea etapă a fost uscarea pieselor în acetonă, urmată de uscare liberă,
pe hârtie de filtru.
Integrarea cromatică s-a realizat cu vopsea Metalodesign VP 002.
În următarea etapă a fost demontat sistemul de închidere din oțel, care era
deformat și acoperit de produși de coroziune specifici.
Tratamentul chimic şi mecanic al acestuia s-a făcut prin imersia separată a
pieselor componente în băi de citrat de sodiu 15%, timp de 15 minute, urmată de
spălare sub jet de apă şi perieri mecanice succesive cu lână de oţel şi baton din fibră
de sticlă. Aceste operaţiuni s-au repetat până la îndepărtarea totală a produşilor de
coroziune existenţi. Produşii de coroziune depuşi în cratere mai adânci au fost
îndepărtaţi mecanic, local, cu freza diamantată, pentru a se evita menţinerea în baie
acidă pe timp îndelungat a întregii piese.
În continuare, s-a trecut la spălarea abundentă sub jet de apă, urmată de
neutralizarea finală prin imersia pieselor în apă distilată. Băile au fost repetate până
când pH-ul apei de spălare a devenit neutru.

DANUBIUS XXXV

219

A urmat uscarea pieselor în acetonă, urmată de uscare liberă, pe hârtie de
filtru.
În vederea conservării, a fost aplicat lac incolor Dupli Color.
Completarea zonelor lipsă ale părților componente din lemn a fost realizată
cu chit Modostuc iar finisarea și integrarea cromatică cu vopsea neagră și roșie,
acrilică.
La final, s-a trecut la fixarea ornamentelor din bronz cu elementele de
prindere originale, montarea mecanismului de închidere pentru uși, montarea tuturor
elementelor componente ale bahutului.
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Foto 1-2. Bahut, înainte de restaurare.
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Foto 3-4. Imagini din timpul restaurării.
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Foto 5-6. Bahut, după restaurare.

