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Vsebina

1. Uvod

1. Uvod

Vse kovine z izjemo čistega zlata
sčasoma korodirajo zaradi različnih
dejavnikov, med katerimi
prevladujejo visoka relativna vlaga,
prah, zunanje onesnaženje – še
posebej je škodljiv žveplov dioksid –
in tudi notranje onesnaženje, ki je
posledica stika kovine z organskimi
kislinami v lesu, usnju ipd.
Korozijski produkti v obliki prahu
(npr. bakrov klorid), lusk (npr.
srebrov sulfid) kažejo na aktivne
korozijske procese. Spremembe na
kovinskih površinah pa niso nujno
nevarne, saj se na njih pogosto
pojavi t. i. plemenita patina, ki
predmet ščiti pred nadaljnjim
propadanjem. Tak primer je temna
korozijska plast na predmetih iz
železa ali sivkasta oksidacija na
predmetih iz kositra. Neredko so
bili predmeti patinirani že pri
nastanku. V ustreznih razmerah
tako predmeti, izdelani iz kovin,
skoraj nedotaknjeni preživijo
stoletja, vendar lahko v neprimernih
razmerah propadejo že v nekaj letih.

2. Poliranje
3. Testiranje polirnih sredstev
4. Uporaba poliranja na
različnih kovinskih
predmetih
5. Lakiranje
6. Shranjevanje
7. Razstavne vitrine
8. Zaključek

Na pojav korozije v veliki meri
vpliva tudi neprimerno rokovanje s
predmeti. Med njimi so še posebej
nevarni prstni odtisi. Maščobna olja
na prstih vsebujejo kisline, lipide,
sladkorje in beljakovine, ki
povzročajo t. i. lokalno korozijo.
Tako se prstni odtis odtisne v
površino kovine in ga je zato tudi
težko odstraniti.

Kljub nekaterim pozitivnim
lastnostim so korozijski produkti
najpogosteje tisti dejavnik, ki s svojo
pojavnostjo vpliva na okrnjen
estetski videz predmeta. S
konservatorsko-restavratorskimi
posegi, med katere sodi tudi
poliranje, tako poškodovanim
predmetom povrnemo njihove
zgodovinske, religiozne, umetniške
in tehnične značilnosti.
V primerjavi s preteklostjo nam v
sodobnem času razvoj
naravoslovnih metod in tehnik
omogoča skrben pregled predmeta
že pred samimi posegi. Med temi
metodami je seveda nepogrešljiva
neporušna metoda rentgenske
fluorescenčne spektroskopije (XRFEDS) za preiskovanje kovin in
kovinskih zlitin. Novejše aparature
namreč omogočajo tudi meritve
debeline plasti pozlat in posrebritev,
hkrati pa z njimi lahko ugotovimo
sestavo kovine, ki je pod njimi. Te
ugotovitve so nam v veliko pomoč
pri načrtovanju nadaljnjih
konservatorsko-restavratorskih
postopkov.

2. Poliranje
Poliranje je eden izmed običajnih
korakov pri konserviranju in
restavriranju predmetov iz mlajših
zgodovinskih obdobij. Pred
začetkom poliranja moramo vedeti,
da je površina kovin v večini
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primerov mehkejša, bolj porozna in
bolj nagnjena k poškodbam, kot si
običajno predstavljamo. Poznamo
več vrst poliranja:
- poliranje z mehkimi materiali,
- poliranje z abrazivnimi sredstvi,
- poliranje z različnimi kamni (npr.
hematit).

Poliranje z mehkimi materiali
Polirne krpice
Polirne krpice vsebujejo organske
raztopine z abrazivnimi delci. Med
njimi je najprimernejša polirna
krpica za srebro podjetja Goddards,
ki je izdelana iz mehkega bombaža,
impregniranega z vodo, etanolom,
kremenčevim peskom, inhibitorjem,
tenzidi, zgoščevalcem, barvilom,
parfumom in kovinskim milom.
Krpice so primerne za poliranje
vseh kovin, vendar je njihova
učinkovitost omejena, saj z njimi
lahko očistimo zgolj rahlo
korodirane površine. Po uporabi
predmet dobro očistimo z
destilirano vodo z dodatkom
neionskega tenzida in acetonom. Če
tega ne storimo, se lahko zgodi, da
predmeta ne moremo lakirati, saj se
lak zaradi površinskih napetosti
nanosov različnih snovi s krpice na
kovinsko površino te ne oprime.

Polirna vata
Polirne vate je treba uporabljati
previdneje, saj vsebujejo bolj groba
sredstva. Ta sredstva na površini
puščajo drobne raze, ki jih pri
poliranju s polirnimi krpicami ne
opazimo. Pred uporabo jih
preizkusimo na testni kovinski
površini in se na podlagi rezultatov
odločimo, ali so primerne za naše
potrebe. Primer take vate je npr.
bombažna vata za poliranje
kovinskih površin podjetja Duraglit,
ki vsebuje white spirit, amonijevo sol,
kaolin in kredo.

2

Poliranje z abrazivnimi
sredstvi
Pri poliranju z abrazivnimi sredstvi
je potrebna previdnost zlasti pri
posrebrenih in pozlačenih
predmetih, saj je na njih pogosto le
tanek nanos omenjenih materialov
in bi ga s poliranjem lahko
odstranili. Poliranje je precej
rutinsko pri predmetih, ki so v celoti
izdelani iz srebra, bakra in
medenine, vendar pa tudi pri njih ni
odveč previdnost, saj lahko z bolj
grobimi sredstvi odstranimo oz.
zabrišemo sledove različnih orodij,
ki so jih uporabljali pri izdelavi
predmetov. Iz istega razloga prav
tako ni priporočljiva uporaba
polirnega stroja z različnimi
nastavki, ki ga pri svojem delu
uporabljajo zlatarji. Pri muzejskih
predmetih se odločamo predvsem
za ročno poliranje. Poliranju pa se
izogibamo, če ima predmet
enakomerno, t. i. plemenito patino,
ki predmet ščiti pred nadaljnjim
propadanjem. Ponavljajoče se
poliranje lahko vodi tudi k izgubi
dekorativnih detajlov, cizeliranja,
filigranskih dodatkov in celo žigov.
Za poliranje v večini primerov prav
tako niso primerni arheološki
predmeti iz srebra in medenine, saj
so pogosto korodirani, korozija pa
se zajeda globoko v površino, iz
katere le stežka odstranimo polirna
sredstva oz. moramo pri tem
uporabiti različne metode, ki
ogrožajo stabilnost teh že v osnovi
slabo ohranjenih predmetov.

Abrazivna sredstva
Za poliranje obstajajo različna
polirna sredstva, ki jih lahko
pripravimo sami, veliko pa je
komercialnih, kot so npr. polirna
sredstva podjetja Goddards ali
Hagerty. Zgodovinsko je zanimiv
tudi recept za poliranje srebra, ki ga v
knjigi De diversis artibus navaja menih
Teofil (Theophilus): »Če srebro z leti

potemni, zmelji nekaj črnega oglja v fin
prah in ga presej skozi krpo. Vzemi
navlaženo laneno ali volneno krpo in jo
pomoči v oglje. Drgni srebro, dokler ne
odstraniš vseh črnih madežev. Nato ga
operi z vodo, posuši na soncu, ob ognju
ali s krpo. Nato vzemi belo kredo in jo na
drobno nastrgaj v lonček in še suho vtri v
laneno krpo ter z njo očisti srebro, vse
dokler ne dobi brezhibnega sijaja.«
Polirna sredstva so sestavljena iz
tekočine in različnih dodatkov.
Plenderleith in Werner, avtorja
konservatorsko-restavratorske
»biblije« Conservation of antiquities,
priporočata uporabo denaturiranega
etanola z dodatkom amonijevega
hidroksida, novejši recepti pa
vsebujejo deionizirano vodo z
dodatkom neionskega tenzida
Triton X-100. Kljub temu da starejše
generacije restavratorjev še vedno
prisegajo na amonijev hidroksid,
danes njegovo uporabo
odsvetujemo, saj je dokazano, da ta
nepovratno razbije metalografsko
strukturo bakra in njegovih zlitin.
Prav tako lahko na površini kovine
po večkratni uporabi pušča
rumenkaste madeže.
Uspešnost poliranja je odvisna tudi
od uporabe materiala, na katerega
nanesemo polirno sredstvo.
Najpogostejše so vatirane palčke,
tamponi iz sanitetne vate ali
poliestrska tkanina. V literaturi je
sicer pogosto navedeno, da naj
poliranje poteka s krožnimi gibi, kar
pa ni nujno res. Primernejše je
poliranje v smeri prvotne
površinske obdelave kovine. S tem
manj vplivamo na videz po
poliranju, saj gre navsezadnje za
postopek, ki na površini pusti
določene sledove v obliki manjših
raz.
O uporabi primernih abrazivnih
sredstev lahko v strokovni literaturi
zasledimo le maloštevilne članke, ki
bi bili podprti tudi s tehtnejšimi
raziskavami. V članku, objavljenem
v Glasilu ameriškega konservatorskega

inštituta (JAIC), lahko zasledimo
uporabo naslednjih abrazivnih
sredstev za poliranje srebrnih
predmetov: kromov oksid v etanolu
z dodatkom amonijevega
hidroksida, magnezijev oksid v
etanolu z dodatkom amonijevega
hidroksida, aluminijev oksid (alfa in
gama) v vodi, kositrov oksid v
etanolu z dodatkom amonijevega
hidroksida in v vodi ter kalcijev
karbonat v etanolu z dodatkom
amonijevega hidroksida in v vodi. S
testi so ugotovili, da je za poliranje
najprimernejši kalcijev karbonat. Ta
material so zaradi dostopnosti
veliko uporabljali v preteklosti in
zato se pri vsakdanjem delu pogosto
srečujemo s predmeti, ki so bili
polirani z njim. Ena izmed
pomanjkljivosti pri uporabi
kalcijevega karbonata je, da ga ni
ravno lahko odstraniti. Prav zato pri
predmetih, ki so jih polirali v
preteklosti, v reliefnih poglobitvah
pogosto najdemo ostanke tega
sredstva v obliki belih madežev. Ker
pa je ta material zelo fin, na površini
pušča le malo prask. Na testnih
vzorcih so preizkušali tudi pasto iz
aluminijevega oksida, s katero so
dosegli izjemno visok sijaj. Kromov
oksid v obliki paste se je sicer
pokazal za učinkovitega, vendar pa
ga je bilo zelo težko odstraniti s
površine.
Učinkovitost polirnih sredstev je v
veliki meri odvisna tudi od uporabe
medija. Etanol z dodatkom
amonijevega hidroksida se je izkazal
za manj primernega od deionizirane
vode. Problematična je bila namreč
hitra hlapljivost etanola, zaradi
katere je na predmetu ostalo zgolj
abrazivno sredstvo, ki pa je
kovinsko površino bolj poškodovalo
kot pasta z dodatkom deionizirane
vode. Preizkusi so med drugim
pokazali, da je za odstranjevanje
trdovratnejših oksidiranih plasti
pogosto najprimernejša kombinacija
omenjenih abrazivov.

Poleg omenjenih past, ki jih lahko
pripravimo sami, muzejski
konservatorji-restavratorji za
poliranje uporabljamo tudi
komercialna polirna sredstva. Toda
pri njihovi uporabi je potrebna
pazljivost, saj so tehnični listi
pomanjkljivi, sestavine pa se
pogosto spreminjajo. Kljub temu da
so ta sredstva namenjena široki
potrošnji, vsebujejo tudi nekatere
škodljive sestavine. Sredstvo za
poliranje medenine in bakra
Goddards glede na varnostne liste,
dostopne na spletu, vsebuje nafto,
aceton, white spirit (mešanica
parafinov, cikloparafinov in
aromatičnih ogljikovodikov),
aromatične ogljikovodike, silikon,
trietolamin (sredstvo za
zgoščevanje), oleinsko kislino in
kremenčev pesek (SiO2). Po
poliranju tega sredstva ni lahko
odstraniti, saj je le delno topno v
vodi, zato za odstranjevanje
uporabljamo etanol v destilirani
vodi z dodatkom neionskega

tenzida. Podjetje Goddards prav
tako proizvaja tekočino in pasto za
poliranje srebrnih predmetov.
Tekočina vsebuje kremenčev pesek,
izopropanol (propan-2-ol) in
oktadekantiol, amonijak, vodno
disperzijo tenzidov, železov oksid
(abraziv), diatomejsko zemljo
(silicijev dioksid), inhibitor, parfum
in konzervans. Pena oz. pasta za
čiščenje srebra pa vsebuje
izopropanol, anionske tenzide
(pena), propilen glikol in inhibitor.
Uporabljamo lahko tudi polirne
paste domačega proizvajalca
Belinka Kemostik. Za baker in
medenino je primerna njihova pasta
Kemipol EM-33, ki pa je v
primerjavi s pastami podjetja
Goddards neprimerno bolj groba.
Za kovinske predmete kulturne
dediščine je popolnoma neprimerna
pasta Purol Univerzal. Ker tehnični
listi niso dostopni, nam sestava
polirnih past Belinke Kemostika ni
znana (slika 1).

Slika 1: Različna sredstva, ki jih uporabljamo za poliranje kovinskih predmetov
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Pred poliranjem pripravimo
delovno površino, tako da jo
prekrijemo z mehko peno ustrezne
debeline, ki preprečuje, da bi
predmet kakor koli poškodovali. V
kateri smeri poliramo, je odvisno
tudi od same kovinske površine. Če
so na njej vidni sledovi površinske
obdelave, poliramo v njihovi smeri.
Po končanem delu moramo
predmete temeljito očistiti. Če nam
predmet dopušča, ga operemo s
spenjeno mešanico destilirane vode,
etanola in neionskega tenzida. To
pogosto ne zadošča, zato lahko
uporabimo tudi parni čistilnik, ki je
zelo uporaben zlasti pri predmetih z
reliefnim okrasom, saj iz reliefnih
poglobitev težko odstranimo
ostanke polirnih sredstev. Ta namreč
pogosto vsebujejo amonijev
hidroksid, ki katalizira korozijo
bakra. Dodatno predmet očistimo še
z acetonom in izopropanolom.
Številna sredstva namreč vsebujejo
inhibitorje, ki na površini ustvarijo
voščen film, ta pa preprečuje, da bi
predmet po poliranju lakirali.

Poliranje z različnimi kamni
Poliranje s hematitom
Poliranje s hematitom (angl.
burnishing) zahteva veliko prakse,
postopek pa je tudi precej zamuden.
Primeren je za predmete, na katerih
se sijoče površine pojavljajo ob
matiranih. Postopek ni posebej
primeren za predmete z močnimi
konturami, ki nastanejo s tehniko
cizeliranja. Prav tako ni priporočljiv
za predmete, izdelane iz tanke
pločevine. Predvsem je pomembno,
da pri odločitvi za to vrsto poliranja
natančno poznamo tehnologijo
izdelave predmeta.

3. Testiranje polirnih sredstev
Na očiščeni medeninasti ploščici
smo preizkusili različna polirna
sredstva (tabela 1), ki jih
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uporabljamo v Narodnem muzeju
Slovenije. Fotografiranje je bilo

opravljeno na mikroskopu Zeiss
Axiotech pri 25-kratni povečavi.

Tabela 1: Preizkus različnih polirnih sredstev
Polirno sredstvo

Sestava

Goddards Long Term
Silver Polish

kremenčev pesek,
izopropanol in
oktadekantiol,
amonijak, vodna
disperzija tenzidov,
železov oksid
(abraziv), diatomejska
zemlja (silicijev
dioksid), inhibitor,
parfum in konzervans

Goddards Long Term
Silver Polish
(na polirnem stroju)

kremenčev pesek,
izopropanol in
oktadekantiol,
amonijev hidroksid,
vodna disperzija
tenzidov, železov
oksid (abraziv),
diatomejska zemlja
(silicijev dioksid),
inhibitor, parfum in
konzervans

Goddards Long Term
Silver Pad

izopropanol, anionski
tenzidi (pena),
propilen glikol in
inhibitor

Goddards Brass Polish

nafta, aceton, white
spirit, aromatični
ogljikovodiki, silikon,
trietolamin (sredstvo
za zgoščevanje),
oleinska kislina in
kremenčev pesek
(SiO2)

Fotografija,
25-kratna povečava pod mikroskopom

Polirno sredstvo

Sestava

Belinka Kemostik,
pasta EM-33

ni podatkov

Fotografija,
25-kratna povečava pod mikroskopom

4. Uporaba poliranja na
različnih kovinskih
predmetih
Zlato

Purol Univerzal

ni podatkov

Rekord Silber
Putzwatte

ni podatkov

Običajno v zbirkah le redko
naletimo na predmete, izdelane iz
zlata, pogosteje pa se zlato pojavlja
kot tanka plast na srebrnih,
bakrenih ali medeninastih
predmetih. Izdelki iz zlata v večini
primerov ne potrebujejo poliranja,
razen takrat, ko se zaradi
neprimernega shranjevanja na
njihovi površini pojavijo rdečkasti
madeži bakra. Kompleksnejši so tisti
predmeti, ki so prevlečeni s tankimi
plastmi te plemenite kovine (npr.
ormolu). Postopki poliranja so
podrobneje opisani v poglavjih
Srebro ter Baker in njegove zlitine.

Srebro

Duraglit Metal Polish

vata, white spirit,
amonijeva sol, kaolin
in kreda

Vzorce smo polirali ročno, razen v
enem primeru. Glede na posnetke
lahko ugotovimo, da med najmanj
abrazivna polirna sredstva sodi
pasta Goddards Long Term Silver
Polish. To pasto smo uporabili tudi
za poliranje na polirnem stroju, pri
čemer je bila površina neprimerno
bolj poškodovana kot pri ročnem
poliranju. To dokazuje, da poliranje
predmetov kulturne dediščine na

polirnem stroju ni primerno. Med
srednje abrazivna sredstva lahko
uvrstimo Goddards Brass Polish,
Rekord Silber Putzwatte in delno
tudi pasto EM-33 Belinke
Kemostika. Med zelo abrazivna
sredstva pa vsekakor sodi Purol
Univerzal, prav tako je zelo
abrazivna tudi vata podjetja
Duraglit.

V zbirkah slovenskih muzejev so
srebrni predmeti zelo pogosti, saj je
srebro material, ki se zlahka
obdeluje in je tudi obstojno. Tako so
iz srebra izdelani nakit, kuhinjsko
posodje, ornamenti, novci ipd.
Srebro potemni zaradi reagiranja
kovine in različnih plinov, ki so v
zraku. Med njimi lahko omenimo
vodikov sulfid (H2S), karbonilsulfid
(OCS), še posebej pa je nevarno
žveplo. Prav tako na potemnitev
srebra vplivajo številni organski
materiali, kot so les, usnje, tekstil in
volna. Pomembno je tudi
preventivno konserviranje, saj je
dokazano, da neprimerna relativna
vlaga in temperatura vplivata na
hitrejše korodiranje srebra. V
reliefnih poglobitvah predmetov
pogosto vidimo ostanke polirnih
sredstev, ki se zeleno obarvajo in
predstavljajo zelene bakrove soli. To
nakazuje uporabo polirnih sredstev,
ki vsebujejo amonijev hidroksid.
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Pred poliranjem predmetov,
izdelanih iz srebra ali – natančneje –
zlitine srebra (standardi večinoma
priporočajo od 92,5 do 95,8 %
srebra) in bakra z dodatki svinca in
zlata oz. nečistoč, moramo vedeti,
da z vsakokratnim odstranjevanjem
oksidiranih plasti odstranjujemo
tudi del originalne površine. Tako
pri predmetih, ki so v celoti izdelani
iz srebra, s pogostim poliranjem
predvsem tvegamo izgubo
površinskih značilnosti. Zato pri
poliranju najprej uporabimo manj
abrazivna sredstva, kot je krpica za
srebro. Če ta postopek ni uspešen,
na tampon nanesemo pasto ali peno
za srebro. Ko se tampon obarva
črno, ga zamenjamo z novim.
Polirane površine očistimo z
destilirano vodo. Pri svojem delu
pogosto naletimo na predmete
(slika 2), ki so v celoti prekriti s
trdovratno plastjo črnega
srebrovega sulfida (Ag2S). Te plasti
zgolj s poliranjem ni mogoče
odstraniti. V takih primerih
uporabljamo različna kemijska
sredstva, pri čemer predmet
namakamo ali pa naredimo gel z
dodatki različnih zgoščevalcev
(slika 3). Odstranjevanje korozijskih

produktov z geli je namreč
skladnejše s konservatorskorestavratorsko etiko, saj laže
nadzorujemo postopek. Za
odstranjevanje trdovratne korozije
ali potemnitve pogosto uporabljamo
tudi komercialne tekočine. Te so
neprimerne za srebrne predmete, ki
imajo svinčene spajke in so pogosto
posledica preteklih popravil. Spajke
se namreč po uporabi teh sredstev
črno obarvajo. Po uporabi kemijskih
sredstev je površina predmeta
matirana in zahteva poliranje, s
katerim predmetu povrnemo sijaj
(slika 4).

Slika 4: Žara po zaključenih posegih, ki
so vključevali kombinacijo kemijskih
metod in ročnega poliranja

Baker in njegove zlitine

Slika 3: Primerjava med delno očiščeno
površino žare in potemnjenimi deli

Slika 2: Močno potemnjena srebrna žara
z gradu Rajhenburg pred konservatorskorestavratorskimi posegi
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Številni kovinski predmeti kulturne
dediščine so izdelani iz bakra, še
pogosteje pa iz njegovih zlitin, med
katerimi posebej izstopa medenina –
zlitina bakra in cinka. Bakrove
zlitine so pogosto kombinirane še z
drugimi plemenitimi materiali,
zlasti zlatom in srebrom. Plasti
posrebritve ali pozlate so pogosto
izjemno tanke. Pri uporabi polirnih
past se izogibamo tistim, ki
vsebujejo amonijak, saj ta v
najslabšem primeru lahko povzroči
razpadanje zlitine na osnovni
kovini.

Posrebreni predmeti

Baker

Še pogosteje kot srebrni predmeti so
v zbirkah zastopani takšni, ki imajo
zgolj plast posrebritve. Ta je v
mnogih primerih izjemno tanka in
jo zato s poliranjem utegnemo
nehote odstraniti. Ker so plasti
posrebritve pogoste predvsem na
bakru in bakrovih zlitinah, bo ta
problematika natančneje opisana v
naslednjem poglavju.

Sodobne konservatorskorestavratorske smernice za
predmete, izdelane iz bakra,
priporočajo rahlo patiniran videz
površine. Težave nastanejo pri
predmetih, ki imajo na nekaterih
delih temnejšo patino, ki se ji
pogosto pridružujejo tudi
zelenkasti, prašnati bakrovi
korozijski produkti. Pri njihovem

odstranjevanju se težko izognemo
temu, da predmeta ne bi polirali do
visokega sijaja, zato se lahko
odločimo, da temnejše madeže
ohranimo, zelenkasto korozijo pa
odstranimo, saj ogroža stabilnost
predmeta. Pri tem seveda nastanejo
otočki s spolirano površino. To
težavo lahko rešimo tako, da
predmeta ne lakiramo, temveč
pustimo, da v približno enem letu
ponovno oksidira. Še boljša rešitev
pa je, da predmet v celoti poliramo
do visokega sijaja in ga nelakiranega
pustimo, da ponovno pridobi
enakomerno patino po celotni
površini.

izjemno zanimiva, saj priča o tem,
da medenino lahko ulivamo,
kujemo, brusimo, valjamo v tanke
plošče itd. Tipična barva medenine

Medenina
V zbirkah slovenskih muzejev se
pogosto pojavljajo tudi predmeti iz
medenine, zlitine bakra in cinka. To
so denimo dekorativni predmeti,
kuhinjsko posodje, pohištveno
okovje, orodje, znanstveni
instrumenti ipd. Tudi sama
tehnologija izdelave je nemalokrat

Slika 5: Medeninasti rog iz prve svetovne
vojne pred poliranjem

Slika 6: Detajl roga z močno oksidirano
površino in vidnimi prstnimi odtisi

sega od rumenkasto zlate do rdeče,
kar je odvisno od razmerja med
bakrom in cinkom. Zaradi
negativnih vplivov iz okolja
medenina sčasoma oksidira do
rdeče, rjave, celo črne površine
(sliki 5 in 6). V večini primerov so
predmeti iz medenine – tako kot pri
srebru – delavnico zapustili polirani
do visokega sijaja (slika 7), vendar
pa sodobni trendi zahtevajo tudi
ohranitev patinirane površine. To je
mogoče takrat, ko se patina oblikuje
enakomerno po celotni površini.
Poliranje predmetov iz medenine
pogosto ne predstavlja težav, razen
ko se na površini pojavijo
trdovratnejši korozijski produkti. Za
odstranjevanje plasti oksidov
izberemo sredstva, namenjena
poliranju medenine in bakra. Včasih
s poliranjem dosežemo visok sijaj, ki
je lahko moteč. Temu se izognemo
tako, da medenine vsaj šest mesecev
ne lakiramo, pri čemer se na
predmetu ponovno ustvari patina.

Slika 7: Površina medeninastega roga, polirana do visokega sijaja, po zaključenih
posegih
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Pozlačene bakrove zlitine
Kljub temu da je zlato plemenita
kovina, v kombinaciji z bakreno
zlitino kot osnovnim materialom
pogosto nastanejo korozijski
produkti. Navadno jih sproži prav
spodnja, manj plemenita kovina.
Tako se na površini pozlate pogosto
pojavijo bakrov kuprit in drugi
korozijski produkti bakra, ki jih
zgolj s poliranjem težko odstranimo.
Zato posegamo po mehanskem in
kemijskem odstranjevanju, poliranja
pa se lotimo, ko rešimo te težave.
Znano je, da so površinske plasti,
izdelane s t. i. ognjeno pozlato,
debelejše in s tem tudi odpornejše
na poškodbe od drugih vrst. Za
izjemno občutljivo velja zlasti
tehnika pozlate na medenini,
imenovana ormolu, ki se pogosto
pojavlja na pohištvenem okovju iz
18. in 19. stoletja. Za poliranje teh
površin so najprimernejša izjemno
fina polirna sredstva, ki na
predmetu ne puščajo raz
(slike 8–10).

Slika 9: Konserviranje in restavriranje razstavljenega pozlačenega relikviarija s
kombinacijo kemijskih metod in ročnega poliranja

posrebritve. Podobno kot pri pozlati
je tudi za te predmete značilno, da je
plast posrebritve tanka, mehka in
lahko odstranljiva. Zato je v takih
primerih nujna kombinacija
lokalnega odstranjevanja korozijskih
produktov s kemijskimi ali
mehanskimi metodami, ki jim sledi
poliranje površine s finimi polirnimi
sredstvi (slika 11).

Kositer

Slika 10: Relikviarij po zaključenih
posegih

Posrebrene bakrove zlitine

Slika 8: Pozlačen relikviarij iz druge
polovice 18. stoletja z vidno aktivno
korozijo pred posegi
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Pri posrebrenih bakrovih zlitinah se
zaradi hranjenja pri visoki vlagi
pojavljajo kompleksni korozijski
produkti, ki predstavljajo
kombinacijo korozijskih produktov
bakra, njegovih zlitin in srebra, ki te
zlitine prekriva. Za te produkte je
značilno, da so zelo trdovratni in jih
težko odstranimo, ne da bi pri tem
poškodovali tanke plasti

Čeprav pogosto govorimo o
gradivu, izdelanem iz kositra, je
tako poimenovanje lahko zelo
zavajajoče, saj ne upošteva, da
»kositrni« predmeti navadno
vsebujejo tudi številne primesi.
Enako torej, kot če bi za bakrove
zlitine – bron in medenino –
uporabljali samo izraz baker.
Podobne težave so v francoski
terminologiji, saj je za kositer
poznan en sam izraz – étain.
Angleška terminologija je pri tem
natančnejša, saj je s terminom pewter
označena zlitina, ki vsebuje tako
kositer kot svinec in navadno tudi
majhno količino bizmuta in
antimona. Takšna zlitina je
vsestransko uporabna, primerna za
ulivanje in mehansko obdelavo. Za

Slika 11: Primerjava med poliranimi in nepoliranimi deli relikviarija iz posrebrenega
bakra

kositrne zlitine, ki vsebujejo večji
delež svinca, pa je značilno, da so
precej občutljive za mehanske
poškodbe.
Pristop do konserviranja in
restavriranja predmetov iz kositra je
odvisen od tega, ali gre za starejše
predmete ali novejše gradivo iz 20.
stoletja, ki praviloma ne vsebuje
svinca. Zanj je značilna svetla, sijoča
površina (slika 12), ta pa se precej
razlikuje od starejših zlitin, ki imajo
običajno temno sivo patino

(slika 13). To je zelo pomembno pri
poliranju, saj sodobni pristopi pri
starejših predmetih iz kositra
narekujejo ohranitev temno sive
patine, za novejše izdelke iz 20.
stoletja pa je zaželeno poliranje do
visokega sijaja.
Za poliranje predmetov iz kositra z
rahlo oksidirano površino je
najprimernejša polirna vata ali pasta
iz železovega oksida v etanolu. Bolj
problematično je poliranje močno
korodiranih predmetov, saj je ta
korozija običajno izjemno
trdovratna, zato v starejši literaturi
za njeno odstranjevanje pogosto
zasledimo uporabo brusnega
papirja granulacije od 400 do 600.
Sodobna konservatorskorestavratorska praksa uporabo tako
drastičnih metod v celoti zavrača.

5. Lakiranje

Slika 12: Primer kositrne posode, ki je
bila polirana do visokega sijaja

digestoriju, saj so topila, ki jih
uporabljamo, nevarna za zdravje.
Postopek nanašanja laka je
kompleksen, za kakovosten nanos
laka pa potrebujemo veliko časa.
Običajno samo ena plast laka ne
zadostuje za ustrezno zaščito,
priporočljivo je nanesti dve ali tri
plasti. Če nanos laka ni enakomeren
po celotni površini, lahko posledice
opazimo že po približno treh
mesecih, ko nezaščitena kovina
začne ponovno korodirati. To je
zlasti lepo vidno na srebrnih
predmetih. Dosedanje raziskave so
potrdile, da lakirani predmeti »zobu
časa« kljubujejo do deset let.

Lakiranje predmetov je eden
zahtevnejših postopkov, s katerimi
preprečimo ponovno reakcijo
kovinske površine že očiščenih
predmetov s snovmi iz okolja. Za
zaščito kovinskih predmetov lahko
uporabljamo raztopino Paraloida B72 v ksilenu in tudi v drugih
organskih topilih, za srebro pa
nitrocelulozni lak Frigilen. Lak
nanašamo s čopičem ali s pištolo v

Slika 13: Vrček iz kositra z ohranjeno
sivo patino

6. Shranjevanje
Glede na vrsto kovine se odločimo,
kakšne materiale bomo uporabljali
za varno shranjevanje. Za dodatno
zaščito že konserviranih in
restavriranih predmetov iz srebra in
tudi drugih kovin uporabljamo
posebne inertne folije, ki vsebujejo
aktivni baker in predmet ščitijo pred
nadaljnjo oksidacijo. Za
shranjevanje večine kovinskih
predmetov so primerni tudi t. i.
protikorozijski trakovi 3M, ki jih
vložimo v vrečice. Trakovi namreč
vpijajo škodljive pline, ki vsebujejo
žveplo, aktivni pa so približno šest
mesecev.
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Predmeti, izdelani iz zlitine kositra
in svinca, so zelo občutljivi za
mehanske poškodbe. Konservirane
in restavrirane predmete tako
shranjujemo v posebnih vrečkah iz
dobro opranega in nebeljenega
bombaža. Primeren je tudi
brezkislinski papir. Predmetov iz
kositra nikoli ne shranjujemo v
bližini lesa, lepenke ali filca, saj
kisline povzročajo ponovno
korodiranje.
Če pri preventivnem konserviranju
kovinskih predmetov upoštevamo
dva pomembna dejavnika –
primerno shranjevanje in primerne
razstavne vitrine –, v veliki meri
zmanjšamo dejavnike, ki vplivajo na
nadaljnje propadanje predmetov.

7. Razstavne vitrine
Pri predmetih, izdelanih iz srebra ali
zgolj posrebrenih, je zelo
pomembno tudi njihovo
razstavljanje, saj primerne razstavne
vitrine preprečujejo ponovno
korozijo. Vitrine tako ne smejo
vsebovati škodljivih materialov,
izjemnega pomena pa je tudi
zrakotesnost. Če vitrine niso
zrakotesne, uporabimo za
uravnavanje relativne vlage silika
gel in tudi sredstva za zmanjševanje
koncentracije žveplovih plinov, ki
prihajajo iz okolja in samih
predmetov. Taka materiala sta
cinkov oksid in aktivno oglje.
Razstavne vitrine za predmete iz
kositra morajo predvsem
preprečevati mehanske poškodbe.
Še posebej je treba biti previden pri
rednem razpraševanju, ki lahko
povzroča nadaljnje poškodbe.
Najprimernejše so police iz stekla
ter seveda čim večja zrakotesnost
vitrin, kar v veliki meri onemogoča
dostop prahu v njihovo notranjost.

8. Zaključek
Uspešnost poliranja je odvisna od
vrste tekočine, abraziva in
materiala, na katerega nanašamo
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pasto. Rahlo korodiran predmet
lahko očistimo zgolj s krpico,
namočeno v ustrezno tekočino –
destilirano vodo, etanol ali aceton,
ki ne vsebuje nobenega abrazivnega
sredstva. Močno korodirani
predmeti pa zahtevajo kombinacijo
različnih tehnik. Najprimernejša so
tista sredstva, ki najmanj
poškodujejo površino kovine. Pri
poliranju kovinskih predmetov se
moramo zavedati, da so bili v
svojem življenju neprestano
izpostavljeni ciklom korodiranja in
poliranja. Zaradi teh naravnih
procesov, ki so pogosto tudi
poškodovali površino, se mora
konservator-restavrator odločiti, ali
bo poiskal t. i. zgodovinski videz
predmeta, ki ga predstavlja patina,
ali pa bo posnemal podobo
predmeta v času, ko je prišel iz
delavnice.
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