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V okviru projekta Abolicija- širjenje dostopnosti za dediščino smo v letu 2019 konservirali-restavrirali predmet iz 
Potočnikove zbirke z inventarno številko 510:LJU;0058637, latenski meč z ohranjeno nožnico. 

Narodni muzej Slovenije je meč leta 2007 sprejeli v konservatorsko-restavratorsko obravnavo. Sonja Perovšek je takrat 
na meču izvedla sledeče postopke: peskanje korozijskih produktov, razsoljevanje, kitanje z Aralditom 129, zaščito 
površine s taninom, lakiranje z Bedacrilom in voskanje. Predmet je po posegu utrpel večjo mehansko poškodbo-zlom, ki 
je sčasoma korodiral. 

Za podrobnejše informacije o zlomu in o zgradbi smo predmet na Inštitutu za metalne konstrukcije rentgenizirali. Meč 
smo morali znova konservirati-restavrirati. Premaze smo odstranili s kopeljo iz acetona, nato pa predmet znova 
razsoljevali. S peskanjem, z gumijastim brusnim nastavkom in mikromotorjem smo delno odstranili stare oslabljene kite 
na prelomu in po površini, z jeklenim pa smo zbrusili še nekaj magnetitne skorje v prid detajlom na nožnici ob predelu 
branika. 

Meč smo zopet zaščitili s premazom iz tanina, izsušili in lakirali z impregnacijo pod tlakom v 7-odstotni raztopini 
Paraloida B72 v ksilenu. Prelom smo pravilno naravnali in znova spojili z Aralditno smolo. Najbolj moteče poškodbe smo 
zakitali z lahkim akrilnim kitom za les (Akrilin, Belinka) in prilagodili barvni odtenek celoti. Meč smo še segrevali in voskali 
z mikrokristaliničnim voskom. Za predmet smo izdelali hrambeno embalažo iz estrudiranega polistirena, ter meč skupaj s 
silica gelom vakuumsko zvarili v neprepustno folijo. Embalaža služi kot stabilna opora meču v primeru udarcev v 
prihodnosti, silica gel pa predmet ščiti pred vlago.

Slika 1: Stanje predmeta, razvidno iz kataloga Ljubljanica, 
kulturna dediščina reke, Ljubljana 2009, str. 223.

Slika 2: Stanje predmeta ob prevzemu v konservatorsko-
restavratorski poseg. (foto: Helena Pucelj Krajnc)

Slika 3: Fotografija rentgenskega filma s predmetom. 
(foto: Helena Pucelj Krajnc)

Slika 4: Stanje predmeta med naravnavanjem preloma. 
(foto: Helena Pucelj Krajnc)

Slika 5: Stanje predmeta po rekonstrukciji. (foto: Helena 
Pucelj Krajnc)

Slika 6: Stanje predmeta po rekonstrukciji-hrbet. (foto: 
Helena Pucelj Krajnc)


