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V konservatorskem središču ŠČIT, smo v obravnavo prevzeli 

koščeni ročaj antičnega noža z železno sredico, ki je bil izkopan 

leta 2019 na območju Erjavčeve ceste v Ljubljani, pod vodstvom 

Martina Horvata. 

Predmet je bil lokalno prekrit s prstjo, železni del pa z aktivno 

korozijo. Kost se je na eni strani ločila od železa in razpadla na dva 

dela. Na drugi strani pa je bila zaradi aktivne korozije lokalno 

močneje pritrjena nanj. Soočeni smo bili z vprašanjem kako 

najbolje zadostiti potrebam obeh materialov. Ker je bil del ročaja 

že ločen od železne sredice, drugi pa le delno pritrjen, smo se 

odločili, da bomo predmetu zagotovili najboljšo zaščito, če koščeni 

del v celoti ločimo od železa. 

Slika 3: Stanje predmeta po posegu (foto: Zala 

Rebernak)

Slika 1: Stanje predmeta pred posegom (foto: Zala Rebernak)

Slika 2: Železno jedro z ostankom koščenega ročaja 

(foto: Zala Rebernak)

Konservatorsko središče ŠČIT, 

Muzej in galerije mesta Ljubljane 

Ta postopek smo izvedli s skalpelom, pri čemer smo pazili, da 

predmetu povzročimo čim manj škode. S kovinskega dela nam je 

večino kosti uspelo odstraniti v enem kosu. Manjšega ostanka 

nismo odstranjevali. S koščenih delov ročaja smo nečistoče 

odstranjevali z destilirano vodo z vatenko, na predelih s tršimi 

skorjastimi nečistočami pa s skalpelom. Prst v notranjosti 

dekorativnega vzorca smo odstranjevali z iglo. Dele kosti, ki so 

ostali pritrjeni na železo smo utrdili z 10% raztopino Paraloida B72 

(Samson Kamnik) v acetonu (Merkur). Železni del smo peskali s 

korundnim peskom, da smo z njega odstranili korozijske obloge. 

Trše dele smo brusili s turbinskim mikromotorjem pri čemer smo 

pazili, da ohranjamo originalno površino z namenom kasnejšega 

prileganja koščenih delov ročaja. Iz železnega dela smo globinsko 

izpirali kloridne ione s prekuhavanjem v destilirani vodi. Njihovo 

stanje smo preverjali z enakima deležema 4% dušikove kisline 

(Merck) in 4% srebrovega nitrata (Merck). Po razsoljevanju smo 

ga posušili in ga premazali z mešanico svetlega in temnega tanina 

(Samson Kamnik) v razmerju 4:1, pri čemer sta bili obe mešanici 

10%. Nato smo ga 24 ur sušili v vakuumskem sušilniku pri 

temperaturi 80 stopinj celzija in podtlaku 1000 mbar. Zatem smo 

ga lakirali z impregnacijo pod tlakom z raztopino Paraloida B72 

(Samson Kamnik) v ksilenu (Gram-Mol). Po lakiranju smo 

predmet zlepili v celoto s 15% raztopino Paraloida B72 (Samson 

Kamnik) v acetonu (Merkur). Ko je topilo izhlapelo, smo 

izpostavljene železne dele zaščitili z vtiranjem mikrokristaliničnega

voska (Revivo) raztopljenega v white spiritu (Samson Kamnik). Po 

končanem postopku smo ga zapakirali v primerno hrambeno

embalažo s silika gelom (Samson Kamnik) za ohranjanje suhe 

mikroklime, z namenom preventivne zaščite železa. 

Za razstavitev ročaja smo se klub tveganju odločili zato, da smo 

lahko obema materialoma nudili najvišji možni nivo zaščite. 

Tovrstne odločitve je potrebno prilagoditi posameznemu predmetu, 

saj univerzalne rešitve na žalost ne obstajajo. 
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