
Restaurátori dokumentáció

A Szennai Skanzen festett ládája

9734. Láda

Készítéstechnikai leírás:  A bútortest alapanyaga fenyőfa, lábai tölgyfából vannak. A fenyő

oldalak  enyves  ragasztással  tömbösítettek.  Oldalai  fecskefarkas  csapolással  vannak

összeillesztve. Belsejében láda-fia található. Frontoldalán kétoldalt profilozott díszítmény fut

végig.  A vas  zárszerkezet  és  a  kulcspajzs  hiányzik  a  tárgyról.  Fedelének  élein  (kivéve  a

hátsón) nútolt heveder található. Hátoldala és feneke gyalulatlan. Fedele 2 db a hátsó fal élébe

ütött kovácsolt vas zsanérral van rögzítve. Frontoldalán 2 db mezőre felosztott virágmintás

díszítmény látható, valószínűleg egy sárközi bútorközpont terméke.

1. ábra. Restaurálás előtti állapot 2. ábra. Restaurálás utáni állapot

3. ábra. Szilárdításra váró tölgy lábak 4. ábra. Ládaszerkezet tisztítás leőtti 
állapota



Megelőző állapot: Felületét légköri és humán szennyeződések borítják. Az öregedés-száradás

következtében  az  illesztések  (frontoldal,  teteje  és  az  alja)  a  fenyődeszkák  között  rések

keletkeztek. Rovarrágások nyomai szórtan láthatóak a tárgyon. A lábai erősebben sérültek, a

használat  és a rovarrágások, kisebb penészes fertőzés miatt  sérülékeny,  hiányos.  A fedél a

csapolások mentén a nem rendeltetésszerű használat miatt több helyen sérült. A tárgy festése

hiányos, pereg.

Restaurátori beavatkozás: 

Festékmegkötés:

Tisztítást megelőzően a festett felület pergő részeit japán papírral fedtük le, amit halenyvvel

kötünk rá.  Száradást  követően precíziós  vasalóval  rögzítettük  a  pergő darabokat.  A papír

visszaszedése nedvesítéssel történt. 

Tisztítás:

A repedésekbe sűrített levegőt fújva, porolóecsetet használva, állandó vákuum hatás mellett

került sor a száraz tisztításra. 

A  nedves  tisztítást  először  a  natúr  fa  felületen  alkalmaztuk.  Zsíralkohol  szulfát  5  %-os

desztillált  vizes  oldatával  tisztítottuk  a  felületet,  azonnali  nedves  áttörléssel,  majd  száraz

törléssel.  A  festett  felületet  ugyanezen  anyag  habjával  tisztítottuk  meg  folyamatos

visszatörléssel, majd oldószer keverékkel is tisztítottuk a tárgyat, a leggyengébb oldószerrel

kezdve  (alkohol  desztillált  vizes  oldata)  haladtunk  a  megfelelő  oldószerkeverék

kiválasztásáig, amit lokálisan, azonnali visszatörléssel vittünk fel a felületre.

4. Ládafedél zsanérok restaurálás előtti 
állapota

5. ábra. Ládafedél zsanérok restaurálás utáni 
állapota



A fém alkatrészeket eltávolítottuk a tárgyról, ezt követően mechanikusan letisztítottuk róla a

korróziós termékeket drótkefe és üvegceruza használatával.

Ragasztás-kiegészítés:

Mivel  szabadtéri  kiállítási  körülmények  közé  kerül  a  tárgy,  ezért  poli-vinil-acetát  alapú

ragasztó  felhasználására  került  sor.  A  csapolások  illesztései  közé  előnedvesítve

ragasztóanyagot juttattunk be, majd szorítóhatás alá helyeztük. Kiegészítéshez az eredetinek

megfelelően fenyőfát  használtunk fel.  A hevederlécek faszeg hiányosságai  is  kiegészítésre

kerültek. Megerősítésre kerültek a zsanérok heggesztéses eljárással.

Szilárdítás:

A lábak Paraloid B72 acetonos oldatával kerültek szilárdításra. Eleinte 5-7 %-os, majd idővel

sűrűbb, 15 %-os oldatba helyezve végeztük el a folyamatot.

Retusálás:

A natúr fa színű kiegészítéseket vizes páccal színeztük, ecseteléses eljárással. 

A  beilleszkedő  retusálást  ecseteléses  eljárással,  temperával  készítettük  el,  helyenként

visszakoptatva,  ügyelve  arra,  hogy esztétikailag  helyreállítsuk  a  sérüléseket,  de ne tegyük

újszerűvé a tárgyat.

A retusálás előtt, és a festés közben Paraloid B67 lakkbenzines oldatával vontuk be a felületet,

így megvédve az eredeti és a retusált rétegeket. 

6. ábra. Heveder – profil léc ragasztás előtti
állapota

7. ábra. Konzervált záralkatrész



A konzervált fém alkatrészeket vizes bázisú matt fekete festékkel vontuk be, ezzel elzárva a

levegő páratartalmától.

Konzerválás:

A  natúr  fa  felületeket  Xylamon  oldószeres  konzerválóanyaggal,  ecseteléses  eljárással

kezeltük.

A fém felületeket tisztítást követően rozsdaátalakító szerrel kezeltük (würth).

1964.147.1. Swarcvaldi óra

Készítéstechnika:

Alapanyaga: fenyőfa korpusz, vas-acél és réz alkatrészek, enyvezett kréta alapozású 
óraszámlap, festett díszítéssel. A szerkezet külső váza fenyőfából készült asztalosmunka. Az
óraszerkezetet órás mester készítette. A számlap felületét enyves krétázással alapozták, majd
pigment és száradó olaj keverékével dekorálták. A fém alkatrészek húzással, esztergálással, 
öntéssel készültek.

Megelőző állapot:

Felületét légköri és humán szennyeződések borították. Az öregedés-száradás következtében 
az illesztések között rések keletkeztek. Rovarrágások nyomai szórtan láthatóak a tárgyon. A
szerkezetet összefogó korpusz a száradás-rovarrágás következtében szétesőfélben volt, az
illesztések elengedtek. Hiányzott a jobb oldali fedőlap. A fém alkatrészek korrodálódtak, a
vasak oxidálódtak, a réz alkatrészeken előfordult kloridos korróziós termék is. Az óra
számlapja repedezett, a festés az alapozással együtt több ponton erősen pergett, 
visszarögzítésre szorult. Utólagos beavatkozásként lyukak keletkeztek a tárgyon.

8. ábra. Tisztítás közbeni állapot 9. ábra. Restaurált láda retusált állapotban 
fedélvisszaillesztéssel



Tisztítás:

A tisztítást egy szerkezeti bontás előzte meg. A szétszedhető csapolásokat bontani kellett. Így
különválasztható lett a számlap, az óraszerkezet korpusza, és az óraszerkezet a lánccal és az
órasúlyokkal. A repedésekbe sűrített levegőt fújva, porolóecsetet használva, állandó vákuum
hatás mellett került sor a száraz tisztításra.
A nedves tisztítás: Zsíralkohol szulfát 5 %-os desztillált vizes oldatával tisztítottuk a felületet,
azonnali nedves áttörléssel, majd száraz törléssel. A réz alkatrészek tisztítását citromsavval
végeztük el, majd alkoholos áttörléssel folytattuk. A vas óraszerkezeti alkatrészeket 
fémtisztára tisztítottuk.

10. ábra. Restaurálás előtti állapot 11. ábra. Restaurálás utáni állapot

12. ábra. Tisztítás előtti állapot 13. ábra. Tisztítás utáni állapot



Ragasztás-kiegészítés:

Mivel szabadtéri kiállítási körülmények közé kerül a tárgy, ezért poli-vinil-acetát alapú
ragasztó felhasználására került sor. Kiegészítéshez az eredetinek megfelelően bükkfát
használtunk fel.
A számlap hiányosságainál töltött poliészter műgyanta felhasználására került sor a klimatikus 
viszonyok miatt.

Festék megkötés:

A teljes felületen enyves-japánpapíros fedést követően hőközléses préshatással rögzítettük az
alapozott-festett felületet, majd a japán papírt nedvesen eltávolítottuk a felületről.

Szilárdítás:

Az erősen rovarrágott felületek Paraloid B72 acetonos oldatával kerültek szilárdításra. Eleinte
5-7 %-os, majd idővel sűrűbb, 15 %-os oldatba helyezve végeztük el a folyamatot.

14. ábra. Szerkezeti bontás a munkálatok 
megkezdése előtt

15. ábra. Óramutatók és alkatrészeik 
tisztítás előtt

16. ábra. Óraszerkezet oldalának 
rekonstrukciója

17. ábra. Mutatók restaurálást követően



Retusálás:

A natúr fa színű kiegészítéseket szeszes páccal színeztük, ecseteléses eljárással. A festett
felületet temperával retusáltuk, majd Paraloid B67 lakkbenzines oldatával felületkezeltük.

Konzerválás:

A natúr fa felületeket Xylamon oldószeres konzerválóanyaggal, ecseteléses eljárással vontuk
be.

A megvalósítás szakmai vonatkozásai 

és eredményességének elemzése

A Szennai Skanzen festett ládáján alkalmazott beavatkozások megfelelnek a szabadtéri 

néprajzi múzeumoknál elfogadott etikai elvárásoknak, a felhasznált anyagok tartósak, a 

nagyobb hő és páratartalom ingadozásnak is jól ellenállnak. Esztétikai és szerkezeti 

szempontból is fontos volt ez a beavatkozás, a műtárgyak állapota így hosszú távra biztosítva 

van.

18. ábra. Számlap a kissebb kiegészítések 
előtt

19. ábra. Számlap a kiegészítésekkel 
retusálás közben



A látogatók a restaurálás követően teljes esztétikai élménnyel gazdagodhatnak, mert a 

mostani megjelenés az eredeti állapotot tükrözi. A beavatkozást követően az óra az 

enteriőrben, a láda pedig az újonnan elkészült látványtárban kerülnek kiállításra.

Az elszámolás elektronikus formátuma itt érhető el:

hungaricana.hu

Szentendre, 2020-11-30

 Hugyecsek Balázs
állományvédelmi felelős

Szabadtéri Néprajzi Múzeum

20. ábra. Restaurált óra az 
enteriőrben

21. ábra. Restaurált festett láda a szennai 
látványtárban


