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PJESA E DYTË
MATERIALET INORGANIKE

(METALET)

KREU VIII

METALET

Ruajtja e objekteve të muzeut, prej metali përbën një botë më
vete. Metalet formojnë një grup heterogjen. Pothuajse të gjithë
metalet i nënshtrohen gërryerjeve (korrezionit) d.m.th. një humbje
të vetive të tyre metalike me formimin e larzimeve minerale. Këto
prishje shkaktohen nga një seri reaksionesh kimike ose elektro-
kimike dhe prishja mund të jetë e ngadaltë ose e shpejtuar, sipas
natyrës së metalit dhe kushteve ku objekti është i ekspozuar.
Gërryerja e metaleve shoqërohet me ndryshimin e pamjes së tyre,
që tërheq vëmëndjen mbi proçesin kimik në fillim, dhe sa më i
shpejtë të jetë trajtimi objektit, aq më të mëdha do të jenë mundësitë
për t’i ruajtur të pa prishur.
Për të ndaluar gërryerjen, duhet të zbulojmë shkakun. Ky i fundit
shkaktohet nga prania e një elementi aktiv, që ka formuar me metalin
një kombinim kimik dhe nuk mund të largohet veçse me një kundër-
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sulm, të realizuar në laborator nën kontrollin shkencor, që sjell me
vete  ndryshime të tjera kimike dhe jep të gjitha garancitë e
kërkuara. Efekti i një trajtimi të këtij lloji  mund të jetë spektakolar,
ashtu sikundër një objekt i mbuluar  me larzime të mëdha minerale
rigjen cilësinë e tij  metalike origjinale, por trajtimi kimik sjell
medoemos ndryshime skajore. Shpesh  herë  është e mundur për
njeriun praktik të aftë që të heqë gërryerjen pa sakrifikuar
ekspozimin e sipërfaqes së  mineralizuar dhe ka shumë raste që
kjo mund të ngjasë. Janë natyra dhe gjendja e objektit, që do të
përcaktojnë kufirin e lirisë së veprimit të lirë dhe masën në të cilën
qëndrueshmëria mund të ristabilizohet me një sakrificë sa më të
vogël.
Në fakt ka tre metoda për trajtimin e metaleve të gërryera;
solventët, reduktimi kimik ose elektro-kimik dhe metoda veças;
por është e dukshme se ato nuk përjashtojnë njëra tjetrën dhe ka
raste që  mund të kombinohen. Ndodh që suksesi i përdorimit të
solventeve dhe metodave të reduktimit varet nga aplikimi i disa
formave të trajtimit mekanik, fshirja me furçë, larja, etj., dhe në
shumë raste rezultatet më të mira arrihen duke kombinuar të tre
metodat. Metalet kanë  karakteristika vetiake; ata janë të ndjeshëm
ndaj reaktivave kimike të  ndryshme, gërryhen në mënyra të
ndryshme dhe shkaktojnë lloje të ndryshme larzimesh, që duhen
identifikuar dhe studiuar para se të vendoset metoda më e mirë e
trajtimit. Metodat kimike me përdorimin e solventeve specifike
duhet të përshkruhen për çdo metal në veçanti. Përkundrazi,
metodat mekanike mund të aplikohen në mënyrë që përshkrimi i
tyre të përbëjë një hyrje për studimin e veçantë të metaleve të
ndryshme.
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Ekzaminimi fizik është qënësor në zgjedhjen e trajtimit për të
aplikuar. Veprohet, duke përdorur një lupë dhe kur paraqitet nevoja,
duke e ndihmuar me një gjilpërë, ose kur kemi të bëjmë me një
metal prej hekuri, përdorim një magnet. Është e nevojshme që më
parë të krijohet një ide mbi shpeshtësinë dhe regullsisnë e shtresës
së larzimit, të fortësisë së metalit, qëndresës dhe të pranisë së
stolive. Në mënyrë të veçantë duhet të kihen parasysh detajet e
imta dhe çarjet. Për të zbuluar praninë e stolive të fshehura, në
rastet kur metali është shumë i gërryer, mund të jetë e nevojshme
të bëhet radiografia. Mënyra e trajtimit bazohet mbi këtë ekzaminim
paraprak.
Për aplikimin e metodave të rekomanduara do t’i përmbahemi
tekstit, por vetëm njohuritë, përvoja dhe shkathtësia e operatorit
do të lejojnë vendimin, në rrethana të përcaktuara, nëse metoda e
sugjeruar është efektivisht më e mira.
Po t’i konsiderojmë metalet si materiale të thjeshta, do të shohim
se pak prej tyre gjenden në natyrë në gjendje të pastër, jo të
kombinuar. Normalisht, ato paraqiten në kombinim me elemente
jo metalikë në formë mineralesh, që përbënë mineralet nga ku ato
duhet të nxirren me anën e tretjes (shkrirjes). Pra, janë mineralet
ato që përfaqësojnë format e qëndrueshme në gjendjen natyrale
dhe është drejt këtyre formave minerale që metalet kanë prirje për
t’i kthyer, sidomos kur janë të groposura në dhe për një kohë të
gjatë.
Është parë se, një metal sa më lehtë çlirohet nga minerali i ti, aq më
i qëndrueshëm është. Kështu kallaji metalik, i fituar me një konsum
minimal energjie, duke u nisur nga oksidi (kasiteriti), ka më pak
prirje për t’u rioksiduar se bakri. Nga shkaku i kësaj qëndrueshmërie
relative kallaji është përdorur në fillim të epokës tonë së paku, si
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mbulues mbrojtës i enëve prej bakri dhe në këtë formë është ruajtur
në gjendje të shkëlqyeshme.
Kur një metal është i groposur nën dhe shkalla e gërryerjes së tij,
është në përpjestim me aciditetin dhe me porozitetin e dheut, si
dhe me kripërat e tretëshme që gjenden aty në gjendje natyrale.
Në prani të lagështirës këto kripëra bëhen elektrolite dhe përçojnë
rrymën elektrike. Gërryerja e metaleve në fakt është një fenomen
elektro-kimik. Mund të matet fuqia e rrymave elektrike që
përshkojnë një metal që grryen dhe duke i krahasuar këto matje
me shkallën e grryerjes, ndryshimet e peshës, etj., mund të
vërtetohet se tërësia e ciklit të komplikuar të grryerjes varet nga
parimet elektro-kimike.
Metalet e groposura nën dhe dhe ato që kanë pësuar më parë një
farë shkalle të grryerjes, bëhen poroze në sipërfaqe dhe nga ky
shkak mbajnë gjurmë të kriprave. Shpesh këto kripëra gjenden të
veshura në larzime të qëndrueshme, që përbëjnë një cipë, por
ekspozimi në lagështi dhe ndaj oksigjenit ka rrezik që të ringjallin
aktivitetin shkatërrues që shkakton çpime të sipërfaqes dhe
shtrembërime të rënda. Por metalet reagojnë ndryshe kundrejt jo-
metaleve. Disa herë, mineralet e sipërfaqes zhvillohen në mënyrë
progressive në dëm të nyjeve (bërthmave) metalike. Në raste të
tjera, mineralizimi është i lidhur mirë dhe i qëndrueshëm e ka prirje,
pas zhvillimit të tij të parë, që të pengojë çdo ndryshim të mëtejshëm.
Kur ky zhvilim është bërë ngadalë dhe në mënyrë të njëllojtë. Ai
respekton kompleksitetet e formës dhe të stolisjes dhe njëkohësisht
mund të pasurojë obektin me anë të ngjyrës të endjes së patinës.
Një patinim që është formuar ngadalë, disa herë  mund të përbëjë
një provë vjetërsie dhe një patinim i bukur ndikon gjithnjë mbi
vlerën tregtare të objektit. Prandaj duhet të kemi parasysh, për
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objektet prej metali, ruajtjen e patinimit të tyre, kur ky përbën një
provë të moshës dhe ka vlerë estetike. Patinimet prej bronzi kinez,
që janë  formuar gjatë kohës në ujë dhe pothuajse pa kripëra të
tretshme, kanë një tërheqje të përballueshme për koleksionistin.
Por rreziku qëndron në faktin se patinimet minerale që në  pamje
duken të qëndrueshme, mund të mos jenë më të tillë, kur gjenden
të ekspozuara ndaj lagështirës dhe kur gërryerja bëhet aktive disa
herë është shumë e vështirë që të hiqen pa prishur seriozisht pamjen
e sipërfaqes.
Megjithatë qëndrimi nën tokë nuk është aspak qënësor për
gërryerjen e metaleve. Edhe kur objektet janë të ruajtura brenda
një godine, mjafton të ketë lagështi dhe oksigjen dhe sipërfaqja e
tyre mbulohet me një shtresë oksidimi. Rezultatet e sulmit të gazit
sulfuror të pranishëm në atmosferën industriale shfaqen më me
shpejtësi dhe prodhojnë një cipë të errët të sulfurit, që quhet
“ternissure” (heqje shkëlqimi). Por prishjet e shaktuara nga oksidet
dhe nga sulfuret janë thjesht sipërfaqsore dhe mund të trajtohen
me lehtësi.
Metalet e përdorura në lashtësi janë pakësuar në numër. Ato janë;
ari, argjendi, bakri, plumbi, kallaji dhe hekuri; por ato janë të përzier
ndërmjet tyre për të formuar disa lidhje. Kështu elektrumi (një lidhje
e arit me argjendin) është më i shpeshtë se ari i pastër; argjendi i
vjetër ka  gjithmonë bakër. Bakri dhe kallaji lidheshin qëllimisht
për të bërë bronzin, që ishte më i vlefshëm, të cilit i shtohej një sasi
plumbi. Por kemi provën se metalurgët e parë nuk e dallonin gjithjnë
kallajin nga plumbi; analizat disa herë e tregojnë praninë e njerit
dhe të tjetrit ose edhe një epërsi të plumbit, atëherë kur ky nuk
mund të prodhonte veçse një lidhje më pak të përshtatshme për
qëllimin e duhur. Disa nga shembujt më të vjetër të bronzit UR në
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Kaldea kanë një sasi kaq të dobët kallaji, saqë duket e dyshimtë
që kjo përmbajtje të ketë qenë qëllimisht. Përdorimi i termit bronz,
në këtë rast, mund të krijojë konfuzione. Plumbi dhe kallaji kanë
qenë të lidhur që në kohët e lashta.
Bakri dhe zinku lidheshin qëllimisht në epokën romake për
prodhimin e monedhave; Në qytetërimet primitive në Kinë gjejmë
raste të veçuara fakfuni. Fabrikimi i çelikut është një mënyrë veprimi
relativisht moderne, por karbonati i hekurit është zbuluar shumë
më parë se farkëtimi i armëtarit, ku hekuri rrihej me ngjyrë në prani
të qymyrit dhe shndërrohej në çelik, që përbënte një lidhje më të
mirë se të gjitha të tjerat për fabrikimin e teheve të shpatave. Një
shndërrim i tillë, i fituar rastësisht, na jep një bazë historike për
tehet e famshme të shpatave të  përrallave dhe të legjendave.
Përshkruam gërryerjen e metaleve si një fenomen elektro-kimik.
Kjo mund të provohet atëherë kur dy metale të ndryshëm janë në
kontakt, në prani të një solucioni kripor përçues. Kjo përbën
elementet qënësorë të një qelize elektrike të thjeshtë. Në këto
kushte, gërryerja sulmon në mënyrë preferenciale metalin më të
dobët, ndërsa metali më fisnik qëndron në sajë të “mbrojtjes
katodike”. Duke bërë këtë eksperiment me çifte të ndryshme
metalesh, shihet se metalet mund të klasifikohen sipas fisnikërisë
së tyre, që nga ari deri tek hekuri, duke kaluar nga argjendi, bakri,
plumbi, kallaji, duke sakrifikuar gjithnjë metalin më të dobët në
prani të një elektriciteti kur ky  është vënë  në kontakt me një metal
që zë një vend më të lartë në serinë. Një shembull interesant i
mbajtjes në jetë me anë të mbrojtjes katodike jepet në rastin e
llampës prej argjendi, të brishtë por të paprekur, të zbuluar në Ur
në Kaldea në një grumbull lampash prej bakri. Fakti që llampa
prej argjendi ka qëndruar është kuptimplotë dhe gjendja e llampave
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të bakrit ishte e një natyre  që mund të konfirmonte se ato ishin
gërryer në mënyrë preferenciale, sipas teorisë. Për të njejtin shkak,
disa herë gjejmë larzime të shkëlqyeshme prej bakri ose prej lidhjesh
prej bakri të mbetura të paprekura në shpatat ose në thikat prej
hekuri të ndryshkura, duke qenë hekuri, në raport me bakrin, metali
më i ulët.
Nuk është vetëm bashkimi i dy metaleve të ndryshëm, që shkakton
ndryshimin elektro-kimik. Në lidhjet me dy ose më shumë metale,
si bakri dhe kallaji që përbëjnë bronzin, ndjeshmëria ndaj gërryerjes
është më e madhe se për metalet e pastra dhe menjëherë fillon
prishja e bronzit, që zhvillohet  më me shpejtësi se ajo e bakrit. Në
të njejtën mënyrë, argjendi i lidhur gërryhet më shumë se argjendi i
pastër.
Në fakt konstatojmë se, duke u trajtuar një objekt që ka pamjet e
një bronzi të gërryer, në realitet kemi të bëjmë me argjend të lidhur,
përbërësi më i ulët i të cilit (bakri), duke u gërryer në mënyrë
preferenciale, ka mbuluar metalin e bardhë me një depozitim të
gjelbërt të shpeshtë, që fsheh natyrën e vëretë të lidhjes. Në raste
të kësaj natyre, mund të aplikohet një trajtim për heqjen e larzimeve
të gjelbërta. Ky trajtim do të tregojë argjendin që ka poshtë, pamja
e të cilit do të jetë e pasuruar në përjashtim me sasinë e bakrit të
eliminuar nga lidhja në proçesin e gërryerjes.
Nga këto konsiderata rezulton se metalet e ndryshme paraqesin
një potencial elektrik të ndryshëm në raport me një elektrolit që e
rrethon. Qysh këtu mund të kuptojmë se po mundëm të të
përcaktojmë potenciale të ndryshme mbi një metal të vetëm (p.sh
me anë të përfshirjeve lokale në sipërfaqe të ndryshimeve të
porozitetit dhe të përqëndrimit të elektrolitit etj) do të shkaktojmë
një rrymë elektrike, që do të vendoste një formë dekompozimi
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elektrolitik. Është parë se ky fenomen shpjegon, në njëfarë mase,
format më të rënda të gërryerjes, si ndryshku i hekurit dhe sjellja e
metaleve të ekspozuara ndaj veprimit periodik të ujit të kripur.
Megjithatë ka një aspekt më përforcues të fenomenit që tregon se
një aksident që ka ndodhur, jo nën tokë.
Një etiketë prej zinku e pikturuar ishte e vendosur në një dollap
mbi një pjatë argjendi të gërryer. Siç duket dollapi ka qenë i lagur
dhe shtresa e gërryerjes së argjendit ka mundësi të veprojë si një
elektrolit. Pas disa viteve, u pa se etiketa ishte shkatërruar, pak
nga pak mbi pjatë dhe se mbeturinat gjendeshin në një lëng të
qartë (të kthjelltë), që ishte rezultati i dukshëm i shpërbërjes së
etiketës. Lëngu u pa se ishte klorur zinku dhe duke e hequr u pa se
në vendin e kontaktit, argjendi ishte i reduktuar, nga klorur i argjendit
i patejdukshëm, në metal të pastër të shndritshëm. Meqë zinku
metalik është një metal më pak fisnik nga të gjithë ato që ruhen në
muze, ky reaksion i thjeshtë, duke bërë disa ndryshime, mund të
aplikohet shumë mirë në laborator për të trajtuar objektet metalike
të prishura nga gërryerja. Kjo metodë njihet me  emërtimin reduktim
elektrolitik.
Metodat e reduktimit: Reduktimi elektrokimik
Metoda standard përfshin përdorimin e zinkut dhe të sodës
kaustike. Reaksioni bëhet në një enë prej hekuri ose të zmaltuar
dhe në të nxehtë. Nxehtësia favorizon reaksionin kimik dhe lejon
arritjen e rezultatit me shpejtësi.
Materialet
Zinku përdoret në formën e kokrrave ose në formë pluhuri i trashë,
në mënyrë që lejojë një  sipërfaqe të gjerë të kontaktit me objektin
që do të trajtohet. Mund të përdoret gjithashtu në formën e leshit
të zinkut, me të cilin mbështillet objekti. Pluhuri i zinkut në përgjithësi
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është më pak i dobishëm, sepse ka prirje për t’u grumbulluar. Zinku
në kokrriza mund të gjendet në treg, por mund ta pregaisim edhe
vetë, duke ngrohur metalin në një tigan (ai shkrihet  në temperaturën
419 oC) dhe duke e derdhur nga lart, pas shkrirjes në një enë me
ujë të ftohtë. Po të duam pluhur, zinku plurëzohet në kokrriza në
një havan prej hekuri derisa të fitohen grimca të trashësisë së
dëshiruar, të cilat kalohen në një  sitë prej rreth 100 thyesash për
cm2, që na jep një pluhur të grimcuar mjaft hollë për veprimet më
delikate. Avantazhi i leshit të zinkut është se ai  siguron me anë të
mbështjelljes një kontakt elektrik të mirë; përkundrazi, leshi fsheh
objektin gjatë vazhdimit të trajtimit dhe e bën më të vështirë
kontrollin e përparimit të shkaktuar nga reaksioni.
Kokrrat e sodës kaustike të tregut shkrihen në ujë dhe përdoren si
elektrolit. Përqëndrimi i solucionit nuk duhet të zbresi në % (100
gr në një litër ujë). I vënë në kontakt me një tepricë zinku, ky
solucion do të shterojë pas një gjysëm ore ngrohje, d.m.th. atëhere
kur zhvillimi i hidrogjenit, që  është  faktori i reduktimit, do të
mbarohet. Për këtë arsye në përgjithësi përdoren solucione më të
forta, që shkojnë deri në 20% për të trajtuar objekte të gërryera
shumë. Është më mirë që, kohë pas kohe, të ripërtrihen solucionet
sesa të punohet me solucione të një  përqëndrimi më të lartë se
20%.
Teknika e veprimit
Objektet si sëpatat, hekurat për të qitur dhe instrumenta të tjera të
kësaj natyre, vendosen në një enë prej hekuri dhe mbulohen me
zink të grimcuar në kokrriza. Pastaj nga lart derdhet solucioni i
sodës kaustike dhe çohet lëngu për zierje për rreth një orë me
ndihmën e një beku Bunsen, më mirë në kanë (brokë), sepse avujt
që zhvillohen janë irritues. Gjatë kësaj kohe, shtohet ujë i distiluar,
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sipas nevojës, për mbajtjen e vëllimit të solucionit në një nivel të
përhershëm. Objektet që kërkojnë kujdes të madh, siç janë “fibjet”,
mbulohen me pluhur zinku pastaj me një solucion 10% të sodës
kaustike dhe ngrohen për një orë mbi një banjo avuli, duke patur
të njejtin kujdes për të mbajtur të përhershëm vëllimin e solucionit.
Një trajtim i tillë ka për efekt që të zbusi larzimet. Në rastin e
bronzeve, ngjyra e gjelbërt zhduket dhe mund të heqim një pjesë
të madhe të depozitimit metalik, i cili i ruan të gjitha detajet, duke e
fshirë me furçë pjesën nën një rrymë uji. Kur sipërfaqja metalike
nuk është krejtësisht e pastër, duhet të përsëritet reduktimi me në
përgatitje të re të zinkut dhe të sodës kaustike. Nuk mund të lihen
mbeturina të oksidit të zinkut të pareduktuar, sepse ato përmbajnë
gjurmë të klorit dhe e vetmja mënyrë për t’i hequr është vazhdimi i
reduktimit të pasuar me fërkimin me furçë dhe me larje. Kur lejojmë
mbetjen e gjurmëve të korit, proçesi i gërryerjes do të rifillojë
patjetër herët ose vonë. Në disa raste, mbetjet e oksidit mund të
gjenden të mbuluara me një cipë të bakrit  metalik, që do ta
vështirësojë mënjanimin e tyre. Megjithatë, këto cipa të bakrit
formohen më me vështirësi kur reduktimi bëhet me anë të zierjes,
nga shkaku i tundjes, që shkakton në solucion.
Në rastet kur larzimet e mbeturinave mund të hiqen edhe me anë të
një furçe prej xhami ose çeliku, duhet të kruhen. Ky veprim që
shpesh kërkon shumë durim, bëhet me shikimin me lupë, me një
gjilpërë të pajisur me një dorezë. Kalohet mbi të gjitha sipërfaqen
e objektit, duke kaluar në zona të vogla, për të kruajtur mbetjet e
larzimeve dhe për të veçuar shpimet prej lënde të bardhë në të
blertë (klorur bakri) që ato mbulojnë. Një reduktim i dytë është i
nevoshëm në mënyrë që të sigurohemi se kripërat e zbërthyera nga
ky trajtim janë tretur dhe kështu mund të hiqen me larje.
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Kur kemi pajisjen për reduktimin elektrokimik ashtu siç neve e
kemi paraqitur këtu me lart, lejon ndryshime të vlefshme; Kur
objekti ka veç oksidimit të metalit, larzime me gëlqereje se
shkumësi, ka të ngjarë që reksioni të zhvillohet rregulisht, duke
zëvëndësuar sodën kaustike me një solucion 10% acid sulfuric.
Kur duhet të veprojmë vetëm me një trajtim lokal, si p.sh. për të
zbuluar një mbishkrim në bazën e një statuje të vogël egjiptiane
prej bronzi, reduktimi mund të arrihet me anë të aplikimeve të
përsëritura të një paste me pluhur zinku dhe acid sulfurik, që duhet
të kufizohet në sipërfaqen e mbishkrimit. Gjithashtu mund ta
fabrikojmë (ta pregatisim) pastën në vend, mbi sipërfaqen për të
trajtuar, duke i vënë disa pika acidi dhe duke i përzier  këto  me
sasi të vogla pluhuri prej zinku, duke punuar me shkop xhami ose
me një tufë pejzash prej xhami, të fiksuar në një tub xhami.
Objektet prej argjendi ku korja e oksiduar nuk është e trashë,
reagojnë mirë ndaj reduktimit me zink dhe me acid formik të ngrohët
dhe më mirë akoma kur zëvëndësohet zinku me kokrriza alumini.
Përfitimi kryesor i reduktimit elektrolitik është fakti se ai nuk kërkon
asnjë temperaturë të jashtëzakonshme dhe me variantet që neve
kemi përshkruar, lejon një reduktim lokal të objekteve, atëherë
kur e dëshirojmë. Megjithatë, ajo i nënshtrohet kufizimeve që
aplikohen në përgjithësi në të gjitha metodat e reduktimit (shih më
poshtë).
Reduktimi elektrolitik
Një metodë tjetër e reduktimit bazohet mbi përdorimin e rrymës
elektrike. Elektrodi negativ (katodi) përbëhet nga objekti i gërryer
në një elektrolit të përshtatshëm siç është solucioni i sodës kaustike,
elektrodi pozitiv (anodi) që formohet nga një fletë hekuri. Në ketë
rast, veprimi reduktues varet nga aplikimi  i një  fuqie elektromotore
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të jashtme si  p.sh. e një baterie elektrike. Kjo metodë është
përshkruar disa herë si elektrolizë. Kur kalon rryma, hidrogjeni
çlirohet në katodin me rezultatin që larzimi reduktohet progresivisht
dhe lënda kripore dekompozohet.
Gjatë zhvillimit të reduktimit, kloruret transformohen nga katodi në
anodin (prej hekuri). Kjo metodë mund të jetë shumë e dobishme
për pastrimin e metaleve të çdo lloji shumë të larzuar. Por, nën
formën e reaksioneve sekondare, disa komplikime mund të
shtrembërojnë rezultatet po mos t’i referohemi kushteve standarde
të veprimit (të përshkruara më art).
Pajisja
Rryma elektrike duhet të furnizohet në formën e rrymës së
vazhdueshme, duke u nisur nga një qelizë sekondare ose nga një
akumulator, ose të rrymës alternative të sjellur në 12 volt dhe të
ndrequr. Por faktori më me rëndësi është amperazhi i rrjetit dhe ky
varet nga rezistenca e elektrolitit dhe nga përmasa e elektrodeve,
por do të ndryshojë gjatë veprimit dora dorës, që rezistenca e
larzimeve që mbulojnë objektin ndryshohet nën efektin e trajtimit.
Në praktikë, zgjidhet si elektrolit soda kaustike në 5% dhe varen
dy anoda hekuri një nga çdo anë e katodit, në distancë prej disa
cm në maksimum.
Në kushte të standartizuara ritmi i reduktimit varet në mënyrë
qënësore nga dedësia e rrymës, që  mund të rregullohet me anë të
një rezistence të ndryshueshme, në rreth 10 amperë për dm2 të
sipërfaqes së  katodit, në mënyrë që të sigurohet një zhvillim gazi i
vazhdueshëm dhe i fortë. Kjo shifër është e përshatshme shumë
mirë për hekurin dhe çelikun. Për bakrin dhe argjendin, megjithatë,
dendësia e rrymës nuk mund të zbresë nën 2 amperë për dm2, pa
patur prirje për të formuar një cipë prej metali, në përgjithësi prej
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bakri ngjyrë rozë-salmoni, që depozitohet mbi sipërfaqen e objektit
në regjionin e larzimeve që kanë klorure dhe që hiqen me vështirësi.
Në fillim, rezistenca e larzimeve mund të jetë e madhe, por gjatë
trajtimit, pas një ore ose më shumë, një ngritje e amperazhit do të
tregojë se rezistenca e larzimit pakësohet, gjë kjo që duhet të
kompesohet me një rritje të rezistencës së jashtme.
Teknika e veprimit
Mund të rekomandohet ky sistem; mbushet një enë prej xhami me
thellësi të përshtatshme me sodë kaustike 5% dhe vendosen në
mënyrë transversale mbi anët disa shufra prej fakfuni, elektrodat e
të cilave janë të varura me fije bakri, gjë kjo që lehtëson rregullimet.
Objekti lidhet përsëri me polin negativ të rrethit elektrik, ndërsa
anodat prej hekuri mblidhen me një fije dhe lidhen në polin pozitiv,
duke kaluar nëpërmjet një ampermetri dhe të një rezistence të
ndryshueshme.
Anodat prej hekuri sulmohen në mënyrë të furishme gjatë
elektrolizës. Me kalimin e kohës, ato kanë prirje për të lëshuar në
solucion disa kreshka prej metali të oksiduar etj. Gjë kjo që mund
të mënjanohet, duke i mbuluar me tharës najloni. Por megjithatë,
është e nevojshme që, kohë pas kohe, të tërhiqen anodat për të
kruajtur prodhimet e formuara nga sulfuri i klorureve. Janë përdorur
gjithashtu elektroda prej grafiti dhe karboni, por këto shkatërrohen
në solucionet alkaline dhe depozitojnë një cipë të zezë mbi objekt.
Të gjitha tentativat për t’i hequr këto duke i fërkuar me furçë kanë
për efekt, që të depërtojnë mbi sipërfaqe. Një dobi e anodit të
hekurit është kjo se kur hekuri depozitohet mbi një objekt, por
pasi kjo ndodh shpesh kur një elektrolitë e zgjatur është e
nevojshme, mund të hiqet me lehtësi gjatë larjes. Rreziqet e
komplikacioneve mund të pakësohen po të përdoren anoda prej
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çeliku inoksi. Mund të vendosen përqark objekteve për tu trajtuar,
thasë prej najloni, atëherë kur një përshtatje suplementare tregohet
e dëshirueshme ose kur ka mundësi një copë prej metali, etj., të
bien në solucion.
Një metodë tjetër qëndron në mbulimin e sipërfaqes me elektrolit
prej kapsulash prej xhami që qëndrojnë mbi ujë, ose prej tubash
të shkurtër prej polietileni, me qëllim që të pakësohet zbërthimi i
zverdhimeve kaustike që edhe atëhere kur nuk është i tepruar; ka
prirje të acarojë fytin. Kapsulat prej xhami janë më të mira se ato
prej polietileni; ato përdoren në përpjestimin prej 500 gr për 6
dm2 të sipërfaqes.
Në vend të anodave prej hekuri ose çeliku, mund të përdoret një
enë për elektrolizë vetë si anod, kur ky është prej hekuri në vend
të xhamit. Por kur është i galvanizuar, është e nevojshme që më
parë të hiqet çdo gjurmë metali të galvanizimit që rrezikon që të
depozitohet mbi objektet. Ky veprim mund të bëhet duke përdorur
enën si anod për një periudhë të gjatë të mjaftueshme, me një katod
provizor prej hekuri të mbuluar me kallaj, duke e mbajtur sulucionin
e sodës kaustike  në nivelin më të lartë, deri në eleminimin e
gjurmëve të fundit të metalit të galvanizimit dhe në pastrimin e plotë
të sipërfaqes së enës. Pas një shpërlarje, ena e mbushur me elektrolit
të freskët, është gati për tu përdorur. Vazhdimi i trajtimit të reduktimit
të një objekti të gërryer varet nga natyra e larzimeve. Ndërkaq,
heqja e tyre mund të lehtësohet duke hequr, kohë pas kohe, objektin
e trajtuar për ta fërkuar me furçë dhe duke i kruajtur sipërfaqen.
Objekti atëherë duhet të hiqet gjatë kohës kur rryma është e
ndërprerë, sepse mund të shohim se zbulohen papastërti metalike
që gjenden në elektrolit.
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Kaley ka përmendur një komplikim që mund të ngjasë gjatë
pastrimit të bronzeve që kanë shumë plumb. Plumbi është i
shpërndarë në lidhjen në formën e rruzave dhe kur këto gradualisht
nën veprimin e sodës kaustike, bronzi bëhet i piketuar. Elektroliti
nga ana tjetër ka prirje për të formuar një përqëndrim plumbi, kështu
mund të ridepozitohet mbi objektet në formën e cipës bojë hiri. Në
përgjithësi kjo hiqet me lehtësi me furçë, por një elektrolit i ndotur
me plumb mund ta depozitojë këtë metal mbi specimen të tjera të
trajtuar më vonë, me rezultate jo të pëlqyeshme. Prandaj
rekomandohet që të hiqet ky plumb, kur është e nevojshme, duke
bërë që të depozitohet mbi një fletë të madhe prej bakri të fiksuar
si katod i përkohshëm me shufrën e katodit, që mban normalisht
objektin e trajtuar. Shtresa e plumbit hiqet me lehtësi nga fleta e
bakrit, duke e kaluar në një banjo acidi nitrik 10%. Pas një larje
me ujë, bakri mund të përdoret nëse ka nevojë.
Kjo gjë duhet të tërheqë vëmëndjen mbi nevojën për të ruajtur
elektrolitin të pastër. Prania e plumbit në elektrolit zbulohet me
lehtësi, duke marrë një mostër të solucionit në një epruvetë dhe
duke i shtuar acid sulfurik të holluar derisa ajo të bëhet lehtësisht
acide. Kur ajo formon një precipitat të bardhë prej sulfati të plumbit,
kjo do të tregojë se ka një ndotje të elektrolitit me plumb, që mund
të manjanohet me anën e metodës së elektrolitit ndihmës të
përshkruar më art. Një zgjidhje tjetër arrihet duke përtëritur
elekrolitin e ndotur.
Teknika e larjes intensive
Kur një larzim është trajtuar me anë të reduktimit, në sipërfaqen e
metalit mbetet një baltë oksidesh të patretshme dhe prej metali në
formë pluhuri, që përmban edhe klorure të bëra të tretshme me
anë të trajtimit dhe një mbetje të elektrolitit të përdorur. Kjo baltë
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hiqet duke e fërkuar objektin me furçë në ujë të rrjedhshëm. Por
megjithëse mund të heqim shumicën e papastërtive të tretshme të
sipërfaqes, veprimi megjithatë nuk është aspak i mjaftueshëm për
t’i hequr të gjitha. Do të kuptohet me lehtësi se atëherë kur zhvillohet
një larzim mbi një metal, sipërfaqja e tij nën larzim bëhet mikroporoze
dhe kur hiqet shtresa e larzimit, sipërfaqja e metalit sillet si një
masë tubash kapilare, që përmbajnë mbetje kloruresh.
Pra kjo lëndë gërryese nuk hiqet me lehtësi. Ajo mund të hiqet me
anë të zhytjeve të zgjatura në banjë uji të distiluar, ose më me
shpejtësi, me ujë të ngrohtë; por kur kapilarët nuk pastrohen me
rrymë të ujit të distiluar, ka gjithnjë rrezik që të shohim klorure të
mbetura në pajisjet dhe vrimat në përqëndrim të mjaftushëm për
shkaktuar më vonë një zgjim të gërryerjes.
Këto konsiderata janë shqyrtuar në planin teorik nga R. M. Organ,
i cili në bazë të provave  praktike të realizuara në kushte të
kontrolluara është në gjendje të rekomandojë një formë larjeje
intensive dhe një metodë veçanërisht e ndjeshme ndaj aplikimit të
provës me nitrat argjendi, d.m.th. ndaj provës që përdoret në
praktikë për të përcaktuar larjen me ujë të distiluar, duke e alternuar;
ngrohjen me ftohjen, të paktën në fillim, për të siguruar depërtimin.
Ngrohja shkakton zgjerim të ajrit ose të lëngjeve, që mund të
gjenden në kapilarët dhe u lejon atyre që të ndahet pjesërisht metali,
ndërsa ftohja shkakton një thithje uji të freskët. Kur trajtohet një
grup bronzesh, rekomandohet që të përdoret një furrë me avull, në
të cilin vendosen enë që mbajnë objektet në ujë të distiluar.
Temperatura e furrës çohet rreth 90 0C gjatë ditës dhe ulet gjatë
natës. Ky alternim i ngrohjes me ftohjen siguron larjen e kapilarëve
të metalit me ujë të distiluar; përparimet e larjes së kapilarëve ndiqen
duke matur konduktivitetin, derisa kjo të arrijë minimumin.
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Kjo metodë aplikohet mbi metalet specifikisht tabletave prej
“cuneiforme’’ të pjekura; por nuk i përshtatet objekteve prej plumbi.
Uji i distiluar i ngrohtë reagon brenda pak orëve me plumbin për të
formuar hidroksidin e plumbit, që mbulon metalin me një cipë të
një lënde të bardhë si qumësht. Larja e objekteve prej plumbi në
këtë mënyrë, kërkon një metodë të veçantë (shih më poshtë).
Prova standard për kloruret bëhet duke i shtuar mostrës një solucion
nitrat argjendi në prani të acidit nitrik. Prania e klorurit vihet në
dukje nga formimi i precipitatit të bardhë tufshak (klorurit të
argjendit). Në fazën e fundit të larjes, prova arrin maksimumin dhe
është e domosdoshme që të zbulojmë praninë e gjurmëve të vogla
të klorurit që mbeten akoma në ujë. Organ ka theksuar rëndësinë
e aplikimit të provës në kushtet optimale. Vëllimi i ujit të larjes nuk
duhet të kalojë veçse pak sasinë e nevojshme për të mbuluar
objektin dhe uji duhet të mbetet në kontakt me objektin, për një
farë kohe (derisa të arrihet një maksimum i përçuesmërisë së ujit.
Në këtë kohë  prova bëhet në kushte standard, që japin rezultate
të ndjeshme. Merren rreth 10 ml ujë të larjes në një tub të lartë dhe
të hollë, të vendosur përpara një sipërfaqe të zezë. Shtohen disa
pika acidi të holluar (përqëndrimi i saktë nuk ka rëndësi) epruveta
mbyllet me një tapë dhe kthehet poshtë disa here, me qëllim që të
përzihen të dy solucionet. Në këtë fazë, lëngu duhet të jetë i qartë
atëherë kur shqyrtohet në një dritë anësore të mirë. Pastaj shtohen
5 pika nitrat argjendi të holluar (17 gr të tretur në një litër ujë të
distiluar), përzihet si më parë dhe lihet të kalojë koha e nevojshme.
Në kushte të tilla mund të zbulohet me lehtësi në një kolomë 10 cm
të lartë, prania e një asie të klorurit të barabartë me një të miliontën
e solucionit.
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Tharrja e metaleve
Në përgjithësi përdoren dy metoda për të shpejtuar tharrjen e
metaleve; ngrohja dhe tharrja. Ngrohja në 105 0C në një furrë
është metoda më e thjeshtë dhe është e përshtatshme për gjithë
objektet prej hekuri. Ajo jep rezultate për lidhjet e argjendit dhe të
bakrit të lëmuara dhe jo poroze. Metalet porozë, në fakt thahen
më me ngadalë dhe lidhjet e argjendit të pasura në bakër, që janë
shumë poroze, ka rrezik të mbulohen në furrë me një cipë oksidi
që prish pamjen. Megjithëse cipat e oksidit mund të hiqen me anën
e furçës prej xami, kjo kërkon një veprim të ri  që mund të
mënjanohet, duke e bërë tharrjen në një eksikator. Tharrja mund
të shpejtohet duke e kaluar objektin në një banjo acetone dhe
duke e vendosur pastaj në një eksikator nga i cili të mund të hiqet
ajri. Një eksikator me vakum me kapacitet të madh ëshë një aparat
i çmueshëm në një laborator konservimi. Ai ngarkohet me gel
siliciumi dhe boshatiset sipas dëshirës me anën e një pompe për
vakum të lidhur në rrymën e ujit në rubinet. Eksikatori me vakum
vlen jo vetëm për të thareë objektet, por edhe për t’i depozituar
deri në çastin kur ato mund të lyhen ose të mbrohen me dyll.
Metoda mekanike
Kur një objekt prej metali tregon shenja të gërryerjes aktive është
e sigurtë se i vetmi mjet për të zhdukur këtë aktivitet është sigurimi
i një trajtimi të vazhdushëm dhe përdorimi i metodave kimike. Por
këto kërkojnë njëkohësisht disa veprime “mekanike”, që kanë për
qëllim lehtësimin e veprimit të produkteve kimike dhe eleminimin e
tyre pas mbarimit të punës. Mund të përdoren drejtpërsëdrejti
metodat mekanike për të pastrur metale të oksiduar ose që kanë
humbur shkëlqimin, kur është rasti për të hequr vetëm njollat
sipërfaqësore, ose akoma për trajtimin e fragmenteve të ndryshkut
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krejtësisht të oksiduar, që nuk i nënshtrohen më ndryshimeve kimike.
Edhe atëherë kur kemi mjete shumë të kufizuara është e mundur të
bëjmë një trusë (komplet) veglash të adaptuara për veprimet
kryesore.
Gjilpëra dhe gërshëra
Veglat më të përdorura janë gjilpëra dhe gërshërët e vogla dhe më
të mirat janë ato që bëjmë ne vetë. Gjëlpërat mund të montohen
mbi një dorëz prej druri ose metali, ose mbi një “mandarin” të
vogël. Ato duhet të jenë të shkurtëra dhe me trashësi të ndryshme.
Një gjilpërë për skalisje është një instrument i vlefshëm për
përdorime të ndryshme. Mund të konfeksionohet një seri
gërshërësh dhe kruajtësash me lima të vjetra të çelikosura me hekur,
ose me disa bageta (shufra) çeliku të argjenduar me seksione (çarje)
të rrumbullakta, katrore ose drejtkëndëshe. Tehu fitohet në fillim
me anë të mulazhit (formës) dhe pastaj veglat trajtohen në të nxehtë
për të regulluar fortësinë para se t’i mprehim. Trajtimi me anë të
nxehtësisë përfshin dy faza të realizuara në mënyrën që pason.
Forcimi me anën e kalitjes
Ngrohet gërshëra në gjatësi rreth 2 cm nga ana e tehut derisa të
bëhet e kuqe, por duke evituar një ngrohje shumë të lartë, pastaj
maja menjëherë zhytet në ujë duke e tundur me shpejtësi. Kjo e
bën metalin shumë të fortë dhe të thyeshëm dhe i jep një ngjyrë të
errët. Pastaj metali lëmohet mbi një letër të hollë zmerile derisa të
marrë një ngjyrë të bardhë si argjendi, në mënyrë që të mund të
shihet gjatë veprimit që pason ngjyrosjen e shkaktuar nga nxehtësia.
Për të zbutur metalin e kalitur, ngrohet gërshëra e lëmuar mbi një
gjatësi prej 1cm ose më  shumë, duke u nisur  nga tehu ngadalë
dhe nën një kontroll të rreptë dhe mbikqyren ngjyrat që ndryshojnë
mbi tehun, në rradhën;  e verdhë, ngjyrë kashte, ngjyrë purpure.
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Veprimi ndalohet duke e hedhur mjetin në ujë të ftohtë atëherë kur
një ngjyrë kashte shtrihet që nga tehu deri në një farë distance nga
hekuri. Kur ngjyra e tehut kalon në ngjyrën e purpurtë do të thotë
se gërshëra ëshë ngrohur së tepërmi. Atëherë kalitja dhe ripunimi
duhet të rifillohet. Veprimi përfundohet, duke bërë pastrimine dhe
duke e mprehur gërshërën mbi një bllok karborundumi ose mbi në
gur për mprehje. Metodat mekanike qëndrojnë në shpimin, prerjen,
në kruajtjen, në bluarjen, prerjen, pastrimin me furçë, mbushjen,
lëmimin dhe në errësimin. Tani ne do t’i marrim në shqyrtim të
gjitha  këto veprime njeri pas tjetrit.
Shpuarja
Shpuarja është një teknikë që në pamje të parë duket kaq e qartë
saqë mund të  thuhet se është i kotë përshkrimi i saj. Në përgjithësi
nuk realizohet veçse një forcë prej një “lidhësi” (rreth 450 gr) të
ushtruar me anën e majës së gjëlpërës prej 5 të mijtave të m/m që
korrespondon me një presion prej shumë tonësh për cm2. Pra një
gjilpërë është mjet shumë i fuqishëm. E aplikuar  me anën e një
sipërfaqeje të shkrifët, ajo do ta bëjë që të hovi dhe sa më shumë
që presioni të bëhet në anë, kaq më pak e fortë do të jetë ajo për
të shkulur (hequr) copa të larzimit të oksideve. Një masë e
konsiderushme e ndryshkut mund të hiqet në këtë mënyrë, copë
më copë me anën e një gjilpëre; kjo është një punë që kërkon
durim ku vepruesi duhet të pajtohet me përparime shumë të ngadalta,
duke ushtruar maksimumin e presionit. Çdo tentativë për ngutjen e
punës duke aplikuar gjilpërën shumë larg nga qoshja e vendos
objektin ndaj një sforcimi (mundimi) dhe mund të shkaktojë një
aksident. Sipas rastit, gjilpëra mund të përdoret si një levë e vogël,
ose edhe vetë si një kruajtës.



23

Kruajtja dhe sheshimi
Për heqjen e fryrjeve metalike, mund të përdoret një gërshërë dhe
një çekiç argjendari, ose një  gërshërë e montar si një daltë skalitjeje.
Gjenden gjilpëra dhe gërshëra të vogla ose dalta që punojnë
mekanikisht, por këto janë të vlefshme vetëm për punime të mëdha,
nga shkaku i vibracioneve (dridhjeve) që shkaktojnë. Kur objekti
është shumë i hollë dhe i shkrifshëm nuk përdoren dalta ose gërshërë,
sepse këto mund të thyejnë pjesën; në këtë rast është më mirë që
të përdoret një gjilpërë ose një daltë argjendari, por edhe mjete të
dentistëve gjithashtu mund të lehtësojnë mënjanizimin e pllakave të
mëdha të oksidit.
Kur larzimet janë të zbutura me anë të reduktimit, është mirë që
mund të hiqen atëherë kur janë  akoma të lagura. Në rastet kur
përdorimi i mjeteve metalike nuk është i përshtatur nga shkaku i
rrezikut të cënimit të sipërfaqes, mund të përdoret një shkop i vogël
me majë dhe i prerë si një daltë. Me bambu mund të bëhen dalta të
mira, që mund të përdoren për të sheshuar sipërfaqen e objekteve
të trajtuara me zink dhe me sodë kaustike.
Lëmimi me gur
Kur fryrjet janë shumë të forta, është më mirë që të pakësohen me
anë të gurit. Për këtë qëllim përdoret një disk i vogël ose një “frezë”
i fiksuar mbi një torno si ato të dentistit. Një mjet tjetër  është
kruarja me anë të gurëve të vegjël prej karborundumi, që mund të
jetë në forma të ndryshme dhe në shkallë të ndryshmë të fortësisë.
Këto veprime, nuk mund të merren me mendjelehtësi, sepse
rrezikojnë të shkatërrojnë shenjat (gjurmët) e konservuara (të
ruajtura) në ndryshk, gjurmë prej tekstili, pejzash prej druri etj,.
Mbi tehun e ndryshkur të një shpate p.sh. të tilla shenja mund të
tregojnë se aty ku ka patur një këllëf, që është shktërruar në vend;
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disa shenja mbi mëndafshin e një arme mund të përbëjnë të vetmin
element që lejon të kuptojme se si ka qenë doreza. Së fundi duhet
të shtojmë se duhet të kemi kujdes për rrezikun që fërkimi me gur
të mos i japë hekurit lëmim metalik pa shkëlqim sa të ngjajë  me
atë të vetë hekurit metalik, gjë kjo që e  bën të vështirë  dallimin
nga njeri-tjetri.
Prerja
Sharra për metale përdoret vetëm për të ndarë dy objekte që
gërryerja i ka bashkuar në një masë të ngurtë dhe që nuk mund të
ndahen ndryshe. Një masë e tillë mund të pritet para se të sulmohet
me gërryesin ose me gjilpërën. Disa herë mund të përdoren me
dobi sharra për çarje ose sharra  për prerje ose edhe vetë një fije
bakri e shtrirë në një kornizë dhe lyerja me pluhur karborundumi
dhe me vaj. Një këllëf shpate që në lashtësi kishte rrëshqitur gjatë
mëndafshit dhe ishte fiksuar nga ndryshku në një pozicion jo të
drejtë ka qenë e mundur të ndahet, duke bërë një vrimë të ngushtë
në ndryshkun ndërmjet dorezës dhe mëndafshit, duke kaluar nëpër
të një fije bakri me të cilin është shqitur ndryshku rreth e përqark
mëndafshit. Fija, duke qenë më e përkulshme, u tregua shumë më
e dobishme se sharrat më të holla për ta çarë.
Pastrimi me furçë
Pastrimi me furçë shpesh herë, shoqëron veprimet e tjera mekanike
për mënjanimin e lëndëve të jashme dhe për të zbuuar përparimin
e punës. Atëherë kur kemi të bëjmë me nyje hekuri dhe kur objektet
mund të trajtohen kimikisht është qënësore fshirja me brushë, herë
pas here, nën ujë të rrjedhshëm për të mënjanuar nënproduket e
reaksionit që kanë prirje për t’u ngjitur në copë si baltë. Duhet të
zgjidhen tipe të ndryshme furçash sipas llojit të punës. Furçat me
dhëmbë të forta  prej najloni janë shumë të mira për pastrimin e
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bronzeve pas reduktimit. Kur përdoret një furçë prej çeliku, kjo
duhet të thahet pas përdorimit për të mënjanuar ndryshkun.
Përdorimi i një furçe mekanike rotative lejon një fitim të madh kohe
kur objektet janë shumë rezistente ndaj këtij  trajtimi. Furçat
metalike të një fortësie të përshtatshme, që punojnë me dorë ose
me makinë, ndihmojnë në kruajtjen ndryshkut, por duhet të kihet
kujdes që fijet të mos hyjnë shumë thellë në  pjesët më pak rezistente
ndaj larzimit. Furçat metalike rrotative, kur janë të buta, në mënyrë
të mjaftueshme i shtrijnë produktet e reduktimit mbi metalin dhe e
bëjnë më uniforme pamjen e sipërfaqes. Në disa raste është më
mirë të përdoren disa petka çeliku sesa furçat. Ato më të hollat
kanë një veprim më delikat, sidomos kur përdoren me pak vaj.
Furçat prej xhami përdoren për punime deliate siç është argjendaria,
ose për të lëmuar futjet e argjendit në hekur; ato janë të
domosdoshme në laborator. Për të liruar nga ndryshku i forcuar
futjet prej metali të butë, nuk ka mjet më të mirë se një laps
karborundumi ose një pllakë prej gërryesi në formë maje. Kjo
lejon heqjen e ndryshkut pa fërkuar sipërfaqen e metalit.
Punimi me rërë
Një nga metodat më të dobishme të pastrimit në të thatë është ajo
ku objekti hidhet në një kabinë, të mbyllur mirë dhe sprucohet me
pjesëza të holla rëre me anë të në pistolete me ajër të komprimuar.
Objektet delikate mund të pastrohen në një kabinet dentar me anë
të hedhjes me bauksid, kurse copët e mëdha të metalit të derdhur
trajtohen me pluhur gize me trashësi të ndryshme; por bauksidi
është më i përshtashëm për shumicën e punimeve të muzeut. Duke
ndryshuar  trashësitë e pluhurit të bauksidit, presionin, distancën
nga objekti, këndin e sulmit  etj., mund të bëhen me shpejtësi dhe
në mënyrë  të dobishme një sërë veprimesh për pastrim. Por ky tip
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pastrimi nuk përdoret kurrë në prani të metaleve të butë, sepse
mund ta bëjë sipërfaqen pa shkëlqim. Prandaj nuk ka interes të
përdoret për arin, argjendin dhe lidhjet e plumbit, por mund të
shërbejë shumë mirë kur duhet të ndajmë bronzin ose hekurin e
mbuluar me batë ose me prodhime të buta të gërryerjes. Gjithashtu
mund të përdoret për heqjen e depozitimeve të pluhurit dhe të
silicit mbi një oksidim të ri të bronzit pa patur frikë se mund të
dëmtohet sipërfaqja. Punimi me rërë është treguar si më i miri mjet
për heqjen e larzimeve sipërfaqësore të llojeve të ndryshme të
tullave prej argjile të pjekur.
Limimi dhe llustrimi
Limimi arrihet me anë të kruajtësve më të hollë si pluhuri i zumparasë,
i kuqi për limim, diamantine, që përdoren në formë pluhuri ose në
formë paste të përzier me dhjamë. Mund të  bëmë disa lecka të
veçanta të njomura me këto materiale. Lëndët gërryese (kruajtëse)
abrazive gjenden në formë emulsioni për limimin e metaleve, ose të
kombinuara me parafinë dhe me pambuk për të bërë shtupa për
lëmim. Shkalla e kruajtjes nuk varet vetëm nga madhësia e
kokrrizave, por edhe nga natyra e kruajtësit (abrazivit). Pluhuri i
korborundumit p.sh. është më i fortë dhe më prerës se pomiceja
me të njejtën imtësi. Alumini i limuar është një abraziv hollimi që
lejon të arrihet një limim i lartë mbi një metal që ka qenë fërkuar
më parë me pluhura më të trasha. Për çelikun llustrimi përfundimtar
fitohet vetëm me llustrimin që i heq sipërfaqes çdo porozitet. Kjo
arrihet  me anë të një disku prej tekstili mbi një llustruese, ose kur
është rasti për një objekt delikat, me një gur llustrimi shumë të
fortë. Llustruesi në zinxhir përdoret rrallë dhe vetëm për punën më
të trashë në raste të jashtëzakonshme. Llustrimi dhe limimi me anën
e abrazivëve, megjithëse ka rëndësi të madhe në pastrimin e
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xhevahirëve ose në mënjanimin e njollave të ndryshkut mbi armurat
ose në stolitë e ndritëshme, megjithatë mbeten teknika me aplikim
të kufizuar. Kur ndryshku nuk formon njolla, por paraqitet si një
shtresë e vazhdueshme  me pluhur të hollë, mbi një veshje prej
unazash të vogla prej hekuri p.sh. kur është e mundur  hiqet me një
furçë të fortë kur metali është mjaft rezistent për t’i qëndruar
veprimit. Nuk duhet të provohet rikrijimi i shkëlqimit, duke e lustruar
me një abraziv, sepse thyesat mund të jenë të dobësuara nga
ndryshku. Në raste të kësaj natyre, duhet të sigurohet një mbrojtje
e mjaftushme, pas pastrimit, duke aplikuar një shtresë të hollë prej
dylli, të punuar me fuçë, që jep një shkëlqim të dobësuar dhe që
përbën një fond mjaft të mirë për stolisjet. Ky tip trajtimi, limimi-
llustrimi me anë të furçës, të “inkaustikimit” dhe të llustrimit është
aplikuar me shumë sukses për pastrimin e këllëfeve të shpatave
dhe të “subave”, çeliku i të cilave është i mbuluar me një stolisje
delikate dhe ka shtresa prej ari dhe argjendi.
Shembujt më të përsosur të punimit të armëtarit janë pa dyshim
shpatat japoneze dhe kur këto njollosen, përdorimi i mjeteve ose
abrazivëve për të hequr ndryshkun dëmton më shumë sesa bën
punë. Kryesorja është prova për pakësimin e ndryshimeve të
shkaktuara nga njollat e errëta të ndryshkut mbi sipërfaqen e çelikut
të lëmuar duke bërë aplikime të alternuara me korosen dhe me
lanolinë dhe duke e fërkuar me një leckë mëndafshi. Sipërfaqja
mund të mbrohet duke e mbuluar me një cipë të hollë prej dylli.
Kujdesi është i nevojshëm për të mënjanuar çdo aksident, sepse
këto shpata kanë tehe prerëse.
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KREU IX

ARI DHE ELEKTRUMI

Ari në natyrë gjendet në formën e një metali të butë, me ngjyrë të
verdhë, në përgjithësi i përzier me kuarc dhe me disa rëra. Ai nuk
gërryhet, dhe në kushte natyrale, nuk tretet, por shpesh është i
lidhur me argjendin dhe me bakrin. Prania e argjendit në ar jep
lidhje me ngjyrë të zbehtë sa më shumë që përpjestimi i argjendit
është më i lartë. Këto janë lidhjet që njihen me emërtimin “electrum”.
Ari, sikundër edhe elektrumi janë përdorur që në kohet e lashta
për argjendarinë dhe prodhimin e monedhave.
Kur ari është i lidhur me bakrin, lidhja përmban në përgjithësi edhe
pak argjend. Megjithëse lidhje të tilla mund të jenë me ngjyrë të
verdhë të zbehtë, mund të jenë edhe  si në të gjelbërt, kur ato janë
të derdhura prej pak kohe, ose janë të pastruara. Një qëndrim i
zgjatur nën tokë i bën të humbasin këtë ngjyrë zbehje dhe u jep një
tonalitet me ngjyrë të verdhë të ngrohtë. Ky fenomen njihet me
emërin e pasurimit sipërfaqësor dhe i detikohet veprimit të kriprave
që  mënjanojnë nga metalet më pak fisnikë dhe lenë mbi to një cipë
ari të pastër.
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Këshillohet ruajtja e pasurisë së ngjyrës megjithëse ajo është vetëm
sipërfaqësore. Duhet të kihet kujdes gjatë pastrimit të mos fërkohet
sipërfaqja, cilësia e së cilës humbet me lehtësi. Larzimet e gëlqeres
mbi ar und të hiqen me anë të një aplikimi lokal të acidit nitrik të
holluar në masën 1% me ndihmën e një shkopi të vogël, të një
furçe të vogël ose të një tubi prej xhami kapilar.
Larzimet e silicit dhe të baltës hiqen, duke e kalitur copën në një
solucion 2% të një vepruesi  tensie-aktiv siç është Lissapol-i. Mbetjet
organike zbuten me anë të një zhytjeje prej disa minutash, në sodë
kaustike 2% dhe hiqen më pas me një shkop të vogël. Kur larzimet
rezistojnë ndaj trajtimeve të ndryshme, mund t’i shpërthejnë me
anë të hedhjes së avullit.
Ka raste kur ari paraqet një ngjyrë rozë ose të kuqe të purpurtë.
Që nga dinastia e 18 dhe deri tek e 20-ta dinasti, në Egjipt i jepej
një ngjyrë rozë e shkëlqyer arit të përdorur në stolisjet personale,
në pajimet e kuajve dhe në monedhat. Duke hapur një arkë me
rroba mbretërore në varrin e Tutankamonit, p.sh. u pa se veshjet
ishin të dekoruara me monedha të formave të ndryshme. Megjithëse
tekstilet ishin të prishura, dukej qartë se një nga rrobat (veshjet)
kishte mbajtur një pllakë të qepur të monedhave të vëna në mënyrë
të rregullt, duke alternuar arin ngjyrë rozë me arin ngjyrë të verdhë,
gjë kjo që provonte se ngjyra rozë nuk ishte efekt i kohës (moshës).
Një monedhë rozë e veshjes së Tutankamonit është analizuar; ajo
përmbante, veç argjendit dhe pak bakër, 0,85% hekur, që
përcaktonte ngjyrën. Ngjyra rozë ishte e kufizuar mbi sipërfaqen e
copës, mbi faqen dhe në pjesën e prapme.
Kjo lidhje me ngjyrë është riproduar nga R. V. Vood, që duke
shkrirë ar me hekur, ka fituar një lidhje me ngjyrë dhe me
mikrostrukturë identike me monedhat e vjetra. Po të ketë qenë
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kjo teknika  e përdorur në dinastitë egjiptiane, duhet të supozohet
se hekuri atëherë kishte hyrë në formën e një minerali nga i cili
ndahej në krexhiol, meqë pika e shkrirjes së hekurit është 1.535
oC. Një shqyrtim i këtij problemi i realizuar në mënyrë të pavarur
nga laboratori i British Museum ka treguar se atëherë kur ari
përmban argjend dhe bakër tretet me pirit hekuri dhe sodë, një
pjesë e argjendit dhe e bakrit kombinohet me sulfurin e piritit. Në
sipërfaqen e arit në shkrirje, duke e lënë arin të lidhur me hekurin.
Kur ky ar pastaj rrihet (shtypet) në fije dhe trajtohet me anë të
nxehtësisë, ai merr ngjyrën sipërfaqësore karakteristike të
monedhave egjiptiane. Piriti i hekurit (pika e shkrirjes 1171 oC)
ka një pikë shrirje shumë të afërt me atë të arit të pastër (pika e
shkrirjes 1063 oC) dhe shpesh paraqitet me pamje të verdhë
metalike të arit, me të cilin ngatërrohet me lehtësi, gjë kjo që ka
lejuar që ta quajmë ar i gërryer. Pak pirit i përzier rastësisht me
mbetjet e arit të përpunuara për kroxhiolin ka të ngjarë që mund të
ketë shkaktuar, rastësisht, ngjyrën rozë. Po të ketë ndodhur kështu,
kjo do të spjegonte dukjen sporadike të kësaj teknikës së veçantë
gjatë dinastive të para dhe zhdukjen më vonë.
Monedhat prej ari paraqesin një larmi të kësaj mbulese të kuqe;
por në këto raste kemi të bëjmë  me një karakter të fituar dhe të
shkaktuar nga disa ndotje dhe mundësisht nga të nxehtit gjatë  jetës
së copës. Në rastin më të mirë, kjo e kuqe aksidentale është e
pëlqyer dhe koleksionistët e konsiderojnë si një mbulesë të
çmueshme që vlen të ruhet, por kjo hiqet me lehtësi duke e fërkuar
dhe kur humbet nuk ka më mundësi të rifitohet në mënyrë  artificiale.
Megjithëse shumë i qëndrueshëm, ari është një metal shumë i butë
dhe mund të rrihet për të formuar fletë të holla për të dekoruar
(mbuluar) dorëshkrimet dhe mund të aplikohet mbi allçi. Veç kësaj
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ai tretet me shumë lehtësi në zhivë për të dhënë amalgamin. Kjo
substancë ka konsistencën e gjalpit dhe ngjitet mbi argjend dhe
baker, atëherë kur këto fërkohen me ar. Kështu mund të avullojë
zhiva me anë të ngrohjes, gjë kjo që e lë argjendin ose arin të
mbuluar me një shtresë ari të vazhdueshëm.
Prarimi me zhivë ose prarimi me zjarr
Ka qenë shumë interesante gjetja e të dy teknikave të përdurura
për kokat e dragojve që stolisnin periferinë e mburojës së Sutton
Hoe-së që tashmë gjenden në British Museum. Kokat origjinale
qenë të bëra prej bronzi dhe të praruara me anë të mërkurit (zhivës),
por disa riparime qenë bërë në kohë të vjetra dhe disa kokat ishin
zëvëndësuar nga disa modele prej allçije të mbuluara me ar  në
fletë. I njejti tip riparimi, dukej në rastin e një dragoi të madh të
riprodhuar.
Mund të gjejmë stolisje prej ari mbi armurët, mbi pajisjet, mbi
tokzat, mbi statujat e vogla prej bronzi, sidomos në sytë e figurave
dhe në pjatat e argjendit, ku mund të kufizohen vetëm në  zbukurimin
e stolisjeve. Argjendi i stolisur në këtë mënyrë quhet pjesërisht i
praruar. Ky tip zbukurimi përdorej në Persi në epokën Seldjeucide,
për mbulesat e kuajve, avulluesave të ujit të trëndafilave, të enëve
për djegjien e erërave, për enët, për pjatat dhe arkat e vogla.
Stolisjet (zbukurimet) me ar në rezrvë mbi argjend, duhet të
pastrohen me një kujdes të veçantë, sepse ari është i hollë dhe i
butë dhe motivet në rezervë mund të fundosen lehtësisht nga
prodhimet që përdoren për argjendin që i rrethon.
Pastrimi i metaleve të praruara
Metalet e praruara nuk mund të trajtohen me anë të reduktimit,
sepse ka rrezik të humbasin prarimin; megjithatë, kur ari mbulon
bakrin ose bronzin masiv, disa herë mund të aplikohet, pa dëmtim,
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metoda me kripën e Rochelle-s (shih më poshtë) për pastrimin e
metalit të bazës. Por kur ky i fundit është i larzuar me prodhime të
gërryerjes dhe kur gjendet nën ose ndërmjet tyre një cipë prej  ari,
i vetmi solucion mundshëm është pastrimi mekanik me anë të
gjilpërës, nën  një mikroskop binokular, me një zmadhim linear
prej rreth 10 herë. Kur ari është i dukshëm, sipërfaqja mund të
pastrohet me acid nitrik shumë të holluar (1%), por ky acid nuk
mund të përdoret për zbutjen e larzimeve të bazës, sepse ka rrezik
të shkëputen stolisjet. Zhveshja e arit mund të jetë një punë e gjatë
dhe e zorshme, por rifitimi i formës dhe i zbukurimit original është
ajo që kërkohet. Kur prarimi e mbulon një statujë prej bronzi të
ekspozuar në depo me dhjamë ose me grumbullim pluhuri është e
nevojshme të pastrohet, kohë pas kohe dhe pasi kjo lloj ndotjeje
në përgjithësi është acide, ai reagon me lehtësi ndaj larjes me
amoniak të holluar. Statuja pastaj lahet me ujë. Kjo metodë e
thjeshtë e pastrimit është aplikuar, me rezultate mjaft të kënaqshme
në figurat e mbretërve në kishën e Vestminsterit.
Objekte prej ari të shtypura (të dërmuara)
Objektet prej ari të nxjerra nga gërmimet shpesh herë janë të
deformuara. Në këto raste tundimi është i madh për të provuar
përkuljen e metalit dhe për t’i dhënë formën origjinale. Duhet të
ngurrojmë në këto raste, sepse ky veprim nuk është kaq i thjeshtë
sa duket. Ari i pastër  petëzohet me lehtësi, por kur kemi të bëjmë
me një lidhje, siç ndodh në përgjithësi, metali bëhet i thyeshëm
duke u vjetëruar, prandaj nuk duhen të bëhen këto veprime
mekanike para një ekzaminimi shkencor, i cili do të përcaktojë
nëse përbërja e metalit e lejon të kuptohet nëse veprimi është i
arsyeshëm dhe i sigurtë në duart e një eksperti.
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Mjaft shembuj restaurimi të kujdesshëm, me anë të ripjekjes dhe
me anë të mjeteve të objekteve prej ari të shtypura, jepen nga
materiali që na vjen nga gërmimet e Sir Leonard Voolley në Uren
Chaldés. Një nga pjesët më të bukura është mbulesa-parruke e
Mes-Kalan-Shar-it, e punuar në një pllakë të vetme me ar prej 15
karatësh dhe me peshë prej më shumë se 1kg. Më kompleks ka
qënë rikompozimi i kokës së demit prej ari. Kjo u soll në laborator
në formën e masës të mbajtur së bashku me dyllë dhe me bandazhe
me qëllim që të lejohej studimi i zgjidhjes së pozicionit relativ të
elementëve të ndryshëm. Në fillim u rikuperua (u rifitua) maska
prej ari, veshët dhe brinjët. Pasi ari, megjithëse i shtypur rëndë,
ishte shumë më i hollë se ai i helmetës dhe ishte gjithashtu shumë
më i lehtë për t’u punar. U rimëkëmb forma origjinale e kokës dhe
pastaj qe e mundur rivendosja e syve dhe mbledhja e pjesëve të
ndryshme të skalisura me laps-lazuli që formonin mjekrën. Mjetet
e posaçme të përdorura për ketë punë të kësaj natyre janë disa
çekiçë prej bushi, lëkure dhe briri, disa tharës prej lëkure të vëna
në formë, duke i mbushur me rërë.
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KREU X

ARGJENDI

Argjendi është një metal i butë, i bardhë dhe i lustruar (i shkëlqyer)
që shkrihet në temperaturë rreth 960 oC. Ai gjendet lokalisht në
gjendje metalike, si argjend native, por në përgjithësi e gjejmë në
formë mineralesh, nga të cilët ato më të rëndomtit janë argentiti
(sulfur argjendi) dhe cerargiriti (klorur argjendi) i njohur në anglisht
me emrin “horn-silver” ose “argjend buçitës”. Sulfuri është i zi,
kloruri ka një ngjyrë të bardhë të ndotur ose në ngjyrë gri (bojë
hiri) si të rrasës. Metali i pastër është i përkulshëm dhe i tërheqshëm
dhe mund të limohet në mënyrë të  ndritëshme, gjë kjo që ka tërhequr
gjithnjë artizanët. Në pjesën më të madhe të vendeve të botës, ai
ka gëzuar një favor të merituar si material argjendarie dhe për
zbukurimet me metal të punuar. Argjendi si dhe ari janë përdorur
në të gjitha kohët për monedha dhe për këtë raporti i vlerës së tyre
gjithnjë me kuptim për luhatjet (lëkundjet) të shkaktuara nga rrallësia
e njerit apo tjetrit metal. Bartingtoni citon një seri shembujsh që
pasqyrojnë ndryshimet e këtij raporti të vlerës në epoka të ndryshme
dhe në vende të ndryshme dhe vëren se ari ka qenë më i njohuri
nga të dy metalet në periudhat e fillimit të qytetërimeve, sepse
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gjendej në lumenjtë, nërsa argjendi duhej të nxirej nga kodrat ku
ishte i futur e, disa herë thellë në nëntokë.
Përdorimi i arit dhe argjendit ishte i përgjithësuar në Urën Chaldée
në periudhën “sumeriane” primitive, në epokën ku argjendi ishte
akoma një gjë e rrallë ne Egjipt. Në fakt, argjendi nuk ka qenë i
shumtë në Egjipt para periudhës greko-romake, prandaj nuk duhet
të na çudisë fakti, që plaçkitësit që dhunuan varrin e Tutankamonit
u hodhën së pari mbi argjendin.
Heqja e shkëlqimit
I ekspozuar në atmosferën e qyteteve, argjendi humbet me shpejtësi
ndriçimin, sepse mbi sipërfaqen e tij formohet një cipë e hollë prej
sulfuri të argjendit. Prandaj argjendi i lëmuar duhet të pastrohet
rregullisht. Squfuri e errëson metalin dhe mund të shndërrohet nga
ajri në formë  sulfuri të hidrogjenit, që vjen nga gazi i oxhaqeve
industrialë ose shtëpiakë dhe veprimi tij është  veçanërisht i
ndjeshëm në kohë me mjegull. Burime të tjera të ndotjes me squfur,
ka të ngjarë që të mos jenë kaq të dukshme. Nganjëherë është e
pamundur të ruhet argjendi i shkëlqyeshëm në lokale ku dyshemeja
është e mbuluar me kauçuk të vullkanizuar ose në një vitrinë të
mbyllur me ngjitje prej kauçuku. Boja me çmim të lire, mund të
ketë papastërti prej squfuri avullues, që mund të errësojnë argjendin.
Disa lloj bojërash mund të jenë burim vështirësish edhe në gjendje
të thatë. Kazeina, që hyn vazhdimisht në përbërjen e bojërave me
ujë, i nënshtrohet veprimit të  bakterieve që çlirojnë përbërësit e
squfurit, që mund të errësojnë argjendin. Bojërat në formë  emulsioni
nuk duhet të përdoren në zbukurimin e vitrinave të destinuara për
ekspozimin e copëve prej argjendi të llustruar, me përjashtim të
rasteve kur ato janë të garantuara se nuk përmbajnë kazeinë.
Bojërat me bazë litoponi nuk duhet të përdoren në këto raste.
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Bojërat më të sigurta  janë  ato  me bazë  celuloze ose  ato me  vaj
të  cilësisë së mirë me bazë të bardhë titani. Këto duhet të përmbajnë
mjaft tharrës që të bëhen shteg kundra squfurit dhe të ndalojnë
përbërësit  prej squfuri, që mund të jenë në cipën prej vaji, që ndot
ajrin e vitrinës. Një burim besdie qëndron në kontaktin e argjendit
me tekstilet që kanë qenë punuar me anë të trajtimit me produkte
kimike, që kanë pasur squfur. Këto tekstile mund të kenë deri në
1/5000 e squfurit të  redktueshëm, atëherë kur mjafton 1/500000
për të shkaktuar një ç’ngjyrosje të dukshme.
Heqja e shkëlqimit (errësimi) i argjendit hiqet me lehtësi me të
bardhë Spanje ose me një copë stof të njomur me të kuq për
pastrim, por abrazivë të tillë nuk mund të rekomandohen për
argjendaritë e vjetra që kërkojnë një pastrim të rregullt, sepse do
të prishte shenjat dhe stolisjet (zbukurimet) më delikate. E njejta
gjë ndodh me enët prej argjendi ose të argjenduara të  Sheffiel-it
për të cilët një pastrim shumë i fortë ose përdorimi i prodhimeve
kimike mund ta ç’veshë metalin e keq që është poshtë. Në këto
raste, është më mirë që pastrimi të kufizohet me një fërkim me një
leckë të butë dhe më me pak shkumës të lëmuar të lagur me alkol
metilik që të ketë disa pika amoniaku që bëjnë një pastë.
Argjendi për të cilin nuk jemi kujdesur dhe që është errësuar mund
të trajtohet elektro-kimikisht në mënyrën që vijon. Argjendi vihet
në kontakt me aluminin, mbulohet me një solucion të holluar me
sodë kaustike ose karbonat të natriumit (sodë për larje) një solucion
5% është i mjaftueshëm dhe lihet në pushim deri sa njollat të
zhduken. Atëherë lahet me ujë të rrjedhshëm dhe llustrohet me një
leckë të butë ose me pambuk. Ka edhe një solvent kimik që quhet
Silvër Dip, që jep rezultate shumë të mira me kusht që argjendi të
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mos lihet në solucion për më shumë  sa  është nevoja, që të lahet
pastaj me kujdes.
Errësimi i argjendit mund të pengohet duke përjashtuar (mënjanuar)
çdo formë squfuri. Kjo masë mund të realizohet me lehtësi në depot
sesa në argjendarinë e ekspozuar dhe mbrojtja qëndron në
mbështjelljen e pjesëve (copave) me fleta letre prej mëndafshi të
butë. Argjendi i llustruar dhe i larë kështu do të ruajë kështu për
shumë kohë shkëlqimin e tij. Mund të ruhet gjithashtu në tharrës
prej polietileni të mbyllur hermetikisht. Një i fundit është bërë me
përdorimin e një letre të posaçme. Një letër e butë si kadifja që ka
produkte kimike (përbërje të bakrit, klorofilë, etj), në mënyrë që
të thithë hidrogjenin e sulfuruar që gjendet në ajër dhe të reduktojë
sasinë e squfurit që mund të prekë argjendin. Këto letra sigurisht
nuk mund të jenë në kontakt me argjendin, sepse mund të njollosin
me një kalim squfuri; por ato janë më shumë të vlefshme si letër
amballazhi të jashtme.
Argjendaria duhet të ekspozohet në një vitrinë pa pluhur, që të
ketë një kanal për ajrosje, i cili lejon përhapjen dhe kontraktimin e
ajrit sipas ndryshimeve të temperaturës. Ky kanal, që mbushet me
pambuk, duhet të ketë veç këtyre një tapë jo të shtrënguar mirë
prej letre. Dobia e këtyre letrave ndryshon kur vendosen në një
vitrinë, sepse kanë prirje të thahen me lehtësi dhe janë të dobishme
kur i lemë të ekspozuara lirisht ndaj ndryshimeve të temperaturës
dhe të lagështirëës atmosferie. Megjithatë, një sasi letre e mbyllur
në një vitrinë do të ngadalësojë shkallën e errësimit edhe në një
atmosferë të thatë. Kjo është përcaktuar nëpërmjet një serie
provash, gjatë të cilave argjendi i mbrojtur ka mbetur i shkëlqyeshëm
gjatë disa muajve, kurse  argjendi pa mbrojtje ëshë nxirë në mënyrë
të ndieshme.
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Argjendi i ekspozuar në një vitrinë të mbyllur mbi rreze të mbulara
me mëndafsh Shantung të  kaluar në një solucion 10% të acetatit të
plumbit, pastaj i tharrë dhe i shtruar (hekurosur) mund ta  ruaje
shkëlqimin për shumë vjet, siç e ka vërtetuar Bengtson në muzeumin
Nordik të Stockholmit. Disa modele vitrinash që lejojnë rregullimin
e një vrime të paisur me një filtër  nëpërmjet të cilit mund të fryhet
ajër pa squfur për zëvëndësimin e ajrit të ndotur brenda në vitrinë.
Lidhjet e kësaj vitrine në këtë rast janë të pajisura me shiritin
plietilenit. Mund të sajohet aty për aty një gjyryk me anë të një filtri
në formë tubi të ngarkuar me një produkt që thith sulfurin e
hidrogjenit, siç është pomiçja në puhur, që më parë trajtohet me
acetat bakri ose plumbi dhe me glicerinë. Megjithatë shpesh herë
është më e thjeshtë mbrojtja e argjendit (objekteve të argjendit)
me një shtresë të hollë  verniku të padepërtueshëm, që i aplikuar
me kujdes, praktikisht nuk shuhet.
Patinimi dhe gërryerja
Për objektet e argjendit në përgjithësi ka një ndryshim shumë të
theksuar ndërmjet depozitimeve  sipërfaqësore, që prishin copën
dhe atyre të holla dhe të qëndruëshme që zbukurojnë pamjen.
Errësimi është një ndryshim, por ndodh të shohim argjendari të
vjetra ku mbulesa (patinimi) prej sulfuri të argjendit, i hollë dhe
uniform me në ngjyrë të zezë të shkëlqyeshme, ja vlen që të ruhet
për vlerën dekorative. Nuk ka qenë e mundur të riprodhohen me
anë të metodave laboratorike kjo sipërfaqe e zezë, që siç duket;
shkaktohet në një farë mase, nga veprimi i kohës.
Një cipë e hollë e klorurit të argjendit mund të jetë baza e një
mbuese (patine) të bukur, siç është  rasti i objekteve prej argjendi
që vijnë nga gërmimet në një tokë që ka pak klorure. Argjendaria
Tang, që është që është marrë nga tokat disa herë ka një mbulesë
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shkumësi dhe një ngjyrë lejla të zbehtë, me disa njolla ngjyrë rozë
dhe të gjelbra të oksidit të bakrit dhe të malakitit. Pasi kemi të
bëjmë me një mbulesë të qëndrueshme dhe që e ndihmon pamjen
e objektit, është mirë të ruhet. Megjithatë kur kjo mbulesë fsheh
disa stolisje delikate, duhet gjetur një kompromis dhe atëherë mund
të justifikohet, nxjerrja në dritë e stolisjes duke e fërkuar me në
abraziv të butë.
Tekstilet e impregnuara, që shiten për pastrimin (lustrimin) e
metaleve janë të mira për këtë përdorim me kusht, që të përdoret
lloji i tekstilit, që është i dobishëm, d.m.th ai i parashikuar për
pastrimin e argjendit; ato që shiten për bakrin dhe për fakfunin
janë shumë të fortë dhe mund të  shkaktojnë kruajtje të metalit.
Kur prishja nuk përfshin klorur, por sulfur në epërsi, argjndi është
i errët dhe paraqet në përgjithësi një pamje të njollosur dhe të
gërryer. Disa herë mund të përmirësohet pamja e tij me anë të
aplikimit të solventeve selektivë që mënjanojnë njollat, duke e çpuar
dhe duke e fërkuar me furçë sipërfaqen për heqjen e larzimeve.
Ky trajtim i rikthen metalit ngjyrën e tij natyrale, por  duhet patur
kujdes që të mos thellohen detaje gjatë heqjes së larzimeve. Është
e mirë që të mos e bëjmë një gjë të tillë se sa të rrezikojmë copën.
Objektet e lëna në këtë gjendje, megjithëse të deformuara në
përgjithësi janë të qëndrueshme dhe trajtimi justifikohet vetëm
atëherë kur ai  mund të përmirësojë pamjen e tyre dhe të nxjerrë
në pah në mënyrë më të dallueshme stolisjet. Ndodh që gërryerja
e shkaktuar nga formimi i sulfureve duhet të zhvillohet deri në kufirin
e fundit, ashtu siç ka qenë rasti i një byzylyku prej nyje persiane
marrë në shqyrtim nga autori. Këtu karakteret metalike janë të
humbura tërësisht dhe lënda e zezë dhe e thyeshme, ka marrë
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pamjen e një lëkure të vjetër. Në këtë gjendje objekti nuk mund të
restaurohet.
Argjendi i mbuluar për një periudhë të gjatë në ujë dhe të kriposur,
siç ka qenë argjendaria që ka ardhur nga Ziggurat d’Ur, shndërrohet
në pjesën më të madhe, mbi sipërfaqet e ekspozuara në klorur të
qëndrueshëm të argjendit, që ka një pamje ngjyrë hiri si të tokës
pa vlerë estetike. Deformimet mund të jenë shumë të mëdha, nga
shkaku i zgjerimit të madh që shoqëron shndërrimin e metalit në
mineral; por meqë kemi të bëjmë me një produkt të qëndrueshëm,
trajtimi nuk ka tjetër kuptim veçse përmirësimin e pamjes së
objektit, nxjerrjen e detajeve të stolisjes ose rikthimin e formës
origjinale. Argjendi që buçet (horn silver) është rezistent dhe objekti
mbetet i fortë për gjithë kohën që larzimi nga kloruri mbetet në
vend; por po të hiqet ose  të pakësohet, duhet të dimë se copa
mund të jetë e dobësuar rëndë. Reduktimi ka prirje që të  formojë
një shtresë sipërfaqësore të ndërprerë, që nuk ka lidhje të ngurtë.
Një faktor tjetër me rëndësi  është  struktura e shtratëzuar me
larzime që vijnë nga gërryerja e zgjatur; nga  ana  tjetër, mund të
ndodhë që disa nga përbërësit e ndarë në këtë mënyrë të formojnë
shtresa të ndërprera. Një gjë e tillë shihet qartë në prerjen e një
inxhise të ardhur nga Ur, ku mbetja e metalit jo të  gërryer në
zemrën e objektit është me një trashësi dhe me një porozitet të
ndryshëm. Si rrjedhim, kur një objekt i pasur në argjend është kaq
shumë i gërryer saqë mbetet pak argjend metalik (siç mund të jetë
rasti i një poçe ose i një tasi me faqe të holla), trajtimi duhet të
bëhet me kujdes që të hiqen format sipërfaqësore dhe të
mënjanohen çrregullimet. Reduktimi elektro-kimik ka rrezik të jetë
shumë energjik. Përkundrazi, i një objekti prej argjendi masiv mund
të jetë plotësisht i justifikueshëm, kur e dimë mirë se ka një nyje të
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ngurtë argjendi që mund të sigurojë rezistencën mekanike të copës
pas trajtimit. Rezistenca e një nyjës megjithatë nuk mund të  çmohet
gjithnjë me lehtësi, sepse argjendi i vjetër është gjithnjë më i
thyeshëm se argjendi i derdhur rishtas. Kjo shkriftësi i detyrohet
ndryshimit të strukturës mikro-kristaline me kalimin e kohës,
ndryshim që shkaktohet kur metali është i gërryer në sipërfaqe
sesa kur ai mbetet i shkëlqyeshëm dhe pa ndonjë llojë prekjeje.
Forcimi i objekteve prej argjendi, të brishta
Argjendi i thyeshëm mund të bëhet i përkulshëm, qoftë duke e
ngrohur deri në ngjyrën e kuqe të errët, qoftë duke e mbajtur për
njëfarë kohe në një temperaturë lehtësisht më të ulët. Ky veprim
kërkon aftësi dhe eksperiencë, sepse argjendi në 960 oC dhe prania
e disa papastërtive mund të ulë në mënyrë të ndjeshme pikën e
shkrirjes, metali fillon të skuqet në 600 oC. Por, kur ka përbërje
minerale të argjendit dhe të bakrit, kjo temperaturë nuk mund të
arrihet pa shkaktuar shkrirjen. Kloruri i argjendit, shkrihet në 455
oC, dhe kloruri i bakrit në 422 oC. Kur argjendi është shumë i
hollë, duhet të kufizohemi me një ngrohje minimale. Përforcimi fillon
të bëhet në 250 oC. Kur argjendi vendoset në një furrë ku
temperatura arrin në 400 oC brenda 2 orëve, kjo  duhet të mjaftojë
normalisht në shumicën e rasteve.
Kur metali është i shëndoshë dhe nuk ka kripëra, ai mund të ngrohet
në një furrë elektrike, temperatura e të cilit rregullohet në 600-650
oC. Furra elektrike jep rezultatet më të mira në furrat me gaz, është
e vështirë që të pengohet nxirja e argjendit, me përjashtim të rasteve
kur mund të  mënjanojmë të gjitha tymosjet gjatë ngrohjes. Kur
argjendi është i lidhur me bakrin, në kontakt me nxehtësinë formohet
një cipë sipërfaqësore prej oksidi të bakrit. Por, njollat e shaktuara
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nga oksidimi mund të hiqen me lehtësi në një banjo me acid sulfurik
(5%).
Objekte prej argjendi, të dëmtuara
Objektet prej argjendi që janë deformuar nga dërmimi duhet të
trajtohen gjithnjë me të nxehtë para se të kërkohet që t’i jepet
metalit forma e tij primitive. Me t’u  bërë të përkulshëm, ato mund
të rikthehen në formën e tyre, me anë të dorës ose me anë të mjeteve
prej druri të mbuluara me lëkurë kamoshi, veprim që kërkon shumë
durim sepse metali i zbutur ngurtësohet gjatë punës në të ftohtë;
kështu një trajtim i përsëritur në të nxehtë mund të dalë i nevojshëm
gjatë punës. Kur duam të heqim njolla të goditjeve në argjendarinë
moderne, lejohet një gjërësi më e madhe, dhe në përgjithësi është
e mundur që të mënjanohen aksidentet, duke e fërkuar copën, pa
ngrohje paraprake, me mjete të pregatitura posaçërisht për këtë
punë. Ato më të vlefshmet janë “agatat’’ për lustrim të montuara
me një shkop prej fakfuni mbi një dorëz prej druri. Ndërkaq, këto
mund të përdoren për argjendin e vjetër para se ky të bëhet i
përkulshëm. Më e madhja tabaka prej argjendi e marrë nga barka
e varrimit të Sutton Hoo-së, në çastin e zbulimit, ishte e dërmuar
dhe shumë e thyeshme. Ajo u përforcua me anë të ngrohjeve të
përsëritura, me anën e një flake të madhe të prodhuar nga pipëza
dhe u rikthye në formën e vet me anë të duarve dhe pastaj me anë
të një çekiçi prej lëkure. Kur përdoret flakë e zbuluar, ngrohja
duhet të bëhet në një dhomë të errët, përndryshe është e pamundur
që të kuptojmë se; kur metali fillon të skuqet, ka rrezik që një
pjesë të objektit nga pakujdesia, ta ngrohim më shumë.
Larzime të bakrit në argjend
Ne e kemi përmendur mbrojtjen katodike të argjendit në prani të
bakrit që gërryet. Ky veprim në përgjithësi ka si rezultat formimin
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e një depozitimi të produkteve të gërryerjes së bakrit mbi argjendin,
i cili mbetet i paprekur; depozitim që është i vështirë të hiqet. Metoda
e rëndomtë bazohet në heqjen në fillim të pjesës më të madhe të
larzimeve me anë të mjeteve mekanike (çpuarjes, lëmim me gur,
etj) dhe pastaj provohet heqja e mbetjes me anën e solventeve të
zgjedhura. Ne këtu do të japim disa shembuj që pasqyrojnë trajtimin
e objekteve me aplikimin e solventeve të zgjedhur përsa i përket
shkaqeve dhe vetive të tyre specifike.
Amoniaku
Në praninë e ajrit amoniaku e tret bakrin dhe mund të themi se nuk
ka asnjë reaktiv më të dobishëm për pastrimin e argjendit që është
i mbuluar me një depzitim më të shpeshtë bakri si pasojë të një
kontakti të zgjatur të metalit më pak fisnik. Megjithatë amoniaku
duhet të përdoret me rezerva në prani të sulfurit të argjendit, sepse
e tret këtë substancë dhe i aplikuar mbi një  argjend të gërryer, do
ta linte metalin në një gjendje brishtësie të tepruar. Ai zbut gjithashtu
mbetjet organike, siç janë mbetjet e drurit, të lëkurës, të tekstileve,
etj., duke qenë një veprues i përgjithshëm pastrimi kur kemi të
bëjmë me larzime të kësaj natyre. Ai përdoret në formë të
përqëndruar (dendësi 0,88), në një dhomë tymosje.
Cianuri i kaliumit
Ky është një helm shumë i fuqishëm dhe përdorimi i tij është rrallherë
i nevojshëm, por është një shkëputës shumë i fortë. Nuk aplikohet
në solucion, nuk duhet përdorur kurrë në prani të acideve dhe në
asnjë mënyrë nuk duhet të bjerë në kontakt me lëkurën. Për heqjen
e njollave të argjendit, merret një tablet i vogël me cianur në një
pincë dhe fërkohet mbi argjendin, që më parë ka qenë  lagur; duke
tretur pak argjend, i cili do të heqë shumicën e njollave.
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Acidi  formic
Është i mirë sepse tret përbërjet e bakrit pa prekur argjendin dhe
klorurin e argjendit.
Nitriti i argjendit
Solucioni i nitratit të argjendit përdoret për heqjen e cipës së hollë
të bakrit metalik mbi argjendin. Në disa raste, mund të jetë nevoja
të përdoret më shumë se një solvent. Kështu, p.sh.  për llampën e
argjendit, masa e larzimeve të bakrit është hequr mekanikisht, por
një shtresë prej bakri metalik që rezistonte, ishte ngjitur me forcë
mbi një shtresë të argjendit, i cili ishte shumë i thyeshëm. Mënjanimi
i tij do të donte një trajtim të zgjatur me amoniak, të pasuar nga një
trajtim lokal me cianur kaliumi. Pas heqjes të gjithë gjurmëve të
larzimeve, llampa kishte një ngjyrë të errët. Një banjo me acid
formik të ngrohët (në rreth 30%) për një kohë mjaft të shkurtër
(20 min) i dha metalit shkëlqimin e tij dhe pas larjes dhe tharrjes,
argjendi u bë i përkulshëm në furrë  sipas metodës të përshkruar
më lart.
Një pasqyrim i habitshëm i përdorimit të acidit formik është trajtimi
i kupës (potirit) prej argjendi të ardhur nga Enkomi, Qipro (shek.
XV), sjellë në laborator e mbuluar me një shtresë larzimesh të
gjelbërta. Kjo ngjyrë vinte pjesërisht nga bakri lidhur me argjendin
dhe pjesërisht pa dyshim nga kontakti nën tokë, me metale më pak
fisnike. Të jepte përshtypjen se kupa ishte prej  bronzi dhe fshihte
faktin se bëhej  fjalë për një kupë argjendi të stolisur me lule ari.
Për trajtimin e objektit, pas një ekzaminimi radiografik, u zgjodh
acidi formik, për të bërë pastrimin, dhe pas një prove mbi njerin
nga fragmentet, kupa u zhyt për 20 minuta në një solucion të vluar
të përbërë nga një vëllim acidi formik dhe 2 vëllime ujë. Ky trajtim
mënjanoi larzimin e gjelbër, duke lënë disa gjurmë kupriti dhe bakri
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të reduktuar, të cilat u zhdukën pas një aplikimi lokal me amoniak
(0,88). Stolisja rreth e përqark kupës doli me një freski të
çuditshme. Lulja në përgjithësinë ishte e shkëlqyeshme dhe stolisjet
e arit kishin një ngjyrë të pasur pa treguar asnjë  gjurmë të zbardhimit.
Analiza tregoi se argjendi ishte në lidhje dhe përmbante 3,4 % ar
me 9 % bakër.
Stolisjet me lule mund të jenë të vështira për t’u dalluar në një
argjend shumë të nxirë, ose edhe tërësisht të fshehur nga shtrirja e
larzimeve. Prandaj duhet patur kujdes, sepse aplikimi i një metode
elektro-kimike, cilado qoftë do të transformonte në metal sipërfaqen
e zezë të lules dhe do të shkatërronte stolisjen. Në rast dyshimi të
evitohen metodat elektro-kimke. Por, kur reduktimi ka qenë i
shkurtër, ngjyra e zezë mund të riekspozohet, duke përdorur me
kujdes një produkt për llustrimin e metaleve, sepse reduktimi mbetet
vetëm sipërfaqsor, nga shkaku i rezistencës së artë elektrike të
lules në raport me atë të argjendit.
Tiosulfati (hiposulfiti) i amoniumit dhe tiourea
Një mjet i dobishëm për heqjen e shtresave të trasha të argjendit
të rremë (klorur argjendi) është  fërkimi i sipërfaqes me një furçë
xhami dhe me një solucion ujor me 15 % tiosulfat amoniumi me
1% Lisapol. Tiosulfati mund të zëvëndësohet me 5% tiourea,
megjithëse kjo duhet të fërkohet fort dhe është më mire, që të
ruhet për argjendin e derdhur siç janë tufat e përdredhura dhe
stolisjet, mjaft të forta për të duruar sforcimin mekanik. Metoda
me tiauren është shumë e butë lidhur me veprimin kimik dhe mund
të mbahet nën kontroll. Ajo mund të përdoret kur një zbukurim me
lule është i vënë sipër një argjendi të rremë dhe kur vetëm kjo
mjafton për ta bërë si një mjet veçanërisht të çmueshëm ndërmjet
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metodave të ruajtjes që kemi. Tufa e argjendit të ilustruar ka dhënë
rezultae të mira me metodën me tiourea.
Acidi citrik
Acidi citrik është një produkt i mrë për pastrimin e bakrit të gërryer
dhe si rrjedhim për argjendin e lidhur shumë të mbuluar me prodhime
të gjelbëra të gërryerjes. Ai  ka të mirën se është pa erë dhe nuk
është helm, por duhet të përdoret me disa rezerva, sepse veprimi i
tij nuk është selektiv. Edhe kur është në një solucion ujor 5% ai ka
rrezik të jetë tepër i fortë. Përdoret si veprues pastrimi në ndarjen
e objekteve si monedhat e argjendit me titull të ulët dhe të monedhave
prej bakri të salduar së bashku nga gërryerja.
Reduktimi elektro-kimik i objekteve prej argjendi
Metodat elektro-kimike mund të aplikohen për mënjanimin e
gërryerjes së argjendit në kufijtë e përcaktuar më parë në këtë
kapitull. Veç metodave me aluminium dhe me sodë, që kemi
përmendur në rastin e mënjanimit të shkëlqimit, ka dhe një sërë
metodash të tjera që japin rezultate të mira për argjendin e gërryer.
Ndodh p.sh. që acidi formik në 30% i përdorur si solvent, të mos
japë një pastrim plotësisht të dobishëm. Atëherë mund të shtojmë
pak pluhur zinku ose alumini dhe të ngrohim përzierjen për pak
kohë. Gjithashtu mund të zëvendësohet  acidi formik dhe zinku me
zink dhe me sodë kaustike, që zbut mjaft prodhimet e gërryerjes,
pas në farë kohe, argjendi i rremë bëhet i njomë dhe objekti
dobësohet. Gjatë reduktimt duhet të fërkohet me furçë të lehtë
dhe shpesh, sidomos gjatë mbarimit të veprimit. Kloruri i argjendit
të reduktuar formon një depozitë të bardhë si sfungjeri që hiqet me
lehtësi dhe mbetja mund të forcohet duke e fërkuar me një shufër
xhami, që rivendos pamjen metalike. Pas reduktimit elektro-kimik,
në rast nevoje do të varet copa për 15 minuta në një banjo
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elektrolitike, pastaj zihet në shumë banjo të herepashershme me
ujë të distiluar. Një formulë tjetër është ajo me anën e së cilës e
mbajmë copën, nën një hedhje uji të ngrohtë për shumë orë, por
sidoqoftë larja duhet  të mbarohet me shumë banjo me ujë të
distiluar, deri në mënjanimin e plotë të klorureve. Metoda e larjes
intensive gjithashtu mund t’i aplikohet argjendit.
Pas trajtimit, argjendi thahet në një furrë në temperaturën 105 oC
ku lihet për disa orë, sepse  sipërfaqja e argjendit të reduktuar
shumë herë është poroze. Do të ishte më mirë të bëhej tharrja  në
një eksikator me vakum pasi tharja në furrë mund të heqë shkëlqimin
e metalit. Kur gërryerja e hequr është e trashë dhe e thellë, nuk
është mirë të përpiqemi ta bëjmë argjendin e përkulshëm, sepse
temperaturat e larta që janë të nevojshme për këtë veprim mund të
shkaktojnë ndrydhje të metalit.
Reduktimi  elektrolitik i objeteve  prej argjendi
Argjendi mund të reduktohet në një banjo elektrolitike me metodën
e zakonshme me anë të sodës kaustike si elektrolit dhe të anodave
të hekurit. Një variant që rekomandohet për argjnedin përbëhet
nga zëvëndësimi i sodës me acid formik 15 % si elektrolit, meqë
ky përqëndrim siguron përçueshmëri më të lartë. Kjo metodë është
dukur shumë e dobishme. Mbyllja prej argjendi e një poçe greke
prej xhami blu, që ishte mjaft e gërryer dhe pasi forma e poçes
pengonte heqjen e argjendit. Për t’u trajtuar, u desh zgjedhja e një
metode, e cila lejonte pastrimin e metalit pa e prishur xhamin.
Atëherë u preferua reduktimi elektrolitik në acid formik 15% me
anoda çeliku inoksodabël dhe rezultati që plotësisht i pëlqyeshëm.
Këtu nuk mund të përdorej soda kaustike, sepse ajo do ta prekte
xhamin.
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Anodat prej çeliku të paoksidushëm janë të domosdoshëm kur
përdoret acid formik, meqë një elektrolizë e zgjatur në acidin formik
mund të prekë çelikun dhe mund të formojë një depozitim hekuri
mbi argjendin. Me anoda prej hekuri, ky depozitim shkaktohet
akoma edhe më shpejt. Këto komplikacione mënjanohen po të
përdoren sëbashku me acidin formik anoda prej grafiti  ose prej
qymyri. Arrihen rezultate të papritura, p.sh me anoda prej qymyri
duke përdorur një forcë ekeltromotore prej 12 v dhe një dendësi
korrenti prej 1 amper për dm2.
Elektroliza e një objekti prej argjendi të lidhur fort redukton
mineralet prej bakri nga larzimet  dhe i transformon në bakër metalet
edhe kur përdoret si elektrolit acidi formik, një cipë prej bakri
mund të formohet mbi objektin. Mund të hiqet pas ngrohjes në
furrë për të mënjanuar acidin formic, duke e zhytur copën në banjë
prej nitrati të argjendit në 20% në ujë të distiluar. Ky veprim do të
zëvëndësojë cipën prej bakri në pluhur, e cila do ta hiqte me lehtësi,
duke e fërkuar me furçë.
Pastrimi i monedhave prej argjendi
Monedhat e vjetra prej argjendi, të gjetura nën dhe paraqesin tipa
të ndryshme të prishjes që ndryshon sipas cilësisë së lidhjes dhe
natyrës së tokës. Pasi identifikimi i copave është qenësor, trajtimi
do të ketë për qëllim ta bëjë të dukshëm stolisjen dhe të lexueshëm
nën gjendjen e grrryer; gjithashtu duhet të studiohet para trajtimit.
Në bazë të këtij studimi paraprak, ndahet masa e monedhave në
grupe, sipas metodave të ndryshme që kërkon trajtimi. Disa herë,
gërryerja mund të jetë zhvilluar deri në atë pikë saqë sipërfaqja e
copëve të jetë bërë në formë dylli saqë të ketë mbetur pak metal.
Kjo karakteristikë për larzimet nga sulfuri dhe atëherë është më
mirë të trajtohen këto pjesë me anë të një larjes së thjeshtë të
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pasuar nga tharrja. Kur sipërfaqja është e çarë, ose kur copa është
shumë poroze, mund të përforcohet me anë të një njomje me një
solucion të  nitrocelulozës.
Megjithatë shpesh herë mbetet një sasi mbizotëruese metali dhe
larzimi është i shkaktuar nga kloruri i argjendit; por monedhat e
argjendit në përgjithësi janë lidhje me titull të ulët dhe larzimet në
këto raste janë të përziera me prodhimet e gërryerjes së bakrit.
Ndodh që këto të ngjisin fort copët saqë të bëhen si një copëzë,
që mund të  prishet me anë  të një  trajtimi me acid formik, ose
duke e lagur masën me një solucion me 5% acid citrik, megjithëse
pjesët individuale çlirohen më me lehtësi, duke e reduktuar masën
me zink dhe me sodë kaustike. Metoda me kripë Rochelle alkaline
është e dobishme kur argjendi është i përzier shumë me bakër, por
copët duhet të fërkohen me furçë në mënyrë të kujdesshme, herë
pas here, sepse ajo që i mban të mbledhura tretet shumë ngadalë
në kripën e rochell-it dhe kjo ndodh vetëm në prani të ajrit.
Në laboratorin e Britich Museum, ku shpesh herë duhet të trajtohen
masa monedhash, për këtë qëllim përdoret një makinë e ndërtuar
sipas parimit të mullirit me gjyle. Ky aparat paraqitet si një  enë e
thelë drejtkëndëshe prej kloruri të polivinilit të montuar në 45% të
vertikales (enë relative) që vërtitet ngadalë mbi aksin e saj më të
gjatë, nën veprimin e një motori elektrik. Për pastrimin e monedhave
të argjendit shumë të lidhura, mbushet ena me një reaktiv të
përshtatshëm si kripa e rochelit alkaline dhe shtohen disa copë të
lira që kryejnë funksionin e çekiçave kur ena kthehet dhe kështu,
përmbajtja e tij bie 4 herë nga anët për çdo vendosje dhe kjo
lëvizje duke furnizuar veprimin kimik, lejon ndarjen e shpejtë të
copëve. Këto papastërti lahen me ujë dhe thahen në një enë relative
që ka tallash të ngrohur prej druri, nga ku nxirren të pastra dhe me
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një llustrim të lehtë që duket se përforcon kontrastet e hijes dhe të
dritës dhe lehtëson kështu studimin e mbishkrimeve dhe të stolisjeve.
Para instalimit të enës rotative, përdorej reduktimi i elektrolitikës,
metodë kjo që jepte rezultate të mira, por që kërkonte më shumë
punë. Kjo është përdorur për pastrimin e masës prej 15000 copësh
monedhash prej argjendi të ardhura nga Derchester. Gjatë
elektrolizës, copët duheshin mbikqyrur vazhdimisht dhe shpesh të
hiqeshin dhe të fërkoheshin me furçë për të ndaluar që larzimet e
reduktuara të mos depozitoheshin mbi sipërfaqe në formën e një
shtrese metalike.
Masa e vogël e monedhave prej argjendi të gërryer është
grumbulluar gjatë një zjarri. Ajo ka qenë  e  mundëshme që të
ndahej në mënyrë të ndjeshme, duke e zhytur  për më shumë  orë
në një banjë me acid citrik 5% ; pastrimi i fundit është bërë duke i
vënë copët në disa yzengji prej fije bakri të varura në shufrën e
katedikës të një enë elektrolitike.
Objekte të përbëra
Argjendi është përdorur gjërësisht për stolisje, prandaj dalin
probeme të çdo loji kur duhet të  ruhen objekte me përbërje
komplekse kur metali  gjendet i shoqëruar me materiale të tjera.
Për trajtimin e argjendit të larzuar është më mirë të përdoren metodat
mekanike të përshkruara më lart. Kur është i domosdoshëm një
trajtim kimik, veçohen larzimet me anë të një muri prej plasteline
ose prej argjili, por kjo nuk mënjanon rrezikun e depërtimit të
prodhimeve kimike në larzim, gjë që kërkon larjen. Kur larja pas
trajtimit është e pamundur, si për një stoli argjendi të përshirë në
vernik, pastrimi nuk mund të bëhet në mënyrë të kënaqshme, veçse
me anë të një tekstili abraziv. Problemi i lërimit të larzimeve prej
argjendi në hekur të ndryshkur rezervohet  në përgjithësi, duke
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përdorur metodat e largimit të ndryshkut që shpesh herë mbulon
dhe fsheh argjendin.
Restaurimi i helmetës së Emesit
Helmeta e Emesit, një thesar i ardhur nga Siria, paraqiti një problem
jo të zakonshëm dhe veçanërisht interesant, të lidhur me ruajtjen e
argjendit të mbivendosur mbi hekurin. Këtu do të përshkruajmë
restaurimin. Kur arriti në laborator, kjo helmetë e bukur, me maskën
e saj prej argjendi në formë fytyre njeriu, në fillim u konsiderua si
një copë për ceremoni. Por ashtu siç e ka treguar Seyring, mbrojtja
e siguruar me anën e mbulesës prej hekuri zgjatej me një astar prej
hekuri me një trashësi prej 1 deri 6 m/m nën maskë, nga e cila
merrte me saktësi format. Pra ka të ngjarë që kjo helmetë duhej të
mbronte kokën gjatë luftimit. Kafka prej hekuri ishte e rrasur sikur
të kishte marrë një goditje të fortë. Ekzaminimi tregoi se argjendi
ishte shumë i thyeshëm dhe ishte çarë në mjaft vende; çarjet më të
rënda ishin të mbushura me një landë të errët që duhet të forconte
argjendin. Astari prej hekuri nën maskë ishte i ndryshkur dhe metali
i fryrë prapa argjendit ishte shkaku i deformimeve dhe i hapjes së
çarjeve, gjatësia e të cilave kapte disa herë  4 m/m. Një gjendje
tensini ishte krijuar në mënyrë që po të mos merreshin masa, kishte
rrezik që të shkaktoheshin prishje të reja, sepse argjendi vetë kishte
vetëm 0,5 m/m trashësi. Para se të bëhej veprimi, ishte nevoja të
ndahej maska nga helmeta. Puna u tregua e kënaqshme sepse
varsja, megjithëse e mobilizuar, ishte e këputur nga pjesa e lartë
dhe  të  dy pjesët mbaheshin së bashku vetëm nga një fije. Pas një
përforcimi të përkohëshëm me një shirit  ngjitës të tejdukshëm të
aplikuar nëpërmjet çarjeve, maska u vendos mbi një jastëk të
shpeshtë pambuku dhe shtresa prej hekuri të ndryshkur të prerë
mekanikisht në regjionin gojës dhe të nofullës së poshtme, ku
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argjendi ishte më i dobët dhe i deformuar nga kontakti me hekurin
që gërryhej. Ishte e qartë se restaurimi i kënaqshëm nuk ishte e
mundur pa një konsolidim të argjendit. Një provë pilot u bë  mbi
një fragment të vogël të këputur dhe pasi rezultati  ishte i dukshëm,
e tërë maska  u ngroh në një furrë elektrike për tre orë, duke e
ngritur progresivisht temperaturën deri në një maximum prej 310o

C. Ngrohja u  ndalua; argjendi ishte i errësuar, pjesërisht nga shkaku
se grumbullimi i ndryshkut dhe i  dyllit që kanë qenë përdorur gjatë
një restaurimi të mëparshëm për të mbyllur vrimat ishte djegur
pjesërisht nga nxirrja e një mbeturine të ndryshkut që kishte mbetur
i ngjitur. Ndryshku u hoq me furçë, duke përdorur acid eksalik në
9% (shih me poshtë) para trajtimit  të fundit me anën e të nxehtit,
sepse një zgjatje e ngorhjes në këtë fazë do të kishte bërë që
përbërjet e hekurit shumë të patretëshme të mund të keqtrajtoheshin
më vonë. Një ngrohje e re gjatë 18 orëve në 60o C dhe në 650o C
u pa e nevojshme, para se argjendi të konsiderohej mjaft i forcuar
për t’i rezistuar punimeve për zhdukjen e plasjeve (të çarave). Për
të forcuar maskën atje  ku hekuri ishte i hequr, pjesa e prapme e
argjendit u pastrua dhe u mbajt përkohësisht me anë  të disa copëve
të garzrave prej argjendit të fiksuara mbi të çarat me anë të një
saldimi të butë. Garza merrte me lehtësi formën e argjendit dhe
mund të fiksohej pa shkaktuar plasaritje. Atëherë faqja e maskës u
pastrua me kujdes me një tekstil prej Duragliti me qëllim që të
hiqeshin të gjitha  produktet  e oksidimit, para se të  fillohej puna e
restaurimit.
Veprimi i parë kishte për qëllim që t’i jepte nofullës pamjen e vet,
duke trajtuar të çarat njëra pas tjetrës. U hoqën gaezat prej argjendi
të përkohëshëm dhe u përpunua argjendi me dorë me qëllim që  të
mblidheshin me saktësi anët e çarjeve dhe pas kësaj u  aplikuan
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copa të reja garze që u  fiksuan përfundimisht nga mbrapa në çarje,
duke përdorur një saldaturë të butë dhe një pastrues jo korresiv;
punë e gjatë dhe delikate, por që shpërblehej sepse, dora dorës
zhdukeshin njera pas tjetrës, maska bëhej më e ngurtë dhe më e
fortë dhe shëmbëllente mjaft me figurat që i  jepeshin në fotografitë
e  para.
Duhet të theksohet se këtë lloj restaurimi e ka bërë mundëshëm
përforcimi i argjendit. Kur për një shkak ose tjetrin, argjnedi nuk
do të kishte qenë e mundur të bëhej i përkulshëm me anë të trajtimit
me të nxehtë, ai nuk do të kishte patur mundësinë që të përpunohej.
Në gjendje të thyeshme, të vetmen ndërhyrje që ai do të kishte
duruar është një përforcim nga prapa dhe një mbyllje e çarjeve
nga përpara. Ka qenë e mundur që për maskën e Emesit të përdorej
formula më e qëndrueshme e restaurimit dhe se nuk ka qenë e
nevojshme që të përdorej një material për mbushje, sepse këto
gjithnjë kanë prierje, me kohë, për të shkaktuar deformime. U
tregua kujdes që të mos lihej saldaturë mbi faqen e maskës, ku ajo
dukej medoemos në vija të holla në çarjet e riparuara; por u fsheh
në këto vende, duke aplikuar lokalisht një shtresë argjendi me
elktro-depozitim me anë të një tampon (shtupi) me një anodë
argjendi me majë të pajisur me pak pambuk të njomur me cianur
të kaliumit.
Nuk mbetet veçse vendosja e hekurit të  ndryshkur, që ishte  hequr
nga pjesa e prapme e maskës. Pas pastrimit ai paraqitej në formën
e fragmenteve, që mund të viheshin në kontakt me argjendin dhe të
përforcoheshin me anë të Durofliksit. Frakturat kryesore që
mbeteshin në argjendin pas restaurimit nuk e dobësonin strukturën
dhe nuk shkaktonin deformime serioze. Do të kishin patur  mundësi
që të pastroheshin të gjitha çarjet, por kjo kërkonte heqjen e të
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gjithë hekurit në gjendje  të mirë, veprim ky shumë i madh, që nuk
justifikohej. Interesi dhe dhe vlera e objektit nuk konsistonte më
pak në përsosmërinë  teknike  të punës sesa në cilësinë  estetike.
Pasi u hoqën pjesët e fryra dhe u shkëput hekuri atje ku tensioni
ishte më i fortë dhe pasi u  përforcua hekuri dhe argjendi në pjesën
e poshtme të faqes, mund të thuhet  se  helmeta u rikthye në një
gjendje të qëndrueshme.
Vrimat e vogla nën sytë në maskë do t’i lejonin mbajtësit të shihte
diellin para tij, por ishte e qartë se kjo nuk ishte e kuptueshme dhe
është për të qeshur konstatimi që ato janë zgjeruar me anë të prerjes
së hollë në bulën qëndrore (lobin qëndror) sigurisht se këtu kemi të
bëjmë me një masë urgjente, sepse kjo nuk është vepër e një
artizani.
Lustrimi (lyerja) e argjendit
Vernikët që kanë cilësi dhe qëndrueshmëri të përshtatshme janë
thuajse të padukshëm mbi argjendin, kur janë të aplikuar mirë. Ka
lloje të ndryshme dhe ndërmjet më të mirëve janë ato  me bazë
acetate të polivinilit ose polimetrakrilit. Një  vernik që ka treguar
në praktikë cilësi  të shkëlqyeshme  mbrojtëse dhe që është thuajse
i padukshëm kur aplikohet  me pudrosje  ose  me pincë, është  ai
që njihet me emrin Erkaleno. Edhe Frigileni gjithashtu është shumë
i mirë.
Para se të lyhet, argjendi duhet të pastrohet dhe të çlirohet  nga
lyra. Kur  pastrimi mund të bëhet  me njerën ose me tjetrën metodë,
që kemi rekomanduar, kujdes duhet të tregohet përsa i përket
mënyrës së larjes, që duhet përdorur për heqjen e yndyrës. Sot ka
shumë preparate detergjente të posaçme që përdoren për pastrimin
e objekteve të shtëpisë, por disa prej tyre duhet të evitohen për
argjendin, sepse ato përmbajnë fosfate që reagojnë me argjendin
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dhe formojnë njolla të errta rezistente. Është më mirë që argjendit
t’i hiqet yndyra, duke e larë me ujë të ngrohtë dhe sapun ose me
Lisapol të pastër. Pastaj argjendi shpërlahet me ujë të rrjedhshëm
dhe thahet. Pas heqjes së yndyrës, duhet patur kujdes që të mos
ndyhet sipërfaqja duke u prekur me gishta. Pas tharrjes argjendi
mund të lyhet.
Verniku mund të aplikohet  me anë të furçës, me anë të  zhytjes ose
me anë të  pudrizimit. Puna me furçë ka të ngjarë që të jetë ajo më
e thjeshta. Përdoret një furçë e butë dhe e pastër  dhe një vernik
mjaft i ujshëm, që të mund të shtrihet pa lënë gjurmë të furçës.
Duhet të evitohet  formimi i një shtrese të shpeshtë në zgavrat ku
mund të marrë dritë, me anë të një shkëlqimi që nuk është si ai i
argjendit. Është mirë të kemi në këto raste nëpër duar një solvent
që të mund të përdorim, në rast nevoje, për heqjen e çdo gjëje të
tepërt. Mund të ndalojmë grumbullimin e vernikut  në zgavra, duke
e goditur lehtë me një furçë, ose duke fryrë lehtësisht pak ajër me
anë të  dardhës prej kauçuku.
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KREU Xl

BAKRI DHE LIDHJET E TIJ

Bakri e ka marrë emrin nga Qipro, e cila furnizonte romakët me
ketë metal me emrin “Cyprium” ose “Bronz nga Qipro”. Megjithatë
kemi të bëjmë me një element në gjendjen natyrale si në formë
metali ashtu dhe në formën e mineraleve të ndryshme, kryesorët e
të cilëve janë kupriti (oksidi i bakrit) kalkocidi (sulfuri i bakrit),
kalkopiriti (piriti i bakrit) dhe karbonatet bazike, malakiti azurite
ose kasiliti. Bakri metalik ngjan me argjendin në sajë të ndjeshmërisë
së tij me squfurin, që shkakton formimin në sipërfaqe të një cipe të
errët prej squfuri. Por ai ndryshon nga argjendi për ndjeshmërinë e
tij ndaj oksigjenit. Bakri i pastër i ekspozuar me ajrin e lagët,
oksidohet me shpejtësi, ndërsa në kushte analoge argjnedi mbetet
i paprekur kur ajri nuk ka  përbërje të squfurit. Objektet prej
argjendi të ruajtura në muzetë kanë prirje të humbasin shkëlqimin,
objektet prej bakri, në përgjithësi mbulohen me një cipë oksidi, që
u jep një pamje  jo të tejdukshme. Kjo cipë oksidi nuk shpeshtohet
(trashet) me kalimin e kohës, gjë që mund të konsiderohet si një
mbrojtje për metalin që ajo mbulon. Oksidimi mund të jetë kaq i
lehtë saqë  metali ruan pamjen e tij; por kur kemi të bëjmë me
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lidhje të kallajit, të plumbi, të zingut dhe kur përbërësit nuk janë të
përzierë mirë, ka të ngjarë që sipërfaqja e oksiduar të ketë njolla
që e bëjnë pamjen të papëlqyeshme. Rivendosja e gjendjes
metalike nuk është një problem madhor, sepse metali i oksiduar
lehtësisht mund të pastrohet me një produkt lustrimi, ose duke e
zhytur objektin për disa orë në acid sulfurik të holluar (5-10%)
dhe pastaj duke e larë. Në të dy rastet pasi thahet, fërkohet me një
leckë të butë. Megjithatë shkëlqimi zhduket shpejt dhe kur duam
ta ruajmë. Nëpër muze copën e mbulojmë me një vernik jo të
depërtueshëm.
I vënë në dhe të lagur, bakri e humbet me shpejtësi pamjen e tij
mealike. Shtresa e oksidit trashet dhe oksidi i bakrit formon një
masë të dendur prej minerali ngjyrë të kuqe përpara, që njihet me
emrin kuprit që në rradhën e tij, mund të marri disa larzime prej
karbonatesh bazike të gjelbëra ose disa herë ngjyrë blu sipas rastit
kur kemi të bëjmë me malakit ose azurite. Këto larzime janë të
qëndrueshme kur nuk përmbajnë klorure, kështu ato mbrojnë
metalinën kundrejt çdo përparimi të gërryerjes. Megjithatë kjo nuk
do të thotë se të gjitha larzimet e gjelbëra janë të qëndrueshme.
Pamja e jashtme nuk ka asnjë raport me qëndrueshmërinë,
megjithatë është e vërtetë se një depozitim i hollë dhe i lidhur mund
të jetë më i qëndrueshëm se një larzim i shpeshtë dhe poroz, që
mund të sillet si një sfungjer dhe që mund të thithë lagështinë dhe
kripërat e tretëshme që ka dheu. Kur jemi në prani të më shumë
metaleve si në bronzet e  kallajit, duhet të kemi parasysh se larzimet
mund të jenë më komplekse si nga ana e strukturës së tyre ashtu
edhe nga përbërja, kështu që ato kanë mjaft prirje që të përmbajnë
kripëra. Melepsja është rregulli më shumë se përjashtimi, sepse
kripërat e tretëshme janë të shpërndara gjërësisht në natyrë, si në
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dhe ashtu dhe në det, kështu që në përgjithësi ato janë të pranishme
në materialet e gërmimit.
Kur kemi folur për argjnedin, kemi thënë se ky metal i groposur në
dhe kripor, ka prirje të mbulohet me një guackë të patretshme prej
kloruri të argjendit të qëndrueshëm. Në rastin e bakrit  dhe të lidhjeve
të tij, prania e klorureve në larzimet është një problem akut nga
pikëpamja e konservimit, sepse ai formon një klorur bakri të
paqëndrueshëm, i cili vazhdon të reagojë, kështu  gërryerja vazhdon
edhe në ambientin e muzeve dhe sipërfaqja pluhuroset dhe njolloset.
Ky fenomen është kaq i shpeshtë në gërryerjen e bronzeve saqë
dukja e njollave karakteristike me ngjyrë të gjelbër të zbehtë dhe
të pluhurëzuara njihet me emrin “sëmundja e bronzit, qoftë kur
kemi të bëjmë me bakrin ose me ndonjë lidhje të tij.
Zhvillimi i njollave shkaktohet nga transformimi i Cucl2 (kloruri i
bakrit) (nantekites), në  atakamit (klorur bazik të bakrit) nën
veprimin e oksigjenit. Ky këmbim favorizohet nga prania e
lagështirës dhe nuk duhe të na çudisi fakti se kjo ka qenë konsideruar
gabimisht si shkaku i  gërryerjes, pasi disa zhvillime aktive të
gërryerjes, janë konstatuar në kohë me lagështi. Por pasi nuk mund
të shkaktojmë sëmundjen e bronzit me anë të krijimit të një ambienti
të lagur pa vendosjen e klorureve është e qartë se lagështia nuk
është veçse një faktor plotësues i gërryerjes së bakrit dhe të lidhjeve
të tij.
Si rrjedhim, qëllimi kryesor i konservimit është zhdukja e klorureve.
Gjendemi para dy vështirësive. Kloruri i bakrit nuk mund të
mënjanohet me anën e një larjeje të thjeshtë me ujë. Ai jo vetëm që
nuk është i tretshëm, por dhe i paarritshëm, sepse paraqitet në një
formë shumë të përqëndruar në shtresat e thella të larzimit dhe jo
në sipërfaqe. Në praktikë mund të përdoren metoda kimike, për
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të transformuar klorurin e patretshëm në kripëra të tretshmë, që
mund të mënjanohen me anën e larjes; por është pozicioni i
paarritshëm i nantekitit që shtron një problem shumë serioz. Bronzi
i gërryer ka një strukturë me shtresa, sepse nyja metalike është e
rrethuar  me shtresa të oksidit të bakrit masiv ku është i shtrirë
oksidi i kallajit në pluhur dhe këto shtresa janë të mbuluara me një
guackë të jashtme prej karbonatesh bazike. Kjo mbulesë e gjelbër
në sipërfaqe mund të përmbajë klorure, por kur bronzi është i
gërryer shumë, gjenden përqëndrime  të klorurit të bakrit në shtresat
thithëse të oksidit të kallajit edhe vetë në çarjet mikroskopike që
tekniku metalografist mund të zbulojë ndërmjet metalit dhe oksidit
të  bakrit.
Pra duket si e pamundur që të mënjanohen të gjitha kloruret, një
bronzi të mineralizuar pa dekompesuar njëkohësisht larzimin dhe
në fakt kjo është e vetmja mënyrë e sigurtë për stabilizimin e një
bronzi shumë të gërryer. Për këtë veprim kemi metoda të ndryshme
laboratori, që zakonisht i quajmë metoda të “dekantimit”. Por, ka
raste kur nuk ka kuptim që të sakrifikohet  patinimi i një bronzi dhe
kur duhet të gjendet mjeti për të trajtuar gërryerjen, duke ruajtur
njkohësisht brenda mundësive pamjen e objektit.
Studimi i metaleve të vjetra tregon se bronzet kanë mbijetuar prej
mijëra vjetësh bashkë me lazrimet poroze të impregnuara me kripëra.
Shpjegimi i kësaj duhet të gjendet në ekuilibrin që  është vendosur
ndërmjet bronzit të gërryer dhe ambientit të tij në dhe; kësaj i
detyrohet konservimi. Por, gërmimi e zhduk këtë ekuilibër dhe
ekspozimi në kushte të reja dhe shumë të ndryshme shkakton
ndryshime që mund të jenë të thella. Mund të ngjasë që një bronz
të ambientohet rishtaz në ambientin e muzeut pa ndryshime në
pamje; por më shpesh ndodh që gërryerja aktivizohet dhe kur
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objekti është i lënë pas dore, ekuilibri rivendoset vetëm pas një
prishje të plotë. Prandaj të gjitha objektet prej metali menjëherë
pas zbulimit të tyre duhet të dërgohen për t’u trajtuar në laborator.
Kur mund të përdoren metoda elektro-kimike, metalet rigjejnë një
gjendje tëqëndrueshme dhe marrin një pamje të përafërt me
originalin. Por nuk është e mundur që të aplikohen gjithjnë metoda
elektro-kimike. Metodat e reduktimit përdoren vetëm atëherë kur
ka një bërthamë metalike të mjaftueshme me një rezistencë
mekanike të padyshimtë. Në mungesë të një  bërthame të tillë  do
të  kufizohemi  në ndalimin e prishjes me anë të solventeve të
zgjedhur.
Kur përjashtohen metodat elektro-kimike dhe elektrolitike, siç është
rasti i një bronzi të shtypur lehtë, mundësitë për ndalimin e prishjes
pa prishur  patinimin do të varen nga natyra, nga  përhapja e
gërryerjes dhe nga mundësia e lokalizimit të veprimit të reaktivëve
kimikë gjatë trajtimit. Në një klimë të thatë, aktiviteti i klorurit
reduktohet në minimum dhe kur sëmundja e bronzit mund të trajtohet
që në fillim, ka pak rrezik që t’i shpëtohet kontrollit.
Në problemet e kësaj natyre, pikat me rëndësi  janë këto;
Trajtimi i njollave që në fillim
Tharrja mirë e bronzit pas trajtimit dhe mbajtja e tij në vend të
thatë. Gadishmëria për ndërhyrje në kohën e duhur kur ndodh që
të dalin njolla të reja. Metodat e trajtimit të bronzeve për të cilët
duhet të ruhet patinimi paraqiten si më poshtë, por duhet të kuptohet
se këto metoda nuk mënjanojnë të gjitha kloruret që mund të
gjenden mbi larzim.
Ky lloj trajtimi, në një farë mase, duhet të mbetet empirik dhe nuk
mund të kemi sigurimin absolut që ruatja të jetë e përhershme,
megjithatë ka shumë raste ku ky trajtim është dukur i dobishëm.
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Këto metoda mënjanojnë kloruret e sipërfaqes ku larzimi është më
poroz dhe më i dobët dhe lajnë në vend koren e gërryerjes më
rezistente, që zbulon pjesën që mbetet. Është gabim të besohet se
një metodë më e thjeshtë është e mundur dhe se një shtresë dylli
ose e një substancës tjetër të padepërtueshme mund të mënjanojë
prishjen dhe të veprojë si një shtresë mbrojtëse. Më poshtë po
përshkruajmë disa eksperimente, që do të tregojnë se kjo është
një gënjeshtër. Asnjë substancë e impregnimit nuk është dukur me
efekt të vazhdushëm për ndalimin e përparimit të “sëmundjes së
bronzit”, kur njollat nuk janë hequr më pare ose trajtuar kimikisht
në mënyrë që të lejohen ekstraktimi i klorureve.
Theksojmë këtu disa verrejtje të bëra në rastin e shqyrtimit të një
maje ushte në seksion (prerje) drejkëndëshi prej bronzi të
mineralizuar, që vinte nga Ur në Chaldea dhe që mund të
sakrifikohej me qëllim eksperimenti. Megjithëse ishte e mbuluar
nga një larzim i shpeshtë ngjyrë gjelbërt, objekti dukej i
qëndrueshëm në klimën e muzeut dhe kurrgjë nuk tregonte që kishte
patur ndonjë gërryerje kohët e fundit. Analiza kimike tregonte se
nyja metalike ishte e përbërë nga 97,2 % bakër  dhe më pak  se 1
% kallaj.
Kjo majë e ushtës u sharrua në copë me formë të trashë kubike.
Prerja tregonte një strukturë të përbërë nga një nyje metalike të
mbështjellur me kuprit masiv me një ngjyrë të kuqe e purpurtë,
mbi sipërfaqen e së cilës ishte zhvilluar një oksidim në ngjyrë të
gjelbër, ose një larzim prej 3m/m trashësi, kryesisht prej melakiti.
Mostrat ju nënshtruan këtyre provave;
Disa kube i mbajtën në një anë si dëshmitarë. Dyzetë e tetë orë
pas sharrimit, ato filluan të tregojnë shenja të gërryerjes aktive.
Ekzaminimi i prerjes tregonte zhvillimin e një lënde ngjyrë jeshile
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dhe në formë pluhuri në faqen e brendëshme të oksidimit ngjyrë
jeshil të sipërfaqes. Ishte fjala për një zonë prej nantekiti (klorur
bakri) që ishte mbledhur në arzimin dhe që i ekspozuar  në ajër,
ndryshohej në atakamit (klorur bazik të bakërit) dhe që paraqiste
pamjen karakteristike  të sëmundjes së bronzit  pas pak kohe.
Larja
Mostra të tjera u lanë me kujdes me ujë të distiluar derisa në dukje
u lëruan nga kloruret, pastaj  u thanë me alkol dhe eter, duke u
mbajtur për disa ditë në një furrë në temperaturën 105 oC.  Më
pas kur u ekspozuan në atmosferë të lagët, u formuan disa hulli të
vogla jeshile dhe të qarta në anët e shtresës ngjyrë jeshie të
sipërfaqes, sipas disa vijave të shtresimit. Disa mikro-prova me
nitrat argjendi, treguan se këto hulli të vogla përmbanin klorure.
Mirëpo nuk kishte asnjë tregues të klorurit në nyjen e metalit
qëndror dhe as në kupritin që e mbulonte nuk qe e mundur që të
zbulohej mbi faqen e gjatë të jashtme të mostrës. Pra ky klorur
duhet të vinte nga larzimi jeshil, por jo nga sipërfaqja e tij e jashtme
dhe nuk mund të hiqej me anë të një larjeje të thjeshtë, sado të
kujdesshme edhe atje ku prerja transversale e mbulonte.
Reduktimi
Një seri e tretë mostrash ju nënshtrua reduktimit elektro-kimik,
me anë të zinkut dhe të sodës kaustike ose me anë të reduktimit
elektrolitik dhe pastaj u lanë për të mënjanuar kloruret dhe u thanë.
Gërryerja nuk u përsërit më edhe kur mostrat u mbajtën në një
atmosferë me lagështi. Pra reduktimi është një mbrojtje kundër
gërryerjes atëherë kur aplikohet për mjaft kohë dhe kur
kombinohet me larjen që të mënjanohen kloruret. Kjo shkakton
humbjen e mbulesës (patinës) ngjyrë të gjelbër.
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Trajtimi me acid
Disa mostra u trajtuan duke i temperuar në acid citrik 5% dhe në
acid sulfurik (15 deri në  20 %). Ky i fundit u tregua më i dobishëm.
U duk menjëherë se u hoqën një pjesë e madhe e klorureve  brenda
disa ditëve. Megjithatë përdorimi i tij ka vështirësi praktike prandaj
nuk mund të rekomandohet si metodë standarde. Këto acide
veprojnë si pastrues dhe zhdukin shtresën sipërfaqësore jeshile.
Banjo (njomje) alkaline
Një provë tjetër u bë duke zhytur disa mostra në një solucion të
seskuikarbonatit të natriumit (5%). Ky veprim nuk e hoqi shtresën
(patinën) jeshile, por jejoi heqjen e klorurit në formë kripe  që pati
mundësi të hiqet, duke e përsëritur shpesh solucionin. Ky solucion,
duke përfshirë dhe larjen me ujë të distiluar, u zgjat gjatë disa javëve
para arritjes së fazës kur nuk zbuloheshin më klorure dhe kur bronzi
i tharrë bëhej i qëndrueshëm, edhe në një ambient me lagështi.
Tani del pyetja nëse pas një trajtimi të tillë një pjesë e madhe e
klorurit të mos mbetet e padepërtueshme  nën sipërfaqen jeshile,
por siç duket seskuikarbonati i inatriumit shkakton formimin e
karbonatit bazik të bakrit që mbush poret e larzimit dhe veçon
mbetjet  e klorurit të lagështirës atmosferike.
Po të pranojmë se mostrat provë përfaqësojnë kushtet e rëndomta
të hasura në bronzet e gërryera së tepërmi dhe të ndotura në
klorure, këto eksperimente tregojnë se në cilat pjesë të larzimeve
gjejmë kloruret në një përqëndrim të madh dhe se këto janë të
ndjeshme ndaj lagështirës. Zgjedhja e metodës së konservimit do
të varet nga gjendja fizike dhe kimike e objektit, nga sasia e klorurit
të pranishëm dhe nga natyra e larzimit, nga trashësia, shtresëzimi
dhe poroziteti. Kur është e domosdoshme mbrojtja e mbulesës



64

(patinës), kuptohet mirë se veprimi mund të jetë i gjatë dhe se
rezultatet do të jenë patjetër, pak të pasigurta.
Metodat e trajtimit
1.Kur larzimi ose mbulesa (patina) mund të sakrifikohen. Kur larzimi
ose mbulesa (patina-oksidimi) mund të sakrifikohen lidhjet e bakrit
të gërryer mund të trajtohen me anë të reduktimit elektro-kimik,
ose elektrolitik ose me kripën e Rochelit alkalin. Kjo metodë e
fundit është vërtetuar si më e vlefshme. Gjithashtu pa një trajtim
paraprak me kripë të Rochelit, duhet të rekomandohet për trajtimin
e larzimeve të bakrit edhe atëherë kur kemi një aparat reduktimi
elektrolitik, megjithëse përdorimi i rrymës elektrike mund të jetë i
vlefshëm në fazën e fundit  për lehtësimin e mënjanimit  të kriprave
dhe të produkteve kimike dhe për shkurtimin e kohës së  nevojshme
për larjen me ujë të distiluar.
Përdorimi i kripës së rochelit alkalin dhe i acidit sulfurik të
holluar
Bakri kombinohet me oksigjenin sipas përpjestimeve të ndryshme
(në peshë) për të formuar dy  okside të ndryshme, oksidin e bakrit
kupror dhe oksidin kuprik. Këto dy përbërje  zakonisht janë  të
pranishme në larzimet ku shkaktojnë respektivisht dy lloj kripërash,
ato kripore dhe ato kuprike. Këto mund të jenë karbonate, klorure,
sulfate etj., natyra kimie e të cilave dhe ndarja varen nga kushtet në
të cilat është ekspozuar metali. Në përgjithësi, kripërat kuprike
kanë epërsi në larzimet që duken. Megjithatë ato treten në solucion.
Thyhet korrja jeshile sipërfaqësore e lidhjeve të bakrit, kështu që
duhet gjetur një metodë për mënjanimin e kripërave kuprore të
mbetura, gjë kjo që mund të bëhet me acid sulfurik të holluar. Pra
këto veprime janë të nevojshme dhe duhet të bëhen njëra pas tjetrës,
nën formën standarde të trajtimit me anë të  kripës së Rochelit. Si
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rezultat do të kemi mënjanimin e të gjitha prodhimeve të mineralizimit
dhe  kthimin e pjesës në gjendjen metalike.
Solucioni 1. -Kripa e Rochelit alkalin. Tretet në 30 gr sodë kaustike
teknike në kokrriza në ½ litra ujë, pasi të ftohet treten në 90 gr. të
kripës së Rochelit (tartrat i natriumit dhe i kaliumit) në këtë solucion.
Solucioni 2. -Acidi sulfurik i holluar (10%). Shtohen ngadalë 60 gr.
Acid sulfurik të përqëndruar në ½ litra ujë të ftohtë në një enë
porcelani, duke e përzierë vazhdimisht. Trajtimi bëhet duke e
njomur metalin e larzuar në solucionin 1, në një enë prej xhami,
porcelani ose çeliku inoksidabël të pajisur me një kapak, qoftë në
të ftohtë, kur duam të shpejtojmë veprimin, në një banjo avulli
derisa larzimi të zbutet dhe mund të hiqet me një furçë. Solucioni
pa ngjyrë i kripës së Rochelit  bëhet ose merr ngjyrë blu të errët
duke reaguar me larzimin. Para fazës së parë të trajtimit, ka një
mbetje të errët të kuqe prej oksidi të bakrit - kupror (kuprit), që
ngjitet fort me metalin dhe që hiqet me vështirësi me furçë. Disa
herë gjejmë edhe një shtresë prej bakri metalik që depozitohet  në
larzim gjatë proçesit  të gërryerjes. Ky bakër (i quajtur bakër i
ridepozituar) ka prirje të veçojë mineralet  që  ai mbulon dhe t’i
mbrojë  nga sulmi i  reagentëve.
Zbulimi i bakrit të ridepozituar ndërlikon trajtimin, sepse bakri është
i patretshëm në kripën e  Rochelit dhe në acidin sulfurik të  holluar
dhe duhet të hiqet mekanikisht. Ky veprim nuk është gjithnjë i lehtë
dhe kërkon kohë; por po të mos hiqet në këtë fazë i tërë depozitimi
i bakrit, nuk mund të garantohet qëndrimi i rezultateve të trajtimit.
Pas kësaj depozitohet (vendoset) objekti në një enë prej xhami,
porcelani ose çeliku inoksidabël që përmban solucionin 2. (Në
këtë rast  po të përdorim për acidin një enë prej çeliku inoksidabël;
ajo veçohet në enë duke e vendosur  në një legen të vjetër fotografik,
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ose mbi një izolues tjetër elektrik të qëndrueshëm, për të evituar
depozitimin e bakrit mbi çelik). Që të gjitha lihen në pushim në një
vend të ngrohtë, duke e fërkuar me furçë dhe duke e kontrolluar,
herë pas herë me një lupë zmadhimi të xhepit, deri në mënjanimin e
pjesës më të madhe të kupritit dhe të baltës prej pluhuri të bakrit.
Shpesh herë me anën e lupës shihet krijimi i gjendjes së posaçme
të kupritit, ku ai formon një mozaik kristalik, me anë të kristaleve
të bakrit mbi sipërfaqen që duket si e paprekur të metalit të pastruar.
Pasi një cipë mund të mbulojë disa klorure, duhet të heqim gjatë
veprimit të fundit. Këtu elektroliza është shumë e vlefshme, sepse
banja elektrolitike është një plotësues i çmueshëm i metodës së
pastrimit me kripë të Rochelit. Megjithatë elektroliza nuk është e
domosdoshme, sepse mund të arrihen të njëjtat rezultate me fërkimin
me furçë dhe me anën e brerjes në solucionin e holluar të acidit
sulfurik, megjithëse kjo metodë është më e gjatë dhe kërkon më
shumë punë. Së fundmi, objekti trajtohet në më shumë banjo të
njëpasnjëshme me ujë të distiluar dhe çdo herë ftohet në ujë për të
liruar kapilarët, ashtu siç e kemi përshkruar më parë. Metoda e
ngrohjes dhe e ftohjes në stufën me avull është më praktike atëherë
kur duam të trajtojmë një grup objektesh. Larja duhet të vazhdojë
derisa prova me nitrat argjendi, e aplikuar  ashtu siç është thënë
më parë nuk tregon më klorure në ujë.
Përdorimi i kripës së Rochelit alkaline me Peroksid të
hidrogjenit
Kur bronzet për stolira të theksuara me hollësi kanë shumë kore,
trajtimi me acid sulfurik, duke  tretur kupritin, mund të lejë në fund
gjurmë bakri në pluhur, të cilat hiqen me vështirësi me furçë. Ky
ndërlikim mund të mënjanohet, duke përdorur vetëm një banjo
oksiduese të pregatitur duke i shtuar 100 ml. peroksidi të hidrogjenit
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(në 20 vëllime) çdo litër uji të solucionit standard të kripës së
rochelit. Zhytet objekti dhe në rast nevoje fërkohet me furçë.
Veprimi i peroksidit të hidrogjenit mund të ndiqet duke vështruar
flluskat e vogla të çliruara në pikën e sulmit, specifikisht rreth mbetjes
së kupritit. Kripërat kuprore oksidohen dhe bëhen të tretshme në
solucionin e kripës së Rochelit. Metoda me peroksid të hidrigjenit
është më e ngadaltë se acidi sulfurik dhe objekti prej metali ka
rrezik të preket lehtësisht nga fundi kur solucini oksidues përdoret
për një kohë të gjatë. Por nën kontroll të reptë, metoda me anë të
oksidimit, ka më shumë sukses të sigurojë një restaurim të
kënaqshëm të stolisjeve të holla dhe konsiderohet si metoda më e
mirë kur kemi të bëjmë me një stoli si kjo.
Një specialist kur fillon punën për herë të parë ka prirje të gjejë një
mënyrë trajtimi të thjeshtë, për të thjeshtuar veprimet, duke e bërë
pastrimin vetëm me acid sulfurik. Kjo nuk mund të dalë me sukses,
sepse acidi sulfurik nuk e mënjanon bakrin e ridepozituar dhe zgjatja
e kohës që  kërkon veprimi, kur përdoret vetëm acidi sulfurik, do
të shkaktonte depozitimin  e një sasie  më të madhe të bakrit, në
formën e kokrrizave të holla të ngjitura pranë depozitimeve të
klorureve. Kjo rritje e konsiderushme e punës së pastrimit mekanik,
sepse bakri i ridepozituar, duhet të hiqet për të evituar që kripërat
të mos mbulohen, gjë që të çon në gërryerje të re.
Acidi sulfurik në të vërtetë është një reagent që çliron kuprit. Është
gjithashtu i vefshëm për trajtimin paraprak të bronzeve të rënda
dhe shumë të gërryera, siç mund të jetë një grup hekurash prej
ushte të salduara sëbashku (shumë të dëmtuara  nga gërryerja).
Në këtë rast përdoret një solucion 20% si pastrues për heqjen e
produkteve të gërryerjes, në mënyrë që të ndahen objektet e
ndryshme, e pastaj të trajtohen individualisht. Udhëzimet e detajuara
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si ato të mëparshmet të japin përshtypjen se kemi të bëjmë me
metoda mjaft të ndërlikuara, por në praktikë nuk është kështu.
Kur gjatë trajtimit, objektet reagojnë ndryshe, interesimi i punës
rritet dhe nxit kuriozitetin.
Kur mbulesa (patina) dhe larzimet duhet të ruhen
Një problem shumë i vështirë ai i bronzeve të patinuara mirë, që
gërryen me njolla. Qëllimi është  të hiqet gërryerja, duke e ruajtur
në të njejtën kohë pamjen e objektit. Së pari metoda e trajtimit
varet  nga struktura  dhe  nga  aspekti  i patinës (mbulesës) dhe nga
ndarja e njollave. Këto tre raste janë nga më të rëndomtit; njolla të
veçuara në një mbulesë të fortë dhe të shpeshtë; njolla  që mbulojnë
një sipërfaqe poroze. Shqyrtojmë këtu disa shembuj që pasqyrojnë
trajtimin e aplikuar mbi disa objekte karakteristike të çdo kategorie,
por metodat mund të përdoren, duke ju përshtatur kërkesave  sipas
rastit.
Një tas islamik prej metali të thjeshtë (pastër) i stolisur në gjithë
sipërfaqen e tij me zbukurime  të skalitura ishte  i  mbushur me një
patinë të hollë jeshile të ngjyrosur me kuprit të errët. Patina ishte e
njollosur, gjë që tregonte praninë e klorureve dhe disa detaje me
rëndësi të stolisë. Duheshin hequr kloruret, duheshin mënjanuar
njollat dhe duhej zbuluar zbukurimi atje ku ishte i  prishur, pa dhënë
përshtypjen e një pastrimi rrënjësor. Prandaj bronzi u fut në banja
të njëpasnjëshme me seskuikarbonat natriumi (5%) (Na2

Co3.NaHCo.2H2O), për disa orë, duke i hequr larzimet në vendet
ku mbulonin zbukurimin, me anë të fërkimit dora dorës (kur ato
zbuteshin). Kjo mund të bëhej me dorë, ose me një kruajtës të
butë prej druri. Tasi pastaj u vendos në ujin e larjes me nitrat
argjnedi, dhe u la derisa nuk u dukën më gjurmët e klorurit. Pas
kësaj u zje për disa orë për t’u errësuar metali atje ku ishte prishur.
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Pas tharrjes dhe lëmimit  me furçë dhe dyll, bronzi e ruajti pamjen
e tij të patinuar me ngjyrë të errët, të vënë në dukje me anë të
ngjyrës jeshile të karbonateve në pjesët e thella të stolisjes. Ky lloj
trajtimi është për një aplikim të rëndomtë dhe jep rezultate të mira
me patina e holla atëherë kur trajtohen me kujdes në çastin kur ato
zbuten, por duhet të kemi parasysh se duke e ngrohur solucionin e
seskuikarbonatit  të  natriumit, ka rrezik që të shkrihet patina
(mbulesa).
Është përshkruar edhe një metodë tjetër, me anën e së cilës kloruret
janë të shtangur duke i trajtuar njollat një e nga një me oksid argjendi
të pastër analitik në formë pluhuri të hollë në suspansion në alkol
apsolut, pas hapjes së tyre me anë të një gjilpëre. Në këtë mënyrë
trajtimi nuk është gjë tjetër veçse vendosja e oksidit të argjendit në
njollat e gërmuara, duke i fërkuar  me një shkrepse të prerë në
majë.
Një enë (saksi) prej bronzi persian me një mbulesë (patinë) jeshile
relativisht të shpeshtë ishte njëkohësisht e infektuar nga disa njolla
të thella ngjyrë jeshile të zbetë, të cilat kishin dëmtuar  pamjen e
enës. Kjo u pastrua nga njollat, duke hequr me kujdes të gjithë
lëndën në formë pluhuri me anë të një gjilpëre, nën mbikqyrjen e
një lupe binokulare. Ato u reduktuan në vend, duke  aplikuar mbi
secilën prej tyre pluhur zingu dhe me anë të një tubi të hollë kapilar
disa pika acidi sulfurik 90%. Kloruret shkaktare të gërryerjes u
bënë kështu të tretshme dhe mund të  mënjanoheshin me anë të
larjes së përsëritur me ujë të distiluar. Ky trajtim heq të gjitha
materialet (lëndët) në formë pluhuri dhe lë njolla me ngjyrë të errët
të patejdukshme është shumë i dobishëm atëherë kur patina e
përgjithëshme është e fortë dhe e ndritshme. Por duhet patur kujdes,
duke përdorur acidin, të pengohet përhapja e tij. Pas trajtimit të
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një njolle lihet rreth gjysëm minute dhe bronzi vendoset nën një
rrymë uji, pastaj thahet me një leckë  dhe vështrohet  pjesa e
trajtuar. Kjo mund të ketë nevojë për një kruarje ose një reduktim
më të theksuar. Në punime restaurimi të kësaj natyre është mirë të
bëhen disa prova mbi një material pa vlerë. Duhet theksuar se
acidi sulfurik i fortë ëshë një produkt i rrezikshëm dhe nuk përdoret
veçse mbi një pjesë ku kemi pranë ujë të rrjedhshëm për raste
aksidenti.
Vemë në dukje se kjo metodë, e aplikuar mbi një siërfaqe më të
madhe, lejon trajtimin lokal të zbukurimeve dhe është treguar e
dobishme për t’i bërë të lexueshme  mbishkrimet e gdhendura të
mbuluara nga oksidi, kur dëshirojmë që të mënjanojmë një reduktim
të përgjithshëm. Pas një trajtimi të tillë, natyrisht heq koren jeshile
metali duhet të lahet në vend me anë të rrymës së ujit, të rregulluar
në mënyrë të atillë, që ujrat e mbetjes të hiqen pa kulluar mbi pjesët
e objektit që nuk janë trajtuar.
Bronzet egjiptiane shpesh herë janë të infektuara me kripëra dhe
prandaj ato rrallë kanë patinë  (mbulesë) të mirë. Kur kemi të
bëjmë me një patinë të mirë duhet të bëjmë kujde,s që ta ruajmë
patjetër atë. Por kur sipërfaqja njolloset, restaurimi mund të jetë i
vështirë. Një mace egjiptiane prej bronzi me një lartësi prej afro
25 cm me një patinë jashtëzakonisht të bukur, vazhdonte të gërryhej
mbi një sipërfaqe të vogël poroze. Pasi nuk donin të kruanim zonën
e gërryer, u trajtua lokalisht me rryma uji të distiluar të rregulluar në
mënyrë që të rrithte vazhdimisht me ndihmën e një aparati
qarkullues. Veprimi u bë për disa javë me shpresën se një larje e
zgjatur mund të ishte e dobishme. Atëhere bronzi u tha dhe sipërfaqja
e trajtuar u mbulua me një shtresë të hollë  verniku.
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Meqë ky trajtim nuk e ndalonte gërryerjen, u hoq verniku dhe u
rifillua larja; Por megjithë  përsëritjen e shumtë të veprimit dhe me
ndryshimin e produkteve izoluese, gërryerja rifillonte çdo herë, pas
disa  muajve. Sëfundmi filluan të kruajnë në zona ku kripa ishte më
e përqëndruar,  ta retushojmë dhe pastaj me pak bojë pluhur e me
vernik Ercaleni, për të ruajtur aspektin e  pjesës (pamjen). Por një
trajtim i kësaj natyre mund të jetë pak i dobishëm kur nuk ruhet
objekti  vazhdimisht në një vitrinë  të thatë ose të mbrojtur në çdo
mënyrë nga lagështia.
Lidhja e ngushtë ndërmjet lagështirës dhe gërryerjes është pasqyruar
me rastin interesant të kokës greke prej bronzi, që përfaqsonte një
barbar të kohës 400 vjetë para Krishtit, me një patinë të bukur.
Por, ajo papritmas shfaqi shenja të gërryerjes dhe shkaku u pa se
ishte lagështia, që vinte nga çatia, nëpërmjet murit, kundrejt të cilit
ishte i ekspozuar bronzi. Njollat u kruajtën një  e nga një me
instrumente dentare dhe pas larjes së kujdesshme, zgavrat u
mbushën me vernik. Para dimërit që pasoj nuk u pa asnjë prishje,
por me të ardhur dimri u dukën njolla të reja që duheshin trajtuar.
Por, këto nuk ishin aq të thella dhe aq të papëlqyeshme sa të parat.
Pjesa (copa) atëherë u vendos në një vitrinë të veçuar ku u sigurua
thatësia e vazhdushme me anë të gelit të silicit dhe kështu nuk u
shkaktua asnjë dëm. Në raste të kësaj natyre, shpesh herë është
mirë që të  pranojmë rrezikun e një prekjeje të re dhe të jemi të
gatshëm për rifillimin e trajtimit, sesa të  marrim masa të  rrepta që
mund të prekin rëndë karakterin e copës.
Është e qartë se metodat e përshkruara deri këtu mund të
ndryshoheshin, sipas problemit që  duam të zgjidhim. Kështu,
qarkulluesi i ujit mund të përdoret për të bërë qarkullimin e
seskuikarbonatit të natriumit ose të një solventi tjetër; sistemi i
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reduktimit lokal mund të aplikohet me sodë kaustike në vend të
acidit sulfurik dhe zimku mund të zëvendësohet me pluhurin e aluminit
ose të magnezit. Cilido qoftë trajtimi i aplikuar, tipi i vitrinës së
muzeut me tharrës me gel silica është një ndihmës i çmueshëm për
ndalimin e veprimtarisë gërryese.
Shembujt e parashtruar tregojnë sesi prania e një patine të bukur,
kufizon metodat që kemi për trajtimin e bronzeve të gërryer. Por
këto gjithashtu mund të jenë të kufizuara nga prania e materialeve
jo metalike. Kështu stuko dhe ari në fletë që mbulon disa lloje
bronzesh egjiptiane  shkaktojnë  ndërlikime serioze.
Kur ka mbetje të një stolie të vjetër të kësaj natyre, bronzi nuk
mund të zhytet në lëng. Në këtë rast, gërryerja mund të ndalohet
me anë të aplikimit ditor të tulit të letrës të njomur në solucion 5%
seskuikarbonati i natriumit. Duhen mjaft aplikime para se të zhduken
njollat. Sipërfaqja e metalit, atje ku është vënë, ka qenë e mbuluar
me një cipë jeshile të qëndrueshme prej karbonatit bazik të bakrit.
Bronzet egjiptiane disa herë kanë një nyje prej silica, të shkaktuar
nga teknika e derdhjes. Kur këto bronze janë të sëmura, në
përgjithësi është e vështirë që t’u kthehet qëndrueshmëria e tyre.
Nyja bërthamore prej silica, duke qenë më poroze se bronzi
përmban më shumë kripëra dhe kur kërkohet heqja e bërthamës,
zhytja ka rrezik që të bëjë më shumë keq se mirë. Bronze të tilla
trajtohen vetëm në vend në sipërfaqe.
Shembulli i fundit do të jetë ai i një bronzi egjiptian me një tjetër
llojë bërthame. Është fjala për një copë të derdhur të gërmuar dhe
të skalitur hollësisht, që përfaqësonte një falkua. Bronzi kishte një
patinë ngjyrë jeshile të thellë, por të njollosur. Pbas shumë trajtimesh
në sipërfaqe kishim provuar pa sukses, duke arritur në përfundim
se kripa duhet të gjendej në brendësi dhe duhej hequr baza e copës
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për ta parë. Pas prerjes së saj, u gjetën brenda mbetjet e
modifikuara të një zone dhe kur hoqën këto, nuk pati më asnjë
vështirësi për restaurimin e bronzit me anë të  solventeve kimikë,
duke u zhytur më parë në acid citric dhe pastaj në seskuikarbonatin
e natriumit deri sa u gjet qëndrueshmëria e saj.
Mënjanimi i depozitimeve gëlqerore
Përdorimi i heksametafosfatit të natriumit (galgon)
Bronzet disa herë janë të mbuluara me depozitime gëlqerore dhe
megjithëse këto mund të hiqen me acid nitric të holluar, kjo metodë
nuk është e këshillueshme kur kemi të bëjmë me një punë të hollë
(delikate) ose me metal shumë të hollë, sepse trajtimi me acid është
i fortë. Gjithmonë në këto raste është më mirë të hiqen depozitimet,
duke e lagur bronzin në një solucion 5% të  heksametofosfatit të
natriumit (galgon), i cili me kohë shkatërron depozitimet e kriprave
të magnezit. Mund të përdoren solucione më të forta deri nëse kjo
shpejton reaksionin dhe shpejtimi do të jetë më i fortë akoma deri
sa të ngrohet solucioni, por kjo rrezikon patinën por nga ana tjetër,
kur patina nuk ka rëndësi solucioni kalgon mund të përdoret për
heqjen e koreve jeshile. Për këtë mjafton që të zgjasë trajtimi për
një kohë të mjaftueshme. Kalgoni paraqet  leverdinë e përdorimit
pa rrezik për pastrimin e sipërfaqes së lidhjeve të bakrit, gjendja e
degradimit e të cilëve është e tillë saqë nuk ka më bërthamë metalike.
Kjo veti e bën atë një produkt laboratorik shumë të vlefshëm.
Bronze kineze
Bronzet kineze përmbajnë lidhjet e tipit të bronzit për këmbana që
kanë kallaj në përpjestimin 10 deri në 20 %. Këto lidhje përdoreshin
për bronzet e varreve massive. Një bronz i bardhë mund të ketë
deri në 30% kallaj. Plumbi në përgjithësi është i pranishëm si një
përbërës në sasi të pakët në të gjitha bronzet kineze, prania e tij siç
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duket nuk mund të ketë ndonjë ndikim mbi qëndrueshmërinë,
megjithëse ka prirje, kur ka një përqindje të lartë, që të errësojë
patinën.
Në dheun alkalin që ka pak klorure, bakri dhe lidhjet e tij gërryen
më me ngadalë dhe në mënyrë uniforme sesa në praninë e një sasie
të madhe kloruresh dhe ashtu, siç e kemi parë, produktet e reaksionit
ka të ngjarë të jenë më të qëndrueshme. Në fakt ato mund të
formojnë një patinë të bukur që meriton të ruhet, si për vlerën e saj
estetike, ashtu dhe si dëshmitare të lashtësisë së objektit. Janë patina
të kësaj natyre ato që gjejmë mbi bronzet kineze.
Ato mund të jenë të holla dhe si të zmaltuara, pak të bëra me kore
masive, ato mund të ndryshojnë në ngjyrë nga e bardha ose bojë
qielli të zbehtë në të gjelbërt dhe në blu që tregojnë  karakteristikat
e malakitit dhe të azuritit. Prania e kupritit në shtresat e poshtme
shkakton një ton më të ngrohtë; i ekspozuar në sipërfaqe kjo mund
të hedhi pamje që shkojnë nga okrë e zbehtë në të kuqen e purpurtë
të thellë. Kur gjendja e gërryrjes ka avancuar mbetjet e metalit
mund të  jenë të çmuara dhe të thyeshme, por përparimi i
mineralizimit nuk është gjithnjë shkatërrues, kështu që ruhen disa
copë që kanë rezistuar për 3000 vjet, të patinuara në mënyrë të
adhurueshme dhe që mund të konsiderohen gjithnjë si të forta.
Ruajtja e bronzeve kineze rrallë herë kërkon një trajtim kimik. Një
trajtim mekanik disa herë mund të përmirësojë pamjen, duke
mënjanuar  patinën dhe larzimet e trasha, duke vënë në dukje kështu
motive stolisje ose mbishkrime të fshehura. Në fakt bronzet që
dalin në tregun perëndimor kanë një sipërfaqe të mineralizuar që
tregon se një formë trajtimi mekanik ka qenë bërë mbi to për heqjen
e koreve dhe heqjen e tonaliteteve më delikate të shtresave të
poshtme dhe sidomos shtresave bojëqielli të zbehtë të oksidit të
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kallajit. Ky oksid që në mungesë të klorurit, shrihet në përgjithësi
në një cipë të hollë  e të lidhur, zakonisht është i bardhë, por pasi ai
është i ngjyrosur  me lehtësi  nga përbërjet e bakrit, formon bazën
e patinave të ëmbla me ngjyrë të ndritshme, që janë të qëndrueshme
dhe shumë  të  goditura dhe më të kërkuara nga koleksionistët.
Lidhjet karakterizohen nga thyeshmëria e tyre, që shpjegon disa
aspekte të veçanta të gërryerjes së pasqyrave, kur bërthama thyese
nuk është e aftë të adaptohet me përgjërimet rritëse të shkaktuara
nga zgjerimi që shoqëron kalimin nga gjendja metalike në gjendjen
minerale, kur fillon dukja e disa çarjeve. Disa herë ato janë
sipërfaqësore dhe të holla sa një qime floku dhe kanë prirje të
bëhen qendra të gërryerjes nga ku disa përbërje të bakrit shtrihen
mbi metalin rreth e përqark, pa qenë nevoja që ta prekin. Megjithatë,
përparimet e prishjes janë të ngadalshme, në krahasim me ato të
bronzeve që përmbajnë më pak kallaj. Disa herë gërryerja paraqitet
në njolla të veçuara dhe kur kjo ngjet, sipërfaqja e metalit çpohet
përqark njollave në një seri prej unazash të vogla koncentrike,
kështu që çdo njollë ngjan me një kreshkë të vogël goce deti.
Zhvillimi i  çarjeve mund të shkaktojë  gjithashtu  njolla mbi sipërfaqe
ku formojnë disa dalje të forta. Ky piketim është karakteristikë e
spekulumit që ka pasuar tjetër herë një limim të fortë, këtu mund të
kemi  treguesin e një  antikiteti të copës dhe pamja e njollave nuk
ndryshon në klimën e muzeut.
Stolira prej ari, argjendi dhe kallaji
Ruajtja e lidhjeve të bakrit shpesh herë është e ndërlikuar nga prania
e stolisjeve të bëra mbi metale të tjera, sidomos prej ari, argjendi
dhe kallaji, ruajtja e të cilave mund të ketë po kaq rëndësi si ajo e
lidhjes së bakrit në vetvete. Stolisjet humbasin me lehtësi një nga
koret e shpeshta prej bakri të gërryer, prandaj duhet të jemi të
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kujdesshëm ndaj çdo treguesi, që mund të zbulojë praninë, sepse
ato duhet të paraqesin një interes të madh arkeologjik. Zbulimi i
një stolisje të kësaj natyre do të ketë një ndikim të konsiderueshëm
në mënyrën e trajtimit. Lidhjet e bakrit  mund të prarohen me anë
gjethesh ose me amalgam ari. Por cilado teknikë e përdorur,
gërryerja e metalit që gjendet poshtë, përbën gjithnjë një problem,
sepse ari mbulohet me përbërje të bakrit, kështu që prania e tij ka
rrezik të mos arrihet menjëherë. Ari është i patretshëm në reagentët
kimikë, që përdoren për pastrimin e bronzeve, por kur këto reagentë
prekin pjesën e gërryer nën arin asgjë nuk e pengon atë të shkëputet
dhe të humbasë. Kur një shqyrtim paraprak krijon dyshimin e
pranisë së arit, është më mirë që më parë të merremi me arin dhe
pastaj me bronzin. Një reagent i vlefshëm për pastrimin e arit është
acidi nitrik në solucion të dobët (1%), që zbut larzimet e
karbonateve dhe lejon të kuptojmë përhapjen e prarimit. Acidi
aplikohet me pika mbi arin e larzuar me anë të një shkopi të vogël,
në mbikqyrjen e një binokulari, pastaj thithet në të njejtën kohë që
treten koret me anë të letrës së filtrit. Për të lehtësuar veprimin e
acidit hiqen pak nga pak mineralet e patretshme me ndihmën e një
gjilpëre. Me kalimin e kohës arrihet të nxirret i gjithë prarimi. Për
përfundimin e veprimit mund të  fiksohet ari me një vernik, pas
larjes dhe tharrjes. Ndërmjet bronzeve kineze të epokës Tang dhe
të epokave të pastajshme ka raste ku cipa e arit është e ngjitur dhe
e fiksuar mbi bronz me anë të teknikës së prarimit me anë të zhivës.
Atëherë si produkt pastrimi mund të përdoret kripa e Rochelit
alkaline. Por kur metali që gjëndet poshtë është zgjeruar nën
veprimin e oksidimit, ari rrezikon të jetë poroz dhe një objekt në
këë gjendje nuk mund të trajtohet pa rrezik (dëmtim) me kripë të
Rochelit dhe as me ndonjë metodë tjetër kimike, sepse çdo veprim
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kimik mbi metain që gjendet poshtë do e këpuste arin dhe do të
shkaktonte humbjen e tij. Pra duhet të përdorim piketimin mekanik
nën mikroskop, duke i kushtuar një vëmëndje të veçantë
deformimeve të metalit bazë, me shpresën që t’i japim sa të jetë e
mundur formën e vet origjinale dhe të rivendosim kështu pamjen
estetike të objektit.
Stolirat prej argjendi dhe kallaji rezistojnë mbi bronz pa u gërryer,
por rrezikojnë që ruajtjen ta kenë të vështirë. Kemi mundur të
sigurojmë mbrojtjen katodike të argjendit në prani të një elektroliti
dhe fakti që një lidhje me përmbajtje të ulët në argjend me një
larzim jeshil mund të  ngatërrohet me një bronz dhe të trajtohet si i
tillë. Kur shihet se nga trajtimi i një objekti del në dukje një metal i
bardhë i mbuluar me një larzim jeshil duhet të ndalohet veprimi me
anë të ujit. Copa e pastruar pjesërisht duhet t’i nënshtrohet një
ekzaminimi të kujdesshëm me anë të lupës  me qëllim që të
përcaktohet prania e mundëshme e ndonjë zbukurimi para se të
vendosim ndryshimet e mundëshme që ky duhet të pësojë gjatë
trajtimit. Kur duket se metali i bardhë  është argjend (gjë që mund
të vërtetohet, duke parë nëse ai njolloset në të zezë, nën veprimin
e një pike të sulfurit të amonit), trajtimi më i mirë do të jetë aplikimi
në vend, mbi metalin e bardhë i acidit formik të ngrohtë; por duhet
të përdoren gjithashtu edhe metodat mekanike. Kur një bronz ka
përmbajtje të lartë në argjend, në përgjithësi është mirë që të ruhet
patina e bronzit  dhe mund të jetë më mirë në këtë rast, që të
kalohet te seskuikarboanati i natriumit. Kur bronzi  është i reduktuar,
duhet të zjehet për disa orë në ujë të distiluar pas mbarimit  të
trajtimit, për ta errësuar kur është nevoja, kështu metali i errët  do
shërbejë si sfond për argjendin.
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Kur metali i bardhë përkundrazi është kallaj, ai ka të ngjarë që të
paraqitet nën formën e një shtrese të hollë të përgjithshme, rast me
të cilin metodat me anë të reduktimit nuk këshillohen. Gjejmë kallaj
mbi enët prej bronzi që janë përdorur në guzhinë, mbi stolirat e
kopsave të rrobave dhe në shoqërim me disa zmalte të kuqe të
dyllit për të vulosur dhe në mbishkrimet e mbrojtëseve varëse
saksone, ndërsa në Kinë, ai shfaqet në formën e mbishkrimeve të
ndërlikuara në bronzet han, aksesorët e qerreve, në tokëzat e
brezave dhe në këllëfet e shpatave. Për të gjithë këto objekte,
larzimet e shpeshta të mineraleve të bakrit hiqen mirë nga cipa e
kallajit metalik, duke përdorur metodat mekanike; punë me gjilpërë
nën një mikroskop binocular. Kripa e Rochelit lejon gjithashtu që
të arrihet, por nuk garanton ruajtjen e tërë kallajit kur ky  është i
fiksuar me një metal që është gërryer më parë.
Duhet patur kujdes kur punohet mbi copë sapo të nxjerrë nga
dheu. Kemi shembuj të mirë në disa objekte të ardhura nga barka
e varrimit e Suttonhoo-së në Anglinë veriore dhe dragoi i madh i
tokëzës që ishte i mbuluar me larzime jeshile dhe me baltë. Balta u
hoq me anë të një furçe të vogël me pak lëndë pastruse (detergjente)
dhe doli një objekt prej bronzi të praruar lokalisht me pllaka kallaji
dhe me mbishkrime. Gjatë veprimeve u duk se bishti i dragoit ishte
një restaurim i vjetër prej allçije dhe zamka e mbuluar me fletë prej
ari. Çdo trajtim kërkonte një zhytje në një solucion ujor ishte. Por
ishte shkatërruese, sepse do ta zbuste dhe do ta dëmtonte allçinë
me zamkën.
Në rastin e objekteve metalike delikate që mbajnë një stoli prej
ari, argjendi ose kallaji, gjithnjë duhet filluar nga metodat e pastrimit
në të thatë ose gjysmë të thatë. Por,  mund të ndodhi që të ketë
nevojë të përdoren metodat me ujë për të siguruar vazhdimin e
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ruajtjes. Nga ana tjetër, ciladoqoftë forma klasike e trajtimit që
aplikohet, mund të dalë nevoja të bëhen ndryshime në një fazë të
punës për t’ju përshtatur  nevojave të rastit specifik.
Restaurimi i një statuje të vogël egjiptiane të Isis dhe Herus prej
bronzi mund të përmendet si shembull ndryshimi të një teknike
sipas kërkesave të një rasti të veçantë. Ky bronz ishte shumë i
larzuar; njollat e bardha që shihen mbi fotografinë e parë tregojnë
praninë e sëmundjes së bronzit. Një ekzaminim paraprak tregoi se
sytë kishin larzime të vogla prej fletash ari, por ky u duk se ishte
mjaft mirë i ngjitur kështu që reduktimi i larzimit nuk e prekte.
U fillua trajtimi duke e zhytur bronzin në një solucion alkalin të
kripës së Rochelit. Solucioni u  ripërtërit shpesh herë, pas çdo
pastrimi me furçë, derisa shtresa jeshile nuk u zhduk dhe ia la vendin
kupritit me ngjyrë të errët të kuqe. Ky veprim vazhdoi tre ditë dhe
nxori në dritë detajet e formave. Pastaj u fillua një pastrim mekanik
shumë i fortë para zhytjes së copës në acid sulfurik 15%. Trajtimi
me acid u bë ngadalë dhe e zhduku gjithë kupritin. Në këtë mënyrë
u arrit në një kohë relativisht të shkurtër një përmirësim i theksuar
i pamjes estetike. Po ishte e qartë se, në bazë të larzimeve të mëdha
që u hoqën, metali ishte shumë poroz dhe se mënjanimi i plotë i
kripërave ishte i vështirë.
Për këtë arsye bronzi u vendos në një thes nailoni (masë paraprake
për të evituar që ari të mos ndahej nga sytë) dhe u reduktua pa
ndërprerje për 77 orë në një tas elektrolitik me një solucion sodë
kaustike si elektrolit dhe duke e pastruar me furça të zakonshme.
Ky trajtim tregoi praninë, mbi bazë, të një mbishkrimi që u pastrua
mirë, sa qe e mundur me anë të një gjilpëre. Bronzi ishte gati për
pastrim, që u bë sipas metodës që u përshkrua më parë gjë që
vazhdoi për 6 muaj  derisa u mënjanuan gjurmët e fundit të klorurit.
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Copa u tha dhe ari i syve, që kishte qëndruar në mënyrë të përsosur,
u llustrua. Megjithëse i stabilizuar dhe i pastruar bronzi ruante një
pamje jo shumë të kënaqshme, si të barit të thatë të zbehtë dhe të
njollosur që e bënte pak tërheqës në muze. Kjo çngjyrosje u zbut
me aplikimin e plasticipës së ngrohtë mbi gjithë sipërfaqen, ku u la
për një natë. Vetë disa lloje të plasticipës janë të dobishme, sepse
ato përmbajnë gjurmë të përbërsëve të squfurit, që japin shkallën
e dëshirueshme të shkëlqimit. Në këtë mënyrë metali gjeti një
tonalitet të pasur zeshkan. Atëherë u la me alkol metilik për heqjen
e yndyrës dhe u lye  me Ercalene. Së fundmi u fërkua me pak allçi
(shkumës) mbi shkronjat e mbishkrimit për t’i   bërë më të dukshme
mbi sfondin e errët të metalit dhe pasi që u përfundua restaurimi,
copa u montua mbi një bazë (piedestal).
Një rast tjetër më i thjeshtë është ai i kokës prej bronzi shumë të
mineralizuar. Megjithëse i fryrë dhe i tronditur metali ishte kaq masiv
saqë reduktimi i tij qe i mundur duke e mbuluar me grimca zingu
dhe duke e vendosur në një enë prej hekuri për ta zierë për 2 orë
në një solucion të fortë të sodës kaustike. Pas nxjerrjes u fërkua
me një furçë prej çeliku. Ky trajtim nxori në dritë një stoli (zbukurim)
që u bë më i saktë me anë të reduktimeve të reja në një solucion të
freskët të  sodës. Larja u bë me lehtësi dhe copa u tha dhe u
mbulua me një shtresë verniku me celulozë. Zbulimi i fishekut është
gjithnjë interesant, por në këtë rast interesi u rrit nga fakti se fishekët
e dala në dritë me anën larjes mbanin emrin e një mbreti etiopik të
panjohur deri atëherë (Khecerkari Alentamani). Prania e mbulesës
në formë koke të zhgabës lejoi identifikimin e kokës së
mbretëreshës.
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Objekte prej bakri të shtypur
Kur objekte të vogla prej lidhjesh të bakrit janë të groposura nën
dhe, ato kanë rrezik të shtypen nga pesha e tokës. Orvajtjes për
t’u dhënë formën e tyre të mëparshme, duhet të zbutet metali  duke
e ngrohur dhe duke e zhytur pastaj në ujë të ngrohtë. Një ngrohje
e tepërt shkakton oksidim të sipërfaqes, kështu që është më mirë
të ngrohet pak por shpesh. Kur ka më shumë, rregulli me të cilën
bëhet heqja mund të ketë rëndësnë e saj dhe veprimi mund të
bëhet, në përgjithësi, nga qendra e copës metalike, nga anët duke
kërkuar që të gjendet forma, lëvizjet e metalit të vjetër. Si mjete
përdoren mengjenata, kanxhet prej druri, pincat e rrobave (kapsat)
që janë të gjitha të vlefshme, por kur metali është shumë i hollë,
kontrolli më i ndjeshëm është ai i duarve, duke shtypur metalin
kundra formave të drurit të mbajtura në vend me anë të kapsave.
Të çarat mund të forcohen nga prapa me anë të një saldimi të butë.
Një problem i ri paraqitet kur kemi vetëm fragmente (copa) të një
objekti metalik. Si në rastin e enëve varëse saksone copët
(fragmentet) janë mjaft të mëdha për rindërtimin e formës origjinale,
është me vend që të ndërtojmë një model prej materiali plastik të
tejdukshëm që ndjek me saktësi tiparet e objektit dhe mbi të cilin
fiksohen copët në një pozicion të përshtatshëm. Pastaj modelohet
ena me argjil dhe merret një masë solide (e ngurtë) prej allçije të
modelit të filtruar në këtë mënyrë. Në këtë mënyrë allçia vlen si
negative dhe mund të mbulohet nga brenda me një material termo-
plastk si Perspeks-i teknikë kjo që bazohet mbi mundësinë për të
zbutur me anë të nxehtit Perspeksin në fletë dhe ta fryjmë me anë
të ajrit të komprimuar në formën e kërkuar. Disa forma mund të
realizohen në mënyrë të kënaqshme në të ftohtë, duke rrotulluar
një seri unazash prej Perspeksi mbi një rreth dhe duke i drejtuar
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dhe duke u nisur nga baza, pasi të saldohen elementet me çiment
Perspeks ose me acid acetic glacial. Duke punuar me Perspeks,
është e vështirë të punohet mirë anëve në ngjitje. Kur përdoren
solvent, këto avullohen dhe ajri ka prirje që të thithet nga brenda,
gjë kjo që e bën ngjitjen të dukshme. Ngjitjet më të mira bëhen
nga firmat e specializuara në saldimin me anë të të nxehtit duke
përdorur diaterminë supersonike. Mbasi të bëhet forma copët e
metalit të vjetër mund të fiksohen më lehtë me Durofiks ose me
Kloroform. Kur në enë prej bronzi e madhe dhe e hollë është
patinuar por e çpuar me një vrimë, mund të arrihet riparimi në sajë
të një metode të përpunuar nga Murray Pesse i Metropolitan Musse
në Nev-York. Sipas kësaj metode pritet në mëyrë të trashë një
copë stofi e trashë sipas formës së dëshiruar, njomet me acetat të
polivinilit dhe kur copa është gjysmë e thatë por akoma e
palosshme, përkohet për ta adaptuar në rrethin e vrimës. Pastaj
fiksohet në enë, kur ngjitësi është i thatë, retushohet pjesa e jashtme
për t’i dhënë një ngjyrë dhe një shtrirje konform me metalin e ngjitur.
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KREU XII

PLUMBI, KALLAJI DHE LIDHJET

Plumbi dhe kallaji janë metale të bardha të buta që, megjithëse
ngjajnë, dallohen me lehtësi nga dennsiteti i tyre. Pthuajse është dy
herë më i rëndë se kallaji, lëshon një gjurmë të zezë kur fërkohet
mbi letër të bardhë. Plumbi gërryhet në disa raste, kurse kallaji
është i qëndrueshëm. Shumë acide organike që prekin plumbin
nuk kanë asnjë veprim mbi kallajin. Kallaji mund të përdoret për
të kallajisur tenxheret prej bakri dhe kur është në fletë, përdoret si
amballazh për sendet ushqimore. Kallaji oksidohet kur mbetet për
shumë kohë i groposur. Cipa ngjyrë hiri e oksidit të kalajit, që
formohet në fillim si metal i lëshon vendin e oksidit të kallajit (stanik).
Produkti karakteristik i gërryerjes së plumbit është karbonati bazik,
që është i bardhë edhe ai, por të dy substancat dallohen me lehtësi
pas aplikimit mbi to të një pike acid që shkakton një  oferveshencë
të larzimit  të plumbit ndërsa oksidin stanik e lënë të paprekur.
Ndërmjet lidhjeve të plumbit dhe të kallajit lloji më i fortë përmban
rreth 80% kallaj dhe 20% plumb. Lidhja e kallajit romak përmban
rreth 80 % kallaj, por përpjestimi  i kallajit dhe i plumbit ka ndryshuar
gjatë shekujve nga fakti i përdorimit të mbeturinave, i metalit të
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rishkrirë dhe të ripunuar. Lidhjet moderne janë të një kategorie
tjetër.
Plumbi
Objektet prej plumbi të muzeve në përgjithësi janë të mbuluara me
në cipë të hollë oksidi. Kur  kjo formohet ngadalë në ajër të pastër,
ka pamje bojë hiri të fortë dhe vepron si një mbulesë mbrojtëse.
Përkundrazi kur cipa është e formuar në ajër jo të pastër (ajër i
ndotur nga gjurmë të acideve organike, flurime të pikturave etj)
cipa është e çrreullt dhe nuk përbën mbrojtje. Atëherë sipërfaqja
mund të duket si qumështi dhe mund të shfaqet një gërryerje aktive
pas një farë kohe, me formim të karbonatit bazik të plumbit.
Karbonati nuk ngjit shumë dhe gërryerja shoqërohet  me rritje të
madhe të vëllimit. Prandaj objektet prej plumbi pësojnë
shtrembërime kur gërryerja nuk hiqet (mënjanohet) që në fillim.
Objektet prej plumbi që nxirren nga dheu gjatë gërmimeve në
përgjithësi kanë një larzim të bardhë prej përbërësash të plumbit
që dalin nga reaksioni kimik i metalit ndaj lëndëve kripore dhe
ndaj veprimit të oksigjenit dhe të dioksidit të karbonit të tretur në
ujin e nëntokës. Edhe atëherë kur kjo është e qëndrueshme, një
larzim i tillë shpesh nuk është kaq i papëlqyeshëm sa të mos ruhet
mbi disa copë për studim dhe ekspozim.
Qëllimi i trajtimit laboratorik është që të ndalojë gërryerjen d.m.th.
të përmirësojë pamjen estetike të plumbit. Karbonatet dhe kripërat
e tjera duhet të mënjanohen dhe metali të mbrohet  pas pastrimit
qoftë duke e ekspozuar në një atmosferë jo të ndotur ku do të
formojë shtresën e vet  mbrojtëse prej oksidi, qoftë duke e lyer
sipërfaqen me një cipë prej dylli. Një ndërlikim serioz rezulton nga
fakti se zgjerimi i sipërfaqes së gërryer shkakton në çarje
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mikroskopike metal, që duhet të pastrohen nga papastërtitë nëse
duam që trajtimi të ketë rezultate të qëndrueshme.
Reduktimi elektro-litik dhe elektro-kimik
Megjithëse metodat standarde të reduktimit aplikohen në rastin e
plumbit, ato nuk janë metodat më të sigurta, sepse plumbi tretet
pak në sodën kaustike pa mbrojtje katodike dhe një zhytje e zgjatur
mund të shkaktojë humbjen e detajeve më të holla. I njejti lloj
aksidenti mund të zgjasë gjatë elektrolizës, kur ndalohet rryma,
atëherë kur objekti prej plumbi është i zhytur në lëndën alkaline.
Trajtimi i objekteve prej plumbi me acid
Pasi larzimi i bardhë i zhvilluar nga gërryerja e plumbit përbëhet
kryesisht nga karbonate, ajo tretet lehtë nën veprimin e acideve.
Dikur rekomandohej acidi nitrik i holluar për heqjen e larzimeve të
karbonatit të plumbit, mbi antikat, pasi pastrami kishte një efekt të
menjëhershëm. Dukej sikur teprica e acidit mund të neutralizohej
me një alkalin si soda kaustike dhe mbetja e tretshme të mënjanohej
me ujë, derisa të linte një sipërfaqe metalike të pastër që e tharrë
dhe e veçuar me dyllë, mbetet e qëndrueshme në klimën e muzeut.
Ndërkaq kjo është vërtetuar se nuk ishte e saktë, sepse pas disa
vitesh ndodhte që plumbi i trajtuar në këtë mënyrë merrte një pamje
si qumështi, kështu që metoda sot nuk konsiderohet më si e
kënaqshme.
Provat e bëra me acid acetik kanë dhënë rezultate më pak të
qëndrueshme akoma, meqë plumbi gërryhet me lehtësi në prani të
avujve të acidit acetik dhe të dioksidit të karbonit. Efektivisht ky
është parimi i metodës tregtare të pregatitjes së plumbit të bardhë.
Caley ka bërë një raport mbi një metodë të trajtimit të plumbit me
anë të acidit klorhidrik dhe të acetatit të amonit, që paraqet një
interes të veçantë, sepse kemi të bëjmë me një kohë më të gjatë.
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Pesedhjetë e gjashtë objekte prej plumbi të ardhura nga Agora u
trajtuan në vitin 1937, dhe  u gjetën në gjendje të shkëlqyer prej
17 vjetësh. Kjo metodë kërkon dy solucione përbërja e të cilëve
është kjo: 1-Acidi klorhidrik i holluar. Acid klorhidrik 100 ml. të
përqëndruar (të pastër për analizë, densitet 1,19) në një litër ujë  të
distiluar. 2-Solucioni i acetatit të amonit. Acetat amoni 100 gr në
një litër ujë të distiluar. Duhet të kemi gjithashtu një rezervë uji të
distiluar që të ketë zierë mirë për disa minuta (me qëllim që të
mënjanohet gazi i tretur).
Banjë me acid klorhidrik
Njomet objekti në një sasi acidi të barabartë me afro 50 herë vëllimin
e tij, derisa të ndalohet eferveshenca (mund të vazhdojë nga 1-2
orë deri në një natë). Lihet të kullojë acidi dhe objekti vendoset
për disa minuta në 100 herë vëllimin e tij me ujë të distiluar të
ngrohtë. Zbrazet uji dhe larja përsëritet dy herë.
Banjë me acid amoni
Njomet objekti i larë në rreth 25 herë vëllimin e tij të një solucioni
të ngrohët të acetatit derisa në sipërfaqe të mos shihet më asnjë
produkt i gërryerjes. Ky veprim vazhdon rreth një orë  dhe nuk
duhet të zgjatet për më shumë se dy orë në temperaturën e ambientit.
Larja bëhet kështu; objekti vendoset në rreth 100 herë vëllimin e
tij në ujë të distiluar të ftohtë të zierë, për 10 minuta. Zbrazet uji
dhe larja për tri herë.
Tharrja
Tharja bëhet në temperaturën e ambientit pa ngrohje, ose me anën
e aklolit sipas medodës së zakonshme.
Dyllosja
Objekti zhytet për disa minuta në dyllin e parafinës të shkrirë në
100o C. Me përdorimin e acetatit të amonit shihen dy dobirat; ai
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tret bioksidin e plumbit që nuk tretet në acidin klorhidrik dhe vepron
si shtupë për mbrojtjen e plumbit nga veprimi i mbetjeve të
mundëshme që mund të mbesin nga banja e parë. Kjo metodë
rekomandohet për objektet e plumbit vetëm dhe jo për ato të
kallajit, që është i tretshëm në acidin klorhidrik.
Përdorimi i rrëshirave jone këmbyese në trajtimin e plumbit.
Laboratori i British Museum ka dhënë një kontribut të madh në
ruajtjen e objekteve prej plumbi duke zbuluar se karbonati dhe
kloruri i plumbit mund të hiqen nga metali me anë të rrëshirave
jone këmbyese. Parimi i këmbimit të joneve njihej me kohë si mjet
për zbutjen e ujit, d.m.th, për heqjen e kripërave të kalciumit të
tretura që me sapunin formojnë përbërje të patretshme. Ishte  parë
se uji mund të zbutej, duke e kaluar nëpërmjet kolonës që
përmbante disa silicate komplekse  të natriumit në gjendje natyrale
(zeolite). Më pastaj, u përdorën rrëshirat sintetike të posaçme që
realizojnë këmbimin në mënyrën më të përsosur. Funksioni i
këmbuesit të joneve është nxjerrja  e joneve kalcium të ujit dhe
zëvëndësimi i tyre me jone të natriumit.
Kur rrëshira ngopet me jone të kalciumit, mund të rigjenerohet me
anë të një trajtimi me shëllirë, që në radhën e saj, zëvëndëson jonet
kalcium me jone natrium, kështu që rrëshira mund të ripërdoret.
Thuhet se kjo metodë e rigjenerimit mund të përdoret (të përsëritet)
për një kohë të  papërcaktuar.
Këto parime mund të aplikohen në pastrimin e objekteve prej
plumbi të larzuar me karbonate. Metoda është e thjeshtë. Mjafton
të vendosen objektet e plumbit të gërryer në kontakt me grimca të
rrëshirës këmbyese jonesh të përshtatshme, të mbulohen të gjitha
me ujë të distiluar dhe të ruhen në të nxehtë, duke e përsëritur
rrëshirën në rast nevoje, por deri sa larzimi i bardhë të zhduket.
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Plumbi metalik nuk preket, por larzimi i karbonatit bazik të plumbit
që tretet dalë nga dalë eleminohet nga sistemi, jonet e plumbit thithen
nga rrëshira në këmbim të hidrogjenit dhe dioksidi i karbonit lirohet
nga lëngu i ngrohtë. Metoda me anën e joneve këmbyese tregon
një përparim të madh mbi metodat e përdorura më parë për
trajtimin e plumbit, sepse ajo nuk përdor asnjë prodhim kmik në
sistemin dhe e bën të ketë larjen e fundit. Megjithëse shpenzimi
fillestar për rrëshirën është shumë i lartë metoda është ekonomike,
sepse rrëshira mund të rigjenerohet pas përdorimit me anë të një
trajtimi me acid nitrik, që tret plumbin e thithur dhe me një larje me
ujë të distiluar derisa finja të bëhet neutrale kundrejt letrës së
turnesolit. Atëherë rrëshira është gati për t’u përdorur.
Aparati i përdorur paraqitet me diagramë në figurën 10 dhe mund
të shihet kolona e përdorur për rigjenerimin e rrëshirës në mes
majtas në pamjen e përgjithshme të laboratorit. Kjo metodë ka
gjithashtu dobinë se kur një copë është shumë e fryrë dhe çarjet
janë të mbushura me një depozitim të bardhë dhe të qëndrueshëm
prej karbonati bazik, nuk është nevoja e heqjes së tij  sepse trajtimi
me rrëshira këmbyese të joneve nuk e ndot karbonatin me prodhime
kimike. Megjithatë në përgjithësi është më mirë që të hiqet, kur ka
mundësi, i tërë karbonati për ruajtjen e pamjes estetike.
Gjatë aplikimit të metodës me jone këmbyese duhet të kemi
parasysh disa të dhëna. Këmbimi i joneve realizohet vetëm në prani
të ujit dhe meqë uji i distiluar ka njëfarë veprimi tretës mbi plumbin,
pastrimi duhet të bëhet sa më shpejt të jetë e mundur. Për të lehtësuar
këtë veprim të shpejtë, duhet të kapen larzimet e forta të karbonatit
që mbyllin plasjet, duke i çpuar me një gjilpërë. Nga ana tjetër uji
nuk shkakton ndonjë dëmtim serioz; të shumtën disa stoli
(zbukurime) në reliev ka rrezik që të rrumbullakohen, por ky është
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një efekt minimal, që nuk na shqetëson. Vetëm në rastin e monedhave
prej plumbi mbishkrimi i të cilave në vetvete është i vështirë për tu
larzuar. Përdorimi i rrëshirave jone këmbyese rekomandohet për
trajtimin e objekteve me përmasa të vogla si monedha, medalje,
pesha, stema, etj., por kur objektet janë shumë të gërryera ose
kanë qenë trajtuar me gomë, llak ose me një vernik tjetër, është
parë e dobishme që të kalojnë një trajtim paraprak të shkurtër në
tasin elektrolitik.
Magazinimi (depozitimi) i objekteve prej plumbi
Ndjeshmëria e plumbit ndaj prekjes nga acidet organike është një
nga karekteristikat kryesore. Efekti i acidit karbonik në prani të
avujve të acidit acetik është njohur që më parë. Acidi tanik është
po ashtu gërryes dhe mendohet se djersitja e acidit tanik është
shkaku i gërryerjes intensive që pësojnë objektet prej plumbi të
ruajtura në dollapet ose në sirtaret prej dushku. Monedha dhe
medalje, stema, kryqe dhe rrotulla prej plumbi të mbuluara me
mbishkrime, janë gjetur krejtësisht të reduktuara në masë amorfe
prej pluhuri të bardhë pas një qëndrimi në dollapet prej dushku
gjatë shumë brezave. Drutë e tjerë, edhe ato mund të dëmtojnë.
Për të qenë pa dëm, duhet druri të jetë i tharrë mirë dhe kur ka
ndonjë dyshim, duhet të veçohet me një vernik izolues të
qëndrueshëm. Ky aplikohet veçanërisht në dollapet pak të thella,
që kanë një sipërfaqe të madhe prej druri dhe që janë pak të
ajrisura. Moganoja i tharrë mirë siç duket është druri më i sigurtë
për dollapet dhe arkat e destinuara për depozitimin (magazinimin)
e objekteve prej plumbi.
Kallaji
Kallaji është metal shumë i qëndrushëm në kushte atmosferike
normale, por i groposur në dhe  dhe i ekspozuar ndaj lagështirës
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dhe oksigjenit për një kohë të zgjatur, ai humbet ndriçimin dhe
merr një pamje si kokrriza dhe me ngjyrë hiri. Ky ndryshim i
detyrohet në radhë të parë oksidimit. Shtresa prej oksidi mund të
ketë një ngjyrë si në jeshile kur gjurmët prej bakri janë të pranishme.
Në njëfarë gërrryerje më të përparuar, oksidi stanor bojë hiri
ndryshohet (shndërrohet) në oksid stanik, në të oksiduar dhe me
ngjyrë, thuajse, të bardhë; por ka të ngjarë që kjo të shkaktohet si
një reaksion i dorës së dytë në prani të kriprave të tretëshme.
Kallaji haset shpesh mbi bronzin, sidomos në argjendarinë, në
formën e shtresës së hollë të  argjenduar, të aplikuar mbi bronzin
sipas një teknike shumë të ngjashme me atë të përdrur nga
punonjësit e plumbit për saldimin e lehtë. Në fillim bronzi pastrohet
dhe lyhet me një shkrirës për të ndaluar oksidimin, pastaj ngrohet
në temperaturë më të lartë se pika e shkrirjes së kallajit (232 oC),
dhe metali i bardhë dhe i shkrirë, atëherë shtrihet mbi sipërfaqen
më një leckë të lyer me dhjamë. Shtresat e holla të kallajit
shkatërrohen me lehtësi nga acidet dhe alkalet dhe kur i gjejmë
mbi objekte metalike të vjetra, duhet brenda mundësive, t’i
pastrojmë me anë të metodës mekanike. Objektet prej kallaji masiv
si pjatat, poçat, monedhat dhe medaljet pastrohen qoftë me metodat
elektro-kimike, qoftë me anë të reduktimit elektrolitik në elektrolitin
e zakonshëm prej sode kaustie.
Kemi folur se monedhat prej kallaji të gërryera i nënshtrohen mirë
reduktimit elektro-kimik në të ftohtë, me pluhur zingu, alumini ose
magnezi dhe sodë kaustike. Gërryerja e kallajit shpesh herë
ngatërrohet me një ndryshim elektronik, që shkaktohet në metal
në temperaturë të ulët dhe që njihet me emrin “murtaja e kallajit”.
Ky është një fenomen që ndryshon nga gërryerja e metalit. Më e
shpejtë në veprimin e saj “murtaja e kallajit” ka efekte katastrofike,
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sepse ajo ndërron gjendjen krisalike të metalit, që shndërrohet në
pluhur ngjyrë hiri të trashë. Si rezultat kemi  shkatërrimin e plotë të
copave me interes arkeologjik, pa mundësi restaurimi. Për fat të
mirë e vërteta “murtajë e kallajit” është shumë e rrallë dhe vetëm
në raste të jashtëzakonshme ka qenë i mundur diagnostikimi me
saktësi mbi objektet e muzeut. Kur një objekt prej kallaji ka tregues
të degradimit, këto në përgjithësi janë si rezultat i gërryerjes së
metalit dhe prandaj kanë nevojë për trajtim.
Një kujdes i veçantë, duhet patur në trajtimin e objekteve prej
kallaji të gërryera thellësisht kur kanë stolira të skalfitura, sepse
detajet e këtyre mund të mbulohen tërësisht në shtresën e oksidit,
që atëhere duhet të ruhet, kështu përjashtohet reduktimi, që do të
shkatëronte. Pjata e Hartegs-it të Rijksmuseum-it është një shembull
i tillë. Kjo copë e famshme u rigjend pas një ekspozimi prej
tetëdhjetë vjetësh në bregun Australian dhe brishtësia e saj në fillim
bëri që të besohej se ajo  ishte e prekur nga “murtaja e kallajit”.
Por ekzaminimi mikrografik tregoj se kjo dobësi shkaktohej vetëm
nga gërryerja e zgjatur e metalit. Oksidimi i sipërfaqes ishte i
shoqëruar me një rritje të konsiderushme të vëllimit, që kishte
shkaktuar acarime dhe kërcënonte shkëputjen e shtresave të oksidit
nga nyja metalike dhe shkatërrimin e mbishkrimit. Në një rast të
tillë, reduktimi përjashtohet dhe i vetmi trajtim i mundshëm është
përforcimi me një ngjitës të mirë si  Durofiksi. Për fat të mirë në
rastin e pjatës Hartegs, asgjë nuk tregonte se gërryerja ishte aktive,
kështu që trajtimi kimik nuk ishte i nevojshëm.
Në rastin e monedhave prej kallaji të prera, që kanë një mbishkrim
në reliev, situata qëndron ndryshe. Gjatë gërryerjes, mbishkrimi
është i ruajtur në dëm të metalit të punuar, që përbën pjesën e
rrafshtë të copës. Këtu kemi të bëjmë me një shembull interesant
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të prishjes së një metali, në pjesët që kanë qenë nënshtruar dëmtimit
më të madh mekanik. Gjithashtu mbishkrimet e copëve të prera
mund të bëhen më të qarta me anë të një reduktimi të kujdesshëm,
siç ka qenë rasti i monedhave të kallajit të gërryera që vinin nga
Malaya, ku u arritën rezultate të mira me pluhur magnezi dhe sodë
kaustike.
Veshja e plumbit dhe e kallajit në lëndë plastike
Kur një monedhë prej plumbi ose kallaji paraqet një interes të
jashtëzakonshëm, por është kaq e brishtë ose e sakatosur saqë
ato që mbeten prej saj mund të humbasin gjatë pastrimit, e vetmja
mënyrë për ta shpëtuar është mbështjellja e saj me një lëndë plastike
të tejdukshme. Kjo mund të bëhet me rrëshirë Marce S.B.26 C,
që forcohet në temperaturën e ambientit pa qenë nevoja që të
përdoret presioni. Urves dhe Martin kanë përshkruar mënyrën e
mbulimit (veshjes) në këtë rrëshirë të mostrave (modeleve) biologjike
dhe Miss Plesters ka dhënë të gjitha detajet lidhur me përdorimin e
saj për mbështjelljen e mostrave të pikturës të destinuara për t’u
pregatitur si prerje  transversale.
Kur duam të ruajmë copa të monedhave, është më mirë që t’i
japim bllokut të rrëshirës së polimerizuar një formë që lejon ruajtjen
e saj në një sallë të medaljeve, d.m.th. atë të një disku shumë të
lëmuar për t’i dhënë pamjes minimumin e interferencës. Pasi kapja
e rrëshirës shkakton një farë tkurrje, është shumë e vështirë
pregatitja e një disku të lëmuar të kësaj natyre vetëm duke e lënë
rrëshirën të zbutet në një kallëp me sipërfaqe të lëmuar dhe të
zbutur, në përgjithësi është e nevojshme që të lëmohesh pas prerjes
një ose më pak faqe të sheshta –veprim ky që mund të jetë shumë
i gjatë. Rrëshira Marce nuk mund të përdoret në prani të bakrit,
sepse ky në kontakt me atë shkakton njolla jeshile.
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Kur kemi një presë të ngrohur me anë të rrymës elektrike, mund të
përdorim një rrëshirë termoplastike, që lehtëson shumë veprimin
(punën) e mbështjelljes, sepse kështu mund të  pregatiten blloqe
me madhësi të barabartë, që nuk kanë nevojë veç për një lëmim
përfundimtar. Është parë se një rrëshirë metakrilike, e quajtur
Transeptie, në këto kushte jep rezultate që mund të riprodhohen.
Produkti plastik në pluhur në fillim shtrihet mbi letër të bardhë dhe
ekzaminohet me kujdes për mënjanimin e pluhurit dhe të trupave
të huaj. Nga ana tjetër lahet objekti në kloroform, thahet në ajër,
pastaj më plotësisht mbi xhelin e silicit (të evitohet prekja me dorë
pas larjes me kloroferm). Pastaj meret një masë prej 32 m/m
diametër që mbushet pjesërisht me pluhur, mbi të cilën vendoset
objekti. Shtohet një sasi e barabartë pluhuri dhe mbulohet  masa
me kapakun e saj, pastaj vendoset në presë ku ngrohet
progresivisht deri në 150 oC pa presion. Pas kësaj ndalohet ngrohja,
sillet presioni në 120 kg për m2 dhe lihet që temperatura të zbresë
në 40 oC, duke e mbajtur presionin. Ftohja mund të shpejtohet me
një cipë ftohëse. Bloku i rrëshirës që ka copën nxirret dhe
përfundohet me një lëmim me I.C.I Derspex. Polish, duke aplikuar
njëri pas tjetrit numrat 1, 2 dhe 3 mbi lecka Selvyt. Kur më vonë
dëshirojmë të heqim objektin nga veshja e tij, bloku zhytet në
kloroform. Transeptiku fryhet dhe tretet; rrëshira  Marce çahet
dhe në njërin ose tjetrin rast objekti mund të hiqet me lehtësi dhe
pa rrezik. Fletët e plumbit të holla janë  montuar mbi transeptik pa
ndryshje.
Enë prej kallaji
Enët prej kallaji i detyrojnë patinës (mbulesës) pamjen e tyre të
pasur. Ndërkaq kallaji i pastruar kimikisht merr pamjen e plumbit.
Prandaj ka rëndësi, në trajtimin e objekteve prej kalaji evitimi i
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çdo pastrimi të tepërt. Kur metali është vetëm i njollosur ose i
mbuluar me një cipë oksidi dhe është fjala për përmirësimin e
pamjes estetike, mjafton që të fërkohet me një pastrues të lehtë siç
është “Tripoli”, duke aplikuar me një leckë të njomur me pak vaj.
Për kallajet që kanë një  vizatim të  hollë  (delikat) të fshehur në një
depozitim të hollë prej  karbonati  të plumbit, siç është rasti i
medaljeve të Bastilë-s, trajtimi më i mirë është metoda me këmbim
jonesh e  përshkruar më parë, që mënjanohen produktet e
gërryerjes, duke ruajtur njëkohësisht detajet më të holla të vizatimit.
Kallajet e vjetra disa herë paraqesin në sipërfaqe larzime të
ngjashme me rezet që mund të  zhvillohen në efektin e ndotjeve
lokale me kripëra. Kur njollat kanë lëkurë të fortë dhe nuk kanë
shenja të gërryerjes aktive është më e sigurtë që t’i lemë në vend
sesa të orvatemi t’i nxjerrim (p.sh. me anë të marjes së masës)
sepse lënda e poshtme ka rrezik që të jetë e përbërë në pjesën më
të madhe prej oksidit të kallajit shumë të brishtë. Veç kësaj këto
shtresa që gjenden poshtë, me t’u ekspozuar në ajër, ka rrezik të
gërryhen. Kur gërryerja është aktive dhe kur kërkohet një trajtim,
mund të përdoret reduktimi elektrolitik. Ky do të mënjanojë të
gjitha produktet e gërryerjes, por pamja e objektit do ta lejë
sipërfaqen të shoshitur me depresione të vogla siç janë  shenjat e
mundjes së lisë. Në raste të tilla, e vetmja masë që rekomandohet
është mbushja e depresioneve dhe lyerja e sipërfaqes me dyllë.
Ndërkaq reduktimi është metoda më e sigurtë kur kërkohen vulat
e kallajit origjinale nën një shtresë të shpeshtë larzimi. Në fakt ruajtja
do të rrezikonte prishjen me lehtësisht të këtyre vulae, sepse metali
poshtë shpesh herë është më i butë se larzimi. Kotruvet dhe shishet
shumë herë janë të vulosura në anë dhe duhet të kihet kujdes për
marketimet e kapacitetit mbi anët e enëve dhe  për marketimet e
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fabrikimeve të pronarëve nën bazë poshtë. Kur njihet ose mendohet
(dyshohet) për vendin e marketimit, mjafton të përdoret metoda e
reduktimit lokal me zink dhe me sodë kaustike.
Një shembull zbulimi të papritur të shenjës (marketimi) të kallajit u
pa në rastin e pjatës të nxjerrë nga një anije e mbytur në gjirin e
Tobermery-t. Copa kishte një larzim të hollë me ngjyrë  të bardhë
në bojë hiri dhe në dukje nuk kishte asnjë interes dokumentar. Por
një reduktim i shkurtër në tasin elektrolitik tregoj se në pjesën e
prapme të pjatës, kishte praninë e një vule mjaft të lexueshme saqë
Duka e Argyl-it mundi të njohë indikimin (tregimin) e origjinës
portugeze të copës.
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KREU XIII

HEKURI DHE ÇELIKU

Hekuri dhe çeliku
Hekuri gjendet në gjendje metalike në meteoritet ku është i
shoqëruar me sasi të vogla nikeli, kabalti, bakri, etj. Prania e këtyre
elementëve në objektet më të vjetra prej hekuri që kanë pësuar
analiza kimike tregojnë se ato kanë qenë  punuar me hekur
meteoritik. Hekuri i tokës në gjendje metalike është i rrallë, sepse
metali oksidohet me lehtësi dhe shndërrohet në minerale; por këto
janë të përhapur në sasi të bollshme në koren e tokës.
Objektet prej hekuri dhe çeliku i shtrojnë restauratorit disa probleme
nga më të vështirat, nga shkaku i ndryshimit dhe i kompleksitetit të
produkteve të tyre të gërryerjes. Hekuri në fakt gërryhet lehtësisht
dhe produktet e gërrryerjes së tij tregojnë një pamje të
papëlqyeshme dhe mund të shkaktojë një deformim të rëndë të
objekteve.
Ndryshku
Në prani të lagështirës, hekuri preket me lehtësi nga oksigjeni dhe
formon ndryshk, që ka një ngjyrë karakteristike të kuqe-portakalli,
të përbërësve që formohen si produktet e para të gërryerjes, që në
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fillim janë të përbëra prej një përzierje të hidroksideve të hekurit
ferror dhe  ferik. Por kur gërryrja vazhdon, ndryshku në rradhë të
parë shndërohet në oksid ferric të hidratuar në të cilin gjindet në
përgjithësi karbonati.
Ky mund të duket fare thjeshtë, por kur gjendet në prani të
kripërave që mund të veprojnë si elektrolitë, reaksionet kimike që
shkakton gërryerja përforcohen nga disa reaksione elektrokimike
dhe mineralizimi shpejtohet shumë. Kemi theksuar se kur një metal
është pjesërisht i veçuar nga ajri, nga njollat e oksidit etj, disa zona
bëhen anodike dhe disa të tjera  katodike, kështu që metali drejt
gërryerjes vepron në prani të një elektroliti sikur të ishte i përbërë
prej një serie qelizash të vogla galvanike. I tillë është rasti i hekurit,
që gërryhet në prani  të klorurit të natriumit. Zonat anodike treten
për të formuar klorurin e hekurit (ferror), ndërsa zonat katodike
bëhen alkaline nga shkaku i formimit të hidroksidit të natriumit. Në
këtë kohë  fillon grumbullimi i një shtrese prej hidrogjeni gazor mbi
zonat katodike dhe meqë qëndrueshmëria ndaj kalimit të rrymave
elektrike është relativisht e lartë, ajo mund ta ngadalësojë reaksionin.
Ndërkaq në prani të oksigjenit, ky hidrogjen eliminohet vazhdimisht,
sepse të dy gazrat reagojnë për të formuar ujë dhe peroksid të
hidrogjenit. Reaksioni elektrolitik që atëherë mund të vazhdojë,
derisa sipërfaqja të mbulohet nga një depozitim i ndryshkut të
shkaktuar nga ndërveprimi i klorurit ferror dhe i hidroksidit të
natriumit. Atëherë zona të reja marrin rolin e anodit dhe të katodit
dhe meqë kloruri i natriumit rigjenerohet dora dorës që ndryshku
depozitohet, cikli i reaksioneve mund të vazhdojë. Ky është një
faktor me rëndësi  në konservimin e hekurit, sepse kjo do të thotë
se jemi në të njejtën situatë që kemi patur në trajtimin e  “sëmundjes
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së  bronzit” d.m.th, se stabiliteti  nuk mund të sigurohet për deri sa
të mos  e heqim tërësisht nga  objekti që gërryen sasinë e klorurit.
Kemi thënë se formimi i një shtrese të hidrogjenit katodik ngadalëson
veprimin elektro-kimik, por veprimi i oksigjenit që prish këtë
shtresë, lejon gjithashtu zhvillimin e mëtejshëm të gërryerjes.
Megjithatë nuk ndodh që hekuri të mbetet i paprekur në mungesë
të oksigjenit. Shtresa e hidrogjenit mund të prishet edhe në një
mënyrë tjetër, d.m.th. nën veprimin e bakterieve dhe gjendemi
kështu para një faktori të ri me rëndësi për studimin e gërryerjes së
metaleve të hekurit (ferore). Hekuri dhe çeliku të groposur në dhe
në kushte anaerobike, në argjilat e rënda që përmbajnë sulfate,
gërryen shpesh herë rëndë. Në këtë rast gërryerja vjen nga  prania
e bakterieve reduktuese të sulfateve që veprojnë në dy mënyra të
ndryshme; në fillim ato shndërrojnë sulfatet në solfure që prekin
hekurin, pastaj prishin shtresën e hidrogjenit dhe bëjnë të mundshëm
zhvillimin e gërryerjes. Kur gërryerja shkaktohet në këto kushte,
hekuri mbulohet në sipërfaqe me një shtresë të zezë. Kur kemi
ndonjë dyshim mbi natyrën e këtij depozitimi, prania e sulfuriit të
hekurit mund të zbulohet me lehtësi me anë të reaksionit të tij ndaj
acideve që çlirojnë hidrogjenin e sulfuruar (acidin sulfuric), që njihet
nga era e tij karakteristike prej vezësh të prishura. Bakteri i parë
reduktues që është eksperimentuar në laborator është “vibrie
desulphuricus’
Por janë veçuar edhe lloje të tjera më vonë dhe ka të ngjarë që të
jenë të ndryshme. Kjo lloj gërryerje është më e përhapura dhe
përbën një shkak të rëndomtë të prishjes së tubave prej hekuri  të
groposura në argjil. Gjithashtu duhet theksuar veprimi i bakterieve
që formojnë këllëf (p.sh. Gallienella ferriginea), që shkaktojnë
gërryerjen me anë të ajrosjes së diferencuar. Këto bakterie formojnë
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një strukturë të fryrë në formë zhardhoku që përbëjnë pamjen e
rëndomtë të  hekurit të gërryer shumë dhe ka të ngjarë që bakterie
reduktuese të sulfatit formohen edhe në zonat  anaerobike nën këtë
strukturë qelizore.
Ekzaminimi paraprak
Kur një objekt prej hekuri mbërrin në laborator për trajtim, ky
duhet t’i nënshtrohet një  ekzaminimi të kujdesshëm për të
përcaktuar gjendjen para se të vendosen masat që duhet të merren.
Një larzim masiv prej ndryshku të thatë dhe pa klorure mund të
mbetet i qëndrueshëm në klimën e muzeut dhe gjithashtu kur
ndryshku është përgjithësuar dhe nuk lë më asnjë nyje metalike,
copa do të ketë arritë një gjendje ekuilibri dhe trajtimi nuk do të
jetë i domosdoshëm, edhe kur oksidi  është  i fryrë dhe i çpuar.
Përkundrazi, kur gërryerja është gjithnjë aktive, për të ruajtur
obektin duhet gjetur një mjet për të mënjanuar kloruret. Pika e
parë qëndron në përcaktimin nëse ka shenja të një aktiviteti kimik.
Në fillim shqyrtohet sipërfaqja. Hekuri që është gërryer nuk tregon
gamën e ngjyrave kaq të dukshme në rastin e bronzeve të “sëmura”,
por zonat e gërryerjes aktive ndërkaq mund të  identifikohen nga
ngjyra e tyre dhe  nga  shtrirja e tyre lehtësisht të ndryshme nga ato
të metalit  ose të larzimit që e rrethon. Ndryshimet e ngjyrës dhe të
shtrirjes vetëm nuk tregojnë në mënyrë të mjaftueshme se gërryerja
është në veprim. Përkundrazi, prania e lagështirës mbi sipërfaqen
e objektit është një tregues i sigurtë, sepse kur kloruri gjendet në
kontakt me hekurin, ai shkakton formimin e produkteve të
gërryerjes që janë higroskopikë dhe atëherë mund të gjejmë në
sipërfaqe pika të një lëngu të errët ose të ndryshkut të thatë. Edhe
një cipë e hollë e ndryshkut do të tregojë shenja të lagështirës të
shkaktuar nga aktiviteti kimik, kur një sasi kloruri është i  pranishëm.
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Radiografia është e vlefshme për përcaktimin e gjendjes së
brendshme të një objekti prej hekuri  ose çeliku. Pasi oksidet e
hekurit janë shumë më të depërtueshme ndaj rrezeve X sesa metali
masiv, radiografia tregon (zbulon) shpërndarjen dhe shtrirjen e
oksidimit më me siguri dhe në përgjithësi se e tërë metoda tjetër,
gjë kjo që lejon përcaktimin e thellësisë së prekjes dhe zgjedhjen e
metodës më të mirë për trajtim. Por rrallë herë metodat e
ekzaminimit radiografik konsiderohen si qenësore dhe aplikimi i
tyre është gjithnjë i kufizuar nga shkaku i trashësisë së metalit. Kemi
apo jo mjete të nevojshme për radiografi, gjithnjë duhet të bëjmë
një ekzaminim të imtë, në fillim me anë të një magneti, për të
përcaktuar shtrimin e nyjes metalike, pastaj me anë të një gjëlpëre
ose të një sonde metalike të manipuluar nën lupë, për të përcaktuar
shtrirjen dhe gjendjen e shtresave të ndryshkut dhe për të parë kur
ka mundësi, në se larzimi mbulon një stoli.
Prova të tjera automatikisht, p.sh. peshimi i një tehu  të  ndryshkët
për përcaktimin e rregullit ose jo të gërryerjes dhe çmimi i dendësisë
që me provën e magnetit, do të ndihmojë  në përcaktimin e shtrirjes
së oksidimit.
Trajtimi i objekteve prej hekuri
Ekzaminimi paraprak do të lejojë që të vendosim se në cilën kategori
duhet të përfshihet copa për tu trajtuar. Kur në zemrën e ndryshkut
ka një bërthamë substancionale të metalit, mund të përdoren
metodat e reduktimit në mënyrë që objekti i pastruar të mos
dobësohet mekanikisht, por kur, si në rastin e një tehu të hollë dhe
shumë të gërryer, bërthama metalike është e çrregullt, është më
mirë që të evitohet reduktimi. Kur një objekt me përmasa të vogla
ka humbur çdo bërthamë metalike, ai është shumë i brishtë dhe
meqë çdo trajtim ka rrezik që ta dobësojë akoma më shumë, është
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më mirë që ai të mos preket. Ndodh që stolira (zbukurime)
interesante të jenë  të fshehura në një masë ndryshku dhe nuk mund
të çlirohen me anë të pastrimit nga shkaku i brishtësisë së copës.
Në raste të këtij lloji, mund të fitohet një dekumentacion fotografik
i  vlefshëm me anë të metodave radiografike, duke përdorur rrezet
X ose radio-izotopët. Disa herë  një punë e kujdesshme me një
gjilpërë nën mbikqyrjen e një mikroskopi binocular do të lejojë
zbulimin e elementëve interesantë.
Ndodh që ndihma e laboratorit të mos jetë e nevojshme për të
siguruar qëndrueshmërinë e  copës, por vetëm për të përmirësuar
pamjen estetike. Veç riparimeve të zakonshme, trajtimi mund të
justifikohet  për këto shkaqe ose arsye; nxjerrja e formës origjinale,
nxjerrja në dritë e një zbukurimi të marrë nga ndryshku ose të
stolive të fshehura nga larzimi, studimi i teknikës së  fabrikimit ose
në përgjithesi nuk mund të kalojë pa u parë pa një ndërhyrje e tillë.
Këto të dhëna  shumë herë mund të jepen nga radiografia, por më
shpesh duke përdorur metodat mekanike dhe kimike të aplikuara
qoftë veças qoftë së bashku. Metodat mekanike janë veçanërisht
të rëndësishme për trajtimin e hekurit dhe të çelikut të gërryer.
Reduktimi
Teknika standard për objektet prej hekuri qëndron në aplikimin e
reduktimit çdo herë që kjo  është e mundur, d.m.th. kur ka një
bërthamë të mirë të përfshirë  në metalin dhe kur nuk ka
komplikacione të shkaktuara nga prania e shtresave (insercioneve)
ose të  aksesorëve jo metalikë. Në rastin kur sipërfaqja nuk është
shumë e çpuar, reduktimi elektrolitik mund të aplikohet
drejtpërsëdrejti, por kur çpimi është shumë i shtrirë, është më mirë
të fillohet me reduktimin elektro-kimik me zingk dhe me sodë
kaustike, sepse kjo formë (ky lloj) trajtimi do të prekë me siguri
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gërryerjen e thellë në depresionet dhe në plasjet; por një reduktim
elektrolitik përfundimtar është gjithnjë i vlefshëm sepse do të heqë
shumicën e klorurit të mbetur dhe do të reduktojë  kohën e
nevojshme për larje. Ky është një avantazh i dukshëm në trajtimin
e metaleve që  ndryshken.
Disa herë ka vështirësi në përcaktimin e një kontakti të mirë elektrik
në objektet prej hekuri të gërryera dhe për këtë mund të jetë i
nevojshëm ekspozimi i një pjese të metalit jo të gërryer duke kruajtur
ndryshkun. Kur pregatisim për elektrolizë objekte me përmasa të
mëdha, ndodh që të  duhen më shumë kontakte elektrike. Vëmë
në dukje se hekuri i reduktuar elektrikisht nxjerr avull kur e
shpërlajmë pas nxjerrjes nga ena. Kjo shkaktohet nga oksidimi i
shpejtë i hekurit piroforik. Ka ndodhur një rast, kur një copë e
madhe ndryshku e reduktuar në të zezë është  skuqur  kur është
marrë dhe është djegur shkëlqimi i tryezës. Megjthse ky është një
përjashtim.
Trajtimi me sodë kaustike
Kur konstatohet një proces gërryerje kimike mbi një objekt shumë
të brishtë, që nuk mund të durojë reduktimin elektrolitik, mund të
ndërhyet duke e zier copën me një seri solucionesh të sodës kaustike
të holluar pastaj me një seri banjash me ujë të distiluar. Rezultatet
në këtë rast do të jenë të kënaqshme kur objekti i trajtuar ruhet në
një klimë të thatë, por kjo metodë ka rrezik që të lërë klorure në
shtresat që ndodhen poshtë, kështu që rezultatet e trajtimit nuk do
të jenë të qëndrushme sipas nevojës.
Trajtimi me anë të nxehtit
Metoda e përmbledhur që qëndron në ndarjen e njerit nga tjetri të
objekteve prej hekuri të bashkuar në një masë nga fryerja duke e
ngrohur të gjithë me një pipëz, ka rrezik të shkaktojë thyerrjen e
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copave. Ky rrezik (dëmtim) është veçanërisht serioz në rastet e
objekteve, sipërfaqja e të cilëve është e mbuluar me ampule oksidi
ferric që mund të përmbajnë ajër dhe kripëra. Kur hekuri është i
lagur ose shumë i ndrshkur, duke e ngrohur ka rrezik që të
shkaktohet një ciflisje e forte e sipërfaqes dhe kur nxehtësia
shkatërron depozitimet e karbonatit, ajo ngurtëson depozitimet e
argjilit dhe e bën ndryshkun të paprekshëm (të padepërtushëm)
nga veprimi i  solventeve. Kështu, kjo metodë nuk mund të
rekomandohet pa rezerva serioze.
Përdorimi i produkteve që zbusin ndryshkun, i solventeve
dhe i ndaluesëve
Njollat e vogla të ndryshkut mbi çelikun e lëmuar shpesh herë mund
të zbuten, duke e mbajtur çelikun për disa orë të zhytur në vaj
parafine dhe duke e fërkuar lokalisht me letër zumpare të hollë,
ose me një shkrepse; por duhet patur kujdes që pas veprimit të
hiqet i tërë vaji i parafinës, në mënyrë që të mos formohet më asnjë
ndryshk i freskët. Vaji i parafinës hiqet me një leckë të thatë, pastaj
zëvëndësohet me vaj lubrifikues, që mund të hiqet duke e fërkuar
në të thatë. Prania e një cipe të hollë mbetëse prej vaji lubrifikues
nuk shkakton asnjë dëmtim. Produkti i njohur me emrin; Plus-Gas
Fluid A është më i dobishëm se vaji për të zbutur ndryshkun.
Kur nuk hiqen njollat e ndryshkut ato me kohë, kanë prirje që të
prekin metalin në thellësi. Këtu  fillon prekja anodike dhe ky veprim
kimik lokal është një nxitës i gërryerjes. Pra ka rëndësi, për
konservimin e koleksioneve të armëve dhe të objekteve të kësaj
natyre, që të jemi të ndërgjegjshëm për dëmtimin që paraqet çpuarja
nga ndryshku dhe të ndërhymë me kohë për mënjanimin e gjurmëve
të para. Kur nuk ka kripëra në prani dhe kur lagështia relative
është më e pakët se 50%, ndryshku nuk është një problem serioz;
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por lagështia kondensohet me lehtësi  mbi sipërfaqet e ftohta të
metaleve dhe kjo ka gjithnjë një rrezik kondensimi kur zbret
menjëherë temperatura. Në atmosferën e qytetit lagështia e
kondensimit mund të përmbajë edhe dioksid squfuri që favorizon
ndryshkun. Një shtytje prej lanoline (yndyrë e leshit) është një
veprues mbrojtës për çelikun e lustruar, por meqë ai e bën
sipërfaqen të ngjitëshme nuk mund të përdoret veçse kur çeliku
është i mbrojtur nga një vitrinë. Për objektet e muzeut, një shtresë
e holë me dyllë jo ngjitëse është më e mirë.
Disa heqësa të ndryshkut të tregut janë të kategorisë së solventeve
të ndryshkut dhe janë  të  vlefshëm për heqjen e ndryshkut nga
objektet shumë të rënda ose shumë të mëdha dhe që zënë vend
shumë për t’u trajtuar me metodat e lektrolitike. Disa prej tyre veç
kësaj, kanë avantazhin se janë ndaluese të ndryshkut, d.m.th. sepse
lenë një shtresë mbrojtëse mbi sipërfaqen e metalit të trajtuar.
Solventët e ndryshkut aplikohen (përdoren) me furçë dhe kur
solventi ka vepruar në mënyrë të mjaftueshme, sipërfaqja ose fshihet
pa larje, ose lahet për të mënjanuar mbetjet e prodhimeve kimike,
sipas rastit. Kuptohet vetëvetiu se në përdorimin e këtyre
preparative të tregut duhet të ndiqen patjetër udhëzimet e fabrikantit.
Përbërësi aktiv i këtyre produkteve kundra-ndryshkut shpesh herë
është një derivat i acidit fosforik që formon mbi sipërfaqen e metalit
një cipë të fjetur (pa veprim) të fosfatit forik. Lidhur me këtë duhet
të theksohet se objektet prej hekuri ose çeliku gjenden shumë herë
në dhe në gjendje thuajse të paprekur pas një shndrrimi të zgjatur.
Kjo spjegohet disa herë kur këto vijnë nga nekropolë ku ato kanë
qenë të ekspozuar ndaj veprimit të fosfateve të ardhura nga kockat
e  afërta. Mbrojtja e shkaktuar nga tanatet që vijnë nga
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dekompozimi i lëkurës ose nga lëkura e dushkut është akoma më
e theksuar.
Ndodh që soda kaustike të jetë gjithashtu një lëndë kundra
ndryshkut dhe kjo veti i jep asaj një avantazh plotësues mbi
elektrolitët acid për trajtimin e metaleve të hekurit. Objektet prej
metali  gjithnjë duhet të lahen pas reduktimit për të hequr pluhurin
dhe gjurmët e fundit të klorurit; por  mund të ndalohet formimi i
mëtejshëm i ndryshkut duke i shtuar ujit të fundit të larjes pak sodë
kaustike për ta bërë lehtësisht alkaline dhe pastaj duke e tharë
objektin menjëherë.
Ndryshku mund të hiqet gjithashtu me një solvent siç është solucioni
9% i acidit oksalik, por shpesh herë është më mirë që të përdoret
një veprues kompleksant që ka vetinë të kombinohet  me hekurin
e tretur të ardhur nga ndryshku; atëherë thuhet se hekuri është
sekuestruar. Disa nga  reaktivat kompleksante më të dobishme
janë derivatet e acidit etilendiamine tetra-acetik (produkte E.D.T.A.)
siç janë në Versenet, një seri përbërësash të aftë për kompleksimin
e hekurit  në ambient  alkali nose acid. Verseni F-3 specifik
konsiderohet si më i fuqishmi për trajtimin e kripërave të hekurit,
por Verseni T paraqet më shumë interes sepse ai mund të përdoret
në prani të sodës kaustike që tret ngadalë ndryshkun për të formuar
ferrite. Ky veprim është shumë i dobishëm mbi ndryshkun e
posadepozituar, por ky është më i dobët mbi oksidin e hekurit të
vjetër, sidomos kur ky është ngrohur më parë. Në këto raste të
vështira është i dobishëm shtimi i hiposulfitit të natriumit (hidrosulfit).
Është përdorur me sukses një solucion me 30 ml. Versene T.30 gr.
sodë kaustike dhe 6 gr. hiposulfit sodë për litër. Mënyra e aplikimit
kërkon që objekti  i ndryshkur të mbahet i zhytur në solucionin e
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ngrohet derisa ndryshku të tretet në masën e dëshiruar, pastaj
objekti të lahet dhe thahet tërësisht.
Produkte mbrojtëse
Cilado qoftë metoda kimike e përdorur për pastrimin e hekurit
dhe e çelikut, larja përfundimtare në përgjithësi shkakton një shtresë
prej ndryshku sipërfaqësor që hiqet me furçë kur metali është i
thatë. Por kur larja ka qenë e shpejtë, ngjyrosja e ndryshkut mund
të evitohet me një banjë përfundimtare me aceton, që heq cipën
sipërfaqësore të ujit. Atëherë duhet të mendojmë  se cili mbrojtës
është më i miri. Zgjedhim ndërmjet gamës së gjerë produktesh;
vepruesit që shkaktojnë  padepërtushmërinë, si vajrat dhe yndyrnat,
dyllet dhe vernikët; kemi gjithashtu dhe ndaluesit kimikë, nga të
cilët një nga më të dobishmit është benzonati i natriumit, që mund
të  aplikohet në një solucion 1,5 % në ujë ose në glicerinë, për të
ruajtur çelikun të shkëlqyeshëm në ambjent të  lagur.
Disa produkte kimike kanë vetinë që të ndalojnë gërryerjen e hekurit
dhe të çelikut në një vend të mbyllur pa hyrë në kontakt me
sipërfaqen e metalit. Ato njihen si ndalues në fazë avulli, por nuk
është mirë që të përdoren pa vend, sepse cilado qoftë dobia e tyre
për metalet e hekurit, disa nga  to prekin lidhjet e bakrit dhe saldime
të buta. Po të hiqeshin këto të meta, gjë që nuk duket e mundur,
këto ndaluesa mund të përdoreshin gjërësisht nëpër muze si mjete
të ruajtjes së objekteve prej hekuri dhe çeliku; por duke pritur,
duket se përdorimi i dyllit ose i vernikut duhet të mbetet si tipi më
i rëndomtë i ruajtjes për copët arkeologjike. Disa prova krahasuese
të realizuara në Ancient Monuments Laboratory, kanë treguar se
metoda e ruajtjes më e mira për objektet e trajtuara mbetet zhytja
në dyll bletësh të zbardhur dhe të shkrirë.
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Motive zbukurimi në tehet e shpatave, damaskinure, etj.
Një pamje karakteristike e teheve të shpatave japoneze, qëndron
në motivet e fituara në çelik me anë të teknikës së farkëtimit, që
përfshinë palosjen dhe kthimin e metalit të ngrohur në të kuq sipas
formulës të paracaktuar. Një seri vijash në formë reshë, valësh me
motive të tjera përsëriten gjatë tehut dhe ekzemplarët e bukur janë
shumë të çmuar nga ato që i njohim. Kur metali e humb shëlqimin
e tij, këto motive mund të bëhen të padallueshëm dhe së fundi
mund edhe të zhduken. Kemi përmendur më parë konservimin
(ruajtjen) e këtyre armëve. Shënimet që pasojnë i referohen një
metode të ruajtjes së një motivi të humbur, me anë të  reaktivit të
quajtur “nital”, që pregatitet duke tretur 11,5 ml.acid nitril të
përqëndruar (të pastër kimikisht për analizë me dëndësi; 1,42) në
100 ml alkol metilik, të kualitetit teknik. Në fillim hiqen të gjitha
gjurmët e yndyrës me një leckë të njomur me benzinë. Njomet një
shtup me pambuk kirurgjikal me një solucion të porsapregatitur të
metalit dhe aplikohet në mënyrë të njëllojshme mbi tehun lart e
poshtë. Ky veprim bëhet pranë një rubineti me ujë të rrjedhshëm
nën të cilin kalohet tehu për të  ndaluar veprimin e acidit. Disa herë
solucioni e bën të dukshëm motivin brenda pak sekondave; disa
herë janë të nevojshme më shumë aplikime të shkurtra për të arritur
rezultatin e dëshiruar. Tehu duhet të ekzaminohet me kujdes pas
çdo larje, mbasi një përdorim i tepruar ka rrezik që të prishë motivin,
prekja nuk duhet të vazhdojë për shumë kohë. Tehu së fundi duhet
të lahet në ujë të rrjedhshëm për një minutë, pastaj thahet me kujdes
me një leckë të butë.
Shpatat japoneze duhet të ruhen lehtësisht të dyllosura. Kur dylli
është i aplikuar në sasi shumë të madhe, ai favorizon grumbullimin
e pluhurit dhe pasi duhet evituar me kujdesin më të madh që pluhuri
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të mos hyjë në këllëfet dhe të mos gërvishi tehet është më mirë të
mos përdoret fare dylli se sa të përdoret me tepricë. Mund të
përdoret formula e dyllit mikrokristalin. Mbi metalin e lustruar shtrihet
në mënyrë të njëllojtë një sasi shumë e pakët dylli me anë të një
furçe pak të fortë si ato që përdoren për pastrimin e objekteve
prej argjendi, pas kësaj hiqet sa më shumë që të jetë e mundur
duke përdorur një furçë më të butë me qime të gjata, si ato që
përdoren për kapelet e mëndafshit. Motivet e teheve të damaskuara
shpesh herë kanë pamjen e mëndafshit  të valëzuar, pamje që arihet
më anë të ngrohjes së zgjatur dhe një farkëtimi që shkakton në
strukturën e çelikut dukjen e karburit të  hekurit  globular. Tehet e
damaskuara duhet të trajtohen me të njejtin kujdes si shpatat
japoneze. Motivet me efekt më të trashë që disa herë gjenden në
tehet e shpatave të shek. XVIII dhe sidomos në “krishin malez”
janë të bëra me anë të  ndryshimeve në relieving e elementeve të
ndryshme të motiveve. Këto janë të shkaktuara nga një  metodë
sulmi kimik, dhe këto lloj tehu nuk paraqesin në ndërlikime lidhur
me ruajtjen.
Ruajtja e ndryshkut
Kur hekuri është tërësisht i shndrruar në oksid masiv dhe kur nuk
ka më metal, copa mund të konsiderohet si e qëndrushme dhe
ruajtja e saj nuk ka nevojë për asnjë trajtim laboratorik. Por kur
ndryshku paraqitet në gjendje kokrrizash sesa në gjendje massive,
kristalizimi i kripërave ka rrezik gjithnjë të shkaktojë një shkatërrim,
kështu që copa duhet të lahet për të mënjanuar  kripërat, para se
të mund të sigurohet qëndrueshmëria. Ndodh që të ketë nevojë të
konsolidohet (përforcohet) sipërfaqja me një solucion të
nitrocelulozës para se të lahet, ashtu siç veprohet për  poçeritë dhe
gurët e shkrifët.
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Ndryshku duhet të ruhet çdo herë që mënjanimi i tij do të rrezikojë
të shkaktojë shkatërrimin e copës ose deformimin e saj të
konsiderushëm. Një shembull i rëndomtë është ai i sipërfaqes së
njollosur që paraqet disa herë një objekt prej hekuri  pas reduktimit.
Njollat shkaktohen nga disa masa kompakte të oksidit të hekurit
që mbushin vrimat (zgavrat) e metalit. Po të hiqen do të  thotë të
prishësh sipërfaqen e lëmuar; prandaj duhet të lihen në vend. Rreziku
për rifillimin e një gërryerje është shumë më i pakët në kushtet e
muzeut, atëherë kur janë mënjanuar kripërat për sa të jetë e mundur
dhe kur objektit i është dhënë një shtresë mbrojtëse prej dylli ose
prej verniku.
Ndryshku i hekurit mund të ketë në vetëvete një vlerë dokumentare.
Kështu nuk mund të bëhet reduktimi i një objekti të ndryshkur pa
bërë më parë një ekzaminim të kujdesshëm për t’u siguruar se
ndryshku nuk paraqet karaktere të veçanta që do të zhduken gjatë
trajtimit. Kështu doreza e ndryshkur e një mburoje mund të ketë
fragmente (copë) të një rrypi prej lëkure ose se sipërfaqa e oksiduar
e një shpate mund të jetë i vetmi dokument mbi strukturën e këllifit
ose të dorezës.
Gjurmët e lëna në ndryshk nga tekstilet mund të kenë rëndësinë e
tyre, ashtu si gjurmët e lëna  nga kallamat ose nga barërat me të
cilat objekti i gërryer ka qenë në kontakt. Ndryshku i dendur
(kompakt) si rrjedhim duhet të konsiderohet si një burim i
mundëshëm njohurish, që nuk mund të  arrihen ndryshe dhe mund
të ndodhë që trajtimi i laboratorit të jetë drejtuar krahas ruajtjes së
këtyre elementëve dokumentarë sesa krahas ruajtjes së objektit si
copë të  muzeut.
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Shembuj praktikë
Pa marrë pjesë personalisht në një ekzaminim, mund të jepen shumë
indikime mbi trajtimin që  duket si më i ndikuari në një rast të
veçantë; megjithatë studimi i disa rasteve specifike mund të  përbëjë
një udhëzues plotësues. Si p.sh. është marrë një dyzinë objektesh
prej hekuri të  zgjedhura si përfaqësuese të fazave të ndryshme të
mineralizimit, me shpresën që ato të mund të  pasqyrojnë aplikimin
e metodave që kemi përshkruar dhe të jenë njëkohësisht referenca
të vlefshme.
Puna e rimëkëmbjes
Hekuri ndërmjet metaleve të vjetra është i vetmi që mund të
dekompozohet në copëza ndryshku që gërryen më shumë dhe %
që janë individualisht të qëndrueshme. Prandaj disa herë është e
mundur, që duke studiuar copët dhe duke i rreguluar këputjet, të
rimëkëmbet i tëri ose një pjesë e një objekti dhe të rikuperohet,
kështu një copëz arkeologjike me rëndësi, duke u nisur nga
mbeturinat që në pamje duken si të pavlefshme.
Dy nga shembujt e cituar ai me nr. 7 (helmetë) dhe ai me nr. 12
(sopatë), u morën në laborator si një grumbullim copësh, disa të
shkrifta dhe të larzuara me rërë, të tjerat shumë të forta dhe pjesërisht
të transformuara në limonit një oksid hekuri i hidratuar. Nëçdo
rast, detyra e laboratorit ishte përcaktimi i formës së objektit, duke
i mbledhur copët dhe duke realizuar brenda  mundësive
rimëkëmbjen.
Një punë e tillë është një variant me tre përmasa e fjalëve të
kryqëzuara dhe pasi mungojnë shumë copë, çdo tregues duhet të
shfrytëzohet me qëllim që përparimi të jetë i mundur. Pra nuk  mund
të bëhet asnjë pastrim paraprak, sepse ky do të shkatërronte
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ndryshimet natyrore të  ngjyrës dhe të  shkrirjes së ndryshkut që
ndihmojnë  në  gjetjen e copëve që duhet të bashkohen.
Etapa e parë qëndron duke i veçuar dhe duke i grupuar të gjitha
copët që praqesin fragmente zbukurimi, të  gjitha ato  që  dallohen
me një kokrrizë ose me njollat e veçanta dhe të gjitha ato  që
mund të bashkohen sepse kanë  të  njejtin trashësi.
Maryon përshkruan kështu një fazë fillestare të rimëkëmbjes së
helmetës së Sutton-Hoo-së; “Duke i klasifikuar copët, kam
konstatuar se mund të ndimohej punimi me dorë duke i mbrojtur
anët e dobëta (delikate), duke e vendosur secilin prej tyre mbi një
karton të ngurtë me anën e të cilit të mund të ngrihet. Secili prej
këtyre kartoneve merrte indikimin e konturit të fragmentit dhe
shënime lidhur me detajet e zbukurimeve (stolirave) ose të veçorive
interesante që ishin parë. Kërkimi dhe studimi i fragmenteve të
rikuperuara u zgjat për mjaft kohë, por pak nga pak, vërrejtje
gjithnjë më të përgjithshme bëheshin të mundshme”.
Kjo mënyrë për të klasifikuar fragmentet (copët) mbi kartona është
e përdorimit të përgjithshëm. Pastaj merremi me fragmentet që
paraqesin zbukurime dhe kur gjejmë copëza që bashkohen, këto
fiksohen me Durofix. Në një punë rimëkëmbjeje të kësaj natyre
është mirë që të kemi një enë me rërë për t’i mbajtur copët në çdo
pozicion gjatë kohës që forcohet ngjitësi. Duke vepruar kështu
dhe  me  shumë durim, format dalë nga dalë fillojnë të vizatohen.
Arrin një çast kur nuk gjen më copë që të mund të trupëzohen.
Në këtë fazë, në rastin e rimëkëmbjes së helmetës të Sutton-Hoo-
s, u ekzaminuan të gjitha  mbetjet e ndryshkut, të argjilit etj., që
ishin shkaktuar, u gjetën disa gjurmë të lëna mbi disa materiale pa
vlerë por që kishin qenë në kontakt me helmetën. U morën masa
me allçi, dhe qe e mundur të gjendeshin ndërmjet tyre disa copë që
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mungonin. Në këtë mënyrë puna merrte një nxitje të re dhe kur
disa copë (fragmente) që pengonin punën u identifikuan si mbetje
të fytyrës dhe të mbulesës së qafës, u pa qartë se një rimëkëmbje
e kënaqshme ishte në rrugë. Materiali që sollën në laborator
përpërhej nga copët e hundës dhe të gojës prej bronzi të praruar,
dy koka të  dragoit prej bronzi të praruar, disa copë nga çfarë
kishte mbetur nga maja prej argjendi dhe tre ose katërqind
fragmente prej hekuri të  ndryshkur dhe të larzuar me rërë. Këto të
fundit do të kishin mbetur për shumë kohë pa një interes të madh
po të mos ishte lejuar teknika e rindërtimit, dhe kjo nuk vlen vetëm
për helmetën por edhe për shumë objekte të tjera me rëndësi të
ardhura  nga Sotton-Hoo-së, efektivisht shpata, flamuri, këllëfi dhe
gotat prej metali.
Riparimi i objekteve metalike të vjetra me anën e saldimit
të butë
Metalet e pa gërryera mund mund të grumbullohen me anën e
ngjitjes, d.m.th. duke i lidhur me një metal tjetër me pikë shkrirje
më të ulët, që derdhet në ngjitjet dhe duke u ngurtësuar, vepronn si
një pikë lidhëse ndërmjet dy pjesëve. Të gjitha hollësitë mbi këtë
veprim janë të parashtruara në manualin e punës së metaleve dhe
këtu mjafton të kujtojmë disa parime kryesore që aplikohen  në
ngjitje (saldim) si metod  për riparimin e antikave.
Ka dy llojë ngjitjesh kryesore, ngjitjet e forta, që mund të
përmbajnë metale të ndryshme dhe shkrihen mbi 600 0C dhe ngjitjet
e buta të përbëra nga një përzierje prej plumbi dhe kallaji. Ne na
interesojnë vetëm ngjitjet e buta dhe veçanërisht, produkti i shitur
me emërtimin “Timans solder”. Timans solderi Grada K
(B.S.S.219) është për përdorimin e përgjithshëm dhe përmban tre
pjesë kallaji dhe dy pjesë plumbi. Pika e tij e shkrirjes është më e
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ulët se ajo e plumbit dhe e kallajit saqë mund të përdoret për
riparimin e këtyre dy metaleve si dhe për të gjithë metalet e tjerë të
vjetër.
Sipërfaqet për të ngjitur duhet të jenë të pastra, d.m. th. pa
oksidime, paprishje dhe papastërti që  mund të ndalojnë kontaktin
e ngushtë të ngjitjes, së shkrirë me metalet që  ajo duhet  të
bashkojë. Por nxehtësia e nevojshme për shkrirjen e ngjitjes së
butë do të shkaktonte oksidimin e metalit kur ky të mos jetë i
mbrojtur. Prandaj është e nevojshme, në aplikimin e ngjitjes, të
përdoret një solvent për okside, që quhet shkrirës. Shkrirësit për
ngjitje janë dy lojesh; i pari përmban klorure si kloruri i zinkut dhe
kloruri i amonit, ndërsa i dyti është me bazë rrëshirash dhe yndyrash.
Të parët janë shumë të dobishëm, por vështirë për t’u hequr tërësisht
pas përdorimit dhe për këtë arsye, mund të shkaktojnë një gërryerje
të mëtejshme; të dytët janë më pak të dobishëm por nuk shkaktojnë
gërryerje.
Për riparimin e antikave, pra duhet të preferojmë shkrirësit jo
gërryes, por ndërkohë gjendemi përpara një vështirësie; ndërsa
shkrirësit e vjetër me bazë rrëshire janë të vlefshëm për punën  mbi
metalet e reja (ngjitje kablosh elektrike, ku mungesa e gërryerjes
është një faktor me rëndësi), ato nuk janë të vlefshëm kur jemi në
prani të një oksidimi ndërkristalik, ashtu siç është rasti  për metalet
e  vjetra. Pra është i nevojshëm një kompromis dhe ky realizohet
me anë të  produkteve të shitura si shkrirës “jo-gërryes” ose shkrirës
prej “rrëshire aktive”. Këto kërkojnë  gjithnjë që ngjitjet të jenë të
pastruara, sepse punohen më me lehtësi se shkrirësit e thjeshtë me
rrëshirë.
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Shkrirësa të tregut dhe lëngje për ngjitje
Pasi ka rëndësi pasja e njohurive praktike të vetive të shkrirësve të
përdorur në riparimet e metaleve, disa shënime lidhur me ato më të
rëndomtit që gjenden në treg nuk do të ishin pa interes. Këto
shpjegime janë të bazuara mbi përvojën e punishtes më shumë se
sa mbi provat laboratorike.
Shkrirës gërryes
Baker’s Soldering Fluid rekomandohet për të gjitha punimet e
ngjitjes në përgjithësi, siç janë riparimi i objekteve prej kallaji,
teneqeje, bakri ose hekuri për ngjitjen dhe dublazhin e elektrotipeve.
Ngjitja duhet të jetë e larë mirë. Fryelux, është pastë saldimi  shumë
e vlefshme  për të  mbledhur dy sipërfaqe që  duhet  të  ndreqen
me saktësi, p.sh; një tubë fakfuni që futet në një tjetër. E vlefshme
për të ngjitur kokat e vidave në vendet e tyre. Multicore, Arax
është lëng shumë i mirë për çdo punë saldimi në përgjithësi dhe
mund të përdoret me çelik të paoksidueshëm. Solderine nuk ka të
njejtat veti të vetë-pastrimit, por jep rezultate mbi sipërfaqe që
mund të pastrohen në thellësi para përdorimit të tij. Është më pak
gërryes se preparatet e pikave 1, 2. Ceraline është pastë saldimi,
veprimi i së cilës ngjan me atë të Solderinës, por që mund të jetë
më pak gërryese.
129
1.Multicore Solder Pasta, Cored Ersin Solder dhe Likuid Ersin
Flux. Që të tre japin rezultate mbi  sipërfaqe të pastruara; Cored
Ersin është ideal për kontaktet elektrike. Alche-Re është pastë
saldimi që vlen shumë kur aplikohet mbi sipërfaqe të pastruara më
parë deri sa të mos lejë asnjë njollë. Kur një metal i vjetër ka
vështirësi për t’u ngjitur, shkrirësi më i mirë mund të jetë një përzierje
prej 70 pjesë me klorur zinku dhe 30 pjesë me klorur amoni, që
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ka avantazhin të shkrijë  në 180 oC, por është shumë gërryes. Kur
përdoret për të bërë një ngjitje, objekti duhet të lahet  menjëherë
më pas në ujë të acidifikuar me disa pika acidi klorhidrik, me qëllim
që të  dekompozohet oksikloruri i zinkut i patretshëm, që mund të
mbesë mbi ngjitjen, pastaj lahet mirë  për t’u përfunduar në një
alkalin me pak sodë rrobash. Saldimi shpesh herë kërkohet për
riparimin e metaleve këputëse, si spekulumi ose argjendi i  vjetër,
ose për objektet delikate si hellet, dorëzat, etj., ku një seri levash
mund të shkaktonin shkëputjen e ngjitësave  të ngjitura thjesht me
një ngjitëse (shirit). Saldimi përdoret shpesh herë si përforcues
provizor për përforcimin e plasjeve në një objekt  metalik sidomos
gjatë rimëkëmbjes së objekteve të  thyera (shtypura). Me të
vendosur formën origjinale mund të zëvendësohen me një saldim
(ngjitje) definitiv këto pika provizore që hiqen me lehtësi. Në raste
të jashtëzakonshme, mund të jetë e nevojshme të aplikohet në një
objekt të vjetër një copë prej metali modern. Kjo duhet të ketë një
vulë dalluese që të tregojë  se ajo  është moderne. P.sh. siç mund
të fitohet me anën e një mbajtësi copësh. Ngjitja e butë mund të
marrë një “indote” prej bakri duke i hequr yndyrën me trikloretilen
dhe duke e fërkuar me një kristal të sulfatit të bakrit të njomur.
Në këtë mënyrë fitohet një sipërfaqe më pak e dukshme se metali
i bardhë i saldimit. Saldimi (ngjitja) e butë e aplikuar mbi argjendin
mund të fshihet me anë të një çngjyrosësi të pasuar nga një elektro-
depozitim prej argjendi. Ky bëhet me shtupa, d.m.th, me anë të
një shkopi prej xhami që formon anodin rreth e përqark të cilit
është rrrotulluar një fije argjendi në kontakt me një leckë të vogël
të butë të njomur me elektrolit prej cianuri. Fërkohet ngjitja me
leckë duke bërë të kalojë një rrymë e lehtë (rreth 3 volt) dhe kjo
mbulohet pak nga pak me një shtresë të hollë prej argjendi.
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PJESA E TRETË
MATERIALET SILIKATE DHE LIDHJET

KREU XIV

GURI

Konservimi i gurit, ka tërhequr vëmëndjen e shkencëtarëve në të
gjithë botën, që nga fillimi i këtij shekulli. Gjurmë prishjeje vërrehen
të shihen gjithkund mbi ndërtesat publike dhe mbi monumentet e
ekspozuara në natyrë. Moti i keq e dobëson murin, megjithatë
shpesh herë e bën  tërheqës pamjen estetike; saqë mund të duken
disa njolla, që mund të bëhen të pashlyeshme, kristalizime të kriprave
mund të shkaktojnë shkriren e sipërfaqes të bërë pluhur dhe
gjithashtu mund të shkaktohet shkatërrimi i plotë. Dëmtimet mund
të jenë të shkaktuara nga teknika difektoze-pakujdesi apo mungesë
njohurish dhe mospasje eksperience në përdorimin e gurit nga ana
e arkitektit ose e sipërmarrësit, por më të shumta ato janë rezultati
i shkaqeve natyrore. Në këto raste, gjeja më e mirë që mund të
bëhet është orvajtja për të pakësuar dëmet me anë të një larjeje
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ose të pastrimit periodik në avull ose me anë të formës së njomjes.
Megjithëse mund të prekim dhe trajtimin e monumenteve prej guri
që gjenden në natyrë, ne do të merremi kryesisht me ruajtjen e
objekteve prej guri të ekspozuara brenda, në kushtet e muzeut.
Minerale
Korja e tokës është e përbërë nga minerale të bashkuara për të
formuar shkëmbinjtë dhe megjithëse ai (shkëmbi) ka qenë përdorur
si i tillë në arkitekturë dhe në skulpturë, disa minerale  e kanë tërhequr
artistin dhe artizanin që në kohërat më të lashta nga shkaku i cilësisë
së shkrirjes, të ngurtësisë ose të ngjyrës që e caktonin për një punë
më të stërholluar. Në Lindjen e Largët dhe në Amerikë, mineralet
si “jade”, kristali i shkëmbit dhe malakiti përdoreshin për skulptura;
Në Azinë e Vogël, lapsi lazuli, “turkuaza’’ dhe kornalina ishin shumë
të kërkuara për barzimin e mobiljeve dhe zbukurimin e objekteve
metalike, kurse alabastri i jepte artizanit egjiptian një material
tërheqës për të punuar lampa dhe enë molhonesh, të domosdoshme
në mobilimin e tempujve dhe të varreve.
Në tërësi mineralet  mund të konsiderohen si materiale të gjetura
dhe objektet që bëhen me ato normalisht nuk kërkojnë kujdes
tjetër veçse një pastrim periodik, që disa herë mund të realizohet
me në larje me ujë të ngrohtë me sapun ose  me një fërkim me
alkol. Megjithatë ka një përjashtim, për mineralin e quajtur
Markasit, që përdoret shpesh për larzime. Markasiti është një sulfur
hekuri, një llojë piritesh hekuri me të cilat ngjan nga pamja e saj
prej fakfuni. Ajo i nënshtrohet shumë dekompozimit me anë të
oksidimit në prani të lagështisë, pasi sulfuri shndërrohet në sulfat
hekuri (ferox), që formon në sipërfaqe një larzim të bardhë leshtor,
duke prodhuar njëkohësisht dhe acid sulfuric. Trajtimi mund të bëhet
me larje, për rastet e rënda, pasi të jetë bërë një banjë me amoniak
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të holluar. Meqenëse acidi është shaku kryesor i dekompozimit,
larja duhet të vazhdohet derisa të mos dalë asjnë gjurmë, duke
bërë provën me turpesol.
Kur fosilet përmbajnë markasit në dekompozim dhe karbonat
kalciumi, shpesh ato nuk mund të trajtohen, sepse acidi i prodhuar
me anë të dekompozimit të markasitit reagon me karbonatin e
kalciumit dhe shkakton shkatërrimin. Fosile të tilla janë ato që quhen
“të paritizuara” dhe trajtimi më i mirë qëndron në ekspozimin në
avullimime të forta amoniaku në një enë të mbyllur. Në këtë mënyrë
neutralizohet acidi i çliruar; por trajtimi mund të vazhdojë disa muaj
dhe atëhere nuk mund të garantohet suksesi, sepse ka të ngjarë që
avujt e amoniakut të mos prekin të gjithë  acidin. Pas larjes me ujë,
tharrja bëhet me shpejtësi në banja alkoli dhe eteri dhe pas kësaj
njomet fosili me vernik për të mënjanuar ajrin dhe lagështirën.
Vernikët prej silikoni janë  veçanërisht të indikuara në këto  raste,
sepse  ato  e  larzojnë  ujin. Rezultate të  mira  arrihen me acetatin
e polivinilit në një solvent të përzier me nëntë (9) vëllime toluene
dhe një vëllim acetone.
Shkëmbe të djegura – Graniti dhe basalti
Ndër shkëmbinjtë e djegur më të përhapura janë graniti dhe basalti.
Këto në përgjithësi janë të fortë, jo porozë dhe shumë të
qëndrueshëm në kushte shumë të ndryshme. Graniti përmban rreth
66% silic; është një shkëmb acid, ndërsa basalti është një shkëmb
bazik dhe përmban më pak se 52% silic. Ndërmjet këtyre dy
ekstremeve shkallëzohen një seri shkëmbinjsh të përcaktuara mirë
që përmbajnë një përqindje të ndërmjetme silici. Një numër i madh
prej tyre kanë qenë përdorur në monumentet e vjetra dhe kanë
qëndruar mirë ndaj fatkeqësive të natyrës.
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Ndërkaq një problem shtrohet kur këto gurë hiqen nga ambienti i
tyre natyral dhe ekspozohen në ajër në një klimë në ambientin jashtë.
Gjilpëra e Kleopatrës, një obelisk prej graniti i ardhur  nga
Heliopolis dhe i vendosur  mbi “Embankuent”  në Londër, ka pësuar
një prishje të ndjeshme kur është hequr nga atmosfera e thatë e
Egjiptit dhe është ekspozuar në atmosferën e lagësht të klimës
britanike. Një prishje analoge është parë në monolitin prej graniti
të të njejtit lloj i transportuar nga Egjipti në Nev York. Në këto dy
raste, ka qenë nevoja që guri të trajtohet për të ndaluar hyrjen e
lagështisë.
Një studim i monolitit të Londrës i bërë në vitin 1952, tregoi se
ishte fjala për një granit tipik të përbërë nga kristale prej kuarci,
feldspati, hornblende dhe pak nike të bardhë. Ngjyra rozë në
origjinë, ishte njollosur fort me një cipë të zezë, të përbërë kryesisht
nga produkte prej karboni, por që përmbanin gjithashtu edhe mbetje
inorganike, që përbëhet nga oksidi i hekurit dhe nga silica.
Disa njolla të qarta tregonin vendet ku disa kreshka të gurit ishin
ndarë nën veprimin e ngrirjes, që dukej si shkaku kryesor i prishjes.
Trajtimi i konservimit konsistoi në pastrimin, tharrjen dhe stabilizimin
e gurit. Pastrimi qe i vështirë; rrudhosja e sipërfaqes së granitit
kërkoj përdorimin e furçave të gromit si edhe vetë brushave
metalike dhe u desh edhe aplikimi i një solventi organik për të
zbutur cipën e zezë para se kjo të hiqej. Solventi i përdorur përbëhej
prej nëntë vëllimesh  tetraklorur karboni dhe një vëllim benzinë të
emulsionuar me shtimin e një detergjenti toksik-aktiv p.sh 1%
Lisapol. Pas mbarimit të pastrimit dhe pas rifitimit të ngjyrës natyrale
u bë një ujitje me hedhje, pastaj u la që të thahet. Më vonë u
aplikua për dy herë, një solucion 10% parafinë (shkrirje 50 0C) në
vhite spirit. Pas avullimit të solventit, guri u ngroh lehtësisht me anë
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të një pipëze me qëllim që parafina të depërtonte në çarjet dhe
anët poroze për të eleminuar lagështinë. Një veprim i suksesshëm,
pra guri është i mbrojtur ndaj të ftohtit (ngrirjes) ishte qëllimi kryesor
i trajtimit. Megjithatë nuk mund të ndalohet formimi i njollave të
blozës, sidomos mbi një sipërfaqe kaq të rrudhosur si ajo e granitit
egjiptian; kështu  guri u ribë, pas tre vjetësh, po kaq i zi siç ishte më
parë.
Basaltet janë më homogjen me granite dhe duket se janë më pak
të ekspozuar  ndaj prishjes. Një grup monumentesh të ardhur nga
Hondurasi, u bënë shumë të shkrifta në sipërfaqe të ekspozimit
për disa vjet në portën e  British Museum. Ishte fjala për gurë
porozë dhe të ndjeshëm ndaj ngricës (të ftohtit), por është e vështirë
të thuhet se në cilën masë atmosfera ka ndikuar në prishjen e tyre.
Kjo pasqyron parimin e përgjithshëm sipas të cilit një objekt i
konservuar jashtë i nënshtrohet prishjes (dëmtimit) shkaqet e të
cilit i shpëtojnë kontrollit. Edhe kur objekti nuk është për në muze,
mund të dalë nevoja të vendoset brenda për ta mbrojtur nga pluhuri
dhe nga vështirësitë e nëj klime që mund të shpejtojë shkatërrimin
e tij.
Shkëmbet sedimentare. Grasi (gurë rërë) dhe gëlqeroret
Problemi i konservimit të shkëmbinjve sedimentare kryesisht është
ai i gjetjes në mënyrë më të rregullt i sipërfaqes së tyre. Kokrrizat
me të cilat ata janë të formuar mbahen bashkë me anë të  një
çimenti, që po të thyhet, i lëshon kokrrizat në formë pluhuri. Nga
ana tjetër, disa gurë zhvillohen në sipërfaqen e një cipe që mund të
përbëjë një mbrojtje. Por prishjet e kësaj epiderme ekspozojnë
një sipërfaqe që gjendet poshtë në formë pluhuri dhe eksperimentet
e bëra për të gjetur një shtresë mbrojtëse artificiale kanë mbetur të
kota. Studimet mbi ruajtjen e gurit në fakt kanë treguar se aplikimi
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i shresave të padepërtueshme në sipërfaqen e gurit (dalluar nga
njohja e thellë) duket se e shtojnë prishjen në vend se ta ndalojnë
atë.
Dëmtimet e sipërfaqes së grasit (gurë rërës) dhe të gëlqerorëve
relativisht porozë shkaktohen në rradhë të parë nga kristalizimi i
kripërave të tretshme. Kur këto kripëra përbëhen nga guri, ose
nga të gjitha substancat poroze, kanë prirje që të shkojnë në pjesët
e sipërfaqes ku avullimi është më i fortë. Ato përqëndrohen në disa
zona ku formojnë një depozitim të fortë ose, në të shumtën e rasteve
disa kristale në formë fije që dalin nga poret e gurit. Formimi i
këtyre kristaleve dhe presioni me të cilin shoqërohen mund të
shkaktojë një tension të tillë saqë sipërfaqja e gurit të coptohet,
zbukurimet zhduken dhe mbishkrimet bëhen pak nga pak të
palexueshme. Kjo mund të evitohet duke ekstraktuar kripërat qoftë
me anë të larjes, qoftë me një metodë që bazohet në një pastë prej
letre të lagur.
Eleminimi i kripërave të tretshme me anën e larjes
Kur kripërat nuk kanë filluar akoma të kristalizohen në sipërfaqe,
zhytet guri në ujë të rrjedhshëm pastaj me një seri banjash uji të
distiluar për të eleminuar kripën para se të shkaktojnë dëme. Kur
një kristalizim është shkaktuar në sipërfaqe, kripërat e kristalizuara
duhen të hiqen shpejt me anë të një furçe të vogël dhe të butë. Kur
guri është i lagur nuk duhet të lihet të thahet para se të sigurohemi
me anë të provës me nitrat argjendi se të gjitha gjurmët e klorureve
janë eleminuar. Nuk është e mundur gjithnjë të veprojmë në këtë
mënyrë. Skulpturat mund të jenë shumë të mëdha, por edhe të
dobësuara nga veprimi i kripërave, dhe çvendosja e gurëve të rëndë
mund të paraqesë një rrezik jo të justifikuar. Kur kemi të bëjmë
me skulptura të jashtme, ka mundësi t’i heqim këto kripëra dhe
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pluhurin me anë të hedhjes së ujit, por për gurët e rëndë të ruajtur
brenda, metoda më praktike për heqjen e kripërave të tretshme
është ajo e pastës prej letre.
Eleminimi i kriprave me metodën e pastës prej letre
Pasta prej letre gjendet në treg, por mund ta bëjmë me lehtësi vetë
duke zierë pak letër të butë me ujë të distiluar dhe duke e rrahur
pastaj deri në dezentegrimin e plotë në mënyrë që pejzat e celulozës
të përzihen dhe të formojnë një pastë. Pasi ftohet pasta aplikohet
me forcë mbi gurë që të ngjitet. Formohet kështu një lloj veshjeje
prej letre të shtypur, që mbulon lehtësisht objektin. Uji që përmban
pasta është i thithur nga guri dhe pasta duke u tharë tkurret lehtë,
duke e mbuluar gurin me në shtresë prej lënde poroze prej 0,5 deri
në 1 cm. trashësi. Uji i thithur nga guri tret kripërat e tretshme dhe
në fillim i çon në thellësi; por pasi kripërat në solucion kanë prirje
për të shkuar në sipërfaqe ku shkaktohet një avulim, lëvizja në një
farë kohe bëhet e kundërt dhe kripërat dalin nga guri për të formuar
larzimime mbi pastën prej letre. Kjo lihet në vend për tre javë dhe
pas kësaj hiqet me lehtësi. Atëherë zëvëndësohet me pastë më të
freskët dhe veprimi mund të përsëritet një herë të tretë kur guri ka
shumë kripëra.
Kur sipërfaqja e gurit është e dobësuar nga larzimi i kristaleve ose
paraqet një zbukurim të  pikturuar, siç është rasti i varreve egjiptiane,
përforcimi duhet të bëhet; para aplikimit të pastës. Do të veprohet
me aplikimin e një shtrese të lehtë të një solucioni 2% të celuloidit
me një solvent të përbërë nga vëllime të barabarta acetat dhe
acetone. Fiksohen kështu kokrrizat si pluhur dhe piktura, guri, pas
tharjes, mund të trajtohet me pastë. Cipa prej nitro-celuloze nuk e
pengon nxjerrjen e kripërave, por pasi përhapja është e ngadalësuar,
ka të ngjarë që trajtimi duhet të ndiqet për më shumë muaj, gjatë të
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cilëve do të përsëritet herë pas here shtresa e pastës. Kur pas
trajtimit piktura ka një sipërfaqe të ndritëshme, ky ndriçim mund të
mënjanohet duke e shtypur sipërfaqen me pambuk të njomur me
pak aceton. Ky veprim duhet të bëhet me vëmendje, sepse ka
rrezik që të tresë një sasi të madhe nitro-celuloze dhe të bëjë prap
të shkrifshme sipërfaqen e përforcuar. Në përgjithësi trajtimi me
pastë prej letre përmirëson shkrirjen dhe gjendjen e sipërfaqes së
pikturës, që akoma mund të mbahet, kur duam, me një shtresë të
fundit të një solucioni 2% prej celualoidi. Vihet në dukje se
megjithëse metoda me pastë prej letre është e dobishme shumë,
ajo nuk e heq tërësinë e kriprave të tretshme që përmban një gur.
Mbetet gjithnjë diçka, por kur veprimi  bëhet mirë, ku nuk e prek
materialisht qëndrueshmërinë e copës, me kusht që ajo të ruhet në
një klimë si ajo e muzeut.
Në formë shembulli për rezultatet që mund të fitohen me anë të
aplikimit të këtij trajtimi, ne mund të përmendim rastin e një
“Mustabës” egjiptian në gëlqerore dhe të larzuar me kripëra. Veprimi
qëndronte në përforcimin paraprak me një solucion celuloidi. Pastaj
vazhdoi me tre aplikime të njëpasnjëshme me pastë prej letre të
shpërndara për një periudhë prej katër muajsh, Pas kësaj kohe
larzimi ishte zhdukur dhe mbetjet e sipërfaqes natyrale të gëlqerorit
që gjendeshin të zbërthyera, treguan një skulpturë delikate në
bazoreliev dhe një zbukurim të pikturuar që kishte qenë shumë
kohë i fshehur.
Eleminimi i kriprave të patretshme
Disa herë, larzimi përbëhet kryesisht nga kripëra të patretshme në
ujë, kështu larja dhe trajtimi  me pastë prej letre nuk janë të
dobishme, prandaj duhen përdorur metoda të tjera. Këto do të
varen nga përbërja kimike e larzimit. Kur është fjala  për carbonate,
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këto mund të dekompozohen në çdo acid, por duhet paur kujdes,
sepse edhe vetë grasi (gurë-rëra) mund të ketë kalcit (karbonat
kalciumi) si përbërës duhet të provohet dhe të sigurohet se shkëmbi
nuk është as gëlqeror dhe as gurë-rëre me karbonat kalciumi.
Prandaj sipas një prove me acid, shkëmbi nuk është as gëlqeror as
gurë-rëre që përmban karbonat kalciumi.  Pra duhet që pas një
prove me acid, shkëmbi të mos prodhojë vetëshkumëzim. Edhe
atëherë kur gjithshka duket e favorshme, acidet nuk duhet të
përdoren veçse lokalisht dhe me pakicë; qëllimi nuk duhet të jetë
të treten tërësisht kripërat por të çlirohen kristalet me qëllim që të
hiqen mekanikisht. Për këtë qëllim mund të përdoret acid klorhidrik
të holluar (5% ose më pak) të pasuar nga një larje me ujë.
Kur larzimi përmban selenit d.m.th. prej shkumësi ose sulfat kalciumi
të depozituar në kristale si xhami, ai mund të shkaktojë një dëmtim
të fortë. Larzimet e kësaj natyre forcohen shumë më ngadalë dhe
mund të jenë më të forta në sipërfaqe. Për këtë arsye është me
vend të kruhet e të lëmohet para se të provojmë zbutjen e larzimit.
Nuk ka produkte që të tresin me shpejtësi allçinë. Kur është e
mundur, trajtimi më i mirë është zhytja e zgjatur e gurit në ujë të
vakët, duke e ndërruar ujin çdo orë. Kjo metodë është më e
dobishme se zbutja në ujë të ngrohtë ose të ftohtë. Mund të aplikohen
lokalisht solucione me tiosulfat natriumi (10%), por ky produkt
vepron shumë ngadalë dhe duhet të lahet mirë pas veprimit nëse
duan të evitojmë që veprimi në vend që të na ndihmojë ta keqësojë
gjendjen.
Një metodë e re, që disa herë është treguar e dobishme, mbështetet
mbi  fektinse seleniti, një mineral i hidratuar dhe bëhet pluhur kur
dehidratohet me anë të nxehtësisë. Ngrohet larzimi me një hekur
saldimi elektrik dhe kur temperatura është e rregulluar mirë, ka
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mundësi të prishet allçija në mënyrë që të hiqet pastaj me furçë pa
e zhytur gurin. Kjo metodë sigurisht nuk është pa dëm, por duhet
të merret në konsideratë në rastin kur një objekt delikat është i
dëmtuar shumë  nga depozitimi i selenitit që është vështirë të hiqet
ndryshe. Është e kotë të themi se guri duhet të thahet shumë mirë
ose duhet të ngrohet dhe nuk duhet harruar se duke e ngrohur
shumë  gëlqeroret trasformohet në gëlqere të gjallë.
Forcimi
Pas eleminimit të kripërave që ka guri, shpesh herë është i nevojshëm
forcimi i sipërfaqes. Prova forcimi janë bërë në laboratorin e British
Museum mbi një seri monumentesh monolite, që ishin çkriposur
me metodën e pastës prej letre, duke përdorur solucione si dylli i
bletës i bardhë në vaj pishe, gomë llaku të bardhë në alkol, nitrat të
celulozës dhe acetat të polivinilit. U vu re se në klimën e muzeut,
suksesi i veprimit ishte i drejtpërdrejt i përshtatshëm në gradën e
dëmtimit të prodhimit të forcimit. Njëzet vjet më vonë një seri
vërejtjesh u bën mbi të njejtat monumente mbasi ato kishin qenë të
ekspozuara në lagështi në një ndërtesë jo të ngrohur dhe të dëmtuar
për shkak lufte. Këto konfirmuan konstatimet e përparëshme,
d.m.th. se agjentët e forcimit më të  dobishëm janë ata me anë të së
cilëve mund të depërtohet sa më thellë  në material dhe që nuk
mbeten vetëm në sipërfaqe, sidomos kur kemi të bëjmë me gurë të
ekspozuar në lagështi dhe ndryshime temperature.
Provat kanë vërtetuar se nuk është e mundur që të ruhet një gur
sipërfaqja e të cilit është si pluhur, duke u kufizuar me dhënien e një
shtrese verniku. Guri poroz përmban ajër  që zgjerohet dhe tkurret
me ndryshimet e temperaturës edhe në muze dhe asnjë cipë
sipërfaqësore nuk mund të qëndrojë shumë kohë pa shkëputje
ndaj lëkundjeve, që dalin nga kjo lëvizje. Për këtë arsye rezultatet
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më të kënaqshme janë arritur qoftë duke siguruar një depërtim të
thellë të produktit të forcimit, qoftë duke përdorur një formë trajtimi
të sipërfaqes që e lënë gurin të “marri frymë “lirisht.
Përshkrimi i trajtimeve hollësisht
Lagia (njomja) me dyll
Kur trajtimi me dyll bëhet mirë ai i qëndron në mënyrë të kënaqshme
provës së kohës. Kur ka mundësi guri do të zhyte në një enë me
dyllë të shkrirë, metodë që është përshkruar në rastin e objekteve
prej druri. Ky trajtim kërkon një paisje të posaçme dhe ka të ngjarë
që përmasat dhe pesha e gurit ta bëjnë të pamundur. Kur duhet të
aplikojmë dyll mbi sipërfaqen e një objekti me përmasa të mëdha,
që nuk mund të zhytet, e vetmja mënyrë që të sigurojmë depërtimin
në poret  e gurit  është  ta ngrohim për disa kohë para se të aplikojmë
dyllin. Prandaj kuptohet vetvetiu se guri duhet të jetë shumë i thatë
para se të ngrohet.
Metoda me dyll mund të përdoret gjithashtu për skulpturat e
ruajtura jashtë, por është e domosdoshme që guri të jetë i thatë
para se të dylloset dhe se dylli duhet të depërtojë thellë. Kur kemi
të bëjmë me gurë të marrë nga një mur, asnjëherë nuk duhet bërë
forcimi me dyll, sepse ka gjithnjë rrezik që uji të depërtojë në
themele, ose pranë murit dhe të shkaktojë vështirësi në të ardhmen.
Ekspozimi i një numri të madh afreskesh mbi muret e ndërtesave
publike dhe të kishave ka treguar, pa asnjë dyshim, se trajtimi me
dyll ka qenë vazhdimisht i dobishëm vetëm atëhere kur ndërtesa
ka mbetur vazhdimisht e thatë. Atje ku uji prek muret nga shkaku
i një zënie aksidentale të ndonë ulluku ose të një drenazhi me difekt
nga jashtë, lagështia nuk mund të dalë nëpërmjet sipërfaqes e mbajtur
nga pengesa e dyllit, ajo shkakton dëmtime që sjellin cilfosjen me
pllaka të gjera, që përfshin shumë herë vetë lyerjen e afreskut.
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Njomja me vernik
Njomja e një guri me solucione që formojnë një cipë sipërfaqësore
(vernik) ka vështirësinë se çdo solvent që depërton në gur në një
çast duhet të dalë me anë të avullimit, duke marrë me vete një
pjesë të madhe të substancës së ngurtë të vernikut mbi sipërfaqe.
Kjo provohet me lehtësi me anë të prerjeve transversale të bëra në
një gur poroz të bardhë të njomur me një vernik të ngjyrosur; në
fakt shihet se ngjyra ka hyrë në thellësi në gur, por një substancë e
ngurtë, duke mbetur pas avullimit është përqëndruar afër sipërfaqes.
Metodat me vernik, kanë një interes të kufizuar. Ndërkaq kur janë
të aplikueshme, si në rastin e gurëve të ruajtur brenda ato mund të
konsiderohen si të kënaqshme. Megjithatë duhet theksuar se ky
loj trajtimi nuk jep asnjë  mbrojtje  për gurët  e ruajtur jashtë dhe
të ekspozuar ndaj shiut dhe ngricës.
Solucionet e vernikut aplikohen me furçë mbi më shumë shtresa të
njëpasnëshme, i pari shumë i holluar, të tjerat progresivisht të
përqëndruara, duke i lënë çdo shtrese kohë të thahet para aplikimit
tjetër. Ashtu siç e kemi thënë edhe më parë, goma llak e bardhë
jep rezultate të mira. Ajo gjendet me emrin “vhite polish” dhe
hollohet, për ta përdorur mbi gur, në aklol të pastër. Produkte të
tjerë për njomje për përdorim të brendshëm janë; acetatei i
polivinilit, një solucion në telyol, aceton dhe Pedacryli 122 herë në
solucion, kuilen dhe toluene.
Njomje në vakum
Objektet prej guri me përmasa të vogla që bëhen pluhur, trajtimi
më i mirë është njomja nën vakum me njerin ose tjetrin nga
produktet e sipërpërshënuara, të holluar në një solvent. Veprimi
bëhet në një enë hermetike mjaft të fortë që t’i qëndrojë presionit
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të shkaktuar nga vakumi. Për pjesët e vogla mund të përdoret
mjaft mirë një eksikator me xham të shpeshtë.
Zhytet guri në solucionin e njomjes, pastaj krijohet vakumi në enë
dhe shihen flluskat e ajrit të dalin nga guri sa kohë që ulet presioni.
Kur pjesa më e madhe e ajrit është mënjanuar, flluskat  pushojnë
dhe ajri mund të vihet rishtas në enë. Presioni i ajrit të freskët do të
lejojë depërtimin e solucionit në poret e gurit. Ka shumë rëndësi
që kjo hyrje ajri të bëhet ngadalë, sepse hyrja e shpejtë mund të
shkaktojë këputje të gurit. Pas njomjes lihet të kullojë copa mbi
solucion në atmosferën e solventit, për të ngadalësuar tharrjen, sespe
një tharrje e shpejtë ka rrezik të  shkaktojë  tërheqjen e një sasie të
madhe të vernikut nga sipërfaqa dhe t’i japë gurit një pamje të
shkëlqyeshme.
Pluhrëzimi i silikatit të etilit (esteri i silicit)
Për pllakat e mëdha prej guri-rëre gëlqerore dhe prej gëlqerori
siliconi të ruajtura brenda, silikati i etilit është një veprues përforcimi
i dobishëm, por ai duhet të aplikohet rreptësisht sipas indikimeve
të fabrikantit. Silikati i etilit gjendet në formën e solucionit të holluar
në alkol dhe duhet të aplikohet në formë pluhuri, sepse ai humbet
dobinë e tij kur aplikohet me furçë. Pluhurëzuesi duhet të mbahet
në një farë largësie nga guri, në mënyrë që lëngu të depozitohet
mbi sipërfaqe në formë të një vese të hollë. Aplikimet e
mëpastajshme duhet të bëhen në një interval prej një jave, me qëllim
që të lejohet esteri të dekompozohet ndërmjet veprimeve dhe të
mbulojë me silic kokrrizat e gurit. Pas rreth tre aplikimeve, mund
të provohet sipërfaqja, duke e fërkuar lehtësisht me gishta. Kur
pluhuri është i fiksuar, kjo tregon se metoda ka mundësi të jetë e
dobishme. Ndodh që pas tre deri shtatë aplikimeve të duken gjurmë
të përherëshme me ngjyrë qumështi. Kjo është shenja që tregon se
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sipërfaqja e gurit është përforcuar mirë, pa shtuposjen e poreve
dhe se është koha që të ndalohet trajtimi. Gëlqerorë të trajtuar në
këtë mënyrë kanë mbetur në gjendje të shkëlqyeshme për mjaft
vite në një klimë të muzeut.
Metoda është më pak e dobishme me gëlqerorët e hollë, megjithëse
në disa raste duket sikur i forcon. Në rastin e lavës, rezultatet kanë
qenë zhgënjyese. Siç duket gurët me sipërfaqe me kokrriza i
përgjigjen më mirë trajtimit me pluhërëzim. Silikati i etilit forcon
çimenton e dekompozuar  dhe përforcon  përbërësin në kokrriza
të gurit.
Shtojmë se silikati i etilit ka prirje të zërë majën e pulverit të zatorit,
në këtë mënyrë  nënshtrohet me vështirësi për t’u rivënë në punë.
Gjithashtu duhet të zmontohet pistoleti ndërmjet veprimeve. Maja
duhet të lahet dhe është mirë që të ruhet në alkol. Silikati i etilit
ruhet relativisht për pak kohë dhe duhet të përdoret brenda disa
javëve pas blerjes, sepse edhe vetë solucionet e holluara bëhen
vështyllore dhe të papërdorshme pas disa muajve.
Mermeri
Si shkëmbinjtë e ndezur, ashtu dhe shkëmbinjtë sedimentarë mund
të ndryshojnë formën. Këto ndryshime varen sipas rastit nga
përbërja dhe historia e tyre. Shkëmbinjtë granitikë bëhen “gness-
e”, gurërërat kuarcite dhe gëlqerorë mermere. Janë këto të fundit
ato që paraqesin më shumë interes për punën e muzeut nga shkaku
i përdorimit të tyre, veçanërisht të përhapur në  skulpturë dhe në
arkitekturë. Mermeri është një shkëmb metamorfik i shkaktuar nga
veprimi i  nxehtësisë  ose  presionit, ose nga njeri dhe tjetri, mbi
gëlqerorët. Nën këtë veprim, gëlqerori e humbet karakterin e tij
original dhe bëhet një agregat kristalesh prej kalciti që mund të
jenë të bardha, të ngjyrosura, me damarë ose të zeza, sipas
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papastërtive që kanë. Ky transformim ka për efekt pakësimin e
përmasave të poreve në raport me vendin që ato zenë në gëlqeror.
Ky reduktim  ndërkaq derisa të ndalojë që mermeri të mos të
njolloset me lehtësi dhe duhet evituar çdo grumbullim pluhuri në
krisjet e skulpturave prej mermeri të bardhë, sepse njollat e larzuara
mund të  hiqen me shumë vështirësi, ose mund të mos hiqen fare.
Marrja e pluhurit dhe larja
Ruajtja e mermereve në muze kërkon një marrje periodike të
pluhurave, e cila duhet bërë me një  pupël të madhe ose me një
furçë të butë. Nuk duhet përdorur kurrë lecka, sepse ato kanë
prirje që të depërtojnë pluhurin në gur. Disa herë një larje mund të
jetë e nevojshme. Ka rëndësi në këto raste, të përdoret ujë që të
mos ketë hekur ose më mirë të jetë ujë i distiluar. Mund të përdoret
pak sapun prej kualiteti të mirë, në sasi të mjaftueshme për të formuar
pak shkumë kur puna bëhet me një furçë të butë. Solucioni i
përdorur në British Museum për larjen periodike të mermerëve ka
këtë formulë.
Ky solucion përgatitet sipas rastit dhe nevojës, ruhet në një shishe
xhami dhe kur përdoret  derdhet në një gotë ose në një kupë prej
balte. Nuk mund të jetë në kontakt me hekurin dhe nuk duhet të
përdoret në një tas prej hekuri, edhe kur është i galvanizuar, sepse
mund të shkaktojë njolla. Mbasi mermerit i janë marrë pluhurat me
pupël fillohet larja nga lart. Solucioni aplikohet  duke e fërkuar me
një  furçë të butë për të shkumëzuar çdo herë mbi një sipërfaqe të
vogël, duke  evituar që uji i ndotur  të mos grumbullohet nëpër
krisjet dhe të mos derdhet mbi pjesët e palara. Pas pastrimit,
sipërfaqja e larë thahet me një terës të butë para se të fillohet me
zonën e afërt. Vetëm kur i tërë mermeri është i pastruar dhe i tharrë
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do të shpëlahet me ujë të freskët për heqjen e gjurmëve të fundit të
sapunit, që mund të fiksojnë me shpejtësi pluhurin kur ky nuk hiqet.
Për mermeret e lëna pas dore dhe mbi të cilët pluhuri është
grumbulluar gjatë viteve, mund të  jetë nevoja të përdoret një
pastrues (detergjent) më të fortë, si shkuma e lissapolit, e Teepolit
ose  një nga produktet e pastrimit të pregatitura duke u nisur nga
këto substanca; Dyenzë = me 57 gr pastrues për një gallon = me
4,550 litra ujë, përbëjnë një përzierje të mirë, përqëndrimi i së
cilës nuk duhet të tejkalohet. Një solucion i tillë nuk është i mirë
për përdorimin e rëndomtë dhe duhet  të aplikohet vetëm në rrethana
të jashtëzakonshme, me të njejtin kujdes që u përshkrua më parë,
për të evituar që uji i ndotur të mos shkasë mbi mermer.
Eleminimi i njollave
Elementët që gjenden në pluhur dhe që shkkatojnë në përgjithësi
njolla janë bloza dhe gjurmët e hekurit, që formojnë respektivisht
vula bojë hiri ose ndryshku. Mermeret e bardha njollosen me lehtësi
në kontakt me materialet e ambalazhit si letra dhe bari i thatë, kur
këto janë të lagur dhe vetë këllëfet kundra pluhurit të njomura disa
herë kanë lënë vula. Në një rast të kësaj natyre, është parë se
dëmtimi ishte shkaktuar nga një myk i lehtë i tekstilit, që la mbi
mermer një vijë të  errët gjatë një litari të amballazhit. Ndjeshmëria
e mermerit ndaj këtyre njollave sidomos mermerit të bardhë të
statujave, bën të domosdoshme masat paraprake lidhur me
ambalazhin. Kur ka rrezik për lagështi, duhet evituar që mermeri i
bardhë të mos vijë në kontakt me materialet organike që preken
nga myku. Kjo është  vënë në dukje  nga zbulimi i disa njollave të
forta polikrome (shumëngjyrëshe) mbi gjithë sipërfaqen e një busti
të bukur prej mermeri të  Volterit nga ana e Houden-it, që ishte
mbledhur në një mbuesë prej mëndafshi të bardhë, të vënë  në
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arkë dhe të depozituar në një garazh ku lagështia ishte kaq e madhe
saqë druri i arkës ishte  kalbur. Kur u hap arka, ambalazhi ishte i
mbuluar me myk dhe mermeri ishte me njolla të errëta, të kuqe dhe
jeshile në të gjitha pikat e kontaktit. Pjesa më e madhe u hoq në
një solucion ujor 2% të kloraminës-T, por disa zona të errëta i
qëndruan çdo tentative për zbardhje.
Një lloj tjetër njollash të shkaktuara nga kontakti me materiale
organike është ai që u pa mbi “tendë-n” (kupolën) e Mikelanxhelos
në Roayal Academi of Arts. E keqja këtu vinte nga një shtup prej
stofe që ishte shtupuar kundrejt mermerit të bardhë, që kishte lënë
gjurmë ngjyrë ndryshku shumë të pavlefshme. Për fat të mirë thuajse
gjithshka u zhduk me trajtimin me  Kloramin-T dhe për të mos
hezituar përdorimin e  një reaktivi më të fortë, gjurmët e fundit  si
në të verdhë u lyen me shkumës për të kënaqur kërkesat estetike.
Atë kohë ato humbën shumë nga  intensiteti. Zhdukja e tyre e
shkallëzuar nuk u shkaktua nga shkumësi, por pa asnjë dyshim,
prej avullueshmërisë së mbeturinave të substancës që përbënte
njollën.
Nuk është i lehtë kthimi në të bardhën primitive të në cilën mermeri
të Karrarës ka qenë  njollosur. Megjithëse është e mundur heqja e
lëndës të ngjyrosur nga sipërfaqja, kjo shumë herë  depërton mbi
gurin ku, meqë nuk preket nga solventet, ka rrezik të shkaktojë
një prishje të përherëshme. Problemi i eleminimit të njollave në
mermer ndërlikohet akoma nga fakti se të  gjitha acidet e
shkatërrojnë mermerin, gjë kjo që e përjashton përdorimin e
solventeve acidë specifikë. Solventët organikë neutralë të
zakonshëm nuk janë të dëmshëm dhe mund të përdoren solventët
lehtësisht alkolin, por këto nuk mund të lihen për shumë kohë në
kontakt me mermerin, dhe prëdorimi i tyre duhet të pasohet nga
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një larje e kujdesshme, sepse ato ka rrezik që të shkaktojnë njolla
të verdha në kontakt me papastërtitë pa ngjyrë që mund të gjinden
në vetë gurin.
Kur mermeri është i shëndoshë dhe njollat janë të përgjithësuara,
mund të bëhet në larje e mirë  me fërkim me ujë, por kur kemi të
bëjmë me njolla të lokalizuara dhe shumë të ngjyrosura në përgjithësi
është mirë që të përcaktohet natyra dhe të përdorim solvent të
zgjedhur, pa larje  paraprake. Një solucion ujor i pregatitur aty për
aty me 2% Kloraminë –T, lejon heqjen e  njollave prej boje shkrimi
të kuqe dhe të bojës së shkrimit të tipit blu të zezë, megjithatë në
rastin e dytë mund të lerë një mbetje si të verdhë, por kjo mund të
zhduket me trajtimin me anë të  ujit të oksigjenuar (20 vëllime) ku
është shtuar një pikë amoniaku. Një larje e mirë është e
domosdoshme pas heqjes së njollës.
Një llojë tjetër njolle e rëndomtë është ajo e pikturave me vaj. Kur
kemi të bëjmë me një pikë të trashë boje vaji të forcuar kjo kruhet
me kujdes pa e dëmtuar gurin dhe mbetja e mundëshme trajtohet
me një solvent të përshtatshëm. Piridina dhe morfolina janë të
vlefshme në rastet me njolla vaji ose lëndësh bituminoze, po ashtu
vlen edhe një përzierje në vëllime të barabarta prej  benzoni,
amoniaku (0,88 %) dhe alkoli të denaturuar ose të pastër. Këto
lëngje aplikohen lokalisht me një furçë prej letre të paraformuar,
fshihet pastaj me pambuk dhe sëfundmi lahet mirë me ujë. Vënia
në dukje se lidhësi vajor i bojës do të ketë hyrë në zemër me anë të
thithjes, dhe kur arrijmë të heqim të gjitha pigmentet në sipërfaqe
ka shumë pak mundësi të nxiret i tërë  vaji nga poret e gurit. Kështu
ai do të mbetet gjithnjë një gjurmë bojë hiri dhe e errët. Kjo nuk ka
rëndësi kur pjesa e prekur është pak e dukshme, por kur njolla
shkakton një shëmtim të vërtetë, është më mirë të retushohet me
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shkumës sesa të ngjitet sipërfaqja e gurit me produkte kimike, pa
shpresa të mundëshme përmirësimi.
Një metodë për heqjen enjollave sipërfaqësore është përdorimi i
cipës që shkulet ashtu siç bëhet   kur rikuperohen gjurmët e fosileve
në qymyr. Sipas kësaj metode aplikohet mbi njollë një solucion
vështyllor prej nitroceluloze, të përbërë në mënyrë që pas tharrjes
formon një cipë elastike, që mund të marri me vehte njollat atëherë
kur tërhiqet. Kjo metodë ka dhënë rezultate  të mira në rastin e
mermerit të njollosur, por ajo mund të aplikohet gjithashtu mbi një
gur tjetër në kokrrizat të holla. Duerden sugjeron solventet si më
poshtë;
Në çdo rast duhet të shtohet një sasi e mjaftueshme nitroceluloze
(copëza celuloidi) për të fituar  një solucion vështyllor. Ka edhe
prishje që shkaktohet nga formimi i depozitimeve organike të
prodhuara nga rritja e likeneve, algave etj, në sipërfaqen e
mermereve të ekspozuara në ajër të lirë. Këto depozitime mund të
zbuten dhe të hiqen me anë të një trajtimi me pak amoniak të holluar.
Kur zhvillimi i algave është i zgjeruar mund të ndalohet me anën e
pudrosjes me fermol; trajtim që lehtëson eleminimin e mëtejshëm.
Kur sipërfaqja e një mermeri të lëmuar është lokalisht e ndyrë nga
një depozitim i patretshëm, e vetmja mënyrë që përdoret është ajo
e zbutjes së mermerit dhe e heqjes se depozitimit duke e fërkuar
me një copë guri për mprehje në formë gërshëre. Ky veprim po të
bëhet me kujdes nuk e prish lëmimin e mermerit.
Ndryshimi (prishje) dhe forcimi
Kemi përshkruar mermerin si një agregat prej kristalesh të kalcitit.
Këto kristale kanë një koeficient zgjerimi termik të ndryshëm në
dy drejtime. Që këtu del që mermeri i ngrohur ka pamje të
ndrydhët. Kjo ndrydhje është e dëmshme edhe nën 100 oC dhe
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mund të bëhet e konsiderushme kur temperatura prek 400 oC.
Një deformim i kësaj natyre haset disa herë në veshjet e vjetra të
oxhaqeve (vatrave) dhe meqë ai ndryshim është i përhershëm nuk
është e mundur që të rifitohet forma e mëparshme. Tipi i dytë e
ndryshimit të shkaktuar nga zgjerimi i  çrregullt  i shkaktuar nga
nxehtësia është pamja me kokrriza që shihet shumë herë mbi pjesët
e dalura jashtë statujave. Në këtë rast, zgjerimi i ndryshëm në
drejtime të ndryshme pakëson  forcën e lidhjes së kristaleve dhe
atëherë ka mundësi që të shkëputen kokrriza mermeri vetëm duke
fërkuar sipërfaqen me duar. Pjesët e paprekura kanë një ngjyrë të
bardhë të shëlqyeshme, sepse ato e reflektojnë dritën më parë
sesa sipërfaqja e paprekur rreth e përqark. Janë gjetur shembuj të
këtij fenomeni në mermerët. Në një rast, një gjymtyrë e dalë përpara
një statuje të madhe të Kosovës ishte e reduktuar në një masë pa
formë prej telash të ngjitura dobët që i ngjante sheqerit në kokrriza.
Diçka mund të bëhet për forcimin e mermerëve të muzeve që
gjenden në këtë gjendje, por veprimi ka të njejtat vështirësi siç e
kemi parë në përforcimin e  gurë-rërës dhe të gëlqerorëve, d.m.th.
se vepruesit e njomjes, pasi kërkojnë përdorimin e solventeve që
avullohen nuk arrijnë të mbushin poret e gurit, sepse solventet,
pasi kanë depërtuar, duhet të gjejnë një rrugëdalje. Në disa raste,
trajtimi më i kënaqshëm mund të jetë njomja me dyll, megjithëse
kjo mund të duket jo e logjikshme nga fakti se kërkon ngrohje të
gurit. Qëlimi në fakt është të arrijmë të depërtojmë dyllin thellë në
mermerin e kokrrizuar dhe  mund të arrihet një thellësi prej 3cm
ose më shumë duke e ngrohur gurin me një radiator elektrik. Ky
nuk duhet të vendoset shumë afër gurit dhe i duhet lënë këtij të
fundit koha që të ngrohet gradualisht. Pas heqjes së radiatorit, guri
trajtohet me një pomadë të butë në një konsistencë si gjalpi të
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pregatitur, duke përzier parafinë (për shkrirje 46 oC) në eter petrolit.
Kjo pomadë depërton me lehtësi në mermer dhe zëvëndëson ajrin
që mbush poret, duke i dhënë  mermerit pamje pak a shumë
uniforme dhe duke e forcuar gurin e dobësuar. Mbasi eteri i petrolit
është shumë i ndjeshëm, duhet patur kujdes që të mos lejojmë
ndonjë flakë të zbuluar në lokal gjatë veprimit.
Një formë tjetër trajtimi të mermerit me kokrriza në muzetë është
ajo me anën e të cilës zonat poroze njomen me ujë gëlqereje, nga
i cili aplikohen tre shtresa në intervale të gjata për të lejuar  çdo
herë mermerin të thahet. Veprimi plotësohet, kur është nevoja me
një ose dy shtresa të një solucioni 10% me “kaseinë të tretshme”.
Kokrrizat në këtë mënyrë janë të forcuara me në cipë të  prbërë
kryesisht nga kaseinati dhe karbonati i kalciumit. Në rastet kur
sipërfaqja origjinale e mermerit është në përgjithësi e paprekur dhe
kur nuk ka veçse disa njolla me kokrriza të veçuara, justifikohet
shtuposja me pak pastë e së bardhës së shkëlqyeshme të zonave
me kokrriza, për ta risjellë në tonin e sipërfaqes që e rrethon. Kjo
fsheh dëmtimin dhe lejon që vepra të marri  cilësitë e veta estetike.
Mund të jetë interesante që të riprodhojmë disa shembuj të
laboratorit lidhur me një mermer që kishte shumë probleme në një
kohë eleminimin e një larzimi dhe të njollave, forcimin, retushimin
dhe riparimin. Është fjala për një kokë si ajo e Mitrës, që vinte nga
Mithraeum Valbrook e Londrës, zbuluar nga M.V.F.Grimes në vitin
1955. Kjo kokë e bukur vinte nga një vend i lagur ku kishte qenë
në kontakt me argjil hekuror. Ajo u soll në laborator, e njomur, me
baltë dhe e larzuar me përbërës të hekurit. Guri ishte dobësuar,
sidomos në zonën e flokëve dhe maja e mbulesës frigjiane nga një
lloj dekompozimi që e bënte të ngjaste me sheqerin dhe që  mund
të rezultone nga një ekspozim ndaj një nxehtësie të fortë. Asgjë
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nuk tregonte që tempulli të kishte qenë i djegur ndonjëherë, por
disa mbeturina qymyri të gjetura në larzimet sugjeruan se  mermeri
mund të kishte qenë ekspozuar në zjarrin e një altari. Pasi guri
dukej shumë i brishtë për t’u trajtuar në gjendjen e lagur, u la më
para që të thahet, pastaj ju bë trajtimi si më poshtë;
-Masa e larzimit u hoq me anë të shkrepsave të prera në majë, në
mënyrë që të hapnim sipërfaqen, që ishte poroze dhe thellësisht e
njollosur në disa vende nga përbërësit e hekurit. U përdorën
shkrepse sepse ato ishin më të buta se mermeri dhe nuk e dëmtonin
sipërfaqen.
-Njollat e hekurit u hoqën me anë të reaktivëve komplek të lidhur
në sipërfaqe me anë të një shtupe pambuku të rrotulluar mbi disa
shkopinj. Punë e gjatë dhe e mërzitshme sepse nuk mund të punohej
veçse mbi një sipërfaqe të vogël disa herë. Çngjyrosja e shkaktuar
nga hekuri nuk mund të eleminohej, ishte më mirë të mos bëhej
shumë e bardhë mbetja e mermerit, sepse do të fitohej një pamje e
njollosur.
-Kokrrizat e pjesëve të djegura u trajtuan me aplikim të gëlqeres
(hidroksid kalciumi) që me kohë, shndërrohej në poret, në karbonat
kalciumi, që ka të njejtën përbërje kimike që ka vetë mermeri.
Floreshencat kristalike u hoqën me furçë dhe për ta përfunduar u
aplikuan mbi kokrriza, dy shtresa të një solucioni kaseine 10% për
të forcuar sipërfaqen, ndërsa për arsye estetike, pjesa e përparme
e mbulesës frigjiane u retushua lehtësisht me një pastel ngjyrash.
Gjatë këtij përpunimi, gërmimet nxorën në dritë në tempull qafën e
kasaj statuje të Mithra-s, që gjendej në një gjendje më të mirë dhe
u pastrua me në larje të thjeshtë. Të dy fragmentet u bashkuan me
anë të një mbajtësi prej hekuri, dalta të vëna në dy vrima të bëra në
sipërfaqet përkatëse dhe u mbushën me allçi. Bëhej fjalë për një
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mermer që ishte i prekur lehtësisht nga zjarri dhe që mund të trajtohej
menjëherë. Por kur një mermer ka qenë ekspozuar në temperatura
mjaft të larta për të shndërruar sipërfaqen në gëlqere të pashuar
nuk ka asnjë metodë për ta restauruar. Kur veprimi i nxehtësisë
nuk ka arritur deri në këto pasoja të rënda, mundet që sipërfaqja
të ketë mbetur e fortë dhe e paprekur, megjithëse e mbuluar me
një lëndë të zezë prej katrani. Mundësia e përmirësimit atëherë
varet nga natyra e objektit. Piridina ose morfolina, të aplikuara me
tul letre ose të përziera me një pluhur thithës si Kieselguhri (Tripolit)
mbahet në kontakt të ngushtë me gurin deri në avullimin e solventit,
për të ndihmuar në heqjen e njollave të këtij lloji. Benzeni amoniakal
gjithashtu mund të jetë i vlefshëm, por trajtimi i fundit duhet të bëhet,
duke e fërkuar sipërfaqen me një gur Ayr ose me pluhur zmerili.
Natyrisht një trajtim i tillë  është  i  kundraindikuar për skultpturat
delikate, por mund të japë mjetin për të shpëtuar një copë të bukur
kur njolla është e kufizuar në bazë ose në një pjesë të vogël kur
modeli ka qenë sugjeruar se s’ka përfunduar me saktësi. Por si
rregull i përgjithshëm, metodat mekanike të pastrimit të mermerëve
mund të justifikohen rrallë me punën e muzeut dhe nuk do të
përdoren veçse në rrethana të jashtëzakonshme.
Është rekomanduar përdorimi gërshërëve prej bakri për pastrimin
e gurëve të varreve në vorreza. Fortësia e bakrit duke qenë e
njëllojtë me atë të mermerit të freskët, metoda në fakt  është më
pak  e rrëmbyer se sa mund të duket në pamjen e parë. Ndërkaq
ajo duhet për punën e muzeut ku duhet të trajtohen sipërfaqe, shtrirja
e të cilave ka qenë studiuar me kujdes dhe ku  patinimi, element
me rëndësi i copës, duhet të respektohet me çdo kusht.
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Patinimi i mermerit
Patinimi i mermeri ndryshon nga ai i metaleve të tjera sepse ka të
njejtën përbërje kimike që ka lënda mbi të cilën është depozituar,
ndërsa në rastet e metaleve patinimi nuk është metalik dhe në
përgjithësi përbëhet nga një varietet të përbërësve kimikë, okside,
klorure, carbonate, etj. Patinimet e mermerit formohen si stalagnitet
nga shkaku i tretshmërisë së pakët të karbonatit të  kalciumit në
ujë që ka dyoksid karboni të tretur (CO2). Kur solucioni
(bicarbonate i kalciumit) bie pika pika në mënyrë të vazhdueshme
nga një lloj lartësie, dyoksidi i karbonit gazor shpërthehet dhe
karbonati i kalciumit ridepozitohet në dhe ku mund të grumbullohet
në formën e strukturave që i ngjajnë shtyllave ose stalagniteve. Në
të njejtën mënyrë, mbi mermeret e vjetra të lara nga shiu gjatë
gjeneratave, mund të formohen solucione që ridepozitojnë në
sipërfaqe karbonat kalciumi. Edhe kur ky prodhohet në shkallë
relativisht të reduktuar, rezulton në një ndryshim të gjendjes së
sipërfaqes, që njihet nga ndryshimi i shtrirjes, nga ndriçimi dhe nga
vetë  ngjyra, sepse prania në slucion e pak oksidi të hekurit  (ferric)
mund të japë tonalitete të ngrohta, ndërsa ajo e oksidit të hekurit
(ferror) ose e bakrit tonalitete si të jeshilit dhe të ftohta. Bimët janë
shkak i njollave dhe rritjet organike siç janë likenet dhe algat mund
edhe ato të kenë mbi mermer një ngjyrë si të jeshiltë. Sipërfaqja e
patinuar shpesh herë është kaq poroze saqë të mbajë papastërti të
ngjyrosura që rrisin bukurinë e gurit. Kur jemi në prani të patinimit,
mund ta konsiderojmë si një element qënësor të mermerit të vjetër,
mund ta konservojmë. Nga ana tjetër ai i qëndron pastrimit me
metodat e përgjithshme që neve kemi përshkraar, por ai do të
prishej  po të përdoreshin kruajtësa, ose mjete prehëse dhe acide
të çdo natyre qofshin.
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Ekzaminimi i mermerit nën fluoreshencën e rrezeve
ultraviolet
Nga ekzaminimi i një mermeri të vjetër në rrezet ultraviolet në një
dhomë të errët mësjomë mjaft gjëra, duke krahasuar fluorishencën
e sipërfaqes së patinuar me anë të një gërvishtjeje ose të një fracture
(këputjes) së shpeshtë në të njejtin gur. Sipërfaqet e ekspozuara
prej pak kohësh  në përgjithësi kanë një fluorishencë të ndritëshme,
ndërsa sipërfaqet e vjetra kanë një ngjyrë të errët të thellë ose
mbeten të pandryshuara. Ekzaminimi i një skulpture prej mermeri
nën dritën e rrezeve ultraviolet lejon shpesh herë përcaktimin nëse
ajo është e vjetër apo e re dhe vënien në dukje të punimeve moderne
të bëra mbi një mermer të vjetër. Por mbasi nuk mund të ketë
rregulla apsolute që të caktojnë kohën e nevojshme që një mermer
të marrë një patinim të identifikueshëm si të vjetër, nuk është e
mundur të përcaktojmë datat e mermerëve sipas pamjes së tyre në
fluorishencë. Prandaj në këto llojë ekzaminimesh duhet të jemi të
rezervuar dhe mbasi fluorishenca e mermerit të vjetër është e errët,
është e domosdoshme të mësojmë pamjen me errësirën totale gjatë
disa minutave para se të fillojmë ekzaminimin, në mënyrë që  të
mund  të dallojmë ndryshimet më të vogla të fluorishencës. Problemi
është shumë më i thjeshtë në rastin e copëve të përbëra të formuara
nga fragmente mermeri me origjinë të ndryshme. Një shembull na
vjen nga një figurë e vogël greke e mbështetur mbi trungun e një
peme. Kjo dukej tërësisht homogjene, por ekzaminimi me rreze
ultraviolet në dhomën e errët tregoi heterogjenitetin, në dukje original
ishte prej në lloj mermeri, koka dhe gjymtyrët prej dy pjesësh dhe
pema prej një të  treti. Edhe kur përcaktoheshin ngjitjet, ishte shumë
e vështirë të dalloheshin në dritën natyrale.
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Ekzaminimi me rreze ultraviolet është shumë i vlefshëm për të zbuluar
riparimet dhe për të  çmuar rëndësinë e tyre. Ai lehtësohet nga
fakti se alçija dhe zamkat kanë një fluoreshencë shumë e gjallë.
Një shembull interesant është ai i një mermeri të çmueshëm italian
që ishte  marrë hua për një ekspozitë në Londër dhe për të cilin
pretendohej  se kishte pësuar dëmtime gjatë  transportit. Ekzaminimi
me rreze ultraviolet tregoi se dëmtimet nuk ishin veçse disa riparime
të vjetra që ishin shkëputur gjatë udhëtimit. Ai tregoi gjithashtu mbi
një pjesë të mermerit një gërryerje të lehtë (që nuk shihej me sy)
që jepte një fluoreshencë të fortë dhe që sigurisht kishte një origjinë
moderne.
Nuk do të dukej e kotë që të shtonim se disa nga vepruesit
tensioaktivë modernë të përdorur si pastrues në dritën ultraviolet
kanë një fluoreshencë të qartë karekteristike, kështu që nuk
këshillohen për pastrimin e mermerëve që do të mund të
studioheshin në rrezet ultraviolet. Mund të ndodhë të përdorim
pastrues për larjen e mermerëve shumë të ndotur që janë lënë pas
dore, por gjurmët e lëna nga këto produkte mbi ose në sipërfaqen
me pluhur të gurit do të komplikonin analizën në fluoreshencë derisa
të gënjenin rezultatet e ekzaminimit.
Efektet e motit të keq (Fatkeqsitë)
Sa të shumta që të jenë problemet e ruajtjes së objekteve prej guri
brenda, rrallë ato janë kaq të rënda si ato të shkaktuara mbi gurët
e ekspozuar jashtë. Këta duhet të durojnë temperaturë të lartë,
lagështi dhe veprimin shkatërrues të ngricës. Për të mos folur për
papastërtitë atmosferike dhe sulmet e kafshëve e të bimëve. Stuhitë
e rërës dhe të pluhurit e hanë sipërfaqen pak nga pak. Edhe shiu
grumbullon ndyrësirat në zgavrat e gurit ku forcohen njolla që nuk
hiqen më.
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Një shembull dëmtimesh të shkaktuara nga këto fatkeqësi jepet
nga krahasimi i fotografive të kallëpëve të pjesës perëndimore të
Partenonit të marrë nga Elgin në 1802 (që tregojnë gjendjen e
mermerit në atë kohë) me fotografitë në të njejtin mermer të marra
në vend në vitin 1938, d.m.th.136 vjet më vonë. Këto fotografi
tregojnë kohën industriale, modeli e ka humbur  gjithkund qartësinë,
shprehjet e fytyrave kanë ndryshuar dhe  disa  trajta  janë zhdukur
krejtësisht dhe kjo jo për gabim të ndonjerit, por për faktin e
shkaqeve të shumta që ne i quajmë globalisht me emërtimin e motit
të  keq (fatkeqsive).
Çdo lloj mermeri që është i ekspozuar degradimeve serioze të
atmosferës nga prania e acideve në atmosferën industriale. Në prani
të lagështirës, këta shkatërrojnë sipërfaqen, veçanërisht në qoshet
dhe në këndet dhe i hapin ngjitësit ndaj veprimit shkatërrues të
ngricës. Pra nuk duhet të çuditeni nga fakti se epoka industriale
është ajo që ka vënë në prishje disa prej monumenteve më të bukura
prej mermeri të lashtësisë. Në rastin e monumenteve të ekspozuara,
dëmtimet nuk mund të mënjanohen veçse me vënien në aplikim të
ligjeve të rrepta kundra prishjes së ajrit. Kur kemi të bëjmë me
statute, një alternativë praktike mund të përsëritet në mundësinë e
mbulimit të mermerëve ose të ruajtjes brenda, në mënyrë që t’u
sigurohen kushte më të favorshme për konservim.
Amballazhi i skulpturave prej mermeri
Arti i ambalazhimit të objekteve prej guri të rëndë merret vetëm
me anë të përvojës, por pasi  përvoja e fituar me kulturat e një lloji
tjetër nuk mund të jetë e mjaftueshme në rastin e skulpturës prej
mermeri të bardhë kaq të nënshtruar njollave. Mermerët e bardhë
duhet të ambalazhohen në arka të forta prej druri të tharë mirë të
mbërthyer me vida prej fakfuni. Mbasi çështja kryesore është



143

suprimimi (zhdukja) i çdo gjëje jo të domosdoshme dhe
njëkohësisht sigurimi i palëvizshmërisë së strukturës në arkë, do të
vidhosen mirë disa traversa prej druri në pikat ku është nevoja,
për ta mbajtur mermerin në pozicionin e mbërthyer. Këto traversa
duhet të jenë të mbuluara me pambuk të bardhë prej kualiteti të
mirë dhe me letër mëndafshi. Copa e fundit që do të sigurojë
palëvizshmërinë e objektit do të jetë një kënd prej druri edhe ky i
mbuluar dhe i mbërthyer me një çekiç për ta mbajtur copën në
vend. Ky kënd, brenda mundësive do të sigurohet me një vidë dhe
do të ketë shënimin se kjo është pjesa e parë që të hiqet kur të
hapet. Nuk lejohet në asnjë rast përdorimi i gazetave, i pjesëve të
drurit e i barit të thatë. Kur një mermer  ka ndenjur  për shumë
kohë në një arkë, është mirë, që para se ta lëvizim, të shikojmë
nëse kanë lëvizur traversat e fiksimit dhe këndet e sigurimit sepse
këto mund ta kenë humbur elasticitetin e  tyre.
Riparimi i objekteve prej guri
Ngjitësit që japin rezultate për riparimin e objekteve të vogla prej
guri nuk janë të mjaftueshëm kur kemi të bëjmë me masa prej më
shumë se një gjysmë kile. Atëherë duhet të ngjeten  sipërfaqet e
këputura me mbajtëse, në mënyrë që mundimi të mos bëhet vetëm
nga sipërfaqja por të  ndahet në të gjithë trupin e gurit. Zgjedhja e
metalit për mbajtësit është e rëndësishme. Shumë dëmtime kanë
qenë të shkaktua nga përdorimi i mbajtësve prej hekuri që fryhen
duke e rrukullisur dhe hapin kështu çarje të reja.
Argjili
Argjili është një silikat alumini i hidratuar me përbërje të ndryshme
që ka karakteristikën themelore të jetë plastik kur është i lagur, gjë
kjo që lejon  modelimin dhe derdhjen në forma, ky forcohet
(ngurtësohet) duke u tharrë. Kjo e bën të ngurtë si një gur pak a
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shumë të qëndrueshëm dhe që nuk e humbet forcën, veti (cilësi) që
është zhfrytëzuar nga njeriu në fabrikimin e tullave, të pjekura, të
poçerive dhe të porcelanit. Kur pjekësi prek në temperaturë më të
lartë se 600 oC ndryshimi i arritur është i pakthyshëm, por argjili i
pjekur keq është shumë i ngurtë dhe nuk vazhdon shumë kohë.
Pra ne gjendemi në prani të tre tipeve të materialit, ruajtja e të
cilëve  duhet të na proekupojë; argjili i pjekur, argjili i papjekur
dhe argjili jo i pjekur mirë. Janë të kësaj kategorie tullat e shkruajtura
që janë kaq të thyeshme kur preken me dorë, kur këto nuk janë të
forcuar (ngutësuar) me anën e një pjekje në furrë.
Tullat prej argjili dhe trajtimi i tyre
Argjili përdorej shumë në Babiloni dhe Azi. Argjili kapte me
shpejtësi ngurtësinë e tij në ngrohjen  e djellit  dhe është  provuar
se në disa raste  ngurtësia përfundohej me anë të zjarrit; por  nuk
dihet  se në çfarë  mase ishte  e përgjithësuar  pjekja në furrë.
Ngurtësia e tullave prej argjili të gjetura në gërmimet ndryshon shumë
dhe si duket një numër i madh prej tyre nuk ishin të pjekura në
furrë, por vetëm të tharra në diell. Qindra cipëza dokomentesh
prej argjili të kësaj natyre që kanë ardhur në British Museum kanë
më shumë se 100.000 vjet dhe për çudi ato kanë  qëndruar mirë,
në sajë të klimës së thatë të Mesopotanisë.
Por objektet prej argjili vuajnë si të gjithë materialet poroze nga
qëndrimi i zgjatur në një. Ato thithin kripëra që kanë prirje të shkojnë
nga sipërfaqja dhe për t’u kristalizuar kur i nxjerrim nga toka, duke
shaktuar prishjen. Trajtimi i zakonshëm për eleminimin e kripërave
është larja. Nga kjo nuk është e aplikushme mbi objektet prej
argjili, sepse uji do të transformonte këtë të fundit në baltë. Pasi
është e pamundur të dimë me anë të një ekzaminimi se në cilën
nxehtësi një tullë  në formë koni është nënshtruar në kohërat e
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vjetra, masa e parë që duhet marrë është  një pjekje  e kontrolluar
që siguron shndërrimin e argjilit  në tullë.
 Kjo tulle, atëherë mund të lahet ose të lëmohet për një kohë të
zgjatur pa asnjë rrezik. Trajtimi  në laborator i tullave prej argjili
përbëhet nga; pjekja, larja, riparimi dhe pastrimi i sipërfaqes me
anë të metodave mekanike, kur kjo është e nevojshmme për ta
bërë shkrimin të lexueshëm. Një trajtim i tillë lejon përforcimin e
tullave të mbulauara me larzime dhe e bën tekstin e lexueshëm.
Pjekja dhe larja e tullave prej argjili
Në British Muzeum, pjekja bëhet në një furrë ku temperatura është
rritur gradualisht deri në  750 0C, e mbajtur në këtë nivel për disa
orë. Kjo shkakton humbjen e asaj që quhet “ujë i kombinuar” dhe
shndrrimin e argjilit në tullë. Tullat ftohen gjatë një nate në një furrë
të mbyllur. Kur pjekja është bërë mirë, ato shndërrohen në një
lëndë të ngurtë me një ngjyrë biskote ose okre të zbehtë, sipas
sasisë së hekurit të përmbajtur në argjil. Lëndët organike sigurisht
janë djegur dhe nëse gjendet ndonjë papastërti kripore prej natyre
selenike, këto dehidratohen gjatë pjekjes, duke lënë një mbetje të
bardhë në formë pluhuri që mund të lihet në furrë.
Ashtu siç paraqiten rastet në përgjithësi, jemi në prani të kripërave
të tretshme, kështu që tullat  duhet të zhyten në ujë të rrjedhshëm
për rreth 6 orë gjë kjo që do të lejojë të eleminohen thuajse tërësisht
duke mos lënë veçse një mbetje pa rëndësi. Në ndryshim me
objektet metalike, ku është e domosdosshme të hiqen deri në fund
gjurmët e fundit të kripërave, sepse një sasi minimale mund të
shkaktojë një rifillim të gërryerjes, guri qoftë natyral ose artificial
nuk preket nga prania e një sasie të vogël kripërash dhe mund të
konsiderohet si i shpëtuar që kur është hequr masa me lëndë kripore.
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Si bëhen të lexueshme shkronjat në formë koni
Për t’i bërë të lexushme mbishkrimet me shkronja në formë koni,
në praktikën e përditshme sot janë lënë metodat e vjetra, me anë
të së cilave pastrohej sipërfaqja duke e krojtur dhe duke e çpuar
me gjëlpërë ose duke i trajtuar tullat e pjekura me acid klorhidrik.
Megjithëse këto metoda  mund të ruajnë sipas rastit vlerën e tyre,
por kanë tejkaluar në pjesën më të madhe, nga teknika me pastrimin
me hedhje rëre, që është e shpejtë dhe njëkohësisht e dobishme;
që lejon të hiqen copat e thyera dhe ngjitjet pa prishur në asnjë
mënyrë sipërfaqen e tullës së pjekur. Një tip aparati portativ praktik
është ndërtuar në laboratorin e British Museum. Ai përbëhet nga
një cilindër fakfuni që përmban rërë ose një pastrues tjetër. Ajri
fryhet me anë të një tubi që hapet në nivelin e rërës, në mënyrë të
tillë që korrizat të formojnë një suspansion në hedhjen e ajrit dhe
janë të projektuara me ajrin që del nga maja (sqepit), që mund të
ndërtohet me në tub të përkulur  prej xhami ose polietileni. Një
aparat i tillë mund të sajohet aty për aty me një pajisjetë  zakonshme
laboratorike, duke  e marrë ajrin me anë të  një  kompresori  me
një presion prej rreth 0,35 kg/cm2.. Fuqia e instrumentit do të varet
natyrisht nga natyra dhe madhësia e kokrrizave të hedhura, nga
forca e hedhjes, nga presioni dhe nga vëllimi i ajrit.
Aparati është pregatitur për përdorim në vend. Ka nevojë vetëm
për një burim ajri të  komprimuar, që mund të furnizohet me anë të
pompës me dorë ose të një kompresori të vënë në veprim me anë
të një motori. Për pastrimin e tullave, sqepi nuk duhet të mbahet
shumë afër me  sipërfaqen dhe presioni nuk do të jetë shumë i
fortë. Ky i fundit do të rregullohet duke lëvizur me një gisht mbi një
vrimë të bërë për tubin e furnizimit të ajrit. Gjatësia e hedhjes
natyrisht duhet të jetë në raport me trashësinë e kokrrizave të rërës,
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që do të zgjidhen me anë të një site të përshtatshme para se të
derdhen në cilindër. Në këtë mënyrë shkartohen kokrrizat e mëdha
që mund të shtuposin squpin.
Shtojmë se rëra mund të përdoret pa dëm në ajër të lirë, (duke
punuar në erë) ajo nuk duhet të përdoret kurrë brenda, kuptohet
për arsye shëndëtsore, sepse mund të jetë  shkak i  sëmundjes së
njohur me emrin silikozë, pluhuri i bauksidit, përkundrazi, mund të
përdoret brenda pa dëmtim; është një hidrat alumini që nuk shkakton
silikozën, megjithse duhet ditur se dhe ai nuk është i  pëlqyeshëm si
të gjitha format e tjera të pluhurit dhe se duhet porositur punuesi që
të punojë nën një shportë (napë) ose në një lokal të ajrosur mirë.
Në treg gjinden gjithashtu pluhuri  i  grenatitit për të njejtin qëllim.
Riparimi i tullave në formë koni
Kur një tullë është e thyer, piqen veças copët dhe pastaj ngjiten
bashkë me një ngjitës me nitrocelulozë siç është Durofiksi; pas
kësaj copa lahet dhe thahet. Ndodh disa herë që argjili është kaq
i brishtë saqë të rrezikojë të bëhet pluhur kur orvatemi ta ngrohim.
Në këtë rast e vetmja zgjidhje është të bëjmë veprimin pa pjekje
paraprake duke formuar copët e duke i  mbledhur sëbashku. Tullat
e trajtuara në këtë formë (mënyrë) mund të forcohen pastaj në rast
nevoje  me një përzierje nitroceluloze dhe pluhur argjili të pjekur,
të aplikuar  në formë paste të trashë.
Forcimi i objekteve prej argjili të papjekur.
Kur argjili nuk mund të forcohet me anë të zjarrit siç është rasti i
disa llojeve etnografike dhe për pikturat në mur, forcimi është i
mundshëm vetëm me anë të njomjes. Rezulte të mira janë arritur
në disa rase të kësaj natyre me vernike të lëngëta të acetatit të
polivinilit, të polimetakrilatit ose të nitracelulozës. Përdorimi i
përforcusve ujorë si zamku ose kaseire nuk këshillohen, sepse këto
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mund të shkatërrojnë argjilin dhe uji pasta mund të prishë ngjyrat
dhe të bëjë të lëvizin kripërat e tretshme nga sipërfaqja. Për riparimet
mund të përdoret DurofiksiI përzier, në rast nevoje i përzier me
argjil të hollë, por kjo lloj përzierje tkurret gjatë tharrjes; Por mund
të preferohet prej rëre dhe celuloze.
Me anë të kësaj formule është trajtuar pjesa e prapme e anëve të
afreskeve në British Museum. Afresket ishin pikturuar mbi një bazë
prej balte. Me mbërritjen e tyre në British Muzeum u vendosën me
faqe poshtë dhe u pëkësua shpeshtësia e bazës prej argjili në 6
deri në 12, për ta përforcuar pastaj me një pëlhurë ose një fletë
alumini, duke përdorur një ngjitës prej  nitroceluloze dhe rëre.
Afresket e forcuara me pëlhurë u fiksuan mbi një mbajtës prej
druri, anët dhe zgavrat e pikturës u lyen me mastiç të përbërë nga
çimento  e  nitrocelulozës me një ngjyrë  dhe shtrirje të ngjashme
me ato të gurë-rërës artificiale. Copët e montuara mbi alumin ishin
të gjitha të një pikture të madhe, të cilat u varën në mur me anën e
një armature të pregatitur për t’i mbajtur. Pozicioni i saktë i çdo
cope në raport  me copët e afërta ishte i rregulluar me anë të  një
serie vidash të rregulluara në kënd të drejtë. Atëherë u vërtetua se
trajtimi i ngjitjeve që u përdor edhe njëherë  (një çiment prej rëre
dhe nitroceluloze) ishte i shkëlqyer.
Rreshpat (shistet) e Kimmeridg-it
Substanca e errët dhe prej bitumi që njihet me emrin; shistet e
Kimmeridg-it pritet me lehtësi  dhe punohet mirë rreth e përqark,
kështu që është përdorur për fabrikimin e objekteve të ndryshme
- boshta për fijet e tjerrura për tisazhin, pasha, tase si dhe mobilje,
në epokën romake. Por ky prishet shumë me kalimin e kohës,
kështu që objektet prej shiste në përgjithësi gjenden në copa ose
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janë në një gjendje të tillë që ato mund t’i lëvizim me vështirësi kur
dalin nga gërmimet, për shkak të tkurrrjes që shoqëron tharjen.
 Pamja e shkatërrimit të shistit varet nga drejtimi  i formave dhe
stolisjeve në raport  me planet  e ndotjes. Kur të dy janë afërsisht
paralelë, shisti çahet në një seri fletësh të holla dhe të dredhura që
vazhdjnë të këputen; përkundrazi kur skulptura është
përpendikulare me planet e ndotjes, duken një seri çarjesh në formë
hëne të re, që me tharjen  hapen si një fistik pishe që piqet. Kur kjo
masë merret në kohën e duhur, çarjet riformohen dhe sipërfaqja
mund të rimarrë pamjen origjinale. E vetmja mënyrë e sigurtë për
të ruajtur hollësitë e sipërfaqes  është ruajtja e objekteve  prej
shisti. Si përfundim ruajtja dhe sjellja e objekteve prej shisti
kërkojnë kujdes të konsiderushëm të zbatimit të rregullave, të
rëndësishme, meqënëse tharja dhe forcimi mund të kërkojnë më
shumë javë.
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KREU XV

QERAMIKA

Kemi vënë në dukje se argjili, plastiK në gjendje të lagët,
ngurtësohet si guri kur ngrohet në të  kuq. Kjo gjendje vazhdon
pas ftohjes dhe asnjë zhytje në ujë nuk mund ta zbusë më, sepse
ndryshimi që pëson nuk është i kthyeshëm dhe është i përhershëm
në efektet e tij. Argjili i pjekur pastaj është shumë i qëndrushëm
ndaj veprimeve kimike dhe lidhur me këtë është një nga materialet
më të qëndrushme që haste për sa i përket qëndrueshmërisë edhe
me vetë arin. Argjilet e papjekura ndryshojnë lidhur me përbërjen
kimike, me natyrën dhe me sasinë e papastërtive që ato kanë. Pra
duhet të presim që të gjejmë një ndryshueshmëri të madhe në
produktet që vijnë  prej tyre. Mund të hasen poçeri me veti kimike
shumë të ndryshme që ndërkaq vijnë nga i njejti argji, nga shkaku
i ndryshimeve në temperaturë, në vazhdimin e pjekjes, të pranisë
ose mungesës së oksigjenit gjatë kësaj. Ndërkohë shtrirja
sipërfaqësore gjithashtu mund të ndryshojë gjer në pafundësi. Një
metodë e rËndomtë është ajo me anën e të cilës, para pjekjes,
objektet prej argjili, të thara në ajër, zhyten në një suspicion ujor të
një argjili krejtësisht të ndryshëm. Një metodë tjetër kërkon lëmimin
e sipërfaqes para pjekjes, që është e mundur sepse, argjili i lagur
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kalon nëpërmjet një gjedje që poçarët e quajnë në “leather-hard”,
në të cilën ai mund të punohet  në torno dhe të lëmohet, kështu pas
pjekjes, sipërfaqja merr një pamje të butë dhe të lustruar. Pas
pjekjes mund të bëjmë gjithashtu dhe një ngrirje.
Qeramika jo të ngrira
Megjithëse mund ta konsiderojmë si një material kimikisht të fjetur,
argjili ose poçeria e pjekur  ndryshon në mënyrë të konsiderushme
përsa i përket vetive fizike. Një pjekje difektoze shkakton një poçeri
të njomë dhe poroze, që rrezikon që të jetë e brishtë në gjendjen e
lagur. Qeramikat e nxjerra nga gërmimet shpesh herë janë të
copëzuara dhe duhet të çlirohen nga depozitimet e tokës (dheut)
dhe nga kripërat që i mbulojnë; ato duhen përforcuar dhe mbledhur,
duke i  rimëkëmbur copët që mungojnë, brenda mundësive, me
allçi.
Poçeritë e nxjerra shpejt nga dheu shpesh janë tërësisht të lagura
dhe në këtë rast është më mirë që ti lëmë të thahen para se të
fillojmë pastrimin. Atëherë shënohen copët në faqen e brendshme
me një bojë kine që i qëndron ujit dhe ekzaminohen me kujdes me
qëllim që të nxjerrim të gjitha elementët që do të ishin të vlefshme
për interpretimin. Pastrimi në vend duhet të aplikohet kur një enë
paraqet mbetje ushqimi ose gjurmë kokrrizash, duhet ti nënshtrohet
ekzaminimit të një eksperti. Në rastet e tjera ndotja sipërfaqësore
mund të eleminohet me anë të larjes, kur është  e nevojshme me
një sasi të vogël të një veprusi poptizonjës, p.sh. një veprues tension-
aktiv si  Teepoli, që e ndryshon baltën, normalisht në gjendjen e
golit koleidal, në një solucion koloidal që nuk ngjitet më mbi poçeri
dhe mund të hiqet me anë të  larjes. Mund të ngjasë që depozitimiet
e gëlqeres dhe të shkumësit ti qëndojnë këtij veprimi. Para se të
përdoret solvent për ti eleminuar, duhet të sigurohemi për natyrën
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e stolisjeve të mundshme dhe të qëndrueshmërisë  së tyre ndaj
pastrimit. Zhytja në acid klorhidrik të holluar mund të jetë ideale
për një tip terakoti, por nuk do të jetë e dobishme sigurisht për të
gjithë.
Efektivisht, acidi rrezikon që të prishë copët e pjekura në
temperaturë të ulët dhe vetë terrakotat e trasha të nxjerra nga dheu
guror poret e të cilit janë të mbushura me karbonat kalciumi, sepse
acidi duke reaguar me karbonatin, shkakton një shkumëzim
(eferveshencë) që mund të sjellë  shkatërrimin e copës. Poçeritë jo
të ngrira shkrifen natyrisht me lehtësi nën veprimin e kriprave, dhe
amforat egjiptiane shpesh herë kanë një sipërfaqe të jashtme të
dëmtuar nga efekti grumbullues i kristalizimeve. Kripërat eleminohen
me anën e zhytjes në një seri banjosh uji të njëpasnjëshme, pas të
cilave copa e tharrë mund të përforcohet me anë të njomjes me një
solucion të  nitrocelulozës.
Në rastin e copëve pjekja e të cilave ka patur difekt, ose në prani
të zbukurimeve të pikturuara me ngjitje jo të mirë, larja me ujë
duhet të mënjanohet, me përjashtim të rasteve kur copa ka qenë  e
përforcuar më parë, me nitrocelulozë, siç është rasti i “ostraleve’’.
Shkrimi normalisht është bojë qymyri, që humbet lehtë me larjen
me përjashtim të rasteve kur që në fillim, është i fiksuar  me anë të
shtresave të një solucioni 2% celulozë në një përzierje në pjesë të
barabarta acetone dhe acetat amili. Kur kjo shtresë mbrojtje është
e tharë mirë, estraktet mund të lahen sipas  zakonit  dhe mund të
hiqen kripërat pa patur frikë për një pakësim të lexueshmërisë.
Qeramika të ngrira
Qeramika e ngrirë, mbasi është e mbuluar me një cipë të mjegulluar
jo të depërtueshme, është  shumë më e qëndrueshme se qeramika
jo e ngrirë. Megjithatë, kur cipa e ngrirjes (glazurës) nuk është e
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plotë ose me difekte, kripërat e tretshme mund të hyjnë në trupin e
copës ku kanë prirje  të kristalizohen dhe të shkaktojnë ciflisjen e
glazurës. Veprimi mund të lehtësohet, duke e zhytur copën në alkol
të holluar që megjithëse nuk është një solvent i mirë i kripërave,
depërton më mirë se uji. Trajtimi më i dobishëm duket se është ai
me anë të tulit të letrës (shih me parë). Por  nuk mund të apliohet
gjithnjë sepse glazura mund të shëputet ose të mbahet vetëm nga
kristalet e kripërave. Atëherë duhet të fillohet duke e fiksuar glazurën
me anë të aplikimit të një solucioni të holluar të nitrocelulozës në
vëllime të barabarta të acetatit të amilit dhe të acetonit, pastaj hiqen
kripërat me larje në banja të njëpasnjëshme me ujë të distiluar. Një
forcim më i fortë është i nevojshëm natyrisht pas eleminimit të
kripërave. Ashtu si disa lloje zmaltosh dhe xhamash, glazura pësojnë
humbjen e ngrirjes, një humbje e tejndritshmërisë të shkaktuar nga
kristalizimi ose nga depozitimi i një ose më shumë nga përbërësat e
tij. Kur silica depozitohet në sasi, glazura bëhet e patejdukshmë
ose merr pamjen e një filmi opalshent (jo të qartë), që mbulon
ngjyrën dhe stolisjen.
Në rastin e disa copëve me poçeri persiane, ka qenë i mundur
përcaktimi i tejdukshmërisë dhe gjetja e zbukurimit që ishte nën
atë, me anë të aplikimeve lokale të një solucioni 1% acidi
fluorhidrik, për një kohë prej disa minutash çdo herë, të pasuar
nga larja me ujë dhe me fërkime të sipërfaqes të trajtuara me një
letër xhami me trashësi mesatare. Kur depozitimi opalshent është i
kufizuar në një sipërfaqe, ashtu siç ndodh në përgjithësi, ky trajtim
e rivendos tejdukshmërinë.
Por mund të ndodhë që patejdukshmëria të shkojë në thellësi ose
të shpërndahet në mënyrë të  çregullt dhe në këtë rast nuk është
me vend që të kërkohet trajtimi vetëm i sipërfaqes. Kur ky trajtim
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i fundit nuk arrin që të rivendosë  tejdukshmërinë, ka të ngjarë që
të arrijë një lustrim, çdo vernik (laqua) e qartë me tregues të lartë
refralsioni (përthyerje) është i përshtatshëm për një veprim të tillë.
Disa poçeri kineze paraqesin shpesh një glazurë të plasur që në
pamjen e parë mund të duket si një difekt, por që nuk është i tillë.
Çarja mund të jetë e shkaktuar nga shumë shkaqe aksidentale,
por me kalimin e kohës ajo del me ndryshime në tkurrjen dhe
shpejtësinë e ftohjes së glazurës dhe të trupit të copës. Mirëpo
poçarët kinezë dinin të kontrollonin këto kondita në mënyrë që të
shkaktonin një çarje artificiale dhe të vlersonin estetilkisht një
difektozitet që bie në sy.
Riparimi i poçerive
Poçeritë, terrakotat, tjegullat dhe çdo prodhim i këtij lloji janë të
gjithë porozë dhe forcimi i tyre, kur është i nevojshëm, bëhet me
amë të njomjes me vernik (llak) sintetik të holluar që kanë  acetat
të polivinilit ose polimetakrilat. Në disa raste është e nevojshme që
të bëhet njomja me anë të vakumit. Riparimet mund të bëhen me
Durofikx dhe në rast nevoje, mund të përforcohet një ngjitje me
anë të mbajtësave ose me anë të një shiriti prej pëlhure të ngjitur
nga mbrapa, ku atje nuk mund të duket. Nuk është e mundur që të
riparohen ngjitjet kur këto janë me pluhur. Kështu  që puna e parë
qëndron në pastrimin e pluhurit. Pastaj kur copa nuk është shumë
thithëse, bëhet  me rrudha pjesa e brendëshme e prerjes së këputur
për të siguruar një kapje më të mirë të  ngjitësit. Në këtë kohë
shtrihet ngjitësi me pincë (furçë) mbi të dy faqet e ngjitjes, që
shtrëngohen me forcë kundra njeri tjetrit. Ky presion duhet të
mbahet të paktën për një gjysëm ore me një llastik ose mjet tjetër,
kur duam të jemi të sigurtë që të arrijmë ngjitje të kënaqshme.
Lihur me këtë është shumë e vlefshme që të kemi  një poç (tas) me
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rërë, sepse copët e ndryshme mund të montohen përkohësisht mbi
rërë në këndin e leverdisshëm, në mënyrë që ngjitjet të mos  pësojnë
asnjë mundim gjatë tharjes së ngjitësit. Thasët e vegjël me rërë
prej tekstili të hollë janë shumë të dobishëm për të mbajtur copë
më të mëdha ose më të rënda gjatë punës së rimëkëmbjes. Pas
tharjes, hiqet teprica e ngjitësit, që mund të ketë dalë jashtë ngjitjes,
me anë të një gërshëre prerëse ose duke e fërkuar me një leckë të
njomur me pak solvent, megjithëse në të tilla raste është mirë që të
kemi kujdes të mos lejojmë solventin të futet në ngjitjet dhe ti zbusë
ato.
Durofikxi mund të zëvenësohet me këto ngjitësa; për punimet me
një farë madhësie, një allçi me  kapje të ngadaltë, p.sh. “zamka e
bardhë” (zamkë e ngrohtë shumë të cilës i është shtuar allçia); për
poçeritë e errëta ku ngjitjet e riparuara duhet të zbuten në të nxehtë
gjatë një rindërtimi të  ndërlikuar, përdorim gomë llak të trashë të
tretur në alkol ose edhe copëza të ngurta të gomës llak të aplikuara
me anën e të nxehtit të shkaktuar nga një  flakë e vogël.
Për disa ngjitje të qëndrueshme, të ngurta dhe që i qëndrojnë ujit,
duhet të rekomandohet një ngjitës me bazë rrëshirës epoksi, p.sh
Aralditi 101. Ngrohen kështu copëzat në 180 oC ose dhe më pak
para se të aplikohet Aralditi mbi ngjitjet si dyll aktesh ose në formë
pluhuri, si të jetë më mirë. Mbahet copa në formë me fije metali
ose në ndonjë mënyrë tjetër, para se të vihet në furrë  ku Aralditi
polimerizohet. Ngjtësi ka një ngjyrë të errët, por është shumë i
fortë dhe i sigurtë.
Një ngjitës tjetër i vënë në shitje po nga e njejta firmë dhe që
rekomandohet për qeramikën  jo të ngrirë është rrëshira resorcinol-
formaldehyde e njohur me emrin Aeroduks 185. Ky është një
prodhim që kap në të ftohtë, lejon mbylljen e vrimave dhe i qëndron
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ujit të vluar. Përzihet me një  zbutës para se të aplikohet mbi
sipërfaqen e thyerjeve (këputjeve). Fakti që kap në të ftohtë është
një punë e madhe dhe e dobishme për trajtimin e tipeve të ndryshme
të objekteve dhe mbasi  mund të mbyllim zgavrat, kjo lejon që të
mos i shtrëngojmë  shumë  ngjitjet  gjatë tharjes. Ndodh shpesh
herë, gjatë rimëkëmbjes së poçeve duke u nisur nga copët e thyera,
që disa copë të kenë  difekte dhe mund të kemi dëshirë që të
mbushim boshllëqet me një allçi të trajtuar në mënyrë  që të përputhet
me mbetjet. Atëherë veprohet në këtë mënyrë; Kur boshllëku ka
formën trikëndëshe, pastrohen të tre anët dhe kur poçi është prej
grimcash shumë të holla, bëhen vija anëve gjatë  gjatësisë së tyre
për të lehtësuar ngjitjen e allcisë. Zbutet pëk  plastelinë duke e
ngrohur  dhe duke  e rrotulluar mbi një xham, duke  bërë kështu
një fletë prej më pak se 1 cm. trashësi, që aplikohet nga brenda
kundrejt boshllëkut në mënyrë që ta mbulojë, në mënyrë të tillë që
plasticina të bëjë punënë e një fundi të fryrë të një legeni në formë
të nevojshme në të cilin mund të vendosim allçinë e butë. Kjo punë
nuk mund të bëhet me enë me grykë të ngushtë, për të cilat duhet
të aplikohet allçia nga jashtë, pak nga pak, derisa të mbyllet
boshllëku pa ndihmën e një fundi. Riparimi atëherë do të bëjë një
dalje të lehtë nga brenda, ku nga ana tjetër nuk është e dukshme.
Para se të aplikohet allçia dhe të ndalohet thithja, d.m.th, të trajtohet
poçeria me një lëng që  ndalon të thithë lagështinë e alçisë dhe t’i
pakësojë kështu lidhjen. Kjo mund të bëhet me pak ujë, por poçeria
mund të paraqitet në gjendje kaq të ndryshme lidhur me
qëndrueshmërinë, porozitetin, etj., sidomos kur është e thyer, saqë
është më mirë që të evitohet uji në në këto lloj  riparimesh. Një
solucion i holluar i gomë lakut është shumë më i dobishëm. Mbulohet
ngjitja me gomë llaku të zbardhur natyrale ose të zabrdhur duke e
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holluar në alkol të denaturuar ose të pastër. Në përgjithësi përdoret
allçia e pjekur në kokrriza të mëdha, me përjashtim të rasteve
delikate është më mirë që të përdoret allçia e zierë. Kur duam për
riparimet ndonjë allçi me ngjyrë, i shtohet allçi me ngjyra në formë
pluhuri para se të pregatitet me ujë. Këto ngjyra (bojra) duhet të
përzihen mirë me allçinë, gjë kjo që do të bëhet mbi një xham, me
anë të spatulës prej çeliku. Kur i shtohet uji ngjyra errësohet, por
allçia rimer dalëngadalë ngjyrën e mëparshme dora dorës që
avullohet uji. Për të përzier allçinë, vëmë ujë të ftohtë në një tas
dhe e derdhim allçinë në pluhur derisa kjo të formojë një kon mbi
nivelin e ujit. Kur nuk lëshon më flluska ajri, përzihet me një lugë
deri sa të formojë një krem të shpesht gati që të kapi në një gjysmë
minute, kur kjo do të vendoset mbi ngjitjen. Kur allçia nuk trashet
më shpejt në tas, nuk duhet të përzihet me forcë, por duhet ti shtohet
pak allçi pluhur, derisa të arrihet në një konsistencë të nevojshme.
Kur copa dhe allçia janë gati mund të mbushen vrimat (zgavrat),
me lugë. Të evitohet  mbyllja e  fluskave të ajrit dhe të vazhdohet
mbyllja derisa që allcia e freskët e tejkalon gjithkund lehtësisht
sipërfaqen. Pas disa minutave, allçia kap dhe merr konsistencën e
gjalpit. Atëherë është e lehtë  të shoshitet me një kruajtës allçie
(spatula me talike  me një  anë  të  dhëmbëzuar) derisa të arrijë
nivelin e sipërfaqes së copës. Pas rreth gjysmë  ore, mund të bëhet
përsosja me një letër xhami (zumpara) me trashësi  të  nevojshme
-0,1 ,1/2 ose 2 sipas rastit. Në këtë kohë hiqet plasticina nga prapa
dhe kur është nevoja, sheshtohet edhe ana e prapme.
Pas tharjes, shihet se ngjyra e pjesës së riparuar nuk i përshtatet
asaj të copës, duhet të rimerret e tërë sipërfaqja e allçisë së freskët
me një shtresë të hollë gomë llaku të bardhë, para se ta retushojmë
me një ngjyrë të re. Kjo ka rëndësi të madhe, sepse kur ngjyra e re
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aplikohet pa veçimin  paraprak, lidhësi do të thithet nga allçia, gjë
kjo që  do të lërë një njollë  dhe një kurorë vështirë  për tu hequr.
Për pregatitjen e një ngjyre pa shkëlqim për retushimin e poçerive
do të përzihen dhe do të bluhen pigmented okre, ombre, të zi, të
bardhë ose jeshil, në qumësht ose  në një solucion të holluar të
zamkës shtazore.
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KREU XVI

XHAMI

Xhami fitohet me anë të shkrirjes së oksideve, acide dhe bazave,
duke përdorur okside acide të silicit dhe oksidet bazike kryesore
që janë soda, potasi, gëlqerja, alumini, litargjiri dhe magnesia. Duke
shkrirë në temperaturën të lartë përzierje të këtyre oksideve, fitohet
një lëng i qartë që duke u ftohur, ngurtësohet duke dhënë një masë
të ngurtë amorfe dhe të tejdukshme. Kështu që xhami i potasës-
qëlqore (crom glasë) është më i njomë; ai pritet më me lehtësi dhe
ka një indeks refraksioni të lartë; nganjëherë këtë e quajnë “Kristal”.
Në gjendje të shkrirë, xhami është një solvent shumë i mirë i
oksideve metalike nga të cilat disa, si oksidi i kobaltit, i bakrit dhe
i hekurit përdoren për ti dhënë xhamit një ngjyrë karakteristike  pa
i hequr tejdukshmërinë. Disa të tjerë, si oksidi i kallajit shkaktojnë
një patejdukshmëri dhe e bëjnë xhamin të bardhë. Patejdukshmëria
mund të arrihet gjithashtu duke përdorur sasi të mëdha të oksideve
ngjyronjëse.
Deri në shek. XVII, pothuajse të gjitha xhamat përbëheshin nga
silica, gëlqerja dhe soda ose potasi. Por xhamaxhinjtë mësonin se
prodhimet e tyre ishin të formuara vetëm dy përbërësa. Xhami
përkufizohej si “një trashje e kripës dhe e rërës ose e gurit”. Kripa
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në Europë, nxirrej nga  hiri bimor; por hiri bimor ka dhe gjëra të
tjera, kripëra alkaline si gëlqere, auminë, etj., në bazë  të së cilave
mund të prodhohej një xham i qëndrushëm. Ky xham i vjetër në
përgjithësi kishte  ngjyrë jeshile të errët, të shkaktuar nga prania e
oksidit të hekurit. Fatkeqësisht disa xhamaxhinj, në dëshirën e tyre
për të riprodhuar një xham të bardhë të pastër, kanë përdorur
kripëra të nxjerra nga hiri me anë të finjëzimit, gjë kjo që ka dhënë
një xham të varfër në gëlqere në mënyrë të dëmshme. Neri e ka
theksuar dhe ka shkrojtur; “Veç kësaj t’i do të konstatosh se xhamat
më të bukur, ku kripa është më e pastërt dhe në përpjestim më të
madh se rëra, bëhen copë po të lihen për shumë kohë nën dhe të
lagur, sepse kripa dhe rëra ndahen”. Xhamaxhinjtë e vjetër po të
kishin përdorur materiale të pastërta, prodhimi i tyre, silikati i potasit
ose i sodës (i njohur si “vatër glass” ose xham i tretshëm), do të
ishte i tretshëm në ujë. Për të bërë një xham të qëndrueshëm, në
fakt duhen edhe materiale të tjera. Ndërmjet silikateve që
kombinohen për të prodhuar xhamin prej sodë-gëlqere, silikati i
natriumit është i tretshëm në ujë dhe shkrihet me lehtësi, ndërsa
silikati i kalciumit është i patretshëm dhe shkrin me vështirësi, por
një përzierje e të dyve prodhon një xham të patretshëm dhe që
shkrihet në një temperaturë të përmbajtur.
Në një studim interesant mbi përbërjen dhe vetitë e xhamave të
vjetra, Matson thotë se “përzierja auteknike në sistemin sodë-
gëlqere-silic është përafërsisht prej 73% silic, 5% gëlqere dhe 22%
sodë”. Ai rekomandon të merren këto përpjestime si kampione
(mostra) në analizën e xhamave të vjetra, për të cilat jep disa
shembuj. Duke studiuar analizën e plotë, ai tregon se mund të
rrezikohet që të ulen vetitë e xhamit, dhe se p.sh. teprica e silicit e
bën xhamin më të vështirë për tu punuar. Por ajo që ka më shumë
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rëndësi nga pikëpamja e konservimit, analiza na sqaron edhe mbi
qëndrueshmërinë e xhamit, sepse teprica e gëlqeres e favorizon
prishjen e xhamit dhe teprica e sodës e bën xhamin më të ndjeshëm
në sulmet e ujit. Prandaj nuk është vetëm prania e disa përbërësve,
por përpjestimi në të cilin këto janë të pranishëm që e përcakton
qëndrueshmërinë  e prodhimit.
Një faktor tjetër akoma duhet të merret në konsideratë për
qëndrueshmërinë e xhamit. Nga pikpamja fiziko- kimike, xhami
paraqitet si një gjendje të lëndës sesa si një material specifik. Është
lëng i nënftohur dhe si rrjedhim një substancë “metastabile” dhe
është karakteristike për  materialet në këtë gjendje se ato mund të
kristalizojnë në çdo çast. Një prishje xhami, (devitrafikation) e
pjesshme disa herë mund të zbukurojë një xham, sepse “difraksioni”
i dritës nëpërmjet cipave të holla ose koreve që përbëjnë sipërfaqen
e prishur, shkaktojnë disa difekte veçanërisht të  habitshme të
“irisacionit”.
Dëmtimi i xhamit
Prishja e xhamit në përgjithësi shoqërohet me çlirime të alkaleve
dhe forma e shkatërrimit është  e shkaktuar nga natyra dhe sasia e
këtyre alkaleve të çliruara. Alkalet e lira janë pak a shumë
higroskopikë dhe çlirimi i gëlqeres ose sodës shkakton një depozitim
të lagështirës. Këto alkalie të njomura thithin atëherë dioksidin e
karbonit të atmosferës dhe krijojnë depozitimin propresiv të një
larzimi prej karbonatesh alkaline të përziera me silic dhe me kore
të vogla prej xhami  gjysmë të shkatërruar, që shkaktojnë  një
sipërfaqe të vezulluar opali. Një sipërfaqe e tillë nuk  kërkon asnjë
trajtim të posaçëm, sepse ajo është e qëndrushme në ambient të
thatë.
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Mjerisht, ajo është e brishtë dhe mbasi që vetë xhami mund të
thyhet, është më mirë, në përgjithësi, të evitohet lyerja me vernik
(laquage), sepse çdo tentativë për të fiksuar me vernik pjesëzat si
kore mund të shkatërojnë efektin kromatik. Për të hequr pluhurin,
mund të lahet xhami në këtë gjendje me një pastrues, pastaj të
thahet, më mirë me banja alkoli dhe eteri.
Situata është shumë e ndryshme atëherë kur jemi në prani të një
sasise së madhe alkalesh. Kripërat e potasit, p.sh. janë shumë më
higroskopike se ato të kalçiumit dhe kur janë të pranishme në sasi
të tepruar, nuk formohen larzime, por pika prej karbonatit të potasit
në solucion shumë alkalin kullojnë gjatë xhamit dhe shpejtojnë
prishjen. Atëherë thuhet se xhami “djersitë” ose “qan” dhe kur nuk
trajtohet, pamja e tij prishet dhe me kohë pak nga pak prishja do
të jetë e plotë. Derisa xhami është i lagur, mund të mbesë i
tejdukshëm; mjerisht me tu eleminuar kripërat higroskopike dhe
me tu tharë, tejdukshmëria e tij humbet dhe nuk mund të rifitohet
krejtësisht qoftë edhe me anë të një lustrimi.
“Djersitja” e xhamit trajtohet në këtë mënyrë; pas një larje prej
disa minutash me ujë të rrjedhshëm, zhytet copa për më shumë
ditë në një banjë me acid sulfuric (2%) për të hequr alkalet e
çliruara. Lahet prapë dhe thahet, më mirë me alkol dhe eter. Ky
veprim vonon prishjen, por nuk mund të jetë një trajtim i
vazhdueshëm. Xhami që ka prirje për “tu djersitur” duhet të ruhet
në një klimë me thatësi të mjaftueshme. Disa copë individuale mund
të vendosen në kuti hermetike ku duhet të vihet një sasi e mjaftushme
gel silici për ta mbajtur të thatë përmbajtjen. Kuti të tilla mund të
bëhen prej Perspeksi, duke i mbyllur ngjitjet me një shirit ngjitës.
Një zgjidhje tjetër  mund të jetë ajo e rregullimit të një vitrine për
ekspozita.
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Mjaft xhama të vjetra kanë humbur sigurisht nga prishja e shkaktuar
nga teprica e kalciumit (gëlqeres) ose nga përzierja jo e përsosur e
përbërësave të dalë nga një ngrohje jo e përshtatshme gjatë
përpunimit. Kur kemi të bëjmë me xham jo-të tejdukshëm sipërfaqja
e të cilit duket e qëndrueshme, një heterogjenitet i mundshëm i
brendshëm nuk do të shihet përderisa të mos preket mbulesa e
jashtme.
Kjo situatë e jashtëzakonshme është e pasqyruar nga rasti i një
zhuzhinge të madhe egjiptiane e  dinastisë XVIII, fabrikuar duke e
derdhur xham blu të patejdukshëm në një kallëp. Kjo zhuzhingë
kishte mbetur e paprekur për 3.000 vjet dhe kishte qenë e
ekspozuar në British  Museum gjatë një brezi; dhe nuk kishte asnjë
arsye të shihej mbi atë ndonjë gjë  jo normale. Një ditë u pa se ajo
ishte e krisur  dhe se  ishte  kaq shumë higroskopike, saqë  nuk
mund të mbahej  më e thatë për më shumë se 2 minuta. Pak kohë
më vonë ajo u thye në afro dhjetë copë. Një ekzaminim nga brenda
tregoi se obekti gjendej në një gjendje shumë të ndryshme në
krahasim me pjesën e jashtme. Mjaftonte një krisje e vogël
mikroskopike në mbulesën e jashtme dhe qysh  nga ky çast prishja
bëhej e pashmangshme.
Zmalto
Zmalto është një xham prej plumbi të clit i është shtuar një oksid
metalik që e ngjyros ose e bën të patejdukshëm. Ai aplikohet në
shtresë të hollë mbi një fund (bazë) metalik, në përgjithësi prej ari
ose argjendi. Kur derdhim xham mbi një metal, siç ndodh në punimin
e zmaltos, ndryshimi i tkurrjes së metalit dhe i zmaltës pas ftohjes
është i madh dhe mund të shkaktojë ndërmjet të dyve një tension
shumë të fortë. Për të ekuilibruar këtë, shumë herë aplikohet
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zmaltoja mbi të gjithë pjesën e prapme të metalit si dhe mbi
sipërfaqe.
Që tensionet nuk ekuilibrohen gjithnjë, këtë na e ka treguar mirë
një aksident që ndoshi në vitin 1929 në Vallace Collection. Një
kuti e çmueshme e zmaltuar e shekullit XVIII e ekspozuar në Muze
u shkatërrua, duke shpërndarë një pluhur xhami në të gjithë vitrinën.
Ekzaminimi i këtij pluhuri në laboratorin e British Museum tregoi
se copëzat kishin të njejtën formë me ato të shkaktuara nga plasja
e pikave të xhamit të Princit Rupert, d.m.th. se ato ishin sferike dhe
pa halë. Këto pika, të njohura qysh prej shekujsh janë flluska xhami
piriforme, të fituara duke derdhur në ujë xham të shkrirë.
Megjithëse në dukje dukeshin të qëndrueshme dhe të forta (të
ngurta) saqë për shkëputjen u përdor në pjesën e fundit një çekiç
pa i thyer, në fakt ato kanë  qenë të nënshtruara një tensioni të
konsiderushëm dhe paraqitnin vetinë e çuditshme për të  pluturuar
në formë pluhuri po të  thyhej  pjesa më e vogël e filamentit të hollë
prej xhami që formon kërcyellin e dardhës. Kur kanë formën e një
shishe të vogël, mjafton që të hedhim brenda  një kokrrize rëre të
vogël që xhami të thyhet më dysh. Ka të ngjarë që mjafton një gjë
e tillë e  thjeshtë  të ketë shkaktuar “plasjen” e zmaltës Vallace
Collection.
Shpesh herë tensioned shkaktojnë këputje të zmaltës, shkëputjen
e mbajtësit të tyre. Në këtë rast, e vetmja gjë që mund të bëhet
është orvajtja për të bërë një përforcim duke lagur sipërfaqen me
një vernik të holluar që hyn në çarjet. Kur verniku ka kapur, hiqet
teprica. Kur kemi të  bëjmë me zmalte të një tubi të trashë më parë
mund të bëhen riparime me celulozë të  ngjyrosur me vernik  me
bojë sipas nevojave. Një efekt i çuditshëm që shihet disa herë
është dëmtuar nga myku, që në dukje zhvillohet mbi një ngjyrë si
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një purpura të tejdukshme. Një ekzaminim më me kujdes i një
substance ushqyese është gjelatina e përdorur për të përforcuar
disa pjesë të dobësuara të zmaltës ose për tu bërë bazë e një
ndryshimi të mundëshëm me një pigment. Trajtimi në këtë rast  bëhet
duke e hequr gjelatinën me ujë të ngrohtë, duke e sterilizuar pjesën
e sulmuar me  Santebrite (2%) dhe pas tharjes, duke e përforcuar
me vernik të ngjyrosur.
Xhami i kuq jo i tejdukshëm me ngjyrë  si të  dyllit, shpesh herë i
përmendur  si  zmaltë bakri, që përdorej herët si në  Epokën e
Bronzit për zbukurimin e metalit, oksidohet shpesh e bëhet jeshil.
Shembuj më të vjetër të hasur në British Museum vijnë nga një
furrë e zbuluar në gërmimet  e Nimrodit (650 para epokës sonë)
dhe kanë formën e një brumi me kokrra të vogla si thjerëza me një
diametër  prej  20 cm, dhe me një trashësi  minimalisht 5 cm. Ato
janë pa ndryshim jeshile në sipërfaqe dhe kanë pamjen e bronzit të
gërryer. Shtresa jeshile është poroze dhe shkon afërsisht në një
thellësi prej afro 3 m/m, pjesa e brendëshme në dukje është në
gjendje të përsosur të konservimit, me një ngjyrë të kuqe dhe jo e
tejdukshme dhe këputjet tregjnë  një pamje xhami karakteristike.
Mjerisht larzimet e bëra me këtë xham nuk mund të marrin ngjyrën
e tyre të mëparshme pa u hequr ngjyra jeshile sipërfaqësore me
kruajtje në gurë ose në kruajtësa, por që nuk mund të bëhet gjithnjë,
por ai është aplikuar me një seri gotash metalike saksone të
zbukuruara. Ky i kuq i përdorur si zmaltë. Eleminimi i cipës jeshile
e përmirëson mjaft pamjen e zmaltos. Kur xhami nuk është i ngjitur
me metalin, ose kur larzimet mund të hiqen për të bërë  pastrimin,
mund të provohet  tretja (shkrirja) e shtresës jeshile sipërfaqsore
me një solucion të holluar të acidit fluorhidrik. Megjithatë duhet
patur kujdes. Zhytja nuk mund të bëhet veçse për një kohë të
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shkurtër; do të shihet shpesh përparimi i punës duke i larë në rubinet
dhe do të  ndalohet trajtimi me acid para se ngjyra jeshile të mos
jetë zhdukur. Për larjet me acid  fluorhidrik do të përdorim një
banjë fotografësh prej lënde plastike dhe duart do ti ruajmë me
doreza prej kauçuku, sidomos në thonjtë të cilët janë të ndjeshëm
ndaj këtij acidi.
Riparimi i xhamit
Xhami është një nga materialet më të vështira për tu riparuar, kur
thyhet. Kur  mund të përdorim ngjitësa. Aralditi 101 jep rezultate
shumë të  mira, megjithëse nuk ka qenë i mundur  përdorimi i tij
për riparimin e një  këmbe të një gote për verë. Por rrallë duhet  të
rrezikojmë që të ngrohim një xham të vjetër që, po të humbasi
formën e xhamit, me siguri që ai do të shkatërrohet. Durofiksi mund
të jetë ngjitësi më i vlefshëm për përdorim të përgjithshëm dhe
arrihen rezultate po ashtu në mbetje të copëve të perspektit në
tretësin që pason, në formën e një solucioni prej  10-15 %;
Dikloretilen    195 ml.
Acid acetic glacial      5 ml.
Solucionet acide të zamkës mund të rekomandohen gjithashtu dhe
mund të pregatitet një ngjitës i sigurt duke tretur 20 gr zamkë
skoceze (Scotch glue) në 30 ml acid acetic glacial të ngrohur të
cilit i shtohet 1 gr bicromat amoni. Kjo zamkë ngrohet zakonisht
para aplikimit. Ngjitësat përafërsisht nuk janë të vlefshëm për ngjitjet
e xhamit shumë të hollë ose të thyer në sasi prej copësh të vogla.
Forma e copës, mund të mbulohet me një fletë të hollë të
tejdukshme polietileni të aplikuar brenda dhe fillohet rindërtimi. Kjo
teknikë kërkon përkushtim dhe zotësi, pasi riparimet janë të
pashërueshme.
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