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“El patrimoni cultural català és integrat per tots els béns mobles o
immobles relacionats amb la història i la cultura de Catalunya que per
llur valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic,
etnològic, documental, bibliogràfic, científic o tècnic mereixen una
protecció i una defensa especials, de manera que puguin ésser gaudits
pels ciutadans i puguin ésser transmesos en les millors condicions a
les generacions futures”
L9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC
núm,1807, d’11 .10.1993)





PATRIMONI INDUSTRIAL MOBLE 

VALOR 
TESTIMONIAL SINGUARITAT AUTENTICITAT INTEGRITAT

VALOR 
HISTÒRIC ARTÍSTIC TECNOLÒGIC TERRITORIAL

RESTAURACIó ESTAT DE 
CONSERVACIÓ VIABILITAT MANTENIMENT



COL·LECCIONS MNACTEC

El fons es basa en  el recull de les peces que testimonien l’evolució del 
patrimoni científic i tecnològic o bé, relacionades amb l’activitat 
científica tecnològica i industrial. 



TALLER DE RESTAURACIÓ MNACTEC

Conservació preventiva

Conservació curativa

Restauració



CONSERVACIÓ PREVENTIVA

Segons ICOM, la conservació preventiva son totes aquelles mesures i accions 
que tinguin como objectiu evitar o minimitzar futurs deterioraments o pèrdues.

OBJECTIU: La preservació de les col·leccions

1. Accions a nivell de documentació



CONSERVACIÓ PREVENTIVA

2. Accions a nivell d’estudi i 
coneixement de l’objecte.
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Hoja1

		

						madera		hierro		latón		vidrio		plástico		otros

		6001		Palanca				1										fusta i ferro		1907-1920		MECÀNICA

		6002		Politges i ternals		1		1		1						2		Llautó, fusta i fil, ferro		1907-1935

		6003		Cargol i rosca		1		1										Llautó, fusta, ferro		1880-1906

		6008		Engranatge		1		1										fusta i ferro		1907-1940

		6009/6414		Plans inclinats										1		2		Plàstic , metall, fil		1950-1965

		6010		Sistema en equilibri base de suport		1												Fusta		1907-1920

		6011		Balança de Roberval		1				1								Llauto, fusta		1890-1920

		6012		Romana						1								Llautó		Voltant 1900

		6013		Balança de moment		1				1								Fusta, llautó		1880-1906

		6014		Conjunt d'equilibri de forces		1				1								Fusta, llautó		1907-1930

		6015		Braç regulable						1								Llautó		1907-1920

		6017		Sistema en equilibri pont de suport		1				1								Fusta, llautó		1907-1920

		6043		Piròmetre de quadrant		1				1						1		Llautó, fusta, metalls		1907-1925

		6077		Duròmetre				1		1		1						Vidre,llautó, ferro		1907-1925

		6021-6022		Disc de centrifugació i aparells acessoris		1				1						1		Llautó, fusta i metall		1907-1920

		6197-6200		Taula de xoc de boles						1						1		Llautó,marbre		1907-1920

		6006		Càbria		1				1						1		Fusta, llautó, fil		1907-1920

		6038		Pèndol de Foucault		1		1										Llautó, fusta, ferro		1880-1906

		6018		Tub de pluja de Diana						1		1						Vidre, llautó		1890-1920		PRESSIÓ

		6023		Aparell de Pascal		1		1		1								Llautó, fusta, ferro		1907-1930

		6019		Ludió o Diablet de Descartes						1		1						Vidre, llautó		1880-1906

		6024		Premsa hidràulica		1		1		1						1		Plom, llautó, fusta i ferro		1840-1875				A. Picart/ Paris, França

		6025		Vasos comunicants				1		1		1						Vidre, llautó, ferro		1880-1906

		6026		Cargol d'Arquimedes				1		1		1						Vidre, llautó,fusta		1907-1920

		6028.1		Tubs capil.lars		1						1						Vidre, fusta		1920-1945

		6029		Endosmòmetre de Dutrochet		1						1				2		Fusta, vidre, alumini, membrana semipermeable		1920-1950

		6030		Màquina pneumàtica amb barometre aneroide		1				1						1		Vidre, llautó, fusta, cuir		1880-1906

		6036		Hemisferis de Magdeburg						1								Llautó		1907-1920

		6037		Timbre en el Buit		1				1		1				1		Vidre, fusta,llautó, coure		1880-1906

		6182		Higròmetre de cabel i termòmetre		1				1						2		Vidre, mercuri,planxa, llautó		1900-1925

		10509		Higròmetre mesurador de la humitat		1				1		1				1		Vidre, paper, llautó , fusta		1907-1920

		6429		Font intermitent		1						1						Vidre , fusta		1907-1930

		10506		Baròmetre de sifó		1				1		1						Vidre, fusta , llautó		1880-1906

		10507		Baròmetre de columna		1				1		1						Vidre, fusta, llautó		1853-1906

		10508		Manòmetre de columna		1				1		1				1		Vidre, plàstic, metall, llautó fusta		1910-190/1946-1970				Elliot Brothers/ London, Anglaterra

		6407		Vidre, llautó, fusta, ferro		1		1		1		1						Vidre, llautò, fusta,ferro		1880-1906

		6034		Vas de Tàntal o sifó intermitent				1		1		1				1		Vidre, suro, llautó, ferro		1910-1930

		6040		Aparell de Charles				1				1				1		Vidre,plom, ferro		1930-1955

		6041		Bomba aspirant		1		1		1								Llautó, fusta, ferro		1885-1910

		6112		Mira d'observació d'una gota		1										2		Plom, planxa, fusta		1930-1950

		6044		Anella de Gravesande		1				1						2		Vidre, llautó, coure, fil		1907-1920		AMBIENTACIÓ

		6045		Bomba de vapor						1		1				2		Vidre, llautó fusta		1907-1920

		6046		Màquina de vapor caldera i xemeneia						1						2		Llautó,planxa, acer		1890-1920

		6062		Espectroscopi		1						1				1		Vidre, llautó , ferro		1864-1906				Franz Schmidt&Haensch/Berlin, Alemanya

		6093		Tubs de raigs catòdics		1						1				1		Vidre, metall, fusta		1905-1930

		6095		Transformador de Tesla		1				1						4		Porcellana, llautó, goma laca, fusta, estany, coure		1907-1920

		6111		Agulla estàtica				1		1								Llautó , ferro		1880-1906

		6133		Cremador de quinqué						1								Llautó		1907-1930

		6138		Goniòmetre o mesurador d'angles				1		1								Ferro, llautó		1875-1890				E.Ducretet&cie/ Paris,França

		6152		Banc òptic i llanterna

		6138		Goniòmetre o mesurador d'angles				1		1								Ferro, llautó		1875-1890				E.Ducretet&cie/ Paris,França

		6152		Banc òptic i llanterna						1		1				1		Vidre , llautó , acer		1907-1925				Carl Zeiss/Jena, Alemanya

		6172		Bruixola				1		1								Llautó, ferro		1880-1906

		6190-6190,2		Telègraf elèctric		1		1		1						2		Llautó, ferro, fusta, coure , paper		1880-1920

		6414		Tambor de Tyndall						1		1						Vidre, llautó		1880-1906

		6149		Màquina pneumàtica		1										1		Metall, fusta		1880-1906

		6164		Banc ôptic						1		1				1		Llautó, coure, vidre		1880-1906

		6048		Timbre de Savart amb ressonador		1				1								Llautó, fusta		1879-1920		ACÚSTICA		Leybold's Nachfolger/ Colònia, Alemanya

		6049		Orgue experimental		1										2		Fusta, roba i metall		1885--1915				Ferdinan Ernecke/ Berlín, Alemanya

		6050		Sirena de Cagniard		1				1								Llautó, fusta		1880-1906				Ferdinan Ernecke/ Berlín, Alemanya

		6051-6054		Plaques vibrants o de Chladni		1				1						1		Fusta, llautó, metall		1905-1930

		6055		Diapasó amb caixa de ressonància		1		1										Fusta, ferro		1880-1906				Max Kohl/Chemnitz,Alemanya

		6058		Reproductor d'ones transversals		1				1								Llautó, fusta		1879-1906				Leybold's Nachfolger/ Colònia, Alemanya

		6059		Vasos de flames cantants o química harmònica				1		1						1		Vidre , llautó , metall		1890-1906

		6177		Diapasó amb caixa de ressonància		1		1										Fusta i ferro		1880-1906

		6060		Aparell de reflexió de la llum		1				1						1		Vidre, llautó, coure		1907-1920		ÒPTICA

		6061		Espectroscopi				1		1		1						Vidre, llautó, ferro		1864-1906				Franz Scmidt&Haensch/Belín, Alemanya

		6063		Espectroscopi				1		1		1						Vidre, llautó, ferro		1864-1906				Franz Scmidt&Haensch/Belín, Alemanya

		6064		Espectroscopi				1		1		1						Vidre llautó, ferro		1864-1906				Franz Scmidt&Haensch/Belín, Alemanya

		6065		Escala de buit		1		1				1				1		Vidre , metall, fusta		1907-1925

		6066		Disc cromàtic de Newton		1		1								1		Fusta, ferro, coure		1930-1950

		6068		Aparell de Silbermann				1				1				1		Vidre, metall, fusta		1880-1906

		6069		Periscopi						1		1						Vidre,llautó		1907-1925

		6070		Microscopi				1		1		1						Vidre,llauto, ferro		1880-1906				Carl Zeiss/Jena, Alemanya

		6071		Microscopi				1		1		1						Vidre llautó, ferro		1880-1906				Carl Zeiss/Jena, Alemanya

		6072/6073		Microscopis				1		1		1						Vidre,llautó, ferro		1880-1906				Carl Zeiss/Jena, Alemanya

		6074		Micròtom												3		Fosa, acer, acer niquelat		1895-1920				Carl Zeiss/Jena, Alemanya

		6075		Polarímetre de reflexió o microscopi polaritzador				1		1		1				1		Vidre, llautó, ferro, espat d'Islàndia( calcita)		1885-1906

		6076		Sacarímetre de Laurent				1		1		1				1		Vidre, llautó, ferro, espat d'Islàndia( calcita)		1880-1906

		6079		Placa d'escletxa(accessori  del banc òptic)		1				1								Llautó fusta		1890-1925

		6080		Heliòstat		1				1		1						Vidre, llautó, fusta		1880-1906

		6083		Refractòmetre d'Abbe						1		1						Vidre i llautó		1880-1906				Carl Zeiss/Jena, Alemanya

		6091		Rodet de Rühmkorff		1				1						1		Llautó, fusta i coure		1885-1915				Ferdinan Ernecke/ Berlín, Alemanya

		6124		Col.limador o accessori d'un banc òptic		1				1		1						Vidre, llautó fusta		1907-1920

		6125		Prisma				1				1						Vidre i ferro		1880-1906

		6126		Lent cilíndrica orientable						1		1						Vidre i llautó		1890-1925

		6127		Diafragma fix						1		1						Vidre i llautó		1890-1925

		6128		Lent convergent(accessori de banc òptic)		1				1		1				1		Vidre,planxa, llautó, fusta		1890-1925

		6129		Lent divergent(accessori de banc òptic)		1				1		1				1		Vidre,planxa, llautó, fusta		1890-1925

		6131		Lent convergent						1		1						Vidre, llautó		1890-1925

		6132		Làmina plano-paral.lela						1		1						Vidre llautó		1890-1325

		6418		Prisma buit d'angles variables				1		1		1				1		Vidre, llautó, ferro, porcellana		1907-1920

		6084		Electroscopi de pans d'or						1		1						Vidre, llautó		1940-1960		ELECTRICITAT

		6085.2		Puntes elèctriques						1		1						Vidre, llautó		1900-1925

		6085		Ampolla de Leiden d'armadures mòbils						1		1						Vidre, llautó		1880-1906

		6088		Espinteròmetre						1						1		Llautó i paper		1907-1920

		6089		Làmpada d'arc voltaic		1				1						1		Fusta, llautó. Carbó		1885-1906				Ferdinan Ernecke/ Berlín, Alemanya

		6102		Galvanòmetre		1				1		1				2		Vidre,llautó, fusta, fil, coure		1853-1909				Elliot Brothers/ Londres,Anglaterra

		6092		Disc de llamps de Rossetti						1		1				1		Vidre, llautó estany		1880-1906

		6094		Pila de Grenet						1		1				2		Vidre, llautó, zinc, carbó		1880-1906

		6096		Roda de Barlow		1				1						1		Fusta, llautó, coure		1885-1915

		6097		Acumulador(seccionat)												4		Planxa cromada, baquelita, níquel cadmi		1901-1915				Edison Storage Battery Company/New Jersey,EUA

		6098		Bobina amb taulell		1										1		Fusta, coure		1880-1906

		6099		Bobina d'inducció variable		1				1						1		Llautó, fusta, coure		1890-1920

		6100		Màquina de Clarke		1		1								1		Fusta, ferro, coure		1870-1925

		6101		Aparell de corrents paral.lels		1				1						1		Llautó, fusta, coure		1880-1906

		6090		Làmpada d'arc voltaic		1		1								1		Fusta, ferro, coure		1930-1950

		6103		Galvanòmetre de mirall		1				1		1				2		Vidre, llautó, fusta, fil, coure		1853-1909				Elliot Brothers/ Londres, Anglaterra

		6104/10510		Piles termoelèctirques						1						3		Llautó, fil, bismut, antimoni		1885-1906				Eliot Bros/ Londres, Anglaterra

		6105		Radiòmetre o bolòmetre( resitencia elèctrica)				1		1		1						Vidre , llautó ferro		1907-1930

		6106		Radiòmetre(pila termoelèctrica)						1						1		Llautó, plom		1877-1921				J.Carpentier/ Paris, França

		6108		Aparell d'inducció de conductors flexibles		1		1		1						1		Llautó, fusta, ferro, coure		1880-1906

		6115		Dinamo i motor elèctric		1		1		1						1		Llautó, fusta, ferro, coure		1907-1906

		6116		Magneto Dixie		1		1								1		Fusta, ferro, coure		1900-1930				Dixie/EUA

		6122		Pont de Weatstone		1				1						1		Llautó fusta coure		1926-1950				Espasa Calpe Sociedad Anònima/Madrid

		6137		Bruixola amb rosa dels vents				1		1						1		Paper, llautó, ferro		anterior 1906				A.Rossell/ Barcelona

		6140		Quadre elèctric de mesura		1				1						2		Fusta, llautó, coure paper		1900-1930				SIFAM-Blufton/ França-EUA

		6167		Electròfor				1		0		1						Vidre, ferro, llautó		1906-1920

		6171		Molinet elèctric		1				1								Llautó, fusta		1907-1920

		6173		Rodet de Rühmkorff		1				1								Fusta, llautó, coure		1907-1920

		6198		Màquina delèctrica de Whimshurst		1		1		0				1		1		Plàstic, metall, fusta		1940-1960
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Hoja2

		

						1907-1920

		6001		Palanca		1907-1935

		6002		Politges i ternals		1880-1906

		6003		Cargol i rosca		1907-1940

		6008		Engranatge		1950-1965

		6009/6414		Plans inclinats		1907-1920

		6010		Sistema en equilibri base de suport		1890-1920

		6011		Balança de Roberval		Voltant 1900

		6012		Romana		1880-1906

		6013		Balança de moment		1907-1930

		6014		Conjunt d'equilibri de forces		1907-1920

		6015		Braç regulable		1907-1920

		6017		Sistema en equilibri pont de suport		1907-1925

		6043		Piròmetre de quadrant		1907-1925

		6077		Duròmetre		1907-1920

		6021-6022		Disc de centrifugació i aparells acessoris		1907-1920

		6197-6200		Taula de xoc de boles		1907-1920

		6006		Càbria		1880-1906

		6038		Pèndol de Foucault		1890-1920

		6018		Tub de pluja de Diana		1907-1930

		6023		Aparell de Pascal		1880-1906

		6019		Ludió o Diablet de Descartes		1840-1875				A. Picart/ Paris, França

		6024		Premsa hidràulica		1880-1906

		6025		Vasos comunicants		1907-1920

		6026		Cargol d'Arquimedes		1920-1945

		6028.1		Tubs capil.lars		1920-1950

		6029		Endosmòmetre de Dutrochet		1880-1906

		6030		Màquina pneumàtica amb barometre aneroide		1907-1920

		6036		Hemisferis de Magdeburg		1880-1906

		6037		Timbre en el Buit		1900-1925

		6182		Higròmetre de cabel i termòmetre		1907-1920

		10509		Higròmetre mesurador de la humitat		1907-1930

		6429		Font intermitent		1880-1906

		10506		Baròmetre de sifó		1853-1906

		10507		Baròmetre de columna		1910-190/1946-1970				Elliot Brothers/ London, Anglaterra

		10508		Manòmetre de columna		1880-1906

		6407		Vidre, llautó, fusta, ferro		1910-1930

		6034		Vas de Tàntal o sifó intermitent		1930-1955

		6040		Aparell de Charles		1885-1910

		6041		Bomba aspirant		1930-1950

		6112		Mira d'observació d'una gota		1907-1920

		6044		Anella de Gravesande		1907-1920

		6045		Bomba de vapor		1890-1920

		6046		Màquina de vapor caldera i xemeneia		1864-1906				Franz Schmidt&Haensch/Berlin, Alemanya

		6062		Espectroscopi		1905-1930

		6093		Tubs de raigs catòdics		1907-1920

		6095		Transformador de Tesla		1880-1906

		6111		Agulla estàtica		1907-1930

		6133		Cremador de quinqué		1875-1890				E.Ducretet&cie/ Paris,França

		6138		Goniòmetre o mesurador d'angles

		6152		Banc òptic i llanterna		1875-1890				E.Ducretet&cie/ Paris,França

		6138		Goniòmetre o mesurador d'angles		1907-1925				Carl Zeiss/Jena, Alemanya

		6152		Banc òptic i llanterna		1880-1906

		6172		Bruixola		1880-1920

		6190-6190,2		Telègraf elèctric		1880-1906

		6414		Tambor de Tyndall		1880-1906

		6149		Màquina pneumàtica		1880-1906

		6164		Banc ôptic		1879-1920				Leybold's Nachfolger/ Colònia, Alemanya

		6048		Timbre de Savart amb ressonador		1885--1915				Ferdinan Ernecke/ Berlín, Alemanya

		6049		Orgue experimental		1880-1906				Ferdinan Ernecke/ Berlín, Alemanya

		6050		Sirena de Cagniard		1905-1930

		6051-6054		Plaques vibrants o de Chladni		1880-1906				Max Kohl/Chemnitz,Alemanya

		6055		Diapasó amb caixa de ressonància		1879-1906				Leybold's Nachfolger/ Colònia, Alemanya

		6058		Reproductor d'ones transversals		1890-1906

		6059		Vasos de flames cantants o química harmònica		1880-1906

		6177		Diapasó amb caixa de ressonància		1907-1920

		6060		Aparell de reflexió de la llum		1864-1906				Franz Scmidt&Haensch/Belín, Alemanya

		6061		Espectroscopi		1864-1906				Franz Scmidt&Haensch/Belín, Alemanya

		6063		Espectroscopi		1864-1906				Franz Scmidt&Haensch/Belín, Alemanya

		6064		Espectroscopi		1907-1925

		6065		Escala de buit		1930-1950

		6066		Disc cromàtic de Newton		1880-1906

		6068		Aparell de Silbermann		1907-1925

		6069		Periscopi		1880-1906				Carl Zeiss/Jena, Alemanya

		6070		Microscopi		1880-1906				Carl Zeiss/Jena, Alemanya

		6071		Microscopi		1880-1906				Carl Zeiss/Jena, Alemanya

		6072/6073		Microscopis		1895-1920				Carl Zeiss/Jena, Alemanya

		6074		Micròtom		1885-1906

		6075		Polarímetre de reflexió o microscopi polaritzador		1880-1906

		6076		Sacarímetre de Laurent		1890-1925

		6079		Placa d'escletxa(accessori  del banc òptic)		1880-1906

		6080		Heliòstat		1880-1906				Carl Zeiss/Jena, Alemanya

		6083		Refractòmetre d'Abbe		1885-1915				Ferdinan Ernecke/ Berlín, Alemanya

		6091		Rodet de Rühmkorff		1907-1920

		6124		Col.limador o accessori d'un banc òptic		1880-1906

		6125		Prisma		1890-1925

		6126		Lent cilíndrica orientable		1890-1925

		6127		Diafragma fix		1890-1925

		6128		Lent convergent(accessori de banc òptic)		1890-1925

		6129		Lent divergent(accessori de banc òptic)		1890-1925

		6131		Lent convergent		1890-1325

		6132		Làmina plano-paral.lela		1907-1920

		6418		Prisma buit d'angles variables		1940-1960

		6084		Electroscopi de pans d'or		1900-1925

		6085.2		Puntes elèctriques		1880-1906

		6085		Ampolla de Leiden d'armadures mòbils		1907-1920

		6088		Espinteròmetre		1885-1906				Ferdinan Ernecke/ Berlín, Alemanya

		6089		Làmpada d'arc voltaic		1853-1909				Elliot Brothers/ Londres,Anglaterra

		6102		Galvanòmetre		1880-1906

		6092		Disc de llamps de Rossetti		1880-1906

		6094		Pila de Grenet		1885-1915

		6096		Roda de Barlow		1901-1915				Edison Storage Battery Company/New Jersey,EUA

		6097		Acumulador(seccionat)		1880-1906

		6098		Bobina amb taulell		1890-1920

		6099		Bobina d'inducció variable		1870-1925

		6100		Màquina de Clarke		1880-1906

		6101		Aparell de corrents paral.lels		1930-1950

		6090		Làmpada d'arc voltaic		1853-1909				Elliot Brothers/ Londres, Anglaterra

		6103		Galvanòmetre de mirall		1885-1906				Eliot Bros/ Londres, Anglaterra

		6104/10510		Piles termoelèctirques		1907-1930

		6105		Radiòmetre o bolòmetre( resitencia elèctrica)		1877-1921				J.Carpentier/ Paris, França

		6106		Radiòmetre(pila termoelèctrica)		1880-1906

		6108		Aparell d'inducció de conductors flexibles		1907-1906

		6115		Dinamo i motor elèctric		1900-1930				Dixie/EUA

		6116		Magneto Dixie		1926-1950				Espasa Calpe Sociedad Anònima/Madrid

		6122		Pont de Weatstone		anterior 1906				A.Rossell/ Barcelona

		6137		Bruixola amb rosa dels vents		1900-1930				SIFAM-Blufton/ França-EUA

		6140		Quadre elèctric de mesura		1906-1920

		6167		Electròfor		1907-1920

		6171		Molinet elèctric		1907-1920

		6173		Rodet de Rühmkorff		1940-1960

		6198		Màquina delèctrica de Whimshurst
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Hoja1

		

						madera		hierro		latón		vidrio		plástico		otros

		6001		Palanca				1										fusta i ferro		1907-1920		MECÀNICA

		6002		Politges i ternals		1		1		1						2		Llautó, fusta i fil, ferro		1907-1935

		6003		Cargol i rosca		1		1										Llautó, fusta, ferro		1880-1906

		6008		Engranatge		1		1										fusta i ferro		1907-1940

		6009/6414		Plans inclinats										1		2		Plàstic , metall, fil		1950-1965

		6010		Sistema en equilibri base de suport		1												Fusta		1907-1920

		6011		Balança de Roberval		1				1								Llauto, fusta		1890-1920

		6012		Romana						1								Llautó		Voltant 1900

		6013		Balança de moment		1				1								Fusta, llautó		1880-1906

		6014		Conjunt d'equilibri de forces		1				1								Fusta, llautó		1907-1930

		6015		Braç regulable						1								Llautó		1907-1920

		6017		Sistema en equilibri pont de suport		1				1								Fusta, llautó		1907-1920

		6043		Piròmetre de quadrant		1				1						1		Llautó, fusta, metalls		1907-1925

		6077		Duròmetre				1		1		1						Vidre,llautó, ferro		1907-1925

		6021-6022		Disc de centrifugació i aparells acessoris		1				1						1		Llautó, fusta i metall		1907-1920

		6197-6200		Taula de xoc de boles						1						1		Llautó,marbre		1907-1920

		6006		Càbria		1				1						1		Fusta, llautó, fil		1907-1920

		6038		Pèndol de Foucault		1		1										Llautó, fusta, ferro		1880-1906

		6018		Tub de pluja de Diana						1		1						Vidre, llautó		1890-1920		PRESSIÓ

		6023		Aparell de Pascal		1		1		1								Llautó, fusta, ferro		1907-1930

		6019		Ludió o Diablet de Descartes						1		1						Vidre, llautó		1880-1906

		6024		Premsa hidràulica		1		1		1						1		Plom, llautó, fusta i ferro		1840-1875				A. Picart/ Paris, França

		6025		Vasos comunicants				1		1		1						Vidre, llautó, ferro		1880-1906

		6026		Cargol d'Arquimedes				1		1		1						Vidre, llautó,fusta		1907-1920

		6028.1		Tubs capil.lars		1						1						Vidre, fusta		1920-1945

		6029		Endosmòmetre de Dutrochet		1						1				2		Fusta, vidre, alumini, membrana semipermeable		1920-1950

		6030		Màquina pneumàtica amb barometre aneroide		1				1						1		Vidre, llautó, fusta, cuir		1880-1906

		6036		Hemisferis de Magdeburg						1								Llautó		1907-1920

		6037		Timbre en el Buit		1				1		1				1		Vidre, fusta,llautó, coure		1880-1906

		6182		Higròmetre de cabel i termòmetre		1				1						2		Vidre, mercuri,planxa, llautó		1900-1925

		10509		Higròmetre mesurador de la humitat		1				1		1				1		Vidre, paper, llautó , fusta		1907-1920

		6429		Font intermitent		1						1						Vidre , fusta		1907-1930

		10506		Baròmetre de sifó		1				1		1						Vidre, fusta , llautó		1880-1906

		10507		Baròmetre de columna		1				1		1						Vidre, fusta, llautó		1853-1906

		10508		Manòmetre de columna		1				1		1				1		Vidre, plàstic, metall, llautó fusta		1910-190/1946-1970				Elliot Brothers/ London, Anglaterra

		6407		Vidre, llautó, fusta, ferro		1		1		1		1						Vidre, llautò, fusta,ferro		1880-1906

		6034		Vas de Tàntal o sifó intermitent				1		1		1				1		Vidre, suro, llautó, ferro		1910-1930

		6040		Aparell de Charles				1				1				1		Vidre,plom, ferro		1930-1955

		6041		Bomba aspirant		1		1		1								Llautó, fusta, ferro		1885-1910

		6112		Mira d'observació d'una gota		1										2		Plom, planxa, fusta		1930-1950

		6044		Anella de Gravesande		1				1						2		Vidre, llautó, coure, fil		1907-1920		AMBIENTACIÓ

		6045		Bomba de vapor						1		1				2		Vidre, llautó fusta		1907-1920

		6046		Màquina de vapor caldera i xemeneia						1						2		Llautó,planxa, acer		1890-1920

		6062		Espectroscopi		1						1				1		Vidre, llautó , ferro		1864-1906				Franz Schmidt&Haensch/Berlin, Alemanya

		6093		Tubs de raigs catòdics		1						1				1		Vidre, metall, fusta		1905-1930

		6095		Transformador de Tesla		1				1						4		Porcellana, llautó, goma laca, fusta, estany, coure		1907-1920

		6111		Agulla estàtica				1		1								Llautó , ferro		1880-1906

		6133		Cremador de quinqué						1								Llautó		1907-1930

		6138		Goniòmetre o mesurador d'angles				1		1								Ferro, llautó		1875-1890				E.Ducretet&cie/ Paris,França

		6152		Banc òptic i llanterna

		6138		Goniòmetre o mesurador d'angles				1		1								Ferro, llautó		1875-1890				E.Ducretet&cie/ Paris,França

		6152		Banc òptic i llanterna						1		1				1		Vidre , llautó , acer		1907-1925				Carl Zeiss/Jena, Alemanya

		6172		Bruixola				1		1								Llautó, ferro		1880-1906

		6190-6190,2		Telègraf elèctric		1		1		1						2		Llautó, ferro, fusta, coure , paper		1880-1920

		6414		Tambor de Tyndall						1		1						Vidre, llautó		1880-1906

		6149		Màquina pneumàtica		1										1		Metall, fusta		1880-1906

		6164		Banc ôptic						1		1				1		Llautó, coure, vidre		1880-1906

		6048		Timbre de Savart amb ressonador		1				1								Llautó, fusta		1879-1920		ACÚSTICA		Leybold's Nachfolger/ Colònia, Alemanya

		6049		Orgue experimental		1										2		Fusta, roba i metall		1885--1915				Ferdinan Ernecke/ Berlín, Alemanya

		6050		Sirena de Cagniard		1				1								Llautó, fusta		1880-1906				Ferdinan Ernecke/ Berlín, Alemanya

		6051-6054		Plaques vibrants o de Chladni		1				1						1		Fusta, llautó, metall		1905-1930

		6055		Diapasó amb caixa de ressonància		1		1										Fusta, ferro		1880-1906				Max Kohl/Chemnitz,Alemanya

		6058		Reproductor d'ones transversals		1				1								Llautó, fusta		1879-1906				Leybold's Nachfolger/ Colònia, Alemanya

		6059		Vasos de flames cantants o química harmònica				1		1						1		Vidre , llautó , metall		1890-1906

		6177		Diapasó amb caixa de ressonància		1		1										Fusta i ferro		1880-1906

		6060		Aparell de reflexió de la llum		1				1						1		Vidre, llautó, coure		1907-1920		ÒPTICA

		6061		Espectroscopi				1		1		1						Vidre, llautó, ferro		1864-1906				Franz Scmidt&Haensch/Belín, Alemanya

		6063		Espectroscopi				1		1		1						Vidre, llautó, ferro		1864-1906				Franz Scmidt&Haensch/Belín, Alemanya

		6064		Espectroscopi				1		1		1						Vidre llautó, ferro		1864-1906				Franz Scmidt&Haensch/Belín, Alemanya

		6065		Escala de buit		1		1				1				1		Vidre , metall, fusta		1907-1925

		6066		Disc cromàtic de Newton		1		1								1		Fusta, ferro, coure		1930-1950

		6068		Aparell de Silbermann				1				1				1		Vidre, metall, fusta		1880-1906

		6069		Periscopi						1		1						Vidre,llautó		1907-1925

		6070		Microscopi				1		1		1						Vidre,llauto, ferro		1880-1906				Carl Zeiss/Jena, Alemanya

		6071		Microscopi				1		1		1						Vidre llautó, ferro		1880-1906				Carl Zeiss/Jena, Alemanya

		6072/6073		Microscopis				1		1		1						Vidre,llautó, ferro		1880-1906				Carl Zeiss/Jena, Alemanya

		6074		Micròtom												3		Fosa, acer, acer niquelat		1895-1920				Carl Zeiss/Jena, Alemanya

		6075		Polarímetre de reflexió o microscopi polaritzador				1		1		1				1		Vidre, llautó, ferro, espat d'Islàndia( calcita)		1885-1906

		6076		Sacarímetre de Laurent				1		1		1				1		Vidre, llautó, ferro, espat d'Islàndia( calcita)		1880-1906

		6079		Placa d'escletxa(accessori  del banc òptic)		1				1								Llautó fusta		1890-1925

		6080		Heliòstat		1				1		1						Vidre, llautó, fusta		1880-1906

		6083		Refractòmetre d'Abbe						1		1						Vidre i llautó		1880-1906				Carl Zeiss/Jena, Alemanya

		6091		Rodet de Rühmkorff		1				1						1		Llautó, fusta i coure		1885-1915				Ferdinan Ernecke/ Berlín, Alemanya

		6124		Col.limador o accessori d'un banc òptic		1				1		1						Vidre, llautó fusta		1907-1920

		6125		Prisma				1				1						Vidre i ferro		1880-1906

		6126		Lent cilíndrica orientable						1		1						Vidre i llautó		1890-1925

		6127		Diafragma fix						1		1						Vidre i llautó		1890-1925

		6128		Lent convergent(accessori de banc òptic)		1				1		1				1		Vidre,planxa, llautó, fusta		1890-1925

		6129		Lent divergent(accessori de banc òptic)		1				1		1				1		Vidre,planxa, llautó, fusta		1890-1925

		6131		Lent convergent						1		1						Vidre, llautó		1890-1925

		6132		Làmina plano-paral.lela						1		1						Vidre llautó		1890-1325

		6418		Prisma buit d'angles variables				1		1		1				1		Vidre, llautó, ferro, porcellana		1907-1920

		6084		Electroscopi de pans d'or						1		1						Vidre, llautó		1940-1960		ELECTRICITAT

		6085.2		Puntes elèctriques						1		1						Vidre, llautó		1900-1925

		6085		Ampolla de Leiden d'armadures mòbils						1		1						Vidre, llautó		1880-1906

		6088		Espinteròmetre						1						1		Llautó i paper		1907-1920

		6089		Làmpada d'arc voltaic		1				1						1		Fusta, llautó. Carbó		1885-1906				Ferdinan Ernecke/ Berlín, Alemanya

		6102		Galvanòmetre		1				1		1				2		Vidre,llautó, fusta, fil, coure		1853-1909				Elliot Brothers/ Londres,Anglaterra

		6092		Disc de llamps de Rossetti						1		1				1		Vidre, llautó estany		1880-1906

		6094		Pila de Grenet						1		1				2		Vidre, llautó, zinc, carbó		1880-1906

		6096		Roda de Barlow		1				1						1		Fusta, llautó, coure		1885-1915

		6097		Acumulador(seccionat)												4		Planxa cromada, baquelita, níquel cadmi		1901-1915				Edison Storage Battery Company/New Jersey,EUA

		6098		Bobina amb taulell		1										1		Fusta, coure		1880-1906

		6099		Bobina d'inducció variable		1				1						1		Llautó, fusta, coure		1890-1920

		6100		Màquina de Clarke		1		1								1		Fusta, ferro, coure		1870-1925

		6101		Aparell de corrents paral.lels		1				1						1		Llautó, fusta, coure		1880-1906

		6090		Làmpada d'arc voltaic		1		1								1		Fusta, ferro, coure		1930-1950

		6103		Galvanòmetre de mirall		1				1		1				2		Vidre, llautó, fusta, fil, coure		1853-1909				Elliot Brothers/ Londres, Anglaterra

		6104/10510		Piles termoelèctirques						1						3		Llautó, fil, bismut, antimoni		1885-1906				Eliot Bros/ Londres, Anglaterra

		6105		Radiòmetre o bolòmetre( resitencia elèctrica)				1		1		1						Vidre , llautó ferro		1907-1930

		6106		Radiòmetre(pila termoelèctrica)						1						1		Llautó, plom		1877-1921				J.Carpentier/ Paris, França

		6108		Aparell d'inducció de conductors flexibles		1		1		1						1		Llautó, fusta, ferro, coure		1880-1906

		6115		Dinamo i motor elèctric		1		1		1						1		Llautó, fusta, ferro, coure		1907-1906

		6116		Magneto Dixie		1		1								1		Fusta, ferro, coure		1900-1930				Dixie/EUA

		6122		Pont de Weatstone		1				1						1		Llautó fusta coure		1926-1950				Espasa Calpe Sociedad Anònima/Madrid

		6137		Bruixola amb rosa dels vents				1		1						1		Paper, llautó, ferro		anterior 1906				A.Rossell/ Barcelona

		6140		Quadre elèctric de mesura		1				1						2		Fusta, llautó, coure paper		1900-1930				SIFAM-Blufton/ França-EUA

		6167		Electròfor				1		0		1						Vidre, ferro, llautó		1906-1920

		6171		Molinet elèctric		1				1								Llautó, fusta		1907-1920

		6173		Rodet de Rühmkorff		1				1								Fusta, llautó, coure		1907-1920

		6198		Màquina delèctrica de Whimshurst		1		1		0				1		1		Plàstic, metall, fusta		1940-1960
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						1907-1920

		6001		Palanca		1907-1935

		6002		Politges i ternals		1880-1906

		6003		Cargol i rosca		1907-1940

		6008		Engranatge		1950-1965

		6009/6414		Plans inclinats		1907-1920

		6010		Sistema en equilibri base de suport		1890-1920

		6011		Balança de Roberval		Voltant 1900

		6012		Romana		1880-1906

		6013		Balança de moment		1907-1930

		6014		Conjunt d'equilibri de forces		1907-1920

		6015		Braç regulable		1907-1920

		6017		Sistema en equilibri pont de suport		1907-1925

		6043		Piròmetre de quadrant		1907-1925

		6077		Duròmetre		1907-1920

		6021-6022		Disc de centrifugació i aparells acessoris		1907-1920

		6197-6200		Taula de xoc de boles		1907-1920

		6006		Càbria		1880-1906

		6038		Pèndol de Foucault		1890-1920

		6018		Tub de pluja de Diana		1907-1930

		6023		Aparell de Pascal		1880-1906

		6019		Ludió o Diablet de Descartes		1840-1875				A. Picart/ Paris, França

		6024		Premsa hidràulica		1880-1906

		6025		Vasos comunicants		1907-1920

		6026		Cargol d'Arquimedes		1920-1945

		6028.1		Tubs capil.lars		1920-1950

		6029		Endosmòmetre de Dutrochet		1880-1906

		6030		Màquina pneumàtica amb barometre aneroide		1907-1920

		6036		Hemisferis de Magdeburg		1880-1906

		6037		Timbre en el Buit		1900-1925

		6182		Higròmetre de cabel i termòmetre		1907-1920

		10509		Higròmetre mesurador de la humitat		1907-1930

		6429		Font intermitent		1880-1906

		10506		Baròmetre de sifó		1853-1906

		10507		Baròmetre de columna		1910-190/1946-1970				Elliot Brothers/ London, Anglaterra

		10508		Manòmetre de columna		1880-1906

		6407		Vidre, llautó, fusta, ferro		1910-1930

		6034		Vas de Tàntal o sifó intermitent		1930-1955

		6040		Aparell de Charles		1885-1910

		6041		Bomba aspirant		1930-1950

		6112		Mira d'observació d'una gota		1907-1920

		6044		Anella de Gravesande		1907-1920

		6045		Bomba de vapor		1890-1920

		6046		Màquina de vapor caldera i xemeneia		1864-1906				Franz Schmidt&Haensch/Berlin, Alemanya

		6062		Espectroscopi		1905-1930

		6093		Tubs de raigs catòdics		1907-1920

		6095		Transformador de Tesla		1880-1906

		6111		Agulla estàtica		1907-1930

		6133		Cremador de quinqué		1875-1890				E.Ducretet&cie/ Paris,França

		6138		Goniòmetre o mesurador d'angles

		6152		Banc òptic i llanterna		1875-1890				E.Ducretet&cie/ Paris,França

		6138		Goniòmetre o mesurador d'angles		1907-1925				Carl Zeiss/Jena, Alemanya

		6152		Banc òptic i llanterna		1880-1906

		6172		Bruixola		1880-1920

		6190-6190,2		Telègraf elèctric		1880-1906

		6414		Tambor de Tyndall		1880-1906

		6149		Màquina pneumàtica		1880-1906

		6164		Banc ôptic		1879-1920				Leybold's Nachfolger/ Colònia, Alemanya

		6048		Timbre de Savart amb ressonador		1885--1915				Ferdinan Ernecke/ Berlín, Alemanya

		6049		Orgue experimental		1880-1906				Ferdinan Ernecke/ Berlín, Alemanya

		6050		Sirena de Cagniard		1905-1930

		6051-6054		Plaques vibrants o de Chladni		1880-1906				Max Kohl/Chemnitz,Alemanya

		6055		Diapasó amb caixa de ressonància		1879-1906				Leybold's Nachfolger/ Colònia, Alemanya

		6058		Reproductor d'ones transversals		1890-1906

		6059		Vasos de flames cantants o química harmònica		1880-1906

		6177		Diapasó amb caixa de ressonància		1907-1920

		6060		Aparell de reflexió de la llum		1864-1906				Franz Scmidt&Haensch/Belín, Alemanya

		6061		Espectroscopi		1864-1906				Franz Scmidt&Haensch/Belín, Alemanya

		6063		Espectroscopi		1864-1906				Franz Scmidt&Haensch/Belín, Alemanya

		6064		Espectroscopi		1907-1925

		6065		Escala de buit		1930-1950

		6066		Disc cromàtic de Newton		1880-1906

		6068		Aparell de Silbermann		1907-1925

		6069		Periscopi		1880-1906				Carl Zeiss/Jena, Alemanya

		6070		Microscopi		1880-1906				Carl Zeiss/Jena, Alemanya

		6071		Microscopi		1880-1906				Carl Zeiss/Jena, Alemanya

		6072/6073		Microscopis		1895-1920				Carl Zeiss/Jena, Alemanya

		6074		Micròtom		1885-1906

		6075		Polarímetre de reflexió o microscopi polaritzador		1880-1906

		6076		Sacarímetre de Laurent		1890-1925

		6079		Placa d'escletxa(accessori  del banc òptic)		1880-1906

		6080		Heliòstat		1880-1906				Carl Zeiss/Jena, Alemanya

		6083		Refractòmetre d'Abbe		1885-1915				Ferdinan Ernecke/ Berlín, Alemanya

		6091		Rodet de Rühmkorff		1907-1920

		6124		Col.limador o accessori d'un banc òptic		1880-1906

		6125		Prisma		1890-1925

		6126		Lent cilíndrica orientable		1890-1925

		6127		Diafragma fix		1890-1925

		6128		Lent convergent(accessori de banc òptic)		1890-1925

		6129		Lent divergent(accessori de banc òptic)		1890-1925

		6131		Lent convergent		1890-1325

		6132		Làmina plano-paral.lela		1907-1920

		6418		Prisma buit d'angles variables		1940-1960

		6084		Electroscopi de pans d'or		1900-1925

		6085.2		Puntes elèctriques		1880-1906

		6085		Ampolla de Leiden d'armadures mòbils		1907-1920

		6088		Espinteròmetre		1885-1906				Ferdinan Ernecke/ Berlín, Alemanya

		6089		Làmpada d'arc voltaic		1853-1909				Elliot Brothers/ Londres,Anglaterra

		6102		Galvanòmetre		1880-1906

		6092		Disc de llamps de Rossetti		1880-1906

		6094		Pila de Grenet		1885-1915

		6096		Roda de Barlow		1901-1915				Edison Storage Battery Company/New Jersey,EUA

		6097		Acumulador(seccionat)		1880-1906

		6098		Bobina amb taulell		1890-1920

		6099		Bobina d'inducció variable		1870-1925

		6100		Màquina de Clarke		1880-1906

		6101		Aparell de corrents paral.lels		1930-1950

		6090		Làmpada d'arc voltaic		1853-1909				Elliot Brothers/ Londres, Anglaterra

		6103		Galvanòmetre de mirall		1885-1906				Eliot Bros/ Londres, Anglaterra

		6104/10510		Piles termoelèctirques		1907-1930

		6105		Radiòmetre o bolòmetre( resitencia elèctrica)		1877-1921				J.Carpentier/ Paris, França

		6106		Radiòmetre(pila termoelèctrica)		1880-1906

		6108		Aparell d'inducció de conductors flexibles		1907-1906

		6115		Dinamo i motor elèctric		1900-1930				Dixie/EUA

		6116		Magneto Dixie		1926-1950				Espasa Calpe Sociedad Anònima/Madrid

		6122		Pont de Weatstone		anterior 1906				A.Rossell/ Barcelona

		6137		Bruixola amb rosa dels vents		1900-1930				SIFAM-Blufton/ França-EUA

		6140		Quadre elèctric de mesura		1906-1920

		6167		Electròfor		1907-1920

		6171		Molinet elèctric		1907-1920

		6173		Rodet de Rühmkorff		1940-1960

		6198		Màquina delèctrica de Whimshurst





Procedencia objetos

		Procedencia  extranjera

		Procedencia española

		Procedencia desconocida



PROCEDENCIA OBJETOS
MENTORA ALSINA

16

2

102



Fabricantes

		A. Picart		A. Picart		A. Picart		A. Picart		A. Picart

		Elliot Brothers		Elliot Brothers		Elliot Brothers		Elliot Brothers		Elliot Brothers

		Franz Schmidt&Haensch		Franz Schmidt&Haensch		Franz Schmidt&Haensch		Franz Schmidt&Haensch		Franz Schmidt&Haensch

		E.Ducretet&cie		E.Ducretet&cie		E.Ducretet&cie		E.Ducretet&cie		E.Ducretet&cie

		Carl Zeiss		Carl Zeiss		Carl Zeiss		Carl Zeiss		Carl Zeiss

		Leybold's Nachfolger		Leybold's Nachfolger		Leybold's Nachfolger		Leybold's Nachfolger		Leybold's Nachfolger

		Ferdinan Ernecke		Ferdinan Ernecke		Ferdinan Ernecke		Ferdinan Ernecke		Ferdinan Ernecke

		Max Kohl/Chemnitz		Max Kohl/Chemnitz		Max Kohl/Chemnitz		Max Kohl/Chemnitz		Max Kohl/Chemnitz

		Edison Storage Battery Company		Edison Storage Battery Company		Edison Storage Battery Company		Edison Storage Battery Company		Edison Storage Battery Company

		J.Carpentier		J.Carpentier		J.Carpentier		J.Carpentier		J.Carpentier

		Dixie		Dixie		Dixie		Dixie		Dixie

		Espasa Calpe Sociedad Anònima		Espasa Calpe Sociedad Anònima		Espasa Calpe Sociedad Anònima		Espasa Calpe Sociedad Anònima		Espasa Calpe Sociedad Anònima

		A.Rossell		A.Rossell		A.Rossell		A.Rossell		A.Rossell

		SIFAM-Blufton		SIFAM-Blufton		SIFAM-Blufton		SIFAM-Blufton		SIFAM-Blufton



FABRICANTES

1

0

4

4

0

5

4

0

5

2

0

2

6

0

2

0

16

2

0

2

4

120

0

102

1

1

1

1

1

1

1



Hoja3

		A. Picart		1		Francia		4

		Elliot Brothers		4		Inglaterra		5

		Franz Schmidt&Haensch		4		Alemania		5

		E.Ducretet&cie		2		EUA		2

		Carl Zeiss		6		España		2		Procedencia  extranjera		16

		Leybold's Nachfolger		2						Procedencia española		2

		Ferdinan Ernecke		4				120		Procedencia desconocida		102

		Max Kohl/Chemnitz		1

		Edison Storage Battery Company		1

		J.Carpentier		1

		Dixie		1

		Espasa Calpe Sociedad Anònima		1

		A.Rossell		1

		SIFAM-Blufton		1





Hoja3

		



Fabricantes



Hoja4

		





Hoja5

		







3. Accions a nivell de l’objecte. Avaluació de riscs.

• Control T/H.R
• Control UV

CONSERVACIÓ PREVENTIVA



CONSERVACIÓ PREVENTIVA

Carro de combat Mephisto.1918
Museu de Queensland, 
Brisbane.Astralia



CONSERVACIÓ PREVENTIVA

• Control contaminants



CONSERVACIÓ PREVENTIVA

• Control de plagues



• Acció humana



• Millora sistemes d’emmagatzematge.



• Millora sistemes d’emmagatzematge.

• Funcionalitat.
• Accessibilitat.
• Fer consultables les col·leccions.
• Preservació.
• Seguretat.





CONSERVACIÓ CURATIVA

• Segons l'ICOM, la conservació curativa son totes aquelles accions sobre un objecte o un 
conjunt d'objectes que serveixin per aturar els processos que el fan malbé provocant un estat 
de debilitat notable.

Algunes accions directes podrien ser:

• Neteges periòdiques: mecànica, química , ultrasons, làser,etc.
• Consolidacionsestructurals: soldats,enganxat,reconstruccions,etc.
• Estabilització amb extraccions clorurs, estabilitzadors òxids, capes de 

protecció i emmagatzematge sense oxigen,etc.



CONSERVACIÓ CURATIVA



CONSERVACIÓ CURATIVA



RESTAURACIÓ

Intervencions directes sobre 
l’objecte

Documentació 
gràfica i escrita 

justificant l’acció

Sota la supervisió 
d’un 

conservador-
restaurador

Intervenció ha de 
ser reversible i el 
màxim de neutre 

possible.

•Incloure el 
manteniment 

posterior.





RESTAURACIÓ

1.Intervenció de 
restauració 
arqueològica/estructural.

1.Intervenció estètica.

Intervencions funcional.



RESTAURACIÓ
EXISTEIXEN POCS ESTUDIS ESPECÍFICS 
SOBRE LA CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ 
DE PATRIMONI INDUSTRIAL I TÈCNIC.

PROBLEMÀTIQUES ESPECÍFIQUES

AUTENTICITAT I INTERCANVIABILITAT
FUNCIONALITAT

OBSOLESCÈNCIA

NO EXISTEIX FORMACIÓ ESPECÍFICA



RESTAURACIÓ

• Estudi del material
Cada objecte deriva de diferents períodes històrics i té diferents manufactures depenent 
de l’origen i de l’ús.
Els ferros industrials tenen característiques específiques: producció en alts forns a major 
temperatura, fabricació a gran escala i temporalitat.



RESTAURACIÓ

• Estudi de l’objecte i la seva funcionalitat.



RESTAURACIÓ

• Desmuntatge. Creació d’un manual de desmuntatge, enumeració de peces i carències.



RESTAURACIÓ

• Exposició i funcionament.



MANTENIMENT

Neteja amb aspirador i paper per les zones greixoses.
Engreixar amb oli SAE10.
Hi ha 7 engreixadors en forma de dipòsit i forats en les peces mòbils.
Buidar les safates d’oli del terra que estiguin plenes i llençar-lo per a reciclar.

RESTAURACIÓ



mgualv@gencat.cat
Grup facebook: Restauració i conservació de patrimoni 

industrial MNACTEC
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