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APARATURA DO KONSERWACJI OBRAZÓW NA DREWNIE

Obrazy na deskach klejone są częstokroć z dwóch lub więcej części. Osła
bienie kleju na skutek niekorzystnych zmian atmosferycznych lub procesów  
pleśniowych jest powodem rozklejania się i pękania podobrazia. Deski pękają 
również niejednokrotnie od urazów mechanicznych. W następstw ie takich roz- 
klejeń lub pęknięć, o ile różny układ słojów na poszczególnych deskach po
woduje, pod w pływ em  działań atmosferycznych, różne zmiany napięć i od
prężeń drewna, na każdej części tablicy mogą wystąpić niejednakowe de
formacje. Deformacje te są tym większe im dłużej spękany obraz pozostaje 
nie sklejony i im dłużej działają na niego nieodpowiednie warunki atm osfe
ryczne (ryc. 1). Nieraz popękany obraz, na skutek bardzo znacznych różno
rodnych wTypaczeń poszczególnych desek, jest w ybitnie trudny do zakonser
wowania i po sklejeniu występują na nim uskoki m iędzy deskami. Czasami 
na tym samym sklejeniu kilka razy zmieniają się uskoki jednej deski w  sto
sunku do drugiej, zwłaszcza jeżeli obraz jest w iększych rozmiarów i składa 
się z m asywnych desek różnej grubości. Na tablicy nie popękanej poszczególne 
deski, nawet o wyraźnie przeciwstawnym układzie słojów drewna, wykonują 
ruchy wzajem nie przyhamowane, które wpływają na odpowiedni układ, cza
sem bardzo subtelnych falistości powierzchni starego obrazu, które odzwier
ciedlają użyty materiał drzewny i długą historię w pływ ów  klimatycznych.

W ynaleziony aparat pozwala nie tylko na szybkie i wygodne klejenie spę
kanych i różnie zdeformowanych części obrazu, elim inując jakiekolwiek usko
ki między poszczególnymi deskami, lecz również gwarantuje zachowanie 
autentyczności powierzchni zabytku. Jest to metoda całkow icie odmienna od 
mechanicznego sprasowania obrazu, lub przenoszenia w arstw y farby, posia
dającej różnie wykształconą siatkę spękań i falistości powierzchni na nową 
równą płytę ze sklejki lub tworzywa sztucznego.

Aparat opracowany przez autora w 1947 roku, został wykonany przez w a
w elskie pracownie precyzyjne — stolarską i mechaniczną — w 1950 r. Aparat 
składa się z ogromnej pionowej prasy z twardego drewna, poziomej konstruk
cji ramowej z listew  drewnianych i żelaznych ułożonych na dwóch kobyłkach, 
wreszcie z ruchomych ścisków żelaznych. Wymiar aparatu w środku: dłu
gość 298 cm, szerokość 173 cm i wysokość 170 cm. (ryc. 2).

Konserwację obrazu przeprowadza się w następujący sposób (ryc. 3, 4): dwie 
części pękniętego i spaczonego obrazu układa się poziomo na regulowanym
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Ryc. 1. Na skutek zeschnięcia się drewna, różnica poziomu obrazu w miejscu pęknięcia
ponad 2 cm. (Fot. R. Kozłowski)

rusztowaniu w środku prasy w taki sposób, żeby pęknięcie biegło wzdłuż ra
mion prasy. W yrównania uskoków na krawędziach desek w miejscu k leje
nia dokonuje się za pomocą pionowych ruchomych ścisków (regulowanych 
przez wykręcanie lub wkręcanie jednej części w drugą). Ustawia się m iano
wicie ściski na zdeformowanych brzegach desek w odpowiednich miejscach, 
opierając o górne ramię prasy. Takie same ściski ustawia się pod obrazem, 
opierając o odwrocie deski i dolne ram ;ę prasy. Za pomocą powiększania lub 
zmniejszania długości ścisków, a tym samym naciskania na brzegi desek od 
góry lub dołu, uzyskuje się dopasowanie krawędzi obu części obrazu. Inne ru
chome ściski o układzie poziomym, zaczepione naprzeciw siebie na żelaznych 
płaskownikach poziomej konstrukcji ramowej, spełniają funkcję ścisków sto
larskich łączących dwie części obrazu w jedną całość (po uprzednim powlecze
niu klejem  pęknięcia podobrazia). Po sklejeniu dwóch części i wyschnięciu  
kleju, montuje się w identyczny sposób następną deskę. Dokładne dopaso
wanie powierzchni tablicy w miejscu klejenia od strony farby uzyskuje się 
za pomocą skośnego oświetlenia obrazu, które w ykrywa najmniejszy uskok 
m iędzy deskami.

Środkowa część aparatu (sama prasa) nadaje się jeszcze do innych zabie
gów konserwatorskich (ryc. 5). Po ustawieniu na dolnym ramieniu prasy do
datkowej konstrukcji drewnianej, składającej się z kilku podstawek i ta
blicy lipowej, można w bardzo w ygodny sposób naklejać na odwrocie obrazu 
parkiety za pomocą ścisków pionowych, opieranych o górne ramię prasy. Tę 
adaptację aparatury wykorzystać można również do przyklejania odpadają
cych fornirów, inkrustacji, części rzeźb itp.
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Ryc. 2. Aparat do klejenia pękniętych i spaczonych obrazów na drewnie. (Fot. R. Ko
złowski)

Шттщтт Я
Ryc. 3. Środkowa część aparatu wraz z klejonym obrazem widziana z góry. (Fot.

R. Kozłowski)
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Ryc. 5. Adaptacja aparatu do naklejania parkietu. (Fot. R. Kozłowski)

Rye. 4. Sklejenie bardzo mocno zdeformowanego pęknięcia na obrazie dużego wy
miaru. (Fot. R. Kozłowski)



Ryc. 6. Zniszczenie obrazu nieodpowiednią konstrukcją parkietową. 
Lucas Cranach — zbiory sztuki na Wawelu. (Fot. R. Kozłowski)

'NOWY MODEL PARKIETU

W zasadzie należy unikać parkietowania obrazów na deskach o ile odwro
cia ich nie były strugane tak, że posiadają one autentyczną strukturę drew 
na. N ow y model parkietu okazał się jednak bardzo przydatny dla obrazów  
nie mających już autentycznej powierzchni na odwrociu, których deski są
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Ryc. 7. Nieodpowiednia konstrukcja parkietowa hamująca zbyt 
duże ilości słoi drewna. (Fot. R. Kozłowski)

mocno ścienione przez zestruganie i zaopatrzone w nieodpowiednie konstruk
cje parkietowe, przyczyniające się do destrukcji obrazu. W tych wypadkach  
okazało się słuszne usunięcie nieodpowiednich konstrukcji i zastąpienie ich 
takim i, które gwarantują w łaściwą konserwację podobrazia.

71



Ryc. 8. Obraz o ukośnym układzie słoi drewna. Pęknięcie powstało 
na skutek złej konstrukcji na odwrocie. Wiek XVI, szkoła nider- 
landzko-niemiecka — zbiory sztuki na Wawelu. (Fot. R. Kozłowski)

Nieodpowiednie konstrukcje parkietowe podzielić można na dwie zasad
nicze grupy: pierwsza — dawnego typu (ryc. 6, 7): zbyt szerokie listw y przy
klejane, unieruchamiają dużą część powierzchni podobrazia, co w konse
kwencji powoduje w  czasie suszy pękanie deski przy krawędziach przykle
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jonych listew . Druga grupa — parkiety normalne, a nawet nowoczesne, o w ą
skich i wysokich listewkach przyklejanych, lecz umocowane do desek, które 
mają faliste lub ukośnie idące słoje drewna. Nawet najwęższe listew ki przykle
jane, jeżeli są ułożone schematycznie, równolegle do boków deski, przecinają du
żą ilość słoi drewna, a więc je unieruchamiają. Rezultat jest taki jak przy par
kietach szerokich dawnego typu, m ianowicie, że przy zbyt małej wilgotności

Ryc. 9. Odbite promienie ultrafioletu wykrywają faliste pęknięcia deski idące za kie
runkiem słoi drewna. Pęknięcia powstały na skutek wadliwej konstrukcji parkietu. 

Wiek XVII, szkoła flamandzka — zbiory sztuki na Wawelu. (Fot. R. Kozłowski)

względnej powietrza, gdy deska musi bardziej się skurczyć, unieruchomione 
na w iększej powierzchni słoje drewna powodują pękanie deski. W tych w y
padkach występują bardzo charakterystyczne pęknięcia biegnące wzdłuż słoi 
drewna. Wskazują one dobrze gdzie należało umocować uprzednio przykle
jane listew ki i jakiego kształtu (ryc. 8, 9).
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Ryc. 10. Spaczenie obrazu na skutek zeschnięcia się drewna i użycia 
nieodpowiedniego gatunku deski, wyciętej daleko od środka pnia. 
Krąg Pontorma — zbiory sztuki na Wawelu. (Fot. R. Kozłowski)

Nowy rodzaj parkietu opracowany został w łaśnie na podstawie obserwacji 
uszkodzonych obrazów, posiadających nieodpowiednie, stereotypowe parkiety 
albo falisty  czy ukośny układ słojów drewna. Pęknięcia na tych obrazach 
biegły zawsze zgodnie z falistym  lub ukośnym kierunkiem  słojów drewna.

Parkiet wykonuje się w następujący sposób (ryc. 10): na odwrocie m aluje
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Ryc. 11. Zaznaczenie linii parkietu według słoi drewna. (Fot. R. Ko
złowski)

Bię kredą bez spoiwa rysunek parkietu zgodnie z kierunkiem  słojów drewna 
(ryc. 11). Z kolei przenosi się rysunek na kalkę (ryc. 12), a następnie na prze
znaczone na parkiet odpowiednie kawałki drewna, sklejone w jedną tabliczkę 
(ryc. 13). Na poszczególnych kawałkach drewna powinien być w miarę moż
ności, uw zględniony kierunek słojów, zgodnie z odpowiednim miejscem na 
obrazie. Od strony spodniej wycina się odpowiednie rowki na poprzeczne
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Ryc. 12. Schemat parkietu. (Fot. R. Kozłowski)

listew ki ruchome (ryc. 14), następnie wycina się wszystkie listew ki, które mają 
być klejone, numeruje się je i nakleja według rysunku na odwrocie tablicy  
(ryc. 15).

Obrazy, które z powodów wym ienionych w poprzednim artykule powinny 
posiadać ustabilizowaną deformację, zabezpiecza się parkietem naklejonym  
na podparkiecie, tj. na rodzaj fundamentu wyrównującego zaklęsłość deski 
(ryc. 16).
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Ryc. 14. Wycięcie na odwrocie żłob
ków dla listewek ruchomych. (Fot. 

R. Kozłowski)

Ryc. 13. Naniesienie rysunku poszcze
gólnych listewek na sklejone dębowe 
deseczki o odpowiadającym słoju 

drewna. (Fot. R. Kozłowski)
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Ryc. 16. Konstrukcja parkietowa stabilizująca daformację drewna. (Fot. R. Kozłowski)
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Rye. 15. Naklejony parkiet. (Fot. R. Kozłowski)


