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IRENEUSZ PLUSKA

CZĘŚCIOWE USUNIĘCIE 
ZNISZCZONEGO DREWNA RZEŹBY POLICHROMOWANEJ 
I ZASTĄPIENIE GO SKORUPĄ Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Zagadnienie struk tu ralnego  wzmocnienia drew
na rzeźby o odporności mechanicznej osłabio
nej w skutek niszczącego działania czynników 
biologicznych, fizycznych czy* chemicznych nie 
zostało dotychczas w pełni rozwiązane. Szcze
gólną trudność spraw ia drew no o dużym  stop
niu zniszczenia. S tarano się zatem na  konkret
nym  obiekcie — figurze św. Anny ze Szczyt
nej Śląskiej — opracować metodę, k tóra po
zwoliłaby na częściowe usunięcie sproszkowa
nego drew na rzeźby i zastąpienie go wzmac
niającym  tworzywem  sztucznym  к

W yjątkowo zniszczone drew no rzeźby nie po
zwalało na żaden ze znanych sposobów im pre
gnacji (il. 1 ). N iektóre fragm enty by ły  zdefor
mowane pod w pływem  swego ciężaru. Przy 
lekkim nacisku palcem drew no uginało się 
i wgniatało, w licznych zaś miejscach w arstw a 
polichromii zapadała się. Drewno było mięk
kie jak gąbka, pełne trocin, pyłu i łatw o się 
kruszyło. W tej sy tuacji zdecydowano się na 
usunięcie sproszkowanego drew na i zastą
pienie go nowym podłożem, które spełniałoby 
równocześnie rolę konstrukcyjną i nośną rzeź
by. Metoda ta zmienia częściowo technologicz
ną jedność dzieła, ale zastosowanie jej było 
jedyną możliwością uratow ania zabytku w y
sokiej wartości od niew ątpliw ej zagłady. Za
bieg ten nie zmienił zresztą pod żadnym  
względem formy, a tym  samym  w aloru wizu
alnego obiektu.

Metodę tę  można stosować jedynie przy bar
dzo zniszczonych obiektach, gdzie im pregnacja 
nie dałaby pomyślnych rezultatów . Nie jest 
ona zresztą jedyną i ostateczną, jest raczej sy
gnałem zwracającym  uwagę na możność za
stąpienia w niektórych szczególnych przypad
kach metod im pregnacji drew na (często nie

skutecznych) innym i m etodam i i na możność 
szerszego stosowania niektórych zdających 
egzamin w konserw acji zabytków, tworzyw 
sztucznych.

ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI RZEŹBY

Jednym  z najw ażniejszych zabiegów poprze
dzających czynność w ydrążania w nętrza było 
zabezpieczenie powierzchni i bryły rzeźby. 
Zabezpieczeniem tym  powinna być form a dla 
w arstw  zaprawy, srebrzeń, farby i modelowa
nia, wykonana z takiej masy, która nie będzie 
łatwo usuwalna przez środek stosow any do 
utw ardzania w nętrza rzeźby. Forma ta musi 
również spełniać rolę nośnika. W celu w yty
powania masy, jaką m iała być zabezpieczona 
powierzchnia rzeźby, wykonano kilka prób 
na małych fragm entach zabytkowego drew na. 
Za najbardziej odpowiednią uznano masę stea- 
rynowo-parafinową, m ającą dość dużą tw ar
dość i w ytrzym ałość mechaniczną. Dodatkową 
jej zaletą jest bezbarwność (nie powoduje żad
nych zmian kolorystycznych na powierzchni 
rzeźby). Poza tym  nie penetru je  ona w głąb 
farb  i zapraw, zastygając natyćhm iaśt po ze
tknięciu się z chłodną powierzchnią rzeźby. 
Elim inuje się więc zbytnie przetłuszczenie 
w arstw , zapraw i farb. Masę stearynow o-pa- 
rafinową (w stosunku 1 :1 ) podgrzano w naczy
niu w łaźni wodnej do konsystencji płynnej 
i rozprowadzono starann ie  pędzlem na po
w ierzchni rzeźby. N astępnie wtopiono w nią 
gorącym kauterem  kaw ałki gazy (pasy około 
10X5 cm). W trakcie wprasowywania gazy 
w masę zwrócono szczególną uwagę na usunię
cie wszelkich pęcherzyków powietrza, prze
szkadzających dokładnem u przyleganiu gazy 
do powierzchni polichromii. Powodzenie tej 
czynności zależało przede wszystkim od do-

1 Temat niniejszego artykułu był zasadniczym  pro
blem em  pracy dyplom ow ej pt. K onserw acja  rzeźb y  
drew n ia n e j , polichrom ow anej św. Anna z  r. 1729 
Michała Klahra starszego. Fragment ołtarza pod w e 
zw an iem  św. Józefa w  kościele paraf ia lnym  w  S z c z y t 

nej Ś ląskiej,  w ykonanej na Studium  K onserw acji 
D zieł Sztuki przy A kadem ii Sztuk Pięknych w  K ra
kow ie pod kierunkiem  doc. Zofii M e d w e c k i e  j; 
konsultacja chem iczna m gr inż. Roman B i l i ń s k i .
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Figura św. A nny ze S zc zy tn e j  Śląskiej.  
Kolejne  e tap y  przeb iegu  konserwacji:  
1. Stan przed konserwacją ,  2. pow ierzch 
nia zabezpieczona masą ste ar y now o -para
finową i gazą, 3. w n ę tr ze  po usunięciu  
zniszczonych partii d rew n a , 4. w n ętrze  
w yłożone w a rs tw ą  troc ino w o -polioctano
wą,  5. w n ętrze  w y k le jo n e  tkaniną szk la 
ną, 6. w n ę trze  w y ło żo n e  w a rs tw ą  troci-  
now o-ep id ianow ą  (w idoczne podzia ły  
asekuracyjne), 7. pow ierzchnia  po zdjęciu  
w a r s tw y  zabezp iecza jące j
St. Ann statue from  S zczy tna  Śląska  —  
Consecutive stages of preserva ting  opera 
tions — 1. Sta te  prior to preservation , 2. 
Surface secured w i th  stearin  4 - lime  
m ixture  and gauze, 3. Interior as seen  
after rem ova l  of d es troyed  w ood m ateria l  
portions, 4. Interior lined w ith  wood  
dust  +  polyace ta te  layer,  5. Interior w ith  
glass f ibre  fabric g lued  on, 6. Interior  
lined w ith  wood dust  +  “Epidian” layer  
(easily  seen m a y  be pro tec t ive  spacings  
b e tw een  the separate  plants),  7. Surface  
with  pro tec tive  layer rem o ved
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kładnego oklejenia powierzchni rzeźby pierw 
szą w arstw ą gazy, gdyż tych części polichro
mii, k tóre oddzieliłyby się podczas wykonania 
zabiegù, nie można by już uratować. Drugą 
w arstw ę gazy przyklejono przez wprowadze
nie na nią pędzlem  płynnej m asy stearynowo- 
parafinow ej. Analogicznie przyklejono trzecią 
w arstw ę gazy. W celu usztyw nienia całej po
włoki zabezpieczającej, jak również chcąc mieć 
możność dowolnego ułożenia obiektu w trak 
cie wydrążania, całą rzeźbę obudowano ru 
sztowaniem z listew drew nianych (il. 2). Przy 
tak  zabezpieczonej rzeźbie można było przy
stąpić do wydrążania zniszczonych partii 
drewna.

USUNIĘCIE PYŁU I W YDRĄŻENIE SPROSZKO
WANEGO DREWNA RZEŹBY

Ponieważ rzeźba była wydrążona od tyłu, nie 
istniała potrzeba przecinania jej w miejscach 
trudnodostępnych. Powierzchnia drew na w y
drążonego korytka rzeźby nie dawała zupeł
nie pojęcia o rzeczywistym  stopniu zniszcze
nia w ew nątrz drew na. Działanie owadów zwy
kle jest mniej dostrzegalne na powierzchni 
drew na. Zły stan rzeźby z łatwością uchodzi 
uwagi dopóki nie odpadną całe partie  drew 
na. Leżącą poziomo rzeźbę drążono nożem a 
rozpulchnioną masę drew na usuwano przez 
wysysanie za pomocą ekśhaustora. Kierowano 
się zasadą pozostawienia około 1 cm w arśtw y 
zniszczonego drew na przy powierzchni za
praw , jednak w niektórych fragm entach, 
szczególnie silnie zżartych przez drewnojady, 
drew no samoczynnie odpadało ukazując za
praw ę (il. 3).

IM PREGNACJA WARSTWY DREWNA POZOSTA
WIONEGO PRZY ZAPRAW IE

Pozostawienie około 1 cm w arstew ki zniszczo
nego drew na miało na celu zachowanie na tu 
ralnego podłoża pod zaprawy, a więc w arstw  
organicznie z sobą związanych. Im pregnacja 
1 cm w arstw y drew na nie nastręcza żadnych 
trudności, ponieważ każdy dobrze dobrany 
im pregnat penetru je  z łatwością w sta
rym  drew nie na tę głębokość. Im pregnację po
stanowiono wykonać wysokocząsteczkowym 
acetalowanym  polioctanem  winylu.

Doświadczenia przeprowadzone przez mgr. inż. 
R. Bilińskiego na dynam om etrze Schoppera 
udowodniły, że wytrzym ałość destruktów  stare
go drew na impregnowanego polioctanem winy
lu wzrosła wybitnie. Naw et do 70% zniszczo
ne, głęboko starte  przez anobium  drewno w y
kazuje po im pregnacji trw ałe wzmocnienie, 
w yrażające się niekiedy kilkunastokrotnie 
większą wytrzym ałością na rozerw anie i zgnie

2 Z alety acetalow anego polioctanu w inylu  jako 
im pregnatu podaje R. B i l i ń s k i  w  artykule 
Ocena przydatności n iektórych  tw o r z y w  w in y lo -
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cenie. Wysokocząs teczko wy acetalow any po
lioctan winylu może być użyty do zabezpie
czenia obiektów narażonych na stały  kontakt 
z parą wodną, a przez dłuższy czas — z wodą 
kroplistą. Cechuje go stabilność wobec wielu 
czynników szkodliwych. Odznacza się odporno
ścią na działanie św iatła słonecznego i nie 
zmienia swych własności pod wpływem ni
skich tem peratur. Można go z powodzeniem 
stosować, gdyż gw arantu je  optym alne wym a
gania 2.

Przed im pregnacją w nętrza rzeźby wykonano 
próby ustalania odpowiedniej koncentracji 
roztworu im pregnacyjnego. N ajbardziej odpo
wiedni okazał się 5%  roztw ór acetalowanego 
polioctanu winylu w acetonie. Użycie acetonu 
jako rozpuszczalnika było celowe ze względu 
na to, że nie powoduje on nadm iernego pęcz
nienia drew na i nie działa u jem nie na warstw ę 
złoceń i srebrzeń. Poza tym  aceton nie roz
puszcza parafiny  i kwasu stearynowego, wcho
dzących w skład powłoki zabezpieczającej po
wierzchnię rzeźby. Im pregnację wykonano w 
następujący sposób: kilkakrotnie nasączano
powierzchnię w arstew ki drew na w ew nątrz 
rzeźby, nakładając roztw ór polim eru pędzlem; 
następnie nakryto  rzeźbę folią igelitową, 
celem przyham owania procesu w yparowania 
rozpuszczalnika, a tym  samym  — przedłuże
nia penetracji im pregnatu w drewno.

WZMOCNIENIE WNĘTRZA RZEŹBY

Po w ydrążeniu rzeźby i zaim pregnowaniu po
zostawionej warstew ki drew na zastąpiono od
rzuconą masę zniszczonego drewna cienką (ok. 
2 cm) skorupą z tworzyw sztucznych. Założo
no, że metoda ta musi być odwracalna, tzn., 
że w każdej chwili skorupę wyścielającą wnę
trze rzeźby można będzie zdjąć bez żadnych 
trudności.

Bezpośrednio na zaim pregnowanym  drewnie 
położono, wyrównującą pory tego drew na, 
warstw ę ok. 0,5 cm grubości z m asy o składzie: 
spoiwo — 50%  acetalow any polioctan winylu 
o ciężarze cząsteczkowym ok. 1 2 0 . 0 0 0  w ace
tonie, jako wypełniacz — trociny z drew 
na lipowego. Masę dokładnie wciskano w po
ry  zaim pregnowanej w arstew ki drewna, uzysku
jąc możliwie najrówniejszą płaszczyźnę (il. 4). 
Celowość użycia acetalowanego polioctanu wi
nylu o tym  stopniu polim eryzacji tłum aczy 
się możliwością ponownego rozpuszczenia go 
po upływie każdego czasu. Im pregnację po
zostawionych partii drew na wykonano rów
nież acetalowanym  polioctanem  winylu. Obie 
te w arstw y — zaimpregnowane drew no i m a
sa w yrów nująca powierzchnie — zostały ho- 
mogenicznie ze sobą związane. Na równą i wy-

w ych  do konserwacji  za b y tk ó w ,  „Ochrona Z abyt
ków ” W arszaw a XIV, (1961), (54—55), s . 811, nr 3—4.



schniętą płaszczyznę z m asy trocinowo-poli- 
octanowej przyklejono 5°/o acetalowanym  
polioctanem winylu tkaninę szklaną w for
mie pasów biegnących po obwodzie w nętrza 
rzeźby3. Pasam i tymi o szerokości około 
1 0  cm (długość zależała od obwodu w nę
trza w danym  miejscu) wyłożono całe wnętrze 
rzeźby (il. 5). W yścielenie w nętrza tkaniną 
z włókien szklanych miało na celu dodatkowe 
wzmocnienie konstrukcji rzeźby, a równocześ
nie miało stanowić w arstw ę izolacyjną pomię
dzy w arstw ą odwracalną trocinowo-poliocta- 
nową, a nieodw racalną trocmowo-epidianową. 
Tkanina szklana nie ma żadnego ujemnego 
działania; zachowuje się w każdym  środowi
sku neutralnie, jest odporna chemicznie, wy
trzym uje niskie i wysokie tem peratury .
\

Sporządzono masę, gdzie spoiwem była żywi
ca epoksydowa Epidian— 5 bez rozpuszczalni
ka (utwardzacz Z -l)4, a wypełniaczem trociny 
lipowe. Masę tę formowano w płytki kw adra
towe lub prostokątne o grubości około P / 2  cm 
i układano we w nętrzu rzeźby na przem ian 
jedną nad drugą, w zależności od wgłębień 
i wypukłości formy. Między płytkam i pozosta
wiono wolne przestrzenie około 2  cm szero
kości, które nazwano „podziałami asekura
cyjnym i” (ił. 6 ). Po stw ardnieniu  p łytek z m a
sy trocinowo-epidianowej puste miejsca w y
pełniono półstałą masą trocinowo-polioctano- 
wą, acetalow any polioctan w inylu z trocina
mi lipowymi. W ten sposób powstała we
w nątrz rzeźby silna mechanicznie w arstw a 
złożona z dwóch rodzajów tworzyw sztucz
nych wzmocnionych tkaniną szklaną. Skorupa 
trocinowo-epidianowa spełnia tu ta j rolę noś
nika i jest głównym elem entem  konstrukcyj
nym  rzeźby. W ydrążoną podstawę rzeźby (co- 
koliik) wypełniono grubszą (ok. 3 cm) w arstw ą

trocinowo-epidianową. Zwiększona nieco gru
bość „skorupy” podstaw y tłum aczy się wzglę
dam i statycznym i.

Tak zbudowane w nętrze rzeźby pozwala na 
kontak t — w razie potrzeby — z im pregno
wanym  drew nem . Proces odwracalności pole
gać będzie na rozpuszczeniu i usunięciu po
działów asekuracyjnych, następnie podm yciu 
rozpuszczalnikiem  i odjęciu p ły tek  trocino- 
wo-epidianowych. Głębsze w arstw y — tka
nina szklana i w arstw a trocinowo-polioctano- 
wa, k tórą jest wyłożona w arstew ka zaim pre
gnowanego drew na — są zupełnie rozpusz
czalne i usuwalne.

ZDEJMOWANIE ZABEZPIECZENIA Z PO 
WIERZCHNI RZEŹBY

P ła ty  trzeciej i drugiej w arstw y gazy z m a
są stabilizująco-zabezpieczającą ostrożnie zdzie
rano z rzeźby. Kaw ałki gazy leżącej bezpośred
nio na polichromii usuwano przez roztapianie 
masy stearynow o-parafinow ej Przy pomocy go
rącego kautera.

ODCZYSZCZENIE POWIERZCHNI RZEŹBY

Podczas odczyszczania powierzchni rzeźby 
zwrócono szczególną uwagę na płynny śro
dek odczyszczający. Musiał to być odczysz- 
czalnik nie rozpuszczający im pregnatu za
w artego w drew nie rzeźby i nie działający 
ujem nie na polichromię, złocenia i srebrze
nia. Powyższe w arunki spełnia benzyna oczy
szczona, która jednocześnie dobrze rozpuszcza 
pozostałą częściowo na powierzchni rzeźby 
masę stearynow o-parafinow ą oraz dokładnie 
zmywa brud (il. 7).

m gr Ireneusz Płusika.

я Tkanina szklana St.21/110 dostarczona przez Łódz
kie Przedsiębiorstw o Zbytu Tkanin T echnicznych  
„Techno zbyt”.
4 C harakterystykę żyw ic syntetycznych podaje W. D 0-

m a s ł o w s k i  i K.  P o w i d z k i  — Badania nad z a 
stosow aniem  ro z tw o ró w  ży w ic  ep o k sydo w ych  do im 
pregnacji d rew na,  „Zeszyty naukow e U niw ersytetu  
im. M. K opernika w  Toruniu”, Toruń 1968, z. 28.

PARTIAL REPLACEMENT OF REMOVED WOOD MATERIAL FROM POLYCHROME 
SCULPTURES WITH PLASTIC SHELL

The subject of preservating operations discussed by 
the author consisted in the polychrom e St. Ann sta
tue from Szczytna Śląska the wood m aterial of 
w hich has been alm ost en tirely  destroyed by lign i
cole insects. The polychrom e surface w as secured  
by glueing on й the threefold  layer of gauze placed  
on a bed prepared from  the stearin -paraffin  m ix tu 
re. Then the decayed wood m aterial w as rem oved  
from the statue’s interior so that only quite thin  
layer of it  has been left im m ediately underneath  
the polychrom e paint coat and in turn saturated w ith  
5 per cent solution of acetal polyvinyl acetate. The 
interior o f statue has been lined w ith  the layer of 
preparation and lim e wood dust m ixed together in 
50 to 50 per cent proportion. For the third tim e the

sam e m edium  has been applied in 5 per cent so
lution for glueing of the glass fibre fabric strips 
w ith w hich  the sta tu e’s interior w as lined.

It deserves to be pointed out that all the above 
three operations are fu lly  reversible. To reinforce 
the w hole the interior w as lined w ith  plates form ed  
of the putty consisting of „Epidian 5” m ixed w ith  
lim e wood dust w hich in case of need m ay be 
easily  rem oved ow ing to the presence of spacings 
especially  left betw een  them . The protective gauze 
layer has been rem oved m echanically  from  p oly
chrom e surfaces and, finally , the w hole cleansed  
thoroughly w ith light petrol.
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