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wierzchni obrazu wokół przecięć, wykonane przed koń
cowym dublowaniem obrazu. Opisany aparat stosowa
ny był z powodzeniem do konserwacji tkanin i pa
pieru.
Jego zastosowanie do przenoszenia malowideł ścien
nych omawia Aleksander Mitka w zamieszczonym niżej 
artykule pod tytułem Zastosowanie przenośnej ap a ra 

tury niskociśnieniowej do transferowania malowideł 
ściennych.
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1 - ZASTOSOWANIE PRZENOŚNEJ APARATUR/ NISKOCIŚNIENIOWEJ DO TRANSFEROWANIA 
MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH. 2 - NADSTAWKA NISKOCIŚNIENIOWA DO STOŁU PRÓŻNIOWE
GO. 3 - ZASTOSOWANIE RAMY SIATKOWEJ DO PRAC Z MINIATUROWYM APARATEM NI
SKOCIŚNIENIOWYM

1. Skonstruowanie przenośnej apartury niskociśnienio
wej zainspirowało autora artykułu do przeprowadzenia 
prób nad możliwością jej zastosowania przy transfero
waniu malowideł ściennych. Siła przyssania aparatu 
do płata tynku okazała się wystarczająca do przepro
wadzenia zabiegu transferowania. Zastosowano wiele 
różnych materiałów przepuszczających powietrze, ta 
kich jak  tkaniny naturalne, syntetyczne, gąbki itp., 
które spełniają rolę warstwy pośredniej między metalo
wym, perforowanym blatem aparatu (przyssawka), a 
szorstkimi, pofalowanymi tynkami. Istotną zaletą om a
w ianej metody jest możliwość zmniejszenia liczby 
warstw licujących malowidło, zdejmowane metodą stac- 
co, a także wygodne operowanie zdjętym już płatem 
tynku, przyssanym do blatu aparatu. B lat aparatu 
może spełniać także funkcję stołu roboczego, przytrzy
mującego płat w  trakcie opracowywania, zarówno od 
strony lica, jak i odwrocia malowidła.
W  zbudowanym przenośnym aparacie  niskociśnienio
wym (podciśnienie wytwarzane jest przez odkurzacz 
przemysłowy) zasadniczym elementem jest przyssawka 
(fot. 1). D la większych przyssawek przewiduje się za
stosowanie podpór ułatwiających pracę aparatu na 
ścianie oraz zwiększenie liczby odkurzaczy.
W  razie konieczności natychmiastowej interwencji ap a 
rat można użyć nawet bez warstwy licującej.
Próby transferowania tą metodą przeprowadzono na 
makietach malowideł ściennych. Do licowania uprzed
nio utrwalonego malowidła zastosowano jedną w ar
stwę gazy bawełnianej.
W  celu zwiększenia siły przyssania między perforowa
nym blatem aparatu a licem malowidła umieszczono 
wkładki z płótna lnianego i cienkiej gąbki, które oka
zały się najlepsze dla tynków szorstkich i pofalowa
nych.
Dokumentacja fotograficzna ilustruje proces transfero
wania malowidła ściennego (fot. 2).
Przy zdejmowaniu dużych malowideł istnieje koniecz
ność cięcia płata na mniejsze fragmenty.
O p isana  tu metoda została zaprezentowana na wysta
w ie towarzyszącej (Poster Session) podczas Kongresu 
IC O M  w Kopenhadze w 1984 r. Ponieważ urządzenie 
to ma w iele zalet, kontynuowane są badania nad jego 
usprawnieniem. Przeprowadza się próby z zastosowa
niem elastycznego blatu przyssawki w celu zachowania

nieregularności powierzchni malowideł ściennych, a tak
że do prac transferowych wykonywanych techniką 
strappo.

2. Stosowanie techniki niskociśnieniowej w pracach 
konserwatorskich przy obrazach na podobraziu płó
ciennym stało się już powszechne. W ielopunktowe 
przyssanie obrazu do płyty perforowanej zapobiega 
niepożądanym skurczom płótna w wypadku nawilżania. 
Liczne badania i prace projektowe nad udoskonale
niem urządzeń niskociśnieniowych, zwanych tak ie  sto
łami niskociśnieniowymi (w odróżnieniu od tradycyjnych 
stołów próżniowych), znajdują swoją dokumentację w 
światowym piśmiennictwie konserwatorskim.
Idea wykorzystania tradycyjnych stołów próżniowych 
przy budowie nadstawek niskociśnieniowych, zapropo
nowana przez Puccio Speroni (Muzeum Narodowe w 
Kopenhadze, oddział w Brede, 1980) jest na pewno 
słuszna, głównie z powodu wykorzystania systemu 
grzewczego stołu próżniowego, a w związku z tym 
niższych kosztów. W  zbudowanej na W ydziale Kon
serwacji Dzieł Sztuki, A SP  Kraków nadstawce, o po
wierzchni o wymiarach 93X120 cm, wykorzystano udo
skonalenia zaproponowane przez W iesław a Mitkę (D a 
nia), po legające na zastosowaniu alum iniowego rusz
tu, ustawionego na płycie grzewczej stołu próżniowego, 
przez który ciepło transmitowane jest do góry, do per
forowanych płyt nadstawki (fot. 3, 4). Taki sposób 
ogrzewania płyt nadstawki jest bardziej efektywny, gdyż 
przepływające przez obraz do środka nadstawki po
wietrze znacznie obniża promieniowanie cieplne z pły
ty stołu próżniowego. Różnica temperatur między per
forowanym blatem nadstawki a wskazaniami termostatu 
stołu próżniowego wynosi ok. 20°C.
Na płycie grzewczej stołu próżniowego firmy Ney usta
wiono drewnianą ramę z wewnętrznym kanałem, odpro
wadzającym powietrze z nadstawki do odkurzacza. 
W  wewnętrznych bocznych ściankach ramy, na jej 
obwodzie, w odstępach pięciocentymetrowych, znajdu
ją się otwory o średnicy 0,5 cm. Rama ma dwa otwory 
główne, usytuowane przeciwległe. W  jednym zamoco
w ana jest rura odkurzacza przemysłowego z wodno-su- 
chym zasysaniem, w  drugim znajduje się zawór, przez 
który przedostaje się powietrze spoza nadstawki, co
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przyspiesza chłodzenie i stwarza możliwość regulowa
nia siły przywierania obrazu. W  wypadku zamknięcia 
folią przepływu powietrza przez obraz, zawór umożli
w ia przepływ powietrza potrzebnego do chłodzenia sil
nika odkurzacza. Siłę przywierania obrazu można regu
lować obrotami silnika odkurzacza. Szczelność nad
stawki na styku z blatem stołu grzewczego zapewnia 
uszczelka silikonowa (fot. 5).
Nadstawka niskociśnieniowa jest urządzeniem, w któ
rym nawilżanie odbywa się w sposób mniej kontrolo
wany niż to ma miejsce w najnowszych stołach nisko
ciśnieniowych z zamkniętym i sterowanym elektronicz
nie układem nawilżającym.
W  nadstawce można zamocować dwie płyty perforowa
ne, między które wkłada się na przykład wilgotne płó
tno lub bibułę, które wysychając w podwyższonej tem-

1. Przyssawka aparatu niskociśnieniowego
1. Inside of a low-pressure apparatus

2. Proces przenoszenia malowidła ściennego 
the top unit
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3. Nadstawka niskociśnieniowa leżąca na blacie grzewczego 
stołu próżniowego
3. A low-pressure unit lying on the plate of a vacuum hea
ting table

6. Sklejanie rozdarć płótna obrazu za pomocą aparatu nisko
ciśnieniowego
6. Joining of tears on a painting’s canvas by means of a 
low-pressure apparatus

4. Nadstawka. Widoczny ruszt po podniesieniu perforowanej 
płyty
4. Unit. A grate shown after lifting a perforated plate

5. Wykonywanie silikonowej uszczelki na odwróconej ramie 
nadstawki
5. Making of a silicon sealant on the reverted stretcher of 
the top unit

peraturze, nawilżajg przykryty foliq obraz lezqcy na 
wierzchniej płycie. W  ten sposób powstaje jakby ko
mora klimatyczna. Nawilżanie obrazu powinno odby
wać się przy wyłqczonym odkurzaczu, aby gromadzqce 
się pod obrazem wilgotne powietrze nie zostało odciq- 
gnięte na zewnqtrz. Należy nadmienić, że do prac, w 
których stosowana jest woda lub odczynniki chemiczne, 
trzeba używać odkurzaczy specjalnie do tego przysto
sowanych.
Aby zapobiec odciśnięciu perforacji płyty na obrazie, 
co mogłoby następie w trakcie długotrwałych zabiegów 
konserwatorskich, pod obrazem zawsze należy kłaść 
podkładki przepuszczajqce powietrze (z tkanin synte
tycznych, cienkiego filcu, papieru itp.). Podkładki chro
nię też obraz przed przyklejeniem do płyty, w wypadku 
przesiqkania stosowanych w konserwacji klejów.
Aby utrzymać niezbędne podciśnienie, znajdujqce się 
poza obrazem powierzchnie blatu perforowanego nale
ży zasłonić foliq (melinex). Folia powinna zachodzić 
na brzegi obrazu około 1—2 cm. W  zależności od sta
nu zachowania obraz stanowi większq lub mniejszq 
przeszkodę dla przepływajqcego powietrza. Dziury 
i rozległe pęknięcia można miejscowo przesłonić ka
wałkami folii w  celu zamknięcia w tych miejscach gwał-
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7. Obraz po sklejeniu wszystkich rozdarć
7. The painting after joining all tears

8. Prototyp ramy siatkowej do prac z miniaparatem nisko
ciśnieniowym
8. A prototype of a mesh net for work on a mini low-pre
ssure apparatus

(wszystkie zdjęcia - A. Mitka)

townego przepływu powietrza, co spowodowało spadek 
podciśnienia. Przykrycie foliq całego obrazu radykal
nie zwiększa ciśnienie folii na obraz, co można wyko
rzystać na przykład do sprasowania złuszczeń warstwy 
malarskiej. W  wypadku stosowania klejów rozpuszczal
nych w wodzie lub wody, co pewien czas należy pod
nosić folię w celu przyśpieszenia procesu parowania 
wody.
Zam iast folii na obraz można nałożyć na przykład
arkusz papieru pakunkowego, co zapewnia zarówno 
lepszy docisk, jak i przepływ powietrza. Takie rozwią
zanie wskazane jest przy dosuszaniu dublaży Majstro
wych.
Na ogół jednak w technice niskociśnieniowej odsłonię
ty obraz leży na płycie perforowanej licem do góry,
stanowiąc półprzepuszczalną membranę, co umożliwia 
powstanie podciśnienia i przywarcie obiektu do płyty. 
Nadstawka niskociśnieniowa jest urządzeniem o dzia
łaniu wielostronnym, począwszy od impregnacji klejo
wej płótna bez konieczności jego rozpinania na kros
nach pomocniczych, poprzez zabiegi prostowania po
falowanych obrazów, łączenie rozdarć i pęknięć, kon
solidację strukturalnych rozwarstwień obrazów, rege
nerację starych dublaży klajstrowych, a skończywszy na

dublowaniu spoiwami rozpuszczalnymi w wodzie i syn
tetycznymi. Zabiegi konserwatorskie można też przepro
wadzać na obrazach nabitych na krosna malarskie 
właściwe, a także pomocnicze.
Nie sposób tu wyliczyć wszystkich możliwości stosowania 
opisanego urządzenia. W  ciągu dwóch lat za jego po
mocą przeprowadzono wiele skomplikowanych zabie
gów konserwatorskich z wynikiem pozytywnym.

3. Zaprojektowana przez autora rama służy do prac 
z miniaturowym aparatem  niskociśnieniowym, wykony
wanych na obrazach o silnie zniszczonej strukturze pod
obrazia płóciennego. Umożliwia przeprowadzenie ta 
kich prac konserwatorskich, jak stykowe klejenie roz
darć i pęknięć płótna (fot. 6 , 7). podklejanie lat, 
prostowanie wgnieceń itp.
Rama z napiętą siatką (klejona gaza) pełni funkcję 
blatu stołu roboczego, na którym kładzie się obraz. 
W  środku ramy, pod siatką, znajduje się przesuwana 
podpora do zamocowania aparatu niskociśnieniowego, 
umożliwiająca jego płynne przesuwanie w dowolne 
miejsce pod obrazem (fot. 8). Jest to następna możli
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wość stosowania miniaturowego aparatu niskociśnienio
wego, oprócz poziomego montowania na blacie stołu 
i pionowego na statywie.
Siatka nie stwarza dodatkowego oporu dla przepływa
jącego powietrza. Tak więc zachowane zostają warunki 
do powstania podciśnienia przysysającego obraz po
przez siatkę do blatu aparatu niskociśnieniowego. S ia 
tka, usztywniona impregnacją klejową, może być wy
mieniona na nową, po zabrudzeniu jej klejem stoso
wanym do konserwacji obrazu. Aby uniknąć sklejenia 
obrazu z siatką, należy położyć go na podkładce, na

przykład z cienkiej tkaniny syntetycznej, a nie bezpo
średnio na siatce.
O p isana rama może znaleźć zastosowanie przy kon
serwacji głównie obiektów o zniszczonej strukturze po
dobrazia płóciennego, o obsypujących się warstwach 
malarskich, gdzie wszelkie m anipulacje obrazem są 
utrudnione.

mgr Aleksander Mitka 
Akademia Sztuk Pięknych 

w Krakowie

EXAMPLES OF THE USE OF A LOW-PRESSURE TECHNIQUE IN THE CONSERVATION OF ART WORKS

The presented series of articles describes a genesis, con
struction, development and use of a low-pressure table for 
doubling the paintings and also its other applications in the 
conservation of works of art.
Because the conservation of paintings involves such factors 
as pressure, raised temperature, moisture and canvass 
stretching, they have to be approached with far-going cau
tion. A common use of heated tables, usually referred to 
in Poland as vacuum tables, is associated with too severe 
work conditions. Therefore, studies have been carried out 
for years to find new solutions. They have resulted in de
signing a low-pressure doubling table. Its construction is 
very simple and it allows to carry out various types of con

servation work in which the above listed factors are used 
in a well-controlled way. This allows also to avoid doubling, 
restricting thus conservation activity to a permanent stren
gthening of the object and its protection through impregna
tion.
The unit can also be employed in the conservation of texti
les and graphics. So far, it has been modified and improved 
many times. W. Mitka describes a portable unit for the con
servation of paintings, which may also be used in the con
servation of mural paintings A. Mitka discusses a low
-pressure attachment to be used with an ordinary vacuum 
table and the use of a perforated plate in this type of 
units.


