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WOJCIECH KURPIK

EMULGOWANIE ROZTWORU POLIOCTANU WINYLU

W ciągu ostatnich kilku lat dość dużą ka
rierę jako m ateriał stosowany do zabiegów 
konserw atorskich zrobiła em ulsja wodna po
lioctanu winylu. Przyczyna tego leży w do
brych właściwościach wiążących i łatwości uży
cia wymienionego m ateriału , k tóry  — jak do
tychczas — próbę czasu przechodzi zadowala
jąco. Niezależnie od tego jak  w ypadnie dalej 
próba czasu w odniesieniu do głównego skład
nika em ulsji polioctanu winylu, fizyczne w ła
ściwości, jakie posiada zemulgowana substan
cja wiążąca, gw arantu ją jej stałe powodzenie 
w pracowniach konserw atorskich, zajm ujących 
się szczególnie konserw acją rzeźby polichro
mowanej i m alowideł na podobraziu drew nia
nym, gdzie do podstawowych problem ów na
leży związanie łuszczących się w arstw  m alar
skich z podłożem.

Wśród wielu zalet em ulsji najbardziej cen
ne jest to, że nie zakłóca ona równowagi op
tycznej malowidła, co ma m iejsce przy  sto
sowaniu środków nasycających zaprawę, np. 
wosku na gorąco lub roztw oru żywic. Dzieje 
się tak  dlatego, że zaw arta w em ulsji substan
cja wiążąca odsącza się i pozostaje na skleja
nych powierzchniach, a zapraw ę i podłoże na
syca okresowo tylko faza wodna, nie powodu
jąca trw ałych zmian optycznych. Nieznaczne 
nawilgocenie zapraw y powoduje jej uelastycz
nienie, co bardzo pomaga w praw idłow ym  uło
żeniu złuszczeń i zabezpiecza przed pękaniem  
sztyw nych nieraz i wygiętych łusek. Uporczy
we pęcherze, których nie można zlikwidować 
p rzy  jednorazow ym  zabiegu, dają się doskona
le ułożyć po całkow itym  wyschnięciu em ul
sji i ponownym  wprow adzeniu do szcze
liny  nieznacznej ilości dość lotnego roz
puszczalnika, powodującego chwilowe rozkleje
nie substancji wiążącej odsączonej na sklejanych 
powierzchniach i pozwalającego na ich spoje
nie pod krótkotrw ałym , niew ielkim  naciskiem. 
Dzięki wspom nianym  wyżej i jeszcze w ielu in
nym  zaletom zemulgowanej substancji w iążą
cej, zapotrzebowanie na nią jest bardzo duże. 
Używana obecnie w pracow niach em ulsja po
lioctanu winylu jest przew ażnie produktem  
importowanym , niemieckim lub włoskim, gdyż 
analogiczny m ateriał produkcji k rajow ej nie
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nadaje się do celów konserw atorskich z uwagi 
na wysoką kwasowość sięgającą pH4. Kw aśne
go odczynu nie są pozbawione również emulsje 
im portowane. Jest on tylko nieco słabszy, lecz 
w ystarczy aby spowodować korozję m etalu, 
dość często obserwowaną na brzegach m etalo
wych naczyń, lub pozostawionych, nie w y tar
tych lancetach.

Kwasowość em ulsji jest zjawiskiem  niepo
żądanym  i stw arza możliwość destrukcyjnego 
działania na zaprawę kredow ą i barw niki za
w ierające węglany. Zjawisko to jest tym  groź
niejsze, że substancje kwaśne rozpuszczone są 
w fazie wodnej em ulsji, która, jak już było 
wspomniane, nasyca okresowo zaprawę, pod
czas likwidowania pęcherzy i złuszczeń. Obec
ność kwaśnych substancji w fazie wodnej uży
wanych obecnie em ulsji w ynika z samego pro
cesu produkcyjnego, polegającego na polime
ryzowaniu płynnego m onomeru octanu winylu 
zemulgowanego w wodzie. Z chwilą zemulgo- 
wania monomeru, rozpuszczają się w wodzie, 
będącej fazą zewnętrzną emulsji, resztki kwa
su octowego i octanów będących pozostałościa
mi syntezy octanu winylu. Z aw arte są w niej 
również dodatki konieczne do prawidłowego 
przebiegu procesu polim eryzacji. Usunięcie 
tych niepożądanych substancji jest praktycznie 
niemożliwe. Neutralizowanie ich wymaga w pro
wadzenia nowych dodatków, co nie zawsze jest 
równoznaczne z popraw ą właściwości emulsji.

Rozważając zagadnienie popraw y jakości 
stosowanej em ulsji oraz konieczności zagwa
rantow ania stałej dostaw y tego m ateriału, P ra 
cownia Konserw atorska Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku przeprow adziła próby, w 
w yniku których opracowano prosty  sposób la
boratoryjnego sporządzania em ulsji ze stosun
kowo tanich i dostępnych na rynku m ateriałów 
produkcji krajow ej oraz przy użyciu najp rost
szych urządzeń. O trzym ane tym  sposobem 
em ulsje posiadają odczyn obojętny, nie koro
dują m etali i — co bardzo istotne — są p ro
duktem  antyim portow ym  odciążającym na
sze zasoby dewizowe.

Do sporządzenia em ulsji polioctanu w inylu 
konieczne są następujące m ateria ły  i urządze
nia.



M a t e r i a ł y :
Polioctan w inylu w perełkach . . 90 g
T o l u e n ............................................. . 660 g
M e ty lo c e lu lo z a .............................. • 2 g
Woda destylow ana . . . . . 150 g
Mydło s o d o w e .............................. . 0,5 g

U r z ą d z e n i a :
Mieszadło laboratoryjne, moździerz porce

lanow y poj. 1000 ml, m enzurka, zlewki.
W pierw szym  etapie przyrządza się 12% 

roztw ór polioctanu w inylu w toluenie oraz 1— 
1,5% roztw ór m etylocelulozy w wodzie de
stylow anej. Po dostatecznym  wym ieszaniu i 
rozpuszczeniu Składników obydw u roztworów 
pożądane jest ich przecedzenie przez sito lub 
tkaninę, k tó rą  należy zwilżyć toluenem  lub 
wodą w zależności od rodzaju cedzonego roz
tw oru. Do porcelanowego moździerza w rzuca 
się kilka strużek  m ydła sodowego (ok. 0,5 g) 
i pistelem  rozciera po powierzchni, a na
stępnie rozcierając nadal, w lew a roztw ór m e
tylocelulozy w  wodzie stanow iącej zew nętrzną 
fazę em ulsji. Po całkow itym  rozpuszczeniu m yd
ła, nie p rzeryw ając ucierania, należy powoli 
wlewać roztw ór polioctanu w inylu i ucierać 
aż do całkowitego zem ulgowania się obydwu 
cieczy i otrzym ania m asy o konsystencji i w y
glądzie przypom inającym  gęstą śm ietanę. Gdy 
podczas mieszania nastąpi inw ersja em ulsji lub 
rozdzielają się poszczególne fazy, należy nie
udany produkt zlać, moździerz dokładnie w y
myć z resztek roztw oru żywicy, ponownie ro
zetrzeć w nim  nieco m ydła oraz roztw oru m e
tylocelulozy i powoli zacząć dodawać zlane 
uprzednio roztwory. Tak przygotow ana em ul
sja, zlana do szczelnego słoika, nie rozdziela się 
i może być dość długo przechowyw ana. Do każ
dorazowego użytku należy rozcieńczać niewiel
ką jej ilość, gdyż znajdując się w stanie rozrzę- 
dzonym, w odkrytym  naczyniu, w ytw arza na 
powierzchni lepką powłokę u trudn iającą pracę. 
W przypadku w ytw orzenia się powłoki można 
ją  usunąć albo zmieszać ponownie z em ulsją 
przez silne jej wytrząsanie.

Do przygotow ania em ulsji z roztw oru ży
wicy użyć można również innych składników, 
które okazać się mogą lepszymi od dotych
czas stosowanych. Przeprowadzono próby z 
użyciem alkoholu poliw inylowego jako stab i
lizatora emulsji. Je j własności, poza możliwo
ścią dłuższego przechow yw ania prak tycznie  nie . 
różniły się od p roduktu  otrzym anego przy uży
ciu m etylocelulozy. Konieczne było tylko w pro
wadzenie większej ilości (ok. 4%  roztworu) 
alkoholu poliwinylowego, w celu uzyskania od
powiedniej lepkości fazy zew nętrznej. Wycho
dząc jednak z założenia, iż winno się w prow a
dzać do w arstw  m alarskich możliwie najm niej
szą ilość obcej substancji, lepszy w ydaje się 
stabilizator dający w ystarczającą lepkość przy 
możliwie najm niejszym  stężeniu w roztworze, 
a więc w tym  przypadku m etyloceluloza. S ta
bilizatoram i em ulsji może być wiele innych

m ateriałów  jak np. guma arabska, żelatyna itp. 
W celu przeprow adzenia prób z żywicami mo
gącymi zastąpić polioctan w inylu sporządzono 
em ulsję z roztw oru polim etakrylanu m etylu i 
po lim etakrylanu butylu. Ta ostatnia w ykazała 
dość dobre właściwości przy  likwidowaniu 
uporczyw ych złuszczeń i pęcherzy. Poza tym  w 
użyciu nie różniły się one od em ulsji po
lioctanu winylu. Różnice mogą zaistnieć do
piero w zachowaniu się sam ej żywicy na prze
strzeni długiego czasu w jej sposobie starzenia 
się, czy dalszej polim eryzacji.

Bardzo istotnym  zagadnieniem, na które na
leży zwrócić uwagę jest dobór odpowiedniego 
rozpuszczalnika dla żywicy. Jest rzeczą koniecz
ną aby rozpuszczalnik ten  posiadał m inim alną 
polarność, gw arantującą silne właściwości hy
drofobowe, np. takie, jakie posiada benzen lub 
toluen. W żadnym  przypadku rozpuszczalni
kiem  emulgowanej żywicy nie może być ciecz 
m ieszająca się z wodą, jak  alkohol etylowy lub 
aceton, gdyż doprowadziłoby to do w ytrąca
nia się żywicy.

P rzy  doborze poszczególnych składników 
em ulsji konieczna jest pełna świadomość do
konanego wyboru, ugruntow ana znajomością 
m ateriału . W prowadzenie bowiem nieodpowied
niej substancji w stru k tu rę  obrazu spowodować 
może katastro falne  skutki.

Sposób użycia em ulsji roztw oru żywic jest 
taki sam jak w  przypadku produktów  polim e
ryzacji w em ulsji. W prowadzenie jej do szcze
liny  m iędzy złuszczone w arstw y m alarskie nie 
wym aga jednak takiej ilości środka zw ilżają
cego (alkoholu), jaka potrzebna jest w przy
padku wym ienionych wyżej produktów , gdyż 
zem ulgowany roztw ór żywicy zachowuje kon
systencję p łynną i zawiera rozpuszczalnik o ni
skim napięciu pow ierzchniow ym  ułatw iającym  
m igrację, podczas gdy produkt polim eryzacji 
em ulsyjnej jest suspensją, która przy nieznacz
nym  ubytku  fazy zew nętrznej zagęszcza się 
nadm iernie i b lokuje szczeliny. Em ulsja roz
tw oru żywicy posiada lepszą od produktu  po
lim eryzacji em ulsyjnej przyczepność do poro
w atej powierzchni przez co użycie jej do li
kwidowania pęcherzy i złuszczeń jest nieco ła
twiejsze, a związanie z podłożem m ocniej
sze. Nie bez znaczenia jest również fakt, 
że stosując em ulsję roztw oru żywicy w prow a
dza się do s tru k tu ry  obrazu mniej obcego 
środka wiążącego, tworzącego po odparowaniu 
fazy wodnej i rozpuszczalnika bardzo cienkie 
spoiny. W przeciw ieństw ie do niego produkt 
polim eryzacji em ulsyjnej, którego faza we
w nętrzna w całości pozostaje między sklejany
mi cząstkam i w ypełnia szczelinę dość grubą 
w arstw ą odsączonej żywicy powstałą w chwili 
odparow ania faizy zew nętrznej. Obecność roz
puszczalnika w em ulsji i wprowadzenie go do 
stru k tu ry  obrazu budzić może obawy, że ulegną 
spęcznieniu lub rozpuszczeniu pewne partie  
m alowidła. D latego też w arunkiem  stosowania 
em ulsji roztw oru żywicy jest użycie rozpu
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szczalników m ało aktyw nych i dość lotnych, 
oraz spraw dzenie czy obraz nie jest na nie 
wrażliwy. Szczególną ostrożność należy za
chować p rzy  obrazach nowych, malowanych w 
bieżącym stuleciu. N ajbardziej odpowiednim 
rozpuszczalnikiem  w ydaje się toluen, gdyż po
siada w spom niane wyżej cechy, oraz jest m a
teriałem  tanim  i łatw o dostępnym .

W Pracow ni K onserw atorskiej Muzeum 
Budow nictwa Ludowego w Sanoku wykonano

szereg prac p rzy  użyciu emulgowanego roz
tw oru polioctanu winylu. Trzyletnie doświad
czenia w pełni potw ierdzają w alory om awia
nego m ateriału  i poczytano je za upoważnie
nie do opublikowania niniejszego artykułu .

mgr Wojciech Kurpik 
Muzeum Budownictwa Ludowego 
w Sanoku

EMULGATION DE LA SOLUTION DU POLYACÉTATE DE VINYLE

Au cours de ces dernières années, l'émulsion 
du polyacétate de vinyle em ployée assez souvent 
dans les traitements de conservation, possède de pré
cieuses qualités, (particulièrement utiles pour les 
traitements de conservation de la sculpture poly
chrome et des peintures sur des supports en bois, 
où l ’écaillement des couches picturales est un phé
nomène apparaissant couramment.

L’application de 1’émuilsion précitée n’entraine 
aucun changement dans l’aspect de l’oeuvre pictura
le ce qui a toujours lieu lors de la liquidation de 
l ’écaillement en imprégnant l’enduit d ’une cire 
chaude.

Un certain degré d ’humidité donnant à l’enduit 
plus d ’élasticité, crée des possibilités pour liquider 
les boursouflures et les écailles courbées. Les émul
sions toute-faites dont sont pourvus les ateliers de 
conservation, possèdent parfois un degré d’acidité 
assez élevé et des mélanges nuisibles du fait qu’elles 
constituent le produit d’une polymérisation d ’acé
tate de vinyle. Par contre les émulsions aqueuses 
des solutions du polayacétate de vinyle dans le toluène 
préparées dans les laboratoires sont dépourvues de 
ces mélanges. Leur préparation n’exige pas de di

spositifs compliqués et les éléments d ’issue sont re
lativement faciles à obtenir sur le marché. Le pro
blème essentiel consiste à rassembler un assortiment 
de matériaux de bonne qualité et aux propriétés re
quises. Ceci devient d ’autant plus important lorsqu’il 
s ’agit de dissolvants qui devraient avoir une polarité 
aussi basse que possible, ne pas provoquer un gon
flement des couches picturales, s’évaporer complète
ment. L’entremise de substances impropres dans la 
structure du tableau donne parfois des résultats 
très fâcheux.

Le mode d'emploi de la solution de résine ém ul- 
guée est le même que celui du produit de la poly
mérisation ém ulsive. Toutefois cette solution exige 
l’introduction dans les craquelures des couches pic
turales d’un peu moins d’humidifiant vu qu’elle 
possède de meilleures propriétés de pénétration.

Dans l’atelier de conservation du Musée de l’Ar
chitecture (Populaire à Sanok l’on a effectué toute 
une série de travaux en employant la solution emul- 
guée du polyacétate de vinyile. Une expérience trien
nale a fait preuve des qualités de ce matériel et 
autorise la publication de cet article.
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