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DO KONSERWACJI ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW POLICHROMOWANYCH

Spośród wielu preparatów  im pregnacyjnych 
i grzybobójczych dopuszczonych do o b ro tu 1 

i szeroko używanych w budownictw ie miesz
kaniowym i przemysłowym, tylko nieliczne 
stosowane są przy konserwacji obiektów za
bytkowych. Należy do nich Antox — prepara t 
wyprodukow any przez Zespół Chemii Budow
lanej „Inco”, przeznaczony specjalnie do kon
serw acji drew na zabytkowego. Pomimo licz
nych środków stosowanych do ochrony drew 
na, zwalczanie grzybów w ogóle, a w zabytko
wym  drew nie w szczególności, napotyka wciąż 
jeszcze na poważne trudności. Nic więc dziw 
nego, że ten gotowy p repara t stał się powszech
nie używany. Został on w yprodukow any prze
de wszystkim do konserwacji drew na niepoli- 
chromowanego, ponieważ jednak większość 
drew nianych zabytków (rzeźby, ołtarze, obra
zy na drew nie) jest polichromowana, postano
wiono sprawdzić możliwość zastosowania An- 
toxu do konserw acji i tych obiektów.

Badania przeprowadzono na polichromowa
nych i niepolichromowanych klockach drew na 
lipowego i topolowego. Klocki polichromowa
ne pokryte były zaprawą kredow o-klejow ą 
z w arstw ą tem pery jajow ej w kilku kolorach. 
N iektóre próbki werniksowano. Ponadto stoso
wano próbki z w arstw ą tem perow ą i olejną 
w różnych kolorach, a także starą  polichromią 
tem perową, starą  olejną w arstw ą m alowidła 
na płótnie oraz drobne fragm enty  drew na zło
conego. Próbki nasycano przez podsiąkanie. 
W tym  celu umieszczono je w szalkach Pe
triego, do których wlewano na dno, zależnie 
od wielkości próbki, od 20—25 ml. Antoxu.

1 Opiniow ane przez K om isję N aukow o-T echniczną  
do spraw  K onserw acji Drewna M inisterstw a G ospo
darki Kom unalnej.

Po pełnym  nasyceniu próbek co objaw iało się 
zwilżeniem ich powierzchni, nadm iar Antoxu 
zlewano, a próbki pozostawiano Pod p rzy k ry 
ciem przez 24 godziny, w celu opóźnienia u la t
niania się rozpuszczalnika. Po 24 godzinach 
odkrywano je pozostawiając do całkow itego 
wyschnięcia.

W trakcie wysychania próbek polichrom ow a
nych i niepolichromowanych zauważono w y
stępowanie silnej krystalizacji. K ryształy  soli 
pojawiały się na wszystkich powierzchniach 
próbek, z w yjątkiem  dolnej, stykającej się ze 
szkłem, uniemożliwiającej parow anie. W m iej
scach silnych wykwitów soli na powierzch
niach pokrytych farbą tem perową zauważono 
rozjaśnienie w arstw y malowidła. Na próbkach 
tem perowych z w arstw ą farby olejnej krysz
tały  w ystąpiły najwidoczniej w m iejscach nie- 
pokrytych farbą olejną, a ta z kolei została 
zmiękczona. Próbki starej w arstw y olejnej na 
płótnie uległy całkowicie zmiękczeniu, a na 
próbce złoconej krystalizacja w ystąpiła jedynie 
w miejscach spękanych. Żadnych zmian de
strukcyjnych na złocie nie zauważono.

K rystalizacja Antoxu jest poważną wadą tego 
środka nie tylko dlatego, że w ystępow anie soli 
na powierzchnię powoduje niszczenie poli
chromii, ale również dlatego, że w ykrystalizo
wanie i osypywanie środka na zew nątrz 
zmniejsza toksyczne zabezpieczenie im preg
natem. Ażeby tem u zjawisku zapobiec posta
nowiono dodać do Antoxu pew ne substancje 
uniem ożliwiające jego krystalizację. Zastoso
wano od 0,5—2% w stosunku do roztw oru A n
toxu następujących substancji: oleju rycyno
wego, oleju parafinowego, oleju wrzecionowe
go, gliceryny, fosforanu tró jkrezylu , fta lanu  
dw ubutylu, a także — dam ary, wosku i stea
ryny. Ilość roztworu, a także sposób im preg
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nacji i wysuszania był taki sam, jak poprzed
nio.

Na podstawie wyników, które podaje tabela, 
stw ierdzić można, że najlepsze rezu lta ty  otrzy
mano stosując dodatek ftalanu dw ubutylu. Już 
po dodaniu 0,5% w stosunku do roztw oru tego 
środka nie zaobserwowano żadnych oznak 
krystalizacji. Kolejno najlepsze wyniki o trzy
mano z fosforanem trójkrezylow ym , z olejem 
rycynow ym  i wrzecionowym. W przeciw ień
stwie jednak do dwóch pierwszych próbek,

k tóre oprócz braku krystalizacji na powierzch
nie nie wykazywały żadnych zmian drewna 
ani polichromii, próbki z olejem rycynowym  
i wrzecionowym — chociaż nie m iały soli na 
powierzchni — wykazywały znaczne ściem nie
nie w arstw y m alarskiej i zaplamienie drewna. 
Podobne oznaki w ystąpiły przy dodaniu glice
ryny  i oleju parafinowego, gdzie krystalizacja 
zatrzym ała się dopiero przy dodaniu około 2 %  
środka. Zm niejszała krystalizację również da- 
m ara i stearyna. Natom iast przy stosowaniu 
wosku uzyskano całkowicie negatyw ny wynik.

Wpływ różnych dodatków do Antoxu na zdolność krystalizacji pięciochlorofenolu na powierzchni drewna polichromowanego

Stężenie 
w stosunku  
do Antoxu

w %

Fosforan
trójkrezylu

Ftalan
dwubutylu

Olej
parafinowy

Olej
rycynowy

Olej
wrzecionowy Gliceryna

Damara Stearyna Wosk

0,5

bardzo słaba 
krystalizacja 
niewidoczna 
gołym okiem

brak kry
stalizacji, 
zmian na 
warstwie 
malarskiej 
i drewnie

krystalizacja 
so li na powierz

chni i ściemnienie 
powierzchni

brak krystali
zacji, warstwa 
malarska ście
mniała

nieznaczne 
kryształy na 
krawędziach

krystalizacja
krystalizacja 
niewidoczna 
gołym okiem

krystaliza
cja na po
wierzchni 
i krawę
dziach

krystaliza
cja na po
wierzchni 
i krawę
dziach

1 brak krystali- 
1 zacji i zmian  
j  warstwy malar
] skiej

”

krystalizacja 
so li na krawę
dziach próbki

”

brak krystali
zacji, ciemne 
plamy na drew
nie

słaba krystali
zacja

brak krystali
zacji na po
wierzchniach 
malowanych

” ”

2

brak krystali
zacji, zmian na 
warstwie malar
skiej i drewnie

”

brak krystali
zacji, zatluszcze- 
nie powierzchni 
i plamy na drew
nie

brak krystali
zacji, drewno i 
warstwa malar
ska ściemniała

”

brak krystali
zacji na war
stwie malarskiej 
krystalizacja 
na brzegach 
niemalowa
nych

brak krystali
zacji ” ”

Kontrola
silna krystali
zacja na po
wierzchni

silna kry
stalizacja krystalizacja krystalizacja krystalizacja krystalizacja krystalizacja

krystaliza
cja

krystaliza
cja

Na podstawie tych doświadczeń można w y
snuć następujące wnioski. W toku badań nad 
zmianami, jakie mógłby wywołać A ntox na 
powierzchniach malowideł, stw ierdzono ujem 
ne zjawisko krystalizacji pięciochlorofenolu 
jako w yniku m igracji soli na powierzchnię, 
a także destrukcję polichromii w miejscach 
w ykrystalizow ania soli na jej powierzchni, 
oraz zmiękczanie farb  olejnych spowodowane 
działaniem  m ieszaniny rozpuszczalników tego 
p repara tu . O ile zjawisko krystalizacji dało się 
usunąć przez zastosowanie dodatkowych środ
ków, o tyle zestaw rozpuszczalników w pływ a
jących ujem nie na m alowidła olejne pozostanie 
bez zmian.

Używanie Antoxu do drew na zabytkowego jest 
więc możliwe jedynie pod w arunkiem  zasto
sowania środka likwidującego jego k ry sta li
zację. Doświadczenia wykazały, że z powodze
niem  może nim być od 0,5— 1 ,0 %  ftalan  dw u
bu ty lu  lub fosforan trójkrezylu. Dodatek tych 
substancji umożliwi stosowanie A ntoxu nie

tylko do drew na niepolichromowanego, ale 
również do drew na pokrytego w arstw ą m a
lowidła temperowego, na powierzchni k tó 
rego nie powoduje żadnych zmian. Używanie 
Antoxu do drewna złoconego jest także moż
liwe, przy zachowaniu znacznej ostrożności. Na
tom iast nie jest wskazane stosowanie Antoxu 
do rzeźb, detali i wszelkiego drew na pokryte
go w arstw ą farb  olejnych, na które działa on 
rozpuszczająco. Ostrożność należy również za
chować przy wszelkiego rodzaju nowo założo
nych werniksach, które mogą ulec zmiękcze
niu.

dr Maria Roznerska
Instytut Zabytkoznaw stw a i K onserw atorstw a UMK 
Toruń

U waga: O szkodliw ym  działaniu pięciochlorofenolu na 
różne m ateriały m.in. barw niki (ultram aryna) zob.
H. J ę d r z e j e w s k a  — Szkod liw e  oddzia ływ anie  
środków  ow adobójczych  i g rzybobójczych  na za b y tk i  
pap ierow e  „K onserwacja papieru i pergam inu”, s. 145, 
t. X X IV  B iblioteki M uzealnictw a i Ochrony Z abyt
ków, W arszawa 1969 (przyp. red.).
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INVESTIGATIONS AS TO POSSIBILITIES TO APPLY ’ ANTOX” FOR PRESERVATION 
OF ANCIENT POLYCHROME OBIECTS

„A ntox” is one from a fa irly  w ide range of fungicides  
m anufactured by IiNCO B uilding Chem istry D ivision , 
Foland and is know n as preservative specially  d eve
loped for preservation of tim ber constructions in 
ancient buildings.

A lthough it has been thought as .a m edium  for use 
in not polychrom e wood m aterial a series of tests 
and experim ents w as carried out w ith  the aim  to 
check the usability of this preparation for preserva
tion of polychrom e objects. It has been found in the  
course of tests conducted that crystallization penta- 
chlorophenol salts on the surface of saturated wood

has destructive effect on the painting itself. H ow e
ver, a 0,5 to 1.0 per cent adm ixture of dibutyl phta- 
late or tricresyl phosphate can prevent the super
ficia l salt crystallization thus enabling ,,A ntox” to 
be used for preservatdng the objects coated w ith d i
stem per paints,, and, though w ith  every possible pre
cautions, for those coated w ith  gold, too. On the  
basis of tests conducted it has been found further  
that the above preparation under no circum stances 
could find application for objects coated w ith oil 
paints since the set of solvents present in „A ntox” 
softens and even solves both the paint and the new ly  
placed varnish.

1. Część centralna chorągwi  
— awers, Pieta, stan przed  
konserwacją.
1. The banner’s central portion  
front side: P ietà  in sta te  prior 
to conservation
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