
Janusz Lehmann

Chemiczne aspekty niszczenia i
ochrony kamiennych reliktów
architektury
Ochrona Zabytków 48/1 (188), 69-72

1995



Janusz Lehmann

CHEMICZNE ASPEKTY NISZCZENIA I OCHRONY KAMIENNYCH 
RELIKTÓW ARCHITEKTURY

Wstęp

Chemia znajduje zastosowanie w wyjaśnianiu me
chanizmów niszczenia, jak również w opracowywa
niu i ocenie metod konserwacji obiektów kamien
nych, współczesnych i zabytkowych. Mimo ponad 
półtora wieku doświadczeń i badań, problemy kon
serwacji zabytków kamiennych pozostają w dalszym 
ciągu dalekie od rozwiązania.

Nazwa „kamień” oznacza rodzaj materiałów wyka
zujących zróżnicowane własności fizyczne i chemicz
ne, których niszczenie przebiega według różnorakich 
mechanizmów i powodowane jest różnymi czynnika
mi, działającymi niezależnie od siebie lub łącznie, 
kolejno lub równocześnie. Należy tutaj zwrócić uwagę 
na synergizm występujący w działaniu czynników ni
szczących. Obok czynników fizyko-chemicznych nie 
bez znaczenia są czynniki biologiczne, zwłaszcza 
w długotrwałych procesach niszczenia.

Najbardziej podatne na niszczenie są obiekty i kon
strukcje kamienne wykonane ze skał osadowych i za
praw porowatych, w których składzie węglan wapnia 
i minerały ilaste są spoiwem. Są one szczególnie po
datne na działanie wodnych roztworów soli, kwa
śnych skażeń atmosfery, zasadowych zanieczyszczeń 
środowiska, produktów metabolizmu porostów, glo
nów i mikroorganizmów. Niszczenie przez te czynniki 
potęgowane jest cyklami zamarzania i tajania, krysta
lizacją soli, działaniem wody opadowej i gruntowej. 
Istnieje znaczne zróżnicowanie poglądów co do 
udziału poszczególnych czynników w procesie ni
szczenia obiektów i konstrukcji kamiennych, współ
czesnych i zabytkowych. W ostatnich latach wiele 
uwagi poświęca się badaniu wpływu skażeń atmosfe
ry, zwłaszcza dwutlenku siarki, tlenków azotu, dwu
tlenku węgla i pyłów. Rosnące stężenie zanieczy
szczeń powietrza ze spalania paliw w gospodar
stwach domowych, przemyśle i energetyce, transpor
cie i komunikacji stanowi poważne zagrożenie dla 
substancji zabytkowej. Nie mniejszym zagrożeniem 
dla zabytków kamiennych jest wzrastające skażenie 
wód powierzchniowych i gleby. Skażenia podciągane 
przez przyziemne partie konstrukcji zabytkowych ku
mulują się w strefach odparowywania. Tam też za
chodzą najintensywniejsze procesy niszczenia substa
ncji kamiennej.

Nie ma też zgodności poglądów co do skuteczności 
stosowanych metod i środków konserwacji zabytków 
kamiennych. Wszyscy na ogół zgadzają się z tym, że

wilgoć, sole rozpuszczalne, skażenia powietrza, wody 
i gleby, porosty, glony i mikroorganizmy są czynni
kami szkodliwymi dla kamienia, i że należy kamień 
chronić przed ich działaniem. Jest to możliwe w przy
padku zabytków przechowywanych i wystawianych 
we wnętrzach, jak np. zabytki muzealne. Nie jest 
jednak możliwe izolowanie od czynników niszczą
cych zabytków eksponowanych na zewnątrz, jak bu
dowle czy rzeźba monumentalna. Dla tych ostatnich 
największe niebezpieczeństwo stanowi zaniedbanie 
oraz działanie wilgoci z wód opadowych i grunto
wych. W tym przypadku najważniejsze staje się za
pewnienie stałej opieki i zabezpieczenie przed pene
tracją i kondensacją wody, która jest szkodliwa jako 
nośnik przeważnie kwaśnych lub zasadowych ska
żeń pochodzących z atmosfery, w ód powierzchnio
wych i gleby.

W konserwacji zabytków stosowane są różne go
towe, fabrycznie przygotowywane preparaty do czy
szczenia, wzmacniania i zabezpieczania kamienia, rów
nież w zabytkach. Większość środków do czyszczenia 
kamienia zawiera sole rozpuszczalne lub, reagując 
z mineralnymi składnikami kamienia, sole takie wy
twarza. Takie preparaty mogą być niebezpieczne dla 
zabytków kamiennych, jeżeli są stosowane nieumie
jętnie, przez niedoświadczonych operatorów.

Preparaty do wzmacniania kamienia składają się 
bądź ze związków nieorganicznych, bądź też orga
nicznych, przede wszystkim żywic syntetycznych. 
Wśród związków nieorganicznych przeważają takie, 
które reagują ze składnikami kamienia. Żywice syn
tetyczne zmieniają własności fizyczne materiałów ka
miennych i mogą powodować ich zwiększoną podat
ność na wietrzenie, zwłaszcza w przypadku nasycania 
z powierzchni. W każdym przypadku aplikowanie 
preparatów do czyszczenia, wzmacniania i zabezpie
czania kamienia wymaga znajomości chemicznych 
aspektów tych operacji.

Chemiczne własności kamieni

Termin „kamień” obejmuje wiele rodzajów i gatun
ków wykazujących zróżnicowane własności fizyczne 
i chemiczne. Odporność na wietrzenie i skażenia śro
dowiska zależy głównie od składu chemicznego 
i mikrostruktury danego materiału.

Z punktu widzenia wrażliwości na czynniki ni
szczące natury chemicznej, materiały kamienne po
dzielić można najogólniej na dwie kategorie — mate
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riały kamienne o charakterze kwaśnym i zasadowym. 
Obiekty wykonane z materiałów kamiennych o cha
rakterze zasadowym (w których głównymi składnika
mi są tlenki i wodorotlenki, krzemiany i glinokrze- 
miany sodu, potasu, wapnia, magnezu), takich jak 
wapienie, marmury, dolomity, piaskowce o lepiszczu 
wapiennym, są wrażliwe na działanie kwaśnych ska
żeń powietrza i wody: tlenków siarki i azotu, chloro
wodoru, fluorowodoru itp.

Materiały kamienne o charakterze kwaśnym, 
w których głównym składnikiem i lepiszczem jest 
dwutlenek krzemu w  postaci kwarcu, kwarcytu czy 
krzemionki, są wrażliwe na działanie substancji zasa
dowych, takich jak soda, potas, szkło wodne itp.

Udział wody

W naszym klimacie woda ma główny udział w ni
szczeniu materiałów kamiennych. Materiał kamienny 
obiektu jest moczony wodą opadową, zwłaszcza nie
sioną przez wiatr, jak również zawilgacany przez 
kapilarne podciąganie. Woda opadowa osiadająca na 
powierzchni i wnikająca w porowatą przeważnie 
strukturę materiału kamiennego wypłukuje z atmosfe
ry skażenia w postaci gazów, aerozoli i cząstek sta
łych, odparowując osadza je, a ich ilość stale się 
kumuluje.

Podobnie kapilarne podciąganie pociąga za sobą 
osadzanie soli rozpuszczalnych w strefie odparowy
wania. Sole te pochodzą przeważnie z wody grunto
wej, mogą być jednak również wynikiem dekompo
zycji mineralnych składników kamienia w połączeniu 
z kondensacją skażeń wody i atmosfery.

Skażenia powietrza

Skażenia powietrza składają się z cząstek stałych, 
aerozoli i gazów. Większe cząstki zanieczyszczeń sta
łych opadają normalnie w pobliżu miejsca emisji. 
Aerozole składają się z cząstek stałych lub ciekłych
0 bardzo małych wymiarach (poniżej 2 mikronów), 
które pozostają zawieszone w powietrzu przez czas 
dłuższy i mogą być przenoszone, podobnie jak gazy, 
na duże odległości.

Niektóre składniki skażeń powietrza są pochodze
nia „naturalnego”, jak np. piasek, substancje biolo
giczne i pewne gazy. Obecnie znaczne ich ilości 
powstają w procesach spalania paliw w gospodar
stwach domowych, przemyśle i energetyce, komuni
kacji i transporcie. Większość paliw zawiera siarkę, 
stąd jednym z głównych skażeń jest dwutlenek siarki. 
W wysokich temperaturach tlen i azot reagują ze sobą
1 tworzą tlenki azotu, które są drugim z kolei skaże
niem występującym powszechnie w atmosferze. 
W skażeniach stałych i aerozolach znajdujemy najczę

ściej sadze i substancje smoliste z niezupełnego spa
lania, a także cząsteczki popiołu. Cząstki sadzy absor
bują tlenki siarki i azotu oraz parę wodną. W związku 
z rozwojem transportu samochodowego wśród czą
stek zanieczyszczeń stałych znajdujemy coraz więcej 
pochodzących z nawierzchni dróg i z opon.

Gazowymi składnikami skażeń powietrza są wspo
mniane już tlenki siarki i azotu, ozon, węglowodory 
i, w mniejszych ilościach, siarkowodór oraz inne sub
stancje organiczne i nieorganiczne. Jeśli chodzi
0 działanie na zabytki kamienne, to najbardziej agre
sywne są gazy kwaśne: SO2, SO3, NOx, HC1, HF.

Należy zwrócić uwagę na obecność katalizatorów 
reakcji utleniania w postaci śladowych zawartości 
w  zanieczyszczeniach stałych atmosfery oraz na sy- 
nergizm zachodzący w procesie przemiany dwutlen
ku w trójtlenek siarki w obecności tlenków azotu.

Sole rozpuszczalne

Sole rozpuszczalne są odpowiedzialne za procesy 
wietrzenia kamienia — świadczą o tym badania labo
ratoryjne próbek materiałów kamiennych pobranych 
ze stref przyspieszonego wietrzenia zabytków rzeźby
1 architektury. Zidentyfikowano w nich sole rozpu
szczalne w zróżnicowanych stopniach hydratacji, 
hydrolizy i dysocjacji. Do soli odpowiedzialnych za 
przyspieszanie procesu wietrzenia kamienia w zaby
tkach należą m.in.:

Siarczany wapnia, magnezu, glinu, żelaza, sodu, 
potasu — MgK2Ca2(S04)4. 2№C> (polihalit),
MgS04 . H2O (kizeryt), MgS04 . 7H20 (epsomit), 
MgS04 . K2SO4 . 6H2O (szenit), Na2S04 (tenardyt), 
Na2S04 . 7H20, Na2S04 . IOH2O, AlK(S04)2 . 12H20, 
Al2(S04) . K2SO4 . 24H20 (ałun), FeS04 . 4ШО, 
FeS04 . 7H2O (melanteryt) KFe(S04)2 . I 2H2O (ałun 
potasowo-żelazowy);

Azotany wapnia, magnezu, sodu, potasu — 
Ca(N03)2 i Ca(N03)2 . 4H20, Mg(N03)2 i
Mg(NC>3)2 . 6H2O, NaNQ3, KNO3;

Chlorki wapnia, magnezu, potasu, sodu — CaCl2, 
CaCl2 . 2H2O i CaCl2 . 6H2O, MgCl2 i MgCl2 . 6H2O, 
KC1 (sylwin) i NaCl (halit);

Fluorki i fluorokorzemiany sodu, potasu — NaF, 
KF, K2SiF6;

Krzemiany sodu i potasu — K2Si4C>9 . H2O, K2Si205, 
KHSi205, K2Si03 , Na2Si205, Na2Si03 , Na2Si03 . 9H2O.

Obserwacje zachowania się soli rozpuszczalnych 
w kamieniu wykazują ich znaczną ruchliwość. Podle
gają one przekształceniom, pojawiają się i znikają 
w zależności od warunków zewnętrznych, pory roku, 
temperatury i wilgotności.

Sole rozpuszczalne mogą być wytworzone przez 
skażoną atmosferę lub wodę gruntową, mogą być też 
wprowadzone w trakcie konserwacji. Znaczna część



preparatów do konserwacji kamienia zawiera sole 
rozpuszczalne bądź powoduje ich powstawanie 
w wyniku reakcji chemicznych z mineralnymi skład
nikami kamienia.

Konserwacja

Konserwacja może być zdefiniowana jako aktywne 
działanie w celu zatrzymania lub spowolnienia pro
cesu niszczenia. Ochranianie, zabezpieczanie i restau
rowanie to tradycyjne zakresy technik stosowanych 
w praktyce konserwatorskiej. W nowoczesnym uję
ciu, w wyniku wykorzystania postępu w naukach ści
słych, schemat zakresów operacji w procesie konser
wacji obejmuje diagnozę wraz z dokumentacją, oczy
szczenie wraz z usunięciem szkodliwych bądź szpe
cących dodatków, konserwację i ochronę. Należy za
znaczyć, że sam zabieg konserwatorski nie może 
uratować zabytku, że musi być połączony z działania
mi ochronnymi, których celem jest wyeliminowanie, 
względnie ograniczenie do minimum aktywności 
czynników niszczących.

Diagnoza odpowiada na pytania, z jakich materia
łów złożony jest zabytek, jaki jest stan zachowania 
tych materiałów i jakie są przyczyny ich degradacji. 
Szczególną uwagę zwraca się przy tym na badania 
laboratoryjne i ich wyniki. Stosowane są tutaj różne 
metody analizy klasycznej i aparaturowej. Wyniki 
analiz chemicznych i fizycznych oznaczeń powinny 
dać odpowiedź na pytanie o skład materiałów, czyn
niki i mechanizmy ich niszczenia, stopień zagrożenia, 
jak również właściwe metody czyszczenia, wzmacnia
nia, uzupełniania i późniejszego zabezpieczenia. Dia
gnoza powinna także obejmować udokumentowanie 
bieżącej sytuacji obiektu.

Oczyszczanie wykonywane jest przy zastosowaniu 
różnych metod, które możemy z grubsza podzielić na 
mechaniczne i chemiczne. Wśród metod mechanicz
nych rozróżnia się metody suche i mokre. Z metod 
suchych najbardziej rozpowszechniona jest strumie
niowa metoda czyszczenia piaskiem lub innym ścier
niwem wydmuchiwanym z odpowiednich dysz. Do 
małych obiektów stosuje się też metody mechaniczne 
z zastosowaniem prostych narzędzi kamieniarskich 
i elektronarzędzi, takich jak szczotki czy szlifierki. 
Z metod mokrych w ostatnich dziesięcioleciach czę
sto stosowana jest metoda czyszczenia strumieniem 
wody pod ciśnieniem od kilkudziesięciu do ponad 
stu atmosfer. Do wody dodawany jest czasem drobno
ziarnisty piasek lub detergenty.

Do czyszczenia chemicznego stosowane są różne 
roztwory, często z zagęszczaczami umożliwiającymi 
działanie czynnika chemicznego przez dłuższy czas 
po nałożeniu. Najczęściej stosowanymi chemikaliami 
do czyszczenia kamienia są kwasy: solny (HC1), fluo

rowodorowy (HF), kwaśny fluorek amonu 
(NH4HF2) i polifosforany. Znacznie łagodniej dzia
łają preparaty nowszej generacji otrzymane w opar
ciu o związki kompleksujące, przede wszystkim 
aminokwasy, np. kwas amino benzeno sulfonowy 
(H2NC2H4SO3H), kwas etyleno dwuamino czterooc- 
towy [(HOOCCH2)2NCH2]2 oraz ich sole.

Do czyszczenia mniejszych obiektów kamiennych 
próbuje się stosować metody wykorzystujące fermen
ty oraz laser.

Większość chemicznych preparatów do czyszcze
nia kamienia bądź zawiera, bądź też, reagując z mi
neralnymi składnikami kamienia, wytwarza sole roz
puszczalne. Należy więc stosować odpowiednie środ
ki zabezpieczające przed wniknięciem soli rozpu
szczalnych do wnętrza porowatej struktury materiału 
kamiennego.

Konserwacja obejmuje zakres działań technicznych 
i artystycznych, z których rozpatrzenia w aspekcie 
chemicznym wymaga przede wszystkim konsolidacja, 
czyli wzmacnianie kamienia osłabionego przez wie
trzenie. Do wzmacniania stosuje się wiele środków, 
w tym również gotowe, fabrycznie produkowane pre
paraty. Można je podzielić na dwie grupy: organiczne 
i nieorganiczne. Początki ich stosowania sięgają 
1 ćwierci XIX wieku. W 1823 r. kamienny budynek 
teatru w Monachium zaimpregnowano roztworem 
szkła wodnego, by wzmocnić strukturę kamienia i u- 
odpornić go na działanie wody. Do marmurów sto
sowano różne roztwory i pasty woskowe, oleje i roz
twory żywic w rozpuszczalnikach organicznych. Co 
do skuteczności stosowanych metod i środków do 
konserwacji kamienia, istnieją do dziś różne poglądy.

2 nieorganicznych preparatów do konserwacji ka
mienia należy jeszcze wymienić obecnie stosowane 
fluorokrzemiany glinu, magnezu i wapnia. Oprócz 
nich stosowane są techniki aplikowania roztworów 
wodorotlenku wapnia i baru oraz siarczanu wapnia. 
Techniki te rozwinięto głównie w konserwacji zaby
tków, aż do wzmacniania wyrafinowaną metodą in
dukowanej rekrystalizacji.

Związki krzemoorganiczne jako przydatne w kon
serwacji zabytków kamiennych wspominane są w li
teraturze już w I86I r., jednak w praktyce konserwa
torskiej znalazły szersze zastosowanie od lat dwudzie
stych naszego wieku. Obecnie co najmniej kilka firm 
na świecie konkuruje, produkując środki do wzmac
niania i konserwacji kamienia w oparciu o związki 
krzemoorganiczne i ich kompozycje z innymi żywi
cami syntetycznymi. Do aplikowania tych preparatów 
stosowane są różne metody impregnacji przez nasy
canie z powierzchni, immersję oraz z wykorzysta
niem próżni lub wysokiego ciśnienia.

Ochrona obejmuje całokształt działań mających na 
celu zabezpieczenie obiektu przed niszczeniem przez
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czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne. W na
szym klimacie większość z tych czynników by stać się 
aktywnymi wymaga obecności wody.

Najważniejszymi działaniami chroniącymi zabytki 
kamienne są:
-  zabezpieczenie przed podciąganiem wody grun

towej,
-  zabezpieczenie przed wnikaniem wody opadowej 

i kondensacją wilgoci z atmosfery,
-  zabezpieczenie przed biologicznymi czynnikami 

niszczenia,
-  zabezpieczenie przed brudem,
-  zabezpieczenie przed skażeniem solami rozpu

szczalnymi.
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The Chemical Aspects of the Deterioration and Preservation of Stone Architectural Relics

Stone objects — monuments, relics and buildings — are 
deteriorating at an accelerating rate due to different causes. 
Natural weathering has always occurred, even in an envi
ronment unpolluted by chemical contaminations, but usu
ally at a slow rate. With the introduction of chemical 
pollutants to the environment, the deterioration of stone

objects is proceeding at a faster pace than was the case in 
the past.

The paper provides a general background, and refers 
to the chemical factors which accelerated the decay of 
stone as well to the preservation procedures and the 
efficiency of protective treatment.
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