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NIEKTÓRE ZAGADNIENIA 
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Przystępując w 1955 r. do odbudowy pała
cu napotkano, między innymi, na poważne pro
blemy, związane z właściwą konserw acją drew
nianych elem entów budowli. Pałac posiadał 
więźbę dachową o różnorodnym układzie kon
strukcyjnym , zm ienianym  i uzupełnianym  
w okresie licznych przebudowań oraz prawie 
wyłącznie stropy drew niane, nośne i podtrzy
m ujące w ystrój m alarsko-rzeźbiarski, których 
różne rozwiązania konstrukcyjne uzależnione 
były od w ystroju w nętrz lub charakteru  po
mieszczeń. Wiele stropów posiadało dw a pozio
m y — górny ciągowy, funkcjonalny oraz dolny, 
podtrzym ujący fasety i wystrój sufitu . Fasety 
podtrzym yw ano krążynam i; użyte wałki lesz
czynowe stanow iły rodzaj wzmocnienia. Różno
rodne konstrukcyjne rozwiązania stropów 
u trudn ia ły  przesychanie drew na w przypadku 
jego zawilgocenia. Część czół belek nośnych, 
w ykonanych w większości z drew na sosnowego, 
wąskosłojowego o dużych przekrojach, owija
na była korą brzozową, praw dopodobnie dla 
celów izolacji przed wilgocią. Całość obiektu 
posiadała posadzki z różnych gatunków  drew 
na, kładzionych głównie na legarach i ślepej 
podłodze. Stolarka okienna i drzwiowa była, 
w  przeważającej części, z drew na dębowego; 
w  większości wypadków ościeżnice okienne 
i drzw iow e n ie były izolowane od m uru. Ilość 
drew na, znajdującego się w obiekcie, powięk
szały boazerie, wprowadzone przez budowni

czych w  różnych częściach pałacu oraz na ze
w nątrz drew niany wystrój rzeźbiarski na  heł
mach obu jego wież.

Bogate wyposażenie pałacu w elem enty 
i detale drew niane, ich skom plikowane rozw ią
zania techniczne oraz brak  odpowiedniej kon
serw acji stw orzyły sprzyjające w arunki dla 
rozwoju szkodników biologicznych. Inw entary
zacja poszczególnych części obiektu wykazała 
liczne ogniska występowania grzybów dom o
wych i owadów technicznych szkodników d rew 
na. Na teren ie pałacu wilanowskiego stw ier
dzono występowanie grzybów M erulius lacry- 
mans, Poria vaporaria, Coniophora cerebella; 
na elem entach w ystroju rzeźbiarskiego hełmów 
wież — Daedalea quercina i Polistictus versi
color. Z owadów w ykryto  obecność H ylotrupes 
bajulus oraz A nobium 1. W ymienione grzyby 
rozw ijały się szczególnie silnie na  elem entach 
stropu przyziem ia (ryc. 1, 3). Dotyczy to w szyst
kich pomieszczeń parteru  w korpusie głównym  
i południowym skrzydle (w północnym skrzy
dle inw entaryzacja nie jes t jeszcze zakończona). 
Zagrzybiona została również boazeria i sto lar
ka. Grzybnia z drew na przerzuciła się n a  m ury, 
w rastając niekiedy na stosunkowo dużą głębo
kość. Przyczyną rozwoju grzybów by ł brak  izo-

1 W rozpoznawaniu ich korzystano z konsultacji 
dr. inż. Jana Dominika.
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lacji przeciwwilgociowej fundam entów  i poło
żenie elem entów podłogowych bezpośrednio 
na podłożu. Brak urządzeń w entylacji podpod
łogowych spraw ił, że wilgoć gruntow a podsią- 
kała  w  fundam enty, zawilgacając m ury oraz 
zwiększając wilgotność stykającego się drewna.

Na wyższych kondygnacjach zagrzybienie 
w ykryto  w stropach północnej i południowej 
galerii, w  Gabinecie Ostatnim  (nr 42), w Gabi
necie (nr 43), Przedpokoju (nr 44), w Pokoju 
Średnim  Sypialnym  (nr 45), Pokoju Cichym 
(nr 46), w Łazience Królowej (nr 47), w Gabi
necie Małym (nr 49), Sionce Drugiej (nr 50), 
w  Galerii W ielkiej na górze (północnej — n r  37), 
w  Gabinecie przed galerią północną (nr 38). 
Zagrzybione zostały również elem enty więźby 
dachowej w  korpusie głównym. W południo
wym  skrzydle stw ierdzono silne zagrzybienie 
stropu  nad  Gabinetem  Myśliwskim oraz ele
m entów  więźby dachowej. Omawiane partie  
obiektu uległy zawilgoceniu na skutek uszko
dzenia pokrycia dachowego lub nieszczelności 
pokrycia prowizorycznego (południowe skrzy
dło), częściowego braku szyb w oknach, uszko
dzenia ryn ien  itp. I tutaj nasilenie zagrzybie
n ia  w ystępow ało na belkach nośnych przy opo
rach lub na  całej długości przy kontakcie drew 
na  z w ilgotnym  m urem . Należy podkreślić, że 
belki, k tórych  czoła były izolowane korą brzo
zową, były zdecydowanie lepiej zachowane niż 
czoła pozostałych.

Drewno dębowe w ystroju rzeźbiarskiego 
hełmów wież zostało w różnym stopniu znisz
czone przez grzyby Daedalea quercina i Polistic- 
tus versicolor oraz na skutek działania czynni
ków atm osferycznych (wietrzenie).

Ogólnie biorąc, zagrzybienie pałacu miało 
charakter dwojaki — w pomieszczeniach par
teru  można mówić o zagrzybieniu ciągłym 
(ogólnym), obejm ującym  swoim zasięgiem d u 
że powierzchnie elem entów drew nianych; na 
pozostałych, wyższych kondygnacjach, zagrzy
bienie miało charakter lokalny (ogniskowy). 
Stopień zniszczenia drew na przez grzyby był 
różny, zależnie od miejsca ich występow ania : 
w  pomieszczeniach parteru  elem enty drew nia
ne w  przeważającej części uległy silnem u znisz
czeniu, w belkach stropowych zniszczeniu uleg
ła biel i duża część twardzieli; elem enty 
o m niejszych przekrojach uległy rozkładowi 
całkowicie. Nasilenie zniszczeń grzybowych na 
wyższych kondygnacjach było bardziej zróż
nicowane: obok m iejsc o bardzo silnym  znisz
czeniu, znajdowały się partie  o mniejszym, 
a naw et powierzchniowym rozkładzie. Rozwój 
grzybów nastąpił praw dopodobnie w różnych 
okresach czasu, na skutek czego w pałacu 
stw ierdzono miejsca o świeżym, aktyw nym  roz
woju grzybów oraz miejsca, w których rozwój 
występował przed kilkunastu lub kilkudziesię
ciu laty. W tych przypadkach stw ierdzono za
ham ow anie rozwoju.

Obok rozkładu drew na, spowodowanego 
przez grzyby, duża część elem entów i detali 
drew nianych została zaatakowana przez owady 
z rodzaju Anobium i H ylotrupes bajulus. Po
rażenie przez owady nastąpiło na terenie całego 
obiektu, przy czym nasilenie występowania ko
łatków miało miejsce również w pomieszcze
niach parteru, natom iast porażenie przez spu- 
szczela (Hylotrupes bajulus) stw ierdzono prze
de wszystkim w elem entach poddasza.

ZASTOSOWANE ŚRODKI I METODY ZABEZPIECZENIA

Poprzednio prowadzone prace na teren ie  pa
łacu w W ilanowie nie obejmowały w zasadzie 
konserw acji drew nianych elem entów konstruk
cyjnych jak  i drewnianego w ystroju rzeźbiar
skiego. Nieliczne zabiegi sprowadzały się do 
w ym iany lub uzupełnień niektórych elem en
tów, jak np. konsoli z w ystroju rzeźbiarskiego 
wież. Nowocześnie rozum iana konserwacja 
drew na m a na celu usunięcie przyczyn dalsze

go niszczenia i zabezpieczenie w sposób trw a
ły na przyszłość. Niezbędne jest, w przypadku 
zniszczeń spowodowanych przez szkodniki me
chaniczne, przeprowadzenie dezynsekcji; w 
przypadku obecności grzybów — zastosowanie 
środków toksycznych dla tej grupy organiz
mów, przy czym środki toksyczne powinny w y
kazywać nie tylko działanie doraźne, ale, przez 
swą obecność w m ateriale zabezpieczanym, po
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w inny zapobiegać inwazji szkodników w m o
żliwie najdłuższym  okresie czasu.

W przypadku obiektów drew nianych, posia
dających wartości artystyczne lub historyczne, 
należy stosować zabiegi, m ające na celu popra
wę ich własności mechanicznych, tzw. „u tw ar
dzanie“ drewna. W zmacnianie dużych elem en
tów konstrukcyjnych, silnie zniszczonych, obec
n ie  znanym i metodami, przez wprow adzanie 
środków utw ardzających, jest często niem ożli
we. Przeszkodą są trudności techniczne, w yn i
kające z rozm iarów obiektu, bądź z niem ożli
wości wym ontowania go. Metody w prow adze
nia środka wzmacniającego „in s itu “ n ie mogą 
zapew nić właściwych rezultatów. Z uwagi na. 
to, wzm acnianie całych elem entów konstruk
cyjnych, n ie przedstaw iających walorów a r ty 
stycznych czy historycznych, jest niecelowe. 
Dlatego też dla drew nianych konstrukcji noś
nych pałacu w  W ilanowie przyjęto za zasadę 
usuwanie, w  koniecznych przypadkach, znisz
czonego drew na i zastępowanie go elem entam i 
stalowym i. Natom iast konstrukcje podtrzym u
jące w ystrój rzeźbiarsko-m alarski w  zasadzie 
pozostawiono. Usunięcie elem entów było moż
liw e jedynie w stropie przyziemia, natom iast 
na wyższych kondygnacjach część elem entów  
pozostawiono, gdyż związane były fasetam i lub 
pokryte malowidłem. Stworzyło to konieczność 
odgrzybienia i zabezpieczenia ich (belki nośne, 
podtrzym ujące wystrój krążyny, deski su fi
towe) bez względu na stan  oraz trudności tech
niczne.

D o b ó r  p r e p a r a t ó w .  Dobór p repa
ratów  do odgrzybiania drew na, murów, zw al
czania owadów oraz zabezpieczenia elem entów 
drew nianych uzależniono od ich w pływ u na 
malowidła i otoczenie. W związku z tym  nie 
można było stosować preparatów  typowych, 
znajdujących się w handlu, lecz zm odyfikowa
ne, odpowiadające staw ianym  wymogom. W y
bór preparatów  został uzgodniony z Głównym 
Laboratorium  PKZ i Kierownictwem  Budowy 
Zespołu Wilanów.

W ytypowano następujące preparaty:
a) do zwalczania grzyba i zabezpieczamia 

krążyn — bezbarwny, przedestylowany a-chlo- 
ronaftalen  rozpuszczony w ksylenie lub ben
zynie lakowej;

b) do podsufitki pod plafonam i m alow any

mi na płótnie — naftenian miedzi (technicznie 
czysty), rozpuszczony w benzynie lakowej lub 
ksylenie, 40-procentowe stężenie;

c) do górnej części faset (obramień plafo
nów na płótnie) — 5-procentowy roztw ór w od
ny boraksu;

d) do odgrzybiania m urów — fluorokrze
m ian cynku (roztwór wodny) lub Fungom ur;

e) do zdezynfekowania zwieńczeń wież — 
roztwór 5-chlorofenolu (w trójchloroetylenie).

Dla. uzyskania lepszych wyników zabezpie
czania, drew no odgrzybione powlekano roztw o
ram i tworzyw sztucznych. Zabieg ten  m iał na 
celu stworzenie bariery zmniejszającej do m i
nim um  i tak powolne odparowywanie p repara
tów grzybobójczych. W przypadku krążyn sto
sowano roztw ór chlorowanego polichlorku w i
nylu, a do desek podsufitki plafonów m alow a
nych na płótnie — roztw ór polim etakrylanu 
m etylu. Ubytki w ystroju hełmów wież uzupeł
niono litym  drew nem  lub m asą trocinową 
i Vinofleixem. Dla wzmocnienia s tru k tu ry  
drew na zwieńczenia nasycono Vinoflexem  
MP 400.

M e t o d y  o d g r z y b i a n i a  i z a b e z 
p i e c z a n i a :

a) elem enty nie stykające się bezpośrednio 
z malowidłem — po dokładnym  oczyszczeniu 
powierzchni drew na ze zniszczonej s truk tu ry , 
utworów grzyba oraz innych zanieczyszczeń — 
kilkakrotnie smarowano chlorowanym n afta 
lenem (belki nośne w  galerii południowej);

b) krążyny zabezpieczano m etodą zastrzy
kową oraz, zewnątrz dostępne partie, m etodą 
kilkakrotnego smarowania;

c) deski podsufitki plafonów m alowanych 
na płótnie — metodą kilkakrotnego, w  m iarę 
dostępu, obustronnego sm arowania; w ten sam  
sposób zabezpieczano części konstrukcyjne fa
set;

d) pas m uru  po usuniętych belkach nośnych 
dokładnie oczyszczono, ze szczególnym uwzględ
nieniem  gniazd (przed ich zamurowaniem), oraz 
zagrzybione partie  m uru odgrzybiano przez 
4- lub 5-krotne smarowanie.

Prace odgrzybieniowe i zabezpieczające m ia
ły ścisłe powiązanie z wykonyw anym i robota
mi budowlanymi jak: zakładanie izolacji prze
ciwwilgociowej, wym iana części konstrukcyjnej 
stropów itp.
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KONSERWACJA DREWNIANEGO WYSTROJU RZEŹBIARSKIEGO HEŁMÓW WIEŻ

Rzeźby dębowe, wieńczące wieże pałacu, 
uległy częściowemu zniszczeniu o różnym  stop
n iu  nasilenia, na skutek długotrwałego działa
n ia czynników atmosferycznych oraz grzybów 
i owadów. Strefa zniszczenia przez czynniki 
atm osferyczne występowała tylko na po
w ierzchni w  grubości od 1 do 10 mm. Miejsca 
porażone grzybam i Daedalea> quercina (L) Fr., 
Polistictus versicolor Fr., rozmieszczone były 
n ieregularnie i sięgały niejednokrotnie daleko 
w  głąb drew na. Na niektórych elem entach 
rzeźb występowały również owady Xestobium 
rufovillosum  (kołatek dębowy) i na drew nie 
siln ie  zniszczonym — Leptura sp.

Do odgrzybiania drew na postanowiono użyć 
oczyszczonego pięciochlorofenolu rozpuszczone
go w  trójchloroetylenie. Ze względu na ekspozy
cję zew nętrzną rzeźb uznano za konieczne — 
ażeby przywrócić, przynajm niej częściowo, je
go pierw otne własności mechaniczne oraz 
zm niejszyć higroskopijność i nasiąkliwość na
sycenie drew na roztw orem  sztucznej ży
wicy. Z dotychczas stosowanych sposobów im
pregnacji roztworami żywic, najlepsze rezulta
ty  uzyskuje się przy metodzie nasycania pod 
zm niejszonym  ciśnieniem. Do nasycania rzeźb 
używ ano żywicy, występującej pod nazwą han
dlow ą Vinoflex MP 400, rozpuszczonej w chlor
ku  etylenu. Pod względem chemicznym Vino
flex  jes t kopolim erem  chlorku w inylu i e teru  
izobutylowowinylowego. Rozpuszcza się łatwo 
w  w ielu rozpuszczalnikach organicznych, dając 
roztw ór o niskich lepkościach. Błony otrzym y
w ane po odparowaniu rozpuszczalnika są bez
barw ne , przezroczyste i posiadają dużą odpor
ność na działanie światła i czynników atm o
sferycznych.

W celu zbadania wpływu impregnacji d rew 
na dębowego Vinoflexem MP 400 przeprowa
dzono szereg prób, k tóre ustaliły w  jakim  stop
n iu  popraw ia on własności drewna, zarówno 
zniszczonego jak i zdrowego. Nasycanie pod 
zmniejszonym  ciśnieniem wykonano w próżnio
w ej aparaturze laboratoryjnej na próbkach 
drew na, reprezentujących rodzaje i stopnie 
zniszczenia elem entów rzeźb oraz na drew nie 
zdrowym . Próbki pobrano z fragm entów  rzeźb

przeznaczonych do rekonstrukcji, posiadających 
całkowicie za tarty  kształt rzeźbiarski. Stosowa
ne ciśnienie wynosiło 110 mm Hg, w ym iary 
próbek — 2 X2 X 2  cm oraz 5X 5X 5 cm. Klocki 
ważono przed i po impregnacji i, po raz trzeci, 
po odparow aniu rozpuszczalnika. Stopień zaim 
pregnowania, wyrażony w procentach wago- 
wyoh pochłoniętej żywicy, dla drew na o róż
nym  stopniu zniszczenia, przedstaw ia się n a 
stępująco:

drew no zdrow e poniżej 10%
drew no z powierzchni zniszczo

nej przez czynniki atm o
sferyczne od 10% do 20%

drew no zniszczone przez grzyby
(rozkład II stopnia) od 25% do 35%

drewno zniszczone przez grzyby
(rozkład III stopnia) od 40% do 60%

Rozkład II stopnia — tkanka drew na częściowo 
zniszczona, zachowany kształt pierwotny, 
konsystencja nieco miękka.

Rozkład III stopnia — tkanka silnie zniszczona, 
konsystencja bardzo miękka, luźna, gąb
czasta.

Przeprowadzono badania porównawcze dla 
próbek drew na o różnym stopniu zniszczenia, 
nienasyconego i nasyconego, oraz kontrolne, 
dla zdrowego drew na dębu. Obejmowały one 
oznaczenia ciężaru objętościowego, higroskopij- 
ności i nasiąkliwości, wytrzym ałości na ściska
n ie wzdłuż włókien oraz twardości na p rze
krojach podłużnych (szczegółowe omówienie 
badań, wyników i m etody będzie przedmiotem 
oddzielnego artykułu). Badania wykazały, że 
nasycanie drew na roztworem Vinoflexu MP 400 
pod zmniejszonym ciśnieniem wpływa znacz
nie na popraw ę jego własności. W przypadku 
drew na zniszczonego przez czynniki atm osfe
ryczne, ciężar objętościowy, nasiąkliwość i h i
groskopijność osiągają naw et wartości lepsze 
niż dla drew na zdrowego. Drewno porażone 
grzybem w  II i III stadium  rozkładu, m im o 
znacznej poprawy własności, nie osiąga jednak 
wartości drew na zdrowego. Z tego też względu 
zalecono usuwanie tych partii, k tóre wykazują 
III stopień rozkładu (fragm enty tych elem en
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tów posiadały tak zniszczoną powierzchnię, że 
zatraciły całkowicie kształt rzeźbiarsk i)2.

Głębokie szczeliny wykruszenia i niewielkie 
ubytki, w ystępujące licznie na powierzchni 
rzeźb, uzupełniano kitem, zarówno ze względu 
na konieczność przywrócenia pierwotnego wy
glądu, jak i bezpieczeństwo obiektu. Pozo
staw ienie niezabezpieczonych ubytków zwłasz
cza n a  przekrojach poprzecznych i płasz
czyznach poziomych, w których może groma
dzić się woda deszczowa, stw arza niebezpieczeń
stwo dalszej destrukcji na  skutek zam arzania 
(ryc. 2).

Masa uzupełniająca składała się z trocin dę
bowych, Vinoflexu MP 400 oraz niewielkich 
ilości pigm entu dla nadania odpowiedniej bar

wy, zbliżonej do drew na oryginalnego (ryc. 4). 
Stosunek spoiwa do wypełniacza był tak  do
brany, by, uzyskana po odparow aniu rozpusz
czalnika, masa posiadała własności jak n a jb a r
dziej zbliżone do impregnowanego drew na. M a
sa zachowuje przez pewien czas własności p la
styczne, dzięki którym  można ją form ować 
i w ten sposób dorabiać pewne elem enty rzeź
biarskie (ryc. 5). W ymagają one wtedy, po w y
schnięciu, tylko niewielkiego opracowania. Du
że ubytki rzeźb, wymagające rekonstrukcji w 
litym  drewnie (ryc. 6), w klejano za pomocą kle
ju  fenolowo-formaldehydowego, ze względu 
na dużą odporność spoiny w w arunkach ze
wnętrznych. Użyte do rekonstrukcji kaw ałki 
nowego drew na również nasycono pięciochloro- 
fenolem i Vinoflexem MP 400 3.

PODWIESZANIE STROPÓW

Daleko idące zniszczenia drew nianych belek 
nośnych oraz desek podsufitki, zm usiły w kil
ku pomieszczeniach pałacu do całkowitego usu
nięcia tych części drewna. We wszystkich przy
padkach strop był polichromowany lub posia
dał wystrój rzeźbiarski w ykonany w narzucie. 
Usunięcie od góry belek, desek podsufitki i czę
ściowo trzciny, z którym i związana była w ar
stwa zaprawy stanowiąca podłoże w ystroju ma- 
larsko-rzeźbiarskiego pomieszczeń dolnych, 
wym agało starannego i równom iernego pod
stem plowania stropu. Odsłoniętą zapraw ę na
leżało związać z nową konstrukcją nośną 
(ryc. 7). Główne Laboratorium  PKZ opracowa
ło metodę podwieszania stropów, polegającą na 
zalewaniu odsłoniętej zapraw y m asą gipsową. 
Przed zalewaniem, nad zapraw ą umieszczono 
siatkę żelazną cynkowaną. Grubość uzyskanej 
w ten  sposób zbrojonej p ły ty  gipsowej wyno
siła ca 8 cm. Zbrojona płyta gipsowa była wią-

2 Badania wytrzymałościowe wykonano w Zakła
dzie Fitopatologii Leśnej i Konserwacji Drewna przy 
współudziale dr. inż. Jerzego Ważnego.

3 Nasycanie rzeźb pod. zmniejszonym ciśnieniem  
wykonał konserwator Wojciech Kurpik w kotle próż
niowym, będącym w posiadaniu toruńskiego Oddziału 
PKZ, wg zaleceń Głównego1 Laboratorium. Prace kon
serwatorskie przy wystroju rzeźbiarskim hełmów wież 
przeprowadzone zostały przez Pracownię Rzeźby PKZ.

zana ze stalową konstrukcją nośną za pomocą 
żelaznych strzemion. Sposób wiązania przedsta
wia poniższy szkic: ~

B cika. ic ia .zn a . 
strzemœna. leicuoe. 
Яа.гьЬнс- QLpbu. Z zcdopCona

za.pra,hja. ь/а.ен,еъъа.
Z ЬГ1С)-ПОЫ<хП1Л<Г)

rnąloHcdZo

Schemat podwieszenia malowidła na tynku stropów

Podtrzym ujące strzemiona zabezpieczone były 
minią. W trakcie realizacji podwieszania, ze 
względu na różnorodność w arunków  w po
szczególnych pomieszczeniach, kierow nictw o 
budowy zmieniało szczegóły techniczne w iąza
nia siatki z konstrukcją nośną.

W oparciu o wzmianki w literaturze facho
wej, do masy gipsowej — celem polepszenia 
własności m echanicznych — stosowano n ie
w id k i dodatek wodnego roztw oru alkoholu po
liwinylowego. Dla zmniejszenia przesiąkania 
przez zaprawę do malowidła wody zaw artej 
w masie gipsowej, używanej do zalewania, 
oczyszczoną starannie powierzchnię zapraw y 
przesm arowywano rozcieńczonym polioctanem  
w inylu polimeryzowanym w em ulsji wodnej.
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Rye. 1. Stan zniszczenia belek stropowych (fot. K. Kowalska)

Ryc. 2, Odwrocie drewnianej rzeźby, głębo
kie szczeliny w ypełnione kitem, drobne spę
kania pozostawione (PKZ. fot. W. Górski)

Ryc. 3. Stan zniszczenia i zagrzybienie jednej z belek stropowych
(fot. A. Stelmach)

Element uzupełniony k item  barw ionym  w  m asie
(PKZ. fot. W. Górski)

Ryc. 5. Fragment zrekonstruowany kitem, cześć uzupełniona  
nie podbarwiona wyraźnie się różnicuje od ciemnego drewna

(PKZ. fot. W. Górski)

Ryc. 6. Rzeźba drewniana, widoczne części (.liście) A — rekon
struowane w drewnie, В — w  masie uzupełniającej

(PKZ. fot. W. Górski)

Ryc. 7. Usuwanie trzciny z warstwy zaprawy (PKZ, fot. W. Górski)





W prowadzenie polioctanu w inylu nie zm niej
sza przyczepności m asy gipsowej do zaprawy 
w apiennej.

W poniższej tabeli zamieszczono wyniki ba
dań przeprowadzonych przez Insty tu t Techniki 
Budow lanej na próbkach dostarczonych przez 
G łówne Laboratorium  PKZ. Próbki zostały wy
konane zgodnie z norm am i dla oznaczeń w y
trzym ałości m ateriałów  na rozerwanie.

Rodzaj próbki 

gips —  gips
gips +  alkohol poliwinylowy 
gips +  alkohol poliwinylowy 
gips +  alkohol poliwinylowy 

zapraw a 
gips +  alkohol poliwinylowy
— polioctan w inylu —
— zapraw a

W ytrzymałość 
w kg/cm2 
(średnio)

2.7

4,4

4.8

4.9

Celem spraw dzenia zachowania się propo
now anych m ateriałów  w niskich tem peraturach 
powtórzono wszystkie oznaczenia dla analo
gicznych próbek po poddaniu ich 20 cyklom

zamrażań do tem peratury  — 20 °C. Uzyskane 
w yniki wykazały, że zam rażanie n ie  powoduje 
osłabienia wytrzymałości na granicy gips — za
praw a wapienna (początkowa koncepcja pozo
staw ienia galerii południowej jako otw artej, 
została zmieniona). Zgodnie z opisaną metodą 
dokonano podwieszenia stropów w następują
cych pomieszczeniach pałacu: galerii południo
wej, pomieszczeniach na pierwszym  piętrze po
łudniowego skrzydła, oraz częściowo nad Gabi
netem  Chińskim.

Uzyskane dotychczas doświadczenia w 
pracach przy konserw acji elem entów drew nia
nych w Pałacu w W ilanowie pozwolą na przy
spieszenie tego rodzaju prac w  pozostałych 
częściach obiektu, a także przy konserw acji in
nych obiektów zabytkowych.

mgr inż. Michał Czajnik 
Zakład Fitapatologii Leśnej 
i Konserwacji Drewna 
SGGW, Warszawa

mgr Piotr Rudniewski i 
Laboratorium Główne 
PKZ, Warszawa

mgr Daniel Tworek

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАБОТАМ  НАД КОНСЕРВАЦИЕЙ ДЕРЕВЯННЫ Х ЧАСТЕЙ

Инвентарная опись находящихся в здании 
Дворца многочисленных деревянных элементов 
консервации и скульптурного наряда обнаружила 
много очагов, заражённых грибницей и насекомыми.

В нескольких случаях грибница перебросилась 
е деревянных частей на каменную стену. Сконста- 
тировано различную степень повреждений — от не
большого поверхностного до полного разлада (мень
ш ие элементы). Поражение деревяннных частей вы
ступило на целой территории Дворца.

Артистически-историческая стоимость, размер 
объекта, иногда отсутствие возможности вымонти- 
рования элементов, создавало ряд технических 
трудностей во время ведения сохранительных ра
бот. Для деревянных конструкций носких принято 
в случае необходимости замену разрушенной древе
сины, в остальных случаях — обеспечивано на 
месте. При выборе препаратов, употребляемых в 
борьбе с грибницей и к дезинфекции, принято во 
внимание их влияние на художественное изобра
ж ение и на окружающую среду. Очищенную уже 
древесину следовало покрыть раствором искус

ственных смол. Особенную проблему составляла 
консервация дубовой резьбы, находящейся на баш
нях. (Кроме грибницы и насекомых разрушающее 
влияние имели тут атмосферные факторы. После 
проведения ряда исследований, решено удалить 
наиболее повреждённые места — значительно боль
шую убыль резьбы заполнить то есть вклеить ли
тую древесину, а меньшую убыль и трещины до
полнить оконной замазкой. Целость, после возвра
щения ей первоначального вида, насытить раство
ром искусственной смолы.

Чтобы предохранить от повреждения богатый 
живописно-скульптурный наряд, в случае, где нос
кие балки сводов и подпотолочные доски требовали 
удаления, своды укреплено, а сверху, повреждён
ные элементы и частично тростник-удалено. От
крытую протраву залито 8-ми сентиметровым слоем 
гипсовой массы, оснащённой железной сеткой, 
оцинкованной. ПЛиту связано с новой стальной 
конструкцией ноской при помощи специально раз
работанных стремён.
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SOM E PR O B L EM S C O N C ER N IN G  W OODW ORK C O N SERV A TIO N

A situdy of much of the palace woodwork and 
decorative sculpture revealed that many places had 
been attacked by fungi wood-boring beetle.

In some cases the wood fungus had even affected 
the brick walls. Various degrees of wood deterioration 
were confirmed — from minor superficial deteriora
tion to a complete decay (smaller elements). Fungus- 
infected woodwork had appeared throughout the 
palace.

Many technical difficulties arose due to the 
historical-artistic value and greatness of the palace 
and sometimes by the fact that some elements could 
not be demounted for conservation purposes.

As regards the wood subframe, in certain cases 
the deteriorated wood was replaced while in other 
cases the fungus-infected wood was treated on the 
spot. The choice of anti-fungi preparations depended 
on their influence upon the immediate surroundings 
and the paintings. The wood freed of fungus was 
covered with an artificial resin. A separate problem

concerned the conservation work on the oak sculp
tures crowning the towers. Here, in addition to fungi 
and insects, the weather had been a destructive 
factor. Following much research, most of the damaged 
parts were removed — the major defects in the 
sculptures were repaired with glued uniform wood, 
the sm eller ones had the fissures filled with an 
appriopriate mass. Then all these restored sculptures 
were impregnated with in vacuum tenk an artificial 
resin.

To prevent the devastation of the rich painted- 
sculptural works where the ceiling beams and planks 
of the ceiling lining had to be removed, the beams 
were fastened and the damaged elements and some 
reeds were removed from the top. The uncovered 
mortar was plastered over with 8 cm of gypsum  
with small amount of poliwinyl alcohol reinforced 
with a galvanized iron net. This plate was connected 
with the new steel construction by specially made 
hoopings.
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