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skowo-żywiczną, oczyszczeniu obramowania ze srebr
nego filigranu .roztworem amoniaku.

M. K. K a l i  s z, M agazynowanie  archeologicznych  
p rze d m io tó w  z  m iedzi  i brązu, s. 88—93. Streszczenie 
w  jęz. angielskim. Jako konieczne warunki przecho
wywania zabytków archeologicznych z miedzi i brązu 
autor wym ienia niską wilgotność powietrza (poniżej 
50°/o wilg. wzgl.), stałą temperaturę, nieobecność ga
zowych i stałych zanieczyszczeń powietrza. Bibliogra
fia — 8 pozycji.

E. К. К  r o i  la  u, Działanie św iatła  na zbiory  m u zea l
ne i środk i ich ochrony, s. 94—116, 6 tablic, 2 w ykre

sy. Streszczenie w jęz. angielskim. Wyniki i wnioski 
z badań nad działaniem światła naturalnego i sztucz
nego na różne rodzaje zabytków, przeprowadzonych 
w państwowych muzeach rosyjskich. Stwierdzono że 
światło sztuczne wywołuje mniejsze zmiany niż natu
ralne. Wyniki przedstawiono w  formie tablic i w y
kresów. Bibliografia — 5 pozycji.

Informacje zawierają spis konserwatorów w ZSRR, 
zatwierdzonych w  latach >19'66—67.

Janusz Lehmann  

Tom 2/0 omówiony zostanie w nr 3 —'1970 r.

K. S c h m i d t - T h o m s e n ,  Z u m  P rob lem  der S te in 
zerstörung und K onservierung. S teinfestigung m it  
K alis i l ika t und E thyls il ika t  (Problem  niszczenia  
i konserw acji kam ienia. W zm acnianie kam ienia krze
m ianem  potasu i krzem ianem  etylu). „Deutsche Kunst 
und Denkm alpflege”, Deutscher Kunstverlag, Mün
chen-Berlin, 1969, s. 11—.213. Sonderdruck.

Praca dotyczy problematyki trwałości kamiennego 
wystroju rzeźbiarskiego architektury średniowiecznej 
i pośredniowiecznej, obejmującego rzeźbę figuralną 
i dekorację, oraz zagadnienia jego ochrony i konser
wacji. '

W pierwszej części autor, posługując się szeregiem  
bardzo wymownych przykładów ilustrowanych foto
grafiami dowodzi, że niszczenie kamiennego wystroju 
architektury na skutek działania czynników klim a
tycznych jest coraz szybsze. Wzrastające tempo nisz
czenia przypisuje autor coraz większej zawartości spa
lin w powietrzu, przede wszystkim gazów siarkowych 
i dwutlenku węgla. W celu zapobiegania szkodliwej 
działalności czynników klimatycznych na kamień sto
sowano od dziesiątków lat w iele preparatów; autor 
wymienia ponad 40 zaznaczając, że jest to tylko część. 
Doświadczenia zdobyte w  trakcie ich stosowania ob
fitują w  niepowodzenia, natomiast rezultaty pozy
tywne zdarzały się niezwykle rzadko. Niepowodzenia 
konserwacji prowadzonych przy użyciu preparatów 
chemicznych wywołują tendencje powrotu do metod 
rzemieślniczych, polegających na usuwaniu zwietrza
łych partii lub całych obiektów, uzupełnianiu w  no
wym tworzywie, zastępowaniu oryginałów kopiami, 
wreszcie w  zmniejszaniu wym iarów obiektów przez 
usunięcie zwietrzałych warstw powierzchniowych ka
mienia i wypracowaniu detali kamieniarsko-rzeźbiar- 
skich na nowo. Wszystko to przeprowadza się w  dą
żeniu do uzyskania wyglądu obiektu „jak nowy”. 
W ten sposób pojęta konserwacja oraz nieskuteczność 
metod konsolidacji przy użyciu preparatów chemicz
nych wobec wzrastającego tempa wietrzenia kamie
nia stwarzają groźbę utraty w  ciągu kilkunastu a naj
dalej kilkudziesięciu lat całości średniowiecznego 
i późniejszego kamiennego wystroju rzeźbiarskiego 
architektury.

W tej sytuacji przed dziewięciu laty warsztaty (pra
cownie) konserwacji rzeźby Krajowych Urzędów Kon
serwatorskich Nadrenii i W estfalii podjęły doświad
czenia i próby mające na celu wypracowanie i wpro
wadzenie metod i sposobów konsolidacji zwietrzałych 
stref kamienia, które były uznawane w  czasie kon
serwacji za nie do utrzymania.

Przyczyny wietrzenia kamiennego wystroju architek
tonicznego autor dzieli na trzy grupy, mianowicie na: 
biologiczne, fizyczne i chemiczne, dodając grupę 
czwartą — niewłaściwe zabiegi konserwatorskie. Za
licza do nich smarowanie powierzchni środkami powo
dującymi zamknięcie porów kamienia, zagęszczenie 
warstwy powierzchniowej i utworzenie skorupy („Aus-

senkruiste”), stasowanie materiału „obcego” do uzu
pełnień czy spoinowania (np. cementu), czyszczenie 
kamienia na sucho piaskiem i m ycie powierzchni ka
mienia kwasem.

W drugiej części autor .opisuje przykłady konserwacji 
zwietrzałego kamienia wystroju architektonicznego za 
pomocą roztworów krzemianu potasu i silikonów  
(głównie krzemianu etylu). Do utwardzania krzemia
nem potasu stosowano roztwory w  rozcieńczeniu 1 : 5 
do 1 : 3 (handlowego roztworu koloidalnego). Nasyca
nie obiektów odbywało się przez smarowanie powierz
chni kamienia, okłady watą celulozową nasyconą roz
tworem krzemianu, wstrzykiwanie roztworu i wresz
cie przez zanurzanie obiektów w roztworze. Czyszcze
nie powierzchni przed nasycaniem przeprowadzano 
przy pomocy preparatu Klardurol, a do wypełniania 
spoin i ubytków stosowano preparat Mineras. Opisa
ne zabiegi przy pomocy krzemianu potasu przeprowa
dzono w  latach 1960—62. W celu uniknięcia tworze
nia się  skorupy krzemianu na powierzchni konserwo
wanego kamienia po każdym nasyceniu zmywano po
wierzchnię kilkakrotnie wodą dla usunięcia nadmia
ru krzemianu. Przed nasycaniem roztworem krzemia
nu potasu zalecano odsalanie konserwowanego ka
mienia. Podano sposób odsalania stosowany przez A. 
Kratza w  Muzeum Rzeźby w  Dahlem (Berlin). Polega 
on na pokryciu obiektu kamiennego warstwą samo- 
wulkanizującego na zimno kauczuku i .osadzeniu w  
obiekcie po przeciwległych stronach węży gumowych. 
Jeden z węży łączy siię z pompą próżniową, drugi ze 
zbiornikiem wody. iPrzeciągana przez kamień woda 
rozpuszcza i wynosi zawarte w  nim sole. Poza Klar- 
durolem do czyszczenia powierzchni kamienia i usu
wania naskorupień stosowano pasty z kwasem fluoro
wodorowym, alkalia i  preparaty Troplexin i Thomp- 
son-Steinreiniger. Starano się, aby preparat działał 
tylko na .powierzchni, a nie wnikał do wnętrza kamie
nia. Po usunięciu naskorupień resztki preparatu sta
rannie zmywano i neutralizowano.

Obserwacje wyników konsolidacji przy użyciu krze
mianu potasu potwierdzają opinię A. Keima z 1926 r., 
że początkowo dobrze utwardzony krzemianem pota
su kamień po kilku a najdalej kilkunastu latach w y
kazuje objawy wtórnego wietrzenia i ma tendencje 
do rozsypywania się na piasek. Autor uważa, że wtór
ne wietrzenie kamienia powodują wydzielane z krze
mianu potasu sole rozpuszczalne. Dlatego znacznie 
wyżej ocenia przydatność krzemianu etylu i polikrze- 
mianu etylu oraz innych związków krzemoorganicz- 
nych, zwanych pospolicie silikonami, do konserwacji 
i wzmacniania zwietrzałego kamienia. Wprowadzone 
do kamienia silikony nie wydzielają soli rozpuszczal
nych w wodzie, poza tym nie zamykają porów, da
jąc możliwość odparowania wody z kamienia, wresz
cie hydrofobizują kamień, tzn. w  znacznym stopniu 
ograniczają możliwość wnikania do niego wody. Po
nieważ obecność wody w kamieniu jest nieodzowną 
dla wszystkich prawie procesów biologicznych, f i
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zycznych i chemicznych niszczących kamień, hydro- 
fobizacja jest skutecznym zabiegiem ochronnym.

Schmidt-Thomsen opisuje konserwacje fragmentów  
wystroju domu Pöppelmanna w  Herford, zamku w  
Burgsteinfurt, rzeźby kamiennej z katedry w  Alten- 
bergu. W opisie konserwacji fragmentów kamiennego 
wystroju architektury zamku w  Burgsteinfurt poda
je skład roztworu użytego do wzmacniania kamienia 
i sposób jego stosowania. W ocenie skuteczności kon
serwacji przeprowadzonych przy użyciu silikonów  
autor zachowuje ostrożność i wskazuje na konieczność 
długotrwałych obserwacji. Uznaje celowość badań la
boratoryjnych i konieczność współpracy konserwato
rów praktyków ze specjalistami zajmującymi się  w ie
trzeniem i własnościami materiałów kamiennych. Je
dynie na tej drodze widzi możliwość wypracowania 
metod, które umożliwią skuteczne przeciwdziałanie 
coraz szybszem u niszczeniu średniowiecznego i po- 
średniowiecznego kamiennego wystroju architektury. 
Przyjmując alternatywę, że przeprowadzone w  ostat
nim czasie w  W estfalii i Nadrenii konserwacje w y
każą tylko czasową skuteczność, uznaje je za celowe, 
ponieważ umożliwią obiektom przetrwanie do czasu 
głębszego rozeznania natury procesów niszczących za
bytki kam ienne i udoskonalenie metod ich konserwa
cji.

Autor artykułu ujął przedmiot swych rozważań z pun
ktu widzenia praktycznych potrzeb służby konserwa

torskiej i konserwatorów praktyków. iNa uznanie za
sługuje przejrzyste i zrozumiałe sformułowanie po
stulatów i wniosków, przekonujące przedstawienie po
wagi sytuacji w  sprawie stanu zachowania i m ożli
wości konserwacji zabytków oraz trafna ocena pra
widłowości kierunków działania zmierzającego do w y
pracowania skutecznych metod i środków zapobie
gawczych.

Zamieszczone ilustracje przedstawiają przykłady ka
tastrofalnych zniszczeń zabytków kamiennych w  ostat
nich dziesięcioleciach.

K. Schmidt-Thomsen, krajowy konserwator zabytków  
Westfalii, obok dużego doświadczenia, gruntownej zna
jomości teorii i praktyki konserwacji kamiennego w y
stroju zabytkowej architektury, wykazał w  artykule 
rzadką umiejętność interpretacji przedmiotu zarówno 
od strony teorii jak i praktyki, łączenia zagadnień hi
storycznych i estetycznych dzieła sztuki ze sprawami 
trwałości materiału i technicznej prawidłowości jego 
zabezpieczenia i konserwacji. To wszechstronne uję
cie problematyki sprawia, że artykuł jest interesujący 
i pożyteczny dla każdego, kto z racji stanowiska czy 
osobistego zaangażowania bierze udział w konserwacji 
zabytków kamiennych.

Janusz Lehmann
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