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WIESŁAW DOMASŁOWSKI

KOMENTARZ DO ARTYKUŁU K. F. B. HEMPLA 
„UWAGI NA TEMAT KONSERWACJI RZEŹBY Z MARMURU I TERAKOTY”

K enneth F. B. H em pel jest znanym  i cenionym  
konserwatorem, toteż zapoznanie polskich czy
telników  z jedną z jego prac jest niew ątpliw ie  
pożyteczne. Autor od w ielu  lat zajm uje się kon
serwacją rzeźb m arm urowych prowadząc rów
nocześnie doświadczenia nad opracowaniem  no
w ych, bardziej skutecznych metod. Jest jednym  
z prekursorów stosow ania nowych środków do 
konserwacji, a przede w szystkim  żyw ic sztu
cznych, nie zaniedbującym  zarazem badań nad 
w łasnościam i i skutecznością działania tzw. sub
stancji tradycyjnych.

Prezentow any przez Redakcję artykuł K. F. B. 
Hempla omawia przyczyny niszczenia marmu
rów oraz m etody ich konserwacji, jak też i o
biektów z innych tworzyw. Można go trakto
wać jako notatkę inform acyjną o działalności 
Autora, przeznaczoną dla grona specjalistów . 
Zadaniem niniejszego komentarza jest rozw i
n ięcie niektórych zagadnień, aby udostępnić 
tekst tym  czytelnikom , którzy nie są specjali
stam i w omawianej dziedzinie.

1. N awiązując do przyczyn niszczenia marmu
rów należy stwierdzić, że należą one do skał
0 dużej szczelności, a w ięc o małej porowatości
1 nasiąkliwości (od 0,05 — do 0,2°/»), toteż uwa
gi autora mówiące o tworzeniu się patyny na 
obiektach przyściennych eksponowanych we 
wnętrzach mogą odnosić się przede w szystkim  
do rzeźb w ykonanych z innych odmian skał 
w apiennych, a głów nie z tzw. wapieni lekkich. 
Opisane zjawisko tworzenia się patyny wsku
tek migracji w ody zachodzi głów nie przy w spół
udziale dw utlenku w ęgla z powietrza. Tworzą
cy się w środowisku w odnym  kwas w ęglow y  
reaguje z w ęglanem  wapnia w w yniku czego 
pow staje o około 100-krotnie większej rozpu
szczalności kwaśny węglan wapniow y. Jeżeli 
reakcja zachodzi w  porach kamienia, to kw aśny  
w ęglan  wapnia jest przenoszony przez odparo
wującą wodę na jego powierzchni, gdzie po
now nie osadza się w postaci węglanu w apnio
wego (kwaśny węglan jest trw ały jedynie w  
środowisku wodnym ). W ten sposób przy w ie
lokrotnym  nawilżaniu kam ienia i w ysychaniu,

jego pory powierzchniowe zostają uszczelnione 
i powierzchnia kamienia staje się bardziej zw ar
ta i twarda. W wypadku marmurów, które —  
jak wspomniano — cechuje niska nasiąkliwość 
omawiana reakcja zachodzi na powierzchni 
wskutek czego kalcyt traci stopniowo sw oją  
postać krystaliczną. W wyniku obserwujem y  
m atowienie polerowanej pierwotnie powierz
chni. Poza tym  staje się ona bardziej porowata, 
tak że pow stające produkty przemiany nie za
bezpieczają położonych pod nim i w arstw  mar
muru przed działaniem  dw utlenku w ęgla i pro
ces destrukcji jest kontynuowany. W środowi
sku m iejskim  i przem ysłow ym  oprócz dw utlen
ku węgla działają niszcząco na marmury om ó
wione przez K. Hempla tlenki siarki, tworząc 
na ich powierzchni — jak słusznie to autor sfor
m ułował — tzw. fałszyw ą patynę.

Działanie tlenków  siarki (ściślej kw asu siarka
wego i siarkowego) jest bardziej intensyw ne, 
niż dw utlenku węgla. Na obiektach nie obm y
w anych przez wodę deszczową tworzą się na
w arstw ienia siarczanu wapniowego dochodzą
ce do kilku m ilim etrów grubości. Ponieważ 
powstający w  wyniku opisanej reakcji siar
czan w apniow y posiada większą o około 100°/# 
objętość od w ęglanu wapniowego naw arstw ie
nia mają w iększą objętość, toteż ulegają w y 
brzuszaniu, tworzą pęcherze, pękają (często de
formują płyty) i złuszczają się.

Na uwagę zasługuje jeszcze jeden czynnik od
gryw ający dużą rolę w procesie niszczenia mar
murów, a m ianow icie temperatura. W skutek  
jej zmian następuje rozluźnienie spoistości po
między kryształam i kalcytu, a następnie rozpad 
ziarnisty (tzw. cukrowanie się). Przyczyną tego 
jest różna rozszerzalność kryształów  w  kierun
kach nierów noległych, w ynikająca z ich ani
zotropowej budowy.

W racając do poglądu K. Hempla dotyczącego  
w pływ u soli rozpuszczalnych w  wodzie oraz 
mrozu na marmury można stwierdzić, że czyn
niki te odgrywają rolę destrukcyjną jedynie  
wówczas, jeżeli powierzchnia kamienia uległa
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już zniszczeniu wskutek działania om ówionych  
poprzednio czynników. Postępujący proces roz
kładu i zw iązany z nim wzrost porowatości 
warstw  powierzchniowych stwarza warunki u
m ożliwiające przenikanie roztworów w  te par
tie, a zatem mogą w nich zachodzić zjawiska 
zamarzania wody i krystalizacji soli. Tym więc 
tłum aczyć można dobry stan zachow ania czę
ści obiektów znajdujących się w ziem i lub w o
dzie i niszczenie części narażonych na stały, 
zm ienny w pływ  atm osfery.

2. Niezm iernie w ażnym  problem em  poruszonym  
przez K. Hempla jest niedopuszczenie do tw o
rzenia się naw arstw ień na powierzchni obiek
tów marmurowych. Uwaga ta dotyczy w  zasa
dzie w szystkich obiektów. O słuszności tego' po
glądu świadczy przytoczony przykład fontan
ny Neptuna we Forencji. Jeżeli nie można o
chronić obiektu przed powstaniem  nawarst
w ień, usuwa się je, nie dopuszczając w ten spo
sób do jego zniszczenia (złuszczenie nawarst
w ień  z kam ieniem , dezintegracja kam ienia pod 
nawarstw ieniam i itp). Podany przez autora śro
dek (krzemian magnezu) nie jest dotychczas 
u nas stosowany. Ze w zględu na nierozpusz- 
czalność krzemianu m agnezowego w  wodzie 
oczyszczające działanie papki może polegać na 
zjawiskach fizycznych i m echanicznych. Kur
cząc się odrywa ona naw arstw ienia o słabej 
przyczepności do kam ienia, oraz stanowi war
stw ę kum ulującą, w której w w yniku migracji 
osadzają się rozpuszczalne w w odzie sole. W y
daje się jednak, że tego rodzaju m etodę należy  
stosować z dużą ostrożnością, gdyż w wypadku  
obiektu o osłabionej powierzchni można oder
wać nawarstw ienia wraz z w arstew ką kam ie
nia. Hipotezę tę w ydaje się potwierdzać autor 
pisząc, że zdjętą masę poddaje się działaniu  
kwasu solnego, aby upewnić się, że marmur nie 
został uszkodzony.

3. Stosowany w  Anglii do ochrony marmurów  
wosk m ikrokrystaliczny (Cosmolloid) ma w ięk
szą odporność na zabrudzenie, niż wosk pszcze
li. Otrzymuje się go podczas rafinacji ropy naf
towej.

4. Uwaga dotycząca stosowania kwasu solnego 
nie w ym aga komentarzy. N ależy przypuszczać, 
że nie jest u nas używany.

5. Stosowany przez K. Hempla klej w łoski Sin- 
tolit należy do grupy żyw ic poliestrow o-styre- 
nowych. W Polsce są one produkowane pod na
zwą Polim al. Liczne preparaty różnią się sze
regiem  własności (lepkość, szybkość utwardza
nia elastyczności i in.), dzięki czem u można 
je dobierać w zależności od potrzeb. Szybkie 
utwardzanie się Sintolitu  określone jako zale
ta, może być wadą przy klejeniu dużych płasz
czyzn. Poniew aż lepkość kleju szybko wzrasta, 
może nie starczyć czasu na pokrycie sklejanych  
powierzchni i złożenie elem entów .

Ujemną cechą ściekania żywic epoksydowych  
można w yelim inow ać mieszając je z koloidalną 
krzemionką (2 — 10°/«). Uzyskują wówczas w ła
sności tiksotropowe. Łatwo się je rozprowadza 
i nie ściekają nawet z pionowych powierzchni. 
Inny sposób klejenia przy pomocy żyw ic epo
ksydowych polega na ich rozprowadzeniu z u
twardzaczem na sklejanych powierzchniach  
i składaniu elem entów po pewnym  okresie, w 
którym żyw ica ulega zagęszczeniu. N ie nastę
puje wówczas podana przez K. Hempla obawa 
przesunięć, a żywica szybko twardnieje.

Klej Eastman 910 stosowany jest w yłącznie do 
klejenia elem entów  pozbawionych ubytków  
oraz nieporowatych, ponieważ jest cieczą ruch
liwą, o m ałej lepkości. Pod w zględem  chem icz
nym jest to cyjanoakrylan m etylu. Jest klejem  
bezrozpuszczalnikowym , polim eryzującym  pod 
ciśnieniem , bez dodatków katalizatora, w  tem 
peraturze pokojowej (w obecności śladów w il
goci). Przyczepność jego jest bardzo duża —  
nie tylko do kamieni, lecz także do w ielu  in 
nych m ateriałów (szkło, m etale), przy czym  spo
iny mają większą odporność od innych znanych  
dotychczas klejów . Wadą tego kleju jest mała 
odporność na działanie wysokiej w ilgotności.

6. Sposób uzupełniania przez K. Hempla ubyt
ków rzeźb marmurowych może być stosowany  
w yłącznie do obiektów znajdujących się w e  
wnętrzu. Przy uzupełnianiu ubytków rzeźb 
eksponowanych na w olnym  powietrzu, na sty 
ku z polioctanem  w inylu  — substancją niepo- 
rowatą i o innym  w spółczynniku rozszerzalno
ści termicznej niż marmur — będzie zachodziło  
zniszczenie tego ostatniego. N ależy podkreślić 
że uzupełnianie skał przeświecających, takich  
jak biały marmur i alabaster, przy pomocy 
sztucznych mas jest niezm iernie trudne. N ie na
daje się do tego celu żyw ica epoksydowa, przy  
pomocy której —  w m ieszaninie z kruszywem  
kam iennym  — można uzupełniać inne kam ie
nie nadając uzupełnieniu w łasności m echanicz
ne, fizyczne i wizualne bardzo zbliżone do ory
ginału.

Uzupełnianie alabastru i marmuru można w y 
konywać także następującym  sposobem. Do 
proszku polioctanu w inylu zawierającego nad
tlenek benzolu (0,5°/o) dodaje się metakrylan  
m etylu zaw ierający dw um etylo-p-toluidynę  
(0,5°/o), a następnie całość miesza się z grubo
ziarnistym  kruszywem  marmurowym. Po ufor
m owaniu kształtu ubytku całość przykrywa się 
celofanem. Masa twardnieje w  normalnej tem 
peraturze w  ciągu kilkunastu minut. Można 
m odyfikować ją proszkiem polim etakrylanu  
m etylu, który zm niejsza jej kleistość. Przy za
stosowaniu dodatków parafiny (w postaci roz
drobnionej) m asy doskonale im itują alabaster 
i marmur.

7. Poruszony przez K. Hempla problem w zm ac
niania rzeźb marmurowych ulegających dezin
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tegracji jest stałą troską konserwatorów. Omó
wiony sposób im pregnacji roztworami polioc
tanu w inylu  jest — jak słusznie stw ierdza au
tor —  m ożliwy do stosowania w przypadku 
obiektów znajdujących się w e wnętrzach. Na
leży się liczyć z tym , że impregnując roztwora
mi żywic term oplastycznych można wzm ocnić 
jedynie pow ierzchniowe w arstw y kamienia 
(zjawisko migracji lepiszcza!). W arstwy takie 
łatwo ulegają pękaniu i złuszczaniu, jeżeli 
obiekt narażony jest na zm ienne warunki k li
matyczne.

Możliwość strukturalnego wzm acniania kam ie
ni istnieje w wypadku zastosowania roztwo
rów żyw ic utwardzalnych w  roztworach. Do ta
kich należy w ym ieniona przez K. Hempla ży
wica epoksydowa. Przeprowadzał on z nią pró
by im pregnacji stosując jednak żyw icę bez 
rozpuszczalnika (K. Hempel, Experim ents to  
Consolidate Decomposed Marble w ith  epoxy  re 
sin, Maraglas T yp e  A. 655, referat w ygłoszony  
na konferencji w  Bolonii, październik 1969). 
Główną zaletą użytej przez K. Hempla żyw icy  
(Maraglas) jest jej bezbarwność. Żywice pro
dukowane w P olsce mają zabarwienie żółte, 
toteż ich zastosowanie do wzmacniania białych  
marmurów w ydaje się być problematyczne. 
Należy wspom nieć, że w literaturze spotyka się 
wzmianki o stosowaniu żyw ic epoksydowych

do utrwalania poleru płyt marmurowych (no
w ych 1).

8. Stosując dyspersję wodną polioctanu w iny
lu (czy też innej żyw icy znajdującej się na 
rynku) nie można wzm ocnić strukturalnie tera
koty ani też obiektów w ykonanych w podob
nym, drobnoporowatym materiale. Z uwagi na 
dość znaczne w ym iary cząstek zdyspergowa- 
nego tworzywa (kilka, kilkanaście mikronów) 
nie przenika ono w pory materiału, lecz osa
dza się na jego powierzchni tworząc powłokę, 
która jedynie w pew nym  stopniu wzmacnia 
obiekt. Jeżeli w  obiekcie w ystępują dziury, spę
kania itp. dyspersja rzecz jasna przenika w  nie 
i tw orzy na ich ściankach powłoki wzm acniają
ce, lub też je skleja.

9. Stosowany do w ykonania form lateks kau
czukowy jest obecnie zastępowany kauczuka
mi silikonowym i. Nie zawierają one składni
ków lotnych, nie kurczą się w ięc, a poza tym  
są bardzo elastyczne, trwałe i nie mają przy
czepności do większości materiałów.

doc. dr hab. W iesław  D om aslow ski 
Instytut Zabytkoznaw stw a i  K onserw atorstw a  
U niw ersytetu  M. Kopernika  
Toruń.

A COMMENT ON K. F. B. HEMPEL’S PAPER „NOTES ON THE CONSERVATION 
OF SCULPTURE, STONE, MARBLE AND TERRACOTTA”

The above-presented  paper by K.F.B. H em pel, w ho  
him self is w ell-k n ow n  conservator and highly appre
ciated expert in  the fie ld , deals w ith  decay of m ar
b les and terracotta and w ith  the m ethods of their 
conservation. The goal the author of the com m ent has 
set before h im  consisted  in  d ila tin g  of som e problem s 
thus m aking them  m ore in te lleg ib le  for readers being  
not fam iliar w ith  the problem s discussed.

T he author broadens and m akes com m ents of his own  
on such problem s as the m echanism  of patina form ing  
in m arble and its decay caused by the action of s u l

phuric ox ides, tem perature variations and water so lu 
b le  salts; destructive e ffect of the foreign  m atter  
deposits on m arble surfaces; application o f glues for 
join ing the m arble pieces; m ethods of supplem enting  
the decrem ents; im pregnating and structural rein for
cing o f m arbles apd terracotta, and, fina lly , the m e
thods applied in preparing the m oulds for art casting  
o f replicas. In addition, the com m ent discusses the 
w orkability  and usab ility  of m ethods listed  by F.B.K. 
H em pel under conditions of the Polish conservators’ 
practice.
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