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Streszczenie
Podstawowym celem prowadzonych badaĔ byáo okreĞlenie wpáywu wybranych związków organicznych: kwasu octowego i formaldehydu na zachodzenie procesu korozji w odniesieniu do obiektów zabytkowych wykonanych ze szkáa. Problem ten jest niezwykle istotnym
zagadnieniem w konserwacji i restauracji dzieá sztuki, bowiem obiekty szklane przechowywane w gablotach muzealnych są naraĪone
na wspomniane związki organiczne, powodujące biaáe naloty na ich powierzchni. Do badaĔ wykorzystano metodĊ sensorów szklanych
w celu rozpoznania wpáywu róĪnych czynników zewnĊtrznych na zjawisko korozji, tak aby moĪliwe byáo okreĞlenie Ğrodowiska agresywnego. Przygotowano próbki szkáa odpowiadające szkáu wykorzystywanemu w XVIII wieku. Do badaĔ zastosowano nowoczesne metody
¿zykochemiczne takie jak: mikroskopia optyczna i skaningowa mikroskopia elektronowa oraz spektroskopia masowa z plazmą sprzĊĪoną
indukcyjnie. DziĊki nim moĪliwe byáo okreĞlenie skáadu utworzonych warstw korozyjnych oraz struktury.
Sáowa kluczowe: korozja szkáa, sensor szklany, badania, obiekt zabytkowy

INFLUENCE OF SELECTED ORGANIC COMPOUNDS ON THE TYPE OF CORROSIVE CHANGES OF HISTORICAL
GLASS DEPENDING ON THE STATE OF THEIR BEHAVIOUR
The main goal of this research was investigation of the inÀuence of chosen organic compounds on the corrosion of XVIII c. historical
glass; acetic acid and formaldehyde were selected. Glass objects exhibited in museums can suffer from vapours of these organic compounds due to the reaction which results in leaching elements from the glass. A glass sensor method was applied to have more experimental
material. The studies were carried out by using modern physico-chemical methods such as optical and scanning electron microscopy,
induced coupled plasma mass spectroscopy, and Fourier transform infrared spectroscopy. The information obtained provide a valuable
source of knowledge about the chemical reactions on the glass surface due to corrosion. The results derived from this work are useful for
the design and implementation of exhibition recommendations and better planning of conservation tasks.
Keywords: Glass corrosion, Glass sensor, Research, Monumental object

1. WstĊp
WspóáczeĞnie niezwykle szybko rozwijająca siĊ cywilizacja niesie oprócz postĊpu i wielu pozytywnych aspektów
równieĪ szereg zagroĪeĔ dla obiektów zabytkowych wytworzonych ze szkáa. Związane jest to przede wszystkim
z zanieczyszczeniem Ğrodowiska i emisją szkodliwych substancji oraz związków niekorzystnie wpáywających na zabytki.
JednakĪe z drugiej strony powstają nowoczesne metody
i techniki zapobiegania i usuwania powstaáych skutków [1].
Problematyka przechowywania i konserwacji dzieá
sztuki poruszana przez wspomniane zagadnienia stanowi
kluczową sprawĊ w kwestii zachowania tego typu obiektów
dla przyszáych pokoleĔ. WiąĪe siĊ to z zastosowaniem od-
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powiedniej pro¿laktyki, obejmującej odpowiednio dobrane
warunki przechowywania i ekspozycji dzieá sztuki. RównieĪ
nie naleĪy zapominaü o koniecznoĞci badania obiektów
w taki sposób, aby moĪliwie jak najdokáadniej, w sposób
caákowicie obiektywy oceniü stan zabytku oraz wskazaü
metodĊ jego konserwacji [1].
Miejsce przechowywania oraz ekspozycji obiektu ma
decydujący wpáyw na stan jego zachowania oraz moĪe
w znacznym stopniu przyczyniü siĊ do jego niszczenia. ħle
przygotowane ekspozycje przy zbyt wysokiej temperaturze, zbyt intensywnym oĞwietleniu czy wilgotnoĞci mogą
prowadziü do przyspieszenia proces korozji. TakĪe obecnoĞü związków organicznych, takich jak kwas octowy czy
formaldehyd, wpáywa na przyĞpieszenie tego procesu [1, 2].
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Bardzo waĪne jest zapewnienie optymalnych warunków
dla kaĪdego obiektu zabytkowego, aby przedáuĪyü jego
trwaáoĞü i w maksymalnym stopniu zmniejszyü podatnoĞü
na zachodzące procesy korozyjne. Obiekty zabytkowe ze
wzglĊdu na swój wyjątkowy i niepowtarzalny charakter nie
mogą zostaü naraĪone na uszkodzenia, dlatego ich bezpoĞrednie badania z zastosowaniem niektórych metod stają
siĊ bardzo ograniczone.
Szkáo jest materiaáem znanym od wieków, byáo dowodem
poziomu Īycia i postĊpu cywilizacyjnego. Powszechnie
uznawane jest za materiaá wykazujący siĊ doĞü dobrą trwaáoĞcią, jednakĪe cecha ta jest ĞciĞle związana z jego skáadem
chemicznym i warunkami przechowywania. Niewątpliwie konieczne jest poznanie przyczyn zachodzenia na powierzchni
szkáa niekorzystnych reakcji chemicznych, kryjących siĊ
pod nazwą korozji, co jest szczególnie istotne w obiektach
zabytkowych przechowywanych w muzeach [1-4].

2. Materiaá i metody
Przeprowadzone badania zostaáy wykonane metodą
sensorów szklanych. Metoda ta stosowana jest wtedy, gdy
niemoĪliwe jest uzyskanie do badaĔ materiaáu oryginalnego.
Zastosowany sensor szklany jest w tym przypadku rozumiany jako szkáo modelowe o skáadzie chemicznym zbliĪonym do
szkáa badanego, sporządzane w oparciu o wyniki analizy chemicznej dla szkáa wáaĞciwego z czystych surowców. NaleĪy
zachowaü taki sam proces wytopu oraz odwzorowaü proces
obróbki cieplnej tak jak to byáo robione w czasie powstania
danego obiektu. Próbka szkáa modelowego poddawana jest
procesom korozji w zaplanowanych i ustalonych warunkach,
przez co moĪliwe jest zainicjowanie zmian oraz wnioskowanie o dalszym postĊpie korozji. Takie podejĞcie umoĪliwia
Ğledzenie mikroklimatu w muzeach oraz obserwacjĊ zmian
wytworzonych na powierzchni szkáa o skáadzie chemicznym
zbliĪonym do szkáa zabytkowego. Sensory szklane umoĪliwiają przebadanie wpáywu róĪnych czynników korozyjnych
na obiekt w konkretnym miejscu ekspozycji. Zastosowanie tej
metody daje pozytywne aspekty i wiele korzyĞci zwáaszcza
w przypadku wzglĊdnie bezpiecznych gablot ekspozycyjnych, jeĞli obserwowane są szybkie zmiany.[5].
Zaletą materiaáów modelowych jest ich niedestrukcyjny
charakter oraz moĪliwoĞü odniesienia do obiektu zabytkowego, znajdującego siĊ w dowolnym miejscu, poprzez
wyznaczenie optymalnych miejsc ekspozycyjnych. Są one
odpowiednim materiaáem do okreĞlenia warunków ¿zycznych
i chemicznych wewnątrz gablot muzealnych. Jest to teĪ metoda wczesnego monitorowania mikroklimatu pomieszczeĔ
muzealnych. Peáne przeanalizowanie wymaga bardzo duĪej
iloĞci materiaáu, co byáo wykonane poprzez wytopienie odpowiedniej iloĞci próbek, które po przeprowadzonej analizie
dostarczą informacji na temat czynników degradujących
powierzchniĊ obiektu [5-6].
Szczegóáowe badania wykonano dla próbek szkáa wytopionego zgodnie z zaáoĪeniami metody sensorów szklanych
o skáadzie odpowiadającym szkáu osiemnastowiecznemu
[7]. Tak zaplanowane sensory szklane z zaáoĪenia mają jak
najdokáadniej odzwierciedliü skáad i kompozycjĊ obiektów
zabytkowych. DziĊki nim jesteĞmy w stanie wykonaü szeroki
wachlarz analiz bez ingerencji w dane dzieáo sztuki oraz przeprowadziü proces korozji indukowanej na nielimitowanym

materiale. Sensory szklane wytopiono na skalĊ laboratoryjną,
a ich skáad surowcowy zawiera Tabela 1.
Tabela 1. Skáad surowcowy szkáa modelowego.
Table 1. Raw material composition of model glass.
Surowiec

ZawartoĞü [% mas.]

SiO2

62,62

K2CO3

19,74

CaCO3

13,72

Na2B4O7·10H2O

3,34

MgO

0,49

Na2CO3

0,27

BaCO3

0,15

Al2O3

0,06

PbO

0,04

Przygotowano 14 próbek szkáa, poprzez przeciĊcie piáą
diamentową wytopionego kawaáka szkáa. Powstaáe próbki
byáy analizowane tylko od strony powierzchni powstaáej po
wytopie z pominiĊciem powierzchni powstaáych po przeciĊciu,
wyszlifowanych ziarnem diamentowym, z wyjątkiem próbek
referencyjnych R1 i R2. Poáowa próbek zostaáa postarzona,
aby zobrazowaü wpáywu czasu i kontaktu z wodą na zmiany
szkáa w stosunku do szkáa ĞwieĪo wytopionego. W tym celu
próbki, umieszczone w pojemnikach zawierających wodĊ
destylowaną, wygrzewano na áaĨni wodnej w temperaturze
98 °C przez 5, 45, 60 i 80 godzin. Dwie próbki szkáa, niepostarzone i starzone w wodzie destylowanej, pozostawiono
jako próbki referencyjne; odpowiednio opisane zostaáy
one symbolami R1 i R2. Pozostaáe próbki zostaáy poddane
dziaáaniom czynników korozyjnych przez umieszczenie ich
w róĪnych mediach. Stosowanymi roztworami byáy:
– kwas octowy 80%, cz. d. a Hempur,
– formaldehyd 20%, cz. d. a. Hempur.
Próbki, zarówno ĞwieĪo wytopione jak i postarzone,
trzymane byáy w eksykatorach o jednakowej objĊtoĞci w parach wybranych związków organicznych, przy zachowaniu
staáej temperatury 22 oC celem zasymulowania warunków
panujących w gablotach muzealnych. Badano dwa warianty: kiedy roztwór znajdujący siĊ w eksykatorze nie jest
wymieniany oraz kiedy po upáywie ok. 1,5 miesiąca jest on
zastąpiony ĞwieĪą porcją. Badana próbka byáa káadziona na
siatce, natomiast roztwór korodujący znajdowaá siĊ w dolnej
czĊĞci eksykatora w maáym pojemniku. IloĞü uĪytego roztworu wynosiáa 50 ml. CaáoĞü byáa szczelnie zamkniĊta, aby
ograniczyü wydostawanie siĊ par roztworu korodującego na
zewnątrz [2]. Dodatkowo dla porównania przeprowadzono
trzeci wariant doĞwiadczenia, w którym próbki trzymano
w pojemnikach caákowicie zanurzone w 50 ml poszczególnych roztworów w temperaturze pokojowej.
DoĞwiadczenia indukowanej korozji trwaáy przez 162 dni,
kiedy to próbki poddane byáy dziaáaniu kwasu octowego lub
formaldehydu. Po okoáo upáywie okoáo 3 tygodni próbki wysuszono i po raz pierwszy zwaĪono. Potem dokonywano systematycznie pomiaru masy i obserwacji stanu powierzchni.
Szczegóáowe zestawienie próbek wraz z nadanymi im
symbolami przedstawiono w Tabeli 2.
Wykonano nastĊpujące badania:
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Tabela 2. Szczegóáowe zestawienie próbek wraz z nadanymi im symbolami.
Table 2. Detailed list of samples and their symbols.

Roztwór korodujący

Formaldehyd

Kwas octowy

Rodzaj próbki

Sposób przygotowania próbki
Eksykator - zmiana roztworu

Eksykator - bez zmiany roztworu

Zanurzona w roztworze

Postarzona

F1

F3

F5

ĝwieĪa

F2

F4

F6

Postarzona

K1

K3

K5

ĝwieĪa

K2

K4

K6

–
–

kontrola zmiany masy,
obserwacje stanu powierzchni z wykorzystaniem lupy i rejestracja obrazu
aparatem cyfrowym,
– obserwacje powierzchni z wykorzystaniem mikroskopu metalogra¿cznego,
– obserwacje mikrostruktury powierzchni próbek za pomocą skaningowego
mikroskopu elektronowego (SEM),
– chemiczna analiza póáiloĞciowa
(EDS) dla wybranych punktów badanej powierzchni,
– okreĞlenie skáadu roztworów korodujących po procesie indukowanej Rys. 1. Zmiana masy próbki K5 w trakcie procesu starzenia.
Fig. 1. Changes in mass of the K5 sample during the aging process.
korozji metodą spektroskopii masowej z plazmą sprzĊĪoną indukcyjnie
w tym czasie mogáo wystĊpowaü osadzanie powstaáych
(ICP-MS).
produktów i ich ponowne rozpuszczanie. Dla próbki niepostarzonej, trzymanj w eksykatorze w parach formaldehydu
3. Wyniki dyskusja
masa praktycznie nie ulega zmianie, poza przypadkiem,
w którym masa róĪni siĊ od pozostaáych jedynie o 0,001 g.
Przykáadowa zmiana masy próbki w odniesieniu do czasu
MoĪna to interpretowaü jako wynik rozpuszczenia siĊ
starzenie dla sensora oznaczonego symbolem K5 zostaáa
produktów korozji, które ponownie pojawiáy siĊ w dalszych
zaprezentowana na Rys. 1.
pomiarach. Próbki postarzone poddane dziaáaniu kwasu
Po przebadaniu próbek zaobserwowano zmniejszenie
octowego (K1, K3 i K5) takĪe pokazaáy etap zmniejszenia
masy próbek poddanych dziaáaniu wody wraz ze wzrostem
masy w początkowych czasach korozji, który moĪna inczasu starzenia. Jest to dobrze widoczne na zaprezenterpretowaü jako etap starzenia siĊ próbek. Kwas octowy
towanym wykresie przedstawiającym zaleĪnoĞü masy
w kontakcie ze szkáem powoduje powstanie warstwy Īelowej
od czasu przetrzymania w wodzie bliskiej wrzenia. Woda
na powierzchni badanego szkáa; równieĪ ten proces moĪe
w kontakcie ze szkáem powoduje wyáugowanie alkaliów przez
byü przyczyną obserwowanych zmian masy w trakcie prowaco w warstwach powierzchniowych wzrasta stĊĪenie krzedzonych pomiarów. ZwiĊkszenie masy próbek w koĔcowych
mionki. PowyĪsze wyniki potwierdzają wystąpienie procesu
etapach indukowanej korozji w obecnoĞci kwasu octowego
dealkalizacji, który rozpoczyna siĊ w warstwie zewnĊtrznej
wynika z powolnego tworzenia siĊ krystalicznego nalotu na
i postĊpuje w gáąb materiaáu [1].
powierzchni szkáa; dochodzi wówczas do rozerwania warstwy
W trakcie indukowania procesu korozji systematycznie
powstaáej z grup hydroksylowych, która peániáa rolĊ ochronną
dokonywano pomiaru masy wszystkich próbek. Obserwacje
tej powierzchni.
dla próbek referencyjnych R1 (próbka nie postarzona) i R2
Okresowo badano stan powierzchni próbek szkieá podda(próbka postarzona) pozwoliáy na stwierdzenie zmniejszenia
nych indukowanej korozji w kwasie octowym i formaldehydzie
masy w czasie. W przypadku próbki postarzonej zmiana
z wykorzystaniem jednego z najprostszych przyrządów jakim
ta związana jest z dealkalizacją w trakcie starzenia próbki
jest lupa. DziĊki temu moĪliwe byáo wstĊpne zdiagnozowanie
w wodzie destylowanej, natomiast dla próbki R1 obserwujeproduktów i procesów zachodzących w trakcie korozji.
my nieznaczną zmianĊ masy wynoszącą 10-4 g, mieszczącą
ZdjĊcia próbek referencyjnych szkieá R1 (próbka niesiĊ w granicach báĊdu pomiaru. W przypadku obu próbek F1
postarzona) i R2 (próbka starzona w wodzie destylowanej
i F3 przetrzymanych w oparach formaldehydu, odpowiednio
w 98 °C przez 80 godzin) zestawiono na Rys. 2. Próbki te nie
w eksykatorze z wymienianym i nie wymienianym odczynnibyáy poddane dziaáaniu par kwasu octowego i formaldehydu.
kiem korodującym, dostrzeĪono zmiany masy zachodzące
W przypadku próbki postarzonej obserwujemy biaáy nalot
jedynie w początkowym okresie prowadzenia obserwacji.
na powierzchni szlifowanej w miejscu przeciĊcia szkáa, przy
Jest to związane z procesem wymywania alkaliów z warstw
braku zmian dla powierzchni nieszlifowanej. W zagáĊbieniach
przypowierzchniowych. Z kolei dla próbek F2 i F4 zmiany
powierzchni (rysach utworzonych przez materiaá Ğcierny)
powstaáe w ciągu 162 dni mieszczą siĊ w granicy 10-3 g;
dostrzec moĪna wiĊksze natĊĪenie biaáego nalotu.
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a)

b)
Rys. 2. Zmiany korozyjne próbek R1 (a) i R2 (b) na powierzchniach
wyszlifowanych ziarnem piáy diamentowej.
Fig. 2. Corrosive changes of the R1 (a) and R2 (b) samples in surfaces ground by grains of a diamond wheel.

Obserwacjom zostaáy poddane nastĊpujące próbki korodowane w formaldehydzie: F1 – trzymana w eksykatorze
z wymienianym roztworem, F3 – trzymana w eksykatorze
bez wymiany roztworu oraz F5 – próbka znajdująca siĊ
w roztworze korodującym. Dla kaĪdej z nich dostrzec moĪna
byáo powstawania biaáego nalotu na powierzchni w miejscu
przeciĊcia szkáa. Naloty o sáabszej intensywnoĞci obserwowane byáy dla powierzchni nieszlifowanej oraz powierzchni
przeáomu. Natomiast w rysach powierzchniowych naloty posiadaáy intensywnoĞü wiĊkszą w porównaniu do powierzchni
szlifowanej. W miarĊ wydáuĪenia czasu przebywania w odpowiednich mediach intensywnoĞü biaáych nalotów wzrastaáa,
na powierzchni nieszlifowanej pojawiaáy siĊ wiĊksze wykwity.
Byáy one szczególnie widoczne w próbce trzymanej w roztworze formaldehydu.
Obserwacje korozji w kwasie octowym dotyczyáy próbek
szkáa sensorowego K1 (postarzona) i K2 (niepostarzona) trzymanych w eksykatorze z wymienianym roztworem, K3
(postarzona) i K4 (niepostarzona) - trzymanych w oparach
kwasu oraz K5 (postarzona) i K6 (niepostarzona) - zanurzonych w roztworze korodującym. Sensory szklane poddane

dziaáaniu kwasu octowego pokrywaáy siĊ równieĪ biaáym nalotem, który byá zdecydowanie sáabszy niĪ w przypadku, gdy
roztworem korodującym byá formaldehyd. Powierzchnia szlifowana jak równieĪ obecne na niej wgáĊbienia wykazaáy siĊ
wiĊkszą intensywnoĞcią nalotu w stosunku do powierzchni
nieszlifowanej. Próbki postarzone áatwiej wchodziáy w reakcje
z medium korodującym, co objawiáo siĊ nalotami o wiĊkszej
intensywnoĞci w odniesieniu do próbek nie postarzonych.
Na próbce K2 niepostarzonej, która znajdowaáa siĊ w oparach kwasu octowego na jednej ze Ğcian znajdujące siĊ tam
pĊkniĊcie ulegáo poszerzeniu na skutek oddziaáywania z kwasem. Sensor oznaczony symbolem K4 ujawniá pojawienie siĊ
smugi na powierzchni szlifowanej. W kaĪdym z przypadków
czas korozji wpáywaá na intensywnoĞci nalotów i wraz z jego
wzrostem zwiĊkszaáa siĊ intensywnoĞü biaáych wykwitów.
Po 30 dniach indukowanej korozji wykonano obserwacje
z wykorzystaniem mikroskopu metalogra¿cznego. Widoczne
zmiany korozyjne pojawiáy siĊ prawie w kaĪdym przypadku
zwáaszcza w czĊĞci, gdzie próbki byáy szlifowane. Natomiast
szkáo niepoddane temu zabiegowi, na którym widaü liczne
pĊcherze wyglądaáo na nieskorodowane. Obserwacje mikroskopowe uwidoczniáy wystĊpowanie pĊkniĊü w niektórych
przypadkach, a takĪe zarysowaĔ powierzchni badanych
próbek.
Widoczne byáy teĪ wady i niejednorodnoĞci wystĊpujące
w mikrostrukturze szkáa, takie jak pĊcherze czy wtrącenia,
a przede wszystkim, co warto podkreĞliü, róĪnice w mikrostrukturze powierzchni szlifowanej i nieoszlifowanej szkáa.
Produkty korozyjne wystĊpowaáy w wiĊkszym stopniu na
powierzchni szlifowanej, która charakteryzowaáa siĊ wiĊkszym zróĪnicowaniem i nierównoĞcią. Dokáadne informacje
dotyczące procesu korozji bĊdą znane po przeprowadzeniu
szczegóáowych badaĔ z wykorzystaniem bardziej skomplikowanej aparatury analitycznej.
W kolejnym etapie badaĔ wykonano analizy morfologii
powierzchni oraz zbadano skáad produktów korozyjnych
przy uĪyciu skaningowego mikroskopu elektronowego SEM
z przystawką EDS do póáiloĞciowej analizy chemicznej.
Próbek nie napylano wĊglem, a obserwacje wykonano z wykorzystaniem detektora niskiej próĪni (LVD). Analiza EDS
potwierdziáa wystĊpowanie krzemu, wĊgla, a takĪe alkaliów,
co wynika ze skáadu wytopionego szkáa modelowego. W porównaniu z próbką niepostarzoną obserwowano mniejsze
stĊĪenie sodu w badaniach EDS. Sytuacja ta mogáa wynikaü
z wystąpienia zjawiska hydrolizy i hydratacji, które powodują
wyáugowanie alkaliów ze szkáa i przechodzenie jonów sodu
do roztworu, gdzie bĊdą one ulegaü dalszym reakcjom. Intensywne pasmo od tlenu i krzemu na widmach wykonanych
techniką EDS Ğwiadczyáo o powstawaniu warstwy Īelowej
na powierzchni badanych próbek, ze wzglĊdu na adsorpcjĊ
wody i rozpoczĊcie korozji.
Na Rys. 3. widoczne są obrazy powierzchni próbki
sensora szklanego postarzonego, trzymanego w roztworze
formaldehydu. Obrazy te wskazują na niszczenie powierzchni w sposób charakterystyczny dla zastosowanego medium
organicznego, obserwowane są bowiem wĪery powodowane
oddziaáywaniem z formaldehydem, co znacznie przyĞpiesza
zachodzenie procesu korozji.
Wykazana podwyĪszona zawartoĞü tlenu i wĊgla na
powierzchni sensora badanego metodą EDS, wskazuje na
moĪliwoĞü utlenienia formaldehydu do kwasu mrówkowego,
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a)

b)
Rys. 3. Obrazy SEM mikrostruktury powierzchni próbki F5 korodowanej w formaldehydzie: a) widok ogólny, b) szczegóáy efektów
korozyjnych.
Fig. 3. SEM images of surface microstrukture of the F5 sample corroded in formaldehyde: a) general view, b) details of corrosive effects.

Tabela 3. Zestawienie wyników badaĔ ICP-MS mediów korozyjnych
po 162 dniach eksperymentu korozyjnego: kwasu octowego (próbki
K5 i K6) oraz formaldehydu (próbki F5 i F6).
Table 3. The results of ICP-MS measurements of chemical composition of corrosive media after 162 days of the corrosion experiments:
acetic acid (samples K5 and K6) and formaldehyde (samples F5
and F6).
StĊĪenie [mg/l]

Oznaczany
pierwiastek (Linia
analityczna)

Roztwór
K5

Roztwór
K6

Roztwór
F5

Roztwór
F6

Ca (422,673 nm)

849,65

852,10

14,45

9,93

K (766,490 nm)

1,22

1,36

0,23

0,41

Mg (285,213 nm)

21,36

20,95

0,48

0,36

Na (589,592 nm)

3,19

3,10

0,88

0,90

Si (251,611 nm)

3,35

3,21

0,24

0,25

co w konsekwencji powoduje reakcje z alkaliami wyáugowanymi ze szkáa. Próbki byáy przez caáy czas przetrzymywane
w roztworze, stąd jedynym Ĩródáem wĊgla byá formaldehyd.
Spowodowaá on zamglenie powierzchni oraz powstanie
osadu na Ğcianach sensora szklanego. Kolejna analiza
EDS powierzchni, po dáuĪszym okresie korozji sensora wy-
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kazaáa intensywne pasmo krzemu, co mogáo byü wynikiem
degradacji wiĊĨby szkáa. Przeprowadzone analizy pokazaáy
zróĪnicowanie powierzchni, utworzenie warstwy Īelowej
i niejednorodny proces dealkalizacji. Produkty korozyjne
widoczne w przypadku zastosowania kwasu octowego.
posiadaáy nieregularne ksztaáty, pochodzące najprawdopodobniej od wĊglanów. Próbki poddane dziaáaniu kwasu
octowego analizowano metodą w kilku obszarach. Przeprowadzone badania EDS pokazaáy wysoką zawartoĞü wĊgla po
przetrzymywaniu próbki w roztworze organicznym. Próbka
K6 (niepostarzona, trzymana w roztworze kwasu octowego)
wykazaáa początki korozji, jak teĪ sáabą obecnoĞü organicznych produktów korozyjnych.
W kolejnym etapie badaĔ nad korozją próbek szkáa wykonano pomiary z wykorzystaniem atomowej spektroskopii emisyjnej roztworów kwasu octowego i formaldehydu w przypadku, gdy próbki K5 (postarzona) i K6 (niepostarzona) trzymane
byáy w roztworze kwasu octowego oraz próbka postarzona F5
i niepostarzona F6 znajdowaáy siĊ w roztworze formaldehydu.
Uzyskane wyniki zestawiono w Tabeli 3. Wskazują one na
zachodzenie zjawiska dealkalizacji bardziej, intensywnego
w przypadku kwasu octowego w porównaniu z roztworem
formaldehydu, w którym stĊĪenia wapnia, sodu i potasu są
o wiele niĪsze po zakoĔczeniu eksperymentu korozyjnego.
Kwas octowy powoduje powstawanie warstwy Īelowej
na powierzchni szkáa i przechodzenie alkaliów do roztworu.
Kwas octowy jest bardzo sáabo zdysocjowany. Jest kwasem
sáabym. Ma on zdolnoĞü tworzenia z metalami soli dobrze
rozpuszczalnych w wodzie. Dlatego teĪ powierzchniowe produkty krystaliczne, wskutek oddziaáywania stĊĪonego kwasu
octowego ulegają rozpuszczeniu, co potwierdziáy pomiary
ICP, wykonane dla tego roztworu korodującego. W przypadku formaldehydu obserwujemy mniejsze zawartoĞci
rozpatrywanych pierwiastków ze wzglĊdu na powstawanie
na powierzchni szkáa biaáego nalotu, mrówczanów. Sytuacja
wynika gáównie z powodu zróĪnicowanego chemizmu procesu korozji wywoáanego kwasem octowym i aldehydem mrówkowym. Formaldehyd nie reaguje bezpoĞrednio ze szkáem,
tylko z jonami pierwiastków z niego wyáugowanymi wskutek
oddziaáywania wilgoci, np. jony sodowe wchodzą w reakcje
z resztami kwasowymi tworząc mrówczany. Proces ten jest
pozytywny dla szkáa z uwagi na neutralizacjĊ związków
alkalicznych (NaOH) w temperaturze pokojowej. Oznacza
to unikniĊcie w ten sposób rozpuszczania samej struktury
szkáa. Znaczna czĊĞü utworzonego osadu korozyjnego moĪe
ulegaü depolimeryzacji.
Wyniki zawarte w Tabeli 3 wskazują ponadto na sáaby
wpáyw zastosowanych warunków starzenia na badany proces korozji.

4. Podsumowanie i wnioski
Celem wykonanej pracy byáo zbadanie wpáywu formaldehydu i kwasu octowego na zachodzenie procesu korozji
zabytkowych obiektów szklanych, wykorzystując do tego
odpowiednio przegotowane próbki sensorów szklanych
imitujących szkáo zabytkowe o skáadzie zgodnym ze szkáem
datowanym na wiek XVIII.
Badania polegaáy na analizie korozji pod wpáywem
róĪnych odczynników w sytuacji kiedy próbki byáy ĞwieĪo
wytopione lub wstĊpnie postarzone przez ich przetrzyma-
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nie w wodzie destylowanej o temperaturze 98 °C. W teĞcie
korozyjnym próbki przetrzymywano przez 162 dni w parach
kwasu octowego lub formaldehydu bez zmiany roztworów,
stosując co 1,5 miesiąca wymianĊ roztworów na ĞwieĪe
oraz w stanie zanurzenia w poszczególnych roztworach.
Test korozyjny przeprowadzono w warunkach normalnych
w temperaturze pokojowej, co miaáo na celu odzwierciedlenie zmian postĊpujących w rzeczywistych warunkach
muzealnych, podczas ekspozycji zabytkowych obiektów
wykonanych ze szkáa.
Na próbkach zaobserwowano pojawianie siĊ biaáych
nalotów szczególnie widocznych na powierzchniach
szlifowanych; intensywnoĞü powstawania produktów
korozyjnych stopniowo narastaáa wraz ze zwiĊkszaniem
czasu trwania indukowanej korozji. Do najwiĊkszych zmian
w badanych próbkach szkáa doszáo podczas przetrzymywania ich w Ğrodowisku wody destylowanej, co związane
jest z zachodzeniem zjawiska hydratacji, hydrolizy, a takĪe
áugowania. NajwaĪniejszym procesem, o którym nie naleĪy
nigdy zapominaü, jest dealkalizacja. Wskutek dziaáania tych
procesów, powierzchnia próbek ulegaáa zmatowieniu oraz
pokrywaáa siĊ Īelem krzemionkowym, uáatwiając tym samym
zachodzenie reakcji pod wpáywem otoczenia i w kontakcie
z rozpatrywanymi związkami organicznymi.
Formaldehyd powodowaá znaczne ubytki na powierzchni
szkáa. Powierzchnie te charakteryzowaáy siĊ wystĊpowaniem
wĪerów specy¿cznych dla tego związku, umoĪliwiających
penetracjĊ w gáąb materiaáu. Dodatkowo tworzą siĊ produkty
w postaci soli poniewaĪ jony COOH- áączą siĊ z wyáugowanymi alkaliami, tworząc osad na powierzchniach próbek.
Gáównym problemem byáo powstawanie produktu korozyjnego, jakim jest biaáy nalot wystĊpujący w róĪnej gruboĞci.
Dotyczy to zarówno kwasu octowego, jak i formaldehydu;
w obydwu przypadkach tworzyáy siĊ sole tych związków
z alkaliami pochodzącymi z sensorów szklanych. Nie moĪna
bagatelizowaü problemu oddziaáywania szkáa ze związkami
organicznymi poniewaĪ páyty paĨdzierzowe, z których wykonane są gabloty muzealne, emitują rozpatrywane substancje
organiczne, niekorzystnie wpáywając na przechowywane tam
obiekty zabytkowe.
Przeprowadzone badania potwierdziáy, Īe lokalna wilgoü
(woda) powinna byü traktowana jako zasadniczy czynnik
kontrolujący proces degradacji obiektów szklanych, których
skáonnoĞü do zmian wynika z ich skáadu chemicznego. MoĪna stwierdziü, Īe chemizm procesów korozyjnych bĊdzie
ĞciĞle związany z warunkami otoczenia.
Na podstawie przeprowadzonych badaĔ moĪna wnioskowaü, Īe:

–

–

–

obecnoĞü związków organicznych w gablotach magazynowych i ekspozycyjnych bĊdzie szkodliwym czynnikiem
w procesie destrukcji obiektów szklanych;
uzyskane wyniki z korozji indukowanej sensorów szklanych przez analogiĊ sugerują tendencjĊ szkieá historycznych do reagowania ze związkami organicznymi;
przeprowadzone badania mogą posáuĪyü do lepszego
przygotowania prac restauracyjno-konserwatorskich
obiektów zabytkowych w muzeach oraz mogą stanowiü
cenne Ĩródáo informacji na temat zachodzących procesów korozyjnych w warunkach parowania zróĪnicowanych związków organicznych.
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