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Abstrakt
Woda znacząco wpływa na stan zachowania malowideł ściennych. Wiedza o zmianach zwilżalności malowideł pod wpływem stosowanych zabiegów konserwatorskich może istotnie przyczynić się do ich ochrony i zachowania. Destrukcyjny wpływ syntetycznych
polimerów na warstwę malarską w technice wapiennej (fresk) jest dobrze udokumentowany w literaturze. Zmiany zachodzące pod
wpływem utrwalania w charakterystycznych dla Polski oraz Europy północnej technikach malarskich (klejowa, kazeina wapienna) nie
zostały do tej pory zbadane i opisane.
Celem niniejszej pracy było zbadanie zmian zwilżalności powierzchni warstw malarskich pod wpływem preparatów utrwalających.
Wykorzystano uproszczone modele malowideł ściennych, utrwalone wybranymi polimerami syntetycznymi, stosowanymi w polskiej
praktyce konserwatorskiej (polialkohol winylu – Mowiol 4–88, polioctany winylu – Winacet DP 50 i Winacet Ret 5 oraz pochodne
akrylowe – Primal AC 33 i Paraloid B-72). Dodatkowo wykonano zdjęcia morfologii powierzchni za pomocą elektronowego mikroskopu
skaningowego (SEM-EDX).
Wartości kątów zwilżania na warstwach polimerów i warstwach malarskich ze spoiwem organicznym (kazeiny wapiennej i klejowej)
zawierają się w tym samym zakresie, co może sugerować, iż ich aplikacja nie powinna zmieniać zwilżalności warstw. Jednak preparat
Mowiol 4–88 zwiększa hydrofilowość obu warstw i ułatwia wnikanie wody w warstwę. Niezależnie od techniki malarskiej stosowanie
polimerów akrylowych (preparaty Primal AC 33 i Paraloid B-72) powoduje tworzenie się w warstwie malarskiej nieprzepuszczalnej bariery
dla wody. Nasze badania ujawniły również różnice zwilżalności i przepuszczalności pomiędzy poszczególnymi technikami malarskimi,
co jest wskazówką, iż utrwalając, należy uwzględniać technikę wykonania malowidła.
Słowa kluczowe: kąt zwilżania, zwilżalność, malowidło ścienne, utrwalanie, konserwacja, polimer syntetyczny

SYNTHETIC POLYMER – THE RESCUE OR MENACE FOR WALL PAINTINGS –
WETABILITY STUDIES OF PAINT LAYERS
Water has a valid impact on the condition of wall paintings. Knowledge about changes in wettability of a paint layer, influenced by
conservation treatments, can significantly contribute to their protection and preservation. The destructive influence of synthetic polymers on the fresco technique is well documented in the literature. Changes occurring after consolidation in typical Polish and Northern
European painting techniques (glue, lime casein) have not been investigated and described so far.
The aim of this work was to observe the variation of the surface wettability of the consolidated paint layer. Models of wall paintings
were used, fixed by selected synthetic polymers, used in the polish conservation practice (polyvinyl alcohol – Mowiol 4–88, polyvinyl
acetate – Winacet DP 50 and Winacet Ret 5, and acrylic derivatives – Primal AC 33 and Paraloid B-72). Surface morphology images
were taken using the SEM-EDX electron scanning microscope.
The contact angles on the polymer layers and the organic binder layers (lime casein and glue technique) are in the same range, suggesting that their application should not alter the wettability of the layers.
However, Mowiol 4–88 increases the hydrophilicity of both layers and facilitates the penetration of water into the layer. Regardless
of the painting technique, the use of acrylic polymers (Primal AC 33 and Paraloid B-72) produces an impermeable water barrier in the
paint layer. Our research also revealed differences in the wettability and permeability of various painting techniques, indicating that the
painting technique should be taken into account during conservation work.
Keywords: Contact angle, Wettability, Wall paintings, Consolidation, Conservation-restoration, Synthetic polymer
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1. Wprowadzenie
Malowidła ścienne będące przykładem dziedzictwa kulturowego stanowią integralną część budynków, w których
powstały, więc podobnie jak one, są narażone na destrukcyjne działanie różnego rodzaju czynników (zmienne warunki
klimatyczne, uwarunkowania gruntowe). Woda jest jednym
z nich i znacząco wpływa na stan zachowania malowideł
ściennych. Zarówno ta zawarta w powietrzu, bezpośrednio
oddziałująca z powierzchnią malowideł, jak i ta podciągana
kapilarnie z podłoża przez ściany [1]. Utrwalanie należy do
standardowego postępowania konserwatorskiego i ma na
celu mechaniczne wzmocnienie zdegradowanej na skutek
wielu czynników zewnętrznych warstwy malarskiej. Jednocześnie jest jednym z najbardziej ingerujących w strukturę
oryginału zabiegów w praktyce konserwatorskiej. Chcąc
przywrócić osłabionej warstwie malarskiej jej właściwości
mechaniczne, z reguły wprowadzamy w jej strukturę nowe
spoiwo, zmieniając tym samym jej pierwotny charakter.
Prawidłowe utrwalenie malowidła powinno być procesem
kontrolowanym, stąd istotny jest dobór preparatów utrwalających. Nie powinny one zmieniać charakteru warstw pierwotnych, w tym zwilżalności utrwalanych powierzchni oraz
ich przepuszczalności dla wody, gdyż drastyczna zmiana
tych parametrów może prowadzić do destrukcyjnych zmian
i zniszczeń w malowidłach ściennych.
Najstarsze metody utrwalania malowideł ściennych wykorzystywały najczęściej substancje organiczne, między
innymi roztwory kazeiny, jaja kurze lub kleje zwierzęce. Od
lat 60. XX wieku malowidła ścienne w Polsce, jak i w całej
Europie, na coraz szerszą skalę utrwalane były polimerami
syntetycznymi [2, 3]. Za ich wykorzystaniem przemawiała
szybka poprawa mechanicznych właściwości warstwy malarskiej, łatwość aplikacji oraz przynajmniej teoretycznie,
odwracalność. Z czasem, w wyniku prowadzonych badań
i analiz, stwierdzono jednak wiele wad tych produktów:
utratę rozpuszczalności, zmiany optyczne oraz utratę przepuszczalności wilgoci. Wiedza o destrukcyjnym wpływie
syntetycznych polimerów na warstwę malarską wykonaną
w technice mineralnej (fresk) jest dobrze udokumentowana
w literaturze [1, 2]. Należy jednak podkreślić, że dla Polski,
jak również dla całej Europy północnej, charakterystyczne
pozostają techniki malarskie bazujące na naturalnych polimerach, takie jak technika klejowa oraz technika kazeiny
wapiennej. Zmiany zachodzące w nich pod wpływem utrwalania nie zostały do tej pory zbadane i opisane.
Celem niniejszej pracy było wypełnienie tej luki i zbadanie
wpływu polimerów utrwalających na te warstwy malarskie
w porównaniu do klasycznej techniki wapiennej. Badania
przeprowadzono wykorzystując uproszczone modele malowideł ściennych i dokonując analizy ich zwilżalności w za-

leżności od techniki malarskiej, rodzaju i stężenia użytego
polimeru. Testy tą techniką poparto obrazami morfologii powierzchni badanych modeli malowideł ściennych, wykonanymi z pomocą elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM).

2. Materiały i metody
2.1. Modele malowideł
Podłoża modeli stanowiły wypalane kostki ceramiczne,
na których powierzchnię nałożono dwuwarstwową zaprawę
wapienno-piaskową (Rys. 1). Po 30 dniach sezonowania
w warunkach 60% wilgotności, koniecznej do prawidłowego procesu karbonatyzacji, na próbki nałożono pobiałę
wapienną, a następnie monochromatyczną warstwę malarską w postaci płaskiej plamy barwnej w kolorze ugrowym, stosując suchy pigment (ugier złoty) z dodatkiem
bieli wapiennej jako wypełniacza – 1/3 objętości. Warstwa
malarska powstała w trzech technikach: tradycyjnej technice
wapiennej (pigment z roztworem wodorotlenku wapnia –
wodą wapienną; 1 część pigmentu na 3 części pobiały i 7
części wody), w technice klejowej (pigment ucierany z 7-procentowym klejem skórnym; 1 część pigmentu na 1 część
kleju skórnego) oraz w technice kazeiny wapiennej (pigment
z kazeiną w proporcji 2:1; kazeina z chudego sera białego
ucieranego z gęstym wapnem w proporcji 5:1 na jednolitą
masę, połączona z wodą destylowaną w proporcji 3:5).
Odpowiednią farbę nakładano miękkim pędzlem w dwóch
warstwach, zmieniając kierunek aplikacji – pionowo i poziomo, tak aby uzyskać jednorodny kolor.
Rys. 1 przedstawia stratygrafię modeli malowideł ściennych.
Modele przechowywano przez okres jednego miesiąca w kontrolowanym środowisku, (T = 25 °C ± 1 °C,
RH = 52% ± 1%). Następnie poddano je sezonowaniu
w komorze klimatycznej Binder, przyjmując rozkład wilgotności RH i temperatury T odzwierciedlający wskazania
rejestratorów danych (ang. data-logger) umieszczonych
w zabytkowych, murowanych kościołach w Polsce. Tygodniowy cykl (linia ciągła, Rys. 2) powtarzano czterokrotnie.
Następnie warstwy malarskie dwukrotnie utrwalono, używając wybranych polimerów syntetycznych w stężeniach 2,5%
lub 5%, powlekając pionowo ustawione modele z pędzla.
Utrwalone malowidła pozostawiono na 60 dni, aby rozpuszczalniki spoiw odparowały.
Następnie utrwalone modele malowideł poddano starzeniu w komorze klimatycznej (3 tygodniowe cykle) o bardziej
drastycznych parametrach niż poprzednio (Rys. 2, linie
przerywane), występujących naprzemiennie z tygodniowymi
cyklami napromieniowywania z udziałem promieniowania
UV i światła białego (łącznie ponad 6 tygodni).
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Rys.1. Stratygrafia modeli malowideł ściennych.
Fig.1. Stratigraphy of wall paintings models.

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 69, 4, (2017)

375

E. Jarek, D. Białek-Kostecka, A. Forczek-Sajdak, Z. Kaszowska, M. Walczak

3. Rezultaty i dyskusja

Rys. 2. Zmiany temperatury i wilgotności względnej w zależności
od czasu, przypadające na tygodniowy cykl w komorze Binder;
parametry sezonowania – linia ciągła, parametry starzenia – linia
przerywana.
Fig. 2. Changes in temperature and relative humidity depending
on the time per week cycle in the Binder chamber; seasoning
parameters – solid line, aging parameters – dashed line.

2.2. Wybrane spoiwa utrwalające
Wybrano środki utrwalające stosowane w Polsce aktualnie i historycznie: Mowiol 4-88 (roztwór wodny polialkoholu
winylu), Winacet DP 50 (polioctan winylu w dyspersji wodnej), Winacet Ret 5 (roztwór polioctanu winylu w etanolu),
Primal AC 33 (kopolimer metakrylanu metylu (40%) i akrylanu etylu (60%) w dyspersji wodnej) oraz Paraloid B-72
(roztwór kopolimeru akrylanu metylu (30%) i metakrylanu
etylu (70%) w toluenie z dodatkiem acetonu).

2.3. Badania zwilżalności warstw malarskich
Pomiary kątów zwilżania wykonano przy użyciu aparatu
Krüss DSA 100 M (Rys. 3) w warunkach pokojowych (średnia temperatura T = 25 °C i RH = 36%). Na suche fragmenty
modeli nakładano kolejno ze strzykawki, zakończonej igłą
o średnicy 0,514 mm, z prędkością 600 μl/min do 4 kropli o objętości 15 μl. Następnie nagrywano maksymalnie
300-sekundowy film, krótszy jeśli kropla przestawała być
widoczna na powierzchni.
Zarejestrowane na filmach obrazy siedzącej kropli analizowano za pomocą oprogramowania dostarczonego przez
producenta aparatu Krüss, metodą Younga-Laplace’a. Ze
względu na nierówności badanych powierzchni uzyskane
wyniki charakteryzowały się dużym rozrzutem wartości.
Celem dalszej analizy wyników obliczono wartość średnią
kąta zwilżania, uzyskaną z analizy obrazu klatek filmu nagranego dla wszystkich kropel na danym modelu w trzech
przedziałach czasowych: 5–10 sekund (kąt zwilżania zaraz
po położeniu kropli), następnie 115–120 sekund (średnia
wartość kąta zwilżania po 2 minutach) i 295–300 sekund
(średnia wartość kąta zwilżania po upływie 5 minut).

Na początku określono zwilżalność powierzchni szkła
pokrytego wybranymi polimerami. Wyniki przedstawia
Rys. 3, na którym zestawiono wartości kątów zwilżania
dla kolejnych polimerów rozprowadzonych na szkle wraz
ze zmianami kątów zwilżania na nieutrwalonych modelach
malowideł wykonanych w 3 różnych technikach: wapiennej,
kazeinowej i klejowej. Punkty na wykresach reprezentują
średnie wartości kątów zwilżania zaraz po położeniu kropli,
po 2 minutach i po 5 minutach.
Najbardziej hydrofobową powierzchnią okazała się powierzchnia powlekana Paraloidem B-72 – średni kąt zwilżania powyżej 80°. Drugi preparat na bazie żywicy akrylowej,
Primal AC-33, po naniesieniu na szkło dawał powierzchnie bardziej hydrofilowe – średni kąt zwilżania około 50°.
W przypadku polimerów na bazie polioctanu winylu (Winacet
DP 50 i Winacet RET 5) średni kąt zwilżania był taki sam
i wynosił około 60°. Krople wody na warstwie preparatu
Mowiol 4–88 rozpływały się po powierzchni. Redukcja kąta
zwilżania to najprawdopodobniej rezultat obniżenia napięcia
powierzchniowego wody dzięki adsorpcji polimeru na granicy faz woda/powietrze [4], co w konsekwencji prowadzi również do zmniejszenia się kąta zwilżania. Wartości początkowe kątów zwilżania na warstwach polimerów i warstwach
malarskich ze spoiwem organicznym (kazeiny wapiennej
i klejowej) zawierają się w tym samym zakresie, od 50° do
80°, co może sugerować, że przeciwnie niż w przypadku
tradycyjnej techniki wapiennej ich aplikacja nie powinna
zmieniać zwilżalności warstw.
Warstwy malarskie razem z podłożem stanowią jednak
materiał porowaty przez co obserwowana kinetyka kąta
zwilżania wynika zarówno ze zwilżalności warstw (początkowe wartości kąta zwilżania i rozpływanie się kropli), jak
i z możliwości absorpcji wody przez warstwę (znikanie kropli
z powierzchni). W związku z tym przeprowadzono badania
zwilżalności modeli warstw malarskich wykonanych w trzech

2.4. Badanie morfologii powierzchni modeli
malowideł za pomocą skaningowego
mikroskopu elektronowego SEM
Morfologia próbek była analizowana za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego SEM-EDX (JEOL
5500 LV, Japan). Obrazowanie przeprowadzono używając
wiązki elektronów o energii 20 keV, uprzednio napylając
powierzchnię cienką warstwą węgla celem zapobieżenia
gromadzenia się na niej ładunku. Powiększenie od 70 do
300 razy dostosowywano w trakcie analizy.
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Rys. 3. Kąty zwilżania jako funkcja czasu w przypadku warstw polimerów na szkle w porównaniu z kątami zwilżania dla powierzchni
modeli malowideł wykonanych w technikach: wapiennej (romby),
kazeiny wapiennej (koła) i klejowej (kwadraty).
Fig. 3. Contact angles as a function of time for polymeric layers
on glass in comparison with contact angles for surfaces of wall
painting models made in the following techniques: lime (diamonds),
lime casein (circles) and glue (squares).
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a)
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c)

Rys. 4. Kąt zwilżania jako funkcja czasu dla warstw malarskich wykonanych w technikach: a) wapiennej, b) kazeiny wapiennej i c) klejowej,
nieutrwalonych i utrwalonych wskazanymi polimerami o stężeniu 2,5% – linie kropkowane i 5% – linie ciągłe.
Fig. 4. Contact angle as a function of time for paint layers made in lime (a), lime casein (b) and glue (c) techniques when nonconsolidated
and consolidated by 2.5% (dot line) and 5% (solid line) of indicated polymers.

różnych technikach malarskich, utrwalonych pięcioma wybranymi preparatami polimerowymi o stężeniach odpowiednio 2,5% i 5%, sprawdzając jak kąt zwilżania zmienia się
w ciągu 5 minut i czy w tym czasie możemy zaobserwować
wnikanie kropli w warstwę. Wyniki zestawiono na Rys. 4.
Zgodnie z danymi literaturowymi [1, 2] wszystkie polimery
syntetyczne powodowały wzrost wartości kąta zwilżania,
a zatem i hydrofobowości powierzchni, w stosunku do nieutrwalonego malowidła wykonanego w technice wapiennej
(Rys. 4a), gdzie głównym składnikiem jest nieorganiczny,
hydrofilowy węglan wapnia (maksymalny kąt zwilżania 20°).
Wszystkie polimery adsorbują się na powierzchni warstwy
malarskiej (początkowe wartości zbliżone do kątów otrzymywanych dla polimerów na szkle), jednak tylko żywice
akrylowe (Primal AC 33 i Paraloid B-72) czynią powierzchnię nieprzepuszczalną dla wody; w ciągu 5 minut trwania
eksperymentu krople utrzymują się na powierzchni.
Mniej jednoznaczne wyniki uzyskujemy dla pozostałych
technik, które różnią się między sobą zwilżalnością i przepuszczalnością dla wody, co może wynikać między innymi
z różnic strukturalnych głównych składników białkowych
obu technik.
Na warstwie kazeiny wapiennej (Rys. 4b) początkowy kąt
zwilżania wynosi około 80°, następnie kropla rozpływała się
nieco, odpowiadając wartościom kąta zwilżania z zakresu
między 20° a 30°. Przed upływem 5 minut krople przesiąkają w głąb warstwy, całkowicie znikając z powierzchni.
Początkowa wartość charakterystyczna dla powierzchni
hydrofobowych może wynikać w tym przypadku z większej szorstkości powierzchni w porównaniu do pozostałych
technik (Rys. 5), i może być związane z obecnością micel
złożonych z różnych form kazeiny – białka zwierzęcego
będącego fosfoproteiną wiążącą wapń [5]. Powolne roz-

pływanie się może być spowodowane obniżeniem napięcia
powierzchniowego w wyniku częściowego rozpuszczania
się w wodzie samej kazeiny, która w roztworach wodnych
wykazuje aktywność powierzchniową [5], co by wskazywało,
że w naszych stosunkowo świeżych modelach zjawisko sieciowania kazeiny jonami wapnia, prowadzące do uzyskania
nierozpuszczalnego produktu [6] nie zaszło całkowicie.
W przypadku techniki klejowej (Rys. 4c) obserwujemy
początkowy kąt zwilżania 60°, następnie kropla rozpływa
się po powierzchni, a obserwowany kąt zwilżania spada
do 30°. Na filmach obserwujemy stopniowe zmniejszanie
się objętości kropli, co sugeruje, że woda jednak przesiąka przez warstwę. Główny składnik kleju skórnego – kolagen – jest wysoce ustrukturyzowanym białkiem, które
jednak w procesie produkcyjnym kleju podlega denaturacji,
tworząc żelatynę (w stanie zanieczyszczonym glutyna),
która po oziębieniu żeluje częściowo, lokalnie odbudowując
swoją strukturę [6]. Takie właściwości mogą się przenosić na
właściwości warstw malarskich, zawierających ten składnik,
czyniąc je szczególnie wrażliwymi na zmiany temperatury
i wilgotności [6]. Obserwowana charakterystyka zwilżalności
warstwy klejowej, z początkowym wysokim w porównaniu do
warstwy malarskiej wykonanej w technice wapiennej kątem
zwilżania, może być również spowodowana obecnością zanieczyszczeń w postaci tłuszczy oraz różnym stopniem sieciowania kolagenu. Spadek hydrofobowości i przesiąkanie
kropli wody przez warstwę powodują najprawdopodobniej
higroskopijne właściwości kleju [6].
Omówione wyżej warstwy malarskie wykazują odmienne
charakterystyki zwilżalności po utrwaleniu ich tymi samymi
roztworami polimerów syntetycznych.
Po utrwaleniu Mowiolem 4–88 warstwy malarskiej wykonanej w technice kazeiny wapiennej obserwujemy niż-
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Rys. 5. Mikrofotografie SEM, przedstawiające powierzchnię modeli malowideł nieutrwalonych (kolumna 1) i utrwalonych różnymi polimerami (kolumny 2–6).
Fig. 5. SEM images of the surface untreated painting models (column 1) and models consolidated with different polymers (columns 2–6).

szy kąt zwilżania – 60°, zamiast 80°, co może sugerować
warstwę polialkoholu na powierzchni, a lepsza zwilżalność
ułatwia wnikanie wody w głąb warstwy. Obecność polialkoholu na powierzchni warstwy kazeiny wapiennej wydaje się
potwierdzać zdjęcie z mikroskopu elektronowego (Rys. 5),
na którym wyraźnie widać zmienioną morfologię o bardziej
jednorodnej i gładkiej strukturze. W przypadku techniki klejowej, prawdopodobnie również tworzy się warstwa polimeru
na powierzchni, ponieważ kąt zwilżania zmniejsza się z 60°
do 50° i spada do 10° po 2 minutach. Krople pozostają
na powierzchni dłużej niż w przypadku techniki kazeiny
wapiennej.
Z kolei po utrwaleniu preparatem Winacet DP 50 obserwujemy nietypowe zmiany zwilżalności warstwy kazeiny wapiennej; przy stężeniu polimeru wynoszącym 2,5%
początkowy kąt wynosi nawet 95°, więcej niż w przypadku
polimeru na szkle (kąt 60°), co sugeruje pojawienie się
hydrofobowości strukturalnej (efekt liścia lotosu), związanej
z szorstkością powierzchni i możliwością adsorbowania
się na niej mikro i nanopęcherzyków powietrza, przyczyniających się do wzrostu hydrofobowości [7]. Zwiększona
szorstkość może pochodzić z cząstek polimeru, który pozostał na powierzchni po tym, jak woda wniknęła w głąb
przepuszczalnej warstwy malarskiej. O podobnym zjawisku pisze Carretti [2] w przypadku polimerów akrylowych
w dyspersji wodnej i w rozpuszczalniku, stosowanych na
zaprawie wapiennej. Większe stężenie polimeru sprawia, że
jest on rozłożony bardziej równomiernie – „wyspy polimeru”
znajdują się bliżej siebie, warstwa staje się mniej szorstka
i bardziej hydrofilowa (początkowy kąt spada do 70°, a po
2 minutach do 30°). Charakterystyka zwilżania warstwy
malarskiej w technice kazeiny wapiennej utrwalonej 5-procentowym Winacetem DP jest zbliżona do kazeiny nieutrwalonej; na zdjęciach SEM przy 5-procentowym stężeniu
tego preparatu różnice morfologii nie są wyraźnie widoczne. W przypadku techniki klejowej zwilżalność i kinetyka
warstwy utrwalonej i nie poddawanej temu zabiegowi jest
praktycznie niezmieniona, podobnie jak morfologia warstwy;
różnice są prawie niewidoczne. Przy utrwalaniu preparatem Winacet RET 5 kazeiny wapiennej i techniki klejowej,
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kąty zwilżania są wyższe niż dla nieutrwalonych warstw
malarskich, a warstwy trudniej przepuszczalne dla wody,
ale różnice w morfologii są trudno zauważalne, w związku
z czym potrzebna byłaby analiza obrazu pozwalająca jednoznacznie określić wielkości ziarnistości na powierzchni.
Utrwalanie kazeiny wapiennej Primalem AC 33 prowadzi
do wytworzenia się na powierzchni nierównomiernej warstwy, dla której początkowy kąt zwilżania wynosi od 90°,
dla stężenia polimeru wynoszącego 2,5%, i rośnie do 105°
przy stężeniu 5%. Krople utrzymują się na powierzchni
warstwy; zdjęcia z SEM potwierdzają wyższą szorstkość
i obecność na powierzchni dodatkowych struktur, które
mogą być pozostałością po zdyspergowanym polimerze.
W przypadku warstwy malarskiej wykonanej w technice
klejowej obserwujemy kąt zwilżania wynoszący około 80°
niezależnie od stężenia polimeru, a przy 5-procentowym
stężeniu preparatu powierzchnia na zdjęciach SEM wydaje
się mieć mniejszą ziarnistość niż nieutrwalona, co może
sugerować, że utrwalacz lepiej zwilża powierzchnię wykonaną w technice klejowej; pokrywa ją bardziej równomiernie
i głębiej wnika w jej strukturę. W przypadku zastosowania
Paraloidu B-72 w każdej technice powierzchnia staje się
silnie hydrofobowa, a mierzone kąty zwilżania wynoszą
powyżej 90° i krople pozostają na powierzchni jeszcze długo
po skończeniu eksperymentu. Wskazuje to na tworzenie się
nieprzepuszczalnej dla wody bariery, bardzo niebezpiecznej
dla realnych malowideł ściennych.

4. Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań zwilżalności
możemy stwierdzić, że malowidła zawierające spoiwa organiczne charakteryzuje mniejsza hydrofilowość niż wykonane
tradycyjną technikę wapienną. Wartości początkowe kątów
zwilżania na warstwach polimerów i warstwach malarskich
ze spoiwem organicznym (kazeiny wapiennej i klejowej)
zawierają się w tym samym zakresie, od 50° do 80°, co
może sugerować, iż przeciwnie niż w przypadku tradycyjnej
techniki wapiennej, ich aplikacja nie powinna zmieniać zwilżalności warstw. Jednak preparat Mowiol 4–88 zwiększa hy-
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drofilowość obu warstw i ułatwia wnikanie wody w warstwę
malarską. Najmniej zmienia charakterystykę zwilżalności
jak i morfologię warstwy klejowej preparat Winacet DP 50.
Jednak w przypadku techniki kazeiny wapiennej zaobserwowano bardzo duże zmiany wraz ze wzrostem stężenia
stosowanego preparatu, co wymagałoby dokładniejszego
zbadania. Niezależnie od techniki malarskiej stosowanie
polimerów akrylowych (preparaty Primal AC 33 i Paraloid
B 72) powoduje tworzenie się w warstwie malarskiej nieprzepuszczalnej bariery dla wody, należy je zatem stosować
ostrożnie. Nasze badania ujawniły również różnice zwilżalności pomiędzy poszczególnymi technikami malarskimi, co
jest wskazówką, iż sama technika wykonania malowidła
powinna być uwzględniona w doborze spoiw utrwalających.

Podziękowanie
Badania podjęte w ramach projektu badawczego Wpływ
polimerów na stan zachowania malowideł ściennych w Polsce oraz możliwości ich usuwania przy zastosowaniu nanoemulsji, Projekt finansowany przez Narodowe Centrum
Nauki, nr projektu: 2013/11/B/HS2/02991.
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