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Streszczenie
Eksponowane i magazynowane szkáo w muzeum moĪe byü naraĪone na niekorzystne oddziaáywanie wielu czynników, zarówno ¿zycznych jak i chemicznych. Szkáa niestabilne ulegają tym wpáywom szczególnie áatwo, doprowadzając do zaawansowanego etapu korozji.
Aby zabezpieczyü te obiekty, pozostające naszym dziedzictwem kulturowym, musi byü przygotowana wáaĞciwa konserwacja czy renowacja. Praca taka wymaga wczeĞniejszych badaĔ i prób. Z uwagi na bardzo specy¿czny charakter szkáa historycznego, naleĪy wybraü
wáaĞciwe metody badawcze, uzaleĪnione od ksztaátów i rozmiarów dostarczanych próbek do badaĔ. Z uwagi na takie ograniczenia proponowana jest uzupeániająca metoda badawcza, tzw. sensorów szklanych oraz metoda termowizyjna do badaĔ temperatury samego obiektu
szklanego. Metody te stosowane są w kilku muzeach w Polsce, a ostatnio w Londynie. Otrzymane wyniki zostaáy przedstawione w artykule.
Sáowa kluczowe: korozja, gradient temperatury, crizzling, konserwacja zachowawcza

THE GLASS SENSOR METHOD AND THERMOVISION MEASUREMENTS APPLIED AS COMPLEMENTARY
STUDIES FOR PREPARATION OF CONSERVATIVE ACTIVITY
Exposed and stored glass historical objects are being inÀuenced by different media and local circumstances. Basically their deterioration process is mainly dependent on their chemical composition. Unstable glasses, with low durability are suffering and very often reach
high level corrosion. To preserve them as an over cultural heritage good conservation work must be done. Suitable conservation activity
or over sustainable conservation should be preceded by some experiments. Because of very speci¿c and unique character of the objects
testing methods have to be very precisely chosen to be adequate for size and shape of obtained samples for analysis. The glass sensor
method as well as thermovision measurements should be apply to check some suggestions for sustainable or standard conservation
activity. For better interpretation thermovision data, complementary infrared mapping was done for chosen glass. These methods have
been applied in few chosen museum in Poland and in London. Obtained results have been presented in this paper as a con¿rmation their
suitable and fruitful applications.
Keywords: Corrosion, Temperature gradient, Crizzling, Conservative maintenance

1. Wprowadzenie
Realizacja procesu zabezpieczania zabytków sztuki
szklanej jest bardzo záoĪonym procesem. Obejmuje on zarówno parametry ¿zyko-chemiczne miejsca ekspozycji zabytku, jak równieĪ dane dotyczące samego obiektu. To wáaĞnie te dane bĊdą wyznaczaáy cechy miejsca jego ekspozycji i magazynowania. Materiaá historyczny z kolei jest bardzo
trudny do badania, gáównie z uwagi na ograniczenia z jego
pozyskaniem do analiz.
Dlatego teĪ proponowana jest metoda sensorów szklanych [1, 2]. Daje ona moĪliwoĞü eksperymentowania na nielimitowanej iloĞci materiaáu badawczego.
PojĊcie sensor zazwyczaj jest uĪywane w znaczeniu czujnik. PojĊcie „sensor szklany” oznacza szkáo modelowe, sáuĪące jako rejestrator zmian powstaáych pod wpáywem czynników zewnĊtrznych, które juĪ oddziaáują na szkáo, lub wskaĪą
inne, które mogáyby mieü na niego wpáyw. Ponadto sensory
szklane mogą sáuĪyü do monitorowania zjawisk korozyjnych.
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Sensory wykonane kaĪdorazowo do tych analizowanych
historycznych obiektów, o skáadach chemicznych porównywalnych z omawianym obiektem. Ponadto winny mieü porównywalna przeszáoĞü termiczną, czyli produkowane wg
sposobu jaki byá stosowany dla wybranego obiektu [1, 2].
Sensory szklane są produkowane na Wydziale InĪynierii
Materiaáowej i Ceramiki AGH. Otrzymane szkáo jest gotowe do zastosowania w procesie korozji indukowanej w wybranych mediach, które pozwolą nam wyjaĞniü zachodzące
zmiany na szkle i w jego strukturze. Ponadto sensory szklane mogą byü zastosowane do monitoringu lokalnego mikroklimatu. Regularne obserwacje eksponowanych sensorów
pozwalają zaobserwowaü tworzące siĊ zmiany szkáa z powodu ¿zycznych jak teĪ chemicznych czynników. Podobne
warunki istnieją dla szkáa historycznego, dla którego sensory zostaáy wykonane. Sensory są wáaĞciwym materiaáem do
analizowania warunków ¿zycznych i chemicznych wewnątrz
gablot muzealnych.
Istotnym dla wáaĞciwego przechowywania obiektu jest dobór parametrów temperaturowych i wilgotnoĞciowych. Te dwa
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parametry rejestrowane są we wszystkich muzeach, celem
kontroli warunków i moĪliwoĞci natychmiastowej interwencji w przypadku nieprzewidzianych zmian. NaleĪy tu podkreĞliü, Īe temperatura jest bardzo waĪnym czynnikiem w pracy konserwatorskiej. Jej zmiany mogą spowodowaü zróĪnicowane zmiany w materiale wskutek powstawania naprĊĪeĔ rozciągających pomiĊdzy strukturą powierzchni a strukturą podpowierzchniową. Zmiany temperatury mogą wywoáaü
liczne zmiany mechaniczne, mieü wpáyw na rozwój procesu
wietrzenia, co w konsekwencji prowadzi do przyspieszenia
zmĊczenia materiaáu, jeĞli jest bardzo podatny na destrukcjĊ.
RóĪnica temperatury wywoáuje przepáyw ciepáa pomiĊdzy dwoma ciaáami, to znaczy od cieplejszego do cháodniejszego. Temperatura jest miarą stanu cieplnego ciaáa (szkáa)
i wpáywa na zdolnoĞü danego szkáa do reakcji z innymi otaczającymi mediami. Dlatego teĪ pomiar tego parametru, jak
teĪ dáugoterminowe jego monitorowanie jest bardzo waĪnym
elementem przy analizie procesu korozji. Z uwagi na regularnie powstające zmiany temperatury, np. z powodu ogrzewania pomieszczenia ekspozycyjnego poprzez silne lub sáabe nasáonecznienie wskutek usytuowania gabloty na stronie
wschodnio-poáudniowej, moĪemy mówiü o powstających gradientach temperaturowych i tzw. punktach przegrzania. Sytuacja ta ulega drastycznym zmianom po zachodzie sáoĔca
i gwaátownym ocháodzeniu.
Pomiary wykonywane gáównie poprzez urządzenia do
monitoringu temperatury i wilgotnoĞci wzglĊdnej, zwane Īargonowo „datalogerami” nie rozwiązują problemu, poniewaĪ
dziaáają na zasadzie termometru, który podaje nam temperaturĊ otoczenia obiektu, lub tylko jego fragmentu [2, 3, 4].
Aby wskazaü szkodliwoĞü powstających zmian na caáym
obiekcie zastosowano metoda termowizyjną, która podaje
faktyczną jego temperaturĊ.

mometrem dziaáającym na odlegáoĞü. Rozkáad temperatury
na badanych obiektach przedstawiany jest w postaci barwnych izoterm, gdzie dany kolor odpowiada punktom o tej samej temperaturze.
W związku z dáugoletnią wspóápracą z Muzeum Narodowym w Krakowie badania termowizyjne zostaáy – po raz
pierwszy w dziejach muzeum – przeprowadzone w wybranych pomieszczeniach ekspozycyjnych. Gáównym kryterium
byáy zmienne warunki z uwagi na specy¿kĊ oĞwietlenia lub
silną i dáugotrwaáą operacjĊ sáoneczną.
Zgodnie z zasadą prowadzonej ekspozycji, sale są oĞwietlane centralnie oraz wewnątrz gablot - gáównie nad górną
póáką - w czasie trwania zwiedzania muzeum. OdlegáoĞü
lampy od obiektu bywa niewielka, a w wiĊkszoĞci przypadków nie są to Īarówki typu LED, co zwiĊksza wytwarzane
przez nie ciepáo. W momencie wyáączenia oĞwietlenia nastĊpuje gwaátowny spadek temperatury. Powstające w ten
sposób gradienty temperatury są dobrze rejestrowane „datalogerami” [3, 4]. Proces taki pojawia siĊ regularnie kaĪdej
doby, co oznacza duĪą niestabilnoĞü warunków ekspozycji.
Jak to wpáywa na szkáo, odzwierciedlają otrzymane termogramy, pokazujące rozkáad temperatur wzdáuĪ wybranej linii
na obiekcie. Np. badanie szkieá, malowanych przez zmatowienie powierzchni i datowanych na XIX/XX wiek, wykazaáo zmienne parametry wzdáuĪ linii pionowej na caáej wyso-

2. Opis doĞwiadczeĔ i wyników badaĔ
W celu zrealizowania badaĔ wpáywu zmian temperatury
na degradacjĊ eksponatów szklanych przeprowadzono szereg pomiarów termowizyjnych, w nastĊpnie obserwowano
korozjĊ indukowaną sensorów szklanych w wybranych mediach i warunkach naĞwietlania lampą halogenową.
W niniejszej pracy analizowane byáo szkáo z XVIII wieku pochodzącego z pucharu ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.
Badania przy pomocy kamery termowizyjnej są caákowicie bezkontaktowe, co jest waĪne przy badaniach obiektów historycznych. Badanie jest dwuwymiarowe, uzyskany
obraz pozwala na doskonaáy przegląd obiektu, skanowanie
jego nastĊpuje w czasie rzeczywistym, a wynik tzn. rozkáad
temperatur znany jest natychmiast.
Zasada dziaáania kamery termowizyjnej opiera siĊ na
zjawisku niewidzialnego promieniowania podczerwonego.
KaĪde ciaáo o temperaturze wyĪszej od zera bezwzglĊdnego jest Ĩródáem promieniowania podczerwonego, a jego
intensywnoĞü zaleĪy od temperatury i cech powierzchni ciaáa.
Kamera rejestruje promieniowanie podczerwone wypromieniowane z badanego celu. Otrzymany sygnaá jest przeksztaácany do postaci cyfrowej i takim widzimy go na wyĞwietlaczu
kamery. Termowizja pozwala, poprzez rejestracjĊ intensywnoĞci promieniowania podczerwonego badanego obiektu,
stworzyü jego obraz temperaturowy, bĊdąc swoistym ter-

a)

b)
Rys. 1. Wyniki badaĔ termowizyjnych szkáa malowanego wykonane bez oĞwietlenia: a) zdjĊcie termowizyjne, b) termogram wykonany wzdáuĪ linii li01 z Rys. 1a.
Fig. 1. Thermovision studies of coloured glass performed with no
illumination: a) thermovision image, b) thermogram along li01 line
in Fig. 1a.
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koĞci obrazu. Obrazy są oĞwietlane przez lampy standardowe, usytuowane za obrazem, przy dolnej jego krawĊdzi,
oraz oĞwietlenie centralne w pomieszczeniu ich ekspozycji.
Przeprowadzone badania termowizyjne pokazaáy temperatury obiektu przy wyáączonym (Rys. 1) i wáączonym (Rys. 2)
oĞwietleniu wewnĊtrznym. Bez oĞwietlenia (Rys. 1) temperatura obiektu waha siĊ od 12 do 14°C, idąc od doáu do górnej czĊĞci, co oznacza wpáyw oĞwietlenia centralnego áącznie ze Ğwiatáem wpadającym przez okno (zasáoniĊte) za obrazem. Kiedy zostaje wáączone oĞwietlenie wewnĊtrzne (Rys.
2), sytuacja zmienia siĊ znacznie.
Idąc od górnego brzegu uwidacznia siĊ wzrost tempe-

ratury od 19 do 24°C. NaleĪy dodaü, Īe badanie byáo wykonane ok. 10.30 rano, co oznacza krótki czas naĞwietlania.
Kolejnym interesującym miejscem w muzeum byáa adaptacja kącika na maáy salonik z duĪym lustrem i XVIII-wiecznym Īyrandolem, który byá rozĞwietlany w godzinach do zwiedzania muzeum (Rys. 3).
Badanie termowizyjne wzdáuĪ linii pionowej lustra, wykonane w porze porannej, pokazują zmienne temperatury - od 17 do 21,5°C. ZróĪnicowanie wartoĞci związane jest
ze Ğwiatáem Īyrandola padającym na lustro. WyĪsze temperatury są na poziomie rozĞwietlonych Īarówek [4]. Po kilku godzinach, koáo poáudnia, w porze zwiedzania temperatury wzrastają od 17,9 na dole lustra do 23,5°C na poziomie Ğwiecących Īarówek. Po wyáączeniu oĞwietlenia, temLI01
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Fig. 2. Wyniki badaĔ termowizyjnych szkáa malowanego wykonane przy wáączonym oĞwietleniu: a) zdjĊcie termowizyjne, b) zdjĊcie
makroskopowe, c) termogram wzdáuĪ linii li01 z Rys. 2a.
Fig. 2. Thermovision studies of coloured glass performed under illumination: a) thermovision image, b) standard macroscopic picture,
c) thermogram along li01 line in Fig. 2a.

Rys. 3. Wyniki badaĔ termowizyjnych lustra wykonane przy oĞwietleniu Īyrandola: a) zdjĊcie termowizyjne, b) zdjĊcie makroskopowe, c) termogram wzdáuĪ linii li01 z Rys. 3a.
Fig. 3. Thermovision studies of mirror performed under illumination of
chandelier: a) thermovision image, b) standard macroscopic picture,
c) thermogram along li01 line in Fig. 3a.
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Rys. 4. Obraz SEM sensora korodowanego w 20-procentowym aldehydzie mrówkowym – strona szlifowana.
Fig. 4. SEM image of sensor after corroding in 20% formaldehyde – ground side.

peratura spada, a w zimie bez oĞwietlenia dochodzi w dolnej czĊĞci do 14°C. Badania te pokazaáy niekorzystne parametry zarówno dla lustra, jak i dla Īyrandola, który z racji
swojego pochodzenia byá obiektem o maáej stabilnoĞci chemicznej z wyraĨnymi oznakami „crizzlingu” [5].
Z uwagi na duĪe problemy korozyjne spowodowane ulatnianiem siĊ związków organicznych w gablotach muzealnych
[2, 3, 6] przeprowadzono eksperyment z naĞwietlaniem skorodowanego sensora w 20-procentowym aldehydzie mrówkowym przez áączny czas 228 godzin lampą halogenową
o natĊĪeniu Ğwiatáa 1500-200 luksów. PróbkĊ po naĞwietlaniu obserwowano przy uĪyciu mikroskopu elektronowego
(SEM). Obserwacja ta wskazaáa na wyraĨne zmiany morfologiczne szkáa, zintensy¿kowane naĞwietlaniem, szczególnie w przypadku powierzchni wczeĞniej szlifowanej (Rys. 4).
PodwyĪszone parametry oddają charakter procesów korozyjnych wskutek znacznych wartoĞci gradientów temperaturowych. Przeprowadzono badanie dla szkáa sensorowego
przetrzymywanego w roztworze 15% kwasu mrówkowego,
w temperaturze pokojowej, którą okresowo podnoszono do
98°C, na áączny okres czasu wynoszący 12 godzin. Proces
ten trwaá 4 miesiące, a po jego zakoĔczeniu przeprowadzo-

Rys. 5. TOF-SIMS szkáa sensorowego, referencyjnego w stosunku do XVIII-wiecznego pucharu - powierzchnia nieszlifowana.
Fig. 5. TOF-SIMS pro¿le of sensor glass being reference with respect to XVIII century cup; unground surface.

Rys. 6. TOF-SIMS szkáa sensorowego - referencyjnego w stosunku do XVIII-wiecznego pucharu - korodowanego w 15% roztworze kwasu mrówkowego - powierzchnia nieszlifowana.
Fig. 6. TOF-SIMS pro¿le of sensor glass being reference with respect to XVIII century cup after corrosion test in 15% formic acid; unground surface.
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no badania z uĪyciem spektroskopu mas jonów wtórnych
z analizatorem czasu przelotu. Obserwowano zmiany nieszlifowanej powierzchni szkáa sensorowego. Zmiany na powierzchni szkáa przedstawiają Rys. 5 i 6.
Analizując rozkáad pierwiastków w szkle referencyjnym
(Rys. 5) zauwaĪamy, Īe w warstwie powierzchniowej istnieje wzrost stĊĪenia wszystkich analizowanych pierwiastków
w stosunku do wnĊtrza szkáa, Ğwiadczący o róĪnicach w budowie tych obszarów. W przypadku sensora korodowanego w 15% roztworze kwasu mrówkowego (Rys. 6) rozkáad
pierwiastków szkáa jest zmieniony, szczególnie w przypadku krzemu i potasu. Sugeruje to zmiany skáadu fazowego na
powierzchni szkáa spowodowane dziaáaniem roztworu kwasu mrówkowego prowadzące do powstania Īelu krzemionkowego, który zdiagnozowano równieĪ badaniach tego sensora za pomocą mikroskopu skaningowego.

3. Podsumowanie
Termowizja podaje nam uzupeániającą, w stosunku do innych metod, informacjĊ o polu temperatur badanego obiektu. Temperatura obiektów w pewnych warunkach ekspozycyjnych róĪni siĊ od temperatury powierzchni okreĞlanej „datalogerami”. Termogramy obiektów muzealnych wskazują na
róĪnice w odniesieniu do wymaganych parametrów temperaturowych. Technika termogra¿i umoĪliwia zobrazowanie rozkáadu temperatur w salach wystawowych i pokazuje lokalne gradienty temperaturowe zarówno w salach, jak i na powierzchni samych eksponatów. Jak wykazaáy badania eksperymentalne przeprowadzone przy uĪyciu sensorów szklanych, takie gradienty temperaturowe skutkują rozwojem korozji na poszczególnych obiektach szklanych. Systematyczne pomiary i dokumentowanie zmian temperatury eksponatów pozwalają na poznanie przyczyny zmiennoĞci warunków
mikroklimatu w muzeach. Badania takie mogą byü pomocne
do wybrania najbardziej korzystnych parametrów temperaturowo-wilgotnoĞciowych dla eksponowanych i magazyno-

wanych zabytków sztuki szklarskiej. Zrealizowane badania
korozji indukowanej na szklanych sensorach dla konkretnego obiektu wpáyw zmiennych gradientów temperaturowych
na rozwój korozji szkáa. Dlatego teĪ zasadnym jest propagowanie badaĔ termowizyjnych celem wyeliminowania gradientów temperaturowych wystĊpujących w gablotach muzealnych poprzez ograniczenie lub caákowite zrezygnowanie
ze stosowania tzw. lamp gorących. Ich szkodliwoĞü zostaáa udowodniona juĪ po kilkumiesiĊcznych eksperymentach.
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