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Streszczenie
Autorzy prowadz badania nad odtworzeniem oryginalnej technologii wytwarzania XIX-wiecznego materiau budowlanego zwanego
Chausseestaub. Okrelona zostanie mo liwo rozpoczcia produkcji dowiadczalnej tego materiau, który wykorzystywany by szeroko
w XIX i XX wieku, zwaszcza w architekturze dekoracyjnej maych rezydencji. Autorzy prezentuj wstpne wyniki bada skadu fazowego
zachowanych fragmentów architektonicznych i rze biarskich z Muzeum Paacu w Wilanowie.
Sowa kluczowe: Chausseestaub, tworzywo ceramiczne, materia budowlany, skad fazowy, rekonstrukcja zabytków, konserwacja
zabytków

RECONSTRUCTION OF COMPOSITION AND MANUFACTURING TECHNOLOGY OF BUILDING MATERIALS
FOR THE CONSERVATION OF MONUMENTS
The authors make investigations on reconstruction of the original manufacturing technology of the 19th century building material called
Chausseestaub. The possibility of beginning the laboratory production of the material which was widely used in the 19th and 20th centuries
especially in decorative architecture of small residences is determined. The authors show the preliminary results of a phase composition
investigation made for survived architectural and sculpture fragments originated from the Wilanów Palace Museum.
Keywords: Chausseestaub, Ceramic material, Building material, Phase composition, Reconstruction and conservation

1. Wstp
Dzieje wykorzystania materiaów budowlanych obtuj w przykady szerokiego zastosowania okrelonych gatunków materiaów, w okrelonym czasie i okrelonych regionach geogracznych. O wielkoci, czasie i zakresie stosowania decydoway zarówno wzgldy estetyczne (moda,
gusty, kultura), jak i dostpno surowców do ich produkcji.
Zaprzestanie wykorzystania pewnych materiaów budowlanych wizao si jednak równie z innymi czynnikami, takimi jak utrzymanie przez wynalazc tajemnicy skadu surowcowego oraz technologii produkcji, bd dziaania wojenne,
w trakcie których zniszczeniu ulegaj zarówno zakady produkcyjne, jak i dokumentacje technologiczne.
Dotychczasowe dociekania naukowców próbujcych pozna i odtworzy stosowane w przeszoci materiay budowlane i ceramiczne dotyczyy terra sigilata, rzymskich spoiw,
czy cementu roma skiego. W ostatnich latach w konserwacji zabytków wymaga si, aby uzupenianie, naprawianie lub
odtwarzanie brakujcych elementów oparte byo na oryginalnych materiaach, z których byy wykonane, bd cilej mówic, materiaach wytworzonych z tych samych surowców
i w tej samej technologii. Przykadem udanych bada nauko-
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wych zako czonych wdro eniem do produkcji jest cement
roma ski. Wynaleziony w Anglii w ko cu XVIII wieku, stosowany by powszechnie w Europie w XIX wieku i pierwszym
dwudziestopicioleciu XX wieku. Zwizane to byo z rozkwitem architektury secesyjnej, gdzie budynki dekorowano medalionami, kartuszami, dekoracjami oralnymi, ozdobnymi
fryzami czy gzymsami [1]. Badania przeprowadzone w krakowskim Oddziale Szka i Materiaów Budowlanych, Instytutu Ceramiki i Materiaów Budowlanych, w ramach projektu
celowego „Opracowanie technologii wytwarzania cementu
roma skiego w piecu obrotowym i uruchomienie produkcji
tego spoiwa dla potrzeb budownictwa i architektury”, doprowadziy do odtworzenia technologii produkcji cementu roma skiego przez zespó w skadzie H. Szelg, A. Garbacik,
G. Adamski i A. Ronduda [1, 2].
W zbiorach Muzeum Paacu w Wilanowie znajduje si
kolekcja XIX-wiecznych rze b guralnych, wazonów i elementów maej architektury, które zgodnie z posiadanymi
przez muzeum dokumentami powstay w fabryce wyrobów
ceramicznych Tonwarenfabrik Ernst March & Söhne (Ernst
March i Synowie) w Charlottenburgu (obecnie dzielnica Berlina) i sprowadzone zostay w latach 1842–1859. W trakcie
kwerendy archiwalnej w zbiorach Heimatmuseum Charlot-
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tenburg w Berlinie, Keramikmuseum w Velten oraz Kunstbibliothek w Berlinie w 2006 r. dokonanej przez W. Bagi skiego, konserwatora Muzeum Paacu w Wilanowie, zidentykowano zarówno rze b wilanowskiego ora napoleo skiego, kolumn oraz inne elementy architektury ogrodowej jako przedmioty oferowane przez Tonwarenfabrik Ernst
March & Söhne i opisane w jej katalogu handlowym. Omawiane obiekty wytworzone zostay z materiau okrelanego mianem Chausseestaub. Fabryka Tonwarenfabrik Ernst
March & Söhne (od 1902 roku noszca nazw Deutschen
Ton- und Steinzeugwerke AG) zostaa cakowicie zniszczona wskutek dziaa II wojny wiatowej, a resztki jej archiwów
zostay skutecznie rozproszone wskutek podziau Niemiec.
Technologia produkcji Chausseestaub pozostaje do dzi tajemnic. Przegld dostpnych róde wskazuje, e na terenie Europy dziaaj obecnie cztery rmy zajmujce si produkcj replik rze b i elementów architektonicznych przy u yciu technologii ceramicznych, jednak e adna z nich nie wykorzystuje technologii Ernsta Marcha.
Cz rze b ogrodowych z kolekcji wilanowskiej ulego
zniszczeniu w okresie II wojny wiatowej. Sama gura ora
zostaa wykorzystana przez onierzy niemieckich jako tarcza strzelnicza. W chwili obecnej w jej miejsce ustawiona
jest replika wykonana z kompozytu epoksydowo-piaskowego (Rys. 1). Istnieje w chwili obecnej pilna potrzeba podjcia
prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych, których efektem
bdzie opracowanie zarówno procedur konserwatorskich, jak
i zastpienie dotychczasowych kopii rze b replikami wykonanymi zgodnie z oryginaln technologi. Celem planowanych bada jest odtworzenie skadu surowcowego i technologii wytwarzania materiau Chausseestaub oraz wykonanie repliki zniszczonej rze by ora napoleo skiego. Prace badawcze bd wykonywane przez zespó pracowników
Instytutu Ceramiki i Materiaów Budowlanych, Instytutu Geochemii, Mineralogii i Petrologii Uniwersytetu Warszawskiego, zespou konserwatorskiego Muzeum Paacu w Wilanowie (MPW) oraz rmy HP-Ceramik w ramach projektu badawczo-rozwojowego X edycji konkursu MNiSW.

2. Materia i metodyka bada
Ogldziny rze b ceramicznych oraz pozostaoci odnalezionych w czasie prac restauratorsko-wykopaliskowych fragmentów (destruktów), dokonane we wrzeniu 2009 przez

a)

Rys. 1. Kopia rzeby ora napoleoskiego z ogrodu Muzeum Paacu w Wilanowie.
Fig. 1. Replica of Napoleonic eagle sculpture in the garden of the
Wilanów Palace Museum.

pracowników ICiMB i konserwatorów MPW, pozwoliy na
stwierdzenie, e wszystkie badane elementy ceramiczne
zostay wykonane z jasnobe owego materiau ceramicznego o znakomitej mrozoodpornoci (ponad 150 lat na wolnym
powietrzu) oraz znacznej odpornoci na zasiedlenie przez
mchy i porosty. lady wskazuj, e badane elementy zostay
wykonane z masy lejnej. Po wykonaniu odlewu i podsuszeniu, dokonywano ostatecznych retuszów i ulepsze , dziki
którym osigano ostateczn precyzj wykonania (Rys. 2).
Brak jest widocznych ladów szkliwienia i innych form modykacji powierzchni.

b)

Rys. 2. Ceramiczne elementy rzebiarskie ze zbiorów Muzeum Paacu w Wilanowie: a) gowa rybaczki i b) fragment uszkodzonej podstawy wazy.
Fig. 2. Ceramic sculptures from a collection of the Wilanów Palace Museum: a) woman’s head, b) fragment of base of the broken vase.
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Rys. 3. Dyfraktogram rentgenowski próbki tworzywa z ora napoleoskiego z Muzeum Paacu w Wilanowie.
Fig. 3. X-ray diffraction pattern of material taken from the Napoleonic eagle sculpture from the Wilanów Palace Museum.

a)

b)

c)
d)
Rys. 4. Obrazy SEM/EDS powierzchni przeamu próbki tworzywa ora: a) powierzchnia przeamu z wyranymi okrgymi ziarnami kwarcu, b) przerost krzemionkowo-mullitowy, c) agregat rutylu, d) widmo EDS agregatu rutylu.
Fig. 4. SEM/EDS images of fracture surface of material taken from the eagle: a) fracture surface showing spherical quartz grains, b) silicamullite interlayer, c) rutile aggregate, d) EDS spectrum of the rutile aggregate.
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W celu wykonania identykacji skadu fazowego tworzywa
pobrano próbk z wntrza zachowanego torsu ora o masie nie wikszej ni 0,5 g. Badania metod rentgenowskiej
dyfrakcji proszkowej zostay wykonane w Pracowni Bada
Strukturalnych ICiMB przy u yciu dyfraktometru rentgenowskiego Bruker-AXS D8 Discover i promieniowania CuKD. Ze
wzgldu na minimaln ilo materiau badawczego, dyfraktogramy zarejestrowano z wykorzystaniem uchwytu zero
background holder wykonanego z pytki Si {911}. Obserwacje powierzchni przeamu wykonano przy u yciu skaningowego mikroskopu elektronowego FEI Nova NanoSEM 200
wyposa onego w spektrometr EDS.

4. Wnioski
Uzyskane wyniki wskazuj, e badane rze by ceramiczne wykonano metod odlewania z masy lejnej kaolinitowo-kwarcowej zawierajcej domieszk skalenia potasowego. Obecno rutylu w tworzywie mo e by wa nym
wska nikiem pochodzenia surowców ceramicznych u ytych
w procesie. Dalsze badania, które bd wykonywane przez
zespó badawczy oraz rm HP-Ceramik w ramach projektu badawczo-rozwojowego X edycji konkursu MNiSW, pozwol na odtworzenie samego procesu technologicznego,
okrelenie oryginalnej bazy surowcowej oraz dobranie aktualnych zamienników.

3. Wyniki bada
Literatura
Analiza skadu fazowego metod proszkowej dyfrakcji
rentgenowskiej wykazaa obecno odmian polimorcznych
SiO2 (kwarcu i krystobalitu) oraz mullitu i ladowych iloci
rutylu (Rys. 3). Wyra nie widoczna jest ró nica pomidzy
szerokociami poówkowymi re eksów dyfrakcyjnych kwarcu oraz pozostaych faz krystalicznych. Dopasowanie caoci dyfraktogramu metod Pawley’a z wykorzystaniem procedury Fundamental Parameters Approach wykazao zasadnicze ró nie w przecitnej wielkoci krystalitów. Obliczona
wielko krystalitów kwarcu wynosia okoo 390 ± 30 nm, podczas gdy w przypadku pozostaych faz wielko ta zmieniaa si w przedziale od 30 nm (krystobalit) do 68 nm (mullit).
Badania powierzchni wie ego przeamu okruchów tworzywa przy u yciu elektronowego mikroskopu skaningowego
wykazay obecno drobnokrystalicznego agregatu mullitowo-krzemionkowego o charakterystycznej nieregularnej patkowej strukturze z nielicznymi wyra nie rozró nialnymi ziarnami piasku kwarcowego o rednicy wahajcej si w przedziale 10-50 m (Rys. 4a i 4b). Niekiedy widoczne s ziarna
obcych faz, w tym rutylu (Rys. 4c i 4d). Analiza jakociowa
skadu chemicznego przy u yciu spektrometru EDS wykonana z du ej powierzchni wykazuje obecno potasu, wapnia oraz sodu. Obecno tych pierwiastków w powizaniu
z brakiem faz krystalicznych, które mog je zawiera, sugeruje przypuszczaln nieznaczn obecno fazy szklistej.
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