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In-situ preiskave učinkovitosti utrjevanja stenskih poslikav v secco tehniki
v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Ribčevem Lazu
V sodelovanju z Zavodom za gradbeništvo predstavljamo
in-situ študijo učinkovitosti utrjevanja na stenski poslikavi
v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Ribčevem Lazu (Slika 1). Za
ugotavljanje učinkovitosti utrjevanja stenske poslikave
v secco tehniki smo izbrali tri utrjevalce, ki tvorijo
karbonate: a) Nanorestore (Slika 2), b) Nanokalk in c)
vodno raztopino kalcijevega acetoacetata (krajše CFW »Consolidant Formulation Water«).
Nanorestore in Nanokalk sta utrjevalca na osnovi
nanodelcev Ca(OH)2 in se v restavratorski praksi
uspešno uporabljata za utrjevanje stenskih poslikav. CFW

Slika 1: Secco poslikava na slavoločni steni v cerkvi sv. Janeza Krstnika v Ribčevem
Lazu (Foto: A. Pondelak)

Slika 2: Nanos utrjevalca na testno polje (Foto: A. Batič)

Slika 3: Testna polja za določanje barvnih sprememb (Foto in izris: A. Pondelak)

Slika 4: Testno polje za določanje trdnosti stenske poslikave - površinska trdota in
metoda DRMS (Foto in izris: A. Pondelak)

je utrjevalec, razvit v okviru EU projekta HEROMAT
(Protection of cultural heritage objects with multifunctional
advanced materials). Prednost slednjega, pred utrjevalci na
osnovi nanodelcev Ca(OH)2, je v vodotopnih kalcijevih
spojinah, ki lahko globlje prodirajo v porozen material.
Ker ostajajo pomisleki utrjevanja z materiali na vodni
osnovi v primeru stenskih poslikav zaradi občutljivosti na
vodo, smo učinkovitost utrjevanja ugotavljali z različnimi
mikro-destruktivnimi in destruktivnimi metodami, da bi
spremljali morebitne barvne spremembe ter učinkovitost
in globino utrjevanja posameznega utrjevalca. Preiskave
in situ so bile izvedene pred postopkom utrjevanja in en
mesec, tri mesece in eno leto po nanosu utrjevalcev.
Barvne spremembe smo določili s kolorimerijo na šestih
Površinska trdota / HLD

barvnih področjih, bela, črna, rdeča, zelena, modra
in rumena (Sliki 3 in 5), pri čimer na ne-destruktiven
način merimo barve pred in po utrjevanju. Spremembe
v trdnosti materiala po utrjevanju smo ugotavljali z
mikro-destruktivno DRMS metodo »Drilling Resistance
materiala ter globino utrjevanja na podlagi kontinuiranega
in neposrednega merjenja sile vrtanja. Izboljšanje trdnosti
merjenjem površinske trdote (Slike 4, 6 in 7).
Rezultati barvnih sprememb po utrjevanju kažejo na
visoko tveganje za kromatično nezdružljivost CFW na
črni podlagi. Vsi trije utrjevalci so rahlo spremenili belo

Površinska trdota / HLD

na površini poslikave po utrjevanju smo določili z

površino, Nanokalk obenem rumeno površino, na modrem

Po utrjevanju opazimo povišanje v površinski trdnosti
poslikave, največ v primeru utrjevanja z Nanokalkom, sledi
Nanorestore, nato CFW (Slika 8). Obratno je v primeru
določitve trdnosti z metodo DRMS, kjer se najbolj povišajo
vrednosti po utrjevanju s CFW, sledi Nanorestore (Slika
9). Glede na rezultate raziskav smo za utrjevanje večje
površine poslikave uporabili Nanokalk (Slika 10), čeprav
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Slika 7: Merjenje površinske trdote
(Foto: A. Batič)
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Slika 8: Povprečne vrednosti trdote z intervalom napake pred in po utrjevanju z
Nanorestore, CFW in Nanokalkom, dobljene z metodo odbojne trdote
(Graf: A. Pondelak)

Slika 9: Povprečne vrednosti meritev z metodo DRMS po utrjevanju z različnimi
utrjevalci - do globine 5 mm v različnih časovnih obdobjih (Graf: A. Pondelak)
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Slika 6: Preverjanje učinkovitosti utrjevanja z DRMS metodo
(Foto: A. Batič)
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Slika 5: Merjenje barvnih sprememb s kolorimerijo
(Foto: A. Batič)
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pri utrjevanju v spodnjih plasteh poslikave ni dosegel
najboljših rezultatov.
Raziskava je sofinancirana v okviru ARRS raziskovalnega programa P2-0273: Gradbeni objekti in materiali.

Slika 10: Po nanosu izbranega utrjevalca
(Foto: A. Batič)
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