20. strokovno srečanje konservatorjev restavratorjev/ 20th
Conservator Restorer Professional Meeting, Slovenia, 2020

Preiskave sestave štukaturnih mas iz izbranih objektov
kulturne dediščine
Katarina ŠTER1, Nina ŽBONA2, Marta BENSA3, Tanja MESOJEDEC4, Petra BEŠLAGIĆ2, Sabina DOLENEC1
1Zavod za gradbeništvo Slovenije, Oddelek za materiale, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana
2Zavod

za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana
3Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica, Delpinova ulica 16, 5000 Nova Gorica
4Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto

V prispevku so predstavljeni prvi rezultati
preiskav sestave štukaturnih mas iz izbranih
objektov kulturne dediščine v Sloveniji.
Namen širše večletne raziskave je na podlagi
sestave uporabljenega materiala ugotoviti
tehnologijo izdelave štukaturnih mas iz
različnih obdobij in lokacij na slovenskih tleh
ter na podlagi mineraloško-petrografskih in
kemijskih raziskav določiti vrsto agregata,
veziva in organskih dodatkov ter določiti
razmerje med posameznimi komponentami.

Slika 1: Štukaturno
okrasje v Gradu Grm v
Novem mestu (foto: Tanja
Mesojedec)

Slika 3: Cerkve Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici iz 17. stol., lokacija
odvzema vzorcev (foto: Marta Bensa).

METODE PREISKOVANJA
Odvzete vzorce smo okarakterizirali na podlagi:
o optične mikroskopije,
o vrstične elektronske mikroskopije z energijsko disperzijskim
spektrometrom (SEM/EDS) in
o infrardeče spektrometrije (FTIR)
VZORČENJE
V tej fazi smo se osredotočili na štukaturne mase iz štirih izbranih
objektov
kulturne
dediščine,
kjer
trenutno
potekajo
konservatorsko-restavratorski posegi:
o Cerkve Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici iz 17.
stol.,
o Grada Grm v Novem mestu iz druge polovice 17. stol.,
o Cerkve sv. Jakoba – kapela sv. Frančiška Ksaverija v Ljubljani iz
18. stol.
o Grubarjeve palače v Ljubljani iz 19. stol., vsi razglašeni za
spomenike lokalnega pomena.

Slika 2: Detajl špalete okna iz Cerkve Gospodovega
oznanjenja Mariji na Kostanjevici (foto: Marta Bensa)

IZDELAVE ŠTUKATURNE MASE
Klasična tehnologija izdelave štukaturne mase je bila
sestavljena iz več plasti. Za izvedbo okraskov, mask, rozet, je
bila mešanica stisnjena v posebne lesene oblike (kalupi). Kot
vezivo je bilo uporabljeno gašeno apno, v srednjem veku in
koncu 17. stol. pa je bila uporaba mavca zelo obsežna. Kot
polnilo, tako antični viri, se je uporabljal vulkanski pocolan,
v površinskih plasteh pa kalcitna ali marmornata moka. O
uporabi organskih materialov za zaključni premaz pričajo
predvsem viri iz 16. stol., ki naj bi jih dodajali za pospešitev
časa vezanja, medtem ko so vosek, olje in milo lahko
pomagali pri poliranju površine in jo naredili vodoodporno.
Laboratorijska
oznaka

Mikrolokacija
Cerkve gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici, štukatura kora v
ladji cerkve iz 17. stol., vrh srednjega loka
Cerkve gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici, štukatura kora v
ladji cerkve iz 17. stol., kantov list nad desnim kapitelom
Cerkve gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici, štukatura kora v
ladji cerkve iz 17. stol., fragment desnega dela grbovnega ščita
Grubarjeva palača: 1strop-štuk.element na stropu
Grubarjeva palača: 2 ograja - detajl štukaturnega
Cerkev Sv. Jakoba-kapela Sv. Fr. Ksaverja 1-rastlinsko okrasje
Cerkev Sv. Jakoba-kapela Sv. Fr. Ksaverja 2-figura-levo oko(brez
sek.beležev)
Grad Grm, nadstropje, stolpna dvorana, strop, vzhodna stena, pod
centralno kartušo z grbom, sredinska kartuša, ki jo pridržujeta po dva
putta, spodnji desni vogal kartuše
Grad Grm, nadstropje, stolpna dvorana, strop, severna stena, pod
centralno kartušo z grbom, sredinska kartuša, ki jo pridržujeta po dva
putta, levi putt, levo stopalo

V  411/18

V  412/18
V – 653/19
V
V
V
V

 413/18
 414/18
 415/18
 416/18

V  699/19

V  700/19

REZULTATI

Slika 4: Mikroskopski posnetek vzorca štukaturne mase iz
Cerkve Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici.
Levo: Presevna svetloba, navzkrižni nikoli. Desno: SEM/BSE
posnetek (foto: Katarina Šter)

Slika 5: Mikroskopski posnetek vzorca štukaturne mase (V 411/18). Levo: Presevna svetloba, vzporedni nikoli. Desno:
Presevna svetloba, navzkrižni nikoli (foto: Katarina Šter).

Slika 6: Posnetek vzorca štukaturne mase iz Cerkve
Gospodovega oznanjenja Mariji na Kostanjevici z infrardečo
spektroskopijo s Fourierevo transformacijo (FTIR). Levo: VIS
fotografija. Desno: FTIR spekter (Foto: Petra Bešlagić)

Preliminarni rezultati so pokazali, da se vzorci razlikujejo po številu plasti, v vrsti uporabljenega agregata oz.
polnila in veziva, med drugim pa lahko opazimo razlike tudi v velikosti in porazdelitvi agregatnih zrn ter
razmerju med agregatom in vezivom.
Povečini gre za kalcitni agregat – kalcitno moko. Vezivo je v večini apneno in apneno-mavčno. Pri posameznih
vzorcih pa smo določili tudi prisotnost proteinskega veziva.
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