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Testiranje čistilnih sistemov in analitsko spremljanje čiščenja
na Herrleinovi stenski poslikavi v Gruberjevi palači
TESTIRANJE ČISTILNIH SREDSTEV IN ČISTILNIH SISTEMOV
Stenska poslikava Alegorija trgovine, obrti in tehnike (Ljubljana, Gruberjeva palača, EŠD 330), do nedavnega pripisana Andreju Herrleinu (1786), je bila v preteklosti podvržena vsaj trem
obnovam oz. restavratorskim posegom, ki so videz prvotne poslikave povsem spremenili. Zaradi potrebe po njeni celoviti obnovi in kompleksnega izziva odstranitve motečih sekundarnih
plasti je Oddelek za stensko slikarstvo in mozaike (OSSM) RC ZVKDS v sklopu delavnice R. Wolbersa (Ljubljana, ZVKDS, junij 2018) poslikavo izbral za testni primer čiščenja in poleti
2018 pričel z obsežnim konservatorsko-restavratorskim posegom. Na delavnici priporočen čistilni sistem na osnovi hidrogela ksantanskega gumija se ni izkazal za ugodnega, zato smo
septembra 2018 na Raziskovalnem inštitutu pripravili izbor raznovrstnih čistilnih sredstev in sistemov (puferske raztopine, silikonska in organska topila, hidrogeli in emulzije na osnovi
ksantanskega gumija, emulzije na osnovi silikonskega gela in organogeli na osnovi poliakrilne kisline) ter na različnih področjih poslikave opravili njihovo sistematično testiranje in
sondiranje plasti. Izvedli smo 151 sond, na podlagi katerih smo ugotovili neustreznost uporabe čistilnih sistemov s pretežno polarnimi lastnostmi in kot najbolj zadovoljivo določili
emulzijo na osnovi silikonskega gela KSG 350-Z z maksimalno 30 % dispergirane polarne faze, vsebujoče benzil alkohol in pufersko raztopino s pH 6 in kelatom DTPA.
Testi čiščenja:
ſſ 151 izdelanih testov/sond
ſſ preko 40 testiranih čistilnih sredstev in v laboratoriju izdelanih čistilnih sistemov
Rezultati testiranja čiščenja:
ſſ Samih polarnih topil in sistemov na vodni osnovi ni mogoče uporabljati v prosti obliki oz. v obliki zunanje/kontinuirane faze
sistema, saj raztapljajo originalno podlogo
ſſ Podloga stabilna le v kontaktu z ogljikovodiki in silikonskimi topili
ſſ Za odstranjevanje sekundarnih plasti mora čistilni sistem vsebovati polarna organska topila; benzil alkohol kot najbolj
učinkovito testirano topilo
ſſ Potreben emulzijski čistilni sistem tipa V/O („voda v olju“) oz. V/Si („voda v silikonu“)
Potencialno najustreznejši testiran čistilni sistem (vizualna/empirična ocena):
ſſ Emulzija V/Si = silikonski gel KSG 350-Z (Shin-Etsu Chemical Co.) + 10 % puferske raztopine s pH 6 in DTPA + 10 % benzil
alkohola
ſſ Sredstvo izpiranja emulzije: silikonsko topilo ciklometikon D5
ſſ Emulzija omogoča kontrolirano in selektivno odstranjevanje sekundarnih plasti z originalnih in nekaterih neoriginalnih
plasti – prilagajanje količine dispergirane faze emulzije glede na situacijo (priporočeno do 30 % dispergirane faze)
ſſ Ocena podana glede na rezultate topnosti/stabilnosti plasti, čas delovanja čistilnih sredstev/sistemov, metodo aplikacije,
odstranljivost s površine po čiščenju, finančno oceno, ustreznost za zdravje konservatorjev-restavratorjev, ustreznost pri
različnih načinih aplikacije itd.
Možni problemi pri uporabi emulzij na osnovi silikonskega gela:
ſſ Malo znanstvenih objav glede delovanja in morebitnih negativnih posledic potencialnih ostankov silikonskih gelov na
površini po čiščenju
ſſ Silikonski geli kompatibilni zgolj s sebi podobnimi materiali J potencialen problem nanašanja utrjevalnih sredstev,
retuširnih barv itd. pri morebitnih ostankih
ſſ Nujno analitsko spremljanje čiščenja
ſſ Nujno testiranje potencialnih utrjevalnih in retuširnih sredstev na sondah čiščenja (po izhlapevanju D5) pred postopkom
čiščenja

Slika 1: Testi topnosti originalne rumenooker podloge z
različnimi čistilnimi sredstvi in sistemi na stari sondi čiščenja
(foto: Maša Kavčič).

Slika 2: Testi odstranjevanja sekundarnih plasti z različnih
območjih poslikave z različnimi čistilnimi sistemi
(foto: Maša Kavčič).

ANALITSKO SPREMLJANJE ČIŠČENJA
Učinkovitost čiščenja in možnosti odstranitve potencialno najustreznejše testirane emulzije s površine po čiščenju smo na določenih sondah preverili analitsko, tako z ne-invazivno
spektroskopijo FTIR v refleksijski tehniki (prenosni spektrometer ALPHA Bruker) kot tudi z mikro-invazivno spektroskopijo FTIR v transfleksijski tehniki (mikro-invazivno vzorčenjem z
diamantnimi paličicami, ki smo jih analizirali s stacionarnim spektrometrom FTIR). Na podlagi rezultatov testiranja in analiz smo ugotovili, da emulzija omogoča selektivno in postopno
odstranjevanje mnogih neželjenih plasti ter da je s primernim topilom in načinom emulzijo mogoče odstraniti s površine brez ostanka. V letih 2018/2019 smo preiskave izvedli tudi pred in
med čiščenjem, ki ga izvaja OSSM. Z ne-invazivnimi spektroskopskimi tehnikami (ramanska in FTIR-spektroskopija) in s stacionarno analitsko opremo (infrardeči in ramanski mikroskop)
smo preučili materialne lastnosti izbranih področij poslikave. Na podlagi interpretacij rezultatov analiz smo lahko določili, ali so bili posamezni sekundarni premazi (npr. damarjev lak,
utrjevalec Calaton, preslikave idr.) s poslikave dejansko odstranjeni, identificirali pa smo tudi določena slikovna področja s še prisotnimi ali povsem odstranjenimi ostanki emulzije.
Analitsko spremljanje testov čiščenja na preslikanem sivem arhitekturnem pasu:
ſſ 75 testov čiščenja na področju P11:
ſſ 11 organskih topil ter 17 čistilnih sistemov (puferskih raztopin, hidrogelov, emulzij O/V, emulzij V/Si in organogelov) in 2-3 različna sredstva izpiranja za vsak čistilni sistem
ſſ Poglobljena analiza sond z oznako HER3_N (Slika 5) oz. delovanja emulzije V/Si in prisotnosti njenih potencialnih ostankov na površini po čiščenju (emulzija po čiščenju odstranjena zgolj s suhim
vatnim tamponom (sonda N_CS), z belim špiritom (N_WS) in ciklometikonom D5 (N_D5) > pri izpiranju z D5 nismo detektirali ostankov emulzije (Slika 7)
Analitsko spremljanje postopka čiščenja na izbranih mestih poslikave :
ſſ Analitsko spremljanje čiščenja z emulzijo V/Si in izpiranja emulzije z D5 na različnih lokacijah poslikave (področja z oznakami X1–X12) > analize pred in po čiščenju (Slika 8) > ostanki emulzije na
površini po čiščenju prisotni le pri 16 % analiz

Slika 4: Mikro-vzorčenje z diamantno paličico
(levo) in analiza vzorca (desno) pod mikroskopom
stacionarnega spektrometra FTIR (foto: Lea Legan).

Slika 5: Področje testiranja čistilnih sredstev in sistemov na sivem arhitekturnem pasu (levo) in detajl
področja s sondami čiščenja, kjer smo testirali emulzijo V/Si (desno) (foto: Maša Kavčič).

Slika 7: Refleksijski FTIR spektri sond N_CS, N_WS in N_D5 (levo): na površini po čiščenju z emulzijo V/Si ni ostankov emulzije tako po izpiranju z belim
špiritom (N_WS) kot tudi po izpiranju z D5. Transfleksijski FTIR spektri sond N_CS, N_WS in N_D5 (desno): ostankov emulzije V/Si ni vidnih le v spektru
N_D5, saj gre za bolj precizno analitsko tehniko (foto: Lea Legan).

Slika 3: Prenosni spektrometer
ALPHA Bruker (foto: Lea Legan).

Slika 6: Prečni presek referenčnega vzorca sivega arhitekturnega pasu, odvzetega pred testi čiščenja (levo), in
stratigrafija plasti na sondi N-CS, kjer smo odstranili vrhnjo plast preslikave (desno) (foto: Arhiv RI CK ZVKDS).

Slika 8: Področje X4 pred (levo zgoraj) in po čiščenju (levo spodaj) ter refleksijska FTIR spektra področja X4 pred in po
čiščenju z emulzijo V/Si in izpiranjem z D5. Razvidna je odstranitev utrjevalca (Calaton) in ostankov emulzije V/Si
(foto: Maša Kavčič in Lea Legan).
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