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RAZVOJ NOVEGA POSTOPKA STABILIZACIJE KOROZIVNEGA
ZELENEGA BAKROVEGA PIGMENTA NA PAPIRJU
Zeleni bakrovi pigmenti, med njimi verdigris, povzročajo
hude poškodbe na pomembnih zgodovinskih dokumentih.
Pigment verdigris, pogosto uporabljan v času od antike do
19. stoletja, najdemo na iluminacijah, ilustracijah knjig,
zemljevidih ter likovnih delih na papirju (Slika 1).
Uporaba zelenih bakrovih pigmentov vodi do različnih
stopenj poškodovanosti, in sicer od sprememb v barvi na
delih nanosa do popolne razgradnje pigmenta in nosilca, ki
je lahko papir, pergament ali papirus. Pojav, ki ga imenujemo
tudi “bakrova korozija”, povzročajo bakrovi ioni, ki
katalizirajo oksidativno razgradnjo celuloze v alkalnem
okolju. Lahko so prisotne tudi kisline, ki povzročajo kislinsko
hidrolizo celuloze.
Da verdigris spreminja barvo, je znano umetnikom že vsaj od
srednjega veka. Verdigris so od antike naprej pripravljali po
različnih postopkih iz bakra, kisa (ocetne kisline) in drugih
sestavin. Vedigris je kemijsko nevtralna ali alkalna sol
bakrovega(II) acetata.
V študiji smo na testnih papirjih s pigmentom verdigris
preizkusili vpliv različnih komercialno dostopnih sredstev za
stabilizacijo papirja na nevodni osnovi, ki vsebujejo zgolj
alkalije in sicer disperzijo Bookkeeper, ki vsebuje magnezijev
oksid v organskem topilu, ter Nanorestore paper in CaLoSil
IP5, ki vsebujeta nano kalcijev hidroksid v 2-propanolu. Poleg
tega smo pripravili disperzijo nano kalicjevega karbonata v 2propanolu. Z namenom upočasnitve oksidativne razgradnje
papirja, ki jo katalizirajo bakrovi ioni, smo v papir vnesli tudi
antioksidant tetrabutilamonijev bromid ali pa antioksidant v
kombinaciji z nano kalcijevim karbonatom. Med termično
pospešeno razgradnjo smo sledili spremembam pH
vrednosti, barve, mehanskih lastnosti papirja in hitrosti
razgradnje celuloze.

Slika 1: Primer bakrove korozije na zemljevidu iz atlasa Theatrum Orbis Terrarum
flamskega kartografa Abrahama Orteliusa iz 16. stoletja, lastništvo NUK. Prednja
stran zemljevida z močno razbarvanim zelenim bakrovim pigmentov (levo, zelenorjavi deli zemljevida), razgrajeni deli papirja na hrbtni strani zemljevida (desno, rjavi
deli). Dokumentacija NUK.

Slika 2: Slike vzorcev pred (neobdelan, nestaran) ter po termični pospešeni
razgradnji. V prvi vrstici so slike neobdelanih vzorcev, v drugi vrstici so razkislinjeni
vzorci, v tretji pa razkislinjeni in obdelani z antioksidantom (AO) ali pa samo z
antioksidantom (AO) v 2- propanolu.

Vsa sredstva za razkislinjenje so se izkazala za bistveno manj
učinkovita v primerjavi z uporabo antioksidanta, saj
upočasnjujejo zgolj kislinsko razgradnjo papirja. Hitrost
razgradnje celuloze med termično pospešeno razgradnjo je
bistveno počasnejša ob uporabi antioksidanta, prav tako tudi
spremembe barve, kot je razvidno iz Slike 2.
Kljub prikazanim pozitivnim učinkom na stabilizacijo papirja
pa postopek še ni primeren za uporabo na originalnem
gradivu vse dokler ga ne preizkusimo na številnih historičnim
vzorcih in pod pogoji svetlobne pospešene razgradnje.

Slika 3: Primer uporabe postopka na testnem zemljevidu, koloriranem s pigmentom
verdigris, po pospešenem staranju. Levi del zemljevida ni bil stabiliziran, desno
stabiliziran z antioksidantom in alkalijo.

