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1) 725.94 : 620.197
2) 7.025.3 : 75.052
3) 930.85 : 7.025

Оливера МАКРИЕВСКА372

ВОДЕНИ СИСТЕМИ – ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ЧИСТЕЊЕ НА
СЛИКАНИ ПОВРШИНИ ВО КОНЗЕРВАЦИЈАТА И
РЕСТАВРАЦИЈАТА
Апстракт: Проучувањето на водените системи за чистење на
сликани површини наметнува нов став во традиционалната конзерваторско-реставраторска концепција за заштита на спомениците на
културата. Прилогот претставува придонес кон запознавањето на
иновативните конзерваторско - реставраторски методи, развивајќи притоа
аналитички ставови кон истите, а врз основа на теоретско и практично
знаење. Во трудот извршен е приказ на составот и механизмот на
дејствување на водените системи коишто се применуваат во
конзервацијата и реставрацијата на дела изработени во маслена и техника
на темпера на дрво и платно и друго културно наследство, како ѕидно
сликарство, полихромна скулптура, хартија итн.
Клучни зборови: Водени системи, тензиди, ензими, солвент гелови,
емулзии, смолни сапуни, конзервација, реставрација.
Водени системи за чистење на сликани површини во конзервацијата
и реставрацијата
Насликаните уметнички дела со текот на времето претрпуваат
одредени промени на нивните површини што дејствуваат на нивниот
естетски, историски и физички интегритет и поради тоа потребно е истите
да се отстранат. Тие промени кај уметничкото дело се случуваат од
моментот на неговото создавање. Историски гледано, еволуцијата на
сликарските техники и технологија претрпувале измени во смисла на
користење на нови материјали. Некои се надградувале, некои се
исфрлувале, некои се комбинирале. Како се менувале материјалите на
создавањето на едно дело, така се менувале и средствата за нивна
конзервација и реставрација.
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Чистењето на површините на уметничките дела најчесто е
неопходно, но и доста дискутабилно и отвора доста важни прашања за
дискусија. Оваа фаза во конзерваторско-реставраторските работи е една
од најсложените истовремено и меѓу најризичните фази во
конзерваторската процедура. Многу конзерватори во минатото имале
нивна сопствена „омилена испробана рецептура“ што ја користеле
необјасниво и безусловно како врз целата површина на предметното дело,
така и кај повеќето случаи.373 Предизвикот кај конзерваторите е да
пронајдат начин или вид на агенс при отстранувањето на наслагите,
оштетениот, нефункционален заштитен слој којшто нема да предизвика
дополнителни оштетувања или било какви нарушувања на интегритетот
на оригиналот.
Поради тоа, потребно е да се извршат претходни истражувања за
да се утврдат материјалите коишто ги користел сликарот, како би се
извршиле предвидливи и безбедни интервенции врз делото. Научните
методи за чистење (отстранување), веќе се применуваат во досниот XIX
век, како методата на Макс фон Петенкофер ( Max von Pettenkofer ), или
подоцна, во почетокот на XX-от век, кога методите за чистење се
презентирани во книгите на Доернер ( Doerner ) и Рухеман (Ruheman ).374
Во конзерваторската практика постојат три начини во случај кога е
потребно да се отстрани оштетениот заштитен слој, ретушот или
наслагите од друг тип како: хемиско-физички и механички; хемиски кој
што најчесто се користи иако постои голем реставраторски ризик од
неповратни оштетувања; примена на водени системи.375
Во суштина, примената на водените системи и не е толку нова, доколку се
присетиме на старите сликарски прирачници од XVII век, каде се
споменува урината, растворот од пепел, лимоновиот сок, сокот од кромид
итн., коишто се користеле за чистење на одредени површини.376 На некој
начин одредени нови рецептури, всушност, се стари рецептури
презентирани на нов начин.
Иновативните методи во конзервацијата и реставрацијата во
последните декади се резултат на бројните истражувања и соработка
помеѓу уметноста и науките како хемијата, физиката, микробиологијата,
биофизиката, нанотехнологијата и др.

373

Чезаре Бранди, Теорија рестаурације, Београд, 2007,115-117.
Knut Nicolaus, The restoration of paintigs, Cologne 1998, 332 и 353.; Doerner, M., The
materials of the artists, Hart – Davis, Mac Gibbon, London 1969; Ruheman, H., The cleaning
of paintings, Hacker Art Books, New York, 1983, reprint Faber, 1968 ed.
375
Knut Nicolaus, The restoration of paintigs, Cologne 1998,339-369.
376
В.В. Филатов,Реставрация станковой темперной живописи, Москва, 1986, 80-86.
374
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Најистакнати меѓу зачетниците на водените системи за коишто ќе стане
збор, се Richard Wolbers и Paolo Cremonesi.377 Истите имаат голем број на
следбеници и практиканти на водените системи кои во текот на овие 30тина години се обидуваат да ги распространат и доусовршат. Една од
првите презентации на Ричард Волберс на водените системи беше во
Вашингтон во 1986 година на конзерваторската еснафска средба, а потоа
во 1991 година на годишниот состанок на Американскиот институт за
конзервација (A I C), каде што тој ги презентираше теоретските и
практичните аспекти на примената на водените системи. Неговата
активност трае и денес преку организирање на работилници ширум светот
на тема "Нови методи на чистење на сликани површини".378
Водени системи
Водените системи претставуваат безбедни методи со агенси со кои се
врши отстранување на наслагите и на деградираните заштитни слоеви кај
одредено историско дело.
За да ја разбереме примената на овие водени системи, потребно е да
знаеме што се тие, нивната структура, начинот на коишто тие дејствуваат,
како и зошто се применуваат во конзервацијата и реставрацијата.Пред да
се започне со безбедна примена на било кои од овие системи првиот
чекор во процесот на идентификација на материјалите од кои е создадено
делото, се испитувањата на пресеци под нормална светлина и
ултравиолетова светлина, проследена со употребата на флуоресцентни
377

Др Richard Wolbers е редовен професор на УниверзитетотWinterthur, Delware во САД
и соработник на Getty Conservation Institute, ICCROM во Рим. Paolo Cremonesi од Р.
Италија, хемичар и реставратор, работи на анализа на материјали за реставрација при
Истражувачкиот центар за реставрација во Падова – CESMAR 7.
378
Новите методи на чистење, всушност, ги претставуваат водените системи коишто
може да се користат на различни материјали (хартија, слики во маслена техника,
полихромна скулптура, икони на дрво и сл.). Водените системи започнале активно да се
користат веќе во деведесеттите години на минатиот век претежно во западноевропските
земји како што се: Италија, Франција, Германија, Австрија и други. Истите се сложени
за користење за што е потребна соодветна обука. Wolbers R., Cleaning painted surfaces:
Aqueous methods, Archetype Publication, London, 2000.;Byrne Allan, Wolbers cleaning
methods:
Introduction,
AICCM
Bulletin
17,
1991,3-10.;
http://dx.doi.org/10.1179/bac.1991.17.3-4.001; Paolo Cremonesi, Collana I Talenti,
metodologie, tecniche e formazione nel mondo del restauro, Padova 2000.; Knut Nicolaus,
нав.дело., 356-358.; Запознавањето со карактерот и начинот на функционирањето на
Водените системи, авторот на трудот ги стекна на одржаните работилници во Народниот
музеј во Белград, Р. Србија, во 2006 година и Хрватскиот реставраторски центар во
Лудбрег, Р. Хрватска во 2013 година. Презентери на работилниците беа д-р Leonardo
Borgioli, хемичар од ISR, Рим и проф. Oriana Santiani, од Државниот институт за
реставрација во Фиренца, Р. Италија.; Голем дел од презентираните системи ги
изработуваат и се во продажба од престижните фирми како Merck, Cts, Fluka, Sigma,
Aldrich и други.
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бои. Иако употребата на бои во форма на индикатори или флуоресцентни
маркери не се новини во конзервацијата (Johnson и Packard 1971г., Martin
1977), Wolbers и Landrey го подобруваат процесот со помош на
флуорохромно обојување (Fluorochrome Staining) техника што е од
витално значење во почетната фаза кога се компонира гелот. 379 По
идентификацијата на карактерот на материјалите на предметното дело
следува одбирањето на најповолниот растворувач со користење на
Теасовиот дијаграм и примената на Фелер тестот.
Како би ја појасниле целта на примената на овие системи, најнапред ќе
стане збор за растворливоста и механизмите на растворување коишто се
особено важни во припремата на нивната примена. Ќе биде прикажан
Теасовиот дијаграм кој служи да се одреди карактерот на еден
растворувач со помош на експериментално добиените параметри по
Хансен – fd, fp, fh и приказ на Фелеровиот тест, или начинот како да се
одреди најповолен растворувач, а да не се навлезе во зоната на опасност
при неговата примена.380
Постојат три вида на растворувачи од типот на: неутрални органски
раствори, реактивни органски раствори и водени раствори.
Растворливост и механизми на растворување
Како би се растворила една цврста супстанца, потребно е да се
воведе растворувач кој ќе биде во состојба да ги замени врските на цврста
супстанца - цврста, за цврста супстанца - растворувач. Начелно,
растворувањето може да се одвива на три нивоа. Трите механизми на
растворување се :
Физички механизам на растворување со помош на неутрални
органски растворувачи (алкохоли, кетони, етери, естери, јагленоводороди,
379

Johnson. M. and E. Packard, Methods Used for the Identification of Binding Media in Italian
Paintings of the Fifteenth and Sixteenth Centuries, Studies in Conservation,16,1971,145164.https://www.iiconservation.org/archive/www.iiconservation.org/publications/sic/sic.html;
Wolbers.R.and G. Landrey, The Use of Direct Reactive Fluorescent Dyes for the
Caracterization of Binding Media in Cross Sectional Examinations, AIC, 1987, 162202.http://www.conservation-us.org/resources/our-publications/journal-(jaic)#.; Plesters. J.,
Cross-section and Chemical Analysis of Pain Samples, Studies in Conservation, 2, 1955/56,
119157.https://www.iiconservation.org/archive/www.iiconservation.org/publications/sic/sic.html
380
Параметрите на растворливост претставуваат мерка на интермолекуларните
привлечни сили во растворот или полимерот. C. Hansen, The three dimensional solubility
parameter-Key to paint the component affinities, Journal of Paint Technology39, 1967, 104107., http://www.speciation.net/Database/Journals/Journal-of-Paint-Technology-;i1344.;
R.L.Feller-N.Stolow-E.H.Jones, On picture Varnishes and Their Solvents, National Galery of
Art, Washington,D.C. 1985.;Cremonesi, Paolo, L'uso dei Solventi Organici nella Pulitura di
Opere Policrome, Il Prato, Saonara, 2005, 24-26; Hedly, G., Solubility parameters and Varnish
Removal; A Survey, The Conservator, V. 4,1980, 12-18.
http://www.tandfonline.com/topic/4250.
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хлорирани јагленоводороди). 381 Растворувачите кои спаѓаат во оваа група
не се ни кисели ни базни, туку се pH неутрални. Таквите неутрални
растворувачи дејствуваат само на физичко ниво, а нивното дејство е
насочено кон привлечните сили помеѓу молекулите на цврстите
супстанци. Постојат три основни физички сили помеѓу молекулите на
цврстите супстанции. Тоа се: дисперзивните сили – fd, диполните сили –
fp и водородните врски – fh. Овие три вредности ги нарекуваме параметри
на растворливост. Секој растворувач има точно одредени, бројчено
изразени, параметри на растворливост чиј вкупен збир секогаш изнесува
100.Тие бројчени вредности не се измерени, туку се математички
пресметани. Врз основа на горенаведените максими дека исто растворува
исто, параметрите на растворливост на растворувачите треба да бидат
истоветни или слични со параметрите на растворливост на цврстата
материја (супстанца), како би се растворила со физичкиот механизам на
растворување. Дијаграмот во облик на триаголник кој графички го
прикажува односот меѓу трите горенаведени парцијални меѓумолекуларни
привлечни сили се нарекува по името на неговиот творец Teas - Теасов
дијаграм. Теасовиот дијаграм ни служи да го одредиме карактерот на еден
растворувач и е мошне корисен за конзерваторите, помагајќи им да ја
предвидат јачината на избраниот растворувач. Во Теасовиот триаголник
бројчено се изразени параметрите на растворливост, и според тоа, и
хиерархијата на растворувачите за одредени материјали што ќе се
растворуваат.
Кај цврстите материјали коишто треба да се растворат, веќе не
станува збор за една точка внатре во триаголникот, туку за подрачја кои се
значително поголеми. Подрачјата на растворливост кај поедини
материјали утврдени се експериментално со тестирање со различни
растворувачи. Растворувачите, кои според своите параметри на
растворливост влегуваат во подрачјето на растворливост на одреден
материјал, ќе бидат во состојба истиот и да го растворат.
Хемиско-физички механизам на растворување со поларни апротични
растворувачи (амиди, некои соединенија на сулфурот). Во овој случај се
работи за растворувачи кои ги нарекуваме диполарни.382 Тие не се ни
кисели, ни базни, туку се pH неутрални, но нивните молекули се
поларизирани и постојат како молекули со два спротивни набои, односно
како диполи. И овие растворувачи имаат свои три параметри на
растворливост fdнеполарни дисперзивни сили, fp поларни диполни сили,
fh водородни врски. Со нивната помош тие дејствуваат на цврстата
381

Paolo Cremonesi, нав.дело., 26-29.
Поларните растворувачи се сите органски нитрогени и кислородни соединенија,
додека неполарните ги вклучуваат повеќето ароматични и заситени алифатски
хидрокарбонати). John Mc Murry, Organic chemistry ( превод од англиски д-р Јане
Богданов и д-р Богдан Богданов), Скопје 2007, 29- 32. Cremonesi Paolo, нав. дело., 33-44.
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супстанца, разбивајќи ги меѓумолекуларните привлечни сили меѓу
честиците на цврстата супстанца. Но, тука доминира хемиското дејство
врз врските во внатрешноста на атомите на цврстата супстанца. Главните
претставници на оваа група растворувачи се амидите и некои соединенија
со сулфурот. Доколку овие растворувачи дејствуваат на застарените
природни смоли, под нивно влијание ќе дојде до дисоцијација на
карбоксилните групи што ќе го предизвика нивното растворање. Сличен
процес ќе се случува и кај застареното масло.
Хемиски механизам: Овде се работи за растворувачи што не се
неутрални, туку кисели или базни, како карбоксилните киселини и
амините.383 Во допир со одредени материјали овие растворувачи
дејствуваат првенствено со хемискиот механизам (јонизација и
дисоцијација).384 Но, тие можат да дејствуваат само на оние материјали
кои во себе веќе имаат групи од јонски карактер како што се киселините и
базите, или на материјали коишто и самите се толку поларни што можат
да дисоцираат. Доколку некои од молекулите немаат ниедно од овие
својства, тие нема да бидат чувствителни на дејството на киселините и
базите. Доколку киселината или базата, сепак, дејствува, тогаш тоа е
исклучиво благодарејќи на фактот дека киселините и базите, исто така
поседуваат одредени параметри на растворливост. Со овој механизам
киселините, или базите можат да дејствуваат на оние супстанции кои во
структурата имаат кисели групи (на пр., СООН) како што се маслата,
смолите, полисахаридите, протеините или супстанциите кои имаат базни
групи (на пр. NH2) каде што првенствено спаѓаат протеините.
Друг начин на дејствување се одвива по пат на хидролиза.385 Во
овој случај разградувањето на хемиските врски се случува со
комбинираното дејство на водата и растворените киселини во вода или
бази кои го катализираат раскинувањето на тие врски. Ваков механизам на
дејствување возможен е само во услови на повишена температура и
висока концентрација на киселини или бази. Во услови на нормална
температура и рН вредност ваквото дејствување возможно е само во
присуство на ензими. По правило, киселините и базите се користат при
отстранување на доста оксидирани и доста полимеризирани материјали
каде растворувачите од првите две групи не се доволно делотворни.

383

John Mc Murry, нав.дело., 737 и 892.
Поларните молекули коишто постојат во чистата супстанца, на пример, во сулфурната
киселина, најнапред се јонизираат, т.е. се разделуваат на јони, а потоа јоните се
оддалечуваат, т. е. доаѓа до нивна дисоцијација.
385
Miholjčić. M. , Jadrić. S., Winterhalter- Jadrić. M., Biohemija, Sarajevo, 1990, 15.; Бојан
Шоптрајанов, Хемијаза втора година на реформираното гимназиско образование,
Скопје 2009,82-83.
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Водени системи - смолни сапуни и солвент гелови
Покрај другите, посебно место заземаат две групи на формулации
во групата на водените системи. Тоа се смолните сапуни и солвент
геловите.386 Нивниот состав подразбира изготвување на смеси составени
од повеќе компоненти коишто така споени имаат синергетичко дејство. Во
составот на овие водени системи задолжително се присутни тензидите,
згуснувачите и, секако, нужно се води сметка за рН вредноста.
Вода
Слично како диполарните апротични растворувачи дејствува и
водата, која е класичен претставник на поларен растворувач.387 Водата
растворува со физички механизам на дејствување врз материите коишто
не можат да дисоцираат, како на пример што се шеќерите, кај кои водата
практично е единствениот делотворен растворувач. Но, доколку водата
делува на материи коишто можат да дисоцираат,физичкиот механизам е
комбиниран со нагласен хемиски механизам на јонизација и дисоцијација.
Нејзиното дејство како растворувач може да биде подобрено со згуснување, бидејќи на тој начин се постигнува подобар контакт на водата со
површината која се чисти. Тоа е особено важно во случајот кај
липофилните површини. На пример, ако рН на водата е базна, ќе настане
јонизација на молекулите на маслото и во таква состојба ќе биде возможно
да биде разградено. За да се дејствува на заштитните површини на
одредени уметнички дела, а зависно од составот на заштитниот слој и
неговата состојба, особините на водата ќе се зголемат со додавање на
следните супстанции: киселини, бази, рН пуфери, сапуни или детергенти,
растворливи соли, хелати, ензими итн. Многу од овие супстанции не се
испарливи и потребно е да се отстранат со цел да се превенира нивното
можно долготрајно дејство на оригиналното дело на кое се работи.
Тензиди
Како би се намалила површинската напнатост, на растворите им се
додаваат таканаречените тензиди.388 Зависно од нивниот поларитет,
386

D. Erhardt, Bischoff, J.J., Resin soaps and solvents in the cleaning og paintings: Similarities
and Differences, ICOM, 10th Triennial Meeting,Washington
1993, 141-146.,
http://icom.museum/resources/publications-database
387
Miholjčić. M. , Jadrić. S., Winterhalter- Jadrić. M., нав. дело., 10-15.
388
Тензидите се површински активни супстанцикоишто се користаткако една од
компонентите во водените системи зависно од посакуваното ниво на нивното
дејствување.Во зависност од поларитетот на нивните молекули се делат на: јонски и
нејонски. Јонските се делат на: катјонски, анјонски и амфотерни. Тензидите се користат
самостојно со одредени додатоци или како компоненти кај одредени формулации.
CremonesiPaolo, L'uso di Tensioattivi e Chelanti nella Pulitura di OperePolicrome, Il Prato,
Saonara, 2003, 45-50.
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постојат јонски и нејонски тензиди.389 Дејството на тензидите може да се
одвива на три нивоа. На ниво на смалување на површинската напнатост,
на ниво на дејство на емулгатор и на ниво на детергентско дејство.
Третото ниво на дејствување кое во голем дел се преклопува со
претходното е, детергентското дејствување. Со детергентското дејствување молекулите на тензидите се во состојба да ги опкружат честичките
на непостојаната патина (нечистотијата) што сакаме да биде отстранета
која не е растворлива во течноста што се користи, па така тие ги
обвиткуваат тие честички со мицели и ги распрснуваат (емулгираат) во
течноста. Земајќи ги предвид својствата на материјалите на коишто треба
да се работи, се врши избор на тензидите. Начелно, може да се каже дека
базните тензиди се поефикасни во случај кога се работи за маслени,
мастни материјали за отстранување, додека киселите тензиди се
поефикасни во случај кога се работи со протеински материјали.
Благодарејќи на тоа што се одлични емулгатори и детергенти и самите
тензиди успешно ги растворуваат одредени материјали. Но, тие имаат и
друга функција. Имено, во некои случаи за делотворно отстранување на
одреден материјал потребна е одредена комбинација на растворувачи кои,
инаку, не се мешаат (на пр. мешавината на вода и јаглеводородни
растворувачи). Тогаш тензидите ќе послужат како добар посредник кој ќе
ја стабилизира таквата емулзија и ќе овозможи синергетско дејство на два
или повеќе растворувачи.
Хелати
Хелатите се споеви кои се во состојба координантно да го врзат
јонот на металот преку атомот на донаторот.390 На површината на
остарениот материјал, на пример, оксидиран лак, присутни се бројни
негативно набиени карбоксилни групи. Замената на јоните како резултат
на дејството на растворот кој содржи, на пр., натриум, може да биде многу
делотворен механизам, бидејќи овозможува “одлепување“ на нечистотијата. Типични претставници на хелатите се етилендиамино-тераоцетна
киселина, триамониумцитрат, триетаноламин итн. Растворот од лимонска
киселина и триамониумцитрат има и значајни детергентски способности
по пат на хелатското дејство на цитратниот јон. Хелатите подобро е кога
389

Paolo Cremonesi, нав.дело., 113-121; Knut Nicolaus, нав.дело., 366-367.
Хелатите се донатори на елктрони. Донатори се атомите N,O,S кои поседуваат
електрони кои не се ангажирани во градењето на врската во внатрешноста на својата
матична молекула. Поради тоа, со јонот на металот можат да градат нековалентна врска,
сместувајќи го во стабилна цикличка структура која се нарекува хелат. Накратко, тоа се
соединенија кои имаат структура во која со координантна врска може да се вклопи јонот
на металот. Пример за тоа е хемоглобинот. A.Phenix and A. Burnstock, The removal of
Surface Dirt on paintings with Chelating Agents, The Conservator V.16, 1992, 2837.http://www.tandfonline.com/topic/4250.; Cremonesi, Paolo, исто.
390
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се користат во гел состојба со додатоци од вода и средство за желирање.
Во конзервацијата, хелатите се користат при проблеми од типот на стари
наслаги на калциум касеинат на фрескоживопис и нивно отстранување,
при присуство на стари ретуши и нивно отстранување, но само во случај
кога пигментите на старите ретуши содржат метали во својот состав.
Ензими
Ензимите се глобурални протеини растворливи во вода. По својата
хемиска структура се прости или сложени белковини. Тоа се биокатализатори, или катализатори со биолошко потекло, односно супстанции кои
ги забрзуваат хемиските реакции или го овозможуваат текот и одвивањето
на биохемиските реакции во организмот, така што ја намалуваат
активационата енергија. Ензимите ги забрзуваат хемиските реакции и до
сто пати. Притоа не влијаат на константата на хемиската рамнотежа,
бидејќи подеднакво ја забрзуваат реакцијата во двете насоки. Ензимите се
делат на шест групи, зависно од видот на реакцијата што ја катализираат:
оксидоредуктази – оксидација - редукција; трансферази - пренос на
групите; хидролази - хидролиза; липази - елиминација на групите;
изомерази - изомеризација; лигази - врзување на два супстрати.
Максимална активност ензимите постигнуваат при оптимална
температура, најчесто од 30 до 600Ц и при оптимална електрохемиска
реакција, т. е. Оптимална pH, најчесто околу pH 7. При ензимската
реакција ензимите во текот на своето дејство не се трошат. Доколку се
одржат почетните оптимални услови: оптимална температура, оптимална
рН средина, концентрација на ферментот - супстратот, истите можат да
дејствуваат доста долго.391
Улогата на ензимите во реставрцијата сé повеќе доаѓа до израз во
последните 10-15 години, кога се прилагодени за потребите на
реставраторите. Имобилизираните ензими како: липазите коишто ја
катализираат хидролизата на триглицеридите се користат за хидролиза на
маслото; протеазите коишто ја катализираат хидролизата на пептидните
врски се користат за разградување на туткалот; гликозидазите кои ја
катализираат хидролизата на гликозидните врски се користат за
отстранување на гумата.392
391

Miholjčić. M. , Jadrić. S., Winterhalter- Jadrić. M., нав. дело., нав. дело., 210 - 318.; John
Mc Murry., нав. дело.,1010- 1013.
392
Покрај наведените оптимални предуслови за дејствување на ензимите, други битни
елементи, чие присуство е неопходно, се супстанциите наречени активатори и
супстанциите наречени инхибитори што ја редуцираат па дури и ја стопираат
каталитичката активност на ензимите во биохемиските реакции. За да се користат во
комерцијални цели, ензимите, главно, се имобилизираат со четири методи: ковалентно
фиксирање за цврста површина,адсорпција за нерастворлива супстанца, заробување во
гел, енкапсулација зад селективно пропуслива мембрана.Wolbers R., Cleaning painted
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Смолни сапуни
Смолните сапуни, во основа се двокомпонентни и се темелат на
абиетската киселина којашто е важна состојка на колофониумот и на
деоксиколната киселина којашто е важна состојка на човековата
жолчка.393 И двете не се растворливи во вода, па поради тоа потребно е
најнапред да се дисперзираат во неа. Потоа на абиетската или
деоксиколната киселина се додава базата триетаноламин (trietanolamin),
како би се создала сол којашто е растворлива во вода. Поради
структурната сличност на абиетскиот или деоксиколниот дел на нивните
молекули, со терпените од бројните природни смоли овие тензиди се во
состојба со детергентскиот механизам на дејство да ги разградуваат
слоевите на старите лакови кои се на база на терпени, а потоа да ги
емулгираат откинатите молекули на терпените во вода каде што смолниот
сапун е растворен. За да биде во состојба да раствора лакови од природни
смоли, водата каде што е растворен смолниот сапун треба да има
повишена рН вредност. Само тогаш киселите молекули на старите смоли
се во јонизиран облик, во кој единствено можат да се растворат. Смолните
сапуни, по правило, содржат и згуснувач, обично некој целулозен етер.
Солвент гелови
Во поширока смисла, гелот е формулација базирана на вода со
додаток на згуснат полимер и други материјали со висока молекуларна
тежина. Згуснатите раствори можат да бидат со прилично едноставен
состав, како што е водениот гел, или можат да бидат посложени како што
е гелот кој содржи метил (methyl)или етил целулоза (ethyl cellulose),
пропилен гликол (propylene glycol), триетаноламин (triethanolamine) и
други. Историски гледано, “пакети“, “пасти“, “гелови“, “облоги“ и
“влошки“ се термини кои се користат за згуснати раствори. Гелот е
средство за извршување на активно чистење на одредени површински
компоненти. Палетата на производи ја сочинуваат таканаречените активни
состојки за конзерваторско реставраторски третмани. Овие производи
делуваат хемиски, како, на пример, водените реагенси како алкалниот
глицерол, кој се користи за отстранување на корозијата кај бакарните
производи, амонијакот и други хелатни агенси (на пр. амониум цитрат ammonium citrates), биохемиските агенси како што се ензимите, или
органските растворувачи. Заедно со активните состојки, во згусната
форма ја претставуваат основата на гел системите. Згуснувањата се
surfaces: Aqueous methods, Archetype Publication, London2000,198.; Cremonesi, P., L’uso
degli enzimi nella pulitura di opere policrome., ed. I. prato. Padova 2002.
393
Koller.J., Cleaning of Nineteenth Century Painting with deoxycholic Soap, Mechanisms and
Residue
Studies,
Cleaning,
retouching
and
Coatings,IIC,
1990,111-118.,
http://www.iiconservation.org/.
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базираат врз основа на својствата коишто најмногу одговараат на
поставената задача: лесно да се мешаат; способноста да се одржи
растворот на површината на предметното дело, степенот до кој чистењето
може да се контролира, како и способноста целосно да се отстрани гелот
од површината.
Гел формулациите се користат за продолжување или задржување
на времето на дејството на растворувачот, при што го контролираат
процесот на отстранувањето или чистењето, или поточно, тие ја
контролираат длабочината на продирањето со ограничување на капиларното дејство. Процесот на испарување на активниот агенс е веројатно
најважното што може да го понуди гел формулата.
Нивните состојки, по правило, се: а) базен тензид б) згуснувач –
полиакрилна киселина в) органски растворувач
или мешавина на
органски растворувачи г) вода.
Згуснатите водени раствори се повеќекомпонентни, што значи дека, освен
згуснувачот и тензиди, содржат разновидни органски раствори.
Маслени емулзии и восочни емулзии
Кај маслените емулзии преовладува липофилната фаза или неполарен
органски растворувач, додека фазата (вода) што е во неа распрсната е
хидрофилна.394 Во овој случај како емулгатор потребен е нејонски тензид.
Ваквите маслени емулзии кои содржат мала количина на емулгирана вода
делотворни се при отстранување на материи растворливи во вода и
осетливи на вода (на пример, отстранување на остатоци од туткал на
полиментна позлатена површина). Восочните емулзии се мешавина на
восок и вода кои се стабилизираат со додавање на анјонски тензиди, како,
на пример, амониум стеарин.395 Подготвени во склад со рецептурата, се
394

На растворливоста на многу органски материјали силно влијание има рН факторот.
Ако една материја од органско потекло со одредена рН вредност постои во недисоциран
облик, кога рН на околината ја достигне вредноста доаѓа до дисоцијација и претворање
во јонски облик
во кој може да се изведе растворувањето. Згуснувачите се
макромолекуларни органски супстанции кои, растворени во одреден растворувач, ја
зголемуваат неговата вискозност и создаваат гел. Нивната концентрација зависи од
молекуларната маса на одбраниот целулозен етер.Со згуснувањето се намалува
дифузијата на растворувачот на подолните слоеви кои во текот на чистењето би можеле
да се оштетат. Изборот на било кој од целулозните етери е условен од карактерот на
одредениот растворувач. Со помош на згуснувачите попрецизно се дефинира времето на
задржување на растворувачот на површината, подобро се контролира големината на
обработеното подрачје, се подобрува и соединувањето на површината на материјалот
што треба да се раствори. Byrne Allan, нав.дело., 8.; ŽivojinTurinski, Slikarska tehnologija,
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd,1987, 92.
395
Анјонските тензиди се базни и, поради тоа, треба да се земе предвид дека не се
компатибилни со киселите супстанции или растворувачи. Често се чувствителни во
зависност од тоа дали водата е мека или тврда, поради тоа што дивалентните јони на
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рН неутрални, а кај подготовките во конкретни случаи може да се
додаваат и избрани растворувачи.
Во користењето на водените системи битни елементи за нивната
делотворност и безбедност се границите на рН вредноста на одбраниот
растворувач и контролата на вискозитетот на згуснувачите.396 Зборувајќи
за рН вредностите, треба да се нагласи дека релативно сигурно подрачје
на делување е во опсег од рН 5 до 9, а сите вредности под и над овие,
потенцијално се опасни за уметничките дела на кои се работи. За
контролирање на рН на растворувачите се користат таканаречените
пуфери. 397 Со нивна помош се одржува константната вредност на рН и
тогаш кога растворувачот е во допир со киселините или базите.Поради
зголемување на делотворноста при чистењето, на растворувачите често им
се додаваат згуснувачи.398 Со згуснувањето се намалува дифузијата на
растворувачот на подолните слоеви кои во текот на чистењето би можеле
да се оштетат. Тоа е посебно корисно при нанесувањето на водени
растворувачи на хидрофобните површини како што се маслото и восокот.
Како згуснувачи за вода се користат целуозните етери: метилцелулоза,
хидроксипропилцелулоза и полиакрилна киселина.
Во процесот на чистење на наслагите од различен карактер или
заштитниот лак кај уметничките дела изработени во различни техники,
реставраторите се водени од принципот на нивно ефектно отстранување,
без да се направат оштетувања на боените слоеви, било тоа да се од
механички или хемиски тип. Како што се менувале материјалите на
создавањето на едно дело, така се менувале и средствата за нивна
конзервација и реставрација.
Во конзерваторската пракса во Р. Македонија се користи
традиционалниот начин на чистење на дела изработени во маслена,
металите ги инактивираат, посебно Ca2 и Mg2 и, поради тоа, при нивна употреба нужно е
да се користи дестилирана вода. Byrne Allan, нав.дело., 8-9.
396
Концентрацијата на водородните јони во одреден раствор се изразува во mol/L, а pH
вредноста според Соренсен е негативен логаритам на таа концентрација и се нарекува
водороден експонент или potentio hidrogenii. Miholjčić. M. , Jadrić. S., Winterhalter- Jadrić.
M., нав. дело., 54.
397
Смесите на пуферите дејствуваат како регулаторни механизми поради тоа што
содржат базна и кисела компонента, така што допринесуваат да не се наруши
стабилноста на Ph вредноста. Miholjčić. M. , Jadrić. S., Winterhalter-Jadrić. M., нав. дело.,
57-58.
398
Згуснувачите се макромолекуларни органски супстанции кои, растворени во
растворувач, ја зголемуваат неговата вискозност и создаваат гел.John Mc Murry,
нав.дело., 640- 646.; Robert L. Feller, Wilt, Myron, Evaluation of Cellulose Ethers for
Conservation, Research in conservation 3, The Getty Conservation Institute,Marina del Rey,
CA, 1990..http://www.getty.edu/conservation/publications_resources.
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техника на темпера, ѕидно сликарство, скулптура, хартија и друго. Кај овој
начин на работа постои латентна опасност од оштетување на самото дело
во смисла на пречистување или деградирање, што ќе значи, покрај лакот,
несакано да сe отстрануваат и одредни лазури, боени слоеви или позлата,
боени пигментирани лакови, или да се провоцира набабрување на боениот
слој како резултат на задоцнета реакција во примената на одредени
растворувачи итн. Оттаму произлегла потребата да се пронајде побезбеден
начин или вид на агенс при отстранувањето на оштетениот заштитен слој
кај предметните уметнички дела којшто нема да предизвика дополнителни
оштетувања. Подготовката на водените системи се прилагодува на секоја
новозададена ситуација и нивната подготовка се формулира според
материјалот којшто треба да биде отстранет, за разлика од
традиционалниот начин на чистење, каде растворувачите се употребуваат
директно без додавање на било какви додатоци кои би ги менувале
нивните својства.Споредувајќи го искуството со традиционалната пракса
и искуството со водените системи, може да се препорача нивна примена
поради две мошне важни предности, како здравјето на реставраторите и
респектот кон уметничкото дело. Со примената на овие системи намален е
ризикот на токсичност поради тоа што се користат помалку токсични
раствори, намалена е брзината на испарување со нивното пакување во
гелови, пасти, зголемена е контролата на дејствување и др.
Водените системи во Р. Македонија се малку познати и не наоѓаат
примена во конзервацијата и реставрацијата. За разлика од реставраторите
на балканските простори, на кои практиката на користење на водени
системи во конзервацијата и реставрацијата е минимална, тоа не е случај
со реставраторите од западните и прекуокеанските земји, како САД,
Канада, Австралија, Германија, Австрија, Шпанија, Италија, скандинавските
земји, Франција и други.
Денес активни центри со бројни истражувачки и едукативни
проекти се Гети Институтот во Марина дел Реј, Калифорнија, канадскиот
Институт за конзервација во Отава, Националната галерија Викторија во
Мелбурн, Австралија, Универзитетот Винтертур во САД, Лабораторија за
технологија на ензими во Кампања и во Париз – Оддел за уметнички
графики и ателје за реставрација, Лувр во Франција, Австрија, Италија и
други земји.
Резиме
Интересот за презентација на водените системи е предизвикан
поради две важни причини. Едната е зголемената безбедност и минимализирана деструктивност кај уметничкото дело коешто се третира, а втората
е што со нејзината примена постигната е максимална заштита на
реставраторите. Креаторите на водените системи и нивните следбеници
изминатите години работеле, како на создавањето, така и на нивното
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унапредување и надополнување во бројните конзерваторски центри,
институти и лаборатории, претежно во западноевропските и прекуокеанските земји.
Во трудот направен е обид да се прикажат методите на водените
системи коишто се разликуваат од традиционалните во конзерваторската
пракса. Најнапред прикажани се неколкуте безбедоносни претчекори пред
да се донесе одлука како и со што ќе се дејствува. Почетната фаза ги
опфаќа испитувањата со коишто се врши идентификација и карактеризација на вградените материјали на оригиналното дело, користејќи ги
класичните техники и техниката на флуорохромно боење - Fluorochrome
Stainingза испитување на напречни пресеци од земени примероци.
Начинот на кој функционираат механизмите на растворање се
предусловно знаење за одредување на карактерот на материјалот кој ќе се
третира и карактерот на агенсот кој ќе се примени за понатамошното
безбедно дејствување. Вториот чекор е одбирањето на најповолниот
растворувач со користење на Теасовиот дијаграм и примената на Фелер
тестот. Со Теасовиот дијаграм се одредуваат карактерот и јачината на
избраниот растворувач, а со Тестот Фелер се одредува најдобриот
растворувач за третман на предметното дело, без да се навлезе во зоната
на опасност. Водените системи коишто најчесто се користат се
презентирани поединечно со вградените компоненти коишто ги
зголемуваат особините на водата како: формулации со тензиди, хелати,
ензими, маслени емулзии, смолни сапуни и солвент гелови, односно
прикажан е нивниот состав и карактерот на нивното дејство, каде што
припаѓа третиот чекор. Во составот на водените системи (смолните
сапуни и солвент геловите) задолжително се присутни тензидите,
згуснувачите и, секако, нужно се води сметка за границите на рН
вредноста и контрола на вискозитетот на згуснувачите. Тензидите,
хелатите и ензимите може да се користат и како самостојни формулации
со задолжителните компоненти (вода и згуснувач), но и како компоненти
во улога на „посредници“ или стабилизатори кај некои смолни сапуни,
емулзии и солвент гелови.
Третиот чекор значи компонирање на водените системи (смолни
сапуни, солвент гелови, емулзии) зависно од материјалот којшто треба да
биде отстранет за што се потребни претходно наведените познавања.
Во трудот во сожета форма објаснети се теоретските аспекти на
функционирањето на водените системи, но практикувањето на истите
потребно е да се спроведе по пат на организирање на работилници, како
понатаму би можеле да се воведат во конзерваторската пракса во Р.
Македонија.
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Зборник на трудови бр.20

Прилози

Сл.1 William Hogarth, 1761, графика
„ Времето ја чади сликата“

Сл 3 Теасовиот дијаграм ни ги
покажува параметрите на
растворливост на општите
растворувачи и фамилии на
растворувачи со слични особини

Сл.2 Теасов дијаграм

Сл. 4 Примена на Фелер тест врз
икони по избирањето на најдобриот
растворувач по Теасовиот дијаграм
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Зборник на тр
рудови бр.20

Сл.5
С Детаљ оод икона во процес
п
на
ччистење

Сл.6 ист
тиот детаљ со UV
фллуоресценцијаа

Сл 7

Сл 8

Сл. 9

Сл. 10

Сл. 7, 8, 9 Прриказ на рабо
ота со солвент гел и смоллни сапуни наа слика во
маслена техника
т
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