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Zabykoznawstwo i Konserwatorstwo
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SOLIDA LIM
ZaWad Konserwacj i Malarstw a i Rzeźby Polichromowanej

BADANIA NAD SKUTECZNOSCĘ METoDY ELEKTRoFIZYCZNEJ

w ZWALCZANIU wILGoTNoŚO KAPILARNEJ MALoWIDEŁ ŚcmNtwcu'
Zarys treści.W artykule przedstawiono próbę oceny i przydatnoŚci nieniszczącej metody
blokowania podciągania kapilarnego wody w murach pod kątem mozliwościzastosowania jej
w architektonicznych obiektach zabytkowych pokrytych malowidłami ściennymi.opisano
oferowane na polskim rynku urządzettia osuszające metodą elelłtrofizycznych 2 ,
scharakteryzowano metodykę badawczą obejmującą doświadczenia laboratoryjne i terenowe
oraz przedstawiono uzyskane wyniki badań i wnioski.

GENEZA PoDĘTYCH BADAŃ
Różnorodne zniszczenia malowideł ściennych wynikają z faktu, ze funkcjonują one w

ścisłymzvviąuJll

z

architekturą

i

z którymi tworzą jedność
spotykają się z problemem nadmiernej

środowiskiem naturalnym,

aĘstyczną i materialną. Konserwatorzy często

wilgotnoŚci otoczenia zabytków, a przede wszystkim z wilgocią podciąganą kapilarnie przez
mury budowli.

Przyczyny tego stanu rzeczy naleŻy szukać nie tylko w czasach obecnych, ale także w
przeszłości.Większośćbudowli murowanych, powstĄch przed końcem

)ilX

wieku, nie

posiada izolacji poziomych. Izolacje takie na terenie Polski pojawiły się najpierw z
łrtytułzostał opracowany na podstawie pracy doktorskiej pt. ,,Problem zpła7czmiazawilgocenia kapilarnego
malowideł ściennych w Polsce i w warunkach klimatu tropilralnego w Kambodży'', obronionej w ZakJatile
Konserwacji Malarstwa iRzeźby Polichromowanej Uniwerrytetu Mikołaja Kopernika w Torunią pod
kierunkiemprof. zw. drkw. tr st BogumiĘ Rouba.
' W literaturze przedmiotu istrrieje zróŻlicowana terminologia doĘcącaomawianych metod nieinwazyjnych
opierająrych się na zakłóceniach promieńowania ziemskiego. Każdaz firm proponująca ten system osuszania
budowli posługuje się własnym określeniem. Firma,,BTM Jurkiewicz'' uzywa określenia metoda elektroniczną'
firma AQUAPOL uĘwaną początkowo nazwę metoda geomagnetohydrodynamiczna zmierułatw
grawomagnekinetycznq. Firma WIGOPOL ułwa nazvy metoda elelłrofizyczna, awliteratwze znajdujemy
jeszcze określenia rz etoda elelłtromagneĘlczrta. W niniejszym artykule postanowiono posfugiwać się terminem
metodą elektrofizyczna, zgodtie z olcreślenierąjaki został lu4iy przezdr inż. Malii Wesołowskiej w pracy
doktorskiej pt.
zewnętrznego pola elektromagnetycznego na kineĘkę procesu nawilgacania i
''wpływ
wysychania komporyhr ceramiczrrego''' promotor prof. dr hab. Piotr Klemrn' Bydgoszcz-ł.&ź. 1999.
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