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n4 podokapowy

n4 pod 2 piętrem
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n4 pod 1 piętrem

n2-n3 podokapowy

n2-n3 pod 2 piętrem
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n2-n3 pod 1 piętrem

n1 podokapowy

n1 pod 2 piętrem
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n1 pod 1 piętrem

wn1 pod blankowaniem
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wn1 nad poziomem dachu

wn1 poziom gzymsu podokapowego

wn1 pod 2 piętrem

154

Zamek w Głogówku

Projekt konserwatorski

wn1 pod 1 piętrem

r6 podokapowy

r6 pod 2 piętrem

r6 pod 1 piętrem
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wr2 pod częścią ośmiokątną

wr2 pod 2 piętrem
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wr2 pod 1 piętrem

r5 podokapowy

r5 pod 2 piętrem
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3.0. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI
Obecna konserwacja ma powstrzymać działanie czynników niszczących oraz poprawić
estetyczny odbiór obiektu. Konserwacja stanowi element remontu elewacji zamku. Podczas
konserwacji należy poszukiwać wcześniejszych, oryginalnych profili. W razie odnalezienia - dalsze
postępowanie konserwatorskie należy poprzedzić zwołaniem komisji konserwatorskiej i dalsze
działania wykonać wg ustaleń tejże komisji. Prace zaplanowane w niniejszym programie, oparte na
wiedzy możliwej do zdobycia na obecnym etapie, zakładają pozostawienie istniejących gzymsów,
nawet w przypadku kolizji z wcześniejszą dekoracją sgraffito. W razie wystąpienia tynku sgraffito
w miejscu odtwarzania części gzymsu należy to sgraffito poddać wcześniej konserwacji i
zabezpieczyć. Dopuszcza się wykonywanie otworów w tynku sgraffito w celu wykonania
konstrukcji pod odtwarzany lub konserwowany profil, jednak zaleca się zminimalizowanie
ewentualnych szkód do niezbędnego minimum.
Nie rekonstruować gzymsu pod 1 piętrem na ścianach pokrytych dekoracją sgraffito, gdzie
gzyms ten został całkowicie usunięty podczas wcześniejszych prac (wr1, r5, r6) oraz na ścianie r4
będącej kontynuacją elewacji r3.
4.0. PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH
4.1. Prace towarzyszące
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej.
2. Wykonanie

niezbędnych

prac

budowlanych

(np.

konstrukcyjnych)

wg

projektu

budowlanego - zrealizować zgodnie z zapisami w tymże projekcie.
3. Gzymsy na dekoracji sgraffito należy rekonstruować po przeprowadzeniu konserwacji tejże
dekoracji, bez jej usuwania.
4. Jeżeli podczas usuwania wtórnych zapraw odnalezione zostaną jakiekolwiek fragmenty
dekoracji malarskiej, rzeźbiarskiej lub jakiekolwiek inne, cenne relikty historyczne - prace
należy wstrzymać w celu opracowania dalszego postępowania konserwatorskiego.
5. Naprawa podłoża obejmująca:
- wymianę zniszczonych cegieł i kształtek (przemurowanie),
- konserwację (wzmocnienie, klejenie, uzupełnianie ubytków) w przypadku lekko
zniszczonych elementów ceramicznych, zwłaszcza kształtek,
- usunięcie wtórnych, nieprawidłowo wykonanych spoin, zwłaszcza cementowych,
- spoinowanie w miejscach, gdzie spoiny zostały zniszczone lub usunięte.
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6. Rekonstrukcję gzymsów należy przeprowadzić na odpowiednio przygotowanym podłożu.
W razie konieczności należy wzmocnić konstrukcję poprzez wykonanie zbrojeń
zespolonych z podłożem. Zbrojenia powinny być odporne na korozję i odpowiednio
wytrzymałe. Dodatkowe konstrukcje wzmacniające należy też wykonać w miejscach
uzupełniania większych ubytków.
7. W przypadkach wątpliwości co do wykończenia niektórych elementów należy powołać
komisję konserwatorską. Ostateczną decyzję o kształcie odtwarzanego profilu podejmie
komisja będąca w posiadaniu wiedzy uzyskanej po usunięciu wtórnych zapraw.
8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
4.2. Prace konserwatorskie przy elementach sztukatorskich z zaprawy
1. Usunięcie wtórnych warstw malarskich parą wodną, poprzez zmydlanie (np. mieszaninami z
amoniakiem), rozpuszczalnikami organicznymi, gotowymi preparatami, np. Scansolem lub
mechanicznie, z zachowaniem należytej ostrożności.
2. Usunięcie wtórnych uzupełnień, zapraw cementowych i mleczka cementowego mechanicznie. Podczas usuwania zapraw można pozostawić te, które zostały wykonane z
zapraw odpowiednich dla danego podłoża (o odpowiedniej wytrzymałości, właściwościach
kapilarnych) oraz estetycznie i prawidłowo ukształtowane. Decyzje powinny być na bieżąco
uzgadniane z nadzorem konserwatorskim.
3. W razie odsłonięcia - usunięcie korodujących elementów żelaznych (kotw, trzpieni).
Elementy przeznaczone do wymiany - wymienić na nierdzewne. Elementy niemożliwe do
usunięcia - zabezpieczyć antykorozyjnie. Kolor elementów widocznych ustalić komisyjnie
(czerń matowa, kolor otoczenia, np. kamienia czy inny).
4. Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem Lichenicidy lub innego preparatu
biobójczego dobranego po wykonaniu prób lub badań.
5. Ewentualne odsolenie (w razie wystąpienia wysoleń lub miejsc wskazujących na
destrukcyjne działanie soli) obiektu metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego
środowiska z wykorzystaniem okładów z ligniny lub pulpy celulozowej, z ewentualnym
dodatkiem piasku i glinki bentonitowej.
6. W przypadku stwierdzenia osłabienia zaprawy miejscowe wzmocnienie środkiem
krzemoorganicznym Remmers Funcosil KSE 300, KSE 500 lub innym zawierającym
czteroetoksysilan.
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7. Klejenie pęknięć i podklejenie odspojeń. Do zabiegu można wykorzystać dyspersje wodne
żywic, wapno (z ewentualną modyfikacją dyspersjami żywic, gotowe preparaty do
podklejania i wypełniania pustek (np. zaprawy iniekcyjne z linii PLM). Dopuszcza się
mechaniczne wzmacnianie klejeń i podklejeń trzpieniami wykonanymi z odpornych na
korozję materiałów.
8. Uzupełnianie ubytków masami na bazie wapna zwykłego, wapna trasowego lub ich
mieszaniny, z kruszywem odpowiedniej granulacji. Można wykorzystać gotowe zaprawy
sztukatorskie, pod warunkiem dopasowania właściwości fizyko-mechanicznych sztucznego
kamienia do uzupełnianej zaprawy. Profile zrekonstruować na podstawie zachowanych
elementów oryginalnych lub na podstawie zdjęć archiwalnych.
9. W przypadku znalezienia resztek oryginalnych polichromii lub złoceń - zabezpieczenie i
wzmocnienie reliktów.
10. Ewentualna hydrofobizacja i wzmocnienie obiektu preparatem krzemoorganicznym Konsil
Z. Zabieg należy przeprowadzić szczególnie w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie

wody

opadowej.

W

innych

wzmocnienie

można

wykonać

tylko

czteroetoksysilanem (patrz: punkt 6 niniejszej części programu).
11. Malowanie zgodnie z projektem. Dopuszcza się malowanie inne niż w projekcie pod
warunkiem uzyskania informacji niedostępnych na etapie projektowania (odkrycie reliktów
farb lub folii pozłotniczych podczas prac konserwatorskich, zdobycie nowych materiałów
archiwalnych). Możliwe jest też malowanie (patynowanie) laserunkowymi farbami na bazie
preparatu Primal AC33, Funcosil KSE 300 lub farbami gotowymi, np. Historic Lasur firmy
Remmers. Decyzję o sposobie barwnego wykończenia powierzchni należy podjąć
komisyjnie, po uzyskaniu pełnej wiedzy o obiekcie podczas prac konserwatorskich.
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SCHEMAT PRZEBIEGU GZYMSU PODOKAPOWEGO
kolor niebieski - najwyższy
przebieg gzymsu

(w obrębie wież gzyms ten nie jest gzymsem najwyższym)

kolor zielony - pośredni
przebieg gzymsu

kolor czerwony - najniższy
przebieg gzymsu

poziomy
przebiegu
gzymsu
podokapowego

b10 b9

b11-13

b8

b5-6

b4

b3

b2

ZESTAWIENIE PROFILI
GZYMSÓW Z ELEWACJI
ZAMKU W GŁOGÓWKU
(bezośmiokątnych, górnych części
wież, bez szczytów ponad połaciami
dachów)
wr3
b1

r1

r7-8

r4

r2
r3

wr1 r5

wn1

r6

n2-3

wn2
n4

wr2

n1

E. BONIE

RZEŹBA I DETAL ARCHITEKTONICZNY
z kamienia naturalnego, sztucznego, cegły i ceramiki budowlanej
RODZAJ OBIEKTU

elementy sztukatorskie z zaprawy

TEMAT

detal architektoniczny

LOKALIZACJA

elewacje

1.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
Całość wykonana z zaprawy. W boniach wtórnych jako warstwa podkładowa występują dachówki.
2.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
2.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Obiekt eksponowany w warunkach zewnętrznych.
2.2. PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
Główne czynniki niszczące opisywane obiekty to agresywne gazy atmosferyczne oraz opady
atmosferyczne. Część zniszczeń spowodowały sole rozpuszczalne w wodzie oraz mróz. Do
przyczyn zniszczeń należy dodać akty wandalizmu i nieudolnie wykonane naprawy. Dolna i górna
część elewacji ulega cyklicznemu zawilgoceniu. Woda jest podciągana kapilarnie z gruntu oraz
zalewa obiekt od góry. Stąd też niszczące działanie na bonie leżące w tych strefach.
2.3. SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW NISZCZĄCYCH (STAN ZACHOWANIA)
Bonie wykazują znaczny stopień destrukcji. Zaprawy są popękane, odspojone. Widać liczne
ubytki. Powierzchnia zaprawy pokryta jest wtórną farbą, mleczkiem cementowym, brudem i
nawarstwieniami. Niektóre elementy zostały wtórnie wykonane z zaprawy cementowej (w całości
lub częściowo). Część wtórnie wykonanych boniowań to zaprawa narzucona na podkład z
dachówek. Duża ilość pierwotnych dekoracji została usunięta. Stan zachowania obrazuje
dokumentacja fotograficzna.
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Ściana r3 - usunięte boniowania części cokołowej

Ściana r1 - usunięte boniowania części cokołowej
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Ściana r8 - usunięte boniowania narożników
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Boniowanie na ścianie n3
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Boniowanie na ścianie n2

167

Zamek w Głogówku

Projekt konserwatorski

3.0. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI
Obecna konserwacja ma powstrzymać działanie czynników niszczących oraz poprawić
estetyczny odbiór obiektu. Zakłada się rekonstrukcję boniowań w miejscach, gdzie zostały
udokumentowane na fotografiach archiwalnych. Konserwacja stanowi element remontu elewacji
zamku.
4.0. PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH
Numerację poszczególnych ścian przedstawia rysunek 1 na stronie 3.
4.1. Prace towarzyszące
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej.
2. Wykonanie

niezbędnych

prac

budowlanych

(np.

konstrukcyjnych)

wg

projektu

budowlanego - zrealizować zgodnie z zapisami w tymże projekcie.
3. Jeżeli podczas usuwania wtórnych zapraw odnalezione zostaną jakiekolwiek fragmenty
dekoracji malarskiej, rzeźbiarskiej lub jakiekolwiek inne, cenne relikty historyczne - prace
należy wstrzymać w celu opracowania dalszego postępowania konserwatorskiego.
4. Naprawa podłoża obejmująca:
- wymianę zniszczonych cegieł i kształtek (przemurowanie),
- konserwację (wzmocnienie, klejenie, uzupełnianie ubytków) w przypadku lekko
zniszczonych elementów ceramicznych, zwłaszcza kształtek,
- usunięcie wtórnych, nieprawidłowo wykonanych spoin, zwłaszcza cementowych,
- spoinowanie w miejscach, gdzie spoiny zostały zniszczone lub usunięte.
5. Należy zrekonstruować boniowania na ścianach r1 i r3 zgodnie z projektem budowlanym i
zdjęciami archiwalnymi.
6. Należy zrekonstruować bonie narożne na styku ścian wschodniej i południowej oraz
wschodniej i północnej elewacji r8 zgodnie z projektem budowlanym i zdjęciami
archiwalnymi.
7. Pozostałe boniowania należy poddać pracom konserwatorskim wg opisu w części 4.2
niniejszego tomu. Bonie wtórne wykonane estetycznie i znajdujące sie w dobrym stanie
technicznym można pozostawić.
8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
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4.2. Prace konserwatorskie przy elementach sztukatorskich z zaprawy
1. Usunięcie wtórnych warstw malarskich parą wodną, poprzez zmydlanie (np. mieszaninami z
amoniakiem), rozpuszczalnikami organicznymi, gotowymi preparatami, np. Scansolem lub
mechanicznie, z zachowaniem należytej ostrożności.
2. Usunięcie wtórnych uzupełnień, zapraw cementowych i mleczka cementowego mechanicznie.
3. W razie odsłonięcia - usunięcie korodujących elementów żelaznych (kotw, trzpieni).
Elementy przeznaczone do wymiany - wymienić na nierdzewne. Elementy niemożliwe do
usunięcia - zabezpieczyć antykorozyjnie. Kolor elementów widocznych ustalić komisyjnie
(czerń matowa, kolor otoczenia, np. kamienia czy inny).
4. Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem Lichenicidy lub innego preparatu
biobójczego dobranego po wykonaniu prób lub badań.
5. Ewentualne odsolenie (w razie wystąpienia wysoleń lub miejsc wskazujących na
destrukcyjne działanie soli) obiektu metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego
środowiska z wykorzystaniem okładów z ligniny lub pulpy celulozowej, z ewentualnym
dodatkiem piasku i glinki bentonitowej.
6. W przypadku stwierdzenia osłabienia zaprawy miejscowe wzmocnienie środkiem
krzemoorganicznym Remmers Funcosil KSE 300, KSE 500 lub innym zawierającym
czteroetoksysilan.
7. Klejenie pęknięć i podklejenie odspojeń. Do zabiegu można wykorzystać dyspersje wodne
żywic, wapno (z ewentualną modyfikacją dyspersjami żywic, gotowe preparaty do
podklejania i wypełniania pustek (np. zaprawy iniekcyjne z linii PLM).
8. Uzupełnianie ubytków masami na bazie wapna zwykłego, wapna trasowego lub ich
mieszaniny, z kruszywem odpowiedniej granulacji. Można wykorzystać gotowe zaprawy
sztukatorskie, pod warunkiem dopasowania właściwości fizyko-mechanicznych sztucznego
kamienia do uzupełnianej zaprawy. Brakujące części zrekonstruować na podstawie
zachowanych elementów oryginalnych lub na podstawie zdjęć archiwalnych.
9. W przypadku znalezienia resztek oryginalnych polichromii - zabezpieczenie i wzmocnienie
reliktów.
10. Ewentualna hydrofobizacja i wzmocnienie obiektu preparatem krzemoorganicznym Konsil
Z. Zabieg należy przeprowadzić szczególnie w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie

wody

opadowej.

W

innych

wzmocnienie

można

wykonać

tylko

czteroetoksysilanem (patrz: punkt 6 niniejszej części programu).
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11. Malowanie zgodnie z projektem. Dopuszcza się malowanie inne niż w projekcie pod
warunkiem uzyskania informacji niedostępnych na etapie projektowania (odkrycie reliktów
farb podczas prac konserwatorskich, zdobycie nowych materiałów archiwalnych). Możliwe
jest też malowanie (patynowanie) laserunkowymi farbami na bazie preparatu Primal AC33,
Funcosil KSE 300 lub farbami gotowymi, np. Historic Lasur firmy Remmers. Decyzję o
sposobie barwnego wykończenia powierzchni należy podjąć komisyjnie, po uzyskaniu
pełnej wiedzy o obiekcie podczas prac konserwatorskich.
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BONIOWANIA - FOTOGRAFIE ARCHIWALNE ŚCIAN r3 i r1
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BONIOWANIA - FOTOGRAFIE ARCHIWALNE ŚCIANY r8
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E. POZOSTAŁE ELEMENTY Z ZAPRAWY

RZEŹBA I DETAL ARCHITEKTONICZNY
z kamienia naturalnego, sztucznego, cegły i ceramiki budowlanej
RODZAJ OBIEKTU

elementy sztukatorskie z zaprawy

TEMAT

detal architektoniczny

LOKALIZACJA

elewacje

1.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
Elementy, o których mowa w niniejszym programie to:
- szczyt (powyżej gzymsu podokapowego) ściany r4 (dziedziniec, ściana wschodnia skrzydła
południowego starej części zamku),
- szczyt (powyżej gzymsu podokapowego) nad ścianą b9 (od strony elewacji zewnętrznej, ściana
wschodnia skrzydła północnego),
- sztukaterie wież w części ośmiokątnej, ponad połaciami dachowymi (bonie, opaski okienne,
gzymsy)
- opaski wokół arkad na ścianie południowej (b2) skrzydła północnego, w jego wschodniej części
(dziedziniec)
Całość wykonana z zaprawy.
2.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
2.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Obiekt eksponowany w warunkach zewnętrznych.
2.2. PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
Główne czynniki niszczące opisywane obiekty to agresywne gazy atmosferyczne oraz opady
atmosferyczne. Część zniszczeń spowodowały sole rozpuszczalne w wodzie oraz mróz. Do
przyczyn zniszczeń należy dodać akty wandalizmu i nieudolnie wykonane naprawy. Dolna i górna
część elewacji ulega cyklicznemu zawilgoceniu. Woda jest podciągana kapilarnie z gruntu oraz
zalewa obiekt od góry. Stąd też niszczące działanie na elementy leżące w tych strefach.
2.3. SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW NISZCZĄCYCH (STAN ZACHOWANIA)
Elementy sztukatorskie wykazują średni, a w niektórych przypadkach duży stopień destrukcji.
Zaprawy są popękane, odspojone. Widać liczne ubytki, szczególnie na wieżach wr3 i na skrzydle
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wschodnim (nad bramą). Powierzchnia zapraw pokryta jest wtórną farbą, mleczkiem cementowym,
brudem i nawarstwieniami. Niektóre elementy zostały wtórnie wykonane z zaprawy cementowej
(w całości lub częściowo).
Numerację poszczególnych ścian przedstawia rysunek 1 na stronie 3.
Stan zachowania obrazuje dokumentacja fotograficzna:
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Szczyt (powyżej gzymsu podokapowego) ściany r4

Szczyt (powyżej gzymsu podokapowego) nad ścianą b9
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Opaski wokół arkad na ścianie południowej (b2) skrzydła północnego

Wieża wr1 - część ośmiokątna
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Wieża wr2 - część ośmiokątna
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Wieża wr3 - część ośmiokątna
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Wieża nad skrzydłem wschodnim
3.0. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI
Obecna konserwacja ma powstrzymać działanie czynników niszczących oraz poprawić
estetyczny odbiór obiektu. Konserwacja stanowi element remontu elewacji zamku. Zakłada sie
pozostawienie wtórnych form jeśli są wykonane prawidłowo pod względem technicznym i
estetycznym.
4.0. PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH
4.1. Prace towarzyszące
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej.
2. Wykonanie

niezbędnych

prac

budowlanych

(np.

konstrukcyjnych)

wg

projektu

budowlanego - zrealizować zgodnie z zapisami w tymże projekcie.
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3. Jeżeli podczas usuwania wtórnych zapraw odnalezione zostaną jakiekolwiek fragmenty
dekoracji malarskiej, rzeźbiarskiej lub jakiekolwiek inne, cenne relikty historyczne - prace
należy wstrzymać w celu opracowania dalszego postępowania konserwatorskiego.
4. Naprawa podłoża obejmująca:
- wymianę zniszczonych cegieł i kształtek (przemurowanie),
- konserwację (wzmocnienie, klejenie, uzupełnianie ubytków) w przypadku lekko
zniszczonych elementów ceramicznych, zwłaszcza kształtek,
- usunięcie wtórnych, nieprawidłowo wykonanych spoin, zwłaszcza cementowych,
- spoinowanie w miejscach, gdzie spoiny zostały zniszczone lub usunięte.
5. Elementy sztukatorskie należy poddać pracom konserwatorskim wg opisu w części 4.2
niniejszego tomu.
6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
4.2. Prace konserwatorskie przy elementach sztukatorskich z zaprawy
1. Usunięcie wtórnych warstw malarskich parą wodną, poprzez zmydlanie (np. mieszaninami z
amoniakiem), rozpuszczalnikami organicznymi, gotowymi preparatami, np. Scansolem lub
mechanicznie, z zachowaniem należytej ostrożności.
2. Usunięcie wtórnych uzupełnień, zapraw cementowych i mleczka cementowego mechanicznie.
3. W razie odsłonięcia - usunięcie korodujących elementów żelaznych (kotw, trzpieni).
Elementy przeznaczone do wymiany - wymienić na nierdzewne. Elementy niemożliwe do
usunięcia - zabezpieczyć antykorozyjnie. Kolor elementów widocznych ustalić komisyjnie
(czerń matowa, kolor otoczenia, np. kamienia czy inny).
4. Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem Lichenicidy lub innego preparatu
biobójczego dobranego po wykonaniu prób lub badań.
5. Ewentualne odsolenie (w razie wystąpienia wysoleń lub miejsc wskazujących na
destrukcyjne działanie soli) obiektu metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego
środowiska z wykorzystaniem okładów z ligniny lub pulpy celulozowej, z ewentualnym
dodatkiem piasku i glinki bentonitowej.
6. W przypadku stwierdzenia osłabienia zaprawy miejscowe wzmocnienie środkiem
krzemoorganicznym Remmers Funcosil KSE 300, KSE 500 lub innym zawierającym
czteroetoksysilan.
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7. Klejenie pęknięć i podklejenie odspojeń. Do zabiegu można wykorzystać dyspersje wodne
żywic, wapno (z ewentualną modyfikacją dyspersjami żywic, gotowe preparaty do
podklejania i wypełniania pustek (np. zaprawy iniekcyjne z linii PLM).
8. Uzupełnianie ubytków masami na bazie wapna zwykłego, wapna trasowego lub ich
mieszaniny, z kruszywem odpowiedniej granulacji. Można wykorzystać gotowe zaprawy
sztukatorskie, pod warunkiem dopasowania właściwości fizyko-mechanicznych sztucznego
kamienia do uzupełnianej zaprawy. Brakujące części zrekonstruować na podstawie
zachowanych elementów oryginalnych lub na podstawie zdjęć archiwalnych.
9. W przypadku znalezienia resztek oryginalnych polichromii - zabezpieczenie i wzmocnienie
reliktów.
10. Ewentualna hydrofobizacja i wzmocnienie obiektu preparatem krzemoorganicznym Konsil
Z. Zabieg należy przeprowadzić szczególnie w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie

wody

opadowej.

W

innych

wzmocnienie

można

wykonać

tylko

czteroetoksysilanem (patrz: punkt 6 niniejszej części programu).
11. Malowanie zgodnie z projektem. Dopuszcza się malowanie inne niż w projekcie pod
warunkiem uzyskania informacji niedostępnych na etapie projektowania (odkrycie reliktów
farb podczas prac konserwatorskich, zdobycie nowych materiałów archiwalnych). Możliwe
jest też malowanie (patynowanie) laserunkowymi farbami na bazie preparatu Primal AC33,
Funcosil KSE 300 lub farbami gotowymi, np. Historic Lasur firmy Remmers. Decyzję o
sposobie barwnego wykończenia powierzchni należy podjąć komisyjnie, po uzyskaniu
pełnej wiedzy o obiekcie podczas prac konserwatorskich.
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A. SGRAFFITO

RZEŹBA I DETAL ARCHITEKTONICZNY
z kamienia naturalnego, sztucznego, cegły i ceramiki budowlanej

RODZAJ OBIEKTU

sgraffito

TEMAT

dekoracja na tynku

LOKALIZACJA

elewacje zewnętrzne: południowa, część zachodniej oraz
północna wraz z fragmentem bramy północnej

1.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
Całość wykonana z zaprawy na podkładzie ceglanym. Sgraffito wykonano poprzez wykonanie
rytów i zdrapanie powierzchni na płaszczyznach. Powierzchnie wypukłe pokryto pobiałą.
Na elewacjach znajdują sie dwa rodzaje dekoracji: z dodatkową ramką wokół modułu i bez ramki.
Ta druga dodatkowo w wariantach: prawostronny i lewostronny (lustrzane odbicie w poziomie).
Dodatkowo w dolnej części ścian zaobserwowano zmianę wzoru wydzielającą część cokołową.
Znaleziono też sposób wykończenia opasek. Dokładny opis dekoracji zamieszczono w załączniku:
Badania stratygraficzne elewacji zamku w Głogówku. Część ilustracji znajduje się na końcu
niniejszego opracowania (str. 196-202). Numerację poszczególnych ścian przedstawia rysunek 1
na stronie 3.
2.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
2.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Obiekt eksponowany w warunkach zewnętrznych.
2.2. PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
Główne czynniki niszczące opisywany sgraffito to agresywne gazy oraz opady atmosferyczne.
Część zniszczeń spowodowały sole rozpuszczalne w wodzie oraz mróz. Do przyczyn zniszczeń
należy dodać akty wandalizmu i nieudolnie wykonane naprawy (skucie przed nałożeniem nowego
tynku, pokrycie zaprawą cementową). Dolna i górna część elewacji ulega cyklicznemu
zawilgoceniu. Woda jest podciągana kapilarnie z gruntu oraz zalewa obiekt od góry. Wilgoć sprzyja
rozwojowi mikroorganizmów.
2.3. SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW NISZCZĄCYCH (STAN ZACHOWANIA)
Sgraffito wykazuje znaczny stopień destrukcji. Zaprawy są popękane, odspojone. Widać
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liczne ubytki. Powierzchnia zaprawy pokryta jest wtórną farbą, mleczkiem cementowym, brudem i
nawarstwieniami. Gzymsy przebiegają wielu przypadkach na płaszczyznach pokrytych pierwotnie
sgraffitem. W wielu miejscach pobiała pokrywająca dekorację uległa przebarwieniom. Stan
zachowania obrazuje dokumentacja fotograficzna:

Zachowane fragmenty sgraffita na wieży wr1
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Powiększenie fragmentu ściany wr1
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Powiększenie powierzchni sgraffita wr1

Powiększenie powierzchni sgraffita wr1
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Zachowane fragmenty sgraffita na ścianach r7 i r8
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Powiększenie fragmentu ściany r7-r8

Powiększenie fragmentu ściany r7-r8
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Pozostałości dekoracji na ścianach b11-b13

Sgraffito w bramie skrzydła północnego
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3.0. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI
Obecna konserwacja ma powstrzymać działanie czynników niszczących oraz poprawić estetyczny
odbiór obiektu. Konserwacja stanowi element remontu elewacji zamku. Zakłada się odtworzenie
niektórych gzymsów oraz opasek okiennych na dekoracji sgraffito - rozdziały II. SZTUKATERIE
- C. OPASKI OKIENNE oraz II. SZTUKATERIE - D. GZYMSY. Zabiegi konserwatorskie na
dekoracji sgraffito należy wykonać przed odtworzeniem gzymsów i opasek.
4.0. PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH
4.1. Prace towarzyszące
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej.
2. Wykonanie

niezbędnych

prac

budowlanych

(np.

konstrukcyjnych)

wg

projektu

budowlanego - zrealizować zgodnie z zapisami w tymże projekcie.
3. Jeżeli podczas usuwania tynków odnalezione zostaną jakiekolwiek fragmenty dekoracji
malarskiej, rzeźbiarskiej lub jakiekolwiek inne, cenne relikty historyczne - prace należy
wstrzymać w celu opracowania dalszego postępowania konserwatorskiego.
4. Naprawa podłoża obejmująca:
- wymianę zniszczonych cegieł i kształtek (przemurowanie),
- konserwację (wzmocnienie, klejenie, uzupełnianie ubytków) w przypadku lekko
zniszczonych elementów ceramicznych, zwłaszcza kształtek,
- usunięcie wtórnych, nieprawidłowo wykonanych spoin, zwłaszcza cementowych,
- spoinowanie w miejscach, gdzie spoiny zostały zniszczone lub usunięte.

5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
4.2. Prace konserwatorskie przy elementach sztukatorskich z zaprawy
1.

Po ustawieniu rusztowań wykonanie dodatkowych badań stratygraficznych w rejonach
pokrytych wtórnym tynkiem w celu stwierdzenia ewentualnej obecności reliktów sgraffita pod
tymi tynkami nieodkrytych podczas wcześniejszego rozpoznania elewacji.
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Usunięcie wtórnych tynków z dekoracji sgraffito. Zabieg mechaniczny należy wykonać ze
szczególną ostrożnością. Jeżeli oczyszczanie stanowi zagrożenie dla dekoracji należy wcześniej
przeprowadzić wstępne zabiegi:
Wzmocnienie osypującej się zaprawy preparatem krzemoorganicznym, np. Remmers
KSE 300 i 500 (zależnie od stanu zaprawy).
Podklejenie odspojeń warstwy tynku preparatami akrylowymi (np. Primal AC33),
wapnem dyspergowanym mieszanym z dyspersją akrylową lub preparatem
PLM.

3.

Przed skuciem tynku przylegającego do sgraffita (leżącego w tej samej płaszczyźnie) należy
wykonać szczeliny dylatacyjne wokół malowideł w sposób uniemożliwiający przenoszenie
drgań i naprężeń mechanicznych na sgraffito. Dodatkowo można na czas prac mechanicznych
osłonić lico sgraffita przez naklejenie bibułki japońskiej

4.

Delikatne oczyszczenie powierzchni z kurzu i luźnych zabrudzeń na sucho. Ewentualne
oczyszczanie innymi metodami zostanie ustalone na podstawie prób. Można wykonać ostrożne
próby z parą wodną. Do miejscowego doczyszczania można wykorzystać metody chemiczne
(węglany amonu, rozpuszczalniki organiczne i ich mieszaniny - zależnie od rodzaju
zabrudzeń).

5.

Odkażenie obiektu preparatem Lichenicida 264 w roztworze 2%. Dodatkowo należy wykonać
zabiegi odkażające opisane w projekcie budowlanym, preparatami wskazanymi na podstawie
badań mykologicznych.

6.

Wzmocnienie osypującej się zaprawy preparatem krzemoorganicznym zawierającym
czteroetoksysilan, np. Remmers KSE 300 i 500 (zależnie od stanu zaprawy). Wzmocnienia
wymagają w szczególności miejsca, gdzie warstwa powierzchniowa uległa zniszczeniu (ubytki,
odspojenia).

7.

Podklejenie odspojeń warstwy tynku preparatami akrylowymi (np. Primal AC33), wapnem
dyspergowanym mieszanym z dyspersją akrylową lub preparatem PLM. Dopuszcza się
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łączenie preparatów oraz miejscowe wykorzystanie mocniejszych spoiw, np. dyspersji
epoksydowych.
8.

Sklejenie pęknięć zaprawy dyspersjami żywic sztucznych, np. Primal AC33 (akrylowa) lub
Aquaplast (epoksydowa). Dopuszcza sie inne kleje stosowane w konserwacji zabytków, o
sprawdzonych parametrach i właściwościach.

9.

Ewentualne odsolenie metodą swobodnej migracji do rozszerzonego środowiska. Dopuszcza
się wykonanie zabiegu miejscowo. Podczas prac należy kontrolować stopień zasolenia i
dobierać ilość i sposób prowadzenia zabiegu do określonego miejsca.

10. Ewentualne, miejscowe wzmocnienie osłabionej warstwy malarskiej roztworem żywicy
akrylowej Paraloid B72 w rozpuszczalniku organicznym w stężeniu 1-2%.
11. Uzupełnienie ubytków w dekoracji sgraffito zaprawą wapienną z wapna trasowego lub zaprawą
wapienną (ewentualnie zmodyfikowaną niewielkim dodatkiem białego cementu 52,5).
Dopuszcza się użycie specjalistycznych zapraw sztukatorskich pod nadzorem dyplomowanego
konserwatora zabytków kierującego pracami.
12. Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej farbami wapiennymi (np. Remmers Historic
Kalkfarbe) lub innymi farbami elewacyjnymi dopuszczonymi do stosowania w obiektach
zabytkowych, metodą kropkowania lub kryjąc całe płaszczyzny. Wybór metody należy
dopasować do ilości zachowanej warstwy malarskiej.
13. Rekonstrukcje dekoracji na wskazanych w projekcie budowlanym ścianach należy wykonać w
technice zbliżonej do opisanej w punktach 11 i 12. W niniejszym programie zakres
rekonstrukcji pokazują plansze na stronach 200-202.
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5.0. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE
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CZĘŚĆ IV . POZOSTAŁE ELEMENTY
KAMIENNE I SZTUKATORSKIE

203

Zamek w Głogówku

Projekt konserwatorski

A. OBRAMIENIA OKIENNE Z KAMIENIA

RZEŹBA I DETAL ARCHITEKTONICZNY
z kamienia naturalnego, sztucznego, cegły i ceramiki budowlanej

RODZAJ OBIEKTU

kamienna opaska okienna

TEMAT

detal architektoniczny

LOKALIZACJA

elewacja zachodnia skrzydła wschodniego dziedzińca dolnego

1.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
Całość odkuta w blokach piaskowca. Pierwotnie pomiędzy blokami - zaprawa wapienna. W
kamieniu osadzono metalowe kraty.
2.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
2.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Obiekt eksponowany w warunkach zewnętrznych.
2.2. PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
Główne czynniki niszczące kamienne opaski to agresywne gazy atmosferyczne oraz opady
atmosferyczne. Część zniszczeń spowodowały sole rozpuszczalne w wodzie oraz mróz. Do
przyczyn zniszczeń należy dodać liczne akty wandalizmu i kradzież oraz remonty i przebudowy.
2.3. SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW NISZCZĄCYCH (STAN ZACHOWANIA)
Ściana b3:
Okna zachowane w stosunkowo dobrym stanie. Ubytki są nieliczne i drobne. Powierzchnie
piaskowca pokrywa brud i nawarstwienia. W dolnej części widoczne plamy z rdzy.
Pozostałe ściany (wr1 i r8):
Okna zachowane w złym stanie. Kamień pokryty nawarstwieniami. Widoczne zaprawy i
mleczko cementowe na kamieniu. Liczne ubytki, pęknięcia i odspojenia. W niektórych miejscach
powierzchnię bloków pokrywają wtórne farby.
Numerację poszczególnych ścian przedstawia rysunek 1 na stronie 3.
Stan zachowania obrazuje dokumentacja fotograficzna:
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Ściana b3
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Ściana b3
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Ściana b3
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Ściana b3
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Ściana b3
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Ściana r8
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Ściana r8

211

Zamek w Głogówku

Projekt konserwatorski

Ściana wr1
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Ściana wr1
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3.0. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI
Obecna konserwacja ma powstrzymać działanie czynników niszczących oraz poprawić
estetyczny odbiór obiektu. Konserwacja stanowi element remontu elewacji zamku.
W przypadku obramień z elewacji wr1 oraz r8 zakłada się pokrycie kamienia po konserwacji farbą
lub zaprawą i farbą (zacierką scalającą) i scalenie ich z tynkiem pokrytym sgraffitem. Obramienia z
elewacji b3 należy eksponować jako kamienne. Zamurowane okna wieży wr1 eksponować zgodnie
z projektem budowlanym jako otwory lub blendy.

4.0. PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH
4.1. Prace towarzyszące
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej.
2. Wykonanie niezbędnych prac budowlanych w celu zapewnienia stabilności konstrukcyjnej
obramień, szczególnie w elewacji wr1.
3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
4.2. Prace konserwatorskie przy elementach piaskowcowych
1. Usunięcie wtórnych warstw malarskich parą wodną, poprzez zmydlanie (np. mieszaninami z
amoniakiem), rozpuszczalnikami organicznymi, gotowymi preparatami, np. Scansolem lub
mechanicznie, z zachowaniem należytej ostrożności.
2. Oczyszczanie powierzchni piaskowca z luźnych nawarstwień.
3. Usunięcie wtórnych uzupełnień.
4. Zabezpieczenie korodujących elementów żelaznych i usunięcie plam z żelaza. Do
odplamiania należy wypróbować okłady z wody, nadtlenek wodoru, podchloryn wapnia,
wersenian dwusodowy lub inne związki po przeprowadzeniu prób. Niemożliwe do usunięcia
plamy można spatynować.
5. Oczyszczanie powierzchni z czarnych nawarstwień, np. przez okłady z 5% r-ru HF w
okładzie ligninowym zmywane wodą pod ciśnieniem lub parą wodną. Dopuszcza się
doczyszczanie metodą strumieniowo-ścierną, pod warunkiem wykonania zabiegu w sposób
bezpieczny dla powierzchni obiektu.

214

Zamek w Głogówku

Projekt konserwatorski

6. Usuwanie zaplamień organicznych, np. poprzez wybielające okłady z podchlorynu wapnia
bądź mieszaniny perhydrolu i etanolu (wybór metody po przeprowadzeniu prób). Można
wykorzystać do doczyszczania metodę laserową.
7. W razie potrzeby - usuniecie oleju z przypowierzchniowych warstw kamienia metodą
zmydlania roztworem amoniaku w okładzie z ligniny lub pulpy celulozowej.
8. Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem Lichenicidy lub innego preparatu
biobójczego dobranego po wykonaniu prób lub badań.
9. Odsolenie obiektu metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska z
wykorzystaniem okładów z ligniny lub pulpy celulozowej, z ewentualnym dodatkiem piasku
i glinki bentonitowej.
10. W przypadku stwierdzenia osłabienia kamienia miejscowe wzmocnienie środkiem
krzemoorganicznym

Remmers

Funcosil

KSE

300

lub

innym

zawierającym

czteroetoksysilan.
11. Klejenie odspojonych lub odłamanych części.
12. Uzupełnianie ubytków masami na bazie cementu białego 52,5 z kruszywem kwarcowym
odpowiedniej granulacji i pigmentami suchymi z dodatkiem 3% dyspersji Primal AC33 jako
wody zarobowej. Można wykorzystać gotowe zaprawy do piaskowca, pod warunkiem
dopasowania właściwości fizyko-mechanicznych sztucznego kamienia do uzupełnianego
piaskowca
13. W przypadku znalezienia resztek oryginalnych polichromii - zabezpieczenie i wzmocnienie
reliktów.
14. Hydrofobizacja i wzmocnienie parapetów preparatem krzemoorganicznym Konsil Z.
15. Ewentualne patynowanie niektórych uzupełnień i nie dających się usunąć plam
laserunkowymi farbami na bazie preparatu Primal AC33, Funcosil KSE 300 lub farbami
gotowymi, np. Historic Lasur firmy Remmers.
16. Obramienia z elewacji pokrytych tynkiem sgraffito należy pomalować i scalić z elewacją.
Okna z elewacji b3 eksponować jako kamienne, bez malowania..
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B. KARTUSZE I INNE ELEMENTY RZEŹBIARSKIE

RZEŹBA I DETAL ARCHITEKTONICZNY
z kamienia naturalnego, sztucznego, cegły i ceramiki budowlanej

RODZAJ OBIEKTU

płaskorzeźby

TEMAT

detal architektoniczny

LOKALIZACJA

elewacje

1.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
Numerację poszczególnych ścian przedstawia rysunek 1 na stronie 3. W tekście wykorzystano
oznaczenia ścian z tego rysunku.
Omawiane elementy kamienne występują w obrębie dziedzińca dolnego i są wmurowane w
elewacje wewnętrzne. Dokładne położenie pokazuje załącznik graficzny na str. 227:
A. Elewacja b2 (pod arkadami) - misa z marmuru
B. Elewacja b2 (pod arkadami) - kartusz herbowy z piaskowca
C. Elewacja b2 (pod arkadami) - fragment kartusza z piaskowca
D. Elewacja b2 (pod arkadami) - niezidentyfikowany element (słupek) z piaskowca
E. Elewacja b3 - krzyż z granitu i piaskowca
F. Elewacja b3 - maska z piaskowca (obudowa wypustu wodnego?)
G. Elewacja b3 - ornament z motywem roślinnym i ludzką twarzą, z piaskowca
2.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
2.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Obiekty eksponowane w warunkach zewnętrznych.
2.2. PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
Główne czynniki niszczące opisywane obiekty to agresywne gazy atmosferyczne oraz opady
atmosferyczne. Część zniszczeń spowodowały sole rozpuszczalne w wodzie oraz mróz. Do
przyczyn zniszczeń należy dodać liczne uszkodzenia mechaniczne.
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2.3. SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW NISZCZĄCYCH (STAN ZACHOWANIA)
Rzeźby

wykazują

znaczny

stopień

destrukcji.

Wszystkie

są

brudne

ii

pokryte

nawarstwieniami. Kartusze ze ściany b2 są pomalowane farbą. Na niektórych obiektach pojawiły
się glony. Ubytki, złuszczenia i inne uszkodzenia są dla obiektów różne. Najlepiej obrazuje to
dokumentacja fotograficzna:

A. Elewacja b2 (pod arkadami) - misa z marmuru

B. Elewacja b2 (pod arkadami) - kartusz herbowy z piaskowca
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C. Elewacja b2 (pod arkadami) - fragment kartusza z piaskowca

D. Elewacja b2 (pod arkadami) - niezidentyfikowany element (słupek) z piaskowca
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E. Elewacja b3 - krzyż z granitu i piaskowca

F. Elewacja b3 - maska z piaskowca (obudowa wypustu wodnego?)
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G. Elewacja b3 - ornament z motywem roślinnym i ludzką twarzą, z piaskowca
3.0. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI
Obecna konserwacja ma powstrzymać działanie czynników niszczących oraz poprawić
estetyczny odbiór obiektu. Konserwacja stanowi element remontu elewacji zamku.
4.0. PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH
4.1. Prace towarzyszące
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej.
2. Demontaż elementów możliwych do zdemontowania.
3. Montaż poddanych wcześniej konserwacji elementów. Skorodowane, stare kotwy
montażowe należy zastąpić nowymi, ze stali nierdzewnej.
4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
4.2. Prace konserwatorskie przy elementach piaskowcowych
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1. Usunięcie wtórnych warstw malarskich parą wodną, poprzez zmydlanie (np. mieszaninami z
amoniakiem), rozpuszczalnikami organicznymi, gotowymi preparatami, np. Scansolem lub
mechanicznie, z zachowaniem należytej ostrożności.
2. Oczyszczanie powierzchni piaskowca z luźnych nawarstwień.
3. Usunięcie wtórnych uzupełnień.
4. Usunięcie korodujących elementów żelaznych (kotw, trzpieni). Elementy przeznaczone do
wymiany - wymienić na nierdzewne. Elementy niemożliwe do usunięcia - zabezpieczyć
antykorozyjnie. Kolor elementów widocznych ustalić komisyjnie (czerń matowa, kolor
otoczenia, np. kamienia czy inny).
5. Oczyszczanie powierzchni z czarnych nawarstwień, np. przez okłady z 5% r-ru HF w
okładzie ligninowym zmywane wodą pod ciśnieniem lub parą wodną. Dopuszcza się
doczyszczanie metodą strumieniowo-ścierną, pod warunkiem wykonania zabiegu w sposób
bezpieczny dla powierzchni obiektu.
6. Usuwanie zaplamień po szkodliwym działaniu grzybów, np. poprzez wybielające okłady z
podchlorynu wapnia bądź mieszaniny perhydrolu i etanolu (wybór metody po
przeprowadzeniu prób). Można wykorzystać do doczyszczania metodę laserową.
7. W razie potrzeby - usuniecie oleju z przypowierzchniowych warstw kamienia metodą
zmydlania roztworem amoniaku w okładzie z ligniny lub pulpy celulozowej.
8. Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem Lichenicidy lub innego preparatu
biobójczego dobranego po wykonaniu prób lub badań.
9. Odsolenie obiektu metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska z
wykorzystaniem okładów z ligniny lub pulpy celulozowej, z ewentualnym dodatkiem piasku
i glinki bentonitowej.
10. W przypadku stwierdzenia osłabienia kamienia miejscowe wzmocnienie środkiem
krzemoorganicznym

Remmers

Funcosil

KSE

300

lub

innym

zawierającym

czteroetoksysilan.
11. Klejenie odspojonych lub odłamanych części.
12. Uzupełnianie ubytków masami na bazie cementu białego 52,5 z kruszywem kwarcowym
odpowiedniej granulacji i pigmentami suchymi z dodatkiem 3% dyspersji Primal AC33 jako
wody zarobowej. Można wykorzystać gotowe zaprawy do piaskowca, pod warunkiem
dopasowania właściwości fizyko-mechanicznych sztucznego kamienia do uzupełnianego
piaskowca
13. W przypadku znalezienia resztek oryginalnych polichromii - zabezpieczenie i wzmocnienie
reliktów.
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14. Hydrofobizacja i wzmocnienie obiektu preparatem krzemoorganicznym Konsil Z.
15. Ewentualne patynowanie niektórych uzupełnień i nie dających się usunąć plam
laserunkowymi farbami na bazie preparatu Primal AC33, Funcosil KSE 300 lub farbami
gotowymi, np. Historic Lasur firmy Remmers.
16. Dopuszcza sie złocenie elementów kamiennych (zwłaszcza inskrypcji) oraz ich malowanie
(np. tarcze herbowe) pod warunkiem uzyskania informacji niedostępnych na etapie
projektowania (odkrycie reliktów podczas prac konserwatorskich, zdobycie nowych
materiałów archiwalnych).
4.3. Prace konserwatorskie przy elementach marmurowych
1. Usunięcie wtórnych warstw malarskich parą wodną, poprzez zmydlanie (np. mieszaninami z
amoniakiem), rozpuszczalnikami organicznymi, gotowymi preparatami, np. Scansolem lub
mechanicznie, z zachowaniem należytej ostrożności.
2. Oczyszczanie powierzchni marmuru z luźnych nawarstwień.
3. Usunięcie wtórnych uzupełnień.
4. Usunięcie korodujących elementów żelaznych (kotw, trzpieni). Elementy przeznaczone do
wymiany - wymienić na nierdzewne. Elementy niemożliwe do usunięcia - zabezpieczyć
antykorozyjnie. Kolor elementów widocznych ustalić komisyjnie (czerń matowa, kolor
otoczenia, np. kamienia czy inny).
5. Oczyszczanie powierzchni z nawarstwień, np. przez okłady z węglanu amonu, kwaśnego
węglanu amonu lub wersenianu dwusodowego zmywane wodą pod ciśnieniem lub parą
wodną. Dopuszcza się doczyszczanie metodą strumieniowo-ścierną, pod warunkiem
wykonania zabiegu w sposób bezpieczny dla powierzchni obiektu.
6. Usuwanie zaplamień po szkodliwym działaniu grzybów, np. poprzez wybielające okłady z
podchlorynu wapnia bądź mieszaniny perhydrolu i etanolu (wybór metody po
przeprowadzeniu prób). Można wykorzystać do doczyszczania metodę laserową.
7. W razie potrzeby - usuniecie oleju z przypowierzchniowych, skorodowanych warstw
kamienia metodą zmydlania roztworem amoniaku w okładzie z ligniny lub pulpy
celulozowej.
8. Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem Lichenicidy lub innego preparatu
biobójczego dobranego po wykonaniu prób lub badań.
9. Odsolenie obiektu w strefach dezintegracji (gdzie kamień pod wpływem czynników
niszczących stał się częściowo porowaty) metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego
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środowiska z wykorzystaniem okładów z ligniny lub pulpy celulozowej, z ewentualnym
dodatkiem piasku i glinki bentonitowej.
10. W przypadku stwierdzenia osłabienia kamienia (możliwe w strefie powierzchniowej)
miejscowe wzmocnienie środkiem krzemoorganicznym Remmers Funcosil KSE 300 lub
innym zawierającym czteroetoksysilan.
11. Klejenie odspojonych lub odłamanych części.
12. Uzupełnianie ubytków masami na bazie cementu białego 52,5 z dodatkiem 3% dyspersji
Primal AC33 jako wody zarobowej, z kruszywem marmurowym lub masami na bazie żywic
sztucznych z wypełniaczami o odpowiedniej granulacji i pigmentami suchymi. Można
wykorzystać gotowe zaprawy do marmuru, pod warunkiem dopasowania właściwości
fizyko-mechanicznych sztucznego kamienia do uzupełnianego.
13. W przypadku znalezienia resztek oryginalnych polichromii - zabezpieczenie i wzmocnienie
reliktów.
14. Ewentualne patynowanie niektórych uzupełnień i nie dających się usunąć plam
laserunkowymi farbami na bazie preparatu Primal AC33, Funcosil KSE 300 lub farbami
gotowymi, np. Historic Lasur firmy Remmers.
15. Zabezpieczenie powierzchni woskiem Cosmolloid 80H.

4.4. Prace konserwatorskie przy elementach granitowych
1. W razie potrzeby usunięcie wtórnych warstw malarskich parą wodną, poprzez zmydlanie
(np.

mieszaninami

z

amoniakiem),

rozpuszczalnikami

organicznymi,

gotowymi

preparatami, np. Scansolem lub mechanicznie, z zachowaniem należytej ostrożności.
2. Oczyszczanie powierzchni granitu z luźnych nawarstwień.
3. Usunięcie wtórnych uzupełnień.
4. Usunięcie korodujących elementów żelaznych (kotw, trzpieni). Elementy przeznaczone do
wymiany - wymienić na nierdzewne. Elementy niemożliwe do usunięcia - zabezpieczyć
antykorozyjnie. Kolor elementów widocznych ustalić komisyjnie (czerń matowa, kolor
otoczenia, np. kamienia czy inny).
5. Oczyszczanie powierzchni z nawarstwień, np. np. przez okłady z 5% r-ru HF w okładzie
ligninowym zmywane wodą pod ciśnieniem lub parą wodną. Dopuszcza się doczyszczanie
metodą strumieniowo-ścierną, pod warunkiem wykonania zabiegu w sposób bezpieczny dla
powierzchni obiektu.
225

Projekt konserwatorski

Zamek w Głogówku

6. Usuwanie zaplamień po szkodliwym działaniu grzybów, np. poprzez wybielające okłady z
podchlorynu wapnia bądź mieszaniny perhydrolu i etanolu (wybór metody po
przeprowadzeniu prób). Można wykorzystać do doczyszczania metodę laserową.
7. W razie potrzeby - usuniecie oleju z przypowierzchniowych, skorodowanych warstw
kamienia metodą zmydlania roztworem amoniaku w okładzie z ligniny lub pulpy
celulozowej.
8. Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem Lichenicidy lub innego preparatu
biobójczego dobranego po wykonaniu prób lub badań.
9. Odsolenie obiektu w strefach dezintegracji (gdzie kamień pod wpływem czynników
niszczących stał się częściowo porowaty) metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego
środowiska z wykorzystaniem okładów z ligniny lub pulpy celulozowej, z ewentualnym
dodatkiem piasku i glinki bentonitowej.
10. W przypadku stwierdzenia osłabienia kamienia (możliwe w strefie powierzchniowej)
miejscowe wzmocnienie środkiem krzemoorganicznym Remmers Funcosil KSE 300 lub
innym zawierającym czteroetoksysilan.
11. Klejenie odspojonych lub odłamanych części.
12. Uzupełnianie ubytków masami na bazie cementu białego 52,5 z dodatkiem 3% dyspersji
Primal AC33 jako wody zarobowej, z kruszywem granitowym i piaskiem szklarskim lub
masami na bazie żywic sztucznych z wypełniaczami o odpowiedniej granulacji i
pigmentami suchymi. Można wykorzystać gotowe zaprawy do granitu, pod warunkiem
dopasowania właściwości fizyko-mechanicznych sztucznego kamienia do uzupełnianego.
13. W przypadku znalezienia resztek oryginalnych polichromii - zabezpieczenie i wzmocnienie
reliktów.
14. Ewentualne patynowanie niektórych uzupełnień i nie dających się usunąć plam
laserunkowymi farbami na bazie preparatu Primal AC33, Funcosil KSE 300 lub farbami
gotowymi, np. Historic Lasur firmy Remmers.
15. Zabezpieczenie powierzchni woskiem Cosmolloid 80H lub hydrofobizacja środkiem
krzemoorganicznym - zależnie od rodzaju powierzchni.
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C. KOLUMNY

RZEŹBA I DETAL ARCHITEKTONICZNY
z kamienia naturalnego, sztucznego, cegły i ceramiki budowlanej

RODZAJ OBIEKTU

kolumny

TEMAT

detal architektoniczny

LOKALIZACJA

Elewacja południowa skrzydła północnego dziedzińca
dolnego

1.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
Całość odkuta w blokach piaskowca. Pierwotnie pomiędzy blokami - zaprawa wapienna. Kolumny
zostały podczas rozbudowy zamku zakryte i stały się częścią ściany. Odsłonięto je podczas
powojennego remontu. wszystkich kolumn jest 13.
2.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
2.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Obiekt eksponowany w warunkach zewnętrznych.
2.2. PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
Główne czynniki niszczące opisywany portal to agresywne gazy atmosferyczne oraz opady
atmosferyczne. Część zniszczeń spowodowały sole rozpuszczalne w wodzie oraz mróz. Do
przyczyn zniszczeń należy dodać liczne akty wandalizmu i kradzież.
2.3. SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW NISZCZĄCYCH (STAN ZACHOWANIA)
Kolumny (szczególnie trzony) zachowane w stosunkowo dobrym stanie. Ubytki są nieliczne i
drobne. Więcej zniszczeń obserwujemy w strefie kapitelowej i bazowej. Powierzchnię piaskowca
pokrywa brud i nawarstwienia.
Stan zachowania obrazuje dokumentacja fotograficzna:
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3.0. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI
Obecna konserwacja ma powstrzymać działanie czynników niszczących oraz poprawić
estetyczny odbiór obiektu. Konserwacja stanowi element remontu elewacji zamku. Zachowaniu
podlega całość kompozycji z kolumnami opracowana podczas powojennego remontu.
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4.0. PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH
4.1. Prace towarzyszące
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej.
2. Wykonanie niezbędnych prac budowlanych w otoczeniu kolumn.
3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
4.2. Prace konserwatorskie przy elementach piaskowcowych
1. Ewentualne usunięcie wtórnych warstw malarskich parą wodną, poprzez zmydlanie (np.
mieszaninami z amoniakiem), rozpuszczalnikami organicznymi, gotowymi preparatami, np.
Scansolem lub mechanicznie, z zachowaniem należytej ostrożności.
2. Oczyszczanie powierzchni piaskowca z luźnych nawarstwień.
3. Usunięcie wtórnych uzupełnień.
4. Zabezpieczenie korodujących elementów żelaznych.
5. Oczyszczanie powierzchni z czarnych nawarstwień, np. przez okłady z 5% r-ru HF w
okładzie ligninowym zmywane wodą pod ciśnieniem lub parą wodną. Dopuszcza się
doczyszczanie metodą strumieniowo-ścierną, pod warunkiem wykonania zabiegu w sposób
bezpieczny dla powierzchni obiektu.
6. Usuwanie zaplamień organicznych, np. poprzez wybielające okłady z podchlorynu wapnia
bądź mieszaniny perhydrolu i etanolu (wybór metody po przeprowadzeniu prób). Można
wykorzystać do doczyszczania metodę laserową.
7. W razie potrzeby - usuniecie oleju z przypowierzchniowych warstw kamienia metodą
zmydlania roztworem amoniaku w okładzie z ligniny lub pulpy celulozowej.
8. Dezynfekcja obiektu alkoholowym roztworem Lichenicidy lub innego preparatu
biobójczego dobranego po wykonaniu prób lub badań.
9. Odsolenie obiektu metodą swobodnej migracji soli do rozszerzonego środowiska z
wykorzystaniem okładów z ligniny lub pulpy celulozowej, z ewentualnym dodatkiem piasku
i glinki bentonitowej.
10. W przypadku stwierdzenia osłabienia kamienia miejscowe wzmocnienie środkiem
krzemoorganicznym

Remmers

Funcosil

KSE

300

lub

innym

zawierającym

czteroetoksysilan.
11. Klejenie odspojonych lub odłamanych części.
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12. Uzupełnianie ubytków masami na bazie cementu białego 52,5 z kruszywem kwarcowym
odpowiedniej granulacji i pigmentami suchymi z dodatkiem 3% dyspersji Primal AC33 jako
wody zarobowej. Można wykorzystać gotowe zaprawy do piaskowca, pod warunkiem
dopasowania właściwości fizyko-mechanicznych sztucznego kamienia do uzupełnianego
piaskowca
13. W przypadku znalezienia resztek oryginalnych polichromii - zabezpieczenie i wzmocnienie
reliktów.
14. Hydrofobizacja i wzmocnienie preparatem krzemoorganicznym Konsil Z.
15. Ewentualne patynowanie niektórych uzupełnień i nie dających się usunąć plam
laserunkowymi farbami na bazie preparatu Primal AC33, Funcosil KSE 300 lub farbami
gotowymi, np. Historic Lasur firmy Remmers.
16. Kolumny eksponować jako kamienne, bez malowania..
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5.0. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE
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ELEWACJA W 1907 ROKU

ELEWACJA W 1920 ROKU
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ELEWACJA W 1945 ROKU
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D. POZOSTAŁE ELEMENTY Z KAMIENIA

RZEŹBA I DETAL ARCHITEKTONICZNY
z kamienia naturalnego, sztucznego, cegły i ceramiki budowlanej
1.0. WSTĘP
W części tej zamieszczono programy konserwatorskie w formie tabel do zastosowania w przypadku
konserwacji elementów nie ujętych we wcześniejszych częściach. Są to np. schody. Jeżeli w
projekcie znajduje się uwaga o przeprowadzeniu prac konserwatorskich stopni z takich schodów, to
oprócz prac budowlanych należy skorzystać z odpowiedniej tabeli w tym rozdziale (np. piaskowiec
lub granit). Programy można też stosować w przypadku elementów zasłoniętych, odkrytych
podczas prac.

2.0. PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH
2.1. Granit
Lp.

Zabieg

Opis

1. Wstępne odkażenie

natrysk

2. Oczyszczenie

a/ oczyszczanie kamieni
przeprowadzić metodą mokrą
środkami zawierającymi HF pod
warunkiem przeprowadzenia zabiegu
w słoneczny dzień, przy pogodzie
umożliwiającej szybkie
odparowywanie nadmiaru wody
użytej podczas zabiegu.

Proponowane
preparaty, metody
oraz uwagi
np. Biotin R, Preventol
R80, Imprapol PS,
BFA, Lichenicida
a/ kwas
fluorowodorowy
lubfluorek amonu w
roztworze wodnym,
preparat firmowy np.
Fassadenreiniger-Paste
firmy Remmers

b/ zaprawy oraz resztki innych
substancji doczyścić mechanicznie, z
należytą ostrożnością.
c/ dopuszcza się miejscowe
doczyszczanie metodą strumieniowościerną z wykorzystaniem miękkich
kruszyw.
3. Ewentualne usunięcie plam
z granitu

a/ należy wykorzystać okłady, w
miarę potrzeb uzupełnić usuwanie
plam metodą swobodnej migracji do
rozszerzonego środowiska

c/ kruszywo
dolomitowe,
marmurowe, szkło
mielone, łupiny
orzecha
a/ zmydlanie,
utlenianie, okłady zależnie od rodzaju
plam

b/ plamy należy usuwać preparatami
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4. Usunięcie wtórnych spoin,
tynku i uzupełnień
cementowych
5. Wzmocnienie strukturalne
osłabionych miejsc w
granicie

6. Klejenie pęknięć kamieni
7. Ewentualne uzupełnienie
ubytków w granicie
8. Spoinowanie

9. Hydrofobizacja
powierzchni kamienia

dobranymi na podstawie prób
a/ zabieg mechaniczny

a/ strukturalne wzmocnienie
preparatem krzemoorganicznym o
właściwościach hydrofilnych (na
bazie czteroetoksysilanu) Dopuszcza
się stosowanie preparatów o większej
sile klejenia pod warunkiem użycia
roztworów gwarantujących
odporność na UV oraz brak zjawiska
migracji i rozdziału fazowego
podczas wzmacniania
b/ zabieg przewidziany w miejscach
osypujących się
a/ większe pęknięcia – żywica
epoksydowa
a/ ze względu na użytkowanie
schodów zaleca się uzupełnienie
metodą flekowania.
a/ spoiny należy wykonać z zaprawy
trasowej lub wapienno-cementowej
(z wykorzystaniem białego cementu
52,5). Spoinę należy uszczelnić przed
wnikaniem wody

a/ np. Remmers KSE
100, KSE 300, KSE
500E, KSE 510 oraz
roztwory żywic
akrylowych lub
poliuretanowoakrylowych odpornych
na UV

a/ np. Epidian 5,
Beckopox lub
Aquaplast

zaprawy wykonane na
placu budowy lub
firmowe, dedykowane
do murów
zabytkowych

b/ zaprawy należy barwić w masie
a/ zabieg można wykonać preparatem np. Remmers Funcosil
krzemoorganicznym lub wgrzewając SNL lub Konsil Z, w
wosk mikrokrystaliczny
przypadku użycia
wosku - Cosmolloid
80H

2.2. Zaprawa (sztuczny kamień, tynk)
Lp.

Zabieg

Opis

1. Wstępne odkażenie

natrysk

2. Usunięcie wtórnych zapraw
i przemalowań z
powierzchni elementów z
zaprawy

a/ zabieg mechaniczny

3. Wzmocnienie strukturalne
osłabionych miejsc w
zaprawie

a/ strukturalne wzmocnienie
preparatem krzemoorganicznym o
właściwościach hydrofilnych (na

Proponowane
preparaty, metody
oraz uwagi
np. Biotin R, Preventol
R80, Imprapol PS,
BFA, Lichenicida
a/ w miarę możliwości
wykonać zachowując
jak najwięcej warstwy
barwnej na pierwotnej
zaprawie
a/ np. Remmers KSE
100, KSE 300, KSE
500E, KSE 510
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4. Uzupełnienie ubytków w
zaprawie

bazie czteroetoksysilanu).
a/ zaleca się zaprawę mineralną w
oparciu o spoiwo wapienne, z
ewentualnymi modyfikacjami przez
dodanie białego cementu 52,5.
Można też wykorzystać zaprawy
trasowe.

a/ zaprawa może być
wykorzystana do
ewentualnej
rekonstrukcji obiektu
b/ właściwości
zaprawy należy dobrać
do stanu zachowania
oryginału

5. Spoinowanie

a/ spoinowanie należy wykonać w
przypadku odsłonięcia takich w
oryginalnym obramieniu
b/ spoiny należy wykonać z zaprawy
trasowej lub wapiennej (ewentualnie
z wykorzystaniem niewielkiego
dodatku białego cementu 52,5).

6. Hydrofobizacja (zabieg
warunkowy)

c/ zaprawy należy barwić w masie
a/ zabieg należy wykonać preparatem
krzemoorganicznym

b/zaprawy wykonane
na placu budowy lub
firmowe, dedykowane
do murów
zabytkowych
np. Remmers Funcosil
SNL lub Konsil Z

2.3. Piaskowiec
Lp.

Zabieg

Opis

1. Wstępne odkażenie

natrysk

2. Usuniecie farby z
powierzchni kamienia

a/ okłady

Proponowane
preparaty, metody
oraz uwagi
np. Biotin R, Preventol
R80, Imprapol PS,
BFA, Lichenicida
a/ rozpuszczalniki
organiczne lub ich
mieszaniny, gotowe
preparaty do usuwania
farb bez zawartości
składników
szkodzących
kamieniom (np.
wodorotlenki lub
kwasy)

b/ doczyszczanie mechaniczne

3. Oczyszczenie kamienia z
nawarstwień

c/ zmydlanie (tylko w razie
stwierdzenia farb olejnych)
a/ oczyszczanie kamieni
przeprowadzić metodą mokrą
środkami zawierającymi HF pod
warunkiem przeprowadzenia zabiegu
w słoneczny dzień, przy pogodzie

c/ amoniak, okłady
ligninowe, woda
a/ kwas
fluorowodorowy
lubfluorek amonu w
roztworze wodnym,
preparat firmowy np.
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umożliwiającej szybkie
odparowywanie nadmiaru wody
użytej podczas zabiegu. Zaleca się
odprowadzanie wody podczas
oczyszczania poza obręb obiektu, np.
przez osłonięcie bruku poniżej
miejsca czyszczonego folią.

Fassadenreiniger-Paste
firmy Remmers

b/ zaprawy oraz resztki substancji
bitumicznych doczyścić
mechanicznie, z należytą
ostrożnością.
c/ dopuszcza się miejscowe
doczyszczanie metodą strumieniowościerną z wykorzystaniem miękkich
kruszyw.
4. Usunięcie plam z
piaskowca

a/ należy wykorzystać okłady, w
miarę potrzeb uzupełnić usuwanie
plam metodą swobodnej migracji do
rozszerzonego środowiska

5. Usunięcie wtórnych spoin

b/ plamy należy usuwać preparatami
dobranymi na podstawie prób
a/ zabieg mechaniczny

6. Odsolenie elementów
piaskowcowych

b/ spoiny do usunięcia:
- spoiny cementowe
- wtórne spoiny wapiennocementowe bez wartości historycznej
- niektóre spoiny wapienne
zniszczone w sposób
uniemożliwiający ich konserwację, a
przede wszystkim pozbawione w
znacznym stopniu warstwy
przypowierzchniowej. Zakres należy
ustalić komisyjnie. Usunięcie ma na
celu zwolnienie miejsca na nową
spoinę zdolną do ochrony materiału
ceramicznego przylegającego do tej
spoiny
a/ metoda swobodnej migracji soli do
rozszerzonego środowiska

7. Wzmocnienie strukturalne
osłabionych miejsc w
piaskowcach

a/ strukturalne wzmocnienie
preparatem krzemoorganicznym o
właściwościach hydrofilnych (na

c/ kruszywo
dolomitowe,
marmurowe, szkło
mielone, łupiny
orzecha
a/ zmydlanie,
utleniania, okłady zależnie od rodzaju
plam

a/
- okłady z pulpy
celulozowej z wodą
zakładane kilkakrotnie
- okłady należy
zabezpieczać
dodatkiem preparatu
odkażającego, np.
Sterinol
a/ np. Remmers KSE
100, KSE 300, KSE
500E, KSE 510
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8. Klejenie pęknięć kamieni

9. Uzupełnienie ubytków w
piaskowcach

bazie czteroetoksysilanu)
a/ większe pęknięcia – żywica
epoksydowa
b/ drobne pęknięcia – żywica
akrylowa
a/ należy zastosować zaprawę
mineralną barwioną w masie

a/ np. Epidian 5,
Beckopox lub
Aquaplast
b/ np. Primal AC33
a/
- zaprawa
wykonywana na placu
budowy (cement biały
52,5 lub wapno
trasowe z dodatkiem
tego cementu, piasek
szklarski, pigmenty)
- zapraw firmowa, np.
Remmers, Optolith lub
inna przeznaczona do
kamieni zabytkowych

b/ większe ubytki należy zbroić
drutem lub prętem aluminiowym
wklejanym żywicą sztuczną

10. Spoinowanie

11. Scalenie kolorystyczne

12. Profilaktyczne odkażenie
kamieni
13. Hydrofobizacja (zabieg

c/ w przypadku drobnych ubytków
wodę zarobową można modyfikować
kilkuprocentowym dodatkiem
dyspersji akrylowej
a/ spoiny należy wykonać z zaprawy
trasowej
b/ zaprawy należy barwić na kolor
zgodny z oryginałem
a/ scalanie należy przeprowadzić
metodą laserunkową

b/ zabieg należy przeprowadzić tylko
w ostateczności, przy bardzo
odbiegających od koloru kamienia,
nieusuwalnych zaplamieniach
natrysk

a/ zabieg warunkowy, do

c/ np. Primal AC33

zaprawy wykonane na
placu budowy lub
firmowe, dedykowane
do murów
zabytkowych
a/ farba laserunkowa
do wyboru po
wykonaniu prób:
- farba przygotowana
na placu budowy z
pigmentów i preparatu
na bazie
czteroetoksysilanu (np.
Remmers KSE 300)
jako spoiwo
- farba, np. Remmers
Historic Lasur
odpowiednio
rozcieńczona
- farby wapienne

np. Biotin R, Preventol
R80, Imprapol PS,
BFA, Lichenicida
np. Remmers Funcosil

241

Zamek w Głogówku

Projekt konserwatorski

warunkowy)

przeprowadzenia po zlikwidowaniu
miejsc wnikania wody do muru.

SNL lub Konsil Z

b/ należy zhydrofobizować
wyłącznie płaszczyzny poziome lub
skośne narażone na bezpośrednie
działanie wody opadowej
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A. WĄTEK CEGLANY

RZEŹBA I DETAL ARCHITEKTONICZNY
z kamienia naturalnego, sztucznego, cegły i ceramiki budowlanej

RODZAJ OBIEKTU

wątek ceglany

TEMAT

mur

LOKALIZACJA

łącznik starej i nowej części skrzydła południowego

1.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
Mur ceglany murowany zaprawą, bez tynku..
2.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
2.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Obiekt eksponowany w warunkach zewnętrznych.
2.2. PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
Główne czynniki niszczące opisywany portal to agresywne gazy atmosferyczne oraz opady
atmosferyczne. Część zniszczeń spowodowały sole rozpuszczalne w wodzie oraz mróz. Do
przyczyn zniszczeń należy dodać liczne akty wandalizmu i kradzież oraz remonty i przebudowy.
Do muru dostaje sie woda z opadów oraz przez podciąganie kapilarne z gruntu.
2.3. SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW NISZCZĄCYCH (STAN ZACHOWANIA)
Mur jest dość mocno zniszczony. Brakuje dużych części lica. Pozostałe cegły są pokryte
brudem i nawarstwieniami oraz glonami i porostami. Zaobserwowano liczne ubytki i spękania
materiału ceramicznego. Spoiny są w większości wtórne, cementowe
Stan zachowania obrazuje dokumentacja fotograficzna:
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3.0. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI
Obecna konserwacja ma powstrzymać działanie czynników niszczących oraz poprawić
estetyczny odbiór obiektu. Konserwacja stanowi element remontu elewacji zamku.
Należy przyjąć następujące założenia przy odtwarzaniu wątku:
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1. Układ cegieł należy odtworzyć na podstawie zachowanych połówek w miejscach oryginalnych,
pierwotnych. Dotyczy to wszystkich miejsc, gdzie możliwe jest odtworzenie oryginału na
podstawie śladów.
2. Jeżeli nie można odtworzyć wątku wg zapisów w punkcie 1 - układać cegły warstwami, jeden
rząd główkami, jeden rząd wozówkami, naprzemiennie

4.0. PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH
4.1. Prace towarzyszące
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej.
2. Wykonanie niezbędnych prac budowlanych w celu zapewnienia stabilności konstrukcyjnej
muru.
3. Usunięcie materiałów obcych - pustaków, itp.
4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
4.2. Prace konserwatorskie przy wątku ceglanym
4.2.1. Opis zabiegów
Lp.

Zabieg

Opis

1. Wstępne odkażenie
elewacji

natrysk

2. Oczyszczenie elewacji

a/ oczyszczanie cegieł
nieszkliwionych przeprowadzić
metodą mokrą środkami
zawierającymi HF pod warunkiem
przeprowadzenia zabiegu w
słoneczny dzień, przy pogodzie
umożliwiającej szybkie
odparowywanie nadmiaru wody
użytej podczas zabiegu. Zaleca się
odprowadzanie wody podczas
oczyszczania poza obręb obiektu, np.
przez osłonięcie muru poniżej
miejsca czyszczonego folią oraz
użycie wody gorącej

Proponowane
preparaty, metody
oraz uwagi
np. Biotin R, Preventol
R80, Imprapol PS,
BFA, Lichenicida
a/ kwas
fluorowodorowy,
fluorek amonu,
preparat firmowy np.
Fassadenreiniger-Paste
firmy Remmers

b/ podczas oczyszczania należy
bezwzględnie zachować spiek cegły
usuwając tylko powierzchniowe
nawarstwienia i brud.
c/ dopuszcza się miejscowe

c/ kruszywo
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doczyszczanie cegieł
nieszkliwionych metodą
strumieniowo-ścierną z
wykorzystaniem miękkich kruszyw.

3. Usunięcie wtórnych spoin

4. Usunięcie zniszczonych
cegieł

5. Odsolenie w miejscach
występowania wysoleń

dolomitowe,
marmurowe, szkło
mielone, łupiny
orzecha

d/ zaprawy z powierzchni cegieł
należy usunąć mechanicznie, bez
naruszania lica cegieł
a/ zabieg mechaniczny
b/ spoiny do usunięcia:
- spoiny cementowe
- wtórne spoiny wapiennocementowe bez wartości historycznej
- niektóre spoiny wapienne
zniszczone w sposób
uniemożliwiający ich konserwację, a
przede wszystkim pozbawione w
znacznym stopniu warstwy
przypowierzchniowej. Zakres należy
ustalić komisyjnie. Usunięcie ma na
celu zwolnienie miejsca na nową
spoinę zdolną do ochrony materiału
ceramicznego przylegającego do tej
spoiny
a/ zabieg mechaniczny
b/ usunięte zostaną
- wtórne, zniszczone cegły,
- wtórne cegły odbiegające kształtem
i wyglądem od cegieł oryginalnych
za wyjątkiem miejsc eksponowanych
celowo jako wtórne (np. wtórne
nadbudowy, przebudowy itp., o
pewnej wartości historycznej, po
wytypowaniu tych miejsc przez
komisję konserwatorską)
- oryginalne cegły całkowicie
pozbawione lica, zniszczone
strukturalnie

b/ w przypadku
zniszczonych
powierzchniowo cegieł
oryginalnych należy w
miarę możliwości
wykuć je w całości i
wmurować po
odwróceniu i
oczyszczeniu dobrze
zachowaną stroną do
lica muru

a/ metoda swobodnej migracji soli do
rozszerzonego środowiska

a/
- okłady z pulpy
celulozowej z wodą
zakładane kilkakrotnie
- okłady należy
zabezpieczać
dodatkiem preparatu
odkażającego, np.
Sterinol

b/ stosować tylko w miejscach
zasolonych po wcześniejszym
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mechanicznym usunięciu soli z
powierzchni pędzlem lub miękką
szczotką. Sole należy jak najszybciej
usunąć z podłoża przy murze

6. Wzmocnienie strukturalne
osłabionych miejsc
7. Klejenie pęknięć cegieł

8. Uzupełnienie ubytków w
cegłach

c/ jako część odsalania muru należy
potraktować wymianę spoin
cementowych na porowate i chłonne
zaprawy z wapna trasowego
a/ strukturalne wzmocnienie
preparatem krzemoorganicznym o
właściwościach hydrofilnych (na
bazie czteroetoksysilanu)
a/ większe pęknięcia – żywica
epoksydowa
b/ drobne pęknięcia – żywica
akrylowa
a/ należy zastosować zaprawę
mineralną barwioną w masie

a/ np. Remmers KSE
100, KSE 300, KSE
500E, KSE 510
a/ np. Epidian 5,
Beckopox lub
Aquaplast
b/ np. Primal AC33
a/
- zaprawa
wykonywana na placu
budowy (cement biały
52,5 lub wapno
trasowe z dodatkiem
tego cementu, piasek
szklarski, pigmenty)
- zapraw firmowa, np.
Remmers, Optolith lub
inna przeznaczona do
cegieł zabytkowych

b/ większe ubytki należy zbroić
drutem lub prętem aluminiowym
wklejanym żywicą sztuczną
c/ w przypadku uzupełniania
sąsiadujących cegieł każdą należy
uzupełnić osobno i oddzielić spoiną

9. Uzupełnianie wątku
cegłami

d/ w przypadku drobnych ubytków
wodę zarobową można modyfikować
kilkuprocentowym dodatkiem
dyspersji akrylowej
a/ do uzupełniania należy
wykorzystać cegłę identyczną pod
względem wyglądu powierzchni,
wymiarów i kształtu z cegłami
uzupełnianego wątku

d/ np. Primal AC33

b/ do murowania należy wykorzystać
zaprawę z wapna trasowego

b/ np. Optosan
TrassMortel firmy
Optolith

a/ cegła rozbiórkowa,
nowa z cegielni
produkującej cegły
historyczne
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c/ w przypadku wykorzystania cegieł
rozbiórkowych należy je odsolić

10. Spoinowanie

11. Scalenie kolorystyczne

12. Profilaktyczne odkażenie
elewacji
13. Hydrofobizacja niektórych
elementów elewacji

d/ cegłę wmurowywaną należy
przedstawić do akceptacji WKZ
a/ spoiny należy wykonać z zaprawy
wapiennej zwykłej lub trasowej
b/ zaprawy należy barwić na kolor
zgodny z oryginałem
a/ scalanie należy przeprowadzić
metodą laserunkową

b/ w przypadku pozostawienia
wątków wtórnych scalanie należy
przeprowadzić w sposób
umożliwiający odróżnienie ich od
wątków pierwotnych, jednocześnie
zaś pozwalający na odbiór obiektu
jako pewnej całości
natrysk

a/ zabieg warunkowy, do
przeprowadzenia po zlikwidowaniu
miejsc wnikania wody do muru.

zaprawy wykonane na
placu budowy lub
firmowe, dedykowane
do murów ceglanych
zabytkowych
a/ farba laserunkowa
do wyboru po
wykonaniu prób:
- farba przygotowana
na placu budowy z
pigmentów i preparatu
na bazie
czteroetoksysilanu (np.
Remmers KSE 300)
jako spoiwo
- farba, np. Remmers
Historic Lasur
odpowiednio
rozcieńczona
- farby wapienne

np. Biotin R, Preventol
R80, Imprapol PS,
BFA, Lichenicida
np. Remmers Funcosil
SNL lub Konsil Z

b/ należy zhydrofobizować
wyłącznie płaszczyzny poziome lub
skośne narażone na bezpośrednie
działanie wody opadowej

4.2.2. Uwagi
1. Używając preparatów krzemoorganicznych należy je sezonować zgodnie z zaleceniami
producenta. Wstępną hydrolizę można zastosować po konsultacjach z konserwatorem
prowadzącym prace.
2. Należy sezonować wszystkie zaprawy mineralne zgodnie z technologią.
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A. DRZWI

RZEŹBA I DETAL ARCHITEKTONICZNY
z drewna

RODZAJ OBIEKTU

stolarka

TEMAT

drzwi

LOKALIZACJA

elewacje

1.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
Na obiekcie znajduje sie wiele otworów z drzwiami. Powstały w różnych okresach historycznych,
łącznie z czasami powojennymi.
Drzwi wykonano z drewna. W wielu znajdują sie elementy żelazne: okucia, zawiasy, zamki itp.
Zestawienie drzwi wytypowanych do zachowania w całości lub częściowo przedstawia grafika na
stronie 269.
2.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
2.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Obiekty eksponowane w warunkach zewnętrznych.
2.2. PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
Główne czynniki niszczące stolarkę to woda i cykliczne zmiany temperatur. Do przyczyn
zniszczeń należy dodać liczne akty wandalizmu i kradzież.
2.3. SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW NISZCZĄCYCH (STAN ZACHOWANIA)
Drzwi znajdują się w różnym stanie. Ukazuje to dokumentacja fotograficzna (numerację
poszczególnych ścian przedstawia rysunek 1 na stronie 3):
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A. drzwi r1
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B. drzwi r2
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C. drzwi r3

258

Zamek w Głogówku

Projekt konserwatorski

D. drzwi b2 (pod arkadami)
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E. drzwi b2 (pod arkadami)
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F1. drzwi bramy z elewacji b10 - widok od dziedzińca
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F2. drzwi bramy z elewacji b10 - widok od zewnątrz
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G. drzwi z bramy skrzydła wschodniego
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H. drzwi z bramy skrzydła wschodniego
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I. drzwi do kaplicy
3.0. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI
Sposób postępowania z poszczególnymi elementami stolarki drzwiowej - wymiana czy
remont - określa projekt budowlany. Przy braku odpowiednich zapisów ostateczną decyzję należy
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podjąć komisyjnie, po zdemontowaniu drzwi przez pracownię stolarską. Niniejszy program
obejmuje sposób postępowania z drewnianymi i metalowymi elementami drzwi, które zostały
przeznaczone do pozostawienia. Pozostałe elementy, szczególnie konstrukcyjne, mogą podlegać
wymianie. Dopuszcza się wymianę niektórych drzwi historycznych w całości i eksponowanie
starych (po konserwacji) w formie eksponatów muzealnych.

4.0. PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH
4.1. Prace towarzyszące
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej.
2. Demontaż drzwi.
3. Rozmontowanie poszczególnych drzwi na elementy w celu dokładnego rozpoznania stanu
elementów konstrukcyjnych. Po tym etapie należy zwołać komisję w celu określenia
dalszego postępowania.
4. Wykonanie nowych elementów metodami stolarskimi wg zaleceń projektu budowlanego i
komisji konserwatorskiej.
5. Rekonstrukcja brakujących elementów metalowych.
6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
4.2. Prace konserwatorskie przy elementach z drewna
Lp.

Zabieg

Opis

1. Wykonanie odkrywek
stratygraficznych

2. Wstępne odkażenie

natrysk

3. Dezynsekcja

a/ natrysk

b/gazowanie

Proponowane
preparaty, metody
oraz uwagi
a/ ustalić pierwotną
kolorystykę
b/ w przypadku braku
oryginalnych warstw
barwnych do
malowania
wykorzystać kolor z
projektu
np. Biotin R, Preventol
R80, Imprapol PS,
BFA, Lichenicida
a/ preparat
owadobójczy, np.
Xylotox
b/ zgodnie z metodyką
proponowaną przez
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4. Usunięcie wtórnych
przemalowań

a/ metody chemiczne wspomagane
mechanicznym doczyszczaniem

5. Ewentualne oczyszczenie
oryginalnej warstwy
malarskiej

a/ metodę należy wybrać na
podstawie prób, np. gumkowanie,
oczyszczanie rozpuszczalnikami lub
gotowymi mieszaninami

6. Wzmacnianie i podklejanie
warstwy malarskiej w
przypadku znalezienia
oryginalnych polichromii

7. Wzmacnianie strukturalne
drewna
8. Uzupełnienie ubytków w
drewnie

9. Malowanie

a/ nasycanie preparatami roztworami żywic, np.
polimetakrylanu butylu, kopolimeru
Paraloid B-72 lub Epidianu 5
a/ drobne ubytki

wykonawcę
a/ rozpuszczalniki
organiczne, mieszaniny
rozpuszczalników,
pasty do usuwania
powłok, delikatne
środki zmydlające
a/ wykonać w
przypadku znalezienia
oryginalnych
polichromii
a/ Primal AC33 lub
inna dyspersja
akrylowa do
podklejania
b/ roztwór żywicy, np.
Paraloid B72 do
wzmacniania warstwy
malarskiej
a/ roztwór i rodzaj
żywicy dobrać zależnie
od stopnia destrukcji
drewna
a/ szpachle do drewna

b/ duże ubytki

b/ warstwa
podkładowa z
mieszaniny Epidianu 5
z trocinami lub z
gotowej mieszaniny
Araldit lub innej o
odpowiedniej
wytrzymałości

c/ elementy konstrukcyjne

c/ wykorzystać kity
bazujące na Epidianie
5 lub wymienić
element na nowy po
uzgodnieniu zakresu
wymiany z WKZ
a/ kolor ustalić na
podstawie opisu w pkt.
1 niniejszego programu

a/ farba do drewna

b/ rodzaj farby dobrać
do oryginału. Na
podstawie badań
stratygraficznych
określić
technologiczny układ
warstw (grunt, farba).
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4.3. Prace konserwatorskie przy elementach z żelaza
Lp.

Zabieg

Opis

1. Wykonanie odkrywek
stratygraficznych

2. Usunięcie wtórnych
przemalowań

a/ metody chemiczne wspomagane
mechanicznym doczyszczaniem

3. Oczyszczenie elementów z
nawarstwień korozyjnych

a/ metody mechaniczne

b/ metody chemiczne
4. Zabezpieczenie
antykorozyjne
5. Malowanie

a/ malowanie
a/ farba do metalu

Proponowane
preparaty, metody
oraz uwagi
a/ ustalić pierwotną
kolorystykę
b/ w przypadku braku
oryginalnych warstw
barwnych do
malowania
wykorzystać kolor z
projektu
a/ rozpuszczalniki
organiczne, mieszaniny
rozpuszczalników,
pasty do usuwania
powłok, delikatne
środki zmydlające
a/ stalowe szczotki
druciane, metoda
strumieniowo-ścierna
b/ np. roztwory kwasu
ortofosforowego
a/ farba antykorozyjna
a/ kolor ustalić na
podstawie opisu w pkt.
1 niniejszego programu
b/ rodzaj farby dobrać
do oryginału. Na
podstawie badań
stratygraficznych
określić
technologiczny układ
warstw (grunt, farba).
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B. OKNA

RZEŹBA I DETAL ARCHITEKTONICZNY
z drewna

RODZAJ OBIEKTU

stolarka

TEMAT

okna

LOKALIZACJA

elewacje

1.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
Na obiekcie znajduje sie wiele otworów z oknami. Powstały w różnych okresach historycznych,
łącznie z czasami powojennymi.
Okna wykonano z drewna. W wielu znajdują sie elementy żelazne: okucia, zawiasy, zamki itp.
2.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
2.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Obiekty eksponowane w warunkach zewnętrznych.
2.2. PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
Główne czynniki niszczące stolarkę to woda i cykliczne zmiany temperatur. Do przyczyn
zniszczeń należy dodać liczne akty wandalizmu i kradzież.
2.3. SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW NISZCZĄCYCH (STAN ZACHOWANIA)
Drzwi znajdują się w różnym stanie. Większość jest w stanie, który uzasadnia ich wymianę.
3.0. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI
Sposób postępowania z poszczególnymi elementami stolarki okiennej - wymiana czy remont
- określa projekt budowlany. Przy braku odpowiednich zapisów ostateczną decyzję należy podjąć
komisyjnie, po zdemontowaniu okna przez pracownię stolarską. Niniejszy program obejmuje
sposób postępowania z drewnianymi i metalowymi elementami okien, które zostały przeznaczone
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do pozostawienia. Pozostałe elementy, szczególnie konstrukcyjne, mogą podlegać wymianie.
Należy przyjąć zasadę, że głównym dokumentem decydującym o postępowaniu z danym oknem
jest projekt budowlany. Niniejszy opis zawiera zestaw czynności zalecanych do wykonania na
elementach okien oznaczonych w projekcie jako przeznaczone do konserwacji.
4.0. PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH
4.1. Prace towarzyszące
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej.
2. Demontaż drzwi.
3. Rozmontowanie poszczególnych okien na elementy w celu dokładnego rozpoznania stanu
elementów konstrukcyjnych.
4. Wykonanie nowych elementów metodami stolarskimi oraz rekonstrukcja całych okien wg
zaleceń projektu budowlanego.
5. Rekonstrukcja brakujących elementów metalowych.
6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
4.2. Prace konserwatorskie przy elementach z drewna
Lp.

Zabieg

Opis

1. Wykonanie odkrywek
stratygraficznych

2. Wstępne odkażenie

natrysk

3. Dezynsekcja

a/ natrysk

b/gazowanie
4. Usunięcie wtórnych
przemalowań

a/ metody chemiczne wspomagane
mechanicznym doczyszczaniem

Proponowane
preparaty, metody
oraz uwagi
a/ ustalić pierwotną
kolorystykę
b/ w przypadku braku
oryginalnych warstw
barwnych do
malowania
wykorzystać kolor z
projektu
np. Biotin R, Preventol
R80, Imprapol PS,
BFA, Lichenicida
a/ preparat
owadobójczy, np.
Xylotox
b/ zgodnie z metodyką
proponowaną przez
wykonawcę
a/ rozpuszczalniki
organiczne, mieszaniny
rozpuszczalników,
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5. Ewentualne oczyszczenie
oryginalnej warstwy
malarskiej

a/ metodę należy wybrać na
podstawie prób, np. gumkowanie,
oczyszczanie rozpuszczalnikami lub
gotowymi mieszaninami

6. Wzmacnianie i podklejanie
warstwy malarskiej w
przypadku znalezienia
oryginalnych polichromii

7. Wzmacnianie strukturalne
drewna
8. Uzupełnienie ubytków w
drewnie

9. Malowanie

a/ nasycanie preparatami roztworami żywic, np.
polimetakrylanu butylu, kopolimeru
Paraloid B-72 lub Epidianu 5
a/ drobne ubytki

pasty do usuwania
powłok, delikatne
środki zmydlające
a/ wykonać w
przypadku znalezienia
oryginalnych
polichromii
a/ Primal AC33 lub
inna dyspersja
akrylowa do
podklejania
b/ roztwór żywicy, np.
Paraloid B72 do
wzmacniania warstwy
malarskiej
a/ roztwór i rodzaj
żywicy dobrać zależnie
od stopnia destrukcji
drewna
a/ szpachle do drewna

b/ duże ubytki

b/ warstwa
podkładowa z
mieszaniny Epidianu 5
z trocinami lub z
gotowej mieszaniny
Araldit lub innej o
odpowiedniej
wytrzymałości

c/ elementy konstrukcyjne

c/ wykorzystać kity
bazujące na Epidianie
5 lub wymienić
element na nowy po
uzgodnieniu zakresu
wymiany z WKZ
a/ kolor ustalić na
podstawie opisu w pkt.
1 niniejszego programu

a/ farba do drewna

b/ rodzaj farby dobrać
do oryginału. Na
podstawie badań
stratygraficznych
określić
technologiczny układ
warstw (grunt, farba).

4.3. Prace konserwatorskie przy elementach z żelaza
Lp.

Zabieg

Opis

Proponowane
preparaty, metody
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oraz uwagi
a/ ustalić pierwotną
kolorystykę

1. Wykonanie odkrywek
stratygraficznych

2. Usunięcie wtórnych
przemalowań

a/ metody chemiczne wspomagane
mechanicznym doczyszczaniem

3. Oczyszczenie elementów z
nawarstwień korozyjnych

a/ metody mechaniczne

b/ metody chemiczne
4. Zabezpieczenie
antykorozyjne
5. Malowanie

a/ malowanie
a/ farba do metalu

b/ w przypadku braku
oryginalnych warstw
barwnych do
malowania
wykorzystać kolor z
projektu
a/ rozpuszczalniki
organiczne, mieszaniny
rozpuszczalników,
pasty do usuwania
powłok, delikatne
środki zmydlające
a/ stalowe szczotki
druciane, metoda
strumieniowo-ścierna
b/ np. roztwory kwasu
ortofosforowego
a/ farba antykorozyjna
a/ kolor ustalić na
podstawie opisu w pkt.
1 niniejszego programu
b/ rodzaj farby dobrać
do oryginału. Na
podstawie badań
stratygraficznych
określić
technologiczny układ
warstw (grunt, farba).
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A. KRATY

RZEŹBA I DETAL ARCHITEKTONICZNY
z metalu

RODZAJ OBIEKTU

kraty

TEMAT

detal architektoniczny

LOKALIZACJA

elewacje

1.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
Na obiekcie znajduje sie wiele otworów z kratami. Kraty powstały w różnych okresach
historycznych, łącznie z czasami powojennymi.
Kraty wykonano z żelaza (stopów żelaza).
2.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
2.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Obiekty eksponowane w warunkach zewnętrznych.
2.2. PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
Główne czynniki niszczące kraty to woda i cykliczne zmiany temperatur. Do przyczyn
zniszczeń należy dodać liczne akty wandalizmu i kradzieże.
2.3. SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW NISZCZĄCYCH (STAN ZACHOWANIA)
Kraty znajdują się w różnym stanie. Wszystkie pokrywają nawarstwienia korozyjne oraz, w
niektórych przypadkach, resztki farb. Niektóre elementy są uszkodzone (zgięcia, ubytki).
3.0. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI
Sposób postępowania z poszczególnymi kratami - likwidacja, wymiana czy remont - określa
projekt budowlany. Przy braku odpowiednich zapisów ostateczną decyzję należy podjąć
komisyjnie, po rozpoczęciu prac. Niniejszy program obejmuje sposób postępowania z metalowymi
elementami, które zostały przeznaczone do pozostawienia.
Należy przyjąć zasadę, że głównym dokumentem decydującym o postępowaniu z kratą jest
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projekt budowlany. Niniejszy opis zawiera zestaw czynności zalecanych do wykonania na
elementach oznaczonych w projekcie jako przeznaczone do konserwacji.
4.0. PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH
4.1. Prace towarzyszące
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej.
2. Demontaż (jeżeli jest taka możliwość).
3. Wykonanie nowych krat wg zaleceń projektu budowlanego.
4. Rekonstrukcja brakujących elementów metalowych.
5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
4.2. Prace konserwatorskie przy elementach z żelaza
Lp.

Zabieg

Opis

1. Wykonanie odkrywek
stratygraficznych

2. Usunięcie wtórnych
przemalowań

a/ metody chemiczne wspomagane
mechanicznym doczyszczaniem

3. Oczyszczenie elementów z
nawarstwień korozyjnych

a/ metody mechaniczne

b/ metody chemiczne
4. Zabezpieczenie
antykorozyjne
5. Malowanie

a/ malowanie
a/ farba do metalu

Proponowane
preparaty, metody
oraz uwagi
a/ ustalić pierwotną
kolorystykę
b/ w przypadku braku
oryginalnych warstw
barwnych do
malowania
wykorzystać kolor z
projektu
a/ rozpuszczalniki
organiczne, mieszaniny
rozpuszczalników,
pasty do usuwania
powłok, delikatne
środki zmydlające
a/ stalowe szczotki
druciane, metoda
strumieniowo-ścierna
b/ np. roztwory kwasu
ortofosforowego
a/ farba antykorozyjna
a/ kolor ustalić na
podstawie opisu w pkt.
1 niniejszego programu
b/ rodzaj farby dobrać
do oryginału. Na
podstawie badań
stratygraficznych
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określić
technologiczny układ
warstw (grunt, farba).
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B. ZEGARY

RZEŹBA I DETAL ARCHITEKTONICZNY
z metalu

RODZAJ OBIEKTU

zegary

TEMAT

tarcze zegarowe

LOKALIZACJA

elewacje

1.0. TECHNIKA I TECHNOLOGIA
Na wieży skrzydła wschodniego znajdują się 2 tarcze zegarowe z żelaza.
2.0. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
2.1. WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Obiekty eksponowane w warunkach zewnętrznych.
2.2. PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ
Główne czynniki niszczące kraty to woda i cykliczne zmiany temperatur. Do przyczyn
zniszczeń należy dodać liczne akty wandalizmu i kradzieże (np. brak wskazowek).
2.3. SKUTKI DZIAŁANIA CZYNNIKÓW NISZCZĄCYCH (STAN ZACHOWANIA)
Tarcze znajdują się w tragicznym stanie. Powierzchnię pokrywają nawarstwienia korozyjne.
Brakuje pozostałych elementów - wskazówek i cyferblatu.
Stan zachowania pokazują poniższe zdjęcia:
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Tarcza zegarowa od strony zewnętrznej wieży

Tarcza zegarowa od strony dziedzińca
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3.0. CEL ORAZ ZAŁOŻENIA KONSERWACJI I RESTAURACJI
Zaleca sie rekonstrukcję cyferblatu oraz wskazówek. Należy także rozpatrzyć ewentualną
rekonstrukcję działających mechanizmów. Nie jest to jednak tematem niniejszego programu. W
ramach opisywanych tu prac należy jedynie wykonać rekonstrukcję cyfr i wskazówek.
4.0. PROGRAM PRAC KONSRWATORSKICH
4.1. Prace towarzyszące
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej.
2. Demontaż.
3. Rekonstrukcja brakujących elementów metalowych - wskazówek i ich pozłocenie.
4. Montaż.
5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
4.2. Prace konserwatorskie przy elementach z żelaza
Lp.

Zabieg

Opis

1. Wykonanie odkrywek
stratygraficznych

2. Usunięcie wtórnych
przemalowań

a/ metody chemiczne wspomagane
mechanicznym doczyszczaniem

3. Oczyszczenie elementów z
nawarstwień korozyjnych

a/ metody mechaniczne

b/ metody chemiczne
4. Zabezpieczenie
antykorozyjne
5. Malowanie

a/ malowanie
a/ farba do metalu

Proponowane
preparaty, metody
oraz uwagi
a/ ustalić pierwotną
kolorystykę
b/ w przypadku braku
oryginalnych warstw
barwnych do
malowania
wykorzystać kolor z
projektu
a/ rozpuszczalniki
organiczne, mieszaniny
rozpuszczalników,
pasty do usuwania
powłok, delikatne
środki zmydlające
a/ stalowe szczotki
druciane, metoda
strumieniowo-ścierna
b/ np. roztwory kwasu
ortofosforowego
a/ farba antykorozyjna
a/ kolor ustalić na
podstawie opisu w pkt.
1 niniejszego programu
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6. Złocenie

b/ rodzaj farby dobrać
do oryginału. Na
podstawie badań
stratygraficznych
określić
technologiczny układ
warstw (grunt, farba).
a/ należy
zrekonstruować
zniszczone cyfry.
Zarys części z nich
zachował się na tarczy
od strony dziedzińca.

a/ złoto płatkowe

5.0. FOTOGRAFIE ARCHIWALNE TARCZ ZEGAROWYCH

Tarcza od strony zewnętrznej, 1910 rok

Tarcza od strony dziedzińca, 1940 rok

Tarcza od strony zewnętrznej, 1940 rok

Tarcza od strony dziedzińca, 1945 rok
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