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Wprowadzenie

Wybór materiałów służących do pakowania zabytków 
archeologicznych w magazynach muzealnych jest istot-
nym elementem optymalizacji procesu przechowywania 
tego typu zbiorów. Doświadczenie uczy, że częstokroć 
zapakowanie zabytków w niewłaściwe materiały, czy ich 
wyeksponowanie w nieodpowiednich warunkach środo-
wiska, skutkuje nieodwracalnymi, negatywnymi skutka-
mi dla ich stanu zachowania. Dbałość o odpowiedzialny 
wybór materiałów, w których przechowywane są zbiory, 
jest niezwykle istotnym elementem strategii, jaką należy 
posłużyć się w przypadku przyjęcia założeń konserwacji 
prewencyjnej. Zarysowana w ten sposób tematyka niniej-
szego artykułu stanowi ważny element dobrej praktyki 
konserwatorskiej stosowanej w wielu światowych insty-
tucjach1. Powszechne jest testowanie materiałów, które 
mają bezpośredni kontakt z zabytkami, pod względem ich 
przydatności i nieszkodliwości wobec zbiorów. 

Kryteria wyboru materiałów 

Materiały, z którymi przechowywane czy eksponowane 
są zabytki archeologiczne powinny być przede wszystkim 
dostosowane do ich specyfiki. Uwzględnione winny być 
parametry warunków środowiska, w jakich przechowy-
wane powinny być zbiory archeologiczne.

Bardzo ważna jest stabilność chemiczna materiałów 
pakowych, a także ich trwałość oraz kompatybilność 
z przechowywanym zabytkiem. W praktyce konserwacji 
prewencyjnej powszechnie stosuje się materiały najwyż-
szej jakości, testowane pod względem wyżej wspomnia-
nych czynników. Co więcej, w warunkach magazynowych 
musimy zdawać sobie sprawę, że nie tylko bezpośrednie 
opakowanie zabytków ma wpływ na ich stan zachowania. 
Również same magazyny mogą być źródłem emisji che-
mikaliów negatywnie wpływających na stan zachowania 
przechowywanych zabytków. W tym przypadku ważne są 

1  Conservation-Wiki, Internet: http://www.conservation-wiki.com/
wiki/Oddy_Test_Protocols/ (wgląd: 19.09.2017).

środki używane do konserwacji zabytków, jak i farby, któ-
rymi pomalowane zostały regały. W celu dokonania wła-
ściwego wyboru materiału służącego do magazynowania 
oraz ekspozycji zabytków archeologicznych, konserwator 
powinien znać źródła zanieczyszczeń, jakie wpływającymi 
negatywnie na stan zachowania zabytków.

Poniższa tabela, stworzona na podstawie informacji 
zebranych przez brytyjskich konserwatorów – Melanie 
Rimmer, Davida Thicketta, Davida Watkinsona i Helen Ga-
niaris, prezentuje listę związków chemicznych najczęściej 
spotykanych w muzeach, które oddziaływają w sposób 
szkodliwy na wyszczególnione materiały wraz z poda-
niem pochodzenia zagrożeń (tabela 1). Informacje te są 
pomocnym kryterium, pozwalającym na wybór lub wy-
kluczenie danego materiału pakowego przy określonym 
rodzaju zabytku.

Testowanie materiałów do przechowywa-
nia i ekspozycji zabytków 

W latach 1970. The British Museum w Londynie opra-
cowało procedurę zaprojektowaną, aby określić, które 
z materiałów są odpowiednie do długoterminowego 
przechowywania zabytków. Testuje się nią nie tylko ma-
teriały służące do pakowania zabytków, ale i farby służące 
do malowania regałów muzealnych, tekstylia i kartony 
wykorzystywane w trakcie ekspozycji, a także materia-
ły używane do konserwacji. W zasadzie każdy materiał 
wchodzący w kontakt – nawet niebezpośredni – z sub-
stancją zabytkową powinien być przetestowany pod ką-
tem emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Test przyspieszonej korozji, zwany powszechnie „te-
stem Oddy’ego”, od nazwiska swojego twórcy Williama 
Andrew Oddy’ego, jest stosunkowo prostą metodą, po-
zwalająca na ocenienie tego, czy materiał jest obojętny 
chemicznie dla wrażliwego na emisje szkodliwych che-
mikaliów zabytku. Polega on na zamknięciu w szczel-
nym pojemniku fragmentu testowanego materiału wraz 
z uprzednio przygotowanymi kuponami metali – miedzi, 
srebra i ołowiu. Proces ulega akceleracji poprzez doda-
nie do pojemnika odrobiny destylowanej wody, tak by RH 
w obrębie pojemnika wynosiło 100%, oraz umieszczenie 
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Związek chemiczny Potencjalne źródło Materiał, na który działa niszcząco
związki siarki, np. tlenosiarczek węgla siar-

kowodór
tkaniny wełniane,

niektóre kleje srebro, miedź

kwasy organiczne, np. kwas mrówkowy,  
kwas octowy

drewno (przede wszystkim dębina),
płyta MDF,

sklejka,
płyta wiórowa,

kleje na bazie polioctanu winylu,
niektóre silikony i poliuretany,

niektóre farby

ołów, miedź, cynk, kamień i ceramika  
o dużym stopniu zasolenia, muszle, papier

formaldehyd

niektóre kleje,
drewno,

płyta MDF,
sklejka,

płyty wiórowe,
niektóre tkaniny,

farby

wysokie stężenia wpływają negatywnie  
na wszystkie metale i materiały organiczne  

w sprzyjających warunkach

chlorki tworzywa sztuczne takie jak PCV i PVDC,
środki zmniejszające palność miedź, aluminium, cynk, żelazo

tlenki azotu substancje na bazie nitrocelulozy:  
kleje, lakiery, farby. miedź, żelazo

Tabela 1. Źródła związków chemicznych wywierających negatywny wpływ na stan zachowania zabytków (za: Rimmer et al. 2013)
Table 1. Sources of chemical compounds that have a negative impact on the state of preservation of archaeological finds (after: 
Rimmer et al. 2013)

go w suszarce laboratoryjnej podgrzanej do temperatu-
ry 60°C (ryc. 1). Dla każdego zestawu testowanych pró-
bek w suszarce umieszcza się również próbę kontrolną 
– szczelny pojemnik z kuponami metali i odrobiną wody, 
bez umieszczania w nim testowanego materiału – tak, 
aby sprawdzić, jaki jest efekt działania na kupony metali 
jedynie wysokiej relatywnej wilgotności powietrza oraz 
podwyższonej temperatury. Po 28 dniach konserwator 
wizualnie ocenia stopień skorodowania kuponów meta-
lowych z próby kontrolnej, na które oddziaływała pod-
wyższona temperatura. Następnie porównuje otrzymany 
wynik z wyglądem kuponów zamkniętych z testowanymi 
materiałami. Jeżeli na próbkach widoczne są wyraźne 
zmiany w stosunku do próby kontrolnej, materiał uznaje 
się za niezdatny do użytkowania2.

„Test Oddy’ego” nie identyfikuje bezpośrednio tego, 
jaka substancja emitowana jest przez badany materiał, 
a ocena stanu zachowania poszczególnych kuponów me-
talu pozwala nam na ogólne określenie z jakiego typu 
substancją mamy do czynienia:
• zmiany na kuponie srebrnym wskazują na obecność 

związków siarki (tlenosiarczek węgla, siarkowodór), 
ale również siarczanów, azotanów i chlorków;

• zmiany na kuponie miedzianym sugerują obecność 
chlorków, związków siarki, formaldehydu;

• zmiany na kuponie ołowianym – obecność lotnych 
kwasów organicznych, takich jak kwasy octowy, 
mrówkowy, aldehydów3.

2  Oddy Test Protocols, Internet: http://www.conservation-wiki.com/
wiki/Oddy_Test_Protocols.

3  Thickett i Lee 2004: 4.

Niewątpliwą zaletą opisanej powyżej metody testowa-
nia materiałów jest niewielki poziom jej skomplikowania, 
a także fakt, że takie badanie mogą przeprowadzić w za-
sadzie wszelkie instytucje posiadające w swoich zasobach 
suszarkę laboratoryjną. Jednakże wadą powyższego testu 
jest subiektywność odczytywanych wyników. Z wielolet-
niej praktyki autorki niniejszego tekstu wynika, że otrzy-
mywane rezultaty są miarodajne.

Inną metodą testowania materiałów, w których są 
przechowywane oraz eksponowane zabytki, jest „test 
Beilsteina”. Test ten dotyczy badania obecności związków 
chloru w materiale (wykrycie takiej obecności eliminuje 
możliwość użycia tego materiału w zetknięciu z zabytka-
mi wykonanymi ze stopów srebra, miedzi i żelaza)4. Jego 
przewagę nad „testem Oddy’ego” stanowi fakt, że rezul-
taty uzyskiwane są niemalże natychmiastowo. Broszura 
„CCI Note’s” wydawana przez The Canadian Conservation 
Institute instruuje, by test ten wykonywany był w nastę-
pujący sposób:
• fragment drutu miedzianego czyścimy poprzez zanu-

rzenie w 10% roztworze kwasu azotowego,
• drut miedziany podgrzewamy w płomieniu palnika aż 

rozgrzeje się do czerwoności – zwracamy uwagę na 
kolor płomienia; jeżeli obserwujemy kolor zielony, 
powtarzamy czynność czyszczenia aż do uzyskania 
czystego płomienia,

• rozgrzanym drutem dotykamy testowaną próbkę i na-
stępnie wkładamy ponownie drut w płomień palnika,

• jeżeli zaobserwujemy zielony kolor płomienia, testo-
wany materiał zawiera chlor i nie powinien wchodzić 

4  Thickett i Lee 2004: 18.
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w kontakt z zabytkami z wyżej wymienionych mate-
riałów5.
Wadą tego testu jest z pewnością jego wybiórczość – 

przy jego użyciu można sprawdzić jedynie obecność 
związków chloru w testowanym materiale. Dlatego też, 
jeżeli możliwe jest przeznaczenie czterech tygodni na wy-
konanie testu Oddy’ego, warto zdecydować się na prze-
prowadzenie pierwszego z opisanych testów. Test Beilste-
ina umożliwia wykluczenie partii próbek z konieczności 
przeprowadzania dalszych testów ze względu na krótki 
czas otrzymania informacji o dyskwalifikacji niektórych 
materiałów.

Praktyka muzealna – odpowiednie i nieod-
powiednie materiały do przechowywania 
i ekspozycji zabytków 

Częstokroć w zbiorach archeologicznych przechowywa-
nych w magazynach muzealnych i innych placówkach 
badawczych znajdują się zabytki zapakowane kilkanaście 

5  CCI Notes, 17/1: 1–2 http://publications.gc.ca/collections/collec-
tion_2011/pc-ch/NM95–57–17–1–1993-eng.pdf.

Materiały służące do przechowywania zabytków
Niezalecane Zalecane

• torebki i koperty papierowe 
- papier może być mocno zakwaszony albo bielony chlorem

- utrudniają wizualną inspekcję przechowywanego weń materiału 
zabytkowego

• woreczki strunowe wykonane z folii polietylenowej – podziurko-
wane, by uniknąć kondensacji wilgoci w obrębie woreczka

• koperty wykonane z Tyveku 

• wata bawełniana, papier toaletowy/ręczniki papierowe, papier 
gazetowy służące do wyściełania pudełek z zabytkami, owijania 

zabytków
- wata pozostawia włókienka na zabytku, wymienione wyżej papiery 
są nietrwałe i zawierają wiele zanieczyszczeń, papiery gazetowe są 
bardzo kwasowe ze względu na dużą zawartość ścieru drzewnego

• cienki papier bezkwasowy zgnieciony i pozwijany w niewielkie 
„poduszki”, włóknina poliestrowa w plastikowych bądź muśli-
nowych woreczkach są doskonałym sposobem na wyścielenie 

pudełek i unieruchomienie zabytków w ich obrębie

• pianki z PCV (wydzielają związki chloru), pianki nasączane 
związkami opóźniającymi palenie albo antystatycznymi, pianki  

poliueratanowe (PU)

• do tworzenia wkładek – gniazd unieruchamiających delikatne 
zabytki w obrębie opakowania rekomendowane są pianki z bia-
łego, niebarwionego polietylenu (PE). Odpowiednie są zarówno 
pianki typu Ethafoam, jak również pianki o delikatnej teksturze z 

sieciowanego polietylenu typu Plastazote
• pianki wykonywane z polistyrenu oraz polipropylenu

• folia bąbelkowa polietylenowa – może być używana do wypeł-
niania pudełek, zabezpieczania zabytków na czas transportu

• pudełka kartonowe kwasowe, np. pudełka po butach,  
papierze do xero, itp.

• pudła bezkwasowe archiwalnej jakości, pudła wykonane z kana-
likowych płyt polipropylenowych, szczelne pudełka wykonane 

z polietylenu o dużej gęstości (HDPE), pudełka wykonane z 
polipropylenu (PP)

• folie celulozowe typu „celofan” ze względu  
na niestabilność chemiczną

• przejrzyste folie poliestrowe typu Mylar, albo Melinex – świetne 
do pakowania fragmentów tkanin archeologicznych w formie 

folderów, lub ich enkapsulacji w ramkach z tektury bezkwasowej

Ryc. 1. Schemat urządzenia do przeprowadzenia testu 
Oddy’ego (oprac. K. Bernaciak)
Fig. 1. Diagram of the device for carrying out the Oddy’s 
test (designed by K. Bernaciak)

Tabela 2. Materiały, które nie powinny być stosowane do przechowywania zabytków archeologicznych i ich zalecane odpo-
wiedniki (oprac. K. Bernaciak)
Table 2. Materials that should not be used to store archaeological finds and their recommended counterparts (compiled  
by K. Bernaciak)
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lat temu. Nierzadko wykorzystywane były wówczas nie-
odpowiednie materiały pakowe, które nie są związane 
ze specyfiką zabezpieczanych zabiorów, ani warunków 
panujących w miejscu składowania. Owocuje to często 
przyspieszonymi procesami destrukcji zabytków.

W tabeli 2 wymieniono materiały pakowe, których 
powinno się unikać w praktyce muzealnej oraz ich od-
powiedniki, zapewniające bezpieczne przechowywanie 
zbiorów.

Podsumowując, najbezpieczniejszymi materiałami 
do przechowywania zabytków są: polietylen (PE), poli-
propylen (PP), polistyren (PS), materiały akrylowe (np. 
Perspex), folie z czystego poliestru (PET). Natomiast ma-
teriały pochodzenia organicznego: papiery czy tkaniny, 
powinny być bezkwasowe, niebielone, niebarwione.

Podsumowanie

Do dobrej praktyki magazynowania zbiorów muzealnych 
powinno wejść testowanie stosowanych materiałów pa-
kowych, wystawienniczych i służących do konserwacji, 
pod względem ich przydatności do użycia w kontakcie 
z zabytkami. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na ko-
nieczność poszukiwania dostawców tychże materiałów, 
spoza oferty dostawców oferujących typowy asorty-
ment. Często materiały czyste chemicznie można znaleźć 

w ofertach lokalnych przedsiębiorców, którzy produkują 
np. pianki dla przemysłu meblarskiego czy budowlanego 
(np. chemicznie czysta biała pianka polietylenowa stoso-
wana pod panele podłogowe). Pozwala to na pozyskanie 
materiałów w korzystnej cenie, nieodbiegających stan-
dardem jakości od tych specjalistycznych, co wykazuje 
test Oddy’ego. 

Autorka niniejszego tekstu pragnie zwrócić uwagę 
na konieczność podjęcia współpracy pomiędzy instytu-
cjami zajmującymi się przechowywaniem zbiorów ar-
cheologicznych, w celu wymiany informacji dotyczących 
używanych materiałów. Ponadto warto podjąć działania 
umożliwiające stworzenie platformy wymiany myśli i do-
świadczeń związanych również z przekazywaniem i po-
równywaniem wyników wyżej opisanych testów. Wzorem 
podobnej listy może być ta opublikowana na stronach in-
ternetowych The British Museum, na której przedstawio-
no wyniki szerokiego spektrum sprawdzonych materia-
łów6. Ponadto korzystne wydaje się również stworzenie 
wspólnej listy sprawdzonych dostawców i producentów. 
Skutkiem takiej kooperacji mogłaby być nie tylko widocz-
na poprawa standardów przechowywania zbiorów, ale 
również znaczące oszczędności dla instytucji muzealnych.

6  British Museum, Internet: http://www.britishmuseum.org/re-
search/publications/research_publications_series/2004/selec-
tion_of_materials.aspx.

Rimmer, M., Thickett, D., Watkinson, D., Ganiaris, H. 
2013.  Guidelines for storage and display of archaeological 

metalwork. Swindon: English Heritage.
Thickett, D. i L.R. Lee 
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111. London: British Museum Press.
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ZnaleZisKa archeologicZne: problemy konserwacji, inwentaryzacji i przechowywania

Katarzyna Bernaciak

Morbum evitare quam curare facilius est – materials used for the storage of archaeological 
artefacts: criterions of choice, testing, practical use

Summary

The choice of the materials suitable for the storage or display of 
the archaeological artefacts is a crucial element of the optimi-
sation of the storage process. Such materials should be chosen 
accordingly to the requirements of the specific artefact being 
stored or displayed when using them. The important factors 
that need to be taken into account while choosing storage ma-
terials are whether they are chemically inert, their durability 
and suitability for long storage, and their compatibility with the 

stored artefacts. The materials chosen accordingly with these 
factors can be considered as having archival quality. The choice 
of materials safe for use with archaeological artefacts and the 
most popular methods of testing of the materials are presented 
in the article.

Translated by Katarzyna Bernaciak
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