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Vážení kolegové,

po čtyřleté přestávce měli muzejní konzervátoři

n restaurátoři opět příležitost setkat se na celonárodním
seminári s prodiskutovat otázky týkající se ochrany našeho

pa'.vát!:ovóho for-cVa, Seminář s ná?A'era. Kove metody muzejní

koncí&rvace usporáuolo Středočeské museum v Roztokách u Pra-

hy vo spolupráci G ífárcdníia technickým muzeem a s Odbornou

e'tcupinou příro^orědců-konservátorů kulturních památek, kte-

rá působí při MV ČSVTS v Prase. Toto odborné setkání se

konalo ve dnech 7.-9. září 19S7 v prostorách Vysoké školy

cherrieko-tcchKologické v Praze a bylo věnováno 30, výročí

založení Středočeského muzea.

Samotné pořadatele velmi překvapil nebývalý zájem

p tňnto csrainář, který zřejmě vyplynul z nedostatku podob-

ných oetkání pořádaných 3 cílem umožnit co nejširšímu poč-

tu muzejních pracovníků sejít se nad obsáhlou problematikou

muzejní konzervace. Seminář zcela záměrně nebyl orientován

monotematicky a rovněž účast na něm nebyla limitována pří-

slušností ke konzervátorské Či restaurátorské profesí.

Snahou organizátorů bylo umožnit co nejširší setkání všech,

kteří se svou činností jakýmkoliv způsobem dotýkají otázek

konzervace kulturních památek. Cíleni semináři* pak bylo

podchytit tvůrčí zájem odborníků různých profesí o proble-

matiku ochrany památek a napomoci obohacení metodiky kon-

zervátorské práce o nejnovější poznatky současné vědy a

techniky.

Seminář) s jehož přednáškami se nyní setkáváte i v tiš-

těné forraš, byl zatím největší akcí, kterou Středočeské

muzeum pořádalo. Z původně plánovaných 80 účastníků vzrostl

počet přihlášených až na 230. Tato skutečnost se projevila

jak v nutnosti změnit původně plánované míato konání se-

mináře, tak i posunutí jeho termínu na začátek září. Velké

množství zájemců o účast na semináři nás rovněž přinutilo

požádat o spolupráci již zmíněné organizace, bez jejichž

pomoci by toto setkání nebylo možné. Chtěli bychom alespoň

touto formou poděkovat všem, kteří se zasloužili o úspěšný



průběh semináře stejně jako autorúra příslovku, k t e ř í +.f-.V:
aktivním způsobení napomohli dalšímu Kky.o.i..ií:"ifiv<<-o' i:cn-
zervátorské a restaurátorské práce u náoe

Orgcxiizační výbor



ZA DALŠÍ ZKVALITŇOVANÍ PRÍCE KONZERVÁTOR?; A

RESTAURSTORQ

RSDr. Václav Vlček

náměstek řtiditolo Národního technického muzea

Při rozpracovávání závěrů XVII. sjezdu Komunistic-

ké strany Československa jsou v popředí zájmu úkoly

vědeckotechnického rozvoje, ekonomické a efektivní

hospodaření na všech use ích národního hospodářství

a kultury.

Nedílnou součástí politického a ekonomického progra-

mu socialistické výstavby je ochrana a správa národního

kulturního majetku, efektivního využívání národního,

demokratického a revolučního dědictví k tvorbě socialis-

tické kultury, k upevňování společenského vědomí a so-

cialistických společenských vztahů.

Vztah k historii, osvojování si výsledků vědeckého

poznávání vývoje přírody, člověka společnosti, má zpět-

ný význam pro rozvoj přírodních, technických i společen-

ských věd. Ve své podstatě ovlivňuje kvality subjektiv-

ního činitele, člověka, jeho třídně politické a morální

postoje, vztah k hodnotám a společenské praxi.

Ochrana a správa národního kulturního majetku je

podmíněna objektivními zákonitostmi socialistické výstav-

by, které mají odraz v právním, ekonomickém a politickém

programu výstavby státu.

V Československu od roku 1945 se důsledně realizuje

program vědecky a třídně politicky pojaté kulturní poli-

tiky, program, jehož nedílnou součástí jsou úkoly státní

památkové péče, archivnictví, muzejnictví, ochrana přído-

dy a životního prostředí. Kulturně politický program je

zabezpečován ekonomicky, výstavbou bohatě strukturované

institucionální a kádrové základny.
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československo, kvalitou a rozsahem kulturních

íiodnci, je svatovou velmocí. Problematika státní památko-

vé pJčc, echran/ a správy národního kulturního bohatství

je problematikou nejen kulturně politickou, ale i vědec-

kou, technickou, technologickou, ekonomickou, právní a

kádrovou. Je- komplexem národohospodářská r-roblematiky,

ktpr^ se Fvstematicky vyvíjí v souvislosti a vazbě na

nevó ::cl i ti c-ké, V^CÍPCVP, vědeckotechnické podmínky a
V-V'~"T '"í čí t k V .

Vóílockotechnicky rozvoj zcela podstatně ovlivňuje

obsah, formy, metody a prostředky práce v oblasti státní

v-iirví t kov c peče. Předmětem zájmu není již jen historie,

ale dokiauv dokumentující socialistinkou současnost,

v•.-.•• 1 -:;-.-; civr^išíini a náručne^áími ví^oly, ob jektivnír.ii po-

ír:ľ!̂ .ir.: cinejkr.. "••" pr^s !.<itiic oviivňo'"ánri n.lS kulturní

íiontr..

v .-=,v̂í-r'~.v- l-.ulturr.í politiky má důležité poslání po-

vol.i.-M konzervátorů a restaurátorů. Význam společenského

poslaní těchto profesních oborů je především v tom, že

zabezpečují hmotné nositele kulturních hodnot.

Mají-lx se kulturní hodnoty stát společensky užit-

noL, o-Inotou, musí být zachovány ve své původní, maxi--

r.S"::>'•-• prvotní podobě. Musí být ochráněny tak, aby slou-

ii:ly dlouhodobé, aby jejich vypovídající, informační

sc:'.o::nos:, byla zachována pro generace následující.

Kulturní hodnotou může být originál, v mimořádném

; ::r-ac:e i vysoce kvalitně provedená kopie, a to za před-

;..'.)•:••. latiu, že originál nebyl zachován.

Prvotním předpokladem záchrany, ochrany a správy

r .J I •„ srních hodnot je tedy zabezpečení materiální podsta-

vy ;..:•• •(•Tmi-tu. Pokud předmět, kulturní hodnota, není

c.".;;.ov.'čajícírn 2púsobem konzervována, pokud nejsou res-

;...•'-:t.ovŕíny specifické vlastnosti materiálu, který je no-



sitelem kulturní hodnoty, potom jsou dány předpoklady

k poškozováni a fyzické likvidaci kulturní, hodnoty

předmětu. Bez hmotného nositele přestává kulturní

hodnota plnit společensky užitné" funkce.

2 kulturně politického a ekonomicko právního

hlediska má konzervátorská a restaurátorská činnost pr-

vořadé postavení v systému a správy ochrany a správy

národního majetku.

Výsledky této činnosti podmiňují kvalitu ochrany

a správy národního majetku. Dokumentují vztah společ-

nosti k hodnotám vytvořenými předcházejícími generacemi.

Vypovídají o pochopení a vztahu společnosti k hodnotám

historickým i současným.

Konzervátorská a restaurátorská problematika je

komplexní interdisciplinární vědeckotechnickou a ideově

politickou činností, která podstatně ovlivňuje výsledky

plnění kulturně politického programu společnosti.

Problematika konzervátorské práce tvoří nedílnou

součást obecně pojatého vědeckého úkolu ochrany materiá-

lů, který má pro národní hospodářství mimořádně velký

význam. Není pouze problémem národním, ale má dnes celo-

světovou platnost. Aplikace tíkolů ve spojení s činností

restaurátorskou má význam přtAevším pro:

1. archivy

a to na všech stupních správního řízení /státní, vě-

decké, podnikové/,

2. knihovny

a to především vědecké, které obhospodařují historic-

ké tisky a dokumenty mimořádných hodnot,

3. muzea a galerie

které soustřečlují hodnoty z oborů přírodních., tech-

nických a společenských věd, z oborů umění, sbírkové

muzejní fondy od dob nejstarších až po socialistic-

kou výstavbu,
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4. státní památkovou péči

ňúe pronlematika ochrany a správy národního majetku

je nejsložitější a váže v sobě ochranu a správu

movitých i nemovitých památek, materiálů a fondů

archívních, knižních, muzejních a gelerijních/

5. státní orgány

které odpovídají za realizaci kulturní politiky, za

ochranu a správu národního kulturního majetku, a to

ve smyslu obecných i specifických zákonů a nařízení,

6. vědecké instituce

které jsou výkonným pracovištěm akademií věd, vyso-

kých škol, výzkumných a vývojových pracovišt.

Komplexnost konzervátorové prár.p a restaurátorské

činnosti je dále v systémovém uspořádání a jednotném

říjení, ve sféře investiční politiky při výstavbě a vy-

bavení depozitářů, Iďuoratoří a dalších specializovaných

iiracovišE, v oblasti výchovy, vzdělávání a rozmisťování

pracovníků v souladu s hodnotovým systémem národního

kulturního majetku.

Vědeckotechnický rozvoj, mimořádná a nezastupitel-

ná hodnota jednotlivých částí národního kulturního ma-

jetku vyžadují, aby konzervátorská a restaurátorská

činnosti byla založena na:

01. vysoké a odborné kvalifikaci, na využívání

výsledků soudobé vědy a techniky při ochraně a správě

kulturních hodnot. Vyžaduje schopnost kvalifikovaně roz-

hodovat o metodách práce, o použití konzervačních a ji-

ných prostředků tak, aby konečným výsledkem bylo zacho-

vání hodnoty, její další zhodnocení pro potřeby společ-

nosti. Předpokládá znalost práce s vědeckotechnickou

literaturou, tvůrčím způsobem zpracovávat získané

zkušenosti a aplikovat je v další tvůrčí činnosti.



02. úzké součinnosti vědců, techniků v rámci resor-

tu, ale i estntních odvětvi národního hospodářství, vě-

dy, techniky a průmyslu. Vyžaduje spolupráci s rámci

státním i mezinárodním,

03. výstavbě materiálne technické základny tak, aby

byly komplexně vytvářeny podmínky pro vědecky pojatou

ochranu a správu národního kulturního majetku, a to

včetně využití výpočetní techniky, moderního skladového

systému ochrany materiálů.

04. vybudování jednotného systému výchovy a vzdělá-

vání konzervátorů a restaurátorů v souladu se svetovým

trendem, zabezpečujícím potřeby základní, střední a vyso-

koškolské i vědecké výchovy podle potřeb teorie a praxe

socialistické výstavby.

05. kvalifikovaném vědeckotechnickém informačním

systému, na vybudování a využívání databank, na propra-

covanosti zásad výměny zkušeností formou účasti na mezi-

národních seminářích a konferencích, na výměně publika-

cí/ systému stáží a pracovních studijních zájezdů. Na

dzké spolupráce s UNESCO a ICQM, ICOMOS a dalšími

organizacemi.

Je pozitivní skutečnosti, že československá státní

památková péče, archivnictví, muzejnictví, činnost

konzervatorská a restaurátorská, dosáhla značných iSspě-

chů. Dokladem jsou archivní soubor, archeologické re-

zervace, historické městské aglomerace, stav národních

kulturních památek, souborů kulturních hodnot uložených

v archivech, vědeckých knihovnách, muzeích, galeriích,

hradech a zámcích. Touto činností si československo

získalo autoritu u orgánů UNESCO a dalších světových

institucí a organizaci.

Přes nesporné Úspěchy v této oblasti společenské

praxe jsou pro další, zkvalitňování práce značné rezervy.

Je třeba kritického pohledu na problematiku ochrany
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a správy národního kulturního majetku, na kvalitu

systému profes/ konzervátor a restaurátor, tví otázky

dodavatelsko—odběratel s kých \'2tahů, a a úroveň rmtoriál-

r.:- technického zásobování, na syř, tór. výchovy, vydělá-

vání a odměňování pracovníků ?. hlodir,kr: h o ť! n •">!-., so kte-

rými se pracuj o a které jsem pro spol rč non t zachrar.ová-

ny.

V současí)-' době,. Väy sa kriticky hodnotí problema-

tika Jiospoclářr>kého mfich;inisnvu a jsou stanoveny z í sány

urychleného rozvoje a přestavby národního hospodářství,

jsou ře.Šony i otázky dalMho zkvalitňování priro •konzer-

vátoru a restaurátorů, rř i právu j e se m a t r. r i ái ,- který by

tnt-n nmM:"'P.sí-iku řp.šil kcatioloxně a ^o".hodohG, r ví-

hledem ňn roku 2000.

Minjsterstvo kultury ČSR stranicVÁ a díO ši státní

orgány, věnují problerri.hticé acátní ochrany kulturních

hodnot velkou pozornost. Vytvářejí dostatečný prostor

K icoťjji vot:̂ ..-u íiava^u^ii uKulUi

Doklädeiú náročnějších přístupů k problematice

konzervátorské a restaurátorské práce je i tento semi-

nár, který byl uspořádán ve vzájemné spolupráci Národ-

ního technického muzea, Středočeského muzea v Roztokách

a Odborné skupiny přírodovědců konzervátorů Českoslo-

venské vědeckotechnické společnosti při městském výboru

v Praze.

Uspořádání tohoto semináře lze označit pojmem

"historický". Je pořádán v posluchárně Vysoko školy

chemicko-technologické a pod její patronací. Proble-.a-

tika přednášek a struktura posluchačů plně potvrzuje,

že konaervátorská a res- L aura tor ská práce je interdir,--

eipl i-'',áľ ní, že zasahuje do široké škály vědních, tech-

nických, uměleckých a průmyslových oborů. Dokumentuje

společenskou potřebu vý::'-r-"'r,y /'.uš. ••.estí a prezentace.:

výsledků práce v tc:rto oberu. Je Cokladem to!;O, že

zájem .odborníků o í.-vy^cání vcJtcke kvalifikace s tál R
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ros-; to. Tí;.'; jsou d.lny .:<;í. 1 ndaí predpoklady pro postupné

naplňovaní i-rograuui XV^T. sjo",au KSČ ve síére konzerva-

torské a riiístaurátorHkó- práce,

V roce 1988 budeme c.viavovut 40. výročí únorových

událou ti . li u děrní.: rci.InoL.it vy z 1 celky práce, kterých bylo

dosa2cno na všech 'JÍ3ecích ,-.;oci •"•.';. i.;; ticko výstavby. ?ři-

poiuonorai: si i 40, výročí sjoxůu r.árociiií kultury, který

dal podnet k nov*-' ceate kultivy. Je pozitivní skuteč-

ností, 2e i ve sfóře konzervátorské a restaurácorské

činnosti bude vykazovat zlar a úspěchy. Věříme, že se

neburlcrno pcuae ohlížet do minulosti, ale především si

vytýčíme další nové a náročnější dkoly tak, aby podíl

naší práce přispěl k úspěchům budování, socialismu.
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VÝZNAM VÝZKUMU V OBORU KONZERVACE A RESTAUROVÁNÍ

SBÍRKOVÝCH PŘEPMĚTÚ

Ludvík Loses

Péče o cenný fond movitých památek a sbírkových

předmětů muzeí a galerií, které jsou dnes nikoli ne-

podstatnou součástí národního kulturního dědictví, ale

také i národního majetku, vyžaduje stále kvalifikova-

nější, náročnější a samozřejmě také nákladnější postu-

py. Trvale se zhoršující ekologické podmínky činí v řa-

dě rřípadů dosavadní metody a techniky konzervačních

zásahů málo účinnými. Již dávno nemůžeme vystačit s me-

todami pouhé pasivní ochrany tak často založenými jen

na empirii, současná doba vyžaduje mnohem sofistikova-

nější přístupy - takové, které by byly v současných

podmínkách nejen, maximálně dčinné /měřeno faktorem ča-

su/, ale také z hlediska našich reálných možností ra-

cionální a ekonomické.

Od doby zakladatelů přírodovědného zkoumání pamá-

tek K aprotha a Pearsona, kteří vystoupili se svými

pracemi již na konci 18. století se původně jen příle-

žitostné a nesystematické aplikace poznatků přírodních

věd staly nezbytností a pomohly tak konstituovat obor

konzervace a restaurování, kterému vtiskly od počátku

výrazný multidisciplinární charakter. Nebudeme si

zastírat, že vývoj tohoto oboru byl nerovnoměrný a ply-

nulým se stal v podstatě až v poválečných letech.

Extensivní povaha tohoto vývoje však poznamenala done-

dávna celý obor výraznou roztříštěností, projevující

se zejména neblahým rozptýlením prostředků a kapacit,

potřebných jak JC řešení základních problémů, tak i dal-

šímu perspektivnímu rozvoji. Právě pro rozvoj oboru je

základním předpokladem nejen materiálnětechn.t.cká zá-

kladna, ale také systematická a koordinované vědecko-
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vý .íknnn.á řinnoav.. Ta jo;, podle mého sovou tak ó jistým

př ť -lil- ••• i-, -jak r.a součusnélio stavu by bylo jiioSné od-

slrfiP.it oy.t.onsiv:-. ŕ povahu daläího vývoje a vytvořit bá-

zi pro jc.ho uceleno metodicko řízení. Vo-dcckovýukiunnou

činnost je ovšein třeba v souladu s celou problematikou

pojímat důsledně komplexně. Je totiž třeba mít neustá-

le na paměti, í e jak přírodovědný výzkum, tak i v]as':ní

obor konzervace ::• restaurování slouží ve svém % JklaOn rru

poslání společenskovědním oborům- Musí s nimi spolupra-

covat, vycházet z nich a respektovat jejich teoreticko

postuláty. Samozřejmě, že svými výsledky koriguje a

bude korigovat a také rozšiřovat jejich poznatky nebo

hypotézy. Přírodovědný výzkum v úzkém spojení s nraóno-

vědnými obory však může sehrát významnou úlohu v tak

specifické a praktické oblasti jako je znalectví. Zna-

lectví je obor aplikované uměnovědy, který není bohužel

u nás příliš rozvíjen. Má výrazný multidiscipiinární

charakter a opírá se o technologické a materiálové poz-

nání historického nebo uměleckého artefaktu. Znalectví

nemusí být nutně spojeno s obchodem starožitnostmi, i

když pochopitelně v něm se nejvíce uplatňuje. Slouží

však taképrávním a fiskálním účelům stejně dobře jako

vědě samotné. Nicméně toto praktické spojení exaktních

a humanitních oborů by mělo nalézt co nejdříve místo

v učebních plánech příslušných vysokých škol stejně

jako v plánech práce ústředních institucí. Zde vidím

jednu zvýznamných perspektiv uplatnění přírodovědných

oborů ve společenskovědní praxi, zde vidím také uplat-

nění realizačních výstupů vědeckovýzkumné činnosti ve

směru materiálně technického poznání památek a sbírko-

vých předmětů. Konec konců toto poznání je determinu-

jícím bodem k volbě metod konzervace a restaurování.

V této poloze a s hlediska převažujícího společensko-

vědního uplatnění poznatků přestává mít takový výzkum
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jen aplikační charakter a stává se výzkumem ---.ákladním.

Bohužel význam takového komplexního poje Li vědecko-

výzkumné či.nnossti zůstává stále v celé uačí oblasti

teoreticky u::návir.ýrn, :,le prakticky m:ílo docokovaným

řt-íkt.em. Zcela j au ne o tom hovoří hodinové kapacity i

finá:.iní dotace jednotlivých řešitelských pracovišť.

Jistě, v kulturní osvětových zařízeních nebyly ještě

znělci noir.'u.ilísovdrty požadavky výzkumné činnosti a takí

pŕísluírs-í spolech.;.skovední obory si také ještě nezvyk-

ly ÍJC O výsledky technologických zkoumání opírat a tedy

je vyžadovat. Existuje také raiu.i."ium potřebně vybavených

pracovišť a. konečně existuje zatím i málo specialistů

s potřebnou multidisciplinární orientací. Nepodařilo

se dosud vnést do zaměření jednotlivých pracovišť

potřebnou systematičnost a zacílenost. Nevytváříme za-

tím plně fungující oborové informační systémy, nevytvá-

říme zatím systematické datavanky analytických údajů

o historických materiálech, aE již jde o dendrochróno-

logické. kalendáře, pigmenty, textilní vlákna a vazby a

jiné. Některé zárodky databank, např. analýz kovů nebo

omítek či keramiky zůstaly fragmenty, závislými na ini-

ciativě a možnostech jednotlivých badatelů. Přes to

však dosavadní vývoj ukázal, jak nesmírně prospěšná je

realizace společně pojatých výzkumných programů, např.

formou resortních úkolů. Ukazuje se možnost spojení

celé řady řešitelských pracovišE bez ohledu na jejich

velikost na společném výzkumném programu. Ukazuje se

také nezbytný;?., aby se na vědeckovýzkumných programech

oboru podílela více než dosud výzkumná základna ostat-

ních odvětví národního hospodářství, především ve sme-

ru iozšíx.ř.ní ľnoŽi.L-älj. materiálových a technických zdro-

j'l. Lae řl pioto jen přít, aby se na vědeckovýzkumné

c.:..ios ti •/ oboru konzervace a restaurování podílelo

s:ale více pracovišE, především muzeí a galerií a to
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bez ohledu na velikost nebo předpoklady. Jde přece ta-

ké o prosazování výsledků do praxe, o objektivní kri-

tickou odezvu na výsledky výzkumné činnosti. Jen tako-

vou spoluprací je možné zajistit další rozvoj oboru.
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PŘÍRODNÍ VfiDY, PŘÍRODOVĚDNÍ VÝZKUM A RESTAUROVÁNÍ A

KONZERVOVÁNÍ PAMÁTEK

Jiří Zelinger, Petr Kotlík

Laboratoř chornio restaurování uměleckých děl, Vysoká

škola chemicko-technologická, Praha

Často se v současné době mluví o pronikání přírod-

ních věd do restaurován.! a. konzervování uměleckých pa-

mátek a historických objektů či předmětů. Přesnější

však je hovořit o pomoci chemie, fyziky, biologie atd.

konzervátorům a restaurátorům v jejich.práci. Tento

jev není nový. Již v roce 19 31 se sešla v Říme meziná-

rodní konference o aplikaci vědeckých metod při zkoumá-

ní a konzervaci umeleckých děl. V padesátých letech

vyšla ve Velké Britanii známá kniha H.J. Plenderleitha

"Konzervace starožitností a uměleckých děl", v níž

autor využívá poznatků anorganické i organické chemie

a naprosto se nevyhýbá chemické problematice.

Přibližně ve stejné době publikoval prvně svoji

známou knihu "Technika malby" i B. Slánský. O jejím

významu pro vývoj restaurátorských technik u nás i ve

světě není sporu. Zcela programově v ní autor ukázal

např. využití ve své době dostupných instrumentálních

metod přifyzikálním a chemickém průzkumu obrazů. Kni-

ha rovněž obsahuje vybrané analytické důkazy nejběžněj-

ších pojítek a pigmentů barevné vrstvy apod. Jednoznač-

ně z této publikace plyne význam přikládaný přírodním

vědám, jako pomocníku restaurátora.

Zmíněný vývoj neprobíhá samozřejmě jen u nás. Je

známo, že i ve světě se spolupráce chemiků, fyziků a

dalších přírodovědců s konzervátory a restaurátory ne-

ustále rozšiřuje. Příklady můžeme najít v Polsku, So-

větském svazu, Maäarsku, NDR i v Itálii, Francii, Ho-

landsku, USA a dalších zemích. V nedávné době se ko-
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pracovišti.

Objevuje se otáxk.n, proč k tr, < vyv.T_K .Zo-' '-.:•:'.

Důvodu je několik. Míní so, bohův:-:! v'" /-"''"o.. ' iio • :•' U^j

prostředí, jemuž jsou památky vysl-wov.j, a ío n c j •:-.'•.

v ext <?ť i <-' r"" ,- ale často i v mu;:ř? fch a galeriích. Ľ::, TÚ

vyráběny nové materiály., které jo ;r,oKno pri r •.; K t n i u" o ••

vání využít a objevují se i noví jvr_-1 o ci y f ktorč n;o'\ou

detailněji popcat stav ošetřovaného objektu. V tdvO

souvislosti mnozí konxfrrvátoři a restaurátoři poclCují

npdnstaf.ffk znalostí chemických pochodů, metod i vlast-

ností materiálů. Je <ž~ela pochopitelné 70 Mfidají

pomoc u odborníků skolených v daném oboru - chémii.

fyzice, biologii apoci.

Z hlediska vztahu k přírodním vědám lze konzervá-

tory 3. rc-V^TÍtcry rozdělit do tří skupin. Ukazují to

zkušenosti domácí i zahraniční, jak plyne z článku uve-

řejněného v 1. čísle časopisu Museum, ročník 1982,

který vydává UNESCO.

Část konzervátorů a restaurátorů považuje ze své-

ho pohledu přírodní vědy za neužitečné až zbytečné a

činnost přírodovědců za komplikování své vlastní prá-

ce. Jejich častým argumentem je tvrzení, že "dříve se

to také nedělalo a konzervovalo a restaurovalo se".

Proč používat nové materiály, když máme tradiční, pří-

rodní, se kterými jsou dlouhodobé zkušenosti.

Druhá část restaurátorů a konzervátorů, uznává

význam přírodních věd a naopak považuje přírodovědce,

zvláště chemiky, za kouzelníky, kteří dokáží nevídané

zázraky. Představují si, že je jen otázkou času a pí-

le, kdy chemik vymyslí jednoduchý univerzálně působí-

cí prostředek, nejlépe ve spreji, který vyčistí vše,
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rrc r••--,.• .2 V;:J:,L: konservátorů či restaurátorů a

yií r-,'i-i;V<.'.., •:(• •; c r. o j ó a it::: i tě jší skupina třetí, objektiv-

ně uvažující prd-'ovníci, kteří jsou si vědomi jak výz-

namu, nak i možností přírodních věd. Snaží se využít

z nabízené pomoci přírodních věd pro svoji práci co

nejvíce, ale uznávají, že chemické, fyzikálně chemic-

ké, fyzikální apod. problémy restaurování a konzervo-

vání mohou být stejně složité, jako problémy umělecké.

Tak jako umělec-ou část restaurátorského zásahu je

nutno podřídit estetickým a umělecko-historickým záko-

nům, technologickou část zase přírodovědným zákonitos-

tem.

Samozřejmě, že na někdy nepříliš dobrých vztazích

mezi konzervátory a restaurátory na jedné straně a che-

miky, fyziky, biology atd. na straně druhé, mohou mít

podíl viny i přírodovědci. Pokusme se shrnout vlastnos-

ti, které by např. chemikovi dávaly dobrý předpoklad

pro spoluprácí s restaurátorem či konzervátorsru.

Především by to měla být úcta k uměleckému objek-

tu jako k jedinečnému a nenahraditelnému dílu. Dále

vědomí faktu, že přírodní vědy jsou pouze r."'mocníkem

konzervátorovi a restaurátorovi, umožňujícím inu použít

co možná nejvhodnější technologie a materiály. S tím

souvisí poctivost a upřímnost přírodovědce pokud jde

o interpretaci výsledků metod průzkumu i o kvalitu a

životnost použitých materiálů.

Přírodovědec by měl formulovat výsledky své práce

jasně a srozumitelně s ohledem na potřeby restaurátorů

a konzervátoru.

To vsak předpokládá určité odborné terminologie

sron'.irnitelne pracovníkům z obou oblastí.

Konečně poslední, avšak ne nejméně důležitý je

požadavek vzáje:r::ého ohledu konservátorů či restaurá-
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torů a přírodovědců k menším znalostem v partnerově

oboru. Složitost konzervování a restaurování vyžaduje

teamovou práci odborníků školených v různých oborech

vědění, nebot při dnešním stavu není prakticky možné,

aby potřebné znalosti obsáhl jeden člověk.

Bylo by chybou, aby chemik považoval konzervátora

či restaurátora za méněcenného jen proto, že nezná

napír. chemický vzorec kyseliny linolenové. Ka druhé

straně však např. umělecké vzdělání restaurátorů je ne-

opravňuje k tomu, aby v oborech technologických či pří-

rodovědných, souvisejících s jejich praxí, byly .napros-

tými diletanty. Restaurátor nobo konzet-vátor by měl mít

určité základní přírodovědné znalosti, protože ]p.n ty

mu dovolují formulovat svoje poLfeby přírodovědci a zá-

roveň mu umožňují spolu s pirírodovědcein uvážit riziko

puu^iLýcu jvietou a prostředků. A je to právě restaurá-

tor nebo konzervátor, který nese konečnou zodpovědnost

za vý.-ie^^V ?.4sshu.

Další zajímavou otázkou, které bych si chtěl všim-

nout, je otázka potřeby přírodovědného výzkumu konzer-

vace památek. Dle mého názoru je tento výzkum naprosto

nutný, nebot je základním zdrojem odborných znalostí

pro konzervátorskou praxi. I v tom případě, kdy infor-

mace o nových metodách, materiálech atp. byly získány

studiem zahraniční literatury, je nutno je ověřit

v našich podmínkách a to ve výzkumu. Je to mimo jiné i

z toho důvodu, že většinou nejsou k dispozici stejné

materiály, např. polymerní a je třeba hledat jejich

československé ekvivalenty. Je nevhodné a často i pro

památku nebezpečné, když nové polymerní materiály za-

vádí do praxe konzervátor či restaurátor bez hlubší

znalosti polymerní či koloidní chemie. Je to z toho

důvodu, že nezná všechny souvislosti a může se ve vol-

bě zmýlit a tak poškodit památku. Situace je dále kom-

plikována tím, že mnohé materiály mohou vyhovět bez-

r - » - - ' , • • /• - • ( " * • > K'' •• " * ' I '* ' '
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prostředně po aplikaci, ale jejich selhání íivaže nastat

později./ po působení světla, kyslíku, vlhkouti, mikro-

organizmů atp. Tyto velmi složité deyradační deje je

možno opět ře£it jedině na příslušně vybavených výzkum-

ných pracovištích.

Často jo disskutováno ot.ízk.-a, zda výzk.i.n v oblasti

konzervaci- pamáLck má základní m:bo aplikovaný chairak-

ter. Domnívám se, že tato otázka není podstatná. V pře-

vážné většině případů tohoto přírodovědného výzkumu se

jedna o rozvinutí metod, např. analytických či použití

materiálů, které se osvědčily v jiné výzkumné £i prů-

myslové oblasti.

Podstatné však při hodnocení výzkumu v oblasti

konzervace pajnátek je, zda je prováděn na přístrojích,

které mají úroveň alespoň přibližně odpovídající sveto-

vému stavu a zda jej řeší pracovníci, příp. tým pra-

covníků, který má požadované odborné znalosti a zkuše-

nosti a který má i hluboký zájem, chcete-li nadšení,

dané problémy zvládnout. Jinak řečeno, není významné,

zda výzkum byl zařazen jako základní či aplikovaný,

ale podstatné je, zda problémy byly vyřeřeny na vysoké

odborné úrovni se získáním nových poznatků a dále zda

se získané výsledky podaří efektivně převést do kon-

zervátorťké praxe.

Je zřejmé, že významnou roli při hodnocení a dal-

ším rozvoji výzkumu hrají a budou hrát i oponentní ří-

zení. Za oponenty by měli být voleni pouze pracovníci

s vysokými odbornými znalostmi a zcela nezávislí, a to

je velmi důležité, na řešícím pracovišti.

Zamysleme se nyní nad tím, za jakých podmínek by

bylo možné efektivně převádět výsledky přírodovědného

výzkumu do konzeryátorské praxe.

1/ Především je nutné, aby pracoviště, která se zabý-

vají přírodovědným vý2kumein v oblasti konzervace

památek především ta, která jsou mimo resort minis-
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.•;;. ;,. .•.b-'".r.3 •;•.-:• .-. hluboká rnaiost probílila , ;;ter:.

je- t1. ..'ÍJ;Í ;"(3£'.". ;:-?"!... ob.last konzervace pamáuck. Je

pr.Lrc.-u:ic, --v K >rev<-:dení do jraxe by .mely být na-

v:.-!::v3.".v :fi!< vva-iedky, o kterých řešitelský kolek-

tiv "-e r; a p.':-••:.. to pŕecvéoĽcn, Se spln' zcela požadavky

.jr.l.'.'.ačn̂  s;-;i'v. Tato podmínka by měla byt splnr.na i

ÓÍÍ cenu, že výzkum bude trvat delší dobu. Zásadní

nová řešení a přístupy většinou vyžadují určitý čas

a nelze je uspěchat. To platí zvláště pro oblast kon-

zervace památek, kde škody způsobené nevhodným zása-

hem mohou být nedozírné a často nevratné.

2, PoamínlíGii -áspěšiiého zavedení kvalit* M vně nových

poznatků do konzervátorské Si restaurátorské praxe

je, aby v této oblasti byli pracovníci s přírodověd-

nou kvalifikací srovnatelnou s pracovníky výzkumných

pracovišt. Tito pracovníci pak jsou schopni bez prů-

tahů přijímat poznatky výzkumu a na základě znalostí

konzervátorské praxe je převádět do realizační fáze.

V tomto směru by se měli např. uplatnit posluchači,

kteří studovali v Laboratoři chemie restaurování

uměleckých děl VSCHT. Není to však podmínkou, úkol

splní i absolventi jiných vysokých škol se solidním

přírodovědným vzděláním a s hlubokým zájmem o kultu-

ru obecně a o konzervaci památek zvláště.

3/ Mezi pracovníky výzkumu a pracovníky konzervátorské

praxe musí vzniknout osobní vztahy, které umožní bez

vážných problémů, bez podezírání atp. řešit všechny

problémy, které zákonitě vzniknou při zavádění no-

vých metod, materiálů atp. do praxe. Bez společného

zájmu na řešení problémů konzervátorské praxe novými

metodami, bude pronikání výsledků přírodovědného

výzkumu omezené nebo k němu vůbec nedojde.
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ní ;>"IIG<-Í Lky. Pľi br'-i'̂ 'in.' xinínon^c'1: l. .-: L.clvl by neraíla by't.

rî .jjVienuta i. ča:;!.o di.:.J.utoV''ftá ol/.'^ka i-i. aviäelnč vyuhá-

/cji'cího časopisu, kdo by se konzervátoři a rcstaurá-

toíl mohli .-ŤC-'-Tíiamovat s výsledky výzkair.u jednotlivých

laboratoří v oblasti technologie konzervace památek.

Je pravděpodobné, že aktivní část konzervátorů a res-

taurátorů by výsledky uveřejněné v časopise využila

ve své praxi a v případě rojasností by konzultovala

své problémy s pracovníky výzkumu. To by zákonitě ved-

lo postupně k zlepšení úrovně jejich práce a i k zvý-

šení znalostí v oblasti přírodních věd.
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ANALYTICKÁ CHEMIE A KONZERVACE MUZEJNÍCH SBÍREK

Jiř£ čejka

Výzkumná chemická laboratoř Přírodovědeckého muzea

Národního muzea v Praze

Vycházíme-^li z definice /statutu/ činnosti konzer^-

vátora vypracované komisí, konzervátorů Mezinárodní mu-

zejní rady /ICOM Committee for Conservation/, oficiálně

schválené touto radou a v plném znění publikované /ICCROM

1986; ICOM 1986/, diskutované u nás Bártou s přihlédnu-

tím k rozdílům významu pojmů konzervátor a restaurátor

v ČSSR a v zahraničí /Bárta 198Ú/, pak lze říci, že se

tato činnost v širších souvislostech skládá z vědeckých

a technických zkoušek /examination/, ochrany /preserva-

tion/ a konzervování /restaurování/ conservation/resto-

ration/ kulturních památek. Pro muzejního konzervátora

mají v podstatě základní význam všechny tyto činnosti

především se zřetelem na konzervaci sbírkových fondů.

Je pochopitelné, že činnost konzervátora předpokládá

jeho potřebné odborné znalosti /teoretické vědomosti i

manuální zručnost/ a nezbytnost týmové pr -ce, tj. spo-

lupráci konzervátora, přírodovědce a historika umění či

jiného odborného pracovníka zabývajícího se determinací,

katalogizací popříp. vědeckým zpracováním muzejních

sbírek.

Lhanier ä spolupracovníci /LAHANIER et al. 1986/

vědeckým a technickým zkouškám dávají název diagnóza

a upřesňuji: diagnóza vyžaduje technické a analytické

zkoumání sledovaného předmětu, Cílem tohoto zkoumání je

určení příčin a mechanismů poškození, změn ve vzhledu

a fyzikálních vlastnostech způsobených procesy stárnutí,

zjištění, které části předmětu jsou původní a které

dodatečným doplňkem. Základem této činnosti je analýza.
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Tyto problémy se do určité" míry překrývají s tfkoly

archeometrie, oboru, který původně vycházel z potřeb

archeologů, ale jehož význam je dnes daleko širší

/RIEDERER 1981; OLIN 1982/. Riederer /RIEDERER 1985/

uvádí jako hlavní tfkoly archeometrie materiálovou

analýzu, zkoumání, technologie, určení původu a stáří,

odvození hospodářské a společenské situace a souvislos-

ti a zkoumání pravosti kulturních památek. Zjednodušeně

řečeno, archeolog hledá odpovšä na otázky, z čeho byl

předmět či jeho fragment zhotoven, zda fragmenty patří

k témuž předmětu nebo jen k předmětu stejného typu,

odkud předmět pochází, jak, kdy, kde a proč byl zhotoven

a konečně kdo jej zhotovil /KNOLL 1976/. Všechny

tyto informace mohou být prospěšné při rozhodování o

způsobu konzervatorského zásahu. Záměrně se zde v těch-

to souvislostech nezmiňuji o archeologické prospekci,

na níž se svým způsobem v určitém rozsahu může podílet

i konzervátor a která byla informativně zpracována

např. v monografii Vaganova /VAGANOV 1984/. Konzerváto-

ra zajímají např. určení chemického složení korozních

vrstev nebo výkvětů na kameni, skle, keramice, kůži,

korozních vrstev na kovových předmětech, inkrustací na

vykopávkach, usazenin na povrchu nástěnných maleb, změ-

ny barvy na povrchu maleb atp. /LAHANI.ER et al. 1986/.

Hlubší znalost složení těchto materiálů může být nejen

dobrým vodítkem pro volbu správného konzervačního po-

stupu, ale může výrazně přispět k ochraně resp. záchra-

ně ošetřovaného předmětu. Jsem přesvědčen, že v mnoha

případech se dnes stává právě analýza nepostradatelným

pomocníkem konzervátora.

V širších souvislostech můžeme analytické metody

ve vztahu ke zkoumanému materiálu posuzovat z několika

hledisek:
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a/ destrukční a nedestrukční analýza

b/ elementárni a fázová analýza

c/ analýza anorganických a organických materiálů

Středem největši pozornosti jsou metody nedestrukční

analýzy, které lze provádět prakticky bez odběru vzorku

nebo je spotřeba vzorku minimální, takže zkoumaný před-

mět a jeho vypovídací- hodnota nejsou ohroženy. Naproti

tor. soužití destrukčních metod je vždy spojeno s od-

běrem většího množství vzorku, který je při vlastní

analýze zcela zničen. Analýza takových materiálů, které

jsou často velmi heterogenní /např. keramika/ je svým

způsobem náročná, protože vyžaduje správnou volbu a

přípravu průměrného vzorku. Někdy je dokonce výhodnější,

pokud to lze, odebrat z téhož předmětu více vzorků.

Rovněž při použití analytických nedestrukčních metod,

které v podstatě analyzuji jen povrchovou vrstvu nepatr-

né hloubky, je třeba vzít na vědomí, že skutečné průměr-

né složení předmětu může být značně odlišné právě od

této povrchové vrstvy /např. při analýze různých kovo-

vých slitin/,

Z hlediska cíle vlastní analýzy se užívají metody

elementární a fázové analýzy. Zatímco elementární

analýza, která vlastně určuje prvkové složení studované-

ho předruětu resp. materiálu, z něhož je předmět složen,

nalezla použití především při studiu anorganických ma-

teriálů, fázová analýza umožňující identifikaci jedno-

tlivých fází ve studovaném materiálu je využívána jak

pro anorganické materiály /např. určení fázového slože-

ní - minerálů v keramice, podle něhož lze odvozovat

i použité suroviny a způsob výpalu včetně teploty výpa-

lu nebo určení anorganických pigmentů v malbě/, tak pro

organické materiály /např. složení různých pojiv, lepi-

del, organických pigmentů, tj. materiálů, které obvykle
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představují značně heterogenní systém, jehož složení,

jde-li zejména o přírodní zdroj, závisí i na původu

a může kolísat ve značném rozmezí/. Je zřejmé, že po-

stupy elementární a fázové analýzy se od sebe z hlediska

metodologického i přístrojového značně odlišují, ovsem

2 hlediska výstupů a využití se v podstatě doplňují

a v určitém rozsahu překrývají.

Je zcela samozřejmé, že konzervátor neprovádí

materiálové analýzy, rozbory produktů koroze ošetřova-

ných předmětů atp. sám, ale je odkázán na práci specia-

listů - chemiků-analytiků. Je třeba současně uvážit,

že analytické přístroje jsou většinou velmi, drahé, a

proto jimi mohou být vybavena některá pracoviatě -

často dokonce jen mimo resort kultury. Je zřejmé, že

tedy celý přístup k využití analytických metod v této

oblasti je potřeba posuzovat i z ekonomického hlediska.

Současně se ovšptn také ukazuje, že jde o další důkaz

xiBzbytr.osii iýn:v\>4 jjiáce. při řešení problémů ochrany

a konzervace musejních sbírek. Odběr vzorku by měl být

%Tždy prováděn za dčasti jak konzervátora tak i přísluš-

ného odborného pracovníka, např. historika umění nebo

archeologa.

Z metod elementární analýzy jsou dnes především

užívány optická emisní spektroskopie /OES/, atomová

absorpční spektrometrie /AAS/, rentgenová fluorescen-

ční analýza /XRF/, elektronová mikrosonda /EMP/,

neutronová aktivační analýza /NAA/, rastrovací elektro-

nová mikroskopie /SEM/ s rentgenovým mikroanalyzatorem

/např. EDAX/ a celá řada dalších metod /SCHRErNER,

GRASSERBAUER 1985; ZIMMER 1986; HERMAN et al. 1986/.

Z hlediska potřeby iSdajů určitého charakteru se provádí

kvalitativní, polokvalitativní a především kvantitativ-

ní analýza, přičemž je možno určit úplné elementární

složení nebo se stanovují jen hlavní složky /pro potře-
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by konzervátora často postačí jen jejich kvalitativní

•určení/, popříp, jsou sledována pouze stopová množství

prvků /např. některých vzácných zernin v keramice/.

Z mo-od fázové analýzy jsou používány především

rentgenová difrakční analýza /XRD/, infračervená

spektroskopie /J.V.S/-, hmotnostní nptkí rometrie /MS/,

chroraato.'jraf 1 ckó metody /C/ /hlavně plynová chromato-

grafie/ GC /a cfiromatojrafie na tenké vrstvě /TLC//,

termická analýza /TA/ /hlavne terruogravimetrie /TG/,

diferenční termická analýza /D'?i\/ a dilatometrie/,

Mossbfluerovská spektroskopie /Mos/ a další metody

/LAM5IANIER et al. 198Sj RIEDERER 1985; ZIMMER 1986;

SCriREINER, GRASSERBAUER 1985; MÄTTEINI et al. 1984/.

Je třeba vycházet ze skutečnosti, že jednotlivé

metody jsou různě citlivé, různě přesné, vyžadují

různá množství materiálu, takže je. dost časté, že se

výsledky dosažené jednotlivými metodami mohou od sebe

odlišovat. Proto je dnes snaha o vypracování standard-

ních metod a srovnávacích standardních materiálů,

zpracování výsledných dat na počítači a zaznamenávání

kvantitativních analýz sbírkových předmětů z různých

materiálů do databank, což umožňuje porovnání předmětů

z různých lokalit, hodnocení surovinových zdrojů

i dohalování padělků v celosvětovém měřítku /RIEDERER

1981, 1983; PERNICKA 1985/. Rovněž náklady jsou pro

různé metody značně rozdílné, což je rovněž nutné brát

v úVahu, pochopitelně i s hlediskem snadné dostupnosti

té které analytické metody u nás. Významné jsou i me-

tody chemické mikroanalýzy, kterou pro potřeby výtvar-

ného umění, propracoval Tomek /TOMEK 1985/. Speciální

metody jsou používány pro datování muzejních předmětů.

K odhalování padělků jsou používány instrumentální me-

tody výše uvedené. Diskuse obou těchto problémů však
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již překračuje ráinec tohoto referátu.

Zamysleme se nyní. nad současnými možnostmi našich

konzervátorů. Pro elementární analýzu anorganických

materiálů je k dispozici především OES, ve výjimečných

případech pak NAA, XRF a AAS, pro fázovou analýzu XRD,

IRS, C a TA.' Ostatní metody budou si hůře dostupné.

OES poskytne dostatečné informace o kvalitativním

složení např. slitiny, keramického vzorku atp., i když

údaje budou pouze v řádových hodnotách. K určení fázo-

vého složeníl např. produktů koroze bronzů nebo kerami-

ky., anorganických pigmentu jsou výhodné inotmáy rentge-

nové difrakce, jež jsou nenáročné na množství vzorku.

Lze je výhodně doplnit proměřením infračervených spek-

ter /obě metody se vhodně doplňují/, IRS ovšem nachází,

vedle plynové chromatografie a chromatografie na tenké

vrstvě stále áirš£ použití při studiu organických ma-

teriálů, -I zde jde o metody vyžadující jen velmi malá

,..•".'í3tv' vzcrlcu. taicža IZR trmčř hovořit c metodách

nedestrukčníuh,. Důležité je mít k dispozici potřebné

srovnávací /standardní/ materiály. Použití dalších me-

tod bude vždy vycházet ze specifických potřeb konzervá-

tora resp, charakteru materiálu sbírkového předmětu.

Pokud se týká přístrojového vybavení, pak v současné

době asi nejlépe mohou plnit tuto funkci v rámci resor-

tu MK ČSR Státní restaurátorské ateliéry, podstatně

méně jsou vybaveny chemická laboratoř Národní galerie

a Výzkumná chemická laboratoř Přírodovědeckého muzea

v Praze. Pracoviště galerie i muzea jsou zaměřena

především na plnění úkolů svého ústavu a při současném

personálním obsazení jen těžko mohou provádět analýzy

pro ostatní muzea a galerie. Výhodné je propojení na

mimoresortní instituce např. Vysokou školu chemicko-

technologickou v Praze, Přírodovědeckou fakultu KU

v Praze, ústřední ústav geologický v Praze, některé

ústavy ČSAV atd., které jsou potřebnými přístroji vyba-
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vény a jejich pracovnici jsou specialisty v příslušném

analytickém oboxu.
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SLEDOVÁNÍ MIKROKLIMATU V OCHRANNÉM POLYETYLÉNOVÉM

OBALU PRO SBÍRKOVÉ PŘEDMĚTY

Leopold Zemené

Značnou část sbírkových fondů Technického muzea

tvoří přístroje a zařízení z oboru měřící, laboratorní,

elektronicko a pod. techniky. Jejich konzervace je

zpravidla spojena s demontáží a opětovnou montáží pří-

stroje Ů. představuje dosti rozsáhlý soubor prací.

Je proto žádoucí, aby uložený, ošetřený sbírkový před-

mět vyžadoval co nejméně práce na rekonzervaci.

TMB se sbírkové předměty zpravidla ukládají v de-

pozitáři zabalené do polyetylénové /PE/ folie o síle

O,05-0,1 nim. Dlouhodobě uložené předměty se uzavírají

do obalů svařených na všech stranách, předměty, které

se občas vyjímají, ukládají se v zavázaných PE obalech.

Léty osvědčený způsob ukládání sbírkových předmětů

v PE obalech byl poněkud zpochybněn, když se začaly v

muzejní veřejnosti šířit zprávy, že tento způsob ochra-

ny sbírkových předmětů není vhodný, neboE v PE obalu

vzniká "skleníkový efekt", tj. hromadění vzdušné vlh-

kosti, čímž se zvyšuje nebezpečí plísňového napadení a

koroze. Protože nebylo možné zjistit pramen těchto

zpráv a jejich racionelní podklad, rozhodli jsme se ově-

řit experimentálně vlastnosti PE obalů a jejich ochran-

nou funkci pro muzejní předměty.

Základní vlastnosti PE obalové folie.

PE folie má řadu předností, pro které se používá

jako materiál pro ochranné balení v mnoha průmyslových

odvětvích. Především má malou propustnost pro vodní pá-

ru a vysokou propustnost pro kyslík, oxid uhličitý a tě-

kavé organické sloučeniny, což umožňuje, že zabalené

hmoty /např. potraviny/ mohou dýchat.
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Má rovněž vysokou odolnost proti mikrobiologickému na-

padaní a je dostatečně tepelně odolná /do llo^C/. Pro

menší obily používá se folie o tlouštce 0,05-0,1 min,

pro větší a nosné obaly 0,2 mra, která již má vyhovující

mechanickou pevnost. '

Při podmínkách obdobných depozitárním je propustnost

pro vodní páru udávána hodnotami /při 55 % RV, 10 -

30° C/

1,4 c m .den pro folii o tlouštice o,07 mm

1,2 g.xn .den 0,09 mm

0,9 g.in" .den 0,12 mm

0,6 g.m .den O,2O mm

Pro sbírkové předměty uložené v depozitáři muzea

má PB obal navíc velký vyznaní jako ochrana proti prachu,

jehož odstraňování je pracné a vyžaduje mnohdy xíplnou

rekonzervaci předmětu. JG rovněž výhodné, že v průhled-

ném PE obalu lze snadno kontrolovat, zda uzavřený před-

mčt je kompletní.

Nevýhodou ovšem právě v této souvislosti je značný

statický náboj na povrchu folie, co má za následek při-

tahování prachových částic a jejich lpění na povrchu

obalu. I když PE obsahuje různé přísady, zlepšující je-

ho užitné vlastnosti, včetně antioxidantů a činidel ke

snížení náboje, není tato nevýhoda překonána. Povrchový

odpor neupraveného FE dosahuje 10 ohmů, upraveného

10 9 ohmů.

Uspořádání zkoušek

Zkoušky byly uspořádány tak, aby v co nejjednoduš-

ším provedení dovolily sledovat změny vlhkosti uvnitř

obalu v závislosti na okolním prostředí. Pro měření by-

• ly použity nástěnné vlasové vlhkoměry /typ 897, výr.

•; ZPA Praha/, s udávanou přesností + 3 %, které byly před

zkouškou shodně adjustovány při 100 % rel. vlhkosti.



l'.y pro;.!.:''•!,-• 1 y ve třech sériích:

:i v ; hkosóry byly impulsní svářečkou zataven1;

dvojitý]?. EVííreí.i do PK folie o tloušíce 0,05 0,0G a

0,09 mm do cbcil.u o rozměrech 165 x 250 min. Očinná plo-

cha pro difnz.i. vlhkosti áo obalu činila 825 mm .

Zatavené vlhkcr;íry byly umístěny do kondenzační komory

2K 01 /výr. Kovofinis n.p./ při teplotě 17°C a 100 %

RV spolu s kontrolním, nesatavoným vlhkoměrem. Sledo-

vala se doba, za kterou se UV v PE obalu ustálila na

hodnotě. Pak byly vlhkomi.'vy vytaženy z komory, ponechány

v laboratoři a sledoval se postup vyrovnávání RV v

obalu s RV v místnosti. Pokus se opakoval třikrát.

Výsledky jsou zachyceny v grafech 1 - 3 .

2. vlhkoměry byly umístěny v PE obalech, které byly na

jedné straně zavázány místo sváření. Rozměry obalů

165 x 90 mm, účinná plocha pro difúzi 957 cm . Postup

a podmínky sledování změn RV shodné s předešlými.

Výsledky uvedeny v grafu 4.

3. Dva hydrometry zatavené ve folii o tlouštice 0,05 a

0,09 mm spolu s volně zavěšeným hydrometrem bez obalu

byly ponechány v laboratoři a po dobu 90 dní byly

sledovány změny RV v obalech v závislosti na okolních

podmínkách /RV = 24-64 %, T = 16-23°C/ Denně odečítané

hodnoty /mimo volných dnů/ jsou uvedeny v grafu 5.

Výsledky zkoušek

Provedená měření v modelových i laboratorních pod-

mínkách názorně ukazují vlastnosti PE folie jako ochran-

ného obalu. Jejich výsledky, znázorněné v grafech 1 - 5 ,

nepotvrdily ani v jednom případě, že by se vodní pára

hromadila v obalu. Průnik vodní páry je omezen kvalitou

folie, počtem a velikostí pórů, avšak je oboustranný

resp. dvojsmerný. Jeho směr je řízen parciálním tlakem

vodních par v ovzduší na obou stranách folie a jeho
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výslednicí musí bit vyrovnání, složení plynných směsí

uvnitř i vně obalu, časová prodleva, za kterou se do-

sáhne vyrovnání, je přímo závislá na tloušťce folie,

resp. nepřímo koeficientu propustnosti pro vodní páru.

I v prostředí s vysokou vlhkostí vzduchu bude proto obal

sám o sobě chránit zabalený kovový sbírkový předmět

proti korozi do doby, než se vyrovnáním vlhkosti překro-

čí uvnitř obalu kritická hodnota RV pro vznik koroze.

Ochrana nebude ovšem trvalá a bude vhodné doplnit ji za

takových podmínek uložení, např. přidáním vhodného doda-

tečného ochranného faktoru dovnitř obalu.

Výhody ochranného PE obalu se více projeví, když

sbírkový předmět je uložen v prostředí s běžnou teplo-

tou a vlhkostí vzduchu. I 2a těchto podmínek PE obal vy-

tvoří pro sbírkový předmět mikroklima, ve kterém změny

sledovaných hodnot probíhají pomaleji a v menších výky-

vech než v okolní atmosféře.

tJdaje v gr. 5 ukazují, že hodnoty RV uvnitř obalu se po

prvním vyrovnání pohybují někdy i nad hodnotami pro okol-

ní prostředí., avšak jen proto, že v důsledku ztížené

difúze vodních par nestačí vyrovnávání hodnot RV uvnitř

obalu sledovat rychlé vnější změny. V průběhu celého

měření obsah vlhkosti uvnitř obalu nepřekročil počáteční

hodnotu 50-60 % RV a vůbec se neprojevily tendence, kte-

ré by signalizovaly hromadění vodní páry uvnitř obalu.

Je zřejmé, že uvedené výsledky plně platí tehdy,

když v PE obalu bude uložen předmět, jehož materiál ne-

má vlastní vlhkost a ani vlhkost nepřijímá z okolního

prostředí, např. kov. Při zabalení předmětů z jiných

materiálů mohou se, ovšem za zcela určitých okoností,

projevit i jiné jevy. Např. u dřeva bude zcela jistě

nutné brát zřetel na obsah vlhkosti v jeho hmotě a v

PE obalu ukládat dřevo dostatečně vysušené. Pokud se

uzavře do PE obalu dřevo s vysokým obsahem vnitřní
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vlhkosti, vytvoří se uvnitř obalu prostředí nasycené

vodní párou,- tedy se 1OO % RV a při zpomalené difúzi

vodní páry ven z obalu bude mít trvalejší charakter.

Při poklesu vnější teploty se nejdříve ochladí PE folie

a vodní pára se vysráží ve formo kapek na vnitřní stra-

ně obalu. Když se pak vnější teplota zvýší, zahřeje se

opět nejdříve obalová folie, kondenzovaná voda se po-

stupno odpaří a vysráží se na povrchu zabaleného před-

mětu, jKhož hmota bude po jistou dobu chladnější. Tento

děj se může periodicky opakovat, nebot zabalený předmět

nemůže vyschnout a bude doplňovat uzavřený prostor v

obalu na maximální hodnotu RV dosti dlouhou dobu.

Jde zřejmé o podobný jev, jakého se záměrně využí-

vá v archeologii, když zabalením nalezeného mokrého dře-

va do PE folie se zabraňuje jeho vyschnutí před konzer-

vačním zpracováním v laboratoři.

Pokud se však pro dlouhodobé deponování uloží do

PE obalu sbírkový předmět s dostatečně nízkou nebo žád-

nou vnitřní vlhkostí, neprojeví se žádný "skleníkový

efekt" na PE folii, ale folie bude dlouhodobě chránit

uložený předmět před většinou škodlivých vlivů z okol-

ního prostředí. Dokladem toho mohou být např. série

dřevěných předmětů z domácností nebo stolařských dílen

takto uložené v depozitářích TMB.

Literatura:

1. štěpek J. a kol.: Polymery v obalové technice,

SNTL Praha 1981

2. Ryant B. a kol.: Moderní obalová technika, SNTL

Praha 1971

3. Prospekt OPS Kladno: Vysoušeči prostředek DEHYDROSIL

4. Thomson G.: The Museum Environment, Butterworths

Londýn 1981



Texty k obrázkům:

Obr. 1. Gr. 1 - 3 . Průběh vyrovnání RV v zatavených

PE obalech s vnějšími hodnotami ve třech po

sobě jdoucích měřeních.

Tloušťka PE folie: 1. 0,05 mm 2. 0,06 mm

3. 0,09 mm

Obr. 2. Gr. 4. Průběh vyrovnávání RV v závazných PE

obalech s vnějšími hodnotami.

Tlouštka PE folie : shodná s obr. 1

Obr. 3. Dlouhodobé sledování změn RV v zatavených PE

obalech.

Označení křivek: 1. vnější hodnota RV

2. vnitřní hodnota RV v PE folii 0,0 5 mm

3. dtto v PE folii 0,09 mm
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HYGIENA A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI KONZERVÁTORA

Jaroslav Paleček

Katedra organické chemie VŠCHT

Práce restaurátorů přináší sebou řadu rizik z hle-

diska bezpečnosti práce a požární ochrany. Zvláště ne-

bezpečná jsou organická rozpouštědla jako aromatické

uhlovodíky a různé halogenderiváty. Další závažnou sku-

pinu představují desinfekční a insekticidní přípravky,

z nichž mnohé jsou ve vyšších koncentracích toxické i

pro člověka. Restaurátorské práce jsou v řadě případů

prováděny v místnostech, které nejsou vybaveny speciál-

ním zařízením pro výměnu vzduchu /odtahy, digestoře,

klimatizace/. 2 těchto důvodů existuje vážné nebezpečí,

při dlouhodobém používání těchto přípravků může dojít

k poškození zdraví, popřípadě ke vzniku chronických

otrav.

Zdraví škodlivé látky /jedy/ vstupují do organis-

mu v běžné restaurátorské práci cestou:

a/ ihnalační - dýchacími orgány /páry organických látek

a různé jemné prachy

b/ perorální - po požití /ze znečištěných rukou, kouře-

ní/

c/ subkutánní - vstřebáním přes zdravou pokožku /výz-

namné zvláště u chlorovaných rozpouště-

del, pesticidů, DDT, HCH a další/.

Nejrychlejší a nejintenzivnější přestup škodlivé látky

ůo organismu je cesta inhalační.

Je třeba si uvědomit, že toxicita /schopnost lát-
•

ky vyvolat otravu/ závisí nejen na chemických a fyzi-

kálních vlastnostech látky, ale i na způsobu expozice

/viz vstup a,b,c/ a v neposlední řadě na samotném je-

dinci /pohlaví, věk, druh, zdravotní stav, únava,

stress a další/. Člověk vdechne za den cca 15 kg vzdu-

chu, a proto i poměrně malá znečištění ovzduší vedou
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k zápornému ovlivnění lidského organismu a jeho stavu.

2 tčchto důvodů jsou hygienickými přepisy stanoveny

nejnižší přípustné koncentrace /zkratka KPK/ škodlivin,

při kterých ještě nedochází k poškození zdraví. V ČSSR

se hodnoty NPK udávají v mg/m popřípadě .um/m . Ve

starších normách a spisech jsou uváděny v mg/l nebo

objemových procentech. Anglosaská literatura používá

zkratky MAC /maximai atmospheric concentration/ v jed-

notkách ppi" /parts per milion - počet částí v milionu/.

Vzájemně se nechají tyto údaje přepočítat pomocí jed-

noduchého vzorce:

, 3 koncentrace v pra x rrulekuIoY.í' irmtnost
Koncentrace v mg/m = 94 IF 7 "

V následující L";buice I jsou uvedeny NPK hodnoty,

třídy hořlavosti a meze výbušnosti látok používaných při

restaurátorských pracích.

Z taůuiky I je zřajuié, že ochraně zdraví před škod-

livými dcinky toxických látek je třeba věnovat zvýšenou

pozornost. V následující části je pojednáno o vlastnos-

tech, použití, toxicitě, příznacích otravy a první pomo-

ci při otravách výše uvedených sloučenin.

Alifatické uhlovodíky

Do této skupiny řadímn uhlovodíky 2 ropných frakcí

/hexan, cyklohexan, neptán, lehké benziny a petroleje/.

Slouží jakovýborná rozpouštědla olejů a tuků. Nepatří

do skupiny látek s výraznou toxicitou, vykazují všeobec-

ně narkotické dčinky, dráždí oční sliznice, dýchací ces-

ty a kůži. Příznaky otravy se projevují žaludečními ob-

tížemi, bolestmi hlavy, podrážděním očí a dýchacích

cest.

Postiženého vyneseme na' čerstvý vzduch, udržujeme

v klidu a teple. Po požití se doporučuje vyvolat zvra-

cení, popřípadě provést výplach žaludku /zkušeným zdra-

votníkem/.
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Tabulka I Nejvyšší přípustná koncentrace /NPK/, meze

výbušnosti a třídy hořlavosti některých

organických sloučenin

Sloučenina

Acetaldehyd

Aceton

Ainyl alkohol

Anilín

Benzen

Benzín

Butyl alkohol

CyklohaxsRon

1,2-Dichlorethan

Diif.ethylformamíd

Ethylalkohol

Ethylbenzen

Fenol

Formaldehyd

Kresol

Methanol

Octan amylnatý

Octan ethylnatý

Octan propylnatý

Propylalkohol

Pyridin

Sírouhlík

Tetrachlorethylen

Toluen

Xylen

200

800

100

5

50

500

100

200

50

30

1000

200

20

2

20

100

200

400

400

500

5

50

250

200

200

NťK vzduchu /mg.trs / Meze Třída
prňmór. hodnota náraz . hcilnot.i výbušnosti hořlav.

% objem.

400

4000

200

20

SO

2500

200

400

100

60

5000

1000

40

5

40

500

800

2000

1600

1000

10

150

1250

1000

1000

4 - 5 5

2 - 1 3

1,2-10

1,2- 8,

1,4- 7,

1,1- 7

1,7-12

0,9- 3,

15,5-66

4,9-14,

3,6-19

0,9- 3,

0,3- 2,

7 - 7 3

/I,35/

6 -34,7

1,0-7,5

3,5-16,

1,8-8

2,1-13,

1,8-12,

1 - 45

nehoří

1,5- 6,

1 - 7

3

1

5

6

9

4

8

5

4

7

I
I

II

III

I

I

II

II

I

III

I-II

I

III

II

I

II

I

I

II

I

I

I

I
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Upozornění: Automobilové benziny obsahují cca 1 %

vysoco toxického tetraethylolova / C 2H 5 4Pb/, které

snadno proniká do organismu pokožkou. Proto je používá-

' ní autobenzinů k čištění a mytí přísně zakázáno. Alifa-

tické uhlovodíky jsou hořlaviny I. třídy - nebezpečné

hořlaviny a tvoří se vzduchem výbušné sraěsi.

Aromatické uhlovodíky

Aromatické uhlovodíky jsou výborná rozpouštědla

tuků, oleju a vosků. Nalezly široké uplatnění jako ře-

didla barev, laků, některých plastických hmot a kauču-

ku /guiay/. Z toxíkcioyického hlediska se jedná o závaž-

nou skupinu litek, která poškozuje řadu životne důleži-

tých funkcí v organismu.

B E N Z E N : /C,H, - obchodní název BENZOL/ - zá-

kladníčlen řady, je to bezbarvá, velmi těkavá, hořlavá

kapalina charakteristického zápachu. Ve směsi se vzdu-

chem 2,1 až 6 % tvoíí výbušné směsi. Do organismu vstu-

pouje pítívdišně piicemi, mene kůží. V organismu je cca

ze 30 % biotransformován na fenol /viz dále/.

Při akutní intoxikaci nastává hlavně útlum CNS

/centrální nervový systém/ projevující se narkotickými

účinky /vzrušení, opilost, nejistá chůze, závrat/. Ve

vysokých koncentracích nastává rychlé bezvědomí, cyano-

sa /zmodrání/ a křeče. V těchto případech je nutné

hospitalizace.

Při chronických otravách dochází k poškození kost-

ní dřeně spojené s poruchou krvetvorby.

Tam, kde je to možné nahrazujeme méně toxickými

rozpouštědly jako toluen nebo xylen.

T O L U E N : /CH.-CgH5 - obchodní název TOLUOL/

- bezbarvá kapalina, charakteristické vůně, bodu varu

110,3 °C, méně těkavá než benzen. Z toxikologického

hlediska je méně nebezpečný než benzen, nebot nemá



škodlivý vliv na kostní dřeň. Jeho nižší toxicita sou-

visí s rozdílným metabolismem.

£ k utnŕ O::T;ÍIV3 se projevuje jako otrava alkoholem.

Vzniká o^cit.-ce na opiloat, nausea, bezvědomí popřípa-

dě srartcJná koma.

CnroirĹekó obravy so projevují n^charakteristicky

- bol i--..-; ti ii-lívy, i'n:.ív;>, neurotické potíže. Toluen půso-

bí G .•;'•>: div C r.ri ̂ ohožki;, u jednotlivců vzniká alergie

o;ir,to spojen-í 3;: vznikem kožních ekzémů.

X V ľ, K H Y : /CH3-C(-Hí,-CIl;, - Dinvrjthylbenzeny/

- obvykle rm":; 3 isomerů. Bezbarvá, hořlavá kapalina,

b'.'clu Vr.'cn 144 C, relatívna málo těkavá. Používá se ja-

ko rozpouštědlo .laků, některých pryskyřic a kaučuku. Je

nivjio ncho.--..-.čiiý než toluen, nejčastější otravy jsou

způsobeny nadýcháním par.

K akutním otravám dochází vzácně, a to při práci

v malém nevětraném prostoru.

Chronická exposice xylenem se projevuje ospalostí,

malátností a poruchami spánku.

E T H Y L B E N Z E N : / C ^ - C g H ^ - bezbarvá,

hořlavá kapalina, charakteristického zápachu, bodu va-

ru 136 °C. Toxikologickými vlastnostmi se podobá x./le-

nu s významnými dráždivými účinky zvláště na spojivky.

S O L V E N T N Í N A F T A - směs aromatických

uhlovodíků /benzen, toluen, xyleny, ethylbenzen a dal-

ší/ s obsahem malých množství naftalenu a antracénu.

Používá se jako levné rozpustidlo olejových, asfalto-

vých a vypalovacích laků.

Akutní otrava připomíná otravu benzenem, při chro-

nickém působení je méně nebezpečná než toluen a xylen.

H Y D R O X Y D E R I V Á T Y /alkoholy/ - alifa-

tické alkoholy nalezly použití jako výborná rozpouštěd-

la. S výjimkou methanolu nepatří do skupiny jedovaných

látek. Nižší alkoholy jsou nebezpečnými hořlavinami, a
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proto při práci s ni^i dodržujeme príslušné bezpečnost-

ní opatření.

M E T H A N O L : /CH30H - methylalkohol, alkohol

methylnaíy, dřevný líh/ - bezbarvá, lehce pohyblivá ka-

palina, bodu varu 64 C, alkoholického zápachu i chuti.

Je-li vysoce čistý, může i po chutovd stránce připomí-

nat ethanol. Tato skutečnost vede často k náhodným

otravám. Vstřebává se dobře plícemi, zažívacím dstro-

jím i kůží. Je to velmi nebezpečný jed, při čemž je

individuální citlivost dosti značná. AkvHjví Loxická

dávka per os /použití/ je asi 30 ml, slepotu mohou vy-

volat 3iž dávky 7 až 15 ml. Intoxikace je charakterizo-

vána otravou CNS, vzniká mozkový edém a je zasažen

zrakový nerv. Příznaky akutní otravy jsou bolest žalud-

ku /-zvracení/. První pomoc: podání aktivního uhlí,

u dospělého člověka podání 100-150 mi lihoviny konc.

cca 40 %. Vždy je nutná hospitalizace!

E T H A N O L : /CH3CH2OH - ethylalkohol, alkohol

ethylnatý, hydroxyethan, spiritus vini/ - bezbarvá, či-

rá kapalina, bodu varu 78 °C, příjemného alkoholického

zápachu a chuti. Technické produkty jsou znečištěny

/denaturalisovány/ pyridinovými basemi, benzenem, to-

luenem, methanolem, etherem a dalšími chemikáliemi.

V poslední době je technický ethanol vyráběný v petro-

chemickém průmyslu znečištěn řadou škodlivých látek

/kondensované aromatické uhlovodíky/. Akutní toxická

dávka per os je u dospělých 6 až 8 g na kg tělesné

hmotnosti, u dětí asi 3 g/kg. Alkohol je psychotropní

látka působící na CNS, poškozuje cévy, srdeční sval,

játra. Při těžkých intoxikacích může dojít ve stavu

hluboké narkózy k zástavě dechu. Tento stav vyžaduje

bezprostřední lékařský zásah.

2 - P R O P A N O L : / CH 3 2CH0H - isopropyl-

alkohol/ - již v relativně malých koncentracích vyvo-

lává bezvědomí.
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n - D U T / hi 0 L : /C^H^OV. ~ b u < : y l ľ i l k o ! : O l / a
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C L y K O 1, Y /uiiiycíi-w.-;y.i;-;ii-1y/ j v o u h u : : t c v i r j k o j -

;;.' k . p í ' l ^ . n y n;; :•; .1. / 1.1 •:'• c h u t i , k Ľ c v á r:o o o u ň í v-?, j í j a k o
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i'jf'ľvci-rio'acíc'i r r s í s í p r o c ' h . l a d J u o i c u t u r o v ý c h v o z i d e l .

Cbwíioclní p ř í p v . v u í . y : r - j í ná.cov SYNTOL HD, FRTDEX, LA-

Di-iX/.

E T H Y L E N G L Y K 0 L : /KOCÎ CH OH/ - viskos-

ní vycokovroucí bezbarvá kapalina boz zápachu. V č i s t é

for.mo drá'/.clí pokožku, př i značné koncentraci par

/inhalace/ n,ibo př i vypit/ tekutiny iná narkotické účin-

ky. Smrtelná dávka per os je 10 až 50 g /50 až 150 g/

nemrznoucí tekutiny FRIDEX/.

Po poži t í ethylcnglykolu se doporučuje dával čer-

nou kávu, aktivní uhlí a co nejrychleji převézt p o s t i -

ženého do nemocnice.

D I E T H Y L E N G L Y K O L A T R I E T -

H Y L E N G L Y K O L , které se používají v hladících

směsích nebo jako náplně topných lázní, jsou méně to-

xické.

F E N O L : /CgĤ OH - hydroxybenzen, kyselina

karbolová/ je krystalická látka charakteristického zá-

pachu, omezeně rozpustná ve vodě. Na vzduchu se barví

červeně. Při potřísnění si lně leptá pokožku, přes kte-

rou proniká relativně rychle do organismu a způsobuje

celkovou intoxikaci. Používá se jako desinfekční pro-



středek /fenolový ekvivalent/, dále v průmyslu textil-

ním, plastických hmot a k výrobe meziproduktů barviv.

Po požití fenolu /akutní otrava/ se projevují,

prudké bolesti v dutině ústní i v zařívacíra traktu a

otrava končívětšinou smrtí. Chronické otravy jsou po-

měrně vzácné, vznikají po vdechování par nebo kontak-

tem fenolu s pokožkou. Projevují se bolestmi hlavy,

"ochnrer.s tvím, celkovou ochablcr;tí a kežnírci okr r.-.r̂y.

M Ľ T li Y L D E R I V Á T Y P E N O h (.' /XRF.ZQ-

LY a XYLENOLY/ jsou z hlediska toxicity stejně r.̂ b :?".-•

pečné jako fenol. Pentachlorfenolát sodný se pon:;.ívá

při ochrane dřeva /přípravek T.nxoL/ je vysoce • o:-:; .r.'-ý,

nebo í přítomnost trichlorřenolařn umožňuje var.ik jedni

z nejtoxičtějších látek DIOXTNi; /2 , 3 , 7 ;

 :}~~^<-~-,-!-. !.or-

ditaen2o-p~dioxin/.

Ethery

E T H E R Y jsou výborná rozpouštědla nevisící se;

s vodou. Představují však skupinu vysoce hořlavých ka-

palin se širokým rozsahem mezí výbušnosti.

D I E T H Y L E T H E R : / C H g O C ^ - sirný

ether/ - používá se jako rozpouštědlo, bed varu 36 °C.

Se vzduchem tvoří výbušné směsi v rozmezí 2 až 35 ^.

Při velkých exposicích může dojít k ochrnutí dýcha-

cího systému, které může způsobit smrt zadušením. Při

chronických otravách se projevují příznaky mírnou opi-

lostí, únavou a ospalostí.

1 , 4 - D I O X A N : /OCH2CH2O CH 2CH 2/ - bezbarvá

kapalina, bodu varu 101 C, výborné rozpouštědlo. Inha-

lačné je relativně málo toxický, vstřebává se dobře po-

kožkou, má narkotické účinky, poškozuje játra a ledvi-

ny.

HALOGENDERIVÁTY

Alifaticko mono- a dihalogenderiváty jsou hořlavi-

nami i. třídy. Většina halogenaerivátů způsobuje vážné
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poruchy životne důležitých funkcí, dále leptají pokož-

ku a s .i. lne dráždí sliznice, nckterc jsou považovány za

karcinogény.

D I C H L O R M C T H A N : /Cu,Cl 2 - methylen-

chlciiiô/ -• \yz7.\<-o\:\-A tc:-k;wá kepalina, bodu varu 41 °C /

hořlavá. Fouií''•-.•-í sa jako výborná rozpouštědlo tuků a

oieŕa,. k čistení ofsetových válců. Působí zvlc-Stó inha-

lac.:-. '/.Tirko!:ic'íý účinok je niŕší naži u chloroformu.

Koľ!.'.-c:Vi.;.-;--co '?. '•• v.'voľ ;\vj :;o 30 ;;..'• n n'."."ich hlubokou narkó-

-,• i -Í

..' "; I C i: 1. 0 U M Ě T íi A W : /CHCl^ - chloroform/

'•/•_.'! "•':.;"!_' n T •••.o. I~vó rc;:po;'.š tadlo, bedu varu 01 'C, ne;r,í-

s'cí F-.; r, vo;'ou, S G zvlňätním zc<j;f..'.hfiii po ovoci. Ko-

r̂ oririí p-'-o'/.'.ikt je stabi].i:;ová;i 0,6 až 1 0 cthanolu.

Či:>tý c h.1 o "c verm se účinkerr; avětlzi £-. vzduSneko kyslíku

i:QZ]íláúú nnfľo.ícon /COC1.3/ a cr.lorovod._'k, které po vdoc'n-

ľiutí vyvolä'vr.j:' pol-^ptá^í iiorních cost dýchacích a odón

plic. Je nwt.iá hoĽPltňliňaco. Hlavní účinok je narko-

tický, prič'.-m:-: hlubokou narkózu vyvolávají koncentrace

.kolem 1,5 %. Poškozuje játra a ledviny.

T E T R A C H L O R M E T H A U : /CCl, - chlorid

uhličitý/ - výborné rozpouštědlo tuků a oleji:, nehoř-

lavé, b,v, 77 °C, s charakteristickým zápachen.

Do organismu se dostáva dýchacími cesuasi, kcr.ua-

rúinací pokožky i zažívacím trakterr.. Dráždi horní cesty

dýchací, poškozuje játra, ledviny, srdce - působí jako

narkotikum a karcinogén. Jeho toxicitu zvyšuje požití

alkoholu. Otrava se projevuje bolestmi hlavy, nevolnos-

tí, zvracením, průjmy. Léčení vyžaduje dlouhodobou re-

konvalescenci a může zanechat trvalé následky. Při

otravách tetrachlormethaneir. je vždy nutná hospitaliza-

ce!

T R I C H L O R E T H Y L E N : /Cl-jOCHCl/

Bezbarvá kapalina nasládlé chuti, charakteristického

zápachu, bodu varu 87 °C. Výborné rozpouštěcí vlast-



nosti jsou využity u řady komerčních přípravků. Na

světle za přítomnosti vlhkosti a vzdušn-Jho kyslíku 50

rozkládá /možnost vsniku fosgcnu!/.

Čistý trichlorethylon nepoškozuje nervový system

ani tkáně a je-li vdechován, dostaví GO pocit opi1 Ľ:-ti,

rozpustilosti a činorodosti, po ];i;eré n;; 31 clujo sp~i~

vost /trichlorethylenová toxikomanie/. Při požiití se

dostav.í bolesti hlavy,- zvracen.ŕ. bo nausea. Při první!

pomoci vynesenia pos t i'/'.'..: n éh o r.n c-.:"otv» v/.dv.ch , popří-

padě zavedeme kyslík a urvilé dýchaní, v Vr.ždi'n případě

by melo následovní- .1 c'karnké vyšetření.

T E T R A C I I L O R K T H Y L E í! : /Cl.,C - CC.19

- perchlorethylen/ - používa se jako výborre ro:;j;o(;::--

tědlo, které je n<?ho~\<iviŕ a. nemínící •;:<•>. :.; voct^u. ďc

SOLÍC či G Ci. C J13 T. i C j-i"lG p :- j. l-'Z. •-'. •; K'.i 'v.1.:'.1;^^ w i.-̂ .̂ - I C C I ^ J ^•-.' j.'J.y

na buňky a chrcniekd otravy ii-'jfuiu praki-icky v-OuĽ.íriy.

Po nadýchání větších nincJírství postačí postiženého vy-

vést na ČHľsŕ.vv vzduch.

D D T : /4 1 4-dichlordifenyl-trichloriiicthy.lííothan

nebo 2,2-bis-p-chlorfenyl-l,l,1-trichlorethan/ - je

obsažen v četných preparátech, z nichž k nejčastěj;

užívaným patří AEROSOL DDT, CYKLODYN, DUARYL, DYKOL,

NERAFUM, PARARYL a další. Akutní otrava začíná při po-

žití zvracením, bolestmi břicha, nevolností a průjmy,

dochází k ochrnutí nervového systému, ztrátě citlivos-

ti v rukách. DDT se vstřebává i kůží.

Plošné nasazení je dnes zakázáno.

H E X A C H L O R C Y K . L O H E X A N : /HCH,

hexachloran, LINDAN, GAMMEXAN, směs 9 isomexů/ - použí-

vá se jako insekcidní látka, je obsažená v řadě komerč-

ních přípravků např. AEROSOL HCH, DY.MOGAN, GAMARID

obvykle společně s DDT.

Hlavní toxický účinek je na CNS, poškození zrako-

vého nervstva, jater. Akutní otrava se projevuje bo-

lestmi hlavy, třasem, křečemi.



ALDEHYDY A KETONY

Karboxylové sloučeniny tvoří z hlediska bo/.pečnos-

ti práce •-'.ávnínou skupinu látek. 7. požárního hlediska

re jedná o hořlaviny X. třídy, a proto pri manipulaci

Ľ nimi oŕírtranínK: všechny zdroje nov'nóho požáru. Z to-

xikolo-j icNÓho hlt .'li ska patrí řada z nich mezi nebezpeč-

né jedy.

M E T :I A N A I. : /Ci! 0, formaldehyd, aldehyd ky-

seliny r.iravMič Ĺ/ - !..r--/bn rvý plyn, štiplavého zápachu,

obvyklú 30 používá ve formě 25 až 40 5 vodného roztoku

k dfisiniľ-.: kf:.1'. • Uvolňuje EJ o z raocov.lno-formaldehydových

a molc\''\inO"fora:vlflGhydových pryskyřic používaných při

lepení dřevotřískových desek.

Palří :-..-:<i silně dráždivé" látky, způsobuje inver-

si]>ilní ř;r....'::vy bílkovin /koagulace bílkovin/. Nejvyšší

přípustná koncentrace je 0,5 mg/m / vzduchu, letální

dávka per os je 15 až 20 mg roztoku. V poslední době

byl zařazen do skupiny sloučenin s karcinogenními účin-

ky. Chronická otrava je charakteristická záněty dýcha-

cích cest, zažívacími potížemi a bolestmi hlavy,

2-P R O P A N 0 N : /CH-COCH,, aceton, dimethyl-

keton/ - bezbarvá, silně tekavá, hořlavá kapalina, b.v.

56 C, nasládlé chuti, slouží jako výborné rozpouštěd-

lo laků, barev a tuků, je dobře raísitelný s vodou.

Na organismus působí jako narkotikum a postihuje

všechny oblasti CNS. Po dlouhodobé a opakované inhala-

ci se v těle hromadí /kumulativní účinek/, takže závi-

sí nejen na koncentraci, ale i na době působení. Nej-

vyšší přípustná koncentrace ve vzduchu je 200 rcg/m .

Akutní otravy po inhalaci par se projevují pálením

v nosohltanu, bolestmi hlavy"a závratěmi. V těchto

případech postačí vynést postiženého na čerstvý vzduch.

Při chronické otravě způsobuje bolesti hlavy, závratě,

únavnost, podrážděnost, nechutenství a kašel.



ESTERY ORGANICKÝCH KYSELIN

Používají se jako výboná rozpouštědla v organic-

ké syr.tézc, v průmyslu barev a laků, planť.lckych hmot a

v dalších oborech. U běžných ont.erů se jedná o nízko-

vroucí kapaliny s vysokou tnnz.i' par, a proto jsou nara-

zeny do I. třídy hořlavin. Dalo se vyznačují ch;.-.r-"-'k ts~

ris \ickou vůní,, kterc se využívá v ko:-;v.e.l-.:< co n poľ.ivi-

vinaiském průmyslu. Nrktnrd crtery p :V •.-•",> í ci.'.áíäi ••<:' na

sliznice a mají i mírný narkotický úcir.ok. Jojií;h toxi-

cita je relativní- nízká. Chronické otr;jvy :Ja projovují

záněty periferních nervů.

M E T H Y T . A C E T Ä T : /CH COOCii,/ - při akut-

ních otravách způsobuje zánět Hrakovího nervu, nri

cnronických otrôvdch byly pokovovány pvi'?-.n.;J-v l̂ ljil it.y

vegetativního nervstva a Á h o r Son í -CÍ-.I.'.U.

Ľ 'i' H Y I. A C E T Á T : prakli-.ky ne.Ťfdov - tý, jp.

irtírně narkotický a lehce dráždí dýchací cesty.

B U T Y L A C E T Á T A A M Y L A C E T Á T

j s o u p r a k t i c k y n e j e d o v a t é .

ESTERY ANORGANICKÝCH KYSELIN

Tvoří z toxikologického hlediska skupinu nebezpeč-

ných látek, zvláště estery kyseliny sírové a fosforečné.

T R I K R E S Y L F O S F Á T : / CU^^l^O 3P0,

trikresylester kyseliny fosforečné/ - v chemické praxi

se setkáváme většinou s technickým produktem olejovité

konsistence. Používá se jako plastifikátor při výrobo

laků, plastických hmot a umělé kůže. Při perorálních

otravách je smrtelná dávka pro člověka asi 70 g. Proni-

ká do těla i neporušenou pokožkou, vykazuje významný

kumulativní efekt /chronické otravy se projevují vypadá-

váním vlasů a zubů, zažívacími potížemi-hubnutí/. Tyto

otravy vyžadují léčení v nemocnici, mají obvykle vleklý

charakter.
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Při akutních otravách se doporučuje odstranit za-

mořený oděv, přenesení postiženého do teplé místnosti

s čerstvým vzduchem a lékařské ošetření.

OSTATNÍ Z TOXIKOLOGICKÉHO HLEDISKA VÝZNAMNÉ LÁTKY

P Y R I D I N : /CcHgN/ - bezbarvá kapalina cha-

rakteristického zásaditého zápachu, bodu varu 115 C,

s výbornými rozpouštěními vlastnostmi, neomezeně roz-

pustná ve vodě.

Pyridin má dráždivé účinky, toxický pro nervovou

soustavu, poškozuje játra, ledviny a krvetvorbu.

Zvláště nebezpečný je pro oči. Akutní otrava vzniká po

požití 2 až 3 ml pyridinu a projevuje se podrážděním

zažívacího traktu, zvracením, průjmy, zrudnutím obliče-

je a zvýšeným tepem. Chronické otravy se vyznačují ner-

vovými poruchami - závratě, nespavostí, poruchami chůze

až křečemi. Dráždí kůži, vyvolává ekzémy, ale nevstře-

bává se.

S Í R O U H L Í K : /CS 2/ - bezbarvá, hořlavá ka-

palina b.v. 46 C, tvořící se vzduchem výbušnou směs.

V čistém stavu má příjemnou vůni, znečištěný silně

páchne po sirných sloučeninách. Otravy vznikají prak-

ticky při inhalaci par. Akutní otrava so projevuje bo-

lestmi hlavy, neklidem, psychickou poruchou - dochází

rychle k bezvědomí a smrti.

Chronické otravy se vyznačují únavou, sníženou

chutí k jídlu, hubnutím, neurosou, poruchami spánku a

postižením CNS. Prevence spočívá především v řádném

odsávání par a zakrýváním zdroje.

Závěr

z referátu je zřejmé, že používání výše uvedených

chemikálií přináší pro konzervátory riziko vzniku akut-

ních i chronických otrav. Zvláště nebezpečné jsou
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chronické otravy, protože se ve většině případů pro-

jeví až po vážném poškození zdraví. Z tohoto důvodu

je nutné u těchto pracovníků provádět pravidelné vy-

šetření tělních tekutin.

Diskuse

Otázka: Jaké jsou námitky proti používání Luxolu a

Pentalidolu?

Odpověd: Účinná látka v nich - pentachlorfenol - se

za vyšší teploty a v alkalické prostředí roz-

kládá za vzniku dioxinu? velice prudký jed

působící ještě v konc.io"16.

Otázka: Lastanoxy?

Odpověá: Pro člověka jedovatý jako každý organokov.

Otázka: Benztriazol jako inhibitor koroze?

Odpovčd: BT je karcionogenní látka

Otáxka: Globol či p-dichlorbenzen?

Odpovéu; Vázaný chlor způsobuje dekalcifikaci kostí a

likviduje vitamin D. Obecně platí, že všechny

chlorované uhlovodíky a organokovy jsou zdra-

ví škodlivé.
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NĚKTERÉ ASPEKTY KONZERVACE KAMENE U NÁS A V ZAHRANIČÍ

Jiří Šrámek

Státní restaurátorské ateliéry, Pohořelec 22, Praha 1

XI. mezinárodní kongres IIC /The International

Institute for Conservation of Historie and Artistic

Works/ byl v Bologni ve dnech 21. až 26. září 1986 vě-

nován studiím na vybraných objektech v oblasti restauro-

vání kamene a nástěnných maleb. Během snad veškerých

10 předcházejících kongresů IIC a zvláště pak na minu-

lém X, mezinárodním kongresu IIC, který byl v roce 1984

v Paříži věnován adhezivům a konzolidantům používaných

v restaurování, zanívaly žádosti restaurátorů a konzer-

vátorů, aby IIC jako největší mezinárodní společnost

restaurátorů /v roce 1986 více než 3000 individuálních

členů/ organizoval přísně praktická setkání, kde by by-

lo možné získat praktické návody na restaurování jedno-

tlivých materiálů. Jako urgentní oblast se jevilo

restaurování kamene a nástěnných maleb, kde zatím i v

mezinárodním měřítku neexistuje literatura v podobě

příručky pro restaurování. Například knihy E.M.Winklera

"Stone in Mans Environment" nebo G.G.Amorosa a V.Fassiny

"Stone Decay and Conservation" jsou spíše shrnutím po-

znatků koroze kamene ve vztahu k znečištěné atmosféře

než receptářem restaurování kamene. Samozřejmě, že daná

situace má i své objektivní kořeny, neboř kámen je tak

proměnlivá a heterogenní substance, že kombinace

mineralogicko-petrologických charakteristik a klimatic-

kých podmínek uložení dává snad nekonečné množství va-

riant při konzervaci. Přesto je dnes možné rozlišit

v procesu konzervování kamenného objektu některé pracov-

ní kroky a doporučit či nedoporučit některé techniky,

technologie a materiály. XI, kongres IIC byl proto
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organizován, jako "příkladné studie" /Case studies in

the Conservation of Stone and Wall Paintings/, tzn.

že byly prezentovány- příspěvky- obsahující praktická

zkušenosti •<- pozitivní nebo negativní - získané při

restaurování konkrétního objektu.

Lze jen obtížně shrnout závěry týdenního jednání,

avšak zhruba je možné uvést: každý konzervační zásah na

kameni by měl obsahovat téměř separátní kroky a to

diagnózu a dokumentaci, prekonzolidaci, čištění /pří-

pravu kamene pro konzolidaci/, konzolidac.t, fázi do-

plňků a lepení 9. závěrečnou povrchovou úpravu spolu s

hydrofobizací. Více o jednotlivých krocích:

1. Diagnóza

Důkladná studie objektu před restaurováním by

měla získat poznatky o typu kamene /petrologické a mine-

ralogické charakteristiky/, jeho fyzikálních vlastnos-

tech /zvláště jeho chování vůči migraci vody/, chemic-

kém složení /především obsahy CaCO, a CaSO4.2H20/,

typu a tlouštce krust, prasklinách, hloubce zpráško-

vání, přítomnosti vegetace a mikroorganismů, o cestách

pronikání vlhkost do kamene, o existenci doplňků, ko-

vových trnů a spojek. Získané údaje mají vedle svého

významu pro praktické vedené konzervačního postupu

i význam dokumentační, je možno je využít pro identifi-

kaci lomu, kde byl kámen vytěžen a spolu s uměnovědným

výzkumem a fotografickou dokumentací je možno je využít

pro datování díla a identifikaci autora či školy.

Vyhodnocení údajů je také podkladem pro rozhodnutí, zda

objekt ponechat ve stejných podmínkách a jen jej re-

staurovat resp, konzervovat jeho současný stav, nebo

podmínky jeho uložení modifikovat /nejčasteji omezit

nebo spíše eliminovat kontakt s deštovými srážkami/
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nebo objekt přemístit do interiéru a původní místo osa-

dit kamennou kopií či faksimilií z umelého kamene.

Hned na tomto miste je třeba, totiž uvést, že zatím ne-

existuje absolutní ochrana kamene před Účinky agresiv-

ní atmosféry a ze \!plná, bezriziková záchrana spočívá

v trabsferu do interiéru a často, v případě unikátních

děl jako karyatid % Erechtheia, ± ve speciálních tipra-

vách interiéru /hermetické boxy, jejichž atmosféru tvo-

ří inertní dusík a je udržována teplota a relativní

vlhkost/.

2. Prekonzolidace

Prekonzolidace je prvním stupněm vlastního konzer-

vačního zásahu. Samozřejmě jí předchází zastřešení

objektu po celou dobu konzervace, protože kámen lze

impregnovat jenom suchý /tj. relativně suchý při teplo-

tách vyšších než zhruba 10 °C/, přičemž poslední kontakt

s vodou nesmí být méně než 2 - 3 týdny. Pokud se do

objektu dostává voda jinou cestou než z deštových srá-

žek, např. vzlínáním, je nutno v rámci prekonzolidace

provést i hydroizolační opatření. U solitérních objektů

to reprezentuje vložení vodonepropustné folie /např.

olověné/ mezi sokl a vlastní skulpturu. Během prekon-

zolidace se obvykle pomocí injekčních stříkaček vpravu-

je konzolidační roztok do trhlin a menších spár, za

odchlipla krusty nebo povrchové vrstvy nebo se silně

zpráškovaná partie zpevňuje opatrným tupováním. Jako

roztoky se nejčastěji používají roztoky Paraloidu B-72

event. Paraloidu B-44 /kopolymer ethylmethakrylát/

methylakrylát/ fy- Rohm and Haas v koncentracích 2-5 % v

toluenu a acetonu 1 : 1. /O ekvivalentech dostupných

v CSSR v±z dále/.
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3. čištěni - příprava kamene pro konzervaci

Zahájením celé této operace je dlouhodobé omýváni

kamenného objektu čistou vodou, popřípadě vodou deioni-

zovanou. Snahou je přiton. zbavit kámen jednoduše roz-

pustných látek, především rozpustných solí /chloridů,

dusičnanů, síranů apod./, jejichž přítomnost v kameni

je z koro2Ívních příčin velmi nebezpečná. Kontakt s

vodou určenou k odmytí solí lze zvýšit aplikací bunii-

nových vodných zábalů, ale rovněž je možno použít vodu

tlakovou s jemným přídavkem desulfatizovaného detegen-

tu /kolem 0,5 &/ a. teplou až 60° C. Samozřejmě, že prá-

ce s tryskou s tlakovou vodou vyžaduje zkušeného a zruč-

ného pracovníka, ale obecně vždy se při zvládnutí této

techniky dá vyvarovat poškození povrchu a vlastní ope-

race je přitom velmi efektivní a z hlediska úspory času

i racionální.

Cílem čištění kamene je znovuotevření jeho pórové

struktury tak, aby penetrace konzervačními roztoky byla

maximální. Proto je nutné z kamene odstranit i veškeré

sádrovcové krusty, které by svoji strukturou zabránily

proniknutí roztoků, ale které i z korozních hledisek

jsou pro kámen nebezpečné. Stále více se přitom uplatňu-

je použití mikrootryskávacích zařízení s velmi jemnými

tryskami s SiO2 nebo A1 2O, jako abrasivem. Použité tla-

ky se pohybují kolem 2 MPa a výsledek je podobně jako

při aplikaci tlakové vody přísně závislý na zručnosti

provádějícího. Trysku lze ovšem i téměř mikroskopicky

odpreparovat velmi tvrdé krusty.

Jinou, široce používanou technikou odstranění krust

X je chemické čištění, přičemž tfčinná chemická látka je

i nanesena na inertním nosiči - celulóze, sepiolitu

/u nás bentonitu/ a aplikována ve formě zábalu ve folii
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zabraňující odpařování vody, která je nejběžnějším

rozpouštědlem v těchto případech. Použité' chemické

prostředky lze rozdělit podle doby- působení na

a/ okamžité, tzn. působení v rozmezí minut /kyselina

fluorovodíková v 1 a,í 2 %ní koncentraci/

b/ moderované, tzn. působení v rozmezí hodin až asi 2

dní /2 T. 5 &ní kyselina šíavelová, citrónová,

2 - 5 %ní komplexon i n *- chelaton III a jejich

kombinace/

c/ dlouhodobé, tzn, působení v rozmezí 2 až 4 týdnů

/2 - 3 %ní močovina, karbaman amonný, hydrogen-

uhllčitan amonný, mravenčan amonný a jejich kombina-

ce/

Přechodem od kyseliny fluorovodíkové k amoderivá-

tům resp. amoniovym solím v případě dlouhodobých čistí-

cích past také stoupá selektivita, tj. reakce pouze

se síranem vápenatém jako materiálem krusty a nikoli

s uhličitanem vápenatým jako materiálem nebo pojivou

složkou původního manene. Proto je zjevné výhodnější

použití posledně uvedené skupiny čistících past, které

jsou ovšem na druhé straně závislé na teplotě a pod

zhruba 15 °c prakticky nefungují.

V některých případech ani dlouhodobé zábaly nejsou

dostatečně účinné" a potom se uplatňuje kombinace s me-

chanickým odstraněním skalpely nebo již zmíněným mikro-

otryskáním.

4. Konzolidace

Konzolidace je vlastním konzervačním opatřením

kamene, neboť během konzolidgce jsou do kamene vpravová-

ny kapalné látky, které" mají co nejhlouběji penetrovat

a po příslušné chemické reakci nebo odpaření rozpouštěd-

la restituovat porušenou či chybějící pojivou strukturu

kamene. Takové materiály mají rovněž být odolnější vůči
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působeni vody 3 dalším fyzikálním a, chemickým vlivům

a kámen tak šetří -• konzervují. Úspěch konzervačního

zásahu je však spojen nejen s kvalitou konzervačních

materiálů, ale i s technologií impregnace. I kvalitní

materiály, nevhodně aplikované se mohou pro kámen pro-

jevit sekundáiTiě jako nebezpečná, erozní/korozní centra.

Nejčistěji používanými konzervačními materiály na

kámen jsou roztoky monomerních či oligomerních silo-

xanů /jedno- nebo vícesložkových/ v rozpouštědlových

směsích alkoholů, acetonu, toluenu, xylenu, apod.,

v koncentracích mezi 5 až 20 % účinné složky. Ve světě

je produkováno celé spekl-vuio. v.oehto materiálů s vlast-

nostmi od hydrofóhrsi'rh k hydro.fi 1 ním <-: firrr.y jako

napr, WMJKtíR-CtíEHIS GUÚJIÍ., m . GOLDSCHMDJT. nyMAMľT

NOBEL AG., DOW CORNTNG, ICI, GENERAL ELECTRIC atd.

poskytují tyto proGtŕr-uky, vyrubené především pro po-

třeby stavebnictví, i adaptované k restaurátorským

úččluäi. Sľiiuba ve stejné šíři je ke konzol idaci použí-

ván již uvedený PARALOID B-72 fy Rohm and Haas a v po-

slední době vzrůstá obliba kombinací siloxanů a akry-

látů. Jako typická směs ej uváděno použití 5 % Paralo-

idu B-72, 15 % Dru-Filmu 104/fy General Electric Co.,

N.Y., USA/ v toluenu a acetonu 1 : 1. Větší penetrace

danou směsí je dosaženo při náhradě toluenu 1,1,1 -

trichfkrethanem. Před několika lety vznikl již také

komerční prostředek na. zmíněné bázi s označením

RACCANELLO.

Důležitou součástí aplikace konzervačního prostřed-

ku je technologie jeho vneseni do porézní struktury

kamene. Běžné je kvalifikované nanášení štětcem /nebot

je stále nutno kontrolovat množství, prostředku v povr-

chu kamene, aby nedošlo k jeho povrchovému uzavření/,

ale stále více i v podmínkách in situ se využívá
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vakuově tlakového postupu, Pod foliemi je přitom kámen

nejprve za sníženého tlaku doszšen /veškeré uvedené kon-

zervační prostředky lze aplikovat jen na suchý kámen/

a teprve ve clruhé fázi je za zvýšeného tlaku injektáž-

ně zavedena konzervační látka. V laboiatorním resp. ate-

liérovém měřítku je proces zvládnut úplně a jeho dokona-

lou verzí je zřejmě restaurátorská dílna Bavorského

iSstavu památkové péče v Bnmbnrku, kd^ za vedení dr. R.

Wihra byl zabudován tank o rozměrech 4 y. 2,5 m umožňují-

cí totální impregnaci kamenů methylmethakrylátem.

Metoda má ovšem v oblasti restaurování své etické ome-

zení - vzniká nový hybridní kameno-umělohmotný materiál

- a tak je využívána jen pro objekty nižší historické

a umělecké hodnoty.

5. Doplňky a lepení

Jako materiál doplňků se nejčastěji používá drcený

kámen pojeny bílým cementem, ale běžná jsou i pojiva

epoxidová,akrylátová nebo polysterová. Například mra-

mory se dotmelují převážně směsí mramorové moučky, poly-

esteru a siloxidu. Na druhé straně jako adheziva se téměř

výlučně používají epoxidy /např. ARALDIT/, ale význam-

nou měrou úspěchu je provedení armování z bronzových,

ocelových /rziodolných/ nebo titanových /athénská

Akropole/ materiálů.

6. Hydrofobizace

Každý kamenný objekt, který po restauraci zůstává

nebo bude umístěn v exteriéru, by měl být povrchově

hydrofobizován. Nejběžnějším materiálem v tomto smyslu

je trimethylmethoxysilan /methylethoxysilan/ obsažený v

produktech jako WACKER H, "ÍEGOVAKON H, BRETHANE apod.

Hydrofobizace je prováděna formou spravování a měla

by být opakována zhruba v období 5-7 roků.
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Restaurování, kamene v ČSSR

Základním omezením celé oblasti restaurování kame-

ne v ČSSR je materiálová základna. Situace je o to pa-

radoxnější, že siloxany byly v ČSSR použity k impregna-

ci kamene již ve druhé polovině 50. let a přitom do dneš-

ní doby byly pro restaurátorská dčely vyráběny polopro-

vozně v Cstavu teoretických základů chemická techniky

r.ňAV /dr.ing. J. Ratkouský, DrSc. a kol/. Sortiment

SILGEL0 /typů H, JEM, JHM, E, N/, jak se tyto materiály

nazývají, je relativně dobrý, avšak zcela nedostačující

je kapacita na kvalitní komerční nákladně s atestem a

návodem v použití. Snad teprve v několika příštích

letech se výroby alespoň částečně ujmou Lučební závody

v Kolřně. Ještě složitější je situace v konzervačních

prostředcích na bázi akrylátů. Produkty ekvivalentní

Paraloidu se v GStíR nevyrábějí, nejblíže ke složeni má

KP-lak avšak omezení Í ie "jeho rozpoustědlový systém,

který r> i.-̂ ona i^iaiuCuje dostatečné penetrace.

z-áá se, ze situaci lze řešit pouze importem Paraloidu

B-72 a Primalú AO33 /vhodnému jako pojiva pro umělé

vápence/. V ČSSR také neexistuje dostatečná literatura

V dané oblasti, ale tato mezera by mohla být alespoň

částečně zaplněna vydáním příručky - metodického listu,

kterou pod názvem Koroze a konzervace kamene, se chysta-

jí vydat jako odbornou, neprodejnou publikaci Státní

restaurátorské ateliéry v Praze.

Co se týče vlastních technik konzervace kamene, potom

je třeba co nejrychleji zavést mikrootryskávání a

rovněž vybudovat vakuově tlakovou komoru pro totální

impregnace, která má své odpodstatněné místo v některých

případech záchrany kamenných objektů.
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INFORAMCE O tíČASTI NA KURSU VĚDECKr PRINCIPY

KONZERVACE V ŘÍMĚ

Petr Justa

Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy

V 1. polovině roku 1987 jsem měl možnost zúčastnit

se odborného konzorvátorskóho kursu v Itálii, na ktorý

j sera byl vybrán na r:áklado konkursu, j ona proběhl o rok

dříve. Čtyřměsíční kurs s názvem Vedecké principy kon-

zervace pořádá každoročnú Mezinárodní středisko pro

studium ochrany a restaurování kulturních památek

"ICCROM" v Římě. Tato mezinárodní instituce byla založe-

na v roce 1959 na základě rozhodnutí Unesca jako auto-

nomní vědecká mezivládní organizace. V současné době jo

zde zapojeno více než 70 států celého světa a její

význam neustále roste.

Jak vyplývá ze statutu organizace,- ICCROM má plnit

tyto funkce:

1/ shromažďovat, studovat a rozšiřovat dokumentaci

zahrnující vědecké a technické problémy ochrany a

restaurování kulturních památek

2/ koordinovat, podporovat nebo zřizovat výzkum v teto

oblasti, organizovat mezinárodní odborná setkání,

vydávat odborné publikace a zajištovat výměnu spe-

cialistů

3/ mít poradní hlas při řešení specifických problémů

spojených s ochranou a restaurováním kulturních

památek

4/ asistovat při výchově výzkumných pracovníků a kon-

zervátorů a zvyšovat tak úroveň restaurátorských

prací

Zvláště výchova odborných pracovníků na poli

ochrany památek nabývá stále více na významu a počet

kursů se neustále rozšiřuje, tak jak stoupá i potřeba
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vyšší odbornosti jednotlivých, profesí. V současné době

ICCROM pravidelně organizuje tyto kursy:

1/ Konzervace architektonických památek

2/ Konzervace nástěnných maleb

3/ Vědecké principy konzervace

4/ Prevence v muzejích

5/ Preventivní konzervace v afrických muzejích

6/ Konzervace papíru

Mimo těchto základních kursů je každoročně organi-

zován i jednotýdení kurs pro odborníky zabývající se

výukou konzervátorů či restaurátorů s názvem Vyučovací

inetody a využití techniky v pedagogice. Na vyžádaní po-

máhá ICCKOM zorganizovat i individuální studijní pro-

gramy v různých specializovaných institucích.

Kurs Vědecké principy konzervace je určen pro

zaměstnance mnzeí, galerii nebo jiných památkových insti-

tucí /nikoliv pro soukromé restaurátory/, kteří se za-

bývají bud přírodovědnými problémy konzervace nebo pří-

mo pro konzervátory specializované na jednotlivé ma-

teriály sbírkových předmětů. Pro přijetí do kursu je

mj. podmiňující minimálně čtyřletá odborná praxe, jazy-

ková zkouška a přednáška o činnosti, kterou se žadatel

zabývá, a která je pak zařazena do programu kursu podle

přednášeného tématu. Studium samo o sobě je bezplatné,

ale účast na kursu je podmíněna zápisným ve výši 200 US

dolarů. V případě, že konzervátor má zájem zúčastnit se

pouze těch přednášených témat, o něž se bezprostředně

zajímá, může požádat i o krátkodobý pobyt v rámci toho-

to kursu, maximálně však v trvání 4 týdnů.

Kurs byl tematicky rozdělen do třinácti uzavřených

celků, jejichž vnitřní organizace již byla určována

samotnými přednášejícími, kteří jsou vybíráni z význam-

ných konzervátorských institucí z celého světa. Ještě

před zahájením vlastního kursu byl vymezen poměrně
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široký prostor přednáškám týkajícím se etiky konzervace

a restaurování. Byla diskutována široka škála přístupů

k restaurování jak muzejních sbírkových předmětů, tak

i architektonických prvků Si celých budov. V úvahu by-

lo bráno historická hledisko vývoje těchto názorů, ale

zejména pak současné představy o přístupu k restaurová-

ní. Ty jsou vedeny snahou, aby restaurátorské zásahy,

připadne doplňováno části restaurovaných předmětů ne-

rušily celkový dojem z díla, ale na drtilic5 straně je po-

žadováno, aby i laik bezpečně rozeznal, co je autentic-

ké, originální a co je doplněk. V úvodu byla rovněž vě-

nována značná pozornost bezpečnosti práce v konzervá-

tôrské laboratoři. Překvapivě velký důraz byl kladen i

na problematiku muzejní klimatologie, tzn. diskusi opti-

málních podmínek pro uložení jednotlivých sbírek jak

v expozicích, tak v depozitářích. Otázkám týkajícím se

teploty, relativní vlhkosti prostředí, ale i např.

vhodného osvětlení předmětů ap. byl věnován časově nej-

větší prostor, navíc v rámci jednotlivých materiálu by-

ly optimální podmínky pro uchování sbírkových předmětů

ještě specifikovány.

Protože prostor vymezený pro tuto zprávu nedovoluje

zmínit se detailně o jednotlivých tématických blocích,

resp. o metodách využitelných ke konzervaci sbírkových

předmětů, předkládám alespoň stručný přehled probíra-

ných témat tak, jak chronologicky následovaly:

tívod do problematiky konzervace - přednášející:

G. de Guichen, J. Jokilehto, R. Varoli Piazza

- různé přístupy ke konzervaci uměleckých předmětů

- etika restaurování

- příčiny poškození sbírkových předmětů

- zabezpečení sbírek a požární ochrana v muzeu
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1/ Klimatologie ** G. de Guichen

- Úvod do studia chování materiálů

- vliv teploty a relativní vlhkosti na sbírkově před-

rauty

- vliv vlhkosti na organické a anorganickú materiály

- měřicí přístroje a klimatizační zařízení.

- volba klimatu pro jednotlivé materiály

- v.í.ití pur f ú v muzejních sbírkách

2/ Chemie - G. Banik, G. Krist

- úvod, základní definice

- toxicita chemikálií užívaných pro konzervátorské

úc>ly

- chcľúickd vazíiy, molekulárni sily, elektronegativita

- plyny, kapaliny, pevné látky - Tíiísitelnost, rozpust-

nost,

- organické látky

- anovganit-kú látky

- rozpouštědla a jejich směsi, diagram rozpustnosti

3/ Biodegradace - L. Barcellona V«ro, F. Gallo,

G. Caneva

- hmyz: životní cykly, morfoloyie, škody identifikace

výskytu, kontrola sbírek

- plísně a bakterie: dtto

- biocidy: užití, vliv na sbírky, ochrana zdraví

- řasy a lišejníky - identifikace, škody čištění

- metodika studia biodegradace: analýza, diagnóza,

kontrola ekologické problémy, preventivní ochrana

- kompletní laboratorní práce

4/ Přírodní filmotvorné látky - L. Masschelein

- fyzikální a chemické vlastnosti

- tvorba filmu, povrchové interakce

- optické a mechanické vlastnosti

- jednotlivé složky účastníci se tvorby filmu
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T rozpouštědla? migrace, vypařování, rozpouštěcí schop-

nosti toxicita, -užití

- pryskyřice

- přírodní barviva

5/ Syntetické polymery - E. de Witte

- syntéze polymerů

- rozpustnost pryskyřic

- diskuse jednotlivých pryskyřic použitelných k restau-

rátorským účelům

- standardizované testy pro umělé stárnutí

6/ Porézní stavební materiály - E. Charola, G. delia

Ventura G. Chiari

- poškození porézních materiálů, vliv znečištění

ovzduší

- fyzikálně^-chemické pochody v porézních materiálech

- volba a použití konsolidantů

- základy petrologie

- objekty z nepálené hlíny, problematika jejich ucho-

vávání a konzervace

7/ Kámen - E. Charola

- horniny používané pro umělecké objekty, jejich vlast-

nosti

- diagnóza a poškození kamene

- diskuse všech aspektu konzervace kamene

- metody čištění kamene

- konsolidace kamene •-- syntetické polymery

- kompletní praktická konzervace kamenného objektu

8/ Keramika a sklo - H. Hodges

- složení a příprava keramické hlíny

- různé techniky výroby keramických předmětů

- glaziJra, vypalování oxidační a redukční procesy

- defekty vyskytující se v keramice
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- metody čištěni keramiky, odstraňování inkrustací,

odstraňování solí a Barevných skvrn

- metody zpevňování keramiky a skla

- etika rekonstrukce keramických a skleněných předmětů

- kompletní praktická konzervace keramického předmětu

9/ Kovy - J. Black, C. Wheatley

- chemie kovů

- studium mechanizmů koroze

- průzkum kovových objektů

- konzervační metody pro jednotlivé kovy a jejich sli-

- praktická konzervace, dekorační techniky

10/ Hextil - J. Hofenk de Graaf

- složení, struktura a vlastnosti vláken

- analýza vláken a příze

- konzervační techniky, bělení, čištění

- nažůu.lovaiix, skclcisz

11/ Tapír - I-r.P. Podersen

- vývoj výrob papíru, papír, kůže, pergamen jako mate-

riál pro výrobu knih

- pčíčiny poškození a stárnutí archivního materiálu

- ochrana a konzervace papíru - přehled metod

- biodegradace papíru, kůže a pergamenu

- klimatologie archivů a knihoven

12/ Dřevo - E. Astrup

- struktura dřeva, fyzikálně-chemické vlastnosti

- biologie dřeva, stavby bunky

- příčiny poškození dřevěných předmětů

- konzervační metody a petrifikace dřevěných předmětu

•*• konzervace vodou nasáklého archeologického dřeva

- povrchové úpravy

- ochrany proti biologickým škůdcům

- identifikace dřeva, příprava vzorků, mikroskopie
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- měření obsahu vlhkosti, hustoty, smrštění, botnáni

- kompletní laboratorní práce

13/ Ochrana sbírek - R.M. Organ

-- umělecký předmět jako objekt muzejní sbírky

~ ochrana a údržba musejních sbírek

- ochrana sbírek bohem transportu

- využití přístrojové techniky v muzeu

- chronologický postup při konzervaci muzejního

objektu

- škody způsobené světlem

- zdroje světla a jeho vlastnosti

- UV, IR - moření, vlastnosti, kontrola

- měření rol. vlhkosti, teploty, svetelné intenzity

-- vypracování projektu pro ideální prezentaci sbírkové-

ho předmětu v muzeu

- věda s minimálním vybavením

- návrh vybavení konzervátorského pracoviště

Vzhledem k tomu, že kurs byl určen především pro

muzejní konzervátory, byla tomu jeho celková organiza-

ce přizpůsobena. Přibližně 60 % času bylo věnováno

teoretickým otázkám a 40 %praktické konzervaci, amilý-

zám a práci v chemické laboratoři, vždy väak s ohledem

na možnosti a vybavení berných muzejních laboratoří.

Součástí každého probíraného tématu byla minimálně jed-

na exkurse na vybrané specializované pracoviště. Každé

z výše uvedených témat bylo zakončeno písemnou zkouškou.

Předpokladem pro úspěšné absolvování kursu byla kromě

složení těchto zkoušek i minimálně 80 %ní účast na před-

náškách a laboratorních cvičeních.

Pokud podávám informaci o této organizaci, nemohu se

nezmínit o činnosti zdejší knihovny. Bez přehánění lze říci,

že jak avou náplní, tak i organizací patří k nejlepším kni-

hovnám s konzervátorskou a restaurátorskou tematikou na

světě. Ve isdejaí knihovně jsou k dispozici vedle knižního
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a časopisového fondu i rôssáhlý soubor sborníků se semi-
nářů a konferencí, dokumentace rftnnýoh sáchre-rných px-o-
jektů atá. Ke zkval i tnění práco př i sp ívá i do'br-e ••ľ^'hg.vcľíí
výpočetní s t ředisko, k'torá j s cehormo cpvontřůílxvcit s t r o -
jové rešerše l i t e r a t u r y podlo r.p..̂ r.ľ'.ých t evict „ Spol v. 3 r-j-

ým oclclčlením tň!c dává dobro píaclpolc.dy i ko
ctudiu svoleni prc-blGir.auíJ-y s ir.xni: .áln'Cuvl cr.-

sovými a t rá tami .
Československo, Ja'io áe'^-a n r.iflň evropr'ýc/i s-fc.?.--;á

dosud není členem t é t o výsnemd or^ľMiaaoo, přo,';i;o;-ís r;;'.;jo:-.i
vedení ICCROMu o spoluprácí. $o snaěiiý. Výlictly pxo čleric^í
s t á i y ásovt ařejmé, a to ns^sn na p o l i vs-JčláTÍiií rr^SQ^aích
konzervátoru. Lse rjen dotifĽit, Se na prísľaiS'-'ýeh wiístooh
bude t a t o skutečnost přehco-;.oGeaa, a río ' poJC'ii U?zl;orlO"
vénska do t é t o or-ganinňeo pricpoje JIC a ckvt^lifcic^AÍ
koaservátorslré č i r-ečtauj.-ýloreďTÓ pra:. • i k i.n:ľoinova~
iiost i zalaraniční odbo..nd vořojnost i o naš í o^iiiocti p ř i
záchraně kulturních památek minulosti*
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RADIAČNÍ METODY PRO ZPEVŇOVÁNÍ DŘEVENÍCH PAMÄTEK

Eva Šimůnková

Laboratoř chemie restaurování uměleckých děl,

Vysoká škola chcmicko-technologická v Praze

Přibližně začátkem 70. let začala být ve světě,

zejména ve Francii, ale i u nás věnována pozornost prů-

zkumu použití záření gama při petrifikaci materiálů pa-

r.iátkových objektů. Musíme však konstatovat, že se dodnes

nepodarilo tento problém jednoznačně vyřešit, zejména

v případe petrifikace kamene a dřeva s polychromií.

Předností petrifikace dřeva radiační polymerací

monomerů je velmi dobrá pronikací schopnost monomerů

do porézního materiálu, díky jejich nízké molekulové

hmotnosti, v porovnání s roztoky vysokomolekulárních po-

lymerů. Výhodou radiační iniciace polymerace je možnost

regulace jejího průběhu volbou vhodného dávkového pří-

konu a celkové dávky záření. Použití vhodného dávkové-

ho příkonu je důležité pro dosažení vysoké konverze a

záveň pro minimální vzrůst teploty polymerace.

Ve spolupráci se Středočeským muzeem v Roztokách

jsme zkoumali podmínky úspěšné petrifikace dřeva ra-

diační polymerací v podmínkách ozařovny muzea. Tato

ozařovna byla vybudována v prvé řadě pro radiační desin-

sekci, má dostatečnou kapacitu z hlediska rozměrů oza-

řovací komory, ale ozařovací zdroj má poměrně nízkoa

aktivitu. Pro radiační polymeraci ve dřevě je optimál-

ní dávkový příkon ozařování 1,0 kGy.h a závisí na ty-

pu monomeru . Tato intensita záření je v ozařovně k

dispozici pouze v bezprostřední vzdálenosti od zdroje

/20 - 25 cm/. Proto jsme se zabývali studiem průběhu

polymerace při nižších dávkových příkonech a hleuáním

takových podmínek polymerace, které by zajistily dosta-



76

tečný výtěžek polymeru ve dřevě a zároveň vyloučily po-

škození petrifikovaného objektu. Pro studium jsme po-

užili vzorky nového lipového dřeva o rozmeroch 20x20x30

mni a fragmenty poškozendho dřeva bez polychromi.e i s

polychromií.

Vliv dávkového příkonu na výtěžek polymeru ve dře-

vě při polymeraci methylmethakrylátu ukazuje obr. 1.

Je zřejmé, že optimální dávkový příkon I,O kGy.h /20 cm

od zdroje/ poskytuje vysoké výtěžky polymeru ve dřevo od

celkové dávky záření cca 25 kCy. Při použití dávkového

příkonu O ř25 kGy.h /40 cm od zdroje/ ce mírně snižuje

dávka záření potřebná pro polymeraci, ale výtěžky poly-

meru ve dřevo jsou nižší. Nižší dávkové příkony 0,10

a 0,03 kGy.h / V G vzdálenosti GO a 140 cín od zdroje./

neposkytují uspokojivé výtěžky polymeru ve dřevě ani

při vyšších dávkách záření. 7, tč"hto výsledků vyplývá,

že při dávkových přífcon.-.nh nižšícih než 1/0 kGy.h bez

použiLÍ si-vi.-. ',).,; \. ; ,.Aí-.-.-.• vs nebo vyloučení inhibičních

'JSinků kyslíku se poiymerace ve dřevě zpomaluje a výtěž-

ky polymeru klesají. Naproti tomu radiační poiymerace

methylmethakrylátu v ampuli probíhá při všech použitých

dávkových příkonech do 100 % konverze. To znamená, že

přítomnost dřeva inhibuje radiační polymeraci.

Dále bylo stanoveno, že molekulová hmotnost polyme-

thylmethakrylátu připraveného radiační polymeraci ve

vzorcích lipového dřeva se zvyšuje s klesajícím dávko-

vým příkonem ozařování a klesá s rostoucí dávkou záření

/tabalka 1/. Je zajímavé, že zatímco výtěžek polymeru

ve dřevě se po dosažení maximální hodnoty v závislosti

na dávce záření již déle nemění, molekulová hmotnost po-

lymeru klesá. Odpovídá to již dříve publikovaným ddajům,

že vyšší dávky záření vyvolávají degradaci polymethyl-
2

methakrylátu. Z nalezených výsledků je vidět důležitost

znalosti dávky záření potřebné pro polymeraci, aby se
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předešlo zhoršení vlastností ozařovaného materiálu.

Z výsledků dále. vyplývá, že přítomnost dřeva prakticky

neovlivňuje molekulovou hmotnost vzniklého polymeru,

ktcorťí v,e pohybuje v rozmezí, zaručující zachování vhod-

ných vlastností polymeru.

Tabulka 1

Mo Ink ulo vet

č . vzorku

11

1 2

13

14

1 5

ampule

21

22

23

24

25

ampule

31

35

ampule
ampule

hrrotnost radiačně polymoro

6 -1/kGy.h V

I / O

0,25

0,10

0,03

*
D

AGy/

4 , 0

22,0
28,0
44,0
48,5
48,5

5,5
11,0
17,6
23,3
41,0
41,0

4,4
26,0
26,0
11,25

v á n é h o MMA

Mv . 1O~3

-

47,4
36,5
24,0
27,2
24,0

-

83,0
69,6
36,3
32,9

49,1
40,8

104,4

|j ~ dávkový příkon ozařování, D - celková dávka záření,
M - viskozitní průměr molekulové hmotnosti
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Dalším zajímavým poznatkem, vyplývajícím ze studia

radiační polymerace ve vzorcích nového lipového dřeva

bylo stanovení rozměrových změn dřeva během impregnace

methylmetskrylátem a radiační polymerace. Ukázalo se,

že konečné rozměry vzorků po polymeraci jsou tím větší,

čím je vyšší dosazený obsah polymeru ve dřevě, jak uka-

zuje obr. 2. Pro objasnění tohoto jevu bylo stanoveno

botnání vzorků dřeva při imprcgn.-ici mefchylmethakrylá-

tera za sníženého tlaku po dobu 1,5 h, /3 . - 1 , 0 % .

K dalšímu butnáuí dochází při ddletrvajícím styku s mo-

nohrair.eiTi po iniprôgnnei, kdy jsou vsorJiy ;'..:ib-~;Ic-.r.y, jak

se to provádí při radi uč n i polyrneraci, /j' ir0 6,5 %.

Tato hodnota ji? srovnaf.olná s botnáni'in po radiační poly-

meraci a rozbalení vzorků, kdyä výtěžek polymeru ve

dřevě je minimální. Jestliže dochaaí zároveň v.e zvýšení

teploty monomeru ve dřevě, které odpovídá exothermnímu

průběhu polymerace, botnání dále vzrostá až na hodnotu

.-1?. ,;, - iO:-̂  ̂  . ??tr\ hodno ŕ. H je srovnaLelná s botnnn.i'm

po radiační polyr.iaraci d. rozbalení vzorků, když je výtě-

žek polymeru ve dřevě vysoký. Polymcrační teplo zřejmě

zvyšuje botnání dřeva, monomer je schopen ve větší míře

pronikat do přechodně vzniklých kapilár buněčných stěn,

kde polymeruje. To má za následek nevratné botnání dře-

va, které je tím větší, čím je výtěžek polymeru ve dřevě

vyšší.

Při zpevňování dřeva ke změnám jeho vlastností,

které jsou významné při dalším uložení objektů. Kromě

zvýšení objemové hmotnosti, které je spíše nežádoucí,

se zvyšuje odolnost proti navlhavosti a proti botnání

dřeva vlivem zvýšené vlhkosti prostředí. Tyto vlastnos-

ti závisí na obsahu pomyeru ve dřevě, jak ukazují obr.

3 a 4, to znamená, že s rostoucím obsahem polymeru

vzrůstá odolnost proti navlhavosti i proti botnání vli-
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vem vlhkosti, neboli rozměrová stabilita. S obsahem

polymeru ve dřevě vzrůstá také pevnost v tlaku zpevně-

ného dřeva.

Studiem radiační kopolymerace tnethylmethakrylátu .

s bufcylir.cthalkrylátem ve dřevě bylo zjištěno, že přída-

vek butylmGthakry]átu do monomerní směsi zvyšuje výtě-

žek polymeru ve dřevě a snižuje botnání dřeva po polyme-

rnci. Dosažené výsledky uvádí tabulka 2. Nevýhodou těch-

to systémů je však pomalejší odpařování nezreagované

monocerní směsi a take její nepříjemný zápach.

Tabulka 2

Radiační kopolymerace MMA s BuMA, Ď = 0,25 kGy.h ,

D = 23,75 kGy

složení monomem í
směsi MMA/BuMA

/hm.d./

100/0

90/10

70/30

5O/5O

0/100

výtěžek polymeru
ve dřevě ^ ̂
/hm. %/

31,1

32,8

36,1

44,3

56,8

botnání dřeva
polymerací á

/%/ '

5,5

5,0

4,4

4,3

3,8

Pro ověření možnosti aplikace dosažených výsledků

radiační polymerace monomerů ve vzorcích nového lipové-

ho dřeva na reálné objekty byla provedena řada experi-

mentů na fragmentech starého poškozeného dřeva.

První skupina vzorků poškozeného dřeva byly frag-

menty plastiky z lipového dřeva, kde velmi poškozená

polychromie byla sejmuta. Příjem monomeru při impregna-

ci za sníženého tlaku se měnil podle stupně poškození

dřeva jednotlivých fragmentů. Radiační polymerace byla
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provedena při dávkovém D-0,25 kGy.h" a dávce záření

D - 27,5 kGy. Vý tužky polymeru v jednotlivých f ragman--

těch se značně lišily a rozdíly nebyly závislé na roz-

"dílech v obsahu monomeru po impregnaci. Z toho vyplývá,

že průběh radiační polymerace v poškozením dřevě závidí

3..... Ľ ě na dalších faktorech, které se neuplatňují při po-

lymeraci ve vzorcích nového dřeva. Je ho zřejmí ;-cjinJna

velikost a stupeň pošknzoní objektu.

V druhé" skupině vzorků poškozeného dřeva byly po-

užity fragmenty s temperovou polychromlí a zlacením.

V tomto případě byly použity dávkové příkony o>.,arovém í

0,25; O,4O a 1,OO kGy.h" a různé dávky záření, aby bylo

možno posoudit odolnost polyehromie a zlacení pi'i i.úxn'/ch

polymeračních podmínkách. Bylo y.jlšl.-fino, že v/Li-ž.-ík po-

lymeru ve dřevě nezávidí jedrscsíiačně n ."i PIKIIUJIIÍ: cU-.h polv-

merace ani na množství naimpregnovaného monomaru a Bt\jp-

iii poškození dřeva. Byle pozorováno, že zejména v přípa-

dě velmi poškozeného dřeva jsou výtěžky polymeru nejniž-

ší. Pouze v jednom případě došlo k poškození podkladu

a zlacení, a to při nejvyšším použitém dávkovém příkonu

/I,00 kGy.h" / a dávce záření 41,00 kGy/.

Jako zkušební objekt pro petrifikaci dřeva radiač-

ní polymerací byla použita polychrómovaná plastika v

pokročilém stupni degradace dřeva i polyehromie. Plas-

tika vysoká 50 cm byla impregnována methylmothakrylátem

za sníženého tlaku v obalu z polyethylenové folie, pří-

růstek hmotnosti impregnací byl 90 hrn.%. Polymerace byla

provedena při dávkovém příkonu 1,00 kGy.h , dávka zá-

ření byla 28 kGy. Přírůstek hmotnosti po polymeraci a

odpaření nezreagovaného monomeru byl 84 hm.%, to znamená

dostačující výtěžek polymeru ve dřevě. Zároveň však

došlo k poškození polyehromie. Jednalo se o olejové pře-

malby, které botnají v methylmethakrylatu, zejména při

zvýšené teplotě vyvolané polymerační reakcí.
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Shrneme-li dosažené výsledky sUidia radiační poly-

meraeí můžeme konstatovat, že byla vymezena oblast po-

užitelných dávkových příkonů pro dosažení uspokojivého

výtěžku polymethylmethakryláLu ve dřevě v podmínkách

ozařovny Střodcčeskéno muzea. Ukázala se potřeba hledá-

ní podmínek pro efektivnější polymeraci při nižších dáv-

kových příkonech, které jsou v ozařovně k dispozici v

použitelné vzdálenosti od zdroje pro objemnější objekty.

Z praktického hlediska aplikace této metody na histo-

ričke objekty je důležitý poznatek o nevratném botr.ání

dřeva nonomerem při polymeraci. Vlastnosti zpevněného

dřeva, jako navlhiost, botnání vlivem vlhkosti a pevnost

v tlaku se zlepšují s obsahem polymeru ve dřevě. Kopoly-

merace methylmethakrylátu s butylmethakrylátein vede k

vyšším výtěžkům polymerace a ke snížení botnání dřeva

při polynieraci.

Aplikace radiační polymerace na reálné objekty je

slibná v případě dřeva bez polychromie. Povrch dřeva po

zpevnění zůstává nezměněn a lze na něm bez obtíží pro-

vádět další restaurátorské práce, jako např. nanášení

křídového podkladu polychromie. V případě polychrómova-

ného dřeva je aplikace metody nadějná pro temperu a zla-

cení při použití dávky záření nižší než 40 kGy při dáv-

kovém příkonu 1,00 kGy.h . Pokud se jedná o polychromii

s příměsí olejového pojiva, nebo jiného pojiva, které

bQtná v monomeru, je nebezpečí jejího poškození pravdě-

podobně vlivem botnání monomerem při zvýšené teplotě

polymeračním teplem.
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Obr. 1

Vliv dávkového příkonu Ď /kGy.fc"1/ a celkové aávky záření

D /kGy/ na obsah polymeru ve dřevě j G /\am.%/

O 1.00 kGy.h"1, O 0,25 KGy. " ^ © 0,10 " 1

© 0,03 " *



Obr. 2
Botnání dřeva fl /%/ v záv i s los t i na obsahu polyoaru

ve dřevě A G /tun.%/



Obr. 3

Vliv obsahu polymeru re dřeví Ä G /hm.%/ na odolnost

proti působení vzdušné vlhkosti RON /%/ při 66 % RH O

a při 98 * RH O
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Obr. 4

Botnání dřeva fbv /%/ a odolnost proti botnání ASE /%/

v závislosti na objahu polymeru A G /hm.%/



MOBILNÍ OZAŘOVACÍ ROBOT A JEHO APLIKAČNÍ MOŽNOSTI

PŘI ZáCHRANĚ PAMÄTEK

Jiří Teplý

(Jstav jaderného výzkumu

Abstrakt

Radiační ošetření předmětů památkové péče je uva-

žováno jako alternativní metoda k ošetření chemickému,

vůči němuž vykazuje ověřené výhody. Pro ozařování vět-

ších předmětů byl navržen automatizovaný mobilní oza-

řovací robot. Je popsána jeho funkce a hlavní technic-

ké parametry. Analýza podmínek zajištění radiační bez-

pečnosti ukazuje na technickou schůdnost ozařování

v objektech památkové péče. Jsou uváženy předměty, kte-

rá jsou pro tento způsob ošetření vhodné. Je naznačen

současný stav řešení problému a vyhlídky na realizaci.

Úvod

Ošetření předmětů památkové péče napadaných biolo-

gickými škůdci nabývá z mnoha důvodů stále na větší na-

léhavosti i na rozsahu. Vedle zavedeného ošetření che-

mickými prostředky stojí jako alternativa ošetření ra-

diační. To využívá bionegativních až biocidních účinků

ionizujícího záření k hubení škůdců ozařováním napade-

ných předmětů.

Nevýhodou chemického ošetření je nedostatečná pe-

netrace použitých látek do nitra předmětů, nedostateč-

ná kontrola jak penetrace, tak konečného žádaného

účinku a jedovatost používaných látek pro člověka,

případně jejich škodlivost na životní prostředí. Ně-

které vyzkoušené, používané látky se z posledně uve-

deného důvodu přestávají vyrábět nebo se jejich použi-

tí omezuje.
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Ionizujícím zářením lze dosáhnout kontrolovaného

účinku v celé požadované hloubce. Ve vyzkoušených me-

zích dávek nezpůsobuje nežádoucí vedlejší účinky na

substrát, polychromil, malbu. Nezanechává žádná chemic-

ká rezidua v ozářeném předmětu. Ozářením používaným zá-

řením nevzniká v předmětu žádná reziduálni radioaktivi-

ta a s předmětem lzs po ozáření pracovat bez jakýchkoli

zdravotně bezpečnostních opatření. Ozáření je však zá-

sah kurativní a nikoli preventivní, předmět vyžaduje

ošetření bránící jeho další reinfekci. Provedení ra-

diačního ošetření vyžaduje specializované a příslušně

vybavené pracoviště.

Schňdnost a užitečnost této alternativy - radiač-

ního ošetření - je v podmínkách ČS3K potvrzeni několi-

kaletou rutinní praxí konzervačního a uzařovacího pra-

coviště ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy, kde

za tuto dobu bylo úspěšně ošetřeno mnoho tisíc předmě-

tů památkové péče.

Mnohé předměty se tomuto radiačnímu ošetření na

uv'děném pracovišti vymykají. Jde o předměty velké

/jestliže jeden jejich rozměr přesahuje přibližně 2 m/,

předměty značně zchátralé, jejichž stav nepřipouští

transport na velké vzdálenosti nebo předměty spojené

s budovou, jejichž demontáž je obtížná nebo nrprove-

ditelná. Jako další krok ve vývoji tohoto postupu

- radiačního ošetření - bylo navrženo ozařování in

situ mobilním ozařovacím zařízením. Základní předsta-

vy o tomto přístupu a způsob jeho technického řešení

byl podán mimo jiné na předcházejícím semináři konzer-

vátorů - přírodovědců ve SčM v Roztokách v dubnu 19 86 .

V tomto referátu je podána informace o současném sta-

vu řešení.
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Konstrukce mobilního ozařovače

Na rozdíl od stacionárních ozařovacích stanic, ja-

ká je například ve StčM v Roztokách, kde se jako zářič

používá radionuklid Co o střední energii 1,25 MeV

o aktivitě více než 200 TBq, volí se pro ozařování in

situ radionuklid Cs o energii 0,661 MeV a v konkrét-

ním případě o celkové aktivitě 160 TBq. Menší energie

sice prodlouží potřebné expoziční časy, ale umožní

schůdně řešit radiační bezpečnost okolí.

Záření vychází z ozařovače clenou vymezující sva-

zek o obdélníkovém profilu s vertikálním vrcholovým

úhlem 70 a horizontálním 100°. Úhel může být v případě

potřeby zúžen přídavnými clonami.

Hmotnost ozařovacího kontejneru je asi 260 kg,

výška asi 38 cm, průměr válcového tělesa 25 cm. Stíně-

ní je vyrobeno z ochuzeného uranu a opláštováno nere-

zavějící ocelí. Celkový vzhled vyrobeného ozařovacího

kontejneru je na obr. 1.

Ozařovací kontejner je doplněn mechanismem na ote-

vírání a zavírání vyzařovacího otvoru. Dále bude dopl-

něn mechanismem na otáčení svazku záření kolem verti-

kální osy.

Takto kompletovaný ozařovací kontejner se pohybu-

je na ozařovací vodorovné liště, která umožňuje ozařo-

vání ve zvolené horizontální rovině. Lišta bude zasa-

zena do lešení, které umožní její pohyb vertikální.

Amplituda horizontálního pohybu je něco přes 2 m, ver-

tikálního pak do 6 m. Pohyby jsou ovládány motoricky a

jsou automatizovány. Kombinací obou pohybů se pokryje

zářením maximálně plocha asi 2 x 6 m. Po ozáření této

plochy se musí lešení v případě potřeby posunout. Za-

řízení se nyní konstruuje. Schema uspořádání ozařova-

cího prc rsu je znázorněno na obr. 2,

Pro nejbližší ozařovaoí experimenty se vyrábí vo-

zík pro uložení ozařovacího kontejneru a jeho transport
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na místě ozařování. Umožňuje ozařování směrem dolů, vo-

dorovně a různě šikmo vzhůru. Je zvednutelný do výše

asi 1,5 m. Pohyby s vozíkem je třeba provést ručně. Pro

transport ozařovacího kontejneru po schodech je zkon-

struován a vyrábí se speciální, motoricky poháněný

transportér.

Ozařovací režim

Plošné rozměrné předměty je možno rovnoměrně ozá-

řit pouze postupným pohybem zářiče z jedné ozařovací

polohy do druhé, při čemž doba setrvání a ozáření

z každé pozice musí být taková, aby součet příspěvků

dávek do každého bodu předmětu z každé pozice zářiče

se rovnal minimálne dávce zaručující požadovaný efekt.

Tento plánovaný pohyb ozařovacího kontejneru pred oza-

řovaným předmětem je dálkově regulován řídícím počíta-

čem SAPI 1 podle předem připraveného programu.

'Jzarrcvscí prcrjrasi je připraven výpočtem podle vý-

početního programu MOBROB /ÚJV/ . Výpočet respektuje

parametry ozařovacího kontejneru se zářičem a dále

údaje o ozařovaném předmětu. Jsou připraveny některé

modelové ozařovací programy pro některé typy předmětů.

Pro výpočty ozařovacích programů pro dřevěné předměty

bylo třeba provést některá fyzikální měření pro získá-

ní hodnot, které pro tyto materiály nejsou v literatu-

ře k dispozici.

Radiační bezpečnost

Zajištění radiační bezpečnosti při provozu mobil-

ního ozařovače in situ představuje specifický problém

o několika aspektech:

1. Zeslabení ionizujícího záření v příslušných směrech

na hodnoty odpovídající čs. předpisům

2. Zamezení vstupu nepovolaným osobám do vymezených

oblastí



3. Kontrola ozařovacího procesu

4. Organizační opatření

Ad 1. Hlavním problémem je zeslabení přímého svaz-

ku záření směrovaného na předmět. Problém je různě

závažný podle prostorové orientace svazku, podle druhu

stínění stavebními prvky objektu, ve kterém k ozařová-

ní dochází a podle situace v bezprostředním okolí objek-

tu ve směru svazku. Značné zjednodušení představuje

ozařování směrem dolů, zejména ve sklepních místnos-

tech nebo vzhůru ve směru, kde je vyloučena přítomnost

lidí. Nejčastější bude ozařování ve vodorovném směru.

Schematizovaný příklad takové situace je na obr. 3.

Dostínění ve vybraných směrech je možno provést olově-

nými pláty nebo jiným materiálem. Z naměřených hodnot

rychlostí dávkového ekvivalentu lze pak odvodit opatře-

ní pro přípustný pohyb osob /případně velkých -víra*':

do hodnoty 2 ,uSv/h není třeba pohyb regulovat j do hod-

noty 50 yUSv/h není třeba pohyb regulovat, pokud lze

oprávněně předpokládat, že náhodný výskyt té-óe osoby

z obyvatelstva nemůže v tomto místě trvat déle než 1 h

denně po celou dobu ozařování; do hodnoty 1 000 ,uSv/h

je třeba vymezit prostor byt snadno odstranitelnou pře-

kážkou, aby se zamezil téže osobě pobyt delší než 1 h

za celou dobu ozařování} prostory s hodnotami nad

1 000 ,uSv/h musí být pod střeženým uzavřením.

Prostor uvnitř objektu, v němž se provádí ozařo-

vání, je uzamčen a přístupný jen obsluze. Navíc nebez-

pečná zóna, tj. oblast přímého svazku dopadajícího na

ozařovaný předmět, je vymezena optickými paprsky s de-

tekcí /optické bariéry/, jejichž překročení způsobí

automatické ukrytí zářiče - ukončení ozařování. Celý

vnitřní prostor kolem ozařovače je ozařován více či

méně rozptýleným odraženým zářením. Toto odražené zá-

ření omezuje pohyb obsluhujícího personálu. Obr. 4
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ukazuje schematicky situaci; poloha charakterizovaná

hodnotou 30 ,uSv/h umožňuje nepřetržitý pobyt obsluhy

/36 h za týden celoročně/; v praxi lze počítat s nut-

ností pobytu dané osoby obsluhy při procesu ozařování

ne delší než asi 1 h.

Ad 2. Prostor, ve kterém k ozařování dochází, je

uzamčen a otevření dveří je spojeno s řídícím počíta-

čem; ten v případě násilného otevření dveří uzavírá

zářič. Podobně jsou jištěné i další vstupy. Bezprostřed-

ní okolí objektu je podle naměřených údaja rychlostí

dávkového ekvivalentu ohraničeno viditelnou, lehkou ba-

riérou /přenosným plůtkem/.

Ad 3. Ozařovací proces je kontrolován vhodnými ra-

diojnetrickýjui sondami, které jsou spojeny z řídícím po-

čítačem a při neplánovaném překročení svolené expoziční

rychlosti způsobí ukončení ozáření až do zásahu obslu-

hy. Podobne f ringu j í optické bariéry /viz nahoře/. Tato

zařízení jsou pouze v uzamčeném prostoru. V tomto pros-

toru na vhodně stíněném místě je také řídící počítač.

Ad 4. Celý ozařovací proces a jeho zajištění pod-

léhá posouzení krajského nebo městského hygienického

orgánu, který poté vydává závazný souhlas s jeho pro-

vedením. Podmínky závazného souhlasu musí být experi-

mentálně ověřeny a teprve jsou-li splněny, lze s pro-

cesem začít.

Před zahájením prací na ozařovacím procesu musí

být vyjasněny majetko-právní okolnosti a příslušný

orgán SPPOP musí dát závaznou objednávku ozáření s uve-

dením objektu, ve kterém k ozáření dojde a předmětů,

které mají být radiačně ošetřeny. Tyto procedurální zá-

ležitosti budou upřesněny dalším jednáním. Za někte-

rých okolností bude nutná spolupráce s orgány VB a NV.

Podrobněji je problematika radiační bezpečnosti

pojednána ve zprávě ÚJV .
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Předměty vhodné pro radiační ošetření .in situ

Vhodnost předmětů pro radiační ošetření in situ

je dána jejich rozměry, umístěním v budové, mechanic-

kým stavem a druhem napadení.

Plošný modul navrhovaného ozařovacího zařízení je

asi 2 -A 6 m. Nižší předměty usnadňují technické uspořá-

dání /otázka výškové stability zařízení/. Typickými

objekty pro snadné aranžmá jsou předměty s rovnými plo-

chami /.'íkrínó, stoly, lavice, oltáře, deskové obrazy,

táflování, podlahy, stropy, trámy/. Ozáření může být

orientováno vodorovně, ale i dolů či nahoru, případně

šikmo. Pro podstatné zkrácení ozařovací doby je důle-

žitá možnost otočení předmětu po určité ozařovací době.

U předmětů tlustších než asi 10 - 15 cm se s narůsta-

jící tloušťkou prodlužuje ozařovací doba; to přichází

v úvahu zejména u zabudovaných trámů, kterými nelze

otáčet. U větších plastik je výhodné, mohou-li být otlí-

čeny. U všech předmětů má také velký význam možnost

přisunuti ozařovače co nejblíže k předmětu /nejbližší

technicky možné přiblížení je asi 30 era/. Za těchto

podmínek je možno ozářit desinsekční dávkou skříň

o rozměrech 2 x 3 x O , 5 m o tlouštce stěn 2 - 5 cm asi

za 6 dnů.

Tvarově členitější předměty představují při snaze

zajistit co nejrovnoměrnější ozáření nesnadnější prob-

lém než předměty rovinné. Takovými předměty mohou být

např. kazatelny nebo zabudované plastiky. Tyto předmě-

ty vyžadují častější přestavování ozařovacího zařízení.

Předměty, které jsou velmi rozměrné, ač značně duté

/např. varhany/, jsou z tohoto hlediska nejnáročnější

a bez částečné demontáže bude ozáření mnohdy neschůd-

né. /Na tomto místě chci poděkovat za ochotnou a od-

borně kvalitní spolupráci dr. J. Belisovi z SÚPPOP

v Praze/.
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Samozřejmou podmínkou ozařování in situ dotyčného

předmětu je přístupnost předmětu pro ozařování zaříze-

ní /umístění ozařovače na ozařovací mříž, přisunuti

mříže do těsné blízkosti předmětu, případné použití

zjednodušeného zařízení v podobe vozíku/, stabilita za-

řízení /přiměřený tvar a velikost schodů a předstupňů

před předmětem/, únosnost podlah /celková hmotnost až

1 200 kg s možností rozložení na větší plochu s únos-

nosti asi 300 kg/m /, přístupové cesty přiměřeně široké

a rovné /lainiinální průchod dveřními otvory 60 cm,

schody do výšky stupně 30 cm/. Nutná je přípojka vednní

pro světelný proud 220 V asi do 10 A.

7, hlediska racionalizace provossu ozařování, jeho

kontroly i snadnějšího zajištění radiační bezpečnosti

a při výskytu většího počtu ozařovaných předmětů na

jednom miste, jeví se jako výhodné ozařovat v jednoia

vhodně vybraném objektu, nacházejícím se v těsné

blízkosti výskytu předmětů. Může to být např. kaple,

krypta či sklepní depozitář apod.

Z hlediska druhu biologického napadení je nejričel-

nější ošetření proti drevokaznému hmyzu. Předmětů na-

padených těmito škůdci je - žel - veliké množství a

boj zejména u větších předmětů již značně poškozených

je pracnou a nákladnou záležitostí. Letální dávky i

jiné nutné podmínky úspěšného radiačního ošetření jsou

ověřeny již mnohaletou praxí, a to nejen v ČSSR. Po-

škození dřevěného substrátu a polychromií při těchto

dávkách nepřichází v dvahu /bližší viz ve studii
4

UJV /. Dávka pro tyto účely aplikovaná je 500 Gy s dos-

tatečnou reservou. Takto mohou být ošetřeny desin-

sekčně předměty i z jiných látek /papír, textilie/.

Účinek ionizujícího záření na houby a plísně je

prozkoumán méně. Byla věnována pozornost radiační de-

fungizaci papíru a pergamenu /zpráva StČM / a dřeva

napadeného dřevomorkou domácí /zpráva ÚJV /. Defungi-
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začni dávky jsou 5krát až 7krát větší než dávky desin-

sekční. Při ozařování je třeba věnovat obezřetnější po-

zornost teplotě ozařované látky, dávkové rychlosti a

frakcionaci dávky? tyto faktory mají význačný vliv na

konečný efekt. Houby i plísně jsou velmi mnohotvaré a

mají vynikající schopnost reparovat postižené orgány a

tkáně a rozmnožovat se několikerým mechanismem. Radiač-

ní ošetření proti houbám a plísním není tudíž tak jed-

noznačně účinné jako v případě radiační desinsekce.

Kromě toho nejnebezpečnější z hub - dřevomorka domácí -

se téměř nikdy nevyskytuje v osamocené kolonii na jed-

nom předmětu, ale rychle prorůstá okolním zdivem, kde

je nepostizitelná. Pak přichází v dvahu jen stavební

rekonstrukce a asanace. Je třeba ovšem podotknout, že

jejímu výskytu lze zabránit mnohem levněji pouze jedno-

duchou a lacinou preventivní údržbou objektů. Radiační

defungizace in situ bude přicházet v úvahu jen v oje-

dinělých případech.

Závěr

Radiační ošetření při desinsekci předmětů památ-

kové péče jako alternativa k ošetření chemickému se

ukázalo být zcela spolehlivou metodou vykazující mnohé

nesporné výhody. Rozšíření možnosti této metodiky, za-

tím aplikované ve stacionární ozařovně pouze na rela-

tivně malé předměty, na ozařování in situ i větších

předmětů, se ukázalo být technicky řešitelné. Dosavad-

ní výzkum ukázal, že ozařování in situ lze provést mo-

derně konstruovaným, plně automatizovaným transporta-

bilním a mobilním ozařovacím robotem za dobře kontrolo-

vatelných podmínek. Výroba tohoto zařízení značně po-

kročila a pro rok 1988 jsou plánovány ozařovací expe-

rimenty, které mají umožnit vyřešení, řady metodických

problémů.
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MIKROORGANISME A KULTURNÍ

Miroslava Beranová, Martin Stifter

Elektrotechnický zkušební iSstav, mikrobiologická

laboratoř

Jedním z velkých nebezpečí archivního materiálu,

ale i jiných kulturních památek, jako jsou nástěnné mal-

by, obrazy, lithografie, předměty z kůže/ dřeva, sochy,

textilie apod., je jejich degradace mikroskopickými

organismy.

Tabelárně je předkládán seznam mikroorganismů -

biodeteriorantů uváděných literaturou v průběhu několi-

ka posledních let /tab. 1/, Z přehledu je zřejmé, že

vedle bakterií, řas popřípadě i lišejníků jsou to

především plísně, které jsou za účasti širokého druhové-

ho spektra zodpovědné za znehodnocování historicky

cenných materiálů.

Co jsou to plísně? Plísněmi rozumíme mikroskopic-

ké organismy /mikromycety/, které botanicky patří mezi

houby /Mysota/ zařazené do stélkatých rostlin. Pod

pojmem plísně jsou zahrnováni zástupci jak dokonalých

hub s nepohlavním a pohlavním rozmnožováním /řád Mucora-

les/, tak hub nedokonalých /Fungi imperfecti/.

Význam hub je značný, patří mezi reducenty, podíle-

jící se na mineralizačních procesech a koloběhu látek

v přírodě. Jsou to aerobní organismy, vyžadují k vývoji

kyslík a uvolňují oxid uhličitý. Jejich rozkladná čin-

nost je vedle minerálních substancí závislá především

na přítomnosti organických látek ve formě cukrů, tuků,

bílkovin. A tak se plísně v důsledku své přirozené výži-

vy stávají kolonizátory nejrůznějších materiálů s orga-

nickými komponentami, tedy i kulturních památek. Potřeb-

ná množství živin jsou tak malá, že plísně jsou patrné
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i na viditelně čistých plochách. Již stopy organických

látek /zanesených např, otisky prstů/ jsou příčinou

jejich růstu.

Destrukční činnost mikroorganismů vede ke změnám

napadených objektů /tab. i./. Více či méně nápadné a z

hlediska habitu velice variabilní porosty jsou patrné

např. v podobě různě barevných skvrn, puchýřků, chmýí'i••-

tých nebo zrnitých povlaků. Kolem plísňového porostu

se někdy mohou objevit ještě odlišně zbarvené skvrny.

Jsou způsobené produkci pigmentů některých druhů a je-

jich prolínáním do okolního prostředí. Za optimálních

podmínek se plísně mohou mohutně- rozrůstat jak na povrchu

napadeného materiálu, tak podle strukturálních vlastnos-

tí a dostupnosti kyslíku i v jeho vnitřních vrstvách.

Napadený materiál je pak deformován, či nenávratně zni-

čen. Plísně jsou tak mnohdy schopné zapříčinit ztrátu

listovité struktury Knih a změnit je tak v jednolitou

hmotu.

Houby vylučují, do okolního prostředí enzymy, pomocí

nichž se rozkládají organické látky. Produkce některých

enzymů může být rodově popř. druhově specifická. A proto

schopnost využívat ten který substrát není u všech hub

stejná a do určité míry determinuje jejich výskyt.

To je jeden z důvodů, proč na různých substrátech může

být skladba mykoflóry různá a proměnná v čase.

Většinou se na povrchu substrátu rozrůstají tzv.

kolonizátori. Využívají vesměs stopy organických látek,

které sem byly zaneseny například otisky prstů apod.

Jsou ro převážně zástupci rodů Penicillium, Apergillus,

Mucor. Substrát přírao nerozkládají, ale produkci pig-

mentů mohou způsobit jeho barevné změny.

Pak nastupují mikroorganismy s vysokou produkcí

enzymů štěpících napadený materiál - tzv. primární my-
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koflóra. Např. zástupci rodů Chaetonium, Stachybotrys,

Trichoderma, Alternaria, Stemphyiium pomoci celuláz

rozkládající celulózu. Jiné houby patřící mezi aspergi-

ly a penicilia rozkládají proteolytickymi enzymy bílko-

vinné substráty. Zapříčiňuji například rozklad bílkovin-

ných lepících hmot. Slepené materiály jsou mnohdy v

místě slepu tak silně poškozeny, že se napadené oblasti

rozpojí a celé rozpadnou. Primární mykoflóra je vystří-

dána mykoflórou sekundární, jez využívá jak částečně

rozložený substrát předcházející skupinou, tak její

sekundární metabolity uvolněné do prostředí. Konečným

článkem v osidlování substrátu bývá sukcesní mykoflóra.

V každé ekologické skupině se pak uplatňují ještě

biotické faktory. Můžeme pozorovat druhy, které na

substrátu převládají a ty, které jsou méně nápadné a

tvoří pouze doprovodou mykoflóru.

Pod lupou, lépe však pod mikroskopem můžeme pozná-

vat, že porosty plísní- jsou tvořené splfctí hyf /vláken/

- vzdušné mycelium a většinou velkým množstvím drobných

nepohlavních výtrusů - spór. Některá vlákna jsou zane-

sena do substrátu a mají vyživovací funkci. Charakteris-

tická zbarvení kolonií různých druhů plísní jsou dána

zbarvením jejich spor. Způsob jejich utváření je druho-

vě specifický. Některé rody vytvářejí i více ť'pu spór

/Fusarium, Cladosporium •>-. makro a mikrokonidie.

Spóry umožňují nesmírně rychlé rozmnožování mikro-

skopických hub a vzhledem k jejich enormě rychlé pro-

dukci jsou patrné jako různě barevný prach na povrchu

porostu. Ten je pak při sebemenším závanu vzduchu roz-

vířen a spóry mikromycetů se tak dostávají do ovzduší.

A pak za příznivých konstitučních a exogenních podmínek

spóry hub vyklíčí vláknem. Konštituční podmínky jsou

dány geneticky vnitřním vybavením spóry, exogénni pak

faktory vnějšího prostředí.
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Nejdůležitější!-a, -ujrčuáícíL faktor, ve vývoji plísní

je hodnota relativní vlhkosti vzduchu. Ne všechny dru-

hy plísní mají stejné požadavky- na vlhkost. Spory-

většiny druTiů mohou klíčit při relativní vlhkosti vzdu-

chu nad 9o %, ale mnozí zástupci rodu Apergíllus a

Penicillium mohou růst při nižších hodnotách relativní

vlhkosti v oblasti mezi 65 -^ 90 %. Při obsahu vody, který

je nad bodem nasycení hydrofobního materiálu se v mikro-

kapkách vody na jeho povrchu budou nejprve rozrůstat

bakterie. Ve srovnání s plísněmi, které jsou patrné

přibližně 4.-12, den, bakterie vytvoří typické kolonie

za relativně krátkou dobu /24 - 48 hod./. Bakteriální

mikroorganismy mohou zvýhodnit podmínky nastupující

roykoflóře snížením pH prostředí do kyselejší oblasti,

produkcí aminokyselin, vitaminů, tvorbou slizových

pouzder bohatých na polysacheridy, které jsou pro plísně

výhodným zdrojem živin.

rieméně důležitý je i obsah vody v materiálu a kon-

denzovaná voda na jeho povrchu. To vyplývá ze způsobu

výživy. Plísně enzymaticky rozkládá substrát a za součas-

né degradace z něho vlákny absorbuje rozpuštěné orga-

nické látky vzhledem k tomu, že vlákna nemají schop-

nost skladování organických látek je nutné, aby v průbě-

hu aktivního růstu byl tento proces stálý a rovnoměrný.

Klesne-li obsah vody v prostředí, zastaví se některé

biochemické reakce, vegetativní části plísně odumírají

nebo přežívají nepříznivé podmínky ve formě spór. Vedle

vlhkosti hrají důležitou roli ve vývoji plísní teplota,

pH substrátu, světlo e. dostupnost kyslíku.

Velmi pravděpodobně se liší hraniční hodnoty rela-

tivní vlhkosti vzduchu určitého druhu v závislosti na

substrátu a na panující teplotě. Plísně mohou růst v

širokém rozsahu teplot. Většina z nich se optimálně vy-
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vijí při teplotách kolem 2O- 35° c. Při nižší, nebo

vyšší teplotě je jejich vývoj zpomalen, mění. se morfo-

logické znaky /tvar kolonie, slabá sporulace/. Psychro-

filní druhy /např. Alternaria alternata, Cladosporium

herbářům/ rostou při několika málo stupních nad bodem

mrazu. Naopak jiné druhy jako je např. Aspergillus

fumigatus se vyvíjejí- ještě při 50 °C.

Houby jsou vesměs aerobní organismy, požadavky

na vzdušný kyslík jsou vsak nepatrné, takže mohou

pronikat i do nitra relativně málo porézních materiálů.

Růst mikroorganismů je také ovlivňována pH živné-

ho substrátu. Bakterie preferují neutrálně až slabě

alkalické prostředí, zatímco houby vyžadují jeho hodno-

ty pH kyselejší /4,5 - 7 pH/.

Vliv světla vyjma ultrafialového záření má z obec-

ného pohledu na vznik škod způsobených plísněmi druho-

řadý význam.

Z přehledu fyziologických charakteristik mikrosko-

pických hub vyplývá, že vhodnou změnou fyzikálních

faktorů prostředí lze vývoji hub preventivně zabránit.

Nejúčelnější způsob jak zamezit nežádoucímu zaplísnění

sledovaných objektů je jejich přechovávání v suchém

prostředí s relativní vlhkosti vzduchu menší než je

60 %. Ostatní vnější faktory nemohou být v praxi nato-

lik pozměněny, aby růst hub znemožnily.

Aplikace fungicidních přípravků především na

archivní materiály je nutno provádět opatrně a to po

předběžném dlouhodobím vyzkoušení fyzikálních vlastnos-

tí papíru, čitelnosti a trvanlivosti písma. Nedoporu-

čuje se použít předem nevyzkoušený fungicid. Všechny

mají totiž po delší době působení negativní vliv na

ohybovou pevnost papíru. Jednorázové desinfekce je možné

opatrně provádět přírodními látkami spolu s antibioti-

ky. S výhodou se doporučují především přírodní prepará-
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ty /např. propolis/.

V neposlední řadě je nutné mít na zřeteli značnou

variabilitu a adaptační schopnost plísní související

s velkou přizpůsobivostí, a£ jde o živiny, fyzikákní

a klimatické podmínky nebo o jejich snadné rozšiřování,

které jim dovoluje využívat stále nové a doposud neata-

kované substráty.

Diskuse:

Ot.: /Doc, Zelinger/ Výsledky jsou zajímavé ale trochu

zavádějící; měřili jste totiž odolnost spíše přísad

k polymerům /např, iniciátorů, zntěkčovadel, emulgá-

torů ap./ než vlastních polymerů. Čisté polymery PVC,

metakryláty, expoxidy jsou vůči plísním odolné.

Odp.:Nás zajímalo chování polymerů /umělých hmot/ jako

takových i s přísadami
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Tab. 1. Přehled mikroorganismů podílejících se na destrukci některých kulturních
památek

Mikromycety

Druh

Cladosporium cladospo-
riaides

Penicillium lanoseum
coeruleum

Výskyt

fresky v kryp-
tě sv.Eusebia
Pavia

Způsobené Poznámka
změny

zpuchýřovatění ná- zjištění progresivní
stěnné malby a tma- deteriorace následkem
vé skvrny zvýšené rel. vlhkosti

vzduchu, aplikace PVC
desky nezabránila bio-
deterioraci

Beauveria alba fresky zpráškovatění ná-
stěnných maleb a
bílé skvrny

1.nález jako původce
biodeteriorace, doposud
znám jako potenciální
lidský patogen

Aspergillus terreus
var.aureus

Aspergillus fumigatus
Penicillium sp.
Gliocladium roseura

poštovní známky barevné skvrny
způsobené žlutými
a oranžovými
pigmenty

Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus
Aspergillus

chevalieři
flavus
nidulans
niger
stellatus
sydowii
terreus
ustus

lithografie

papírové obrazy

hnědé, černé,zele-
né, růžové kon-
trastní plochy

v červnu naměřeno
3O-34°C, max. rel.
vlhkost vzduchu 78 %



Tab. 1, pokračování

Aspergillus versicoior
Aspergillus wentii
Alternaria alternata
Cephalosporium acremonium
Chaetominum globosum
Cladósporium cladosporioides
Pusariam oxysporům
Penicillium chrysogenum
Penicillium citrinum
Penicillium corylophylum
Penicillium frequentans
Trichoderma viride

Alternaria sp. archivní papír, změna barvy,
Chaetomium sp. celulózové materiály deformace tvaru,
Stachybotrys sp. " textilie, dřevo ztráta listové
Trichoderma viride struktury knih
Verticillium sp.
Penicillium sp.
Stemphylium sp.
Chaetoraimum globosum

Aspergillus sp. - bílkovinná rozpad slepeného
Penicillium sp. lepidla materiálu



.Tab. 1. pokračování

Bakterie
Rod

Sporocythofaga
Cythohaga

Bacillus

Pseudomonas

Micrococcus

Micrococcus

Flavobacterium

Lišejníky

Výskyt

arch.papír

doprovodná

mikroflóra

na arch.
papíře

mramorové desky

historických

budov

vápencové

sochy

Způsobené zrněny

žlutý sliz,

oranžové skvrny

červené zbarvení

mramoru

zelené, šedé

nárůsty

Poznámka

společný nález

zelené jednobuněčné

řasy rodu Chlorella
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RENTGENFLUORESCENČNÍ ANALÝZA JAKO POMOCNÁ METODA

RESTAURÁTORU

Tlučhoř D., Štverák B.

Ostav pro výskum, výrobu a využití radioizotopů,

Praha

Radioanalytické metody nacházejí uplatnění ve stá-

le větším množství oblastí. Svými vlastnostmi vytlačují

klasické, ale i jiné moderní instrumentální analytické

metody. V posledních letech je patrný rostoucí počet

publikací, popisujících použití radioanalytických me-

tod v oblasti umění; z nich je doposud nejčastěji po-

užívána rentgenfluorescenčni analýza /RFA/.

Jakéj sou důvody takového rozmachu RFA. Spočívají

v souboru pozitivních vlastnotí této metody- Aby bylo

možno tyto vlastnosti posoudit, je třeba se stručně

seznámit s principem metody a jejím členěním do jed-

notlivých variant.

Charakteristické rentgenfluorescenční záření vzni-

ká v elektronovém obalu atomu při přechodu elektronu

z energeticky vzbuzeného stavu do stavu energeticky

stabilnějšího až do stavu základního. Všechny energe-

tické hladiny atomu jsou kvantované a jsou funkcí ato-

mového čísla vzorku. Proto přebytečná energie, která

se ve formě charakteristického záření uvolní při pře-

skoku elektronu z jedné hladiny na druhou musí být ta-

ké kvantována a c h a r a k t e r i s t i c k á pro

daný prvek - kvalitativní analýza. Excitaci elektrono-

vého obalu prvku lze vyvolat působením vhodného záření

v rozsahu energií 1-100 keV. Při konstantním toku bu-

dícího /primárního/ záření je počet emitovaných kvant

dané energie charakteristického /sekundárního/ záření

úměrný počtu atomů příslušného prvku ve vzorku, tedy

jako koncentraci - kvantitativní analýza.
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Až potud je princip rentgenfluorescenční analýzy

shodný pro několik instrumentálních analytických me-

tod:

PIXE - k excitaci dochází ostřelováním protony z li-

neárního urychlovače nebo cyklotronu,

elektronová mikrosonda - excitace úzkým svazkem elek-

tronů z elektronového mikroskopu nebo lineární-

ho urychlovače,

klasická RFA - k excitaci je užito X-záření z rentgeno-

vých trubic,

radionúklidová RFA - excitace je vyvolána -zářením,

emitovaným vhodným radionuklidem.

Je zřejmé, že první tři metody vyžadují již na první fá-

zi analýzy - vyvolání excitovaného stavu - poměrně ná-

ročná zařízení, realizovatelná výhradně v laboratořích.

Je třeba si také uvědomit, že první dvě metody /PIXE a

elektronová mikrosonda/ mohou vzhledem k pronikavosti

budících část-''* ̂ rov^Hět pouze povrchovou analýzu. Nej-

větší uplatnění proto nachází radionuklidová rentgen-

fluorescenční analýza /RRFA/.

Druhá část analytické metody - detekce emitované-

ho charakteristického záření - jaůže být pro všechny me-

tody shodná- Detekci emitovaného záření je třeba prová-

dět tak, aby splnila dva hlavní líkoly - změřit energii,

případně vlnovou délku záření a počítat množství emi-

tovaných fotonů daného druhu. V praxi je to realizová-

no dvěma způsoby: vlnově disperzní a energeticky dis-

perzní systémy. Vlnově disperzní systém pracuje na

principu optických přístrojů a podobně jako ony zjiš-

tuje vlnovou délku dopadajícího záření rozkladem na

hranolu. Rozdíl od jiných optických přístrojů je pouze

ve zpracovávaném rozsahu vlnových, délek. Princip ener-

gicky disperzního způsobu detekce je měření ionizace,

vyvolané interakcemi emitovaného záření s hmotným
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p.CG'Kt.voc! 'm .ia;;i;. po.'iraci ncinti lacního, proporcionální-

ho nebo ],•.-1 "syoJA.ovcho rir l-.ektoru. VolikoĽt ionizace,

která se .•.;.• výr. Í:.UOU del.-v~to.ru projeví nábojovým a tedy

pr'.v.iríuvýri i H ••].:'. •"•"-.'... je ii^ěrná energii ionizující částice.

Zati'mco vhiovi.'.1 <!.; -.pc]'?;"ií system 1:ývd většinou, součástí

velkého přístroje-, kde; jo excitace zajištěna pomocí

rentgenových trubic, jsou raergi-tveky disperzní systémy

použity ve spojení s RRFA v menších laboratorních pří-

strojích neho i v malých přenosných analyzátorech.

Jí kel jsou tedy hlavní výhody RRFA:

- modrost provedení zcola nádor.truktivn.ť• analýzy,

- možnost prosné a poměrně úzko lokalizace analyzováno

oblasti,

- současno kvalitativní i kvantitativní stanovení vel-

kého množství prvků vedle sobe v řádu koncentrací

10 1 - 1O~ 4 %,

- naprostá stabilita toku budícího záření,

- jednoduchost konstrukce s radionuklidovými zdroji

umožňující realizaci přenosných terénních analyzátorů

nebo plně automatických analytických systémů,

- relativně nízké pořizovací náklady.

Pro úplnost je třeba upozornit takd na joden kom-

plikující faktor, kterým je tzv. matricový efekt. Při

kvantitativní RRFA se matricový efekt uplatňuje visdy,

ve většině případů vsak lze jeho vliv zanedbat. Pokud

se matricový efekt významnou měrou podílí na chybě

stanovení,lze jeho vliv matematickou nebo grafickou

cestou eliminovat. V některých nepříznivých případech

složení vzorku vsak může, pro určitý vzorek, zavinit

zhoršení citlivosti analýzy.

RRFA našla uplatnění v mnoha vědeckých, výzkumných,

technických a hlavně průmyslových oblastech; prosazuje

se i ve zdravotnictví a dalších biologických aplika-

cích. Nepochybně nejvíce je RRFA využívána v geologie-
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kéra průzkumu, mineralogii a hornictví. Jako zajímavost

lze uvést automatický mikroanalyzátor pracující na

principu RRFA umísťovaný do hlavice vrtné soupravy,

který tak v průběhu vrtu poskytuje aktuální informace

o složení okolních vrstev. Byly to právě velmi dobré

výsledky použití RRFA v geologii, které způsobily, že

metoda začala být používaná také v archeologickém průz-

kumu. Velmi brzy se ukázalo, že diky vysoké citlivosti

a nedestrukčnímu provedení analýzy je RRFA pro oblast

archeologie nenahraditelná. Typickým příkladem je

analýza hliněných střepů, která nepomohla při restauro-

vání hliněných archeologických nálezů. Dalším důležitým

příkladem je RRFA mincí, kdy jsou analytické podmínky

tak příznivé, že lze vedle makrosložek, nečistot a

příměsí stanovit i řadu prvků ve stopových koncentra-

cích.

Od poloviny 70-let je patrný nárost používání RRFA

v oblasti umění. I když způsobů aplikací a analyzovaných

objektů je velké množství, většinou mají jeden z těchto

cílů: rychlou a nedestrukční analýzou přispět k verifi-

kaci analyzovaného objektu a nebo poskytnout pomocné

informace pro restaurování objektu.

Následující pasáž obsahuje přehled hlavních apli-

kačních směrů RRFA v umění:

- analýza vzorku objektu s cílem zjistit jeho vztah

k jinému objektu,

- analýza pigmentu,

- analýza dominantních prvků, určujících typ a odstín

barvy, .

- analýza nefunkčních příměsí,

- analýza krycích a podkladových vrstev,

- analýza vzorku s cílem vytvořit chybějící část objek-

tu se stejným složením,
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- analýza povlaků

- složení povlaku,

- složení podkladu bez poškození, povlaku/

- zjišťování tlluštěk povlaků,

- kontrola složení vstupních materiálů /n^př. kovových

slitin/.

Společným rysem ve všech aplikačních oblastech umění

byl důvod použití RRFA - polykomponentní nedestruktivní

analýza o vyhovující přesnosti a citlivosti, provedena

většinou přímo v terénu.

Diskuse k oběma referátům:

Otázka: Používá se tato metoda pro analýzu obrazů?

Odpověčl: Pro analýzu obrazů je nevhodná, paprsky jsou

nehomogenní a může dojít ke změně barevné .

vrstvy.

Poznámka L. Lososa: Tato metoda byla použita

v zahraničí v praxi s vynikajícími výsledky.

Důležitý je způsob odběru vzorku!

Otázka: Proč do olověné běloby byl přidáván stříbrný

prach,

Odpověčl: Pro její zesvětlení.

Otázka: Kolik pracovišt vybavených touto metodou by

bylo potřeba v ČSR?

Odpověčl: Minimálně jedno, při analýze všech památek

přiměřeně více.

Otázka: Jaké jsou separační metody pro vzorky?

Odpověa: Neexistuje speciální metoda, v podstatě jed

o to oddělit pigment od balastu pod mikrosko-

pem.
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VYUŽITÍ NEUTRONOVÉ AKTIVAČNÍ ANALÝZY FŘI EXPERTÍZE

OBRAZŮ

átverák B., Tlučhoř D.

Ústav pro výzkum, výrobu a využití radioisotopů,

Praha

S rozvojem techniky dochází i k jejímu uplatnění

jako pomocného nástroje v oblasti umění, zejména při

práci kunsthistoriků a restaurátorů. Ke slovu se dostá-

vají nové a nové metody. Od využívání dnes již tradič-

ního rentgenu pro zjišťování hloubkové struktury umě-

leckých předmětů, ultrafialového světla pro povrchové

úpravy, mikroskopického vyšetření např. příčných řezů

vzorků z obrazů se přichází i k využívání chromatogra-

fických metod, radiouhlíkového datování předmětů rost-

linného původu či termoluminiscenčního datování kera-

mických předmětů.

Pro zkoumání uměleckých předmětů se dnes využívá

i novějších metod jako je rentgenfluorescenční analý-

za, neutronová radiografie, X-difrakce, autoradiogra-

fie, neutronová aktivační analýza.

Jedním z problémů pri verifikaci Starých obrazů je

znalost jednotlivých pigmentů, jejichž charakteristic-

ké složení by mohlo napomoci jejich určení..

Určení lokalizace původu a doby výroby pigmentů

vychází ze základní myšlenky, že autoři historických

obrazů používali k přípravě pigmentů některých surovin

místních a relativně dobře lokalizovaných. Stopové ne-

čistoty dominantních prvků pigmentů jsou v rozdílných

místech a dobách těžby i zpracování různé. Analýzu

většího množství pigmentů z autorizovaných obrazů je

základem pro vytvoření databanky údajů, které slouží

jako referenční údaje.
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Ke zjištění dominantních prvků pigmentů dostačuje

řada analytických metod. Z rádioanalytických je možné

uvést např. rentgenfluorescencní analýzu, poskytující

nedestruktivně během několikaminutových měření ve

většině případů odpověd na otázku, který prvek tvoří

dominantní část pigmentu.

Ke stanovení stopových prvků, jejichž obsah je

o několik řádů obvykle nižšíf je nutné použít extrémně

citlivé analytické metody. Jednou z nich je právě

neutronová aktivační analýza*

Předmětem tohoto příspěvku je přiblížení metodiky

instrumentální neutronové aktivační analýzy ,/INAA/ mo-

difikované pro potřeby kunsthistcriků a restaurátorů

při zkoumání pigmentů z historických obrazů.

INAA je jednou z nejcitlivějších analytických me-

tod pro většinu prvků. Právě pro svou vysokou citlivost

je používána pro analýzy stopových množství prvků zvláš-

lí v pc-]cvcdičcvd techničtí, optoele.- •.roníce, medicíně,

při analýze mikrostop v kriminalistice apod.

NAA je založena především na využití jaderné

reakce zkoumaného vzorku s tepelnými neutrony a na ga-

ma spektrometrické detekci vzniklých radionuklidů.

V literatuře jsou popsány výsledky analýzy olově-

né běloby z cca 100 obrazů italského, holandského a ně-

meckého původu z období 15. až 18- století a novodobě

průmyslově vyráběných olověných bělob. Ze získaných

výsledků byly nalezeny určité závislosti mezi obsahem

některých stopových prvků a lokalitou a dobou výroby.

Obecně lze konstatovat, že obsah nečistot byl v histo-

rických bělobách nižší než u novodobých průmyslově vy-

ráběných bělob.

Při analýze však není nutné, analyzovat pouze bě-

lobu, která je přirozeně jednodušším systémem než ji-

né pigmenty.
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Vzorky pro NAA je možné odebírat z obrazů bez

většího poškození. Vybraná místa na obraze se pod lu-

pou í'bavŕ skalpelem povrchové vrstvy krycího laku.

Vlastní odber se provede napichnúcim speciálně zbrou-

šenou injekční jehlou o. to aií do r nákladové vrstvy

obrazu. Odebraný vzorek se přenese do křemenné kapilá-

ry, k Lora se zataví. Jednodušší situace je přirozeně

v případě, kdy je obraz restaurován a je .možné odebra-

ti i větší množství vzorku.

ZÍEkané vzorky je možné charakterizovat následov-

ně:

- při odběru vzorka celkové hmotnosti cca 0,1 mg

/podle výše uvedeného postupu/, který lze považovat

za nedestruktivní, je možné stanovit pomocí INAA jak

většinu dominantních prvků anorganických pigmentů,

tak celou řadu stopových prvků,

- analyzovaný systém je složen především ze dvou hlav-

ních vrstev /podklad, vlastní malba/, odber vzorku

až do podkladu je vizuálně kontrolovatelný,

- vzorek kromě pigmentů a stopových prvků obsahuje blí-

že nedefinovatelnou organickou /pryskyricnatou/ sou-

část neznámé hmotnosti, event, sikativ pro urychlení

tvrdnutí pigmentu.

Série zatavených kapilár s odebranými vzorky jsou

současně aktivovány se skupinou standardů v jaderném

reaktoru.

Po aktivaci jsou kapiláry se vzorky vybaveny,

identifikovány a projdou čistícím procesem. K měření

vzorků se používá polovodičový germaniový detektor ve

spojení s 819 2 kanálovým analyzátorem CANBERRA. K vy-

hodnocování gama spekter se pak používá počítač PDP 11.

Radionuklidy vzniklé aktivací v jaderném reaktoru

jsou identifikovány právě na základě rozboru spektra

gama záření, event, i poločasu radioaktivní přeměny.

Kvantitativní určení jednotlivých prvků se provádí

srovnáním se standardy.
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Stanovení dominantního prvku ve- větši.--- ;-í- • •"

nečiní potíže, někdy však /zvláště v pŕ íj,1 ••*(""• v.'.C i. • >.••.-.;

ká problém přiřazení odpovídajícího pigraentu ;-.e ujiště-

nému dominantnímu prvku. Zde vzniká nutnost dalších

doplňujících rozborů nebo mikroskopického zkoumání.

Stanovení, dominantního prvku je důležité proto, že ta-

to hodnota se později při interpretaci dá použít jako

referenční hodnota /metoda vnitřního standardu/, ke

které jsou vztahovány hmotnosti stopových prvků, a tak

lze určit jejich obsah. Druhy používaných pigmentů či

jejich směsí mohou být charakteristické pro jednotlivé

malířské školy či jednotlivé malíře. Dále pak zjištění

novodobě používaných pigmentů nasvědčuje bud falzu při

malbě nebo pozdější restauraci obrazu /to však bývá

obvykle zdokumentováno/.

Situaci přirozeně komplikuje složenost odebraného

vzorku, protože stopové nečistoty mohou pocházet jak

z pigmentu, tak i z podkladu. Vzhledem k tomu, že

z jednoho obrazu je analyzováno více vzorků, pak v rám-

ci komplexní interpretace výsledků je možné určit, kte-

ré stopové nečistoty jsou z pigmentů a které z podkla-

du. Zároveň to může napomoci při určení druhu podkladu.

I tato informace může napomoci při zkoumání obrazu,

protože v různých lokalitách a dobách byly používány

různé druhy podkladů.

Zjištěné informace, i když někdy částečné, což je

při této komplikované mikroanalýze pochopitelné, mohou

doplnit znalost o historicky používaných pigmentech.

Tyto informace pak mají sloužit kunsthistorikům

či restaurátorům jako pomocné ddaje v celkovém přístu-

pu k danému obrazu. Je nutné konstatovat, že jde o me-

todu časově i finančně náročnou, takže její využití se

dá předpokládat spíše u velmi vzácných obrazů.
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DEKONTAMINACE PLÍSNf NA PERGAMENECH A JINÝCH

HISTORICKÝCH PÍSEMNOSTECH

Alois Orlita

Výzkumný dstav kožaclčlný, Gottwaldov

František Martinek

Státní ústřední archiv, Praha

Cenné historické písemnosti - aE už archiválie ne-

bo knihovní či muzejní fondy - byly v četných případech

při skladování v průběhu několika staletí poškozeny ko-

rozovními vlivy původu biologického i nebiologického.

Tento cenný historický fond se proto postupně kontrolu-

je neb.i komplexně restauruje, aby jako cenné svědectví

kulturní vyspělosti našich zemí byl zachován i pro bu-

doucí staletí.

Jedncu ze zásadních podmínek vyhovujícího sklado-

vání cenných písemností jsou depozitáře s optimální

skladovací teplotou a vlhkostí. To lze zajistit buS re-

novací stávajících depozitářů nebo budováním depozitářů

nových. V případech, kdy jsou budovány např. nové skla-

dy archiválií, je žádoucí přenést do těchto depozitářů

knihy a listiny zbavené všech korozivních vlivů, ze

stávajících depozitů.

Mimo fyzikální, resp. chemická ošetření přichází

v úvahu jako důležitý faktor "hygieny písemností" i

dekontaminace plísnových napadení, a to i u materiálů,

které ještě nepodlehly výrazné biologické destrukci.

Již na 5. a 6. semináři restaurátorů a historiků jsme

referovali o možnostech využití vypařovacích biocidů

- např. alkoholů - pro dekontaminaci plísňového napa-

dení archiválií. Při uvedeném zásahu se jedná o uzavře-

ní ošetřovaného objektu v prostředí nasyceném parami

alkoholu / • ... jiného biocidu/ po dobu alespoň 24 ho-

din, resp. 4o hodin /I, 2/.
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se po r-;;:;-.ůurov.i".i nebo čištění rnají pvenéVl: d n no-

vých. ̂  čistých a klimaticky optimálních dc.oo:-:• ť.ai'í'i-

Poněvadž s;o pro ošetření, čištění apod. pcu'-erne

často používa etylalkohol, provedli jsme stud j i, :-"äa

etanol oĹisobí fî r.gici-J.nS, prípadne za jakých podmínal;

aplikace a po jakédobô působení.

V provedených testech jsme hodnotili uoŕp.nost při

osr-trersi pergamenu /modelový kozinový pí-rcĵ'ľ.oíi vyrobe-

ný ve VÚK/, a to huä po krátkodobém ponoření nebo po

natírání - vlhčení pomocí tamponů. Vzorky modelového

pergamenu jsme nejdříve sterilizovali /v autoklávu

20 min. 1O5 C/ a po vysušení isme -jň učk'.>y'nli suspen-

zí zárodku /konidií/ Aspergillun niger. Po opětovném

vysušení byly vzorky pergamenu buä otírány tampory na-

•.y.-.žcrr'~ii v ctanclii ;;ĽCC do nčj na daný čaccvý inter-

val vloženy. GžeLitMifci vzorky byly po prosycení alkoho-

lickým roztokem bud testovány ihned nebo vloženy mezi

steriální filtrační papíry, zatíženy skleněnou tabulí

a postupně za 1 až 4 dny dány na živnou půdu pro

zhodnocení účinnosti. Další vzorky pergamenů, které

byly do alkoholických roztoků ponořeny, byly přeneseny

do sterilních Petriho misek a po samovolném vysušení

/během 24 hod/ byly rovněž hodnoceny na biocidní dčin-

nost na živných agarových půdách.

Výsledky uvádíme v následujících tabulkách.

Z tabulky je patrné, že ani trojnásobný otěr tam-

ponem smočeným v etanolu neredukuje plísňovou kontami-

naci pergamenu. Je to způsobeno tím, re kontakt alko-

holu se zárodky je příliš krátký, poněvadž alkohol

z pergamenu velmi rychle vyprchá.



1 x 100

2 x 100

3 x 100

Kontrola 100

Sledovali jsme proto i krátkodobé ponoření konta-

minovaných pergamenů do roztoku etalalkoholu. Výsledky

uvádíme v tabulce 2.

Tabulka 2 Vliv krátkodobého ponoření kontaminovaného

pergamenu do etylalkoholu na životní

prostředí

Doba ponoření Porůstání plochy pergamenu
/minuty/

0,5 100

1 100

2 100

3 100

4 100

5 100

10 100

Kontrola 100

Z výsledků v tabulce 2 je zřejmé, že ani ponoření

kontaminovaného pergamenu do etylalkoholu na 0,5 až

10 minut neusmrtí přítomné zárodky plísní, poněvadž

/po následném usušení vzorků/ jsou schopny na vzorcích

pergamenu se opět rozrůstat po celé ploše.

Poněvadž uvedené výsledky prokazují nedostatečnou

účinnost krátkodobého působení etanolu na plísňové zá-

rodky, byly další testy zaměřeny na možnost dekontami-
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nace pergamenů dlouhodobějším působením. K tomu účelu

jsme použili ošetření modelových, kontaminovaných per-

gamenů opět tampónovou metodou, ale také ponořením na

1 hodinu do alkoholů, a to s následným uložením ošetře-

ných vzorků mezi filtrační papíry na 1 až 4 dny. Mimo

etylalkohol jsme však pro srovnání použili i propyl-

alkohol, isopropylalkohol a butylalkohol ve stavu ne-

ředěném a v 80%ní koncentraci. Výsledky uvádíwe v ta-

bulce 3 a 4.

Tabulka 3 Dekontaminace plísní na pergamenech po 1 h

ponoření do alkoholu a uložení mezi filtrač-

ní papíry po dobu 4 dnů

Alkohol Porůstáni plochy__ psrcpjienu _/V
po 1 h
ponoření 1 den 2 dny 4 dny

Propylalkohol 100 O 0 0
Isopropylalkohol 100 0 0 0
Etylalkohol 50 O O O
80Šní propylalkohol O 0 0 0
80%ní isopropylalkohol O 0 0 0
80%ní etylalkohol O 0 0 0
Kontrola 1OO 100 100 100

Z hodnot v tabulkách 3 a 4 je zřejmé, že uvedené

syutéiny ošetření pergamenů zaručují devitalizační úči-

nek iia plísně. K usmrcení plísňových zárodků dochází

s tím, že po krátkodobém ponoření do alkoholu nebo i

po ošetření pomocí tamponů je zaručeno další působení

uložením ošetřených pergamenů mezi filtrační papíry.

Podle výsledků je devitalizační účinek zaručen již po

24 hodinovém uložení} k vyhovujícímu vysušení perga-

menových materiálů však dochází za 3 až 4 dny, což

ještě dále "pojištuje" a zvýrazňuje fungicidní účinnost

alkoholů- Z výsledků je dále patrné, že prakticky stej-

ných účinků se dosáhne použitím propylalkoholu, iso-
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propylalkoholu, butanolu nebo etylalkoholu. Dalším

poznatkem je, že účinnost alkoholů s určitým množstvím

vody /tab. 4/ je vyšší a spolehlivější než tíčinnost

alkoholů neředěných /tabulka 5/.

Tabulka 4 Dekontaminace plísní na pergamenech po nanáše-

ní 80%ních alkoholů na pergameny pomocí tampo-

nů a následném uložení mezi filtrační papíry

po dobu 4 dnů

80% alkohol H^£á

Doba_u3x>žení_

1 h 1 den 2 dny 4 dny

Propylalkohol
Isopropylalkohol
Butylalkohol
Etylalkohol
Kontrola

10
0
10
0

10O

0
0
0
0

100

0
0
0
0

100

0
0
0
0

100

Tabulka 5 Dekontaminace plísní na pergamenech po nanáše-

ní neředěných alkoholů na pergameny pomocí
tamponů a následném uložení mezi filtrační
papíry po dobu 4 dnů

Alkohol Porůstání plochy pergamenu/%^

neředěný ľľ"™II"^IÍ^'~~lI"~~~
1 den 2 dny 3 dny 4 dny

Propylalkohol 0 5 5 O
Isopropylalkchol 50 15 O 15
Butylalkchol O 5 O O
Etylalkohol 10 5 O 0

Pro praxi tedy z výsledků vyplývá, že pro maximál-
ní devitační ticinnost je nutné používat alkoholů s ur-
čitým množstvím vody. To ostatně potvrzují i dlouhodobé
zkušenosti z mikrobiologické praxe, ž«, etylalkohol má
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nejvyšší desinfekční iíčinky jako 80%n£ roztok. Tyto

zkušenosti byly námi potvrzeny a platí i pro další ty-

py alkoholů, pokud jde o devitalizační u*činek na plísně

kontaminovaných pergamenů, resp. jiných materiálů.

Závěr

1. Pro dekontaminaci plísní na pergamenech nedostačuje

otírání listin tampony smočenými v alkoholech, ani

prípadné ponoření v roztocích alkoholů po dobu 1 ho-

diny.

2. Pro dekontaminaci plísní na pergamenech je však dos-

tačující otírání listin tampony smočunými v alkoho-

lech zejména s určitým obsahem vody nebo krátkodobé

ponoření listin do uvedených roztoků alkoholů s nás-

ledným uložením ošetřených pergamenů nebo jiných pí-

semnosti" po dobu 1 - 4 dnů mezi filtračními papíry.

3. Srovnatelnou devitalisnční účinnost projevily 8O%ní

roztoky propylalkoholu, isopropylalkoholu, butyl—

alkoholu a etylalkoholu.

Literatura

1. A. Orlita, F. Martinek: Divitalizace plísňových zá-

rodků na archiváliích. Sborník "Pátý seminář res-

taurátorů a historiků", str. 11-20, Strážnice, 1983

2. A. Orlita: vypařovací biocidy v restaurátorské a

konzervátorské praxi. Sborník "šestý seminář restau-

rátorů a historiků, str. 74-85, Bratislava, 1985

Diskuse

Otázka: /Doc. Zelinger/ Jaký byl tíčel této práce, když

metoda nepůsobí preventivně?
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Odpověčí: Cílem bylo zjistit, zda měkčení pergamenů smě-

sí EtOH-voda má i devitalizační účinek na

plísně. Práce vznikla v souvislosti s konzer-

vací resp. s rekonzervací Archivu koruny ČGS-

ké.

Otázka: /Dr. Zemené/ Není biocidní účinok EtOH způsoben

odstraněním vody?

Odpověď: Naopak. Vodu do pergamenu přidáváme až 20%,

aby alkohol působil devitalizačně.
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NOVÉ PŘÍSTUPY K MODIFIKACI RZI

Jaromír Tulka

1. Úvod

Odstraňování rzi ze železných výrobků je v rámci

řešení jejich protikorozní ochrany jednou z nejvíce ná-

ročných operací. Proto je přirozená snaha přeměnit málo

ochrannou a nepřilnavou vrstvu rzi na povlak, který sám

zabezpečí ochranu proti korozi nebo vytvoří vhodnější

podklad pro následnou konzervaci nebo lakování předmě-

tu. Tvorbě "ochranných rzí" je v současné době věnována

na celém světě zvýšená pozornost.

Literární údaje o možnostech modifikace rzi jsou

však značně rozdílné, což je dáno především tím, že rez

je z hlediska chemického složení a struktury všeobecně

považována za zjednodušený Útvar. Z tohoto pohledu ne-

lze jinak než se ztotožnit se závěrem Vacchiniho /I/,

že pokud má být modifikace rzi dostatečně teoreticky

poznána, musí být k dispozici především znalosti o

vlastní rzi jako modifikované bázi.

2. Chemické složení rzi

V systému železo - voda probíhá korozní proces

elektrochemickým mechanismem. Podle práce japonských

autorů Misawy, Hashiraotoa a Shimodairy /2/, která je

z hlediska studia tvorby korozních produktů nejuceleněj-

ší a v korozní vědě nejvíce uznávaná, může ve vodném

prostředí docházet podle podmínek interakce k tvorbě

sedmnácti různých chemických sloučenin - intermediár-

ních komplexů, oxidů, oxohydroxidů a hydroxidů železa

/2/. Ze vznikajících primárně nestabilních produktů do-

chází postupně v závislosti na čase k tvorbě amorfního

oxohydroxidu typu FeO^OHj j_2x» ^ ~t "t "* ^ ~ forem
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oxohydroxidu železa FeOOH, v přítomnosti chloridových

iontů vzniká i $ - forma. Z oxidů je ve rzi Fe.,0^, při

nedostatku kyslíku vzniká i Fe2O~.

Z činitelů podmiňujících chemické složení a struk-

turu rzi jsou nejvýznamnější pH prostředí, obsah iontů

železa Fe a Fe , čas interakce a intenzita oxidač-

ních dějů.

V atmosférických podmínkách, kdy na kovovém po-

vrchu dochází ke koroznímu procesu pouze za podmínek

povrchového ovlhčení, je tvorba rzi odlišná z hlediska

mechanismu i kinetiky dílčích dějů. Vznikající rez je

dčinným katalyzátorem oxidace atmosférického oxidu si-

řičitého a sulfidů i vzniku plošně stabilních aglomera-

cí na kovovém povrchu označovaných jako "síranová hníz-

da" a představuje výrazný akcelerující činitel korozní-

ho procesu. Bylo dokázáno, že "mladší" rychlé rzi

/vznikající v průběhu několika týdnů/ jsou charakteri-

zovány velkým počtem hnízd malých rozměrů, naopak

"starší" rzi /vznikající za několik let/ vykazují men-

ší počet síranových hnízd, jejich rozměr je velký a

může dosahovat až 1 nun korozního průniku.

Složení rzi vznikající v atmosférických podmínkách

je především určováno obsahem oxidu siřičitého a chlo-

ridových iontů v atmosféře. Rez vznikající v atmosféře

nízké agresivity je tvořena především z "•#" - FeOOH a

obsahuje menší množství «̂  - FeOOH. Ve rzi vznikající

v atmosféře středně znečištěné se významně zvyšuje ob-

sah cC - FeOOH, který tvoří spolu s % - FeOOH hlavní

složky. V malých množstvích jsou přítomny <3 - FeOOH,

Fe 3O 4, FeSO4 v krystalické různě hydratované formě a

FeClg. V atmosférách a vysokých stupněm znečištění je

obsah <* - FeOOH a #• - FeOOH prakticky rovnocenný,

přítomno je značné množství ft - FeOOH, FeSO. . H_O a

FeCl, a amorfní produkty. Na rozdíl od vodného prostře-

dí nedocházípři atmosférické korozi ke vzniku

S - FeOOH.



135

Vrstva atmosférické rzi je v řezu chemicky a fy-

zikálně anizotropní a po 3 až 5 měsících expozice je

složena ze tří vrstev dílčích. Zvláš£ je toto členení

zřetelné po 3 letech, kdy kinetika a mechanismus atmo-

sférickdkoroze jsou relativně ustálené. Vrchní část

tzv. "rychlé rzí" je typicky nepřilnavá a její tvorba

je podmíněna i přítomností oxidu uhličitého v atmo-

sféře. Dochází ke vzniku hydrogenuhličitanu a uhličita-

nu ;•;«lc.7,:\ntó)\o, formaldehydu a kyseliny mravenčí mající

pro proces stimulující vliv.

3. Modifikace atmosférické rzi

V širším pojetí je modifikace rzi metodou transfor-

mace chemického složení, struktury a stavby tuhých pro-

duktů na povrchu železa.

Terminologický přístup k problematice modifikace

rzi je však dosud nejednotný. Podle monografie /3/ lze

modifikaci rozdělit na:

a/ stabilizaci - rez se převádí na komplexy železa kom-

paktnější stavby s vyšší přilnavostí

k základnímu kovu,

b/ inertizaci - aktivní složky rzi /korozní stimuláto-

ry/ se převádějí na látky korozně

inaktivni.

V západních zemích označují "rust converters"

skupinu modifikátoru rzi bez dalšího členění, z nichž

nejrozšířenější jsou prostředky na bázi polyfenolů,

zejména tanin. Pod označením "tanin" se obvykle označu-

jí přírodní extrakty, mající polyraerní strukturu s mo-

lekulovou hmotností od 300 do 3000. Tyto látky jsou

schopny pevně vázat ionty železa v stabilní chelátové •

komplex, jejichž tvorba je podmíněna tím, ze v monomer-

ní jednotce jsouv poloze 2,3 vůči fenolické OH skupině

dvě skupiny OH nebo jedna skupina OH a jedna skupina

COOH. Následkem vazby kov - OH se tvoří významná skupi-

na modifikovaných rzí.
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Široké použití taninu lze yysvětlit tím, že rea-

guje se rzí obsahující Fe O. i nejvýznamnější složky

oC - a ^ - formy FeOOH /goethit a lepidokrokit/.

Použití taninu k modifikaci má však řadu omezení

/4/. Obecně je vzájemná interakce taninu s produkty rzi

dlouhodobým procesem /desítky hodin/, a to za předpo-

kladu, že nedochází k rychlému vysychání, čemuž se za-

mezuje přídavkem např. ethylenglykolu.

Modifikační proces závisí též na smáčivosti jed-

notlivých součástí rzi. Tak např. organická rozpouštěd-

la, která se často přidávají do modifikačních prostřed-

ků, smáčí jednotlivé složky rzi odlišně:

cC - FeOOH - ethanol více než butanol

f - FeOOH - butanol podstatně více než ethanol

/3 - FeOOH - butanol více jak ethanol /oba celkově

slabě/

Fe.,0. - ethanol podstatně více než butanol

Zvyšování koncentrace roztoku taninu zpomaluje

rychlost prostupu do rzi. Sorpce probíhá špatně zej-

ména u Fe,O..

Reakce taninu s železitými ionty je závislá na

pH roztoku v rozmezí 2,5 až 3,5. Zde je dosud neujas-

něn vztah mezi ochrannými vlastnostmi amorfního oxo-

hydroxidu FeO xOH 3_ 2 x a optimální tvorbou chelátů při

shodné oblasti pH prostředí.

To určuje i kyselina fosforečná, jejíž použití

k modifikaci rzi je velmi obtížné vymezit z hlediska

optimálních podmínek. Při působení kysliny na rez to-

tiž probíhají současně dva protikladné děje: koncen-

trace kyseliny se zvyšuje následkem odpařování vody

a naopak následkem reakce se rzí se koncentrace sni-

žuje, řodle údajů převládá v reálných podmínkách

atmosféry první děj nad druhým, což v mnoha přípa-

dech představuje reálné nebezpečí tvorby nevhodných

typů fosforečnanů /neochránilych/ nebo další průběh
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reakcí pod vytvořeným konzervačním povlakem. Na nebezpe-

čí volby nevhodné koncentrace kyseliny fosforečné je

upozorňováno řadou autorů, např. /5/.

V současné době je pozornost nejvíce zaměřena na

teoretické propracování modifikace použitím kombinace

fenolové látky s polymerní strukturou a pojivové slož-

ky, ďako pojivo se nejčastěji využívá vodných disperzí,

např. na bázi styren-butadienovtfho kopolymeru, akrylá-

tů, epoxiakrylátů. Pojivo se vyznačuje vysokým obsahem

reaktivních skupin, které při reakci se složkami roz-

toku taninu nebo povrchem železa vytvářejí trojrozměr-

nou polymerní strukturu, tzv. "chelátových laků" nebo

"kovových laků".

Je zřejmé, že takto formulovaný modifikátor je slo-

žitý systém, jehož vlastnosti závisí na mnoha činite-

lích vlastní rzi i samotného prostředku. Protože se jed-

ná o nejmodernější prostředky, je jejich složení uvádě-

no velmi obecně nebo zcela utajováno. Vlastnosti lze

pouze odvozovat nepřímo z technického popisu podmínek

použití prostředku.

Značného rozšíření po celém světě dosáhl modifi-

kační prostředek Noverox, jehož složení bylo švýcarskou

firmou SFS Heerbrugg patentováno v USA, Anglii, Fran-

cii, Kanadě, Rakousku a švédsku. Jedná se o bílou syn-

tetickou emulzi, vyznačující se tixotropními vlastnost-

mi. Zajímavé je, že v technické dokumentaci prostředku

/6/ se uvádí možnost dlouhodobé ochrany bez dalšího

povlaku po modifikaci rzi. Modifikovaná vrstva je sná-

šenlivá se syntetickým nátěrem, epoxidy, naopak se ne-

doporučuje použití polyesterů. Prostředek neobsahuje

olovo ani kyselinu fosforečnou, zinek nebo sloučeniny

šestimocného chrómu. Na vrstvu lze nanášet konzervační,

prostředky /oleje, vosky/.
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Do modifikačních prostředků jsou též při formulaci

zvažovány možnosti použití reaktivních pigmentů. Tak

západoněmecká firma Heubach, GmbH uvádí na trh protiko-

rozní pigmenty Heucophos na bázi fosforečnanů hliníku a

zinku nebo zinku a molybdenu /!/, které mohou vstupovat

nejen do modifikačních reakcí, ale inhibovat i povrch

železa..

Dokonce jeden z posledních publikovaných literár-

ních pramenů v roce 1986 nazvaný The rust revolution

/8/ uvádí možnost tvorby dekorativních nátěrů na povrchu

rzi. Vyrábí firma Domalite /UK/ Ltd.

4. Závěr

Z uvedeného vyplývá, §e modifikace rzi je jodním

z.nových směrů ochrany proti korozi, který zejména

v současné době je teoreticky studován i Lechnicky ově-

řován ve stále věf-šínt rozsahu r Nadějná je možnost po-

užití kombinauí *<JU<^le.-.otvcrných látek s polymerní po-

jivovou složkou, představující jeden ze základních smě-

rů zkvalitnění vlastností vrstev rzi.
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KONZERVACE ZBRANÍ Z TROCHU JINÉHO JLEDISKA

Petr Kavan

Technické muzeum, Brno

Tento článek je pouze jakási úvaha, můj subjektiv-

ní názor na restaurování a konzervaci zbraní, záměrně

neříkám zbraně historické, protože tyto se od součas-

ných ručních palných a pobočných zbraní svou materiálo-

vou podstatou dohromady neliší. Tedy dnešní muzejní

konzervátor se snadno setká i se zbraněmi moderními.

Volníme-li tody jako příklad zbraň palnou, která bývá

nejčastějším a nejoblíbenějším předmětem různých závě-

reč-:ých konzerva" torských zkoušek právě pro svoji mate-

riálovou rozmanitost, je třeba v prvé řadě říci, jde-li

pouze o konzervaci či i vetší konzervatorský zásah. Ta-

dy bych chtěl právě upozornit na moment, kdy se tyto

dva pojmy tak dzce prolínají, že prakticky není možno,

aby byl uskutečněn jeden úkon bez druhého. Nelze kon-

zervovat hlaveň, která je rezavá a v momentě, kdy ně-

jakým způsobem začneme rez odstraňovat, jde prakticky

už o zásah restaurátorský. Zde můžeme právě zdůraznit,

že zbraně jsou zvláštní kategorie sbírkových předmětů

a vymykají se běžným konzervátorskýrn a restaurátorským

postupům. Dostaneme-li takovou zbraň k restaurování, je

třeba si ujasnit restaurátorský záměr. Z jakého hledis-

ka má být pojat, do jaké míry raá zasahovat a jak dalece

je třeba obnovit vzhled či funkčnost zbraně. Tato část

práce by měla být v muzejním měřítku vždy řešena z hle-

diska zaměření této institutce a neměl by o ni rozhodo-

vat restaurátor sám, ale bučí širší okruh odborných pra-

covníků /konzervační komise se tomu říká u nás/, nebo

sám odborný pracovník, do jehož resortu zbraň spadá.

Je samozřejmé, že jinak bude pojat sbírkový před-

mět v Muzeu dělnického hnutí, a jinak Muzeu technickém,

kde se klade důraz především na technickou stránku ve-
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cí. Tak tedy v tomto prvém bodě nám, restaurátorům bu-

de řečeno, jaký rozsah opravy a doplnění bude proveden.

V bodě druhém pak jde o konzervaci, tedy o to,

jak dokážeme svůj renovační zásah uchránit a zachovat.

Tuto stránku však většinou řeší konzervátor sám.

Nyn£ se vrátím k prvému bodu, který je právě nej-

tvrdším oříškem. Zde musím citovat slova jednoho z na-

šich nejlepších restaurátorů řezbařů Heřmana Kotrby,

"aby mohl restaurátor odborně provést jakýkoliv zásah,

musí být lepší nebo alespoň stejně dobrý jako mistr,

který před mnoha lety předmět vytvářel". Heřman Kotrba

byl řezbář a znal své řemeslo dokonale. V případe zbra-

ně by měltedy restaurátor být puškař. Možná to zní

trochu nadsazeně, «->.e jak jinak by mohl ovládat potřeb-

né dovednosti, které byly nezbytné pro tehdejšího mist-

ra ^ři vykonávání této profese. A nebylo jich nějak má-

lo.

Každý puškař musel být dokonalým zámečníkem, jemno-

mechanikem, soustružníkem, svoje nástroje musel dokona-

le ovládat, ale také si je umět vyrobit.

Velká většina těchto nástrojů již dávno neexistu-

je, a je tedy nezbytné pro každého restaurátora, aby si

je také sám vyrobil. Dále musel každý inistr mít i roz-

sáhlé materiálové znalosti z oblasti metalurgie/ musel

být dobrým kovářem, umět dobře kalit, cementovat, leš-

tit, hnědit atd., atd. A to jsme teprve u hlavně a ko-

vových mechanizmů zbraně. Je však zde ještě pažba, její

přesně určené a vypočítané tvary, zdobení, řezba, vy-

kládání kovem, kostí, perletí a nakonec její mnohdy vě-

ky přetrvávající povrchová iíprava. V neposlední řadě

pak byl každý puškař znalcem všech systémů a mechanizmů

zbraní a samozřejmě také znalcem vnější a vnitřní balis-

tiky. Musel být také dobrým střelcem, neboť není hous-

laře, který by neuměl na housle zahrát.
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Takže vidíme, že toho bylo skutečně dost a to jsem

nejmenoval všechno. Nechtěl bych tímto článkem odradit

budoucí restaurátory zbraní, ale jen ukázat, že pustit

se do restaurování staré "flinty", není věc tak jedno-

duchá.

Nedávno mi telefonoval kolega konzervatória dota-

zoval se, jak je možné, že na křesadlové pušce z 18

století se vyskytuje Whitworthův závit s neznámým stou-

páním. K takovým omylům by tedy docházet nemělo. Každý,

kdo takovouto práci vykonává, by měl mít potřebnou zna-

lost a kvalifikaci. To znamená, že v našem uvedeném

případě zcela jistě nemůže jít o závit Whitworthův,

když tento anglický mechanik se narodil teprve v roce

1803 a normalizace šroubů zavedl až v roce 1833. Do

této doby a samozřejmě i po ní si každá firma, tedy i

puškařská volila stoupání závitů podle svého, ovšem

všude se tehdy měřilo v palcích a nikoliv v milimet-

rech. Z tohoto případu pak vyplývá další potřebná do-

vednost restaurátora, který musí být schopen každý

takový závit změřit, spočítat a vyrobit potřebné ná-

stroje k jeho vyřezání. Dále musí mít restaurátor také

potřebné znalosti materiálu, aby věděl, z čeho kterou

součástku vyrobit zejména pak při kování a kalení pér,

který se na každé zbrani vyskytuje několik.

Druhou částí zbraně je pažba, která bývá z 90 % vy-

robena ze dřeva. Zde se tedy nejmarkantněji projevuje

mnohostrannost puškařského řemesla tak, jako snad žád-

ného jiného. I kolář si nechával obruče kovat u kováře,

kdežto puškař musel umět zpracovávat jak kovy, tak i

dřevo. Tedy skok od černého řemesla k čistému a jemné-

mu dřevu je dosti velký a nese sebou zase v prvé řade

rozsáhlou znalost materiálů. Puškař musí naprosto

přesně rozeznat, jde-li o dřevo ořechové, či hruškové/

nebo y případě pušek vojenských bukové nebo dokonce
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březové. U orientálních zbraní bývé téměř pravidlem, ze

jde o nějaký druh polotvrdého dřeva velice umným způso-

bem nafládrovanym. Potom je samozřejmě potřeba tyto ma-

teriály umět vhodně používat.

Vědět jak volit tvar kresby, položení let tak, aby

korespondoval doplňovaný kus s původním okolím. Znát a

umět vyrobit potřebný nástroj k uložení hlavně do lůž-

ka, nástroj k řezání rybiny, která bývá velmi často

smetena a další jiné nástroje.

Velkým a domnívám se, že ne dosud zce.la vyřešeným

problémem je tmelení dřeva. S tím se staří mistři vůbec

nesetkávali, ale před tento probldni je poctcivMi restau-

rátor pokaždé, pokud nechce r.ťsbo nemůže chybějící kus

doplnit masivem. Tento probiéiíi nejvíce vyvsL.ív.í v pří-

padě pažeb narušených červotočům. Jak tedy tmelit. Po-

užiti některých komerčních výrobků jako je např. dřevot-

měl je sice pohodlné, als nezaručuje nám žádný kvalitní

výsledek a to zejména po stránce barevnosti dotmeleného

místa. Jednoduše řečeno po vyschnutí a přebrousení

vzdoruje tento tmel všem mořidlům a lze ho dobarvit pou-

ze anilinovými barvivy. Jsou zastánci starých "osvědče-

ných" nábytkářských tmelů, jejichž pojidlem jsou kostní

klihy. Ovšem podle mého názoru a dlouholeté zkušenosti

musím konstatovat, ža pro tento vlčel jsou zcela nevhod-

né. /Bobtnají/ propadají se atd./. Mně samotnému a i

kolegům z VHÚ se nejlépe osvědčila metoda, kdy používám

jako plnidla pilin získaných i z téhož materiálu, z ja-

kého je pažba vyrobena v předem namorených na patřičný

odstín a dobře vysušený". Je samozřejmé, že po nasycení

pilin pojidlem tyto částečně změní barvu, ale to již

chce značnou zkušenost a praxi, aby konzervátor odhadl,

na jaký odstín piliny dobarvit. Existují ještě tónované

a v mnoha odstínech vyráběné tmely RAMBO, ale ty už řa-

du let na našem trhu nejsou. Jako pojidlo pro tmely i
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k lepení používám epoxydovou pryskyřici. Toto však vy-

žaduje dobře odmaštěný povrch což bývá u pažeb dosti

vo.tkýrr. problémom, nebot každá je pred poli túrovaním

nhpuštěna nějakým tukem. Dobré odmaštění je t-3dy zákla-

dem úspěchu.

Další problém je naparování potlučených míst z dů-

vodu jejich vrácení do původní polohy. Mnohá z pažeb

a to SGjména s dlouhým předpažbím sahajícím až po ústí

hlavro se po naparení začne stáčet. Je tedy třeba to-

muto zabránit vložením hlavně do lůžka a dobrým přita-

žením modelářskou gumou zajistit. Samozřejmě, že hla-

veň předem oddělíme od vlhké pažby igelitovou folií.

Takto pak ponecháme do úplného vyschnutí dřeva. Jsou

ovšem i pažby, u kterých tento postup není možiiý pro

jejich výzdobu. Pažba je např. vykládána kostí, želvo-

vinou, či vtepáváním drátkem. Zde musíme postupovat

individuálně a rozhodovat zvláš£ o každém čtverečním

centimetru- Teprve nyní máme-li vše doplněno, odrezeno

a vyčištěno od starých lakových vrstev a mazadel se

dostáváme k druhému bodu a můžeme se rozhodovat, jakým

způsobem budeme hotový kus konzervovat. Zde tedy sto-

jíme před rozhodováním, jak tu mnohdy několikatýdenní

nebo několikaměsíční dřinu udržet tak, aby vydržela

stále pěkná co nejdéle. A zde zjistíme, že na zbraně

jako na takové se toho mnoho nehodí. Vezmeme-li 1O0 %

konzervačních postupů, snad 90 je na zbraně nepouži-

telné. Nemůžeme třeba mořenou puškovou hlaveň se stří-

brnou signaturou přetřít konzervačním voskem. Dostala

by okamžitě nepěkný matný vzhled. Právě tak nenůžeme po-

užít k lakování pažby jiných laků, než klasické šelako-

vé politury. Dřevo by sice dostalo po syntetickém ná-

těru krásný lesklý povrch s trvalou ochranou, ale pře-

stala by být pažbou. V mnoha případech se tedy tento

problém ziížuje na běžnou konezrvaci silikonovým olejem,
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nebo konkorem 101, v případě zbrojní vazelínou. Podotý-

kám ovšem, že tato konzervace je vždy pouze dočasná a

vyžaduje častou kontrolu a překonzervaci. Jak častou,

to určí sám konzervátor a závisí to zejména na tom,

v jakým prostředí je zbraň deponována. Veliký problém

bývá taká so zbraněmi orientálními, které se skládají

často z několikerých vrstev kování, které se vzájemně

překrývá. V těchto místech se potom po čaae tvoří ve

spojitosti s některým z olejů elektrický článek. Tady

je zase třeba postupovat individuálně.

Na závěr tohoto článku bvch chtěl ještě říci, že

vlastně každá zbraň vyžaduje individuální postupy, jak

restaurátorské, tak i konzervátorské". K přesnému roze-

znávání toho, jak v každém jednotlivém případě postupo-

vat je třeba dlouholeté praxe a mnoha zkušeností v tom-

Lo oboru. Jinak se nám odrezená hlaveň promění v kus

odrezeného železa, chroir.átovaná garnitura v žluté

kousky kovu a pažba v kus naleštěného dřeva. Celá zbraň

pak je snůškou předpisově provedených konzervátorských

zásahů, ale dostaneme naprosto mrtvý přelmět.
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OCHRANA NESELEŽNÍCH KOvO PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘED!

Bohumil SvobodaiVáclava Siqlová

Na celonárodním semináři muzejních konservátorů

£ST> v Brně konaném v říjnu 19 8.3 ,/r,br::r/k 1985/ byly

uvcô::-r:y civ;; rorczáty o korozi kovů /J.V lka, B. Svoboda/.

".uto/i £;í! v nich umínili o výsledcích společná práce, tj.

iiovycii t;;-r,'ich ii-iivr.:::; ilních inhibitorů koroze a jejich

;iv3.lík-";c:'f:ľi v antikorozních 3.ac£ch.

íJn.i"-:-Dr:<;'.ln:í inhibitor koro^o označený Quatro N

je rc;-.kcn£ srno s e.rainů, r.;.íistnýf'ii kyííelin, triazolů a adi-

tiv, ktorí- }o pcníi.te.lná v pojivech rozpustných jak v

organických rospoUBtědlech, tak ve vodných disperzích.

Inhibito.r byl oä?;r.o\išen v různých typech technických

nátěrových Vur.ot v komorách s SO2, NaCl a wetcrornetrech.

Byly prokázány jeho výborné ochranné vlastnosti pro že-

lezné kovy, zinek, hliník, stříbro apod. V kombinaci

s vypalovacími polvakrylátovymi pojivy byly vytvořeny

vysoko.-fiolGknlrátnx filrnotvornó inhibutory koroze, které

prokázaly mimořádně dobi-é ochrany povrchu vzorkových

plechů proti korozi.

KTa základě těchto výsledků provedli jtî is ověření

v laboratoři pardubického muzea na sériích kovovýcíi min-

cí ze stříbra, niklu, mědi a zinku. Mince byly zvoleny

především pro jejich malé objemy a různorodost povrchů.

Je 2námo, že tvar podkladu má vliv na průběh koroze,

např. na ostrých hranách koroze probíhá rychleji, nežli

plochách. Rovněž tloušEka nátěrových filmů je na ostrých

hranách nižší, nežli na plochách.

Povrchová úprava byla provedena pomocí silikonové-

ho oleje, snímatelného polyvinylbutyrátového laku a

akrylátového laku EPAK Q. Jako agresivní prostředí bylo

voleno: sirovodík, 100 %- relativní vlhkost a venkovní
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atmosféra. Vzorky byly hodnoceny v pravidelných časových

intercalech podle pětibodové stupnice korozních změn.

Vzorky byly sledovány nejdéle 9 měsíců a byla pořízena

fotodokumentace změn povrchů.

Postupy povrchových úprav mincí

Prostředí, ve kterém byly mince vystaveny

Stupnice korozních změn

Stupeň koroze po 9 měsících v prop třecí í sirovo-

díku

Tab. 5. Stupeň koroze po 9 měsících na venkovním pro-

středí

Závěrečné zhodnocení celého průběhu pokusů proká-

zalo, že agresivní prostředí, ;: o j ??.<?>•> a sirovodík, má na

povrchy všech kovových mincí nepříznivý vliv a spusorm-

je hluboké" chemicko fyzikální změny. Jako vhodná povrcho-

vá ochrana proti sirovodíku vyhověl jen nevypálený lak

EPAK Q, který si zachoval nezměněnou aktivitu korozního

inhibitoru. Pro venkovní prostředí i 100 % r.v.

vyhověly prakticky všechny provedené povrchové úpravy.

Lak EPAK Q vypálený při teplotách nad 150°C sice

dosáhl výborných mechanických vlastností, ale značně

sežloutl vlivem aminických složek korozního inhibitoru.

Přisušením při teplotě 80 až 100 °C/30 min není jeho

zbarvení tak intenzivní. Snímací lak vytváří na hra-

nách příliš tenké vrstvy a je proto vhodný jen pro vel-

ké plochy nabo předměty, bez ostrých hran.

Povrchová úprava se silikonovým olejem je vhodná

pro vodní páry i venkovní prostředí.

Závěrem lze říci, že antikorozní lak EPAK Q nevy-

pálený je universálním ochranným prostředkem železných

i neželezných kovů. Chrání proti běžnému mechanickému

namáhání povrchů a je snímatelný působením organických

rozpouštědel. Je ve výrobním programu n.p. Chemolak

Smolenice a snímatelný lak vyrábí Barvy a laky, Košeca.
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Tab. 1. Postupy povrchových úprav mincí

číslo Nátěrové hmoty a postup při povrchové
povrchové úpravě
úpravy

I. Povrch neu:'• -aven -původní stav po vyleštění

II. 1 min. ponor do alkoholického 0,1 % roztoku
1,2,3 benzotriazolu a po oschnutí přeleštěno
silikonovým olejem - Lukooil M 200

III. Natřeno snímacím lakem na bázi alkoholického
roztoku polyvinylbutyralu s přídavkem inhi-
bitoru Quatro N. Sušení při laboratorní
teplotě.

IV. Natřeno lakem EPÄK Q c. 130844/000 ředitelný
vodou, výrobce Chemolak Smolenice, polopro-
vozní výroba. Obsahuje korozní inhibitor
Quatro N. Sušeno při laboratorní teplotě.

V. dtto, vypáleno při teplotě 150 - 170° C/30
min.

2/
Poznámka: Inhibitor koroze Quatro N ' je reakční směs

aminů, polyaminů, kyselin a benzotriazolu.
Chrání kovy: Fe,Al, Cu,Zn,Ag a jejich slitiny.

Tab. 2. Prostředí ve kterých byly mince vystaveny

Označení
prostředí

A.

B.

C.

Popis prostředí

Venkovní, prostředí, otevřená tmavá, vlhká
chodba muzea, 5 až 20° C.

Nasycená atmosféra plynným sirovodíkem
vytvořená reakcí sírníku s kys. sírovou,
15 až 25° c.

100% relativní vlhkost, vrstva vody na dně
nádoby 15 až 25° C.

Poznámka: skleněné nádoby s víčkem, 5OO ml.
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Tab. 3. Stupnice korozních změn.

st. 1. beze změny
st. 2. změna lesku neb barvy povrchu, skvrny

st. 3. plošné tenkovrstvá koroze, silné ztmavnutí

st. 4. bodová hloubková koroze na části plochy
st. 5. výkvěty, hloubková koroze na celé ploše

Tab. 4. Stupeň koroze po 9 měsících v prostředí

sirovodíku

úprava
povrchu

I
II

nr
IV

Ag

5
4

4

2

Cu

5
4

4
1

Zn
stupeň1

5

4

1-2

Ni
koroze

5
5

4

2

Mos

5

4
4

4

Tab. 5. Stupeň koroze po 9 měsících v prostředí A
/venkovní prostředí/.

úprava
povrchu

I.

II.
III. .
IV.
V.

Ag

2

2
2
1

•-i

Cu

2

1
2
1

1

Zn
stupeň

3
1

•-t

1

1

Ni
koroze

2
1
2

1-2

1

Mos

1
1
1
1

1
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Diskuse:

Ot. Kde lze sehnat odstraňovač organ, povlaků ?

Odp. VÚPSL, S.K. Neumana 1316, 53004 Pardubice,

p.J. Klejch.

Poznámka Doc, 2el±ngera: Autoři nauvádí chemické složení

odstraňovače povlaků. Konzcrvátorská etika ne-

připouští, aby se pracovalo s prostředky, jejichž

chemické složení- není. udané.

Ot. Jak odstranit EPAK po přirozeném stárnutí? Lze

použít silikonový olej na stříbro ?

Odp. Za prvé tetrachlormethan, za druhé silikonový

olej M 100-400 s benztriazolem.

Poznámka Dr. Šrámka. Hnědnutí stříbra po použiti sili-

konového oleje je způsobeno příměsí Cu ve

stř£bře.
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ODSTRAŇOVÁNÍ ORGANICKÝCH POVLAKU V MUZEJNÍ PRAXI

Jiří Klejch, Bohumil Svoboda

Pro odstraňování nátěrů na různých typech podkladů

so používá buct mechanického nebo fyzikálně chemického

způsobu. Mechanické způsoby mají značně omezená pole

pó^ebnosti a jsou vein?, pracné. Technické způsoby použí-

vaní v prů..-iyH.lu jako je otryskávání, obrusovaní v kulo-

vých nlýi!3ch jo v muzejní praxi nevhodné. Odstraňovače

starých nátěrů rv.j í dlouhodobou tradici a jsou dosud

používány n;:o oclntrcňování nátěrových filmů, olejových

nebo olftjera modifikovaných pryskyřic vytvrzovaných

vzdušným, kyblíkem. Najstarší typy byly založeny na pů—

ccb'2iií silných alkalií, které náter částečně zmydelni-

ly, zi?Z\čtly až do stádií1, nabobtnání, kdy byly snadno

mechanicky oíntranitolnó - iseškrábnutím. Používalo se

jednak máčení, jednak n~.r. -Soni pasty na povrch. Klasic-

kým typ-2r.í byla vodná disperze vápna a sody ve vodě, je-

jíž konsistence dovolovala nanášet odstraňovač i na

svislé plochy. Další typy odstraňovačů starých nátěrů

byly založeny na účinnosti organických rozpouštědel.

Tyto typy msly universálnější použití. To znamená, že

byly aplikovatelné i typy nátěrových hmot fyzikálně

zasychajících např. nitro a nitrokombinační, pryskyřič-

né povlaky na bázi modifikované kalafuny, akrylátové

apod. Velmi obtížné se ukázalo odstraňování nátěrových

filmů z vypalovaných nátěrových hmot např. akrylátmela-

minových, epoxidových a též různé typy nenasycených

polyesterových apolyuretanových. Tyto odstraňovače byly

jednak ve forme kapalin, do kterých se předměty ponořo-

valy nebo ve formě past vhodných na nanášení v tlustých

vrstvách. Tyto typy past byly v podstate disperzemi

celulosových derivátů ve vhodné směsi organických roz-

pouštědel. Pro snížení odpařivosti v těchto rozpouštěd-
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lech bylo používáno přídavku parafinu nebo vosku. Jako

organických rozpouštědel bylo používáno vhodně vyvážené

směsi tzv. rozpouštědel s ředidly. Jednalo se zejména

o chlorovaná rozpouštědla, ketony, alkoholy a estery.

Tyto typy odstraňovačů byly obvykle nealka.lické, avšak

jejich speciální druhy obsahovaly různé typy organic-

kých kyselin, především takových, které měly leptací

účinky na shora uvedené typy nátěrových hmot.

V muzejní praxi se však často stává., že není -/naeio

chemické složenínáterů, které nají být z povrchu odstra-

něny. Dále se jedná o značnd č.lenitostí povrchu, co3

v celkovém souboru vyžaduje zvláír-c účin n é" odstraňovače

s širokou použitelností. U těchto typů se déle vySňďjje

možnost řízení jejich úCi.rinosi.i pro konkró'..'•: í :•:•'::.or. li'-\

ulíklau postupného odstraňován í jednot] i VV'". h \T-:r:ť:v n:'i —

těrového systému nebo sle»pu.

Při odstraňování f ilmotvoriiého pu-vlť.ku deci; á s í

k postupnému pronikání molekul dicpsrzního irozLoku mezi

řetězec filmotvorneho pojiva, které bobtná, zvětšuje se

objem a tím dochází k narušování kohesních sil filmo-

tvorné látky a tím i k ztrátě adheze k podložce.

Provedené zkoušky v muzejní praxi nás poučily

o celé šířce problematiky v dané oblasti a zpětně nás

vedly k vytvoření řady odstraňovačů, které si můžeme

rozdělit:

1. podle způsobu použití

a/ odstraňování v nasycených parách

b/ ponorem v roztoku

c/ nanesením difúzni pasty

2. dle chemického složení

a/ neutrální pH 7

b/ kyselý pH 1 - 6

c/ alkalický pH 8 - 11

Vzorky se vzájemně liší poměrem difuzních látek, obsa-
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hují inhibitory koroze, smáčedla, žilraotvorné pomocné

složky, značící barvy apod.

Z praktického hlediska jsou k dispozici 3 typy od-

straňovačů v základním provedení a to typ kyselý ozn.

Z 101, určený pro odstraňování tlustých povlaků a sle-

pů provedených syntetickými pryskyřicemi. Další v řadě

je disperzní odstraňovač DP 3. Tento typ je neutrální,

čištěný předmět je po celou dobu expozice převrstven

roztokem. Pro snímání malých kolmých ploch je určen od-

straňovač formulovaný ve formě tixotropní emulze ozn.

TO 6.

V laboratořích pardubického muzea byl odzkouľsen

nový typ odstraňovače povlaků z poloprovozní výroby

VÚSPL Pardubice, označený Z 101, který byl určen pro

pes . ové" odstraňování chemicky ses í Eovaných povlaků na

závěsech lakovacích linek.

Závěrem uvedeme některé konkrétní postupy, uplat-

něné v muzejní praxi.

V prvém případě se jedná o sejmutí ď?mé barvy

z textilní vložky lovecké brašny. Byl použit odstraňo-

vač TO 6 nanesený štětcem. Po expozici cca 30 min., kdy

•,...»šlo k výraznému narušení snímané barvy, bylo ji možno

lehce mechanicky sejmout.

V dalším případě se jednalo o kameninovou nádobu,

opatřenou dodatečně nevhodným transparentním lakem a

vadným slepém střepu. Nádoba byla ponořana do odstraňo-

vače typu DF 3 po dobu 24 hodin. Po této době došlo

k odstranění jak lakového filmu, tak rozpadu vadne sle-

pených střepů. Bez dalších úprav bylo možno provést

následr' restaurátorské práce.

Odstraňování v nasycených parách bylo aplikováno

při sejmutí laku z mosazných hudebních nástrojů. Tyto

byly umístěny v polyetylenovém pytli, do kterého bylo

nalito cca 5 % odstraňovače Z 101 na kubaturu obalu.
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Po 1/2 hod. byl nátěr tak narušen, že se dal odstranit

tlakovanou vodou nebo setřít hadrem. Prodloužením doby

působení odstraňovače se zvýší difúzni účinnost až do

stádia samovolného odpadnutí zgelovaných vrstev. Výho-

dou tohoto typu odstraňovače, ve srovnání s klasickým

typem rozpouštedlovym je to, že zbytky nátč u se v či-

nidle nerozpouští, ale jen bobtnají. Proto je lze snad-

no odfiltrovat a odstraňovač opět použít.

Použití chemických odstraňovačů v muzejní praxi je

výhodné. Nedochází k mechanickému poškození restaurova-

ných předmětů. Dalším přínosem je otázka pracnosti.

která je v porovnání s mechanickými postupy výrazně

jednodušší.

Toto sdělení je nutno posuzovat jako informační

v dané problematice. Domníváme se, že aplikace nové

skupiny odstraňovačů v muzejní praxi přinese řešení řa-

dy problémů dosud obtížně řešitelných.
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KOROZE KOv8 PAWÄTKOVÍCH OBJEKTS V SOUČASNÝCH TYPECH

ATMOSFÉR

Dagmar Knotková

Státní výzkumný ústav ochrany materiálů G.V.Akimova

Praha 9 ~ Běchovice

Působení současného znečištěného ovzduší jsou vy-

stavena nejen technická díla, ale též památkové objekty.

Zatímco životnost technických děl se plánuje na desítky

roků, památkové objekty jsou staleté a vzniklé korozní

škody nelze vyjádřit pouze ekonomicky.

Všechny objekty vystavené klimatu jsou postupne

znehodnocovány, v současných typech průmyslově znečiště

ných atmosfér roste kinetika deterioračních procesů,

některé děje byly nově vyvolány. Změnila se též stabili-

ta dříve vytvorených ochranných vrstev, např. patiny

na mědi. Významně se uplatňují znečištění plynné, koroz-

ně aktivní pevná, ale i tzv. kyselé deště.

Korozní rychlosti základních technických kovů

jsou známy a mezinárodně uznávané směrné hodnoty jsou

v tab. 1. Příspěvek bude spíše zaměřen na pochopení ko-

rozních dějů a podmínek, které vznikají v průmyslově

znečištěných atmosférách.

Výklad kinetiky atmosferické koroze kovů se zaklá-

dá na diskontinuitě jejího průběhu a bývá vyjadřován

vztahem

kde K je koroze, T délka jednotlivých period ovlhče-

ní a V, střední korozní rychlost v jednotlivých perio-

dách ovlhčení.

Výskyt a délka period ovlhčení je podmíněna průbě'r

hem vlhkostních a teplotních parametrů atmosféry a sráž-

kami, rychlost koroze je závislá na specifických mecha-



156

nismech koroze povrchoyich elektrolytů, zejména na akti-

vitách, vody- a stimulujících aniontů.

Urychlující funkce složek znečištění souvisí s je-

jich bezprostřední|iíčast£ na mechanismech atmosferické

koroze. Mechanismus je teoretickém, ale i technickým

hlediskem pro dělení kovů. ve vztahu ke sklonu k atmo-

sferické korozi.

Ušlechtilé imunní, kovy z termodynamických důvodů

v atmosférách nekorodují.. Kovy a slitiny s vysokou stabil-

ní pasivitou nereagují bezprostředně s plynnými imisemi,

citlivě ale reagují a tuhými dsadami obsahujícími roz-

pustné agresivní látky. Neželezné kovy s oxidickými

/hydroxidickými/ primárními korozními zplodinami, které

se reakcí se znečištěním přeměňují v rozpustnější bazic-

ké soli, korodují řádově pomaleji než běžné konstrukční

oceli, jejichž atmosferická koroze je vnesením korozních

stimulátoru do systému urychlována výrazně. Produktem

primárn£ interakce železa s ionogenníiai složkami exhala-

cí jsou normální soli, které vznikají ve formě plošně

ohraničených aglomerací. Tyto soli se sekundárními hydro-

lytickými reakcemi mění v hydroxidy a stimulující anion-

ty se vracejí do reakčního systému. Navíc železo pokryté

rzí může adsorbovat vzdušná imise s vysokou účinností.

Pro posouzení, kinetiky i mechanismu atmosferické

koroze kovů je tedy třeba v prvé řadě stanovit depozice

znečištění na korodujících površích. Práce v tomto

smyslu jsou v současné době v popředí zájmu. Rozlišuje

e několik typů, depozic, které se uplatňují různým způ-

sobem.

Přístup kyselých složek ke korodujícímu povrchu

může probíhat tav. mokrou depozicí, tj. tak, že kyselé

složky přicházejí ve formě deště a sněhu. Za kyselé

deště se označuji srážky s p H pod 5,5. V průmyslových

oblastech je pg. srážek 3,8~4,2 jako roční průměr,
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exteremní hodnoty jdou pod p^. 3.5, Udává se, že acidi-

ta přicházející k povrchu je až 160 ̂ g H .cm ,d" .

tfčinek kyselech deštů na korozi kovů nelze posuzovat

jednoduše z acidity. Déšt vymývá též povrchy a má me-

chanický tfčinek. Dle některých ďdajů /Bennarie/, přímý

dčinek mokrých kyselých depozic není tak vysoký, jak

by bylo možno očekávat podle složení deště. Závažnější

korozní efekt má sníh, kde se kumuluje i znečištění

jiného druhu a korozní aktivita tajících vrstev může

být velká.

Suché depozice mohou být plynné a tuhé. Plyny

jako S0 2 či NO se adsorbují na povrchu kovů, kinetic-

ky významné procesy vša,k nastávají až se povrchy stanou

vlhkými. Suché depozice pevných korozí stimulujících

látek nejsou ve fyzikálním vztahu s povrchovými vlast-

nostmi kovů a nedochází k nasycení povrchu. Usazující

se látky mohou být hydroskopické /např. amonium sulfát

a amonium nitrát/* a způsobují, že korodující povrchy

se šťávaj í vlhkými při rel. nízkých RV /u NH 4NO 3 při

62 % RV/. Koroze kovu probíhá tak po delší dobu. Tyto

látky též iniciují, korozi hliníku, nerezí a pod.

Kromě pevných částic kyselého charakteru se

usazují i částice, které kyselé podíly neutralizují,

jako např. kalcit. Kumulace suchých pevných depozic je

rozhodující pro korozi ve vnitřních prostředcích. Ve

vnějších podmínkách převažuje vliv dějů za působení

vlhka, kde suché pevné depozice přispívají určitým

podílem stimulujících složek.

Je třeba uvažovat i tzv. vlhké depozice, kdy na

povrchu kovu je terjvá vrstva vlhkosti. Zatímco v přípa-

dě mokrých depozic je jejich kyselost ovlivněna velkým

objemem vzduchu a uplatňuje se i dálkový přenos, u

vlhkých depozic jsou korozní vlastnosti tenkých povrcho-
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yých vrstev vlhkosti závislé na* složení ovzduší v bez-

prostředním okolí. Na výsledných vlastnostech se ovšem

podílí i povrch kovu a korozní zplodiny na něm.

Specifická forma depozice nastává za mlhy. Částice

mlhy jsou velmi malé, setrvávají dlouho v ovzduší a mo-

hou být značně kyselé. Velkou závislost atmosferické

koroze kovů na výskytu mlh v průmyslových atmosférách

ukázaly i naše zkoušky v s£ oblasti,

Zajímavé údaje publikoval Livingston, který porovná-

vá rychlost kyselé depozice /H ekv.^m.m .d /:

mokrá depozice 20 ~ 200

suchá depozice 10 - 20 /plyny/

suchá depozice 10 - 100 /částice/

vlhká depozice 10 - 100

depozice v mlze 100 - 1000

Kovy zajímavé pro architekturu a památkové objekty

jsou železo, měd a její slitiny, hliník, zinek, olovo*

cín a nově též nerezavějící oceli.

Nerezavějící oceli podléhají korozi vesměs lokálně

po narušení pasivity povrchových vrstev. Ostatní kovy s

výjimkou železa tvoří na svém povrchu vrstvy, které

zpočátku brání iniciaci koroze, později se povrch

kovů pokrývá vrstvou korozních produktů, které korozní

děj výrazně zpomalují. Směsné ochranné vrstvy na povrchu

kovů jsou výsledkem počátečních elektrochemických a

dalších následných reakcí mezi kovem, vodou, kyslíkem

a znečištěním z ovzduší.

Výsledné složky korozních produktů, které jsou

rozhodující pro dlouhodobou životnost kovových památko-

vých objektů, jsou většinou bazické soli jako např.

atacarait /3 CuO.CuCl2<3H2O/ nebo brochantit CuSO..

3Cu/OH/2/.
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Tyto vrstvy reagují na změny atmosferického pro-

r-třeclí. Pochody, během kterých se vrstvy "patiny" není

až porušuji jsou různé. Jsou to příme ďner.xické reakce,

které rač n í složení vrstev, roste obsah sulfátů a nitrá-

tů. Dále znečištění" vyvolává elektrochemické reakce,

např. tak, že so rozpouštějí oxicty a hydroxidy, roste

vodivost povrchových, elektrolytů, složky elektrolytů

reagují se základním kovem.

Chemické reakce záleží přímo na přísunu kyselých

složek a jsou tedy funkcí depoziční rychlosti. Elektro-

chemickí reakce jsou závislé na řadě vlastností povr-

chových elektrolytů a závislosti na vnějším prostředí

mají složitější-integrální-charakter.

Složení povrchových vrstev se s časem mění, jak

se vrstvy vyvíje'jí a jak se mění prostředí. Snáze roz-

pustné látky se vymývají, mění se i anionty 2abudované

do bazických solí. Je např. známo, že socha Svobody je

pokryta nyní převážně bazickým síranem mědi, i když

tato socha je obklopena mořskou vodou.

Někteří autoři /Mattsson/ vysvětlují změny na povr-

chových vrstvách kovových monumetnů z diagramů dle Pour-

baixe, které postihují rovnovážné stavy pro kov v zá-

vislosti na p„ a redox potenciálu. V atmosféře jsou re-

lativně stálé oxidační podmínky, pasivita je pak přímo

závislá na kyselosti povrchových elektrolytů. Jsme

však toho názoru, že předmětné diagramy nelze prostě

aplikovat pro atmosferické podmínky, poskytují pouze

náměty na pochopení korozních situací. Kovy při atmo-

sferické korozi nejsou totiž nepřetržitě vystaveny

působení elektrolytů. Diskontinuita děje je základním

znakem atmosferické koroze. Poměry v systému pak nejsou

rovnovážné, vrstvy prodělávají v suchých obdobích řadu

změn.
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Rozhodující, vlastností, je rozpustnost jednotlivých

složek korozních, produktů. Vstup nitrátů do systému ve

většině případu znamená růst rozpustnosti. Rozpustnost

bazických korozních produktů nejsou vesměs známy, jíž-

skutečnost že jsou bazickými solemi však vede k závěru,

že jejich rozpustnost s poklesem p„ vzroste.

Jeexperimentálne ověřeno a je výsledkem i našeho

zpracovaní výsledků rozsáhlých staničních zkoušek, že

pouze u zinku je lineární závislost koroze na depozici

SO . Všechny ostatní kovy vykazují nelineárnosti, zřej-
2 -

mě pro složitější procesy v povrchových vrstvách.

Problem, který v posledním období vstupujc- do po-

předí zájmu je sledovaní synergistických efektů vyvola-

ných jak korábinovanýnr vlivem různých Lyjjů znečištění, tak

kombinací různých sledů depozic a dalších činitelů

prostředí.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že kovy památko-

vých objektů i když jsou chráněny po staletí tvořenou

patinou, který je odrazem prostředí, které dalo patině'

vzniknout, vytvoří na svém povrchu postupně vrstvy,

které budou v rovnováze se současnou aerochemickou

situací. Postupně se změní složení patiny, její vzhled

a též se sníží její ochranná schopnost. Nelze předpoklá-

dat, že by již vytvořená patina blokovala památkový

objekt proti vlivům prostředí dlouhodobě. Nové, dosud

nepopsané jevy lze očekávat od působení kombinovaných

znečištění. Z pravých zkoušek, zaměřených spíše na kovy

a povlak, elektronických výrobků, je známé, že vliv kom-

binovaných znečištění se projevuje výrazněji ve vnitřních

prostředích.Zde často právě kombinovaná znečištění ini-

ciují korozní procesy a výsledné korozní napadení je

daleko vyšší, než by odpovídalo součtu dílčích efektů.

Nelze vyloučit, že kombinovaná znečištění vnitřních
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prostor včetně pevných depozic vyvolají negativní

korozní jevy- na památkových kovových objektech ulože-

ných v místnostech a depozitářích.

V příloze uvedené korozní rychlosti kovů byly

stanoveny v současné době a odpovídají podmínkám atmo-

sfér v období routoucí industrializace či podmínkám

současným. Není tedy při korozní agresivitě 4 až 5

počítáno s obdobím, kdy ještě bylo dosahováno korozní

agresivity 2-3 a kdy se povrchy pokryly ochrannými

vrstvami. Ve vztahu k památkovým objektům to však není

podstatné, protože přeměna vlastností povrchových

vrstev může trvat roky až desetiletí, což vzhledem k

životu objektu není rozhodující.

Není ovšem třeba předpokládat, že skutečnost, že

kovové památkové objekty korodují v současných atmosfé-

rách rychleji než tomu bylo před staletími způsobí,

že objekty budou v blízké době vážně poškozeny, jak je

tomu u některých objektů z přírodních kamenů. Např.

mečí i ve velkoměstských a průmyslových atmosférách

koroduje rychlostí 1,5-3 am.a , což nemá rozhodující

význam na změnu mechanických vlastností a tvarové smě-

ny povrchu.

Závažnější skutečností je to, že v průmyslových

atmosférách v důsledku vyšší vodivosti povrchových

elektrolytů probíhá koroze nerovnoměrná konstrukčním

řešením, styky, spoji.

Jedna z největších oprav probíhala v posledním

období na soše Svobody. Vážná poškození byla nalezena

hlavně v oblasti koruny a pochodně, hlavně ve spojích

a u nýtů a hřebů. Negativně působily zásahy z roku

1916, kdy byla pochodeň doplněna barevnými skly a svět-

ly. Vážným problémem byla i bimetalická koroze ocelové

armatury s měděným pláštěm, i když byla provedena izo-
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šela,kem napojeném azbestem. Bylo též. nalezeno

několik míst, kde se elektrolyty kumulovaly a pronikaly

do spojů až došlo k perforaci /nos/. Rekonstrukce spo-

čívala zejména ve výměně pochodně a koruny a ojedině-

lých částí pláště. Ocelová armatura byla částečně

vyměněna za nerezovou, částečně povrchově chráněna

/tryskání, anorganický základ se zinkem, epoxydový ná-

těr vrchní/, byly vyřešeny Bimetalické spoje. K zásad-

nímu čištění se nepřistoupilo, aby nebyla porušena

patina, která má svůj základ v příznivějších obdobích.

K dílčímu čištění byl užit bikarbonát sodný. Nově insta-

lované měděná díly byly předpatinovány. Bylo prognozo-

vánc, že takto opravená :-->cha vydrží mnoho století v

současném prostředí. Odht/iy vývoje prostředí a opatření

na ně vážící nebyla činěna.

Závěrem lze tedy shrnnyt, 'že i když koroze památ-

kových kovových ohjftVfcč. probíhá nyní rychleji, je třeba

se zsmiílit •í^jmv-aa nš prohlídku a případnou rekonstruk-

ci částí, kde mohou nastat lokální projevy koroze. Tato

místa se při zvýšené vodivosti povrchových elektrolytů

projeví výrazně a mohou některé objekty ohrozit.

Poznatky o korozi kovů památkových objektů v sou-

časných typech atmosfér poskytne program EHK OSN, který

je připravován a kde ČSSR zastává tílohu subcentra.
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Směrné informační hodnoty průběhu koroze zinku /čistoty-99 %/, mědi /čistoty 99 %/ a hliníku

/čistoty 99,5%l v atmosférách s odstupňovanou korozní agresivitou

Kov

Zn

Cu

AI

Ustálená rychlost koroze / m.a' /

při stupních korozní

1

< 0,01

< 0,01

0

2

< 0,1

<0,01

<0,001

3

< 2

< 2

< 0,1

agresivity

4

2 až 4

1,5 až

3

0,1 až

0 2

5

4 až 8

3 až 8

0,2 až

Korozní úbytek na 10 roků / IB/

při stupních korozní agresivity

1

< i

<0,l

-

2

< 10

< 1

-

3

10 až
25

< 20

0,25
až
0,50

4

25 až
45

<40

0,50
až

2,50

5

40 až
100

<40

2,50
až
25

J Lni' ú.!a je

- nebezpečí vzniku "bílé
rzi v prostředí stupně
agresivity 2 při dlouho-
dobJm ovihčení

- ry i1 hlt ko rodu j e v pří.tom-
ii ''-t í par organických
kyselin a aldehydů

- v prostředí korozní agre-
sivity stupnú 1 až 2
vznikají náběhové barvy
/oxidy.sulfidy/

- v přítonnosti amoniaku
zrychlena koroze /u sli-
tin mědi nebezpečí ko-
rozního praskání/

- v prostředí korozní agre-
sivity stupňů 4 a 5 vzni-
ká bodová koroze, zejména
působením prašnými spady.
Hloubka proniku bývá
0,2 lim, stejné působí
znečištění typu S
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SEPTONEX - JEHO ANTIMIKROBNÍ ÚČINNOST A VLIV NA

FYZIKÁLNÉ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI PAPÍRU

Michal Ďurovič, Jana Dernovšková

Státní knihovna CSR, Praha

1. Úvod

Materiály archivních a knihovních sbírek /papír,

useň, pergamen/ jsou přírodní polymery, které velmi

snadno při nevhodném uložení podléhají mikrobiální ko-

rozi. Ta je na těchto materiálech způsobena především

plísněmi. Jedním z důležitých konzervačních zásahů je

dezinfekce. Existuje mnoho prostředků a způsobů dezin-

fekce, ale ne všechny jsou vhodné pro dezinfekci kni-

hovních a archivních materiálů, protože mohou negativ-

ně ovlivnit jejich fyzikálně-chemické vlastnosti. Kro-

mě toho některé způsoby mají vyšší nároky na vybavení

/desinfekční komory/ nebo mají určitá zdravotní rizika

pro pracovníky. Proto je třeba vyhledávat nové dezin-

fekční prostředky, snadno aplikovatelné v kterékoliv

konzervátorské dílně. Tyto dezinfekční prostředky musí

vyhovovat těmto požadavkům:

1. musí mít dostatečnou antimikrobní /baktericidní i

fungicidní/ účinnost

2. nesmí měnit negativně vlastnosti dezinfikovaného

materiálu ani během stárnutí

3. nesmí měnit negativně vlastnosti konzervačních pro-

středků, do kterých byly přidány

4. nesmí být toxické pro člověka

Svou roli hraje i jejich snadná dostupnost.

Chero. dezinfekce papíru, usně a pergamenu může být

provedena v plynné fázi /etylenoxid, vypařovací fungi-
1 2

cidy - např. alkoholy/ ' nebo v kapalné fázi /alkoho-

ly, thymol, p-Cl-m-kresol, o-fenyl-fenol a další/ .

Dezinfekcí v plynné fázi se usmrtí zárodky plísní.
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Jedná se o okamžitou dezinfekci, vhodnou v případech,

kdy márne jistotu, že ošetřený materiál bude uložen

v podmínkách nepříznivých rozvoji plísní. V podmínkách

našich archivů a knihoven je velmi často potřebná dlou-

hodobá aktivní antimikrobní ochrana, kdy nctěkavá bio-

cidní látka je vpravena do materiálu.

V nedávné době se začal používat k antiraikrobní

ochrar.e některýcň konzervačních prostředků a k přímé

dezinfekci vazebních usní Septonex, což je dezinfekční

látka užívaná dlouhou dobu ve zdravotnictví. Septonex,

N-/2-karbetoxy-pentůdecyl/-trimetyl-amonium bromid ,

patří mezi soli kvarterních amoniových RIOUČĽUÍH, je-

jichž biocidní účinek je dobře znám. Většinou se po-

užívají jsk-j bakteri cíilní látky. Kvarterní amoniové

sloučeniny patří mezi kationaktivní povrchově aktivní

laiky, které jsou dostatečně rozpustné v kyselém,

neutrálním i zásaditém prostředí. S povrchově aktivní-

mi láLkami anionaktivniho typu vytvářejí v roztocích

málo disociované soli. Při jejich aplikaci do konzer-

vačních prostředků může dojít k nežádoucím reakcím,

např. vodné disperze, které obsahují anionaktivní

emulgátor, mohou po přidání Septonexu zkoagulevat. Na

vlákna, která nesou záporný náboj/ tedy i na celuló-

zová a kolagenová, se kationaktivní PAS /povrchově

aktivní sloučeniny/ intenzivně váží a kinetika tohoto

procesu je velmi rychlá /v intervalu 2-5 minut se může
4vyčerpat jejich lázeň z 85-9 5%/ . Kvarterní amoniové

sloučeniny vykazují značné změkčující účinky na vlák-

na a jsou často aplikovány jako změkčovací přípravky,

rovněž vykazují značný ant. ,tati -ký účinek. X .„šina

PAS Iationaktivního typu vykazuje silné antimikrobní

účinky a používají se i jako fungistatika. Jejich

antimikrobní účinnost je založena na silné adsorpci

PAS na povrch buněk mikroorganismů, jejichž sorbovaný

film brání respiračním funkcím těchto orgánů, resp.

glykolyza.
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Soli kvarterních amoniových sloučenin jako dezin-

fekční prostředky v konzervatorské praxi se používají

i v zahraničí, např. Cequartyl BE, St.erinol nebo Kata-

pin. Septonex se používá jako antiraikrobní ochrana tu-

kovací siriÚLii na bílé vazební usně a pergameny. Byl vy-

typován jako antimikrobní látka, která odpovídá dříve

uvedeným požadavkům na dezinfekční prostředky. Z hle-

diska účinnosti v tukovací směsi vyhovoval v koncentra-
/-* í K CL "
w 4. _> 'o •

Tato práce pojednává o vlivu etanolových roztoků

Septcncxu různé koncentrace na fyzikálně-chemické

vlastnosti papíru a o jeho antiirákrobní účinnosti pro-

ti plísním. Podnětem pro to byly i práce zahraničních

autorů, které upozorňovaly na možný negativní vliv so-

lí kvarterních amoniových sloučenin na fyzikálně-che-

mické vlastnosti papíru a na pouze baktericidní účin-

nost .

2. Experimentální část

2.1. Použité chemikálie

Eeptonex - N-/2-karbetoxy-pentadecyl/-trimetyl-

amonium bromid byl použit ve formě vodně-etanolových

/I:4/ rotoků.

Hydroxid etylendiaminokademnatý Cd en , OH , -
IQ í i

Cadoxen - rozpouštědlo celulózy .

Czapek-Doxův agar - živná půda pro kultivaci

plísní.
2.2. Příprava vzorků

Vzorky chromatografického papíru Whatman 1 byly

na 15 minut ponořeny do vodně-etanolových roztoků

Septonexu /0-10 %/ a volně sušeny. Pro mechanické

zkoušky byly připraveny vzorky o rozměrech 15xlOO mm

napříč směru výroby a pro stanovení antimikrobní účin-

nosti 50x50 mm.
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2.3. Použité přístroje a metodika měřeni

Urychlené stárnutí vzorků

Vzorky byly podrobeny urychlenému stárnutí zvýše-

nou teplotou 55-5 °C a cyklickým režimem, který spočí-

val v opakování 6 hodinových cyklů /60 °C, 40 % RV a

60 °C, 95 % RV/. Pro stárnutí vzorků cyklickým režimem

byla použita klimatizační skříň KPW-2 /Mytron, NDR/.

Stanovení odolnosti v přehýbání

Odolnost vzorků v přehýbání byla stanovena na zku-

šebním přístroji podle Schoppera /Werkstoffprufmaschi-

nen, Leipzig, NDR/ dle äSN 50 -Ô OR při tahu pružin

; # ; Í'Í *

Stanovení pevnosti v tahu

Tržné zatížení a tažnost byly měřeny na přístroji

FDP 40 /Thviringer Industriewerk Rauenstein, NDR/ ale

? ™ ^0 0340. Vzorky pro mechanické zkoušky byly klima-

tizovány 24 hodin při teplotě 2O °C a RV 65-5 %.

Stanovení bělosti

Bělost vzorků byla měřena podle ČSN 50 0241 na

přístroji Leukometr /Carl Zeiss, NDR/.

Stanovení pH vodného výluhu

Stanovení pH vodného výluhu bylo provedeno podle

ČSN 50 0381 na pH-metru PHM 26 /Radiometr, Dánsko/ a

kalomelové elektrody K 401 /Radiometr, Dánsko/.

Stanovení průměrného polymeračního stupně /PPS/

Průměrný polymerační stupeň byl stanoven viskozi-

metricky za použití kapilárního viskozimetru Ubbelohde

/průměr kapiláry 0,836 mm/. Jako rozpouštědlo byl po-

užit cadoxen. Viskozita byla měřena při 25 °C a pro

výpočet PPS byl použit Staudingerův vztah:
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Stanovení antimikrobní iíoinnosti proti plísním

Pro hodnocení antimikrobní účinnosti byla použita

cigárová plotnová metoda. živnou půdou byl Czapek-Doxův

agar /CDA/. Na ztuhlý CDA ve sterilních Petriho miskách

byly položeny dezinfikované vzorky /3 každé koncentra-

ce/ a Petriho misky byly nechány otevřené 4 hodiny,

aby došlo k samovolná kontaminaci vzorků plísněmiv

Plísně byly kultivovány při t = 29 °cíl °C. Hodnocení

bylo provedeno po 28 dnech.

Statistické vyhodnocení výsledků

Výsledky měření mechanických /.û ,, .nos ti vzorků

byly statisticky zpracovány. Odleh . vy^le^ky byly vy-

loučeny pomocí Grubbsova testu T a byl vypočítán ^ter-

val spolehlivosti průměru. V obou případech bylo počí-

táno s hladinou významnosti oC = 0,05.

3. Výsledky a diskuse

3.1. Účinek Septonexu na fyzikálně-chemické vlastnosti

celulózového vlákna

Odolnost v přehýbání

Závislost počtu dvojohybů chromatografického pa-

píru Whatman 1 na koncentraci Septonexu je uvedena na

obr. 1. Odolnost v přehýbání se snižuje až do 4 % kon-

centrace, další zvyšování koncentrace Septonexu nezpů-

sobuje pokles počtu dvojohybů. Pokles odolnosti v pře-

hýbání je pravděpodobně způsoben rozrušením mesivlá-

kenných vazeb celulózy /především vodíkových můstků/.

Elektronegativní hydroxylové skupiny j3 -D-glukopyra-

nosy /uhlík C_, C, a Cg/ mají indukční efekt, který

ochuzuje elektronovou hustotu vazeb mezi uhlíky, tak-

že uhlíkové atomy nesou parciálně kladný náboj [a +)

a hydroxylové skupiny parciálně záporný náboj (.5"-) :
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Obr. I. Závislost počtu dvojohybú na koncentraci

Septonexu

Proto celulóza snadno a rychle reaguje s povrchově
4 11

aktivními látkami nesoucími kladný náboj. ' Protože

objemná molekula kationaktivního Septonexu navázaná na

hydroxylové skupiny celulózy brání při vysušení opě-

tovnému vytvoření vodíkových můstků, které byly rozru-
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seny vodně-etanolovými roztoky, ohebnost celulózového

vlákna klesá. Závislost odolnosti v přehýbání Whatma-

nu 1 dezinfikovaného 2 % vodně-etanolovýra roztokem Sep-

tonexu na době termického stárnutí a cyklického režimu

stárnutí je uvedena na obr. 2 a 3. Z uvedených závis-

lostí je zřejmé, že Septonex sníží ohebnost papíru, ale

během urychleného stárnutí se tento rozdíl dále nezvět-

šuje.

Pevnost v tahu /tržné zatížení, tažnost/

Tržné zatížení

Závislost tržného zatížení chromatografického pa-

píru Whatman 1 na koncentraci Septonexu je uvedena na

obr. 4. Tržné zatížení s rostoucí koncentrací v důsled-

ku rozrušení mezivlákenných vazeb celulózy klesá, ale

po průchodu minimem /6-7 %/ se opět zvětšuje. Pro ten-

to jev se nepodařilo najít dosud uspokojivé vysvětlení.

Urychlené stárnutí jak termické, tak cyklickým režimem

rozdíl mezi tržným zatížením dezinfikovaného a nedezin-

fikovaného chromatografického papíru 2 % Septonexem ne-

zvětšuje /obr. 5. a 6./.

Tažnost

Na obr. 7 je uvedena závislost tažnosti chromato-

grafického papíru Whatman 1 dezinfikovaného vodně-eta-

nolovýrai roztoky Septonexu. Závislost má obdobný* prů-

běh jako závislost tržného zatížení. Minimum se nachá-

zí okolo 7 %. Dezinfekce chromatografického papíru 2 %

vodně-etanolovým roztokem Septonexu tažnost sníží /ve

srovnání s nedezinfikovaným chrom, papírem o 1,8 %/,

ale urychlené termické stárnutí i cyklický režim stár-

nutí tento rozdíl nezvětšuje /obr. 8., 9./.
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Bělost

Na obr. 10 je uvedena závislost bělosti chromato-

grafického papíru Whatman 1 dezinfikovaného roztoku

Septonexu. Ve shodě s literárními údaji kvarterní amo-

niové zásady nezpůsobují pokles bělosti papírové pod-

ložky. Závislost bělosti nedezinfikovaného a dezinfiko-

vaného 2 % roztokem Septonexu chromatografického papí-

ru Whatman 1 na době urychleného stárnutí teplem a

cyklickým režimem ukazuje, že během stárnutí kvarterní

amoniová sůl způsobuje minimální pokles bělosti /max.

2 %/.

pH vodného výluhu

Dezinfekce papírové podložky vodně-etanolovými

roztoky Septonexu o různé koncentraci způsobuje pokles

pH vodného výluhu /obr. 13/. Rozdíl pH vodného výluhu

nedezinfikovaného a dezinfikovaného vzorku 2 % roztokem

Septonexu se v prúbiřiu termického i cyklického režimu

stárnutí nemění a pohybuje se v rozmezí 0,5-1,5 jednot-

ky, což je ve shodě s literárními údaji7 /obr. 14 a 15/.

Průměrný polymerační stupeň

Průměrný polymerační stupeň i adezinfikovaného

chromatografického papíru Whatman 1 byl 1 080. Dezin-

fekce v 2 % vodně-etanolovem roztoku Septonexu a násled-

né trojnásobné promytí v 50 °C teplé destilované vodě

průměrný polymerační stupeň celulózy významně nesníži-

la - pps » 1 030.

3.2. Antimikrobní účinnost Septonexu proti plísním

Výsledky stanovení antimikrobní účinnosti Septo-

nexu po 28 dnech kultivace jsou shrnuty v tab. I. Zkouš-

ky ukázaly, že roztoky Septonexu vykazují dobrou anti-

mikrobní účinnost proti plísním na papíru v koncentra-

ci 2 % a výše. I při vyšších koncentracích bylo ovšem
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u některých vzorků také pozorováno napadení plísněmi,

ale vyskytlo se jen ve formě ojedinělých vlakem /hyfy

Mucoru/ nebo kolonie neurčené plísně. Nerovnoměrné na-

padení je způsobeno náhodnou sedimentací spor s různou

citlivostí vůči dezinfekčnímu činidlu. Nebylo však

zjištěno napadení dezinfikovaných vzorků plísnémJ. rodů

Penicillium a Aspergillus, což jsou nejčastěji se vy-

skytující rody plísní na napadených archivních a kni-

hovních materiálech.4'12'13 U některých vzorků byla i

tzv. inhibiční zóna /do 3 mm/ způsobená difúzí Septo-

r.exu do vlhkého CDA. U hran některých vzorků došlo na-

opak k mírnému přerůstání plísní přes okraje.

4. Závěr

Antimikrobní účinnost proti plísním vodné-etano-

lových roztoků Septonexu je dostatečná při koncentra-

cích 2 % a výše.

Mechanické vlastnosti /odolnost v přehýbání, trž-

né zatížení, tažnost/ papíru dezinfikovaného vodně-eta-

nolovými roztoky Septonexu se značně zhorší, dochází

též ke snížení pH vodného výluhu. Optické vlastnosti

/bělost/ Septonex nemění. Měření průměrného polymerač-

ního stupně prokázalo, že Septonex nezpůsobuje jeho

výrazné snížení a že komplex Septonex-celulóza, který

zapříčiňuje zhoršení mechanických vlastností, lze od-

stranit trojím promytím v destilované vodě 50 °c teplé.7

Dosažené výsledky lze shrnout:

1. Vodně-etanolové roztoky Septonexu nelze doporučit ja-

ko dlouhodobé dezinfekční prostředky pro paoír.

2. Tyto roztoky lze použít pro okamžitou dezinfekci

s následným trojím promytím v destilované vodě 50 °C

teplé.
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3. Septonex pro dlouhodobou antimikrobní ochranu lze

použít při přípravě škrobu nebo pergamenového klinu

/koncentrace 2 % a výše/. Septonex pro antimikrobní

ochranu vodných disperzí syntetických polymerů lze

použít u disperzí, které jsou stabilizovány ochran-

nými koloidy /Duvilax BD 20, Duvilax KA-1/. Vodné

disperze, které obsahují anionaktivní eraulgátor

/Sokrat 6492, Sokrat 2804.../ po přídavku Septonexu

zkoagulují.
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Tab. I- Stanovení antimikrobní účinnosti Septonexu

Koncen-
trace
Septonexu

0 %

0,1 %

0,5 %

1 %

1,5 %

2 %

3 %

Stuoeň porů-
stání vzorku
% plochy

100
100
100

100
100
100

100
100
100

75
90
10

25
10
0

O
 

O
O

O
 

O
 

O
 1

Poznámka

souvislý
porost

souvislý
porost

souvislý
porost

nesou-
vislý
porost

řídký
porost

Koncen-
trace
Septonexu

4 %

5 %

6 %

7 %

8 %

9 %

10 %

Stupeň porů-
stání vzorku
% plochy

25
5
0

0
0
10

0
5
5

15
10
5

0
5
0

0
5
5

0
5
0

Poznámka

kolonie,
ojedinělá
vlákna

kolonie

přerůstání

kolonie,
přerůstání

ojedinělá
vlákna

ojedinělá
vlákna

ojedinělá
vlákna
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V í i. Cílhi--.'' r ••"'•;•..• ."::.• i; j ;:"-;."i p:-;;:.'l •.'. f k u :;Mot.ov.. r.ŕho

'/• pí-?kovoc-.';;-.T:'. '".~;-.:L: r.c c'\-i'-.:~ ío nich zri\-:\x'~'.:c^\-;:d liti-

••ový:ui relÁ '.'.;• v.o .'i-.-.'-.k.-.r.;. /'J r. 1Í41/ a litinovým plu-

hor, na horní p.!o:';o p/^kovcovoho kvádru bylo třeba navr-

hnout a výroř.ivi realizovat nový syHtém protikorozní

ochro.ny litinových částí, jejichž vzhled byl mnoho násob-

nými nstóry znehodnocen do té míry, Se zcela zanikly

detaily reliéfu.

Při tóra orgány památkové péče a investora M\"V !\chlo-

vice požadovali, aby nový systém ochrany mol vedle

estetické funkce /matný povrch tmavého odstínu/ i vyso-

kou, neju.éně 201etou životnost ochranné funkce.

Při výchozí podrobné prohlídce bylo zjištěno, že ná-

těr desek je popraskán, místně až k základnímu antiko-

roznímu nátěru, pravděpodobně suříkovému. Prokorodování

nátěru bylo pouze místní a soustřs,3ovalo se na hrany

/s vydroleným tmelem/ a ojediněle na ostře konvexní

povrchy reliéfu. S ohledem na špatný mechanický stav
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reliéfových desek /praskliny/ a zřejmě dobrý stav ochra-

ny jejich rubových, do pískovce zapuštěných povrchů

/nebylo zjištěno vytékání rfci ze spodních vodorovných

spár po vyjmutí zestárlého a necelistvého tmelu/, bylo

rozhodnuto zabezpečit protikorozní ochranu bez sejmutí,

litinových částí.

Základním požadavkem pro zabezpečení protikorozní

ochrany litiny požadované iíčinnosti a životnosti v daném

prostředí, které se vyznačuje stupněm korozní agresivity

4 až 5 podle ČSN 03 8203, bylo líplné odstranění vrstev

starých nátěrů a případné rzi až na "čistý" kov. vzhle-

dla k velmi členitému povrchu reliéfů a k požadavku, aby

základní antikorozní vrstva byla nanesena do čtyř hodin

po očištění kovu /ČSN 03 82 20/, nebylo možné použití

klasických postupů čištění chemickým a mechanickým od-

straňováním nátěru, které je mimořádně pracné a po orga-

nizační stránce ztěžuje dodržení zásady bezprostřední

aplikace základní antikorozní vrstvy po očištění. Navíc

by takovýto postup, založený výhradně na organickém ná-

těrovém systému, zřejmě nesplnil požadavek na životnost

ochranné funkce nejméně 20 roků /ČSN 03 8260 udává pro

kvalitní nátěry na otryskaném povrchu slitin železa pro

atmosféru stupně korozní agresivity 4 deset roků, pro

stupeň korozní agresivity 5 nejvýše pět roků/.

Bylo proto navrženo protikorozní ochranu řešit

otryskáním s bezprostředně následujícím žárovým nástři-

kem tenké vrstvy zinku /40 až 60 um/, hliníku /120 až

160 um/ a skončeným dvouvrstvým nátěrem k dosažení po-

žadovaného vzhledu. Takovýto systém odpovídá ČSN 03 8762

a podle ČSN 03 8260 zabezpečuje v atmosféře daného stup-

ně korozní agresivity životnost ochranné funkce více

než 30 roků.

Zhotovení kovové složky ochranného systému /otrys-

kání, žárový nástřik zinku a hliníku/ se uialn středisko
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metalizace JZD Líbeznice, které po přípravných, pracech

/instalace pojí-zdného kompresoru a metalizačních zaří-

zení, vysušení- tryskacího prostředku <- písku/ vlastní

práce zvládlo za cca 15- pracovních hodin. Již při trys-

kání se prokázalo, že obavy ze znehodnocení detailů

reliéfů touto operací byly neopodstatněné. Při vhodné

vzdálenosti tryskajíc! hubice bylo možno dosáhnout

dpiného odstranění starého nátěru a jiných nečistot

/rzi/ a detaily reliéfu se ve srovnání s výchozím sta-

vem zřetelně zvýraznily. Bezprostředně po otryskání

/cca za 2 až 3 h/ se podařilo zhotovit žárový nástřik

základního zinkového povlaku a další nástřik hliníkem

opět následoval během cca 2 až 3 h. Jemnozrnná "drsná"

struktura kovového povlaku se jeho rovnoměrná tlouštka

přispěly k dalšímu optickému zvýraznění jemných detailů

reliéfu. Protože po nástřiku velmi odolné vrstvy hliní-

ku již nehrozilo "nebezpečí z prodlení", dokončila

vlastní barevné řešení reliéfu výtvarnice pověřená re-

taurátorskými pracemi, a to polyuretanovou barvou upra-

venou přísadou grafitu.

Protikorozní ochrana litinových složek Rakouského

památníku bitvy 1813 u Chlumce /obec Telnice/

Celý památník je zhotoven z litiny /hu£ v Novém

Jáchymově/ a po více než 160 rocích z hlediska korozní-

ho narušení v dobrém stavu jak na vnějším tak na vnitř-

ním povrchu. Památník se skládá z litinových přístupo-

vých desek uložených na terénu, litinových stupňů a

zejména z kolmého, cca 15 m vysokého jehlanu vytvořené-

ho opět z litinových desek. Dalšími složkami jsou liti-

nová rakouská orlice, lvi a sloupy nesoucí hradicí

řetěz.

před zahájením restaurátorských prací byl opět

posouzen stav korozního poškození, a to vnějšího povrchu
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i zevnitř /on do s kopčin větracíinl otvory/. Při torn bylo

konstatováno, yc kri-cv/c rŝľ.iáii-? narušit ús;orjno^ i; liti-

nových desek, a to sni korozí "zevnitř", ictorrf jo

výrazně omezena konc-pcí původního architekt;-, jí% jo

zabezpečen odtek vody a nř i roseno vetvíní.

S olilícíoa na ro"iKrno-.:t chjcktu a obtížnest op?:ri'

zdcal invoi~tor, Č by sysi.v':n vil nil ochran n o>; f :.v-•-!•'.••": 3 nf=j-

í.;J:iĽ 3 0 r o k ů a t a k é J-:-:ÍO o n to t i i.•''•.;' f'.-j.-!-.o-;: '.ivl.i o.; ' : - ; j ~

<5•? 1 ä í. P o vzii leuov-! t; t:•:•'' •• : vvŕlovií.i :>?• o'.;;••• Í-Í^O :;•: 1 '

v z h l e d s t a r í lit.iiiy, t j . f.';y hy.l r- • -: i íi 11 y ,- t=^ ̂ /? :•:.••''..v

fuii):cc ;-.ovl;:.kovc'lho sy.ítv'nu je opot bčolnó :.i-..b':;r.ûčj.t

Sárovýra nástŕikcrr; ^i'iku a hliníku n~. ctryiišaný rov.;oa.

Obtížriŕ-jSÍ ale bylo vyhovit představen o esl'.atickHui

působeni povrchu a jeho životnosti, ľo .1 ;:br: ;atorn.í;;i ově-

ření bylo proto přistoupeno k technologii, kt&rťí v CSDR

dosud není běžná a ani v jiných zeiaích se pro specifické

cíle ochrany památek dosud neužívá.

Základem řešení byla aplikace anorganická zinkové

barvy s barevným odstínem upraveným přísadou sazí.

Anorganické zinkové nátěrové hmoty se formují na basi

práškového zinku, velikosti částic kulového tvaru do

10 um a předhydrolýzovaného ethylsilikátu. Působením

atmosférické vlhkosti dochází po nástřiku směsi k velmi

rychlé hydrolýze vazeb Si se zbylými ethoxylovými skupi-

nami, přičemž vznikají velmi pevné kovalentní vazby
:, mezi zinkem a polysiloxanovou kostrou gélu kyseliny kře-

] mičité a současně i analogické vazby s podkladovým po-

< vlakem. Ethylsilikátová nátěrová hmota v důsledku této

• hydrolýzy zasýchá během několika minut a je plně vytvr-

zena za cca 24 h. Její důležitou vlastností je malá
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citlivost na vlhkost prostředí- i podkladu a na okolní

teplotu. Lze ji bez potíží- aplikovat při teplotách do

*-5 °c, a to i při relativních vlhkostech nad 80 %-

/pokud podkladový kov není- zřetelně mokrý nebo pokrytý

ledem/. Hmota vlastní, formulace zhotovená z ethylsxli-

kátu dováženého z NDR a z jugoslávského práškového

zinku se v daném případě velmi dobře osvědčila, a to

přes některé negativné vlivy, které se při její přípravě

vyskytly: Barvu bylo třeba mísit na místě v množství

zpracovatelském během 4 až 6 h., po této době je barva

v důsledku postupné gelace nezpracovatelná. Nástřik bar-

vy běžnými vzduchovými pistolemi byl relativně pracný

pro nutnost čestného doplňování zásobníku. Barva též

měla tendenci k usazování zinkové složky. /Pozh.: Tyto

nevýhody se při průmyslové aplikaci řeší bezvzduchovým

vysokotlakým stříkáním a čerpáním trvale rozmíchávané

barvy, což ale v daných podmínkách nebyl uskutečnitel-

né./

Zásluhou JZD Líbeznicem které se ujalo i rizikové

aplikace zinksilikátové barvy upravené sazemi, se ale

iípravu podařilo uskutečnit v plném rozsahu a s výjimkou

určité nestejnorodosti barevného odstínu, v požadované

jakosti.

Lze očekávat, že na rozdíl od užití organického

krycího nátěru se značnou tendencí ke stárnutí sluneč-

ním zářením, systém s krycím nátěrem na anorganické bázi

si podrží svůj vzhled dlouhodobě, i když lze očekávat

jeho mírné zesvětlení. vznikem korozních zplodin zinku.

Při vysoké ochranné účinnosti komerčních anorga-

nických zinkových nátěrů /např. zhotovených hmotami

fy Ameton, Holandsko /NSR/ ve vrstvách při jednom

nástřiku až 80 um, by bylo možno jejich využití rozší-

řit na další akce rekonstrukce kovových /zejména ocelo-
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vy"ch a litinových/ památkových objektů, a to i bez

předchozího technicky- velmi náročného žárového nástři-

ku podkladových kovů ztnku a /nebo/ hliníku.
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PARADICHLORBENZEN A JINÉ CHLOROVANÉ UHLOVODÍKY

V KONZERVÁTORSKÉ PRAXI

Marie Štěpánková

Národopiské oddělení HM Národního muzea v Praze

V muzejní praxi se často setkáváme se sbírkovými

předměty napadenými nejrůznějším .hmyzem, plísní, houbou

apod. V zájmu ochrany muzejních fondů je zapotřebí

škůdce dčinně likvidoveit a zabránit jejich vegetaci.

Jednou z pracovních metod je dezinsekce.

Dezinsekce je souhrnem metod a veškerých opatření

se zaměřením na hubení hmyzu, kt^rý nacházíme v nej-

rozličnějších životních prostředích, at už v objektech

uzavřených nebo ve volné přírodě. Prvním a základním

předpokladem úspěšného boje s ním je poznání jeho ži-

vota. Jen na základě dokonalých poznatků je možno

úspěšně provádět prventivní opatření a správně volit

použití fyzikálních a chemických prostředků boje proti

hmyzu.

Dezinsekční opatření můžeme v zásadě rozdělit na

preventivní /profylaktická/ a represivní /hubící/.

Preventivní opatření jsou zaměřena na vytváření

takových zásahů, které zhoršují životní podmínky hmyzu,

čímž se znemožňuje jeho rozmnožování nebo pronikání

z jiných lokalit do obytných nebo provozních prostorů.

Zahrnují v sobě mnohá obecně hygienická opatření, včet-

ně udržování čistoty, pořádku, odstraňování prachu

apod.

Represivní dezinsekce je druhou fází dezinsekčních

opatření? provádí se za použití fyzikálních a chemic-

kých prostředků.

Podle druhu hmyzu, jeho vývojového stadia, jeho

životních podmínek, podle velikosti objektů, předmětů,

prostředí, roční doby, teploty atd. se zvolí nejvhod-
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nější způsoby a prostředky k provádění dezinsekce a me-

tody buň fyzikální nebo chemické.

Z fyzikálních metod je možno použít účinků suché-

ho tepla, varu a páry '.

Mezi nejpoužívanější chemické prostředky k hubení

hmyzu patří chlorované uhlovodíky, jako např. mono- a

dichlornaftalen, které jsou vysoce toxické pro dýchací

orgány hmyzu a působí i proti houbám nebo kontaktní

insekticidy jako DDT /dichlordifenyltrichlormethylinet-

han/ a lindan /hexachlorcyklohexan/ • . Jejich rozšíře-

ní v textilním průmyslu omezila skutečnost, že úprava

není stálá v tkaninách ani při chemickém čistění.

Velmi účinný je např. Dieldrin /toxicita 5. st./

nebo Aldrin, které již v množství 0,05 až 0,5 % na vlně

poskytují znamenitou ochranu proti molům. Jsou však to-

xické, a proto pro textilní účely nevhodné . Dále jsou

to chlorované fenoly, např. pentachlorfenol, který je

velmi účinný proti hmyzu i houbám. U nás je obsažen

v prostředcích obchodních názvů Pentalidol, Meryl,

Pentor. Existuje řada dalších organických sloučenin

účinných proti drevokaznému hmyzu, známých pod různými

obchodními názvy. Jsou to látky různého složení, jako

např. organofosfáty, organické thiofosfáty, syntetické

pyrethroidy nebo karbamáty . Protože se jedná o látky

škodlivé zdraví je nutné při práci dodržovat bezpečnost-

ní předpisy.

Z chemcikých metod podle druhu insektu vhodnými

aplikacemi je možno použít např.:

1/ Plyny - kyanovodík, metylbromid, fosforovodík a jiné.

Jsou prudce toxické pro lidi a zvířata. Proto jejich

možnost použití je omezena jen na provádění dezin-

sekčních opatření v samostatných, dobře uzavřených

objektech.

2/ Emulze - koncentrované roztoky obsahující až 50 %

dezinsekčné účinné látky v organických rozpouštěd-
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lech, ke kterým jsou přidávány emulgátory, které

umožňují vytvořit s vodou stálé emulze.

3/ Fumigační /dýmotvornc/ látky. Připravují se smíše-

ním hořlavin s příslušným množstvím účinné látky.

Používají se vo forvíS dýraovnic nebo tabletek /Dy-

rnogam, Actcllic dýmovnico apod./.

4/ Aerosoly - roztoky insekticidních látek, které se

rozptylují v koncentrovaném stavu do asanovaných

pro?;torů VG formo mlhy. Jejich rozptýlení se prová-

dí bnu pomocí stlačeného inertního plynu nebo pomocí

rozličných technických zařízení - tzv. aerosolových

a<-p;c5<játů /Actollic, Baygon/. Do těla mohou pronik-

nout i jako jemný prášek nebo aerosol, přes dýchací

orgány ' .

5/ Ionizující záření - moderní metoda ozařování objektů

zářením gama, vhodná především pro ochranu dřeva.

Výhodou této metody je, ze proniká hluboko do celého

ošetřovaného předmětu, aniž by se při tom poškodil

vlastní předmět ošetření nebo jeho povrchová úprava

/polychromie, intarsie, malba/. Použití metody je

omezeno velikostí ozařovací komory. V současnosti je

připraven projekt mobilnmo ozařovače.

Aby byla zajištěna vysoká účinnost prováděných de-

zinsekčních zásahů, je nutné po určité době ošetření

opakovat, aby byli postiženi jedinci, kteří přežijí

první hubení, vylíhnou se z vajíčka či přelézají z ne-

asanovaných prostorů. Předpokladem úspěšného udržení de-

pozitářů bez hmyzu je provádět tyto komplexní dezin-

sekční práce nejméně 2x do roka, a to podle účinnosti

použitého prostředku-

Při hubení určitého hmyzu je důležité tzv. "kry-

tí" tj. množství gramů účinné látky, která musí přijít

na 1 m ošetřované plochy, aby byla zajištěna maximál-

ní účinnost.
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Při ochraně některých muzejních fondů /zejména

etnografického textilu/ se dosud proti hmyzu používa-

jí dýchací, jedy, jako např. p-dichlorbenzen, CgH.Cl^

/jedovatost 3. stupně/ u nás znám též pod názvem

"GLOBOL". Je to nažloutlá drobně krystalická látka ne-

příjemného zápachu. Protože jde o látku zdraví škodli-

vou - jeho páry způsobují podráždění na kůži, slizni-

cích a c-SÁuň, ale nejsou známy klinické otravy po po-

žití - je třeba při práci zachovávat příslušné předpi-

sy 6 /.

Krystalky p-dichlorbenzenu se za normální teploty

vypařují a jeho páry pak vytváření účinnou koncentraci.

Zde se výrazně projevuje účinek teploty.

Tenze par /v mm Hg/ p-dichlorbenzenu je závislá na

teplotě podle vztahu

Log P « |̂- + A /Darkis, Vermillion/

kde P je parciálni tlak p-rä.ichlort>erizenu ve vzduchu

/v mm Hg/, A « 2b7u", B - 11,985, T je absolutní teplo-

ta v Kelviněch. V teplotním rozmezí 0 - 35 °c se tenze

par p-dichlorbenzenu mění následovně:
t5Č Ô 5 10 15 20 25 30 35

nrahg 0,089 0,139 0,234 0,389 0,633 l,O2 1,60 2,47

Vezmeme-li za základ hodnotu při 25 °c /100 %/,

pak snížením teploty na 20 °C klesne tenze par na 62 %,

při 15 °C na 38 %, při 10 °c na 22,4 %, při 5 °C na

13,63 % a při 0 °C na 8,73 %. Při zvýšení teploty na

30 °C se zvyšuje tenze par na 156,86 % a při 35 °C na

242,16 %. Vliv teploty je tudíž zřejmý, čím je teplota

nižší, tím je i nižší koncentrace par p-dichlorbenzenu

v prostředí a tím je pochopitelně nižší i jeho ú*čin-
7 /

8/V literatuře ' jsou doporučována poměrně vysoká

množství krystalické pevné látky pro dosažení a udržení

účinné koncentrace par v prostředí:
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a/ Plenderleith a Werner pro ošetření knih ve vhodné

konzervační bedně doporučují množství 1 kg p-dichlor-

benzenu na m vzdušného prostoru bedny a jeho půso-

bení aspoň pc dobu 14 dní.

b/ Lewis doporučuje rovněž nejméně po dobu 14 dní v do-

konale uzavřeném prostoru množství 162 g p-dichlor-

benzenu/m .

V uzavřených místnostech - depozitářích se počítá

s dlouhodobým působením p-dichlorbenzenu, ktečí je pod-

:•"'.' ~'••> r> o trvalým přechode/u kryst-^: / ̂ v páry, Z;jv.t alým na

teplotě místnosti, jak. výše uvedeno a s obnovováním

krystalické fazo; nejméně jednou Zn čtvrt roku. Nedokona-

jí' utěsnění všech průduchů, otevíraní dveří atd. pocho-

pitelně koncentraci par snižují, což vede k vypařovaní

dalšího p-dichlorbenzenu. Proto je nutno dávky Šustěj i

doplňovat.

Průměrná denní koncentrace /pro 8 hodinovou pracov-

ní dobu/ p-dichlorbenzenu povolená pro pracovní prostře-

dí v ČSSR zatím nebyla stanovena. V USA je to 450 mg/m

/Organ/, v SSSR zatím byla tato hodnota převzata

/Bespamjatnikov et al./.

Podle dr. B. Černohorské, vedoucí oddělení chemic-

kých laboratoří HS Praha, jsou k dispozici následující

hodnoty:

USA nejvyšší přípustná koncentrace 450 rog/m

limitní koncentrace 675 mg/m

NDR nejvyšší přípustná koncentrace 200 mg/m

limitní koncentrace C00 mg/m

PLR nejvyšší přípustná koncentrace 20 mg/m

limitní koncentrace

Institut hygieny a epidemiologie /IHE/ doporučuje

/19 85/ 20 mg/m jako nejvyšší přípustnou koncentraci

průměrnou a 60 mg/m jako limitní koncentraci '. Proto-

že chlorované uhlovodíky obecně jsou považovány za lát-

ky zdraví škodlivé s podezřením např. na kancerogenní
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účinky /prokázané např. u tetrachlormethanu, CCl^/, je

třeba vytvořit takové pracovní podmínky v depozitářích,

aby byly výše uvedené iídajo plně respektovány.

Koncentrace par p-dichlo.rbenzenu v uzavřeném

prostoru - při dostatku pevné fáze, co2 je požadavkem

zachování účinnosti - je při 25 C asi 7,9 g/m , coií je

cca 17,5x vyšší, než povolují v USA /resp. SSSR/ a ani

395x vyšší než j'.- doporučená hodnota IHE. Přitom je

zřejmí.', z^ tuto koncentraci nutno považovat z hlcdiaka

tíčinrios ti za optimální" .

V národopisnom oddelení Národního :;:\zcri byl.y r-rn~

vádýny oddělením chemických laboratoří odboru hygieny

práce Praha v listopadu r. 1985, odběry vzorků cvzduoí

na obsah p-dichlorbenzenu. Byla použita metoda syektro-

fotomeerie v UV oblasti po absorpci do n-hepLcUVj ' ' .

Odběry vzorků byly prováděny 2x ze dvou textilních de-

pozitářů. První měření bylo uskutečněno, když sáčky,

Ir r.ichí 3C plní p dichlorbenzcn. byly většinou zcela

prázdné a LuuíS kOí̂ -eiitrace par p-dichlorbenzenu byla

velmi nízká a pravděpodobně již neúčinná /depozitář

v přízemí: 1,5 mg/m , depozitář v patře: 4,2 mg/m /.

Druhé měření následovalo asi za 10 dní po naplnění

sáčků novou dávkou p-dichlorbenzenu. Hodnoty naměřené

v depozitáři v přízemí byly v doporučené hodnotě, ale

v depozitáři v patře byly 8,6x vyšší než doporučuje

IHE Praha. Naměřené hodnoty svědčí o tom, že rozdíly

koncentrace par p-dichlorbenzenu mezi depozitářem

v přízemí a depozitářem v patře mohou být způsobeny

různou teplotou a nedokonalým utěsněním. Bohužel pří

odběru nabyla zaznamenána teplota.

Při práci s p-dichlorbenzenem je nutno zachovávat

maximální opatrnost a bezpečnostní pokyny pro práci

s látkami škodící zdraví.

Z těchto důvodů byl vypracován režim pobytu pra-

covníků v depozitářích ošetřených p-dichlorbenzenem
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a pohyb sbírkového materiálu nasyceného parami

p-dichlórbenzénu. Postupovalo se při tom např. násle-

dovně!

1/ dezinsekce se provádí podle doporučená koncentrace

IHE

2/ pracovníci se v těchto ošetřených depozitářích

zdržují pouze krátkodobě

3/ používají předepsaných ochranných prostředků /oděvů,

rukavic, respirátoru apod./

4/ práce, vyžadující delší pobyt v depozitářích, se

rozděluje nz> několik kratších ťtseků a využije se pro

ni údobí neiíčinnosti par p-dichlorbenzenu /tj. před

nasypáním sáčků novou dávkou dezinsekčního prostřed-

ku/

5/ práce se sbírkovými předměty nasycenými parami

p-dichlcrbenzenu je možná až po důkladném vyvetraní

předmětu. Pro tento lífiel je nutné zřídit karanténní

místnost, kde je možné sbírky větrat a po té přenést

k dalšímu zpracování /do konzervátorských dílen

apod./12/.

Aby nedošlo k překročení limitní normy par koncen-

trace p-dichlorbenzenu bylo by vhodné získat automatic-

ké zařízení na měření koncentrace a samočiného odvětrá-

vání.

Vzhledem k tomu, že p-dichlorbenzen je látka pro

zdraví lidí škodlivá a vzhledem k tomu, že hmyz si na

takovéto jedy zvyká a vytvírf si imunní /rezistentní/

potomstvo, byla by vhodná spolupráce muzejních praco-

višť a OHES, která by přispěla k nalezení nových a Účin-

ných insekticidů, jejichž toxicita by účinkovala pouze

na hmyzu, ale byly by zdravotně neškodné pro člověka.
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14) Ladislava Budíková, OSSPPOP, nám. Míru 25, 772 00

Olomouc
15) Miluše Buršíková, KM, Zámecké nám. 14, 415 00

Teplice
16) J i ř í Cosea, OVlá okr. Karviná, 737 01 Český Těšín
17) Radim Čech, ORA, Bernolákova 23, 054 01 Levoča
18) Jan Gejchen, SRA, 118 00 Praha 1
19) Ing. J i ř í Ôcjka, C S c , HM, Vítězného února 74,

115 79 Praha 1
20) Ivana Čejková, IÍM, Vítězného února 74, 115 79

Praha 1
21) J i ř í Čepelák, Karlovarské muzeum, Zámecký vrch 22,

360 01 Karlovy Vary
22) Aranka Daňková, Polabské muzeum, 290 01 Poděbrady



23) Ing. Jana Dernovšková, SK ČSR, Klementinum ISO,
110 00 Praha 1

24) Juraj Dítě, Západoslovenské rctfsettni, Uúzsšné nám. 3,
917 00 1'raava

25) Jaroslava Dobrá, SK ČSR, Klemeritinun 19O5

110 01 Prsia 1
26) Josef Dolešal, 01,1, t ř . Ôs. mléde^G 1/34, 405 02

Děčín 4
27) Darea Dosková, KLí, Petřínské fcc-.uy 98, 150 CO

Praha 5 - Sisíchov
28) Bohdana DovrtSlová, SRA, Sněmovní 9, 5.10 00 Pî J-.a 1
29) Dana Dušková, Orlické riussun, 565 01 Choceň
30) Ing. Michal Surovič, SIC ČSR, Klementinum 190,

110 01 Praha 1
31) Iveta Eolerová, MG, Husova 14, 662 26 Brno
32) František Engel, Au 5A7, Hrad, 949 21. Ifitra
33) Pavel Pe22>, TM, Rokyoanova 33 s 615 00 Brno
M) Luacilia Fialková, ÚPa, 17. listopadu 2, 110 01

Praha 1
35) Jcse í F i l ip , Museum si lnic a dálnic, 594 01 Vel-

ké Meziříčí
36) Jan Freiburg, UPfó, 17. listopadu 2, 110 01 Praha 1
37) Jan Pr ídl , SSPPOP, Hybernská 18, 110 00 Praha 1
38) Václav Hanák, Muzeum města Brna, Hrad, 662 24 Brno
39) Veronika Hanušova, OL!, 256 01 Eer.oSov u Prahy
40) J i ř i n a Hanzlová, SK ÔSR, Klementinum ISO, 110 01

Praha 1
41) Rozálie Hanzlová, AtJ ČSAV, Letenská 4, 118 01

Praha 1
42) Ing. Jana Harsová, SRA, V tůních 14, 120 00

Praha 2
43) Alena Havlínová, SK, 252 63 Roztoky u Prahy
44) Bernard Hering, L'useuro hl.m.Prahy, Šverrrovy eady

č. 52, 110 00 Praha 1
45) Zdeněk Hlavsa, Státní zámek Kozel, 332 03

Šíáhlavy 67
46) Bedřich Hoffstadter, SIIG, Riečna 1, 815 13 Bra-

t is lava



47) J ú l i u s Horník, STM, Leninova 88, 043 82 Košice
48) ľ.'.axlôTi Horvát, SiJG, Riečna 1, 815 13 Bratis lava
49) Il-Di'. Alcra Hořcová, SSPPOP, Hybernská 18, 110 00

Prahe 1
50) Ivet.- Hotová, SK KIP, Strahovské nádv. 132, 110 00

Prtha 1
51) Pavla Hradilová, Oblastní muzeum, Soudní I , 762 57

Gottwaldov
52) A í ' l a líubHková, Oravské múzeum, 026 01 Dolný

Kufcía
53) Michel Chumohcl, Valašek© muzeum v pr í rode,

755 61 Rožnov pod Radhoštěm
54) I n s . <l026f Jagušák, SiJG, Riečna 1, 815 13 B r a t i s -

lava
55) Igor Jaeaň, Vol.M, Hrnčiarska 7, 040 01 Košice
56) Iii£» Jen Jocef, lúuseum h l . m. Prahy, Švermovy sa-

dy 52, 110 00 Praha 1
57) Ing. Pet r J u s t a , Sl-ií, 252 63 Roztoky u Prahy
53) Jana Kadsřábková, Náprstkovo muzeum, Betlémské

nám. 1, 110 00 Praha 1
59) Helena Kalfueová, Náprstkovo muzeum, Betlémské

nám. 1, 110 00 Praha 1
60) Drahomíra Kaňkovská, Muzeum hl. m. Prahy, Šárec-

ká 29, 160 00 Praha 6
61) Anna Kapustová, TrenS.Iä, Mierové nám. 46, 911 00

Trenčín
62) Tomáa Karel, Slovanská 30, 301 51 Plzeň
63) Petr Kavsn, CM, Rokycanova 33» 615 00 Brno
64) Zuzana Kendíková, KM výoh. Čech, 500 00 Hradec

Králové
65) Jiří Kloboučník, OM, Leninovo nám. 114, 397 01

Písek
66) Jan Knor, MG, Husova 14, 662 26 Brno
67) Kateřina Knorová, MG, Husova 14, 662 26 Bmo
68) Ing. Dagmar Knotková, CSc, SVTÍOM, 190 00 Praha 9

- Běchovice

69) Miroslav Kodyjn, SRA, Pohořelec 22, 118 01 Praha 1



70) PhDr. František Kolouch, Klí, Zámecká n ára. 14,
415 01 Teplice

71) Ing. Ivana Kopecká, SRA, Pohořelec 22, 110 00
Praha 1

72) Petr Kopecký, OM, Muzeum Podkrkonoaí, 541 00
Trutnov

73) Jiří Koranda, OM PÍzen-jih, 336 01 Bloviee
74) Věra Kotková, KM vých. Čcoh, 500 39 HÍY.C?O Králové
75) Ing. Petr Kotlík, YŠCHT, Suchbátarova 1905,

166 28 Praha 6
76) Miroslav Kotora, Státní aárr.j"; Konal, 332 03

Síáhlavy 67
77) Jindřich Kovařík, OK Mariánská Tunice, 331 41

Královic©
78) Vladimír Kožár, ak&d. mal., Š3A, Hcyrcvr^ho 3,

841 03 Bratislava
79) Barbora Krabcová, CM. 252 63 Ro-lo'cy u Irc^y
SO) Zuzana Krajícová, UPM, 17. l istopadu 2, 110 00

Praha 1
81) RNDre Helena Králová, SRA, Pohol-c-lee 22, 118 00

Praha 1
82) Zora Krejčí, Slezské rcuzeum, Tyršova 1, 746 01

Opava
83) Milan Krejza, KSSPPOP, Hradiště 4, 400 21 tfstí

nad Labem
84) Ludmila Kristová, ZM, Kopeckého sady 2, 301 50

Plzeň
85) František Křivánek, prom, h is t . , Mírové nám. 38/39

412 01 Litoměřice
86) František Kučera, Univerzitná knižnica, Michalská

5. 1, 814 17 Bratislava
87) Josef Kukaň, OM, 293 01 Klada Boleslav
88) Hana Kutšjová, OM, Zámek 1, 591 02 Žcíár nad Sá-

zavou
89) Vratislava Kůtová, KM, Trojanova 16, 120 00

Praha 2
90) Zdeňka Kuželová, UPM, 17. listopadu 2, 110 01

Praha 1



91) J i t V Ů Lišková, KM, t ř . Vítězného února 74, 115 73

Pr«ha 1
92) Iir.n?. Tudorova, 5L1, 252 63 Rokoky u Pr^iy

93) P o t r i,udiv, Ti-^č.M, i.'.i*íroyd ní-u 46, 911 00
Trenčín

?•;) J'-. •. ;ľ i,vr, ' ^ a\-r?..-l. :•?•">-i., .":RA, líc-yrovrtcáho 3,
841 03 B r a t i s l a v a

fv) ;./,."•.•% -~iŕ: ľorľulŕi.. Záp,/,c'c.:.-lov,5n;;'<ů Y\'r-sun, Múzej-

ní Iv'-;, 3, 917 CO Tmnva

i í) '-.'.. v.'.v'r .'•'•.-.•c-tinac, Ú'.IL I'ľ.', U LuaJ.cl-:ého semináře

c, 13, 110 34 Praha 1

5V5 : : . ::v'.^.:?-; :'••?';>.«:•:•;, SÚA, X a r j ^ U t í ' c á 2, 113 01

?r."h^ 1

93) ^ -or ;.'•::>.•>:•; oPA.; Pohořelec 22, 118 CO Praha 1

S?) m : . ; y . ľ'-.-icuSoví, 3RA, Pohořolco 22, 118 00

Praha 1

100) V.--:.-i.vľ.;v. i;-::ová, Aíí ČSAY, LotonKká 4, 113 01

. Praha 1

101) Karol Ucloun, OIí, t ř . VŘSR 86, 430 00 Chomutov

10v) Zdeně!: Mlel:a, 0M, Zámek 402, 250 50 Brandýs

nad LaTiom

103) Anna líichálková, SNM, Vajanského nábr. 2, 814 36

Bratislava

104) Jozo í Miklsä, Třeno.M, Mierová nám. 46, 911 00

105) Júl ius L'ojaiš, Novohradské muzeum, 984 01 Lučenec

106) Lubomír Molnár, Západoslovenské múzeum, Múzejné

nám, 3, 917 00 Trnava

107) Jaroslava Moučková, NK, Petřínské sady 98,

150 00 Praha 5

108) Petr Moudrý, VII, U Památníku 2, 130 05 Praha 3

109) Radirdla Miillerová, Muzeum skla a bižuterie, J i -

ráskova 4, 466 01 Jablonec nad Nisou

110) Vít Kynář, ÚLU, 696 62 Strážnice

111) Andrsa Myslivcova, KM, Vítězného února 74, 115 79

Praha 1

112) Jana Náprstkova, NM, Bottwaldovo nábř. 20, 110 00

Praha 1



113) Karel Němec, 0Mf Zámek 1, 272 80 Kladno
114) Zuzana Nováková, KSSPPOP, Zámek 4, 530 01 Pardubice

115) Jitka Novotná, Vlastivědná museím, Eyršova 174,
2S8 00 Nynburk

116) Zdeněk Nu dera, NI.!, tř. Vítězného února 74, 115 79
Praha 1

117) Miroslav Nývlt, KSSPPOP-růstaurá-fcorsbš dílny,
411 82 Dokrany

118) Ing. Jana Odvárbová, SRA, V tůních 14, 120 00
Praha 2

119) Kateřina Opatová, SRA, Pohoř-eleo 22, 118 01

Praha 1

120) RNDr. Alois Orlita, CSc, VtfK, 765 85 0-črckovico

121) PhDr. Jana Pasákova, Museum hl. m. Prahy, Kožná 1,

110 00 Praha 1

122) Ivan Fastrnek, KM, Vítěaaého února 74, 115 73

Praha 1

123) PhDr. Václav Paukrt, KSSPPOP, Zámek 4, 530 00

Pardubice

124) PhDr. Zdeňka Paukrtová, KSSPPOP, Zámok 4, 530 00

Pardubice

125) Aja Pávkova, SRA, Pohořelec 22, 113 01, Praha 1

126) Miloš Pecka, KM, 415 00 Teplice

127) BNDr. Jiří Pelikán, SÍfRFMO, Jindřišská 20, 110 00

Praha 1

128) Miroslav Pertl, Varšavská 37, 120 00 Praha 2
129) RNDr. Vratislav Peřina, CSc, SRA, Pohořelec 22,

118 00 Praha 1
130) Iva Peřinová, KLK, Břetislavova 74, 537 01 Chrudim
131) Ludmila Piklová, 011, Vítězné nám. 3, 256 01

Benešov u Prahy
132) Čestmír Pilař, VM, U Památníku 2, 130 05 Praha 3
133) Karel Pixa, Vlastivědná muzeum, nám. 9. května,

274 01 Slaný
134) Štefan Poljak, akad. soch., ŠRA, Heyrovského 3,

641 03 Bratislava

135) Jolana Pozníčkové, Archiv hl. m. Prahy, Husova

č. 20, 110 00 Praha 1



136) Dr. Jiří Prášek, OH, 397 24 Písek
137) Jaiirila Procházková, SRA, Pohořelec 22, 118 01

Frahs. 1
138) I^r.uše Průohcvá, KSSPPOP, HradiStě 4, 400 21

l ís t í ncd Latscn;
133) vir< i H t y i í Liptovské músevtn, 033 01 Liptovský

t r . . . . ' -. -•;.

Ĺ.. j . c . - O : .

140) Pcvr Fu^S.jovelcý, ITľ.I» P.-tííns'cé fľr.dy 98, 150 00
Prr.hv, 5

."•ŕ!) P i c r i c Pychová, N:.í, Ví těsného února 74, 115 79
?:ccain 1

ľ-42) Alena Tlaíľoohové, IbHoum n;octa Brna, Hrad, 662 24
Ľxno

143) AľitoníQ Riohtrová, Tľ-I, Orl í 20, 601 86 Bitio
144) I n s . " a r i s t a Ruralová, SRA, Pohořelec 22, 118 00

Praha 1
145) Vleclo Rumálc, AIÍ ČSA?, saäy Osvobození 17/19,

662 03 Brno
146) Václav Rychtářik, KM, Zámecké nám. 14, 415 00

Teplice
147) Daniel Ř-shoř, HM, Mánesova 49, 120 00 Praha 2
143) Ing . Alena Saraohýlová, SRA, V tiSních 14, 120 00

Praha 2
149) Eva Sedláčkova, Eľ.1, Branálova 35, 280 00 Kolín I
150) VSra 2<.>ca£:cvá, IÍSSPFOP, Záraek 4, 530 00 Pardubice
151) VlastiL-il £childbcre»r, Moravské muzeum,

nám. 25. únor-a 6, 659 37 Brno
152) Václava S i l o v á , KM, Zámek 1, 530 00 Pardubice
153) Kcnata Scľmsterová, Městské nsuseum, 508 01

Koříce v Podkrkonoší
154) Vladinďra Sládkova, Mostské muzeum, 508 01

Hořice v Podkrkonoší
155) Jczof Slivka, Horehronské museum, Gottwaldovo

nám. 1, 977 01 Brezno
156) Anton S l íž , Trenc.ľ,', Mierové nám. 46, 911 00

Trenčín
157) Elena Slobodová, Trsnč.M, Mierové nám. 46, 911 00

Trenčín



158) Jura;) SI ovále, SNM, hrad Červený Kameň, 900 89
Častá

159) Marie Soukalová, MG, Husova 14> 662 26 Brno
160) Milana Soukupcv:', Chebské museum, nám. J i ř í h o

z Poděbrad 3, 350 11 Cheb
161) Pavel Strakoš, SIesuke nruseura, OstrcJhá 42,

746 01 Opava
162) I r m Suballyová, Sľll', Vajt-.nského n . 2, 81 <1 36

Bratis lava
163) A^na Svetková, OPA, Bernolákova 23, 054 01 L-voía
164) Ing. Bohumil Svoboda, C S c , Ses&snická 1289,

530 03 Pardubice
165) Eva Syroonová, Děkanská v in ice 16, 140 00 íi\-;ha 4
166) František Sándor, akaá. soch., ŠRA, Hěyr-oví-kého 3,

641 03 Brat is lava
l é ? ) Aleá Šílberský, Městské snúsoum, Primc.oiálne ná.v;.2

811 01 Brat i s lava
168) J i r ' í šimanovský, Stá lá výstava •požární ochrany,

Kusová 300, 582 22 Přibyslav
169) Viera Šímová, Trenč.M, Mierové nám. 46, 911 00

Trenčín
170) Ing. Eva Šimůnková, VŠCHT, Suchbátarova 1905,

166 28 Praha 6
171) Dr. Miroslav Široký, C S c , SÚA, Karmelitská 2,

110 00 Praha 1
172) Jozef Šolc, STK, Leninova 88, 043 82 Košice
173) Pet r Špaček, UK!, 17. l i s topadu 2, 110 00 Praha 1
174) Jozef Špak, ŠRA, Bernolákova 23, 054 01 Levoča
175) J i H Špinka, Zlí, Kopeckého sady 2, 301 50 Píseň
176) Kateřina Šrajerová, Náprstkovo muzeum, Betlémské

nám. 1, 110 00 Praha 1
177) KtíDr. J i ř í Šrámek, C S c , SRA, Pohořelec 22,

118 00 Praha 1
178) Eva Štaacová, SM, 252 63 Roztoky u Prahy
179) Ing, Ivo Štěpánek, TM, Rokycanova 33, 615 00 Brno
180) PhDr. Marie Štěpánková, KM, Petřínské sady 98,

150 00 Praha 5



131) Václav Štolba, ZI.I, Kopeckého sady 2, 301 50 Plzeň.
182) Eva Š falcová, KČH, Láseňská 2, 110 00 Praha 2
183) I n s . B. Štveráfc, CSo., tíVWR, Radiová 1, 102 27

Praha 10
184) Vera. Šubortová, SRA, Pohořelec 22, 118 01 Praha 1
105) Eaůovan Sulo, KSSPPOP, Zámok 4, 531 16 Pardubice
186) Doc. l r . i f J i í í Teplý, G S c , TJJV, 250 68 Řež
187) J indra 'Tesařová, KVK, nám. Rs publiky 5, 771 73

Oloraoue
188) l a s . Ľalilsor TluShoř, CSo., tfVWR, Radiová 1,

102 27 Praha 10
189) -Jar. Torres, liSSPPOP-konzervatoraiaS dí lny, 411 82

Dclcscay
190) Jaaa 3?OM3Ů# Hři, Gottwaldovo nábř. 20, 110 00

PreOia 1
191) íubomír Turfen, KBSPPOP, Hradiště 4, 400 21

Ústí nad Labem
192) Karel Ungr, OSP-otř. paraátlqr, U t r a t i 33, 300 00

Píseň
193) Věra Urbánková, KSSPPOP-rest. d í lny, 411 82

Doksany
194/ Dr« ing. Juraá Urban, C S c , SM, 252 63 Roztoky

u Prahy
195) J i ř í Vančura, láuseura skla a b i ž u t e r i e , J i r á s k o -

va 4» 466 01 Jablonec nad Nisou
196) Ladiflav Végso, STM, Leninova 83, 043 82 Košice
197) lviasdalena Velebilová, NIí, Trojanové 16, 120 00

Praha 2
198) Zuzana Viciánová, Archiv h l . ra. Prahy, Husova 20,

110 00 Praha 1
199) Alena Vlasáková, UPM, 17. l i s topadu 2, 110 01

Praha 1
200) J i ř í Vnouček, PZÍP, Strahovské nádv. 132, 110 00

Praha 1
201) Ján Voäko, ŠRA, Bernolákova 23, 054 01 Levoča
202) Kateřina Vraná, SM, 252 63 Roztoky u Prahy
203) Helena V.'allová, OSSPPOP, nám. Míru 25, 770 00

Olomouc



204) Jarmila Zadinová, Archiv hl. m. Prahy, Husova 20

110 00 Praha 1

205) Tamara Zářecká, KM, Zámek 1, 530 00 Pardubice
206) Ing. Antonín Závada, Valašské ir-unsum v přírodě,

756 61 Rožnov pod Radhoštěm
207) Boo. ing. Jiří Zelinser, DrSc, VSCHT, Suchbáta-

rova 5, 166 28 Praha 6

208) Dr. Leopold Zereene, CM, Orlí 20, 601 86 Bxao
209) Marie Zwydlena, OVli, Leninova 3, 757 CO Valašské

Meziříčí

210) Jan Židličky, OM, 516 01 Ryolirov nad KněĚiou
211) Václav Žitník, Valašské museum v přírodě, 756 61

Rožnov pod Radhoštěm

212) PhDr. Jana Životská, KSSPFOP, Zámafc 5, 531 16
Pardubice

213) KNDr. M. Beranová, EZtf, Pod lisem 123, 180 00
Praha 8 - Trója

214) J. Kleách, VÚSPL, 530 00 Pardubice

215) L. LoBOS, prom, hist., SRA, Pohořelec 22,
118 01 Praha 1 .

216) Doc. ing. J. Paleček, CSc, VŠCHT, Suchbátaro-
va 5, 166 28 Praha 6

217) Ins. M. Štifter, EZÚ, Pod lisam 129, 180 00
Praha 8 - Trója

218) Ing. J. Tulka, CSc, Výzkumný a skušební Ú3tav,
600 00 Brno

219) RSDr. V. Vlček, NÍM, Kostelní 42, 170 00 Praha 7
220) Jana Aubrechtová, Krkonošská muzeum, 543 00

Vrchlabí

221) Libuše Brožová, Jihočeské muzeum, 370 00 České
Budějovice

222) Petr Bárta, OM, 506 01 Jičín

223) Vladimír Karas, Jihočeské muzeum, 370 00 České
Budějovice

224) Tána Lýšková, Severomoravská galerie, 700 00
Ostrava



225) ľ.lojls I.ľacháoek, Národopisný skanzen Vysočiny,
Vctslý Kopec, 539 01 Hlinsko v Čechách

226) zao.ia i;ov£-:$7á: Kifc'.-iioSsfcí r..iseu;;i, 543 00 Vrchlabí
227) MIT-.--O1.UV i:cvo:iv-;.--ldT-:j', OM, 506 01 J ič ín

A"j Árcl-.iclo^lcř.ý úňiĽ.v - nrf Elektrotechnický" zkušeb-
ní iSst-.-.v - 'jíí;-;3Ž-'.-í;§5ľ.?£?j.-§3i£2£ X-aj sto*» olrresr.í

.'.•';r.:=i.:U-.':o S;Ĺ;.JÍ plátkov-5 p-í 2 e a.oohreny příhody -
£;;,^cn ICrí.áô*:;, okroc-íí i::ur,2uni - KV!ÍA-9Y-Í Krajské,

Slcv^rii^-í -;oíhnic!:é r/iUseum - NM rvárodní muzeum -

SITľJ .• Slovesa£l;-3 ná:?odaí KJiseuti - Vtó Vojenské níuzeun

S-^.-.-i^iiJ' J: s ^^ n ^> oblastní restaurátorská a te l i é ry

SYÚOíji • S-idi":::* výsl".'.r,vný ústav ochraJiy nvateriálu -

S*Jŕ. S"bátr.< ústřední archiv - VTA Urrieleckoprfeiyslove
r:"»sc-v.n - C" S-bálTií ;~:ihovr»a - HIP Památník národního
píco-r-ictví - HG Korcvská galerie - SITG Slovenská ná-
ro--"r,í g-.lerie - Vrl̂ M Východoslovenské rcússun -
S^ž^šiii í-c^oif.:i3i:o r-úí-rai-i - VŠCKT Vysoká škola che-
rickotc-chnolvcická - 2H Západočeské museum - Sľj Stře-
íečarká inusG'~*n - fe t/střaáaí r.':useologioi:ý kabinet -
bLU Ústav lidováho "ůr.Sní - TUK Výzkumný ústav kožeděl-
ný - SÚRFJ2 Státní ústav pro rekonstrukci památkových
měst a objektu - KLK Kuseum loutkářských kultur
RIí Regionální rauseun - tóH Museum české hudby
Ú7VVR Ústav pro výskum, výrobu a využit í radioisotopů-
CS? O k r a j í stavební podnik - ÚJV líetav jaderného
výskuqu - YŘŘi-k Výzkiatrsxý úctav syntetických pryskyřic
a laků
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vání sbírkových předmětů, L.Losos str. 13

Přírodní vědy, přírodovědný výzkum, restaurová-
ní a konzervace, J.Zelinger, P.Kotlík str. 17

Analytická chemie a konzervace muzejních
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