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Abstrakt 

Vyńńí vyuņití druhotných surovin je hlavním trendem současné světové i domácí 

surovinové politiky. Pigmenty jsou vysoce ņádaným artiklem na trhu v mnoha 

průmyslových i uměleckých odvětvích. 

 Práce zkoumá způsob přípravy jemnozrnného práńkového preparátu - pigmentu,  

z vybraných odpadů - červeného kalu ze zpracování bauxitu, popílku ze spalování kalů 

ČOV a konvertorového kalu z výroby oceli. Zaměřuje se na výrobu pigmentů z těchto 

odpadů po aplikaci úpravnických technologií. Dále se práce zabývá moņností vyuņití 

získaných pigmentů v nástěnné malbě a s tím související oblastí restaurování. Zjińťuje 

schopnosti vyrobených pigmentů konkurovat kvalitou uměleckým průmyslovým 

pigmentům běņně dostupným na trhu. 

Klíčová slova: pigment, červený kal, popílek, konvertorový kal, nástěnná malba, 

restaurování 

Abstract 

Increased use of secondary raw materials is the main trend of contemporary global  

and local raw materials policy. Pigments are highly sought commodity on the market  

in many industrial and artistic sectors.  

The work examines a method of preparing fine-grained powder mount - pigment - from 

selected waste materials as red mud from bauxite processing, fly ash  

from the incineration of sludge from sewage treatment plant and converter sludge  

from the production of steel. It focuses on pigment production from these waste materials 

based on use of finishing technologies. Next, the work explores the possibilities of using 

the obtained pigments for mural painting and for related area of the restoration. Finally  

it detects the ability to compete on quality with industrially produced pigments commonly 

available on the market. 

Key words: pigment, red sludge, fly ash, converter sludge, mural painting, restoration 
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Motivace 
 

Hlavní důvodem prováděného výzkumu bylo ověření a potvrzení moņnosti vyuņití 

jemnozrnných práńkových materiálů - pigmentů připravených z vybraných odpadů jako 

nosiče barevné povrchové vrstvy. Předmětem práce byla příprava pigmentů z odpadních 

materiálů, jejich aplikace a testování. Cílem bylo získat takové pimenty, které by svými 

charakteristickými vlastnosti byly schopny konkurovat pigmentům běņně dostupným  

na trhu. Dále také ověření moņnosti jejich vyuņití v oblasti nástěnné malby a souvisejícím 

oboru restaurování těchto povrchů. 

 

Touto cestou bych chtěla poděkovat ńkoliteli doc. Ing. Vladimíru Čablíkovi, Ph.D. 

za vedení při zpracování disertační práce a v průběhu mého doktorského studia.  

Zvláńtě bych chtěla poděkovat dr. hab. inż. Barbaře Tora, prof. nadzw. AGH 

a dr. hab. inż. Janu Sidorovi, prof. nadzw. AGH z Akademia Górniczo-Hutnicza im. 

Stanisława Staszica w Krakowie za odborné rady, podporu a zázemí během mé stáņe  

na AGH. 

Dále bych chtěla poděkovat Ing. Jiřině Přikrylové a Ing. Lence Zamrazilové   

z laboratoře optické mikroskopie Akademie výtvarných umění v Praze, Ing. Lindě 

Mińkové a Ing. Miroslavě Novotné, CSc z laboratoře molekulové spektrometrie Vysoké 

ńkoly chemicko-technologické v Praze, RNDr. Petru Pikalovi  z Českého technologického 

centra pro anorganické pigmenty a.s v Přerově za odborné rady a pomoc při zajińtění  

a zpracování analýz. Ing. Liboru Ņídkovi z Fakulty stavební Vysoké ńkoly báňské – 

Technické univerzity v Ostravě za umoņnění pouņití klimatické komory pro exponování 

vzorků. 
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Seznam českých zkratek 
 

ČOV čistírna odpadních vod 

ČTC AP České technologické centrum pro anorganické pigmenty 

EDS elektronově disperzní spektrometr 

IR infračervené záření 

RTG rentgenové záření 

SEM skenovací elektronový mikroskop   

UV ultrafialové záření 

VIS viditelné spektrum 

ZŅ ztráta ņíháním 

 

Seznam cizojazyčných zkratek 
 

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

 (AGH University of Science and Technology) 

 

CIE Commission Internationale de l'Eclairage 

 (International Commission on Illumination) 

 

ICPAES inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy 

 

ICP-MS inductively coupled plasma mass spektrometry 

 

OSB oriented strand board 

 

PDI polydispersity index 

 

XRFS X-Ray fluorescence spectroscopy 
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1 Úvod 
 

Pigmenty jsou investičně náročným, přesto vysoce ņádaným artiklem na trhu v mnoha 

odvětvích. Původem jsou anorganické i organické a v obou skupinách mohou být přírodní i 

uměle vyráběné (syntetické) materiály. 

 

     Syntetické pigmenty se získávají přímo nebo po chemické úpravě z materiálů 

vyskytujících se v přírodě. Zájem o ně trvá uņ několik století, jelikoņ přírodní pigmenty 

nepokrývají vńechny barvy a odstíny. Větńina syntetických pigmentů jsou deriváty 

sloņitých organických sloučenin. 

 

     Současným trendem je vývoj a testování nových způsobů přípravy pigmentů tak,  

aby získané produkty měly stejné nebo lepńí vlastnosti, neņ pigmenty běņně dostupné  

na trhu, přičemņ sledovanými parametry jsou barevnost, dostupnost a cena. Výroba 

kvalitních stabilních pigmentů vyuņitím odpadů znamená ekologický a ekonomický přínos. 

 

     Práce se zabývá způsobem přípravy pigmentů z odpadních materiálů. Výběr odpadních 

práńkových preparátů pro výzkumné účely této práce byl dán moņností navázání na dřívějńí 

výzkum Institutu environmentálního inņenýrství, VŃB-TU Ostrava, studijním pobytem 

v rámci programu Erasmus na AGH University of Science and Technology Krakow  

a odbornou praxí autorky v oboru restaurování nástěnné malby a sgrafita. 

 

     Pro výzkum byly vybrány tři typy odpadů - odpady ze zpracování bauxitu, odpady  

z výroby oceli a odpady z čístíren odpadních vod. Odpadem ze zpracování bauxitu v Birač 

Alumina Industry byl červený kal, odpadem z výroby oceli v Třineckých ņelezárnách, a.s 

byl konvertorový kal a posledním vybraným odpadním materiálem byl popílek  

ze spalování kalů z čistírny odpadních vod Krakov. 
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2 Cíl práce 

Cílem práce je výzkum způsobu přípravy jemnozrnného práńkového preparátu 

z vybraných odpadů po aplikaci úpravnických technologií, který by mohl svými 

vlastnostmi a kvalitou konkurovat uměleckým průmyslovým pigmentům. Dále pak 

potvrzení moņnosti vyuņití získaných pigmentů v nástěnné malbě a s tím související oblastí 

restaurování daných povrchů. 

Způsoby realizace práce: 

 Výběr typu vzorků odpadů pro výzkum pigmentů. 

 Popis fyzikálně-chemických vlastností jednotlivých zkoumaných vzorků. 

 Modifikace vlastností vzorků změnou zrnitosti. 

 Výběr průmyslových pigmentů běņně dostupných na trhu.  

 Praktické ověření vlastností zkoumaných vzorků a průmyslových pigmentů. 

 Porovnání zkoumaných vzorků s pigmenty průmyslovými.  

 Pouņití získaných i průmyslových pigmentů v technikách nástěnné malby provedením 

maleb na zkuńebních panelech. 

 Verifikace výsledků experimentální části: 

 Exponování zkuńebního panelu v klimakomoře v rozdílných klimatických 

podmínkách suplujících prostředí přirozená pro výskyt nástěnných maleb.  

 Monitorování exponovaného panelu v časových intervalech. 

 Odebrání reprezentativních vzorků v časových intervalech po exponování   

v klimakomoře. 

 Ověření vlastností zkoumaných pigmentů metodami: 

 Nedestruktivní průzkum - vizuální hodnocení barevných změn. 

 Destruktivní průzkum - zkouńky přilnavosti barevné vrstvy k povrchu. 

 Optické analýzy, mikroskopické analýzy - statigrafie barevné vrstvy 

ve viditelném dopadajícím světle a UV záření. 

 Infračervená spektrometrie. 

 Ramanova spektrometrie. 
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3 Současný stav řešené problematiky 
 

V současné době je vývoj a testování nových způsobů přípravy pigmentů 

nasměrováno tak, aby získané produkty měly stejné nebo lepńí vlastnosti neņ pigmenty 

běņně dostupné na trhu. Na základě reńerńního průzkumu domácích i zahraničních 

literárních zdrojů lze konstatovat, ņe ńkála odvětví, z nichņ jsou odpady pro výzkum 

získávány, je velmi ńiroká. Způsoby přípravy pigmentů z odpadních materiálů, typy 

zvolených vstupních odpadních materiálů a vzniklé produkty jsou různorodé. Jako příklady 

vyuņití jiných odpadních materiálů, neņ jaké uvádí tato práce, je moņné zmínit - odpady 

z procesu zpracování mědi, kterých bylo vyuņito na přípravu hnědých a černých pigmentů 

pro keramický průmysl [71], odpady z koņedělného průmyslu pro výrobu zelených  

a růņových pigmentů [39], přípravu přírodních pigmentů z mikroorganismů pro obarvování 

přírodních i syntetických vláken [84], výrobu ņelezitých pigmentů z odpadů vzniklých 

během přípravy TiO2 [38], přípravu černého pigmentu kalcinací odpadů hematitových  

a přírodních Mn směsí, uņívány jsou dále např. pevné odpady – kaly z galvanických 

procesů [37], [40], [68], [73]. 

 

Pro výzkum přípravy pigmentů v této práci bylyzvoleny odpady ze zpracování bauxitu, 

odpady z výroby oceli a odpady z čistíren odpadních vod. 

 

Odpad ze zpracování bauxitu byl vybrán na základě předeńlého výzkumu probíhajícího na 

VŃB - TU Ostrava [2]. Při zpracování bauxitové rudy vzniká vedlejńí produkt zvaný 

„červený kal“. Jedná se o nebezpečný odpad, který je skládkován. Snaha o jeho zpětné 

vyuņití je aktuálním problémem. Jednou z moņností vyuņití kalu jako hodnotného 

produktu, je jeho zpracování při výrobě ņelezitých pigmentů. Vzhledem k tomu, ņe typ  

a sloņení bauxitové rudy v přírodě výrazně kolísá, je také sloņení odpadního červeného 

kalu velmi proměnlivé a díky tomu se i připravené pigmenty lińí barvou, sytostí  

a výsledným chemickým sloņením, coņ jsou i stěņejní charakteristiky pro jejich následné 

vyuņití. 

Nejjednoduńńí způsoby zpracování za účelem přípravy pigmentů zahrnují pouze úpravu pH 

a suńení a mletí, případně i krystalizaci jak uvádí např. JPH 05139727 [59],  



Ing. Lenka Černotová : Úprava průmyslových odpadů za účelem přípravy pigmentů a moņnosti 

jejich vyuņití v technikách restaurování 

 

2014    17
   

CN 101077793 [61]. V některých případech je způsob přípravy podřízen získání dalńích 

hodnotných produktů – FR 2697178 [55] a GR 20090100008 [62] nebo také vytvoření 

bezodpadové technologie, které popisuje HU 209326 [56]. S ohledem na vlastnosti 

produktu se v některých postupech uņívá téņ magnetická separace, např. v GB 2078211 

[57]. Pokročilejńí způsoby zahrnují také kalcinaci, např. FR 2688796 [54], CN 102584339 

[63] a RU 2346018 [58]. Proti předchozímu výzkumu [2] se jedná pouze jeden kalcinační 

proces. Nejmodernějńí postupy uņívají při přípravě vedle kalcinace také mikroorganismů. 

SK 46698[60] pouņívá k louņení metabolických produktů mikroorganismů ze skupiny 

Deuteromyces [86]. Výzkumy zabývající se zpracováním a vyuņitím červeného kalu, které 

jsou doposud známy, se od výzkumu popisovaného v této práci lińí: 

 procesem výroby, 

 typem a složením vstupního materiálu, 

 chemickým složením konečného produktu – pigmentu, 

 barevností pigmentu (barevnost byla pro zde popisovaný pigment stěņejním 

parametrem související s jeho následným vyuņitím),  

 způsoby následného využití. 

U větńiny nalezených zahraničních výzkumů byly konečné produkty – pigmenty– 

pouņity standardně ve stavebnictví (obarvení hmoty omítky – betony, vápenné směsi, 

plniva), nátěrové systémy a keramika [64], [65], [86]. 

Odpad z výroby oceli byl vybrán v návaznosti na předeńlý výzkum prováděný  

na VŃB – TU Ostrava [2]. Dalńí aspekt tvořila předevńím dostupnost výchozí suroviny – 

odpadního materiálu pro výrobu pigmentu, který pocházel z koncernu Třineckých 

ņelezáren a.s. Hutnictví vytváří velké mnoņství odpadních produktů, které se mohou 

vyskytovat v pevném, tekutém a plynném stavu, případně v jejich směsi. Dlouhodobě je 

patrná maximální moņná snaha o recyklaci těchto odpadů, tj. jejich navracení do procesu 

výroby. Problémem je mnoņství ńkodlivin, které znemoņňují nebo ztěņují jejich recyklaci. 

Vedle plynných emisí jsou dalńí řeńenou oblastí tuhé kovonosné kaly, které se vyznačují 

vysokým obsahem nevyuņitého kovového podílu [76]. 

Způsob recyklace těchto odpadů probíhá dnes předevńím v oblasti cementárenského 

průmyslu. Jako aditivní kopmponenty jsou přimíchávany do malt, kańí a cementu 

viz [69]. Rovněņ jsou pouņívany k přípravě briket jak uvádí [72], [76]. Jejich pouņití  
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se objevuje v cihlářském průmyslu (střeńní krytiny) [80], [82] a keramickém střepu [81]. 

Dále jsou uņívány při filtraci odpadních vod [49], pro zakrývání skládek [42], získávání 

jiných prvků např. P, Va [41], [43] nebo Cr, Ni [46]. Stále probíhají výzkumy zpětněho 

vyuņití kovů z těchto surovin a jejich moņného znovuzačlenění do procesu výroby [45], 

[75], [76].  

Pro tuto práci je stěņejní jejich vyuņítí jako barvíci sloņky - pigmentu. Podobnou 

problematikou se zabývají viz [66]. Proces přípravy pigmentu v tomto případě zahrnoval 

metodu bakteriálního louņení i metodu kalcinace při odlińných podmínkách, neņ jaké uvádí 

tato práce. Nebylo zde docíleno pigmentu, který by svými vlastnostmi mohl konkurovat 

pigmentům dostupným na trhu. Dalńí aktuální výzkum řeńící tento způsob zpracování 

konvertorových kalů probíhá ve společnosti VÚHŅ a.s. v Ostravě. Projekt řeńí vyuņití 

těchto druhotných surovin zahuńťováním neņádoucích sloņek - recyklací a následně 

separací jednotlivých sloņek. Část zpracovávaných odpadů je zkouńena jako náhrada 

barvících pigmentů viz [83]. Aplikace konvertorových kalů v oblasti nátěrových hmot  

a barevných polychromiích je doposud málo zmapovanou oblastí. 

Posledním vybraným odpadním materiálem byl odpad z čístíren odpadních vod. Výzkum 

probíhal v rámci ročního studijního pobytu na AGH University of Science  

and Technology Krakow. Pouņití toho typu odpadu jako pigmentu je inovativní.  

Doplňujícím aspektem výběru byla jeho dostupnost a barevnost. 

Kal je odpadem vznikajícím při čińtění odpadních vod. Zpracování těchto vod je navrņeno 

tak, aby odstraňovalo neņádoucí sloņky z vody a koncentrovalo je do objemově 

nevýznamného vedlejńího proudu - kalu. Kaly mají různou  koncentraci prospěńných 

 i znečińťujících sloņek, která závisí na počáteční kvalitě odpadní vody a na úrovni 

poņadované technologie [53], [79]. 

V současné době přicházejí v úvahu 3 hlavní způsoby konečného zpracování kalů. 

Vyuņívají se v zemědělství a na rekultivace [44], [47], [48] jsou termicky zpracovávány 

(různé způsoby spalování, pyrolýza) [50], [53] nebo ukládány na skládky. 
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4 Charakteristika odpadních materiálů 
 

Pro výzkum byly vybrány tři typy odpadů - odpady ze zpracování bauxitu, odpady  

z výroby oceli a odpady z čístíren odpadních vod. Kritériem výběru byla barevnost, 

dostupnost, cena a dřívějńí výzkum, na který bylo moņné navázat [2]. 

4.1 Odpady ze zpracování bauxitu – červený kal 

Bauxit je definován jako hornina obsahující z hydroxidů hliníku zejména Al2O3, 3H2O  

a také příměsi ve formě silikátů, jílů, usazenin, hydroxidů ņeleza a z hydroxidů hliníku. 

V minerálním sloņení dominují minerály – boehmitu, gibbsitu nebo diasporu. Kromě 

základních minerálůobsahujebauxit mnoho dalńích prvků: Na, K, P, Cr, V, Zn, Pb, Cu, Ni 

atd. Bauxit je nejvýznamnějńí ekonomicky vyuņitelnou rudou pro výrobu hliníku. 

Vzhledem k amfoternímu charakteru oxidu hlinitého je ho v podstatě moņné získávat z rud 

zásaditými i kyselými metodami. Navíc existuje také elektrotermický způsob výroby oxidu 

hlinitého [11]. 

 

Červený kal je silně zásaditý odpadní produkt vznikající zpracováním bauxitu 

Bayerovou metodu při výrobě hliníku. Charakteristická červená barva vzniká následkem 

přítomnosti hydroxidů ņeleza. Červený kal kromě vody a hydroxidu sodného obsahuje 

sloučeniny křemíku, titanu a ņeleza viz [18]. 

 

4.1.1 Metody zpracování bauxitu 

 

Zásadité metody  

Oxid hlinitý se v současné době vyrábí téměř výlučně zásaditými metodami.Podle 

rovnic (1) a (2) sena rudu bauxitu za působení NaOH nebo Na2CO3váņe oxid hlinitý. 

Vzniká ve vodě rozpustný hlinitan sodný [11]. 

Al2O3 + 2 NaOH → 2 NaAlO2 + H2O       (1) 

Al2O3 + Na2CO3 → 2 NaAlO2 + CO2       (2) 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezo
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99em%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Titan_(prvek)
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Roztok hlinitanu sodného se odděluje od sraņeniny - červeného kalu. Červený kal je 

sloņen hlavně z oxidů a hydroxidů křemíku, ņeleza a titanu. Roztok hlinitanu sodného  

sepotom rozkládá a vylučuje se čistý hydroxid hlinitý. Ten se odfiltruje a alkalický roztok 

se po úpravách vrací zpět do procesu. Hydroxid hlinitý se pak při vysokých teplotách 

kalcinuje za účelem odstranění vody a proměny na suchý, čistý a nehygroskopický 

α-Al2O3 vhodný k výrobě kovového hliníku [11]. 

 

Kyselé metody 

Roztokem anorganických kyselin se ruda zpracovává při kyselých procesech výroby. 

Oxid hlinitý se podle rovnic (3) a (4) mění na přísluńnou hlinitou sůl. 

 

Al2O3 + 3 H2SO4→ Al2(SO4)3 + 3 H2O           (3) 

Al2O3 + 6 HCl →2 AlCl3 + 3 H2O         (4) 

 

Po rozkladu získané soli se uvolňuje hydroxid hlinitý a po jeho vyņíhání se získá 

bezvodý oxid hlinitý [11]. 

 

Elektrotermické metody  

Při elektrotermických způsobech se tavením bauxitu (nebo jiné suroviny obsahující 

hliník) s uhlím v elektrické peci vyredukují příměsi a získá se roztavený oxid hlinitý 

[11], [12]. 

 

4.1.1.1 Bayerova metoda 

 

Hydrometalurgická výroba oxidu hlinitého Bayerovým způsobem je nejrozńířenějńí 

zásaditou metodou. Vstupní surovinou pro tuto metodu je kvalitní bauxit s obsahem SiO2 

v rozmezí 2 - 5 %. 

 

Tento proces byl vynalezen rakouským chemikem Karlem Josefem Bayerem  

(1847 - 1904). Podstatou Bayerova výrobního procesu je přímé louņení oxidu hlinitého 

louņicími roztoky za účelem získání hlinitanového roztoku a jeho samovolné rozkládání  

a vylučování hydroxidu hlinitého. Bayerův postup je uzavřený cyklus zaloņený  
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na chemickéreakci podle rovnice (5). Cyklus louņení hydroxidem sodným a sráņení 

sloučenin hliníkuze vstupní suroviny – bauxitu je uveden ve schématuna obrázku 1 [12]. 

 

Al2O3 + 2 NaOH  → 2 NaAlO2 + H2O       (5) 

 

 

 

 

 

Obrázek 1:  Schéma - Bayerova metoda[12] 

 

Podle typu bauxitu probíhají při louņení následující reakce[12]: 

 pro gibbsitické bauxity podle rovnice (6) při teplotách vyńńích neņ 100 °C a sráņení 

pod 100 °C. 

 

Al(OH)3 + NaOH →NaAlO2 + 2 H2O       (6) 
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 pro boehmitické bauxity probíhá louņení podle rovnice (7) při teplotách vyńńích  

neņ 200 °C. 

 

AlO(OH) + NaOH →  NaAlO2 + H2O        (7) 

 

 pro diasporické bauxity podle rovnice (8) při teplotách vyńńích neņ 240 °C. 

 

AlO(OH) + NaOH + Ca(OH)2 →  NaAlO2 + Ca(OH)2+ H2O     (8) 

 

Hlavní operační kroky Bayerova procesu tvoří[12]: 

 rozklad - louņení oxidu hlinitého vázaného v bauxitu (tvorba hlinitanového roztoku), 

 oddělování červeného kalu, 

 sráņení hydroxidu hlinitého z hlinitanového roztoku, 

 odstraňování Al(OH)3 z ochlazujícího se přesyceného hlinitanového roztoku, 

 odpařování matečného roztoku. 

 

Po mletí a úpravě se suspenze bauxitu ohřívá na teplotu rozkladu. V průběhu této 

etapy se reaktivní křemičitý podíl rozpustí v kaustickém roztoku. Následně se odstraní  

z roztoku sráņením ve formě sodnohlinitých hydrosilikátů. Tento proces senazývá 

desilikace. Kdyņ se desilikace provádí jeńtěpřed rozkladem v autoklávě, jedná 

se o předdesilikaci.Desilikace probíhá přímov autoklávě podle rovnic (9) a (10) [12]. 

 

SiO2 + 2 NaOH → Na2SiO3 + H2O        (9) 

2 NaAlO2 + 2 Na2SiO3 + 4 H2O →Na2O.Al2O3.2 SiO2.2 H2O +4 NaOH(10) 

 

Větńina bauxitů se rozkládá aņ při vyńńích teplotách a tomu odpovídajících tlacích. 

K tomu se pouņívá autoklávů. Autoklávy jsou uzavřené tlakové reaktory, válcové  

nebo rourové reaktory, ve kterých se suspenze mletého bauxitu a kaustického roztoku 

ohřívá nad teplotu varu pod tlakem obyčejněvyńńím, neņ je tlak atmosférický. Louņená 

suspenze bauxitu obsahuje nerozpustné sloņky bauxitu,které jsou rozptýleny v roztoku 

hlinitanu sodného. Působením hydroxidu sodného na třihydrát podle rovnice (6)  

nebo na mono-hydrát podle rovnice (7) vzniká ve vodě rozpustný metahlinitansodný.  
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Část Al2O3 vázaná na SiO2, např. v kaolinitu, tvoří sodnohlinitýsilikát, který je v NaOH 

nerozpustný a přechází do červeného kalu [12]. 

 

V následujícím kroku procesu zpracování se odděluje roztok bohatý na hliník  

od pevné sloņky - červeného kalu. Oddělení zahrnuje jednotlivé operace na úpravusloņení 

hlinitanového roztoku, oddělení kapalné a pevné fáze, promývání červeného kalu,  

jeho konečnou filtraci a řízenou filtracihlinitanového roztoku. Před konečnou filtrací 

červeného kalu je moņné u Bayerova procesu dělat jeho kaustifikaci za účelem sníņení 

ztrát alkálií a regeneracikaustického Na2O. Kaustifikace červeného kalu je vlastně 

chemickáreakce suspenze červeného kalu s přidaným Ca(OH)2. Část sodnohlinitých 

hydrosilikátů zreaguje na vápenatohlinité hydrosilikáty [12]. 

 

4.1.2 Charakteristika odpadního materiálu – červený kal 

Prvním zkoumanýmodpadem byl červený kal (dále je v práci vzorek označován 

jako C. K. Birač), který pochází ze závodu Birač Alumina Industry, Zvornik, Bosna  

a Hercegovina. Jedná se o silně zásaditý odpadní produkt vznikající při zpracování bauxitu 

Bayerovou metodou. Pochází z  příčného řezu v odpadním odtékajícím rmutu. 

Charakteristické červené zbarvení je dáno přítomností oxidů ņeleza. Bauxitová ruda je 

transportována do průmyslového zpracování z několika lokalit: Vlasenica Mrkonjić, 

Mostar, Nikńić, Indie [2], [18]. 

Průměrná hustota zkoumaného vzorku suchého červeného kalu byla 3,05 g/cm
3
.  

Po úpravě silně zásaditého pH následoval proces bakteriálního louņení pomocí bakteriální 

kultury Acidithiobacillus ferrooxidans, kalcinace, mletí v kulovém mlýně na velikost částic 

60–70 µm a v tryskovém mlýně na velikost částic mírně nad 50 µm. Kalcinace červeného 

kalu probíhala při teplotách v rozsahu 650 –950 °C. Po kalcinaci vzorek získal intenzivní 

červenou barvu, která byla hlavním důvodem jeho výběru pro testování jako pigmentu [2]. 

Laserové analýzy velikosti zrn vstupního vzorku probíhaly v akreditované laboratoři AGH 

Krakow na laserovém analyzátoru FRITSCH Laser Particle Sizer ANALYSETTE 22, 

model MicroTec PLUS, rozsah měření 0,08 – 2000 µm. Vyhodnocení bylo převedeno  

do grafu A1viz příloha A. 
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V laboratoři Centra nanotechnologií VŃB - TU Ostrava byla metodou rentgenové 

fluorescenční analýzy (XRFS) provedena chemická analýza sloņení oxidických forem  

(viz tabulka 1) a prvková analýza (viz tabulka 2) původního vstupního vzorku červeného 

kalu. Dále byla provedena prvková analýza (viz tabulka 2) vzorku C. K. Birač  

po bakteriálním louņení a kalcinaci, který byl zkoumaným materiálem pro tuto práci. 

Tabulka 1:Chemická analýza složení červeného kalu 

 

Sloučenina Obsah [% hmot] 

Al2O3 11,7 

SiO2 8,9 

Fe2O3 50,8 

TiO2 3,64 

CaO 2,2 

Na2O 13 

P2O5 0,29 

SO3 0,19 

Cl 0,020 

MgO 0,37 

MnO 0,138 

K2O 0,076 
 

 

Tabulka 2: Prvková analýza červeného kalu 

 

Analyt Červený kal (vstupní) 
[% hmot.] 

C.K.Birač (po bakt. loužení, kalcinaci) 
[% hmot.] 

Na 8,6 <1 

Mg <0,3 0,56 

Al 5,9 2,7 

Si 4,20 2,09 

P 0,135 0,461 

S 0,085 0,129 

K 0,079 0,081 

Ca 1,95 1,36 

Ti 2,70 5,72 

Mn 0,138 0,340 

Fe 35,9 50,6 

Cr 0,072 0,149 

Ni 0,078 0,135 

Zn 0,035 0,050 

Ce 0,086 0136 

Pb 0,022 0,035 

ZŽ – ztráta žíháním 7,90 2,68 

Koncentrace dalńích prvků nepřesáhla 0,1 %. 
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Barvu vzorku C. K. Birač bylo moņné charakterizovat jako cihlově červenou 

(viz obrázek 2). 

 

 

Obrázek 2:  Červený kal Birač 

 

4.2 Odpady z výroby oceli – konvertorový kal 

V sázku konvertoru (materiál pro výrobu oceli) tvoří tekuté surové ņelezo vyráběné  

ve vysokých pecích, upravený ocelový ńrot, uhlíkonosné a struskotvorné přísady.  

K uhlíkonosným přísadám patří uhlí, koks a antracit. Mezi struskotvorné přísady řadíme 

vápno, kazivec a ocelárenský aglomerát. Výroba oceli kyslíkovým pochodem je 

diskontinuální proces, který zahrnuje následující kroky podle [24]:  

 přepravu a skladování taveniny horkého kovu, 

 předúpravu taveniny horkého kovu (odsiřování), 

 oxidaci v kyslíkovém konvertoru (oduhličení a oxidaci nečistot), 

 úpravu sekundární metalurgií, 

 odlévání (kontinuální nebo do ingotů). 
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4.2.1 Proces výroby oceli – kyslíkové konvertory 

Úplný cyklus v kyslíkovém konvertoru tvoří zaváņení ńrotu a roztaveného surového ņeleza, 

dmýchání kyslíku, vzorkování a zaznamenávání teploty a odpich. Schéma kyslíkového 

konvertoru je na obrázku 3. 

 

 

Obrázek 3:  Schéma kyslíkového konvertoru[47] 
 

Plyny, které se vytvoří během dmýchání kyslíku (konvertorový plyn), obsahují velká 

mnoņství oxidu uhelnatého. Čińtění plynu se uskutečňuje v mokré plynočistírně. 

Plynočistírny slouņí pro úpravu a jímání konvertorového plynu (viz obrázek 4). 

Konvertorový plyn je po zchlazení a vyčińtění odsáván do spalovacího komína. Kotlová 

část plynočistírny umoņňuje vyuņití části tepla konvertorového plynu k výrobě vodní páry. 

Odprańovací část zajińťuje dochlazení spalin a jejich čińtění [24]. 

 

Obrázek 4:  Technologické schéma čištění plynu z ocelárny[22] 
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Vzniklé kaly jsou rozdělovány na hrubé a jemné. Hrubá frakce kalů se vrací zpět  

do metalurgického procesu a jemné podíly - konvertorové kaly,které obsahují významná 

mnoņství těņkých kovů, jsou ukládány na skládky jako nebezpečný odpad [26]. 

4.2.2 Charakteristika odpadního materiálu – konvertorový kal 

Dalńím zkoumaným odpadem bylkonvertorový kal (dále je vzorek v práci označován  

jako K. K. Třinec) pocházející z koncernu Třineckých ņelezáren a. s. z procesu mokrého 

čińtění spalin při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech. Po bakteriálním louņení pomocí 

bakteriální kultury Acidithiobacillus ferrooxidansbyl vzorek kalcinován po dobu 2 hodin 

při teplotě 650 °C. Barevnost vzorku se změnila na tmavě hnědou. Pro odstranění vodou 

rozpustných látek byl produkt kalcinace promyt destilovanou vodou. Po vysuńení byly 

upraveny parametry zrnitosti mletím v kulovém mlýně na velikost částic 50 – 70 µm  

a v tryskovém mlýně na velikost částic nad 30 µm [2]. Laserové analýzy velikosti zrn 

vstupního vzorku probíhaly v akreditované laboratoři AGH Krakow na laserovém 

analyzátoru FRITSCH Laser Particle Sizer ANALYSETTE 22, model MicroTec PLUS, 

rozsah měření 0,08 – 2000 µm. Vyhodnocení bylo převedeno do grafu B1 viz příloha B. 

V laboratoři Centra nanotechnologií VŃB – TU Ostrava byla metodou rentgenové 

fluorescenční analýzy (XRFS) provedena chemická analýza sloņení oxidických forem  

(viz tabulka 3) a prvková analýza (viz tabulka 4) původního vstupního vzorku 

konvertorového kalu. Dále byla provedena prvková analýza (viz tabulka 4) vzorku K. K. 

Třinec po bakteriálním louņení a kalcinaci, který byl zkoumaným materiálem pro tuto 

práci.                         Tabulka 3:  Chemická analýza složení konvertorového kalu 

Sloučenina Obsah [% hmot] 

Al2O3 < 0,6 

SiO2 1,20 

Fe2O3 76,9 

TiO2 0,040 

CaO 9,7 

Na2O <1 

P2O5 0,099 

SO3 0,57 

Cl 0,13 

MgO 2,2 

MnO 1,37 

K2O 0,172 
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Tabulka 4: Prvková analýza konvertorového kalu 

Analyt Konvert. kal (vstupní) 
[% hmot.] 

K.K.Třinec (po bakt. loužení, kalcinaci) 
[% hmot.] 

Na < 1 <1 

Mg <0,3 < 0,3 

Al  < 0,1 < 0,1 

Si 0,46 0,58 

P 0,048 0,254 

S 0,20 1,8 

K 0,149 0,197 

Ca 7,09 1,56 

Ti 0,023 0,108 

Mn 1,09 0,232 

Fe 55,3 63,6 

Cr 0,065 0,145 

Ni < 0,01 < 0,001 

Zn 1,71 0,360 

Ce <0,001 < 0,001 

Pb 0,377 0,034 

ZŽ – ztráta žíháním 5,41 1,06 

Koncentrace dalńích prvků nepřesáhla 0,1 %. 

Barva vzorku K. K. Třinec byla charakterizována jako tmavě hnědá (viz obrázek 5).  

 

 

Obrázek 5:Konvertorový kal Třinec 
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4.3 Odpady z čistíren odpadních vod – popílek ze spalování kalů 

Spalování kalů  patří mezi způsoby likvidace čistírenských  kalů. Spalitelné sloņky 

mohou být v kalech přítomny v tuhé i  kapalné fázi. Při spalování odpadních kalů jsou 

důleņité parametry: teplota, obsah suńiny a organické sloņky, výņivná hodnota. 

Ekonomicky závisí spalování na sloņení kalu, pouņité technologii spalování a mnoņství 

přídavného paliva. Organická hmota je hlavní tuhou spalitelnou sloņkou běņných typů 

odpadních kalů z ČOV. Aby nedocházelo ke sniņování energetického přínosu procesu 

spalování, lze odpadní kaly spalovat teprve po jejich odvodnění (ev. vysuńení) [10]. 

4.3.1 Technologie spalování odpadních kalů 

Mezi základní druhy technologií pouņitelných ke spalování odpadních kalů patří 

rotační topenińtě, rotační etáņové topenińtě a fluidní topenińtě. Zpracování popelovin je 

závislé na pouņité technologii spalování. Zkoumaný odpad popílku čistírenských kalů 

vznikl spalováním ve fluidním topenińti [10]. 

Fluidní topeniště  

Fluidní topenińtě (viz obrázek 6) má obvykle tvar svislého válce. Ve spodní části 

topenińtě je instalován tryskový nebo keramický rońt. Tímto rońtem je do spalovacího 

prostoru uváděn vzduch. Na rońtu je uloņena vrstva písku, která je při provozu topenińtě 

uvedena vstupujícím vzduchem do vznosu a vytváří ve spalovacím prostoru nad rońtem 

vířivý mrak, ve kterém probíhá spalování rozprańovaného kalu [10]. 

Tato technologie spalování vyņaduje účinné rozpráńení kalu do spalovacího prostoru. 

Rozpráńení kalu na dostatečně jemné částečky vyņaduje odvodnění a vysuńení. Rozpráńení 

vhodně upraveného kalu do spalovacího prostoru zajińťují rozmetávací zařízení. Kal je 

uváděn do prostoru nad rońt a je unáńen proudem vzduchu do horní části spalovacího 

prostoru, který zpravidla funguje i jako prostor pro dodatečné tepelné zpracování. Spaliny 

jsou odváděny z horní části topenińtě a unáńejí s sebou jemnozrnný popel. Do spodní části 

topenińtě je zaveden plynový nebo olejový hořák pro případ nutnosti uvádění přídavného 

paliva [10]. 
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Obrázek 6:  Schéma fluidního topeniště[10] 

 Ve spalinách se podle typu spalovaného kalu mohou vyskytnout následující 

ńkodliviny nebo neņádoucí příměsi: tuhé úlety, organický uhlík, oxid uhelnatý, 

chlorovodík, fluorovodík, oxid siřičitý, oxidy dusíku, kadmium, thalium, rtuť, antimon, 

arsen, olovo, chrom, kobalt, měď, mangan, nikl, vanad, cín, dioxiny, furany a dalńí [10]. 

 U fluidního procesu spalování vzniká jemnozrnný popel, který je odváděn z topenińtě 

se spalinami a musí být odlučován v odprańovacích zařízeních. Popílek se zachycuje 

v cyklonových odlučovačích, elektrofiltrech a v hadicových nebo rukávových filtrech. 

Dále se zpracuje samostatně nebo společně s popelem z topenińť. V úvahu přichází 

skládkování, vyuņití ve stavebnictví a při terénních úpravách [10]. 

4.3.2 Charakteristika odpadního materiálu – popílek 

Posledním zvoleným odpadním materiálem byl popílek (dále je vzorek v práci 

označován jako K. O. Krakov) z termického zpracování kalů z čistírny odpadních vod 

Krakov, Polsko. Spalování čistírenských odpadů zde probíhá ve fluidních kotlích. 
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Aby byla zajińtěna autotermičnost  procesu (tzn. moņnost spalovat kal bez dodatku 

pomocného paliva), byl kal před spalováním odvodněn a vysuńen (vlhkost30 %). 

Předsuńený kal byl následně spalován při teplotě 850 – 1100 °C. Pozůstatkem spalovacího 

procesu byl popílek zachycený v elektrofiltrech. Schéma procesu je na obrázku 7 dle [7]. 

 

 

Obrázek 7:  Schéma procesu spalování kalů 

 

 

Vstupní mnoņství vzorku popílku bylo 350 g. Zrnitostní sloņení bylo stanoveno 

pomocí metody laserové difrakce na přístroji Analysette 22 firmy Fritsch na Fakultě 

strojního inņenýrství a robotiky AGH Krakow.  Maximální velikost zrn byla 300 µm. 

Zrnitost pod 10 µm dosahovala 4 %. Zrnitostní analýzy probíhaly v akreditované laboratoři 

AGH Krakow. Vyhodnocení bylo převedeno do grafůC1, C2 viz příloha C. Hustota vzorku 

byla2,56 mg/m
3
. Chemické sloņení bylo stanoveno metodou atomové emisní spektrometrie 

(ICPAES) a metodou hmotnostní spektroskopie (ICPMS) v laboratoři AGH Krakow. 

Výsledky uvádí tabulky 5 a 6 podle [7]. 
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Tabulka 5:  Chemická analýza složení popílku[7] 
 

Sloučenina Obsah [% hmot] 

SiO2 43,20 

Al2O3 4,96 

Fe2O3 2,17 

P2O5 21,19 

CaO 21,29 

MgO 3,81 

BaO 0,08 

K2O 1,49 

Na2O 0,41 

SO3 1,07 

 

 

Tabulka 6: Analýza obsahu kovu v popílku[7] 
 

Kov Obsah [mg/kg] 

Cd 5,90 

Cr 79,40 

Cu 528,78 

Hg 0,14 

Ni 60,63 

Pb 104,80 

Zn 3280,21 

 

 

 

Analýza kovů v popílku ukázala dominující obsah Zn (3280,21 mg/kg)  

a Cu (528,78 mg/kg). Jejich vyluhovatelnost (Zn 0,073 mg/kg suńiny, Cu <0,001 mg/kg 

suńiny, Cl 53,5 mg/kg  suńiny) je vńak mnohem niņńí, neņ je přípustná v odpadních vodách, 

které mohou být vypouńtěny do vody a půdy. pH vzorku bylo stanoveno 11,54. Testy 

vyluhovatelnosti byly provedeny shodně s polskou normou PN-EN 12457-2 [36]. Obsah 

chloridů Cl
-
 byl stanoven titrační metodou. Klasifikace podle katalogu odpadu odpovídá 

kódu odpadu 19 01 14. Specifická radioaktivita přírodních radioaktivních iotopů 
40

K, 
226

Ra 

a 
232

Th byla určena pomocí gamaspektroskopie. Hodnoty faktorů aktivity splňují 

podmínky pro nerovnosti f1  1,2 Bq/kg a  f2  240 Bq/kg. Výsledky jsou uvedeny 

v tabulce 7podle [7]. 
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Tabulka 7:  Hodnoty přírodních radioaktivních izotopů[7] 
 

Vzorek 

Radioaktivita 

f1 f2 

Radioaktivita 

40K 226Ra 
228Th 

(228Ra) 
226Ra + 228Ra 

[Bq/kg] [Bq/kg] [Bq/kg] – [Bq/kg] [Bq/kg] 

K.O.Krakov 512±27 76±4 32±3 0,58±0,02 76±4 108±5 

 

Barvu vzorku bylo moņné charakterizovat jako světle hnědou (viz obrázek 8). 

Barevnost byla jedním z hlavních důvodů, pro které byl popílek zvolen pro následující 

výzkum. 

 

Obrázek 8:  Popílek ze spalování kalů ČOV Krakov 
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5 Metodika výzkumu 
 

Proces výzkumu probíhal následovně v bodech: 

 

Příprava pigmentů 

Pro dosaņení co nejjemnějńího materiálu - pigmentu, který by svou zrnitostí odpovídal 

standardní zrnitosti pigmentů běņně dostupných na trhu, byla pouņita úpravnická metoda 

mletí. Byly zvoleny dva typy mlecích zařízení. V prvním případě u rotačně vibračního 

mlýnu při mletí v laboratořích AGH Krakow bylo dosaņeno poměrně jemnozrnných 

materiálů.  Na základě této skutečnosti byl pro následující mlecí testy vybrán planetový 

mlýn v laboratořích ČTC AP Precheza Přerov, a. s. Precheza Přerov, a. s. je specializované 

pracovińtě v oblasti výroby a zpracování pigmentů.    

 

Praktická aplikace získaných pigmentů 

Získanými pigmenty byly provedeny malby na pokusné panely. Pokusné panely byly 

zhotoveny z dřevěných rámů s OSB deskou na dně a vyplněny třívrstvou vápennou 

omítkou, na kterou byla provedena malba připravenými pigmenty. Malba a podklad měly 

simulovat prostředí nástěnné malby. Techniky malby byly – vápenná freska (fresco - 

malba do vlhké omítky) a seko (secco – malba do suché omítky). Pigmenty v malbě byly 

pojeny různými typy pojiva (přírodní – ņloutková emulze, syntetické – Primal SF 016).  

Z důvodů srovnání zkoumaných pigmentů s pigmenty běņně dostupnými na trhu byla 

malba rozdělena na dvě části, z nichņ jedna byla provedena zkoumanými pigmenty   

a druhá část pigmenty průmyslovými. 

 

Výzkum panelů 

Vybraný zkuńení panel byl exponován v klimakomoře při různém nastavení 

klimatických podmínek, které odpovídají reálným podmínkám, v nichņ se nástěnné malby 

vyskytují (interiér kostela, fasáda). Za účelem stanovení míry odolnosti pigmentů 

pouņitých v malbě byly rovněņ provedeny zkouńky extrémních teplot a vlhkosti. Během 

exponování probíhal monitoring teploty a vlhkosti ve vymezených časových intervalech. 

Na základě vizuálního průzkumu byly hodnoceny změny barevnosti. Destruktivním 

průzkumu byl zaměřen na zkouńky přilnavosti pigmentu k podkladu. 
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Odběr vzorků, laboratorní analýzy 

Pro účely analýz byly z pokusného panelu v průběhu i po ukončení exponování 

v klimakomoře odebrány reprezentativní vzorky. Proběhlo vyhodnocení charakteristických 

vlastností zkoumaných pigmentů a jejich srovnání s pouņitými průmyslovými pigmenty. 

Analyzovaly se tedy obě skupiny pouņitých pigmentů. Byla provedena optická analýza 

stanovující sytost a barvivost a mikroskopická analýza, která je určující pro posouzení 

schopnosti přilnavosti pigmentu k podkladu a dává informace o tvaru jednotlivých zrn.  

Pro stanovení sloņení pigmentů a posouzení případných změn způsobených exponováním 

v klimakomoře byly vyuņity metody infračervené a Ramanovy spektrometrie. 

 

Diskuze výsledků 

Na základě výsledků jednotlivých analýz byly stanoveny závěry. Hodnocena byla 

odlińnost a podobnost zkoumaných a průmyslových pigmentů pouņitých v malbě. 

Hlavními hodnotícími kritérii byly sytost, barvivost, přilnavost k podkladu, změna 

chemických a fyzikálních vlastností po exponování v různých klimatických podmínkách.   

 

5.1 Příprava pigmentů 

Příprava pigmentů zahrnovala úpravu zrnitosti v procesu mletí, které probíhalo  

na rotačně vibračním mlýně, laserové analýzy velikosti částic a porovnání barevných 

změn, mletí na planetovém mlýně a měření barevných parametrů a velikosti částic  

v závislosti na podmínkách mletí. 

5.1.1 Úprava zrnitosti - mletí 

Mletí je základním technologickým pochodem při úpravě a zpracování nerostných surovin, 

při výrobě cementu, v keramickém, chemickém a hutním průmyslu. Význam má také 

v energetice, ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu, při výrobě pigmentů  

a barev, v potravinářství. Účelem mletí daného materiálu je [5]: 

 Získat produkty tvořené zrny poņadované velikosti nebo produkty takového 

zrnitostního sloņení, jaké vyhovuje jejich dalńímu zpracování. 

 Uvolnit ve zpracovávaném materiálu vzájemně prorostlé uņitkové a jalové komponenty 

- otevřít zrna tak, aby bylo moņno je v procesu dalńí úpravy vzájemně od sebe oddělit. 
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 Získat produkty s velkým měrným povrchem. Velikost měrného povrchu podmiňuje 

fyzikálně chemické vlastnosti zdrobňovaných surovin (předevńím jejich rozpustnost, 

jejich aktivitu nebo rychlost vzájemné reakce). 

 Umoņnit dobré promísení různých komponent před jejich dalńím zpracováním.  

 

Způsoby mletí a konstrukce pouņívaných mlecích strojů závisí na vstupních 

poņadavcích a podmínkách. Při volbě mlecích strojů má rozhodující význam, charakter 

vstupního materiálu. Melitelnost materiálů závisí ve velké míře na jejich vlhkosti, 

mazlavosti, na tom, zda mají vláknitý charakter. Jedná-li se o nehomogenní suroviny, vliv 

mají mechanické vlastnosti jednotlivých sloņek. Nejvýznamnějńím faktorem je pevnost 

zdrobňovaných materiálů v tlaku. Mletí vńak není jen čistě mechanickým procesem.  

Při velmi jemném mletí dochází ke změně některých fyzikálních a fyzikálně chemických 

vlastností povrchu zdrobňovaných částic (např. změny optických vlastností - barevnosti 

materiálu). Během procesu mletí je materiál rozruńován působením vnějńích sil, přičemņ se 

nejvíce uplatňuje namáhání tlakem a smykem. Zdrobňované materiály jsou v prostoru 

mlýnů rozmačkávány, roztírány nebo ńtěpeny tlakem, smykem, úderem nebo nárazem. 

Výsledné produkty z procesu mletí obsahují kromě částic poņadované velikosti i částice 

větńích a menńích rozměrů. Neņádoucími jsou právě částice velmi malých rozměrů [5]. 

 

Proces mletí probíhá v několika fázích. V počáteční fázi mletí vzrůstá velikost nově se 

tvořícího povrchu přímo úměrně s mnoņstvím přiváděné energie. V dalńí fázi vńak začíná 

docházet k agregaci jemných částic. Po dosaņení tzv. meze volného mletí se nemohou jiņ 

částice, které jsou menńí, neņ je jejich hraniční velikost, dále zmenńovat. Dochází k jejich 

vzájemnému shlukování, které je, zjednoduńeně vyjádřeno, opakem zdrobňovacího 

procesu [5]. 

 

Pro úpravu charakteristických vlastností vybraných vzorků byla zvolena metoda mletí. 

Cílem výzkumu bylo ověření závislosti změny optických vlastností (barevnosti) materiálu 

na změnách zrnitosti. Mletí na rotačně vibračním mlýně probíhalo v rámci studijního 

pobytu na AGH Krakow. V laboratořích ČTC AP Precheza Přerov, a. s. pak pokračovalo 

mletí na planetovém mlýně. 
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Rotačně vibrační mlýn 

Jedná se o modelový mlýn LAMOW-C-5x2 (viz obrázek 9) podle patentu prof. Jana 

Sidora z Fakulty strojního inņenýrství a robotiky AGH Krakow. Tento mlýn patří  

do skupiny mlýnů s volnými mlecími tělesy a pohyblivou komorou. Proces mletí závisí  

na sloņeném pohybu. Pohyb je rotační a oscilační ve směru amplitudy oscilace kolmo k ose 

otáčení komory. Hlavní rozdíl mezi tímto rotačně vibračním mlýnem a klasickými 

vibračními mlýny je v rotačním pohybu komory, o polovinu niņńí frekvenci vibrací a 2 - 3x 

niņńím zrychlení vibračního pohybu. Tyto skutečnosti znamenají v porovnání se 

standardními vibračními mlýny sníņení negativních vlivů jako je emise hluku a zatíņení  

na podklad [19], [20]. 

 

 

 
 

Obrázek 9: Rotačně vibrační mlýn[20] 

 

Planetový mlýn  

V planetovém mlýně je vzorek vkládán do mlecí misky spolu s mlecími kuličkami 

(perlami). Mlecí misky jsou upevněny na centrálním disku. Při spuńtění mlýna se misky 

otáčí kolem své osy a zároveň rotují v protisměru kolem osy centrálního disku. Výrazným 

kinetickým působením kuliček a jejich třením o stěnu misky je vzorek efektivně rozemlet. 

Pro běņné konvenční planetové mlýny je maximální moņný rozsah otáček omezen  

na cca 800 otáček za minutu [5]. 
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5.1.2 Proces mletí - rotačně vibrační mlýn 

Mletí vzorků proběhlo na Fakultě strojního inņenýrství a robotiky AGH Krakow 

pod vedením prof. J. Sidora. Byl pouņit rotačně vibrační mlýn LAMOW-C-5×2. Naváņky 

150 g kaņdého vzorku byly vņdy smíchány s 250ml vody (mletí mokrou cestou). Mlecí 

proces obsahoval vņdy 2 testy s různým časovým intervalem. První mlecí test trval 

1 hodinu. Druhý test mlecího procesu trval 3 hodiny a bylo dodáno 50 ml vody.  

Po ukončení kaņdého testu byly odebrány vzorky pro laserovou analýzu stanovení zrnitosti 

– velikosti částic. Mnoņství získaných pomletých vzorků bylo cca 10 g z kaņdého testu. 

Mletí bylo nastaveno tak, aby alespoň 50 % (výsledného zrnitostního sloņení) 

zastoupených zrn vzorku mělo zrnitost menńí neņ 5μm. Na základě výsledků analýz bylo 

moņné zhodnotit, zda je nutné pokračovat s mlecími testy. 

5.1.2.1 Laserová analýza velikosti částic po mletí na rotačně vibračním 

mlýně 

Laserové analýzy probíhaly v akreditované laboratoři AGH Krakow na laserovém 

analyzátoru FRITSCH Laser Particle Sizer ANALYSETTE 22, model MicroTec PLUS, 

rozsah měření 0,08 – 2000 µm. Vyhodnocení bylo převedeno do grafů 

 (viz obrázky 10 - 12). 

 

Vzorky byly smíchány s vodou a dispergátorem a míchány po dobu 48 hodin. Délka 

doby míchání byla nastavena tak, aby dońlo k dobrému propojení částic ve vzniklé 

suspenzi. Analyzovaly se vstupní vzorky – nemleté i vzorky odebrané po kaņdém testu 

mletí.   

 

Analýzy jednotlivých vzorků byly provedeny třikrát opakovaně. Opakované 

analyzování se provádí z důvodů kontrolního srovnání výsledků. Vńechna zrna, kterými je 

tvořen odebraný reprezentativní vzorek, by si měla odpovídat velikostí a v celkovém 

objemu zkoumaného materiálu by měla být rozmístěna rovnoměrně. Odběr vzorku o této 

ideální konzistenci je téměř nemoņný. V důsledku tohoto bývá měření několikrát 

opakováno pro ověření přesnosti výsledků.  
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Obrázek 10:Laserová analýza vzorku červeného kalu C. K. Birač (3 hod. mletí) 
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Obrázek 11:  Laserová analýza vzorku konvertorového kalu K. K. Třinec (3 hod. mletí) 
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Obrázek 12:Laserová analýza vzorku popílku K. O. Krakov (3 hod. mletí) 

 

 

Po třech hodinách mletí v rotačně vibračním mlýně bylo u zkoumaných vzorků C. 

K. Birač, K. K. Třinec a K. O. Krakov dosaņeno u 50% zrn zrnitosti cca 3µm. 

 

5.1.2.2 Barevné změny po mletí na rotačně vibračním mlýně 

Procesem mletí dońlo u vybraných vzorků k barevným změnám. Proběhly srovnávací 

testy barevnosti vstupu jednotlivých vzorků a vzorků po kaņdém testu mletí (po jedné 

hodině a po třech hodinách mletí). Vzorky byly smíchány s vodou a naneseny  

na papírovou podloņku (viz obrázky 13 - 15). Po třech hodinách mletí byly vzorky velmi 

dobře mísitelné s vodou a snadno se nanáńely na podklad. Při nanáńení tvořily souvislou 

vrstvu.  
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Barevnost vzorku C. K. Birač odpovídala  po třech hodinách mletí ņelezité červeni světlé. 

 

Obrázek 13:  Změny barevnosti – vzorek C. K. Birač - vstup - 1 hod. mletí - 3 hod. mletí 

Barevnost vzorku K. K. Třinec odpovídala  po třech hodinách mletí italské sieně pálené. 

 

Obrázek 14:  Změny barevnosti - vzorek K. K. Třinec - vstup - 1 hod. mletí - 3 hod. mletí 

Barevnost vzorku K. O. Krakov odpovídala  po třech hodinách mletí italské sieně přírodní 

(tmavým okrům). 

 

Obrázek 15:  Změny barevnosti - vzorek K. O. Krakov- vstup - 1 hod. mletí - 3 hod. mletí 
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5.1.3 Proces mletí - planetový mlýn 

Pro dosaņení zrnitosti přibliņně odpovídající průmyslovým pigmentům a pro účely 

dalńí analýzy bylo přistoupeno k standardním mlecím testům na planetovém mlýně 

Pulverisette 7 v laboratořích ČTC AP Precheza Přerov a. s. Do achátové kyvety se daly 3g 

vzorku a 5 mlecích kuliček (10mm) a při 300 ot/min se pigmenty mlely 60 minut. Mlecí 

testy byly provedeny na zkoumaných vzorcích C. K. Birač, K. K. Třinec, K. O. Krakov 

a průmyslových pigmentech siena přírodní (Kremer, PY43, dále v práci označován  

jako Siena Kremer) a S 079 (KEIM Farben, dále v práci označován jako S079 Keim).  

Pro vzorek K. O. Krakov byly navíc zvoleny 2 hladiny otáček mlýna - 300 a 400 ot/min  

při mlecích časech 30,60,120 a 240 minut. Výsledky shrnuje tabulka 8 v následující 

kapitole. 

5.1.3.1 Barevné změny a velikost částic po mletí na planetovém mlýně 

Vzorky pro měření barvy se po mletí připravily roztíráním v olejové pastě.  

Pro přípravu pasty slouņí standardní bílý pigment TiO2 (3 g), měřený pigment (0,6 g)  

a lněný olej (0,966 g). Roztírání proběhlo na přístroji Muller automatic (2 x 50 otáček).  

Z vytvořené pasty se provedl nátah na podloņní sklo a barevné parametry nátahu byly 

měřeny spektrofotometrem Ultrascan XE v rozsahu vlnových délek 380 - 700 nm v reņimu 

difuzní integrační koule s geometrií d/8 º a vyjádřeny jako CIE Lab hodnoty.  

Difúzní geometrie (označení d/8 º) je vhodná tam, kde je třeba měřit pigmentaci nátěrů 

bez ohledu na jejich lesk či strukturu. Vyuņívá difúzně rozptýlené světlo a měří světlo 

odraņené pod úhlem 8 º od kolmice povrchu [77]. 

K popisu barvy uņíváme tři parametry, které ji definují. Jedná se o odstín, sytost a jas. 

Odstín (barevný tón) je přirovnání barvy k některé ze spektrálních barev (modrá, zelená, 

ņlutá a červená). Sytost nebo téņ čistota barvy vyjadřuje relativní podíl intenzity světla  

v dané oblasti spektra proti celkové intenzitě. Největńí čistotu mají barvy mono- 

chromatické, jejichņ záření je vyvoláno pouze zářením jedné vlnové délky. Jas vyjadřuje 

mnoņství světla odraņeného vzorkem. Pomocí těchto parametrů lze barvu popsat jako bod 

v barevném prostoru. V praxi nejpouņívanějńím barevným prostorem je CIELAB L*a*b*, 

který byl navrņen Mezinárodní komisí pro osvětlení. Pravoúhlý souřadnicový systém  

(viz obrázek 16) je tvořen třemi osami. Osa jasu s označením L*, kde relativní číslo L 
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(luminance) udává míru jasu barvy. Dále dvěma osami- zelenočervenou (označení a*, 

procentuální zastoupení červené nebo zelené barvy) a modroņlutou (označení b*, 

procentuální obsah ņluté nebo modré barvy) [77]. 

 

 

Obrázek 16: Schématické znázornění prostoru CIELABL*a*b*[77] 

Pro reprodukovatelnost výsledků byla pouņita hitch kalibrace, tedy navázání 

naměřených výsledků na standardní pigmenty TP303 (hematit, červený) a Y710 (goethit, 

ņlutý). 

 

Standardní pigmenty jsou definovány podle normy ČSN EN ISO 1248[33]. Metody 

jejich zkouńení se řídí normami: ČSN EN ISO 8781-1[34],  

ČSN EN ISO 787-5[30],  

ČSN EN ISO 787-11[31],  

ČSN EN ISO 787-16[32]. 

 

Vyhodnocení dat bylo provedeno pomocí programu R, coņ je programovací jazyk  

a prostředí určené pro statistickou analýzu dat a grafické zobrazení [16] a jeho modulů 

nlme (Nonlinear Mixed Effects Models) [15] a ggplot2 (modul pro vizualizaci v prostředí 

R) [27]. Výsledky měření shrnuje tabulka 8. 
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Tabulka 8:  Měření barevných parametrů a mlecí testy vzorků pigmentů 
 

Vzorek 

Barevné parametry Mletí 

Jas   Sytost Odstín  
Střední velikost 

částic 
Index 

polydisperzity 

L* a* b* c h Otáčky Doba Z Average PDI 

     [ot/min] [min] [nm]  

C.K.Birač 57,3 15,1 15,0 21,3 44,8 300 60 213,6 0,323 

S079Keim 73,5 4,9 4,9 6,9 45,3 300 60 263,6 0,255 

S079Keim 74,6 4,7 4,7 6,6 44,9     

K.O.Krakov 71,6 5,2 6,4 8,2 50,7 300 60 472,5 0,405 

K.O.Krakov 71,3 4,6 2,8 5,3 31,3 300 30 1156 0,828 

K.O.Krakov 69,0 5,4 3,9 6,7 36,1 300 60 883 0,663 

K.O.Krakov 68,2 6,0 4,8 7,7 38,4 300 120 736,5 0,583 

K.O.Krakov 68,3 6,1 4,8 7,8 38,3 300 240 609,3 0,457 

K.O.Krakov 69,4 5,4 3,9 6,7 35,8 400 30 621,7 0,572 

K.O.Krakov 68,4 6,0 4,8 7,6 38,6 400 60 569,8 0,519 

K.O.Krakov 68,0 6,3 5,2 8,1 39,4 400 120 454,1 0,395 

K.O.Krakov 68,6 6,0 4,7 7,6 37,7 400 240 538,5 0,455 

Siena Kremer 61,3 13,6 14,5 19,9 46,7 300 60 265,6 0,397 

Siena Kremer 62,6 12,6 13,8 18,7 47,6     

TP303 49,4 16,8 6,4 17,9 20,9     

K.K.Třinec 59,2 8,7 9,2 12,6 46,4 300 60 221,4 0,327 

Y710 68,7 10,8 28,6 30,6 69,3     

 

Vysoké hodnoty L* v tabulce 8 jsou známkou nízké barvivosti. Pro dosaņení stejně 

sytého odstínu při přidání pigmentu k inertnímu materiálu je u pigmentů s vysokou 

hodnotou L* zapotřebí větńího mnoņství pigmentu. Z tohoto hlediska je pigment C. K. 

Birač lepńí neņ Siena Kremer a i vzorek K. O. Krakov je lepńí neņ pigment S079 Keim. 

Vliv mletí na naměřené výsledky je poměrně značný a kromě vzorku S079 Keim se 

projevil u vńech dodaných vzorků. Například vzorek Siena Kremer po semletí změnil 

barevné parametry zhruba o 1 bod, coņ uņ je postřehnutelná změna. Kompletní přehled 

výsledků měření barvy zkoumaných vzorků z tabulky 8 je na obrázku 17. 
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Obrázek 17:  Měření barvy zkoumaných vzorků 

 

Na obrázku 17 je vidět, ņe vzorky Siena Kremer a C. K. Birač jsou poměrně blízké  

a mají solidní sytost. Jedná se o oranņové pigmenty. Podobný pigment by zřejmě bylo 

moņné namodelovat směsí TP303 a Y710 s vyńńím podílem Y710. Ostatní dodané 

materiály mají velmi nízkou sytost a mohly by být připraveny ředěním standardních 

pigmentů inertním materiálem (uhličitan) s případným přídavkem TiO2. Vzorek K. K. 

Třinec by mohl být zřejmě připraven například smícháním vzorků S079 Keim a Siena 

Kremer.  

 

Z následujícího grafu1(mletí vzorku K. O. Krakov) je patrné, ņe s dobou mletí se mění 

barevné parametry a* a b* a z tabulky 8 plyne, ņe se mění i parametr L*. Obecně dochází  

k očekávanému zvýńení hodnot a* a b* a ke sniņování L*. Pigment se stává sytějńí  

a barvivějńí. To ale platí pouze do určité míry a po určitém čase můņe docházet k přemletí 
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materiálu, kdy se barevné parametry opět začínají sniņovat. Mletí vzorku K. O. Krakov 

poskytlo pigment s výrazně odlińnými barevnými parametry.  

 

 

Graf 1:  Závislost barevných parametrů na mletí u vzorku K.O.Krakov 

To, ņe při vysokých otáčkách a dlouhé době mletí dońlo patrně k přemletí materiálu, 

potvrzuje i závislost barvivosti (L*) na velikosti částic. Barvivost roste (L* klesá)  

s klesající velikostí částic. Je ale známo, ņe pro kaņdý materiál existuje optimální velikost 

částic, která je empiricky odvozena od indexu lomu daného materiálu. Při zmenńení 

velikosti částic pod tuto optimální hranici se barvivost materiálu opět zhorńuje,  

coņ potvrzuje i následující graf 2. 
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Graf 2:  Závislost barvivosti na velikosti částic u vzorku K. O. Krakov 

Pro vńechny závislosti je patrné, ņe při vyńńích rychlostech otáček mlýna dojde  

k maximalizaci barevných parametrů dříve, ale je také zřejmé, ņe při nejdelńí době mletí  

jiņ dojde k výraznému přemletí. Vhodnějńí se tedy zdá mletí s niņńí energií a spíńe mírně 

prodlouņit dobu mletí. Tato varianta by mohla sníņit riziko přemletí pigmentu. 

Byla proměřena velikost částic v závislosti na podmínkách mletí. Platí zde v podstatě 

totéņ, co u barevných parametrů. S dobou a intenzitou mletí se velikost částic po určitou 

dobu sniņuje, ale při dosaņení určité hranice dochází ke zpětné reaglomeraci a částice opět 

začínají růst. Podobná je i závislost PDI (index polydispersity) na době a intenzitě mletí.  

S dobou mletí se distribuce rozdělení velikosti částic zuņuje, ale po dosaņení optima se 

opět rozńiřuje. 

Vzorek K. O. Krakov má obecně poměrně velké částice, coņ vede k jeho nízké 

barvivosti ve srovnání s ostatními vzorky. Vzorek K. K. Třinec i C. K. Birač mají výrazně 

menńí velikost částic (~ 200 - 300 nm) a tím také vyńńí barvivost. 
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5.2 Praktická aplikace získaných pigmentů 

Za účelem výzkumu způsobu pouņití pigmentů připravených z odpadních materiálů 

v technikách nástěnné malby a souvisejícím oboru restaurování bylo přistoupeno k jejich 

praktické aplikaci. Testování probíhalo na pokusných panelech, které měly svým 

charakterem suplovat skutečný povrch pro nástěnné malby. V práci byly pouņity techniky 

pravé fresky (fresco) a seka (secco). Dále byly zkoumané pigmenty pouņity také  

na patinaci, coņ je barevná povrchová úprava (barevný nátěr) na pokusném ornamentálním 

vápenném ńtuku. 

 

Nástěnná malba- je souhrnné označení pro malby, které jako podloņku vyuņívají 

nepřenosné silikátové materiály – omítky na stropech, stěnách budov, stěnách jeskyní, 

betonové zdi a panely domů. Technik provedení nástěnných maleb je mnoho a kaņdá je 

charakteristická pro jiné historické období. Pomineme-li pravěk, známe tyto druhy technik 

nástěnné malby [9], [25]: 

 Pravá freska (fresco) – malba do čerstvé vápenné omítky za mokra pigmenty utřenými 

s vodou. 

 Malba vápennými barvami (fresco – secco neboz něm. Kalkmalerei) – pojivem barev 

je vápno. 

 Seko  (secco) – malba do suché omítky. 

 Tempera – barevný pigment je pojen emulzí rozpustnou ve vodě. 

 Enkaustika – malba horkým voskem s přidaným pigmentem. 

 Olejomalba – barevný pigment je pojen pomocí oleje. 

 Marouflage – lepení plátna na zeď a jeho pouņití jako nástěnné malby. 

 Silikátové barvy – pigmenty jsou pojeny minerálními pojivy – silikáty. 

 Akryl – pouņívá barvy na bázi polyakrylové pryskyřice. 

 

Štuk -  (stucco) je směs z jemného písku, vápna, případně sádry nebo cementu, která 

se uņívá na svrchní vrstvu omítky. Nanáńí se v kańovitém stavu a po ztuhnutí je tvrdá  

a poměrně křehká. U starńích architektonických staveb se ze ńtuku tvořily i plastické 

ozdoby, římsy na vnějńích fasádách i na stropech a stěnách kostelů, zámeckých i bohatńích 

měńťanských budov, reliéfy. Na historických stavbách je ńtuk směs sádry, hańeného vápna, 

jemného písku, najemno drcených cihel či mramoru a vody. Jedná se tedy o 
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speciální, velmi jemnou a přilnavou maltovou směs, která umoņňuje vytvářet pomocí 

modelačních nástrojů nejrůznějńí plastické ornamenty [85]. 

 

Pojiva malt - jsou takové anorganické a organické látky, které po rozmíchání  

s vhodnou kapalinou tvoří plastické hmoty, které po určité době zatvrdnou. V případě malt 

se jedná o pojiva, která se nazývají maltoviny. Jsou anorganického původu a jsou-li 

smíchány s vodou a vhodnými typem plniv, tvoří zpracovatelnou plastickou směs.  

Po zatvrdnutí vykazují poměrně vysokou pevnost. Je moņné je pouņívat jako spojovací, 

nosný, pokrývací materiál nebo i pro monolity - umělý kámen, základy staveb, ńtuky. 

Podle způsobu výroby rozeznáváme anorganická pojiva získaná - bez výpalu, odvodněním, 

tepelným rozkladem, slinutím nebo tavením. Podle tuhnutí a tvrdnutí pak pojiva vzduńná 

(tuhnou a tvrdnou jen na vzduchu) nebo hydraulická (po zatuhnutí na vzduchu tvrdnou  

i bez přístupu vzduchu např. pod vodou) [6]. 

 

Plniva malt - do malt se nejčastěji pouņívají přírodní písky a drtě (přírodní kamenivo)  

a umělé kamenivo vyrobené drcením nebo granulací průmyslových produktů (ńkvára, 

struska, popílky, cihly apod.). Nejpouņívanějńím plnivem jsou písky těņené (tzv. říční 

písky) nebo kopané. Těņené písky mají zaoblená zrna, nepříliń ńirokou distribuci velikosti 

částic a obsahují jen nepatrné mnoņství jemných částic. Jsou poměrně čisté. Kopané písky 

obsahují zaoblená i ostrá zrna a mají ńirńí distribuci velikosti částic. Obvykle obsahují 

jílový odplavitelný podíl. Podle objemové hmotnosti rozeznáváme hutná pojiva  

(nad 2000 kg/m
3
) a pórovitá pojiva (do 1800 kg/m

3
). Kvalita písku je dána barvou, 

zrnitostí, obsahem jílových podílů a obsahem vodou rozpustných solí. Podstatnými 

vlastnostmi písků jsou mezerovitost a čistota. Pokud jsou mezery mezi jednotlivými zrny 

vyplněny menńími zrny (minimální mezerovitost) je menńí spotřeba pojiva. Nečistoty 

mohou nepříznivě ovlivnit vlastnosti zatvrdlé malty. Nečistotami se rozumí např. nadbytek 

jílovitých sloņek, organické nečistoty (humus) a předevńím rozpustné soli látky,  

ze kterých mohou tyto soli vznikat [9]. 

 

Vápno – patří mezi nejstarńí pojiva. Vyrábělo se uņ ve starověku. Ve způsobu výroby 

vápna dońlo ke kvalitativním změnám (typ topiva, pecní systémy) aņ v posledních několika 

desetiletích. Hlavní surovinou pro výrobu je vápenec. Jedná se o uhličitan vápenatý,  
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který se v přírodě vyskytuje s různým obsahem příměsí. Kvalita vápence je spjata  

s druhem vyráběného vápna. Z vysokoprocentních vápenců nebo vápenců s malým 

mnoņstvím příměsí se vyrábějí tzv. vzduńná vápna. Obsahují-li vzduńná vápna více  

neņ 7 % oxidu hořečnatého, mluvíme o vápnech dolomitických. Pokud je pouņito k výrobě 

vápna vápenců s vyńńím obsahem nečistot - hydraulických příměsí (oxid křemičitý, hlinitý, 

ņelezitý), potom vznikají vápna hydraulická. Technologie výroby probíhá v následujících 

bodech podle [9], [13]: 

 pálení - tepelný rozklad CaCO3 pod mez slinutí, 

 hańení - hydratace, 

 tuhnutí – karbonatace (za přítomnosti vody).  

 

Pálení vápna – je proces, kdy zahřátím vápence dochází k disociaci uhličitanu 

vápenatého. Podle teploty výpalu dělíme vápna na měkce pálená (900 - 1050 °C) a tvrdě 

pálená vápna (1050 – 1250 °C). Teplota výpalu ovlivňuje rychlost hańení, vydatnost  

a plasticitu hańeného vápna. Tepelný rozklad probíhá v různých typech pecí a teplo 

potřebné k rozkladu se získává spalováním paliva přímo v peci nebo mimo pec [9]. 

 

Hašení vápna- při reakci vody s páleným vápnem dochází k tvorbě vodní páry, která 

proniká hluboko do částic vápna. Po reakci dochází k zvětńení objemu, to se projevuje 

postupným pukáním částic páleného vápna. Následuje fáze dohańovaní – dokud nejsou 

vńechny pevné částice páleného vápna přeměněny na vápno hańené – kańovitá směs. 

Proces hańení se lińí pro měkce a tvrdě pálená vápna. Měkce pálená vápna vznikají tak,  

ņe se do 200 – 250 l vody za stálého míchání vsype 100 kg páleného vápna. Tvrdě pálená 

vápna se v hasnici zalijí menńím mnoņstvím vody. Jakmile začne probíhat proces hańení 

vápna, přidá se za intenzivního míchání dalńí voda. Mnoņství přidávané vody je dalńím  

z rozhodujících faktorů ovlivňující výsledné vlastnosti vápna. V případě, ņe záměsové 

vody je mnoho, dojde k utopení vápna (nízká teplota, vápno se nedohasí vńechno). Pokud 

je záměsové vody málo, teplota vzroste nad 1000 °C, voda neprojde celým porézním 

systémem a hańené vápno bude opět obsahovat nedohańené části páleného vápna [6], [13]. 

 

 Vyhańené vápno se vypustí ve formě suspenze (vápenné kańe) z hasnice, přecedí  

na sítu, kde dojde k odstranění větńích pozůstalých zrn, a je ponecháno k odleņení v 
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usazovacích jámách. Odleņení je dlouhodobý proces, při kterém dochází k prohańení vápna 

a rekrystalizaci. Odleņení má vliv na reaktivitu a plasticitu vápenné kańe. Odleņelá vápenná 

kańe má konzistenci měkkého másla, je homogenní, má výbornou plasticitu  

a vaznost.  Při pomalém tuhnutí dochází k odpaření přítomné vody a sesychání [9], [13], 

[17]. 

Tvrdnutí vápna – je chemická reakce, při které se tvoří vápenné pojivo CaCO3. Jedná 

se o dlouhodobý proces, který můņe probíhat léta. Je moņné jej urychlit přidáním příměsí, 

které splňují funkci katalyzátorů např. mramorové, vápencové moučky, dřevěného uhlí, 

močoviny apod. dle [9], [17]. 

 

5.2.1 Zkušební panely 

Na základě potřeby napodobit přirozený podklad, který je charakteristický  

pro nástěnnou malbu, byly pro účely práce zhotoveny 3 kusy zkuńebních panelů  

(viz obrázek 18 - dřevěný rám s OSB deskou na dně) o rozměrech 30 × 42 × 20 cm. 

Rozměry byly zvoleny s ohledem na přenositelnost, snadnou manipulaci a velikost 

klimatické komory. 

 

Obrázek 18: Zkušební panel 
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Panely byly vyplněny maltovinou ve třech vrstvách. Maltoviny byly tvořeny pojivem  

a plnivem v určitém poměru. Na podklad byla nanesena: 

 hrubńí jádrová omítka v  poměru 3:1 ( plnivo : pojivu - písek : vápno), 

 následně jemnějńí omítka v poměru 2:1 ( plnivo : pojivu - písek : vápno), 

 a jako poslední povrchová vrstva intonako (intonaco) - jemnozrnná vápenná omítka 

s dodatkem vápenné moučky 1:1(plnivo : pojivu - vápenná moučka  : vápno). 

 

Pojivem zvoleným pro pokusné panely bylo vápno připravené z nehańeného 

práńkového substrátu z Vápenky Čertovy schody, a. s. Zakoupený práńkový vápenný 

substrát z oblasti Čertovy schody byl vyhańen v hasnici (ņelezná vana). Do 200 - 250 l 

vody bylo za stálého míchání vsypáno 100 kg páleného práńkového vápenného substrátu. 

Proces hańení nebyl urychlován ņádnými katalyzátory. Nebyla přidána dodatková voda. 

Vyhańené vápno bylo ve formě suspenze vypuńtěno z hasnice a proseto přes síto (velikost 

oka 3 mm). Následně bylo uloņeno do sudu a ponecháno k uleņení po dobu tří měsíců. 

Plnivem pro maltovinu pokusných panelů byl kopaný písek z pískovny Hlučín. 

Před pouņitím byl písek promyt, vysuńen a proset, aby se předeńlo případnému zasolení. 

Zasolení malby se projevuje ve formě bílo ńedých zákalů či výkvětů solí, které migrují 

z omítky na povrch a zasahují do malby.  

Pro účely této práce nebyl potřebný normovaný podklad, který by splňoval  

a vyhovoval zkuńebním metodám uvedeným v normě ČSN EN 459-1 [29]. Maltovina byla 

připravena na základě odborné praxe v oboru restaurování a nebyla předmětem výzkumu 

[3]. 

5.2.2 Techniky malby 

První z panelů byl namalován technikou pravé fresky (fresco). Jedná se o klasický 

způsob provedení nástěnných maleb. Malba se provádí na čerstvou vápennou omítku  

za mokra pigmenty utřenými s vodou. Pojivem je uhličitan vápenatý vznikající karbonatací 

vápna při tvrdnutí omítky. Vystupuje na povrch malby a váņe pigmenty. Pigment se tak 

stává integrální částí omítky - prostupuje její povrchovou vrstvu. Současně se zatvrdnutím 

povrchu omítky zatvrdne i celá malba a stane se nerozpustná. Malba a komponování 

obrazu je časově náročné. Doba, po kterou zůstává omítka na stěně mokrá (čerstvá)  
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a schopná vázat pigment je omezená. Na velké plochy je třeba si malbu rozvrhnout 

(kompozice). Tento rozvrh (sinopie - je přípravná kresba pro budoucí malbu  

na zdi ve skutečné velikosti, dříve byla načrtnuta úhlem, potom obtaņena a stínována 

červenou hlinkou) se provádí jiņ na druhou vrstvu (aričo) v poměru plnivo : pojivu - 1 : 2. 

Těmto denním rozvrhům práce se říká giornata respektive pontata. Giornata jsou denní 

úkoly při freskové malbě ohraničující výtvarné celky (hlavy postav, postavy). Pontata jsou 

denní úkoly v podobě rozsáhlých pásů. Do povrchové vrstvy intonaka se můņe provádět 

pomocná rytá kresba. Do vlhké omítky jsou vryty hlavní obrysové linie malby. Při výběru 

pigmentů pro freskovou malbu je nutno pamatovat, ņe čerstvá malba je silně alkalická. 

Pouņitelné jsou tudíņ jen pigmenty dostatečně stabilní v alkalickém prostředí [9]. 

Na dalńí dva zkuńební panely byla pouņita technika seko (secco). Jde o malbu 

na zatvrdlou omítku pigmenty s pojivem rozpuńtěným ve vodě. Den předem a také těsně 

před malbou je omítka nasycena vápennou vodou. Pak se na ní maluje barvami pojenými 

kaseinem. Obecně se jedná o techniku malby barvami s vodou rozpustným pojivem (klíh, 

ņloutek, bílek) na zatvrdlou omítku. Aby se malba neloupala, musí být provedena v tenké 

vrstvě (nikoliv pastózně) [9]. 

5.2.3 Zkoumané pigmenty 

Charakteristiky těchto materiálů jsou uvedeny v této práci v kapitole 4. Pouņity byly 

vzorky: 

 C. K. Birač - pigment připravený z červeného kalu vznikajícího v procesu zpracování 

bauxitu v Birač Alumina Industry. 

 K. O. Krakov – pigment připravený z popílku z procesu spalování čistírenských kalů 

z Krakova. 

 K. K. Třinec – pigment připravený z konvertorového kalu vznikajícího při výrobě 

oceli v Třineckých ņelezárnách, a. s.  

5.2.4 Použité průmyslové pigmenty 

Testování zkoumaných pigmentů zahrnovalo nejen jejich aplikaci v dané technice,  

ale také jejich porovnání s průmyslovými pigmenty běņně (nejčastěji) uņívanými  

pro nástěnné malby v praxi. Srovnávací průmyslové pigmenty byly vybrány  
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podle následujících kritérií - barevná podobnost s pigmenty zkoumanými, kvalita 

a frekvence pouņití v praxi. Pouņité průmyslové pigmenty: 

 

 Siena přírodní, Kremer (PY 43, v práci označován jako Siena Kremer) - přírodní 

umělecký pigment, který obsahuje 50 - 70 % oxidu ņelezitého Fe2O3 a proměnlivé 

mnoņství oxidu manganičitého. Pojí se 70 - 200 % oleje, se kterým vytváří gel. 

Barevnou sloņku přírodní sieny tvoří goethit a hematit. Název pigmentu je odvozen  

od italského města Sieny, kde se těņil nejznámějńí druh. Pigment byl zakoupen 

ve specializované prodejně výtvarných potřeb Zlatá loď, Praha. Pouņit byl  

pro porovnání se zkoumanými pigmenty C. K. Birač a K. K. Třinec. 

 

 S 079, KEIM Farben (v práci označován jako S079 Keim) – vápenný pigment, 

zakoupen od prodejce přes internet. Pouņit byl pro porovnání se zkoumaným 

pigmentem K. O. Krakov. 

 

 Umbra zelená srnčí - přírodní umělecký pigment, zakoupen ve specializované 

prodejně výtvarných potřeb Zlatá loď, Praha. Slouņil pouze jako barva doplňková, 

nikoliv pro účely porovnání. Konkrétně byl pouņit v malbě jednoho z panelů  

jako podklad inkarnace tváře. 

 

 Kaselská hněď, Kremer - přírodní umělecký pigment, zakoupen ve specializované 

prodejně výtvarných potřeb Zlatá loď, Praha. Slouņil pouze jako barva doplňková,  

nikoliv pro účely porovnání. Konkrétně byl pouņit v malbě jednoho z panelů  

k tónování podkladu pod malbu. 

 

 Kostní čerň, Kremer  - přírodní umělecký pigment, zakoupen ve specializované 

prodejně výtvarných potřeb Zlatá loď, Praha. Slouņil pouze jako barva doplňková,  

nikoliv pro účely porovnání. Konkrétně byl pouņit v malbě jednoho z panelů  

k tónování podkladu pod malbu. 

 

 Ultramarín- umělecký pigment (import z Helsinek). Slouņil pouze jako barva 

doplňková, nikoliv pro účely porovnání. Pouņit byl v malbě jednoho z panelů  

k tónování podkladu pod malbu a u dalńího panelu v dělící partii ornamentálního 

výjevu, která nebyla předmětem výzkumu. 
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5.2.5 Koncepční členění panelů 

Samotná malba na panelech byla koncipována tak, aby bylo moņné srovnání získaných 

pigmentů s pigmenty běņně uņívanými v praxi. Malba na panelech byla rozdělena do dvou 

úseků (pravá a levá část, viz obrázek 19). Levý úsek byl namalován zkoumanými 

pigmenty, pravý byl zhotoven pigmenty běņně uņívanými v praxi. 

 

Obrázek 19:Rozvržení panelu pro pigmenty zkoumané a průmyslové 

 

Dalńí rozdělení panelů bylo na základě pouņitých pojiv míńených s pigmenty  

v malbě (viz obrázek 20). V horní části bylo pouņito syntetické pojivo - akrylátová 

disperze Primal SF 016 v koncentraci 1,5 %. V dolní části panelu byly pigmenty pojeny 

přírodním typem pojiva - ņloutkovou emulzí. 

 

 

Obrázek 20:  Rozvržení panelu podle pojiva pigmentů 
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5.2.6 Pojiva pigmentů 

Vodová pojidla barev jsou koloidní látky, které se vyznačují značnou lepivostí,  

takņe je větńinou známe i jako lepidla. Podle sloņení se dělí na polysacharidy původu 

rostlinného, mezi něņ patří např. arabská guma, ńkrob nebo třeńňová guma a na bílkovinné 

látky původu ņivočińného, jako je kasein, bílek, ņloutek, albumin nebo koņní, kostní a rybí 

klih. K nim se také řadí ve vodě rozpustné deriváty celulózy a polyvinylalkohol [21]. 

Vńechny tyto látky jsou zejména velmi stálé po stránce optické, neboť neņloutnou  

a netmavnou. Touto cennou vlastností předstihují tuhnoucí oleje i pryskyřice. Jejich 

nedostatek spočívá v tom, ņe jsou křehké a ņe ve vlhkém prostředí bobtnají a pak snadno 

podléhají rozkladu způsobovanému mikroorganismy - plesniví a hnijí. Schnou pouhým 

odpařením vody a po uschnutí jiņ nepodléhají změnám. V suchém prostředí jsou stálé [21]. 

Pro testy nástěnné malby na zkuńební panely byly jako pojiva pigmentů pouņity typy 

přírodní i syntetické. 

 

 Přírodní pojivo -  žloutková emulze  

Vaječný ņloutek obsahuje asi čtvrtinu vaječného oleje (patří k olejům polotuhnoucím). 

Je ņlutý aņ načervenalý, hustý a snadno ņlukne. Velmi zvolna tuhne a to má za následek,  

ņe barvy pojené vaječným ņloutkem se stávají ve vodě nerozpustné aņ teprve po několika 

měsících, potom vńak vzdorují i horké vodě. Polotuhnoucí olej nepodléhá ņloutnutí 

takovou měrou jako oleje méně nasycené. Dále ņloutek obsahuje vitelin a lecithin. Lecithin 

je hustá mastná, hygroskopická, světle ņlutá látka voskového vzhledu, hnědnoucí  

na vzduchu, rozpustná v olejích a organických rozpouńtědlech (vyjma acetonu), ve vodě 

silně bobtná. Přidáním k tuhnoucím olejům zpomaluje jejich schnutí. Vaječný ņloutek je 

přirozená emulze, v níņ vitelin a lecithin zastávají funkci emulgátoru tak účinně, ņe je 

moņno přidat k ņloutku značné mnoņství oleje, aniņ se tato emulze při ředění vodou 

rozpojí. Pro tuto velkou stálost patří mezi nejpouņívanějńí emulze vůbec [21]. 

 Obsah oleje a látek rozpuńtěných ve vodové fázi dosahuje zhruba poměru 1:1. 

Přidáme-li na kaņdý ņloutek ½ tuhnoucího oleje, coņ je dnes běņný způsob přípravy 

moderní ņloutkové emulze, změní se poměr oleje a ostatních látek. Tato změna poměru má 

za následek převahu oleje a nelze předpokládat, ņe pigmenty pojené touto emulsí si podrņí 
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optimální stálost. Současné malby provedené pigmenty pojenými takto připravenou emulzí 

mají tendenci zeņloutnout a ztmavnout a stářím i zprůhlední. Tento nedostatek lze částečně 

odstranit pouņitím polymerovaného oleje, který ņloutne méně neņ oleje přírodní [21]. 

Existuje celé mnoņství různých směsných kombinací pro přípravu ņloutkové emulze. 

Standardy jsou dobře popsány v knize B. Slánského, Technika malby, díl I. - malířský  

a konzervační materiál [21]. Pro účely této práce byla zvolena následující kombinace, která 

vycházela z předeńlých úspěńných aplikací provedených na zkuńebních panelech 

i na konkrétních historických objektech v praxi: 

 1 vaječný ņloutek, 

 5 kapek polymerovaného lněného oleje (Umton,3227), 

 1dcl vody, 

 zrnko kafru, 

 3 kapky Fungisanu (Lignotix–E, Profi, Stachema - fungicidní prostředek proti 

případnému mikrobiologickému napadení). 

 

 Syntetické pojivo - Primal SF 016 

Je to vodní akrylátová disperze s 50 % suńiny. Pouņívané koncentrace jsou 2 - 20% 

(ředění vodou 1:1 aņ 1:15, pro speciální účely bez ředění). Po odpaření vody se vytváří 

polymerní filmy rozpustné jen v organických rozpouńtědlech (aceton, xylen, toluen, 

etylacetát, chlorová rozpouńtědla). 

Pouņívá se ke zpevňování omítek, maleb, u ńtuků jako pojítko retuńí, k injektáņi 

a přilepování ńupinek malby, jako příměs do tmelů na kámen nebo k injektáņi vlasových 

trhlin. Je fyzikálně-chemicky, UV a biologicky stabilní. Lze jej pouņít na mírně vlhký 

podklad [8]. 

Nevýhodou je riziko tvorby nepropustných filmů na povrchu, uzavření pórů, změna 

paropropustnosti, horńí penetrace a moņná změna barevnosti. Vytvořený film je mírně 

lepivý [8]. 
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5.2.7 Proces malby na zkušební panel I 

První zkuńební panel (viz obrázek 21, detail viz obrázek 22) byl zhotoven technikou 

pravé fresky (fresco) podle námětu ze Sixtinské kaple (Apońtolský palác,Vatikán) 

od Michelangela Buonarrotiho [28]. Pro orientační a cvičné účely byl vybrán detail 

jednoho z Ignudů lemujících hlavní výjevy.  

K malbě byly pouņity původní hrubozrnné odpadní materiály (původní vstupní 

materiál před louņením, kalcinací a mletím), zkoumané práńkové preparáty po úpravě 

charakteristických vlastností (viz kap. 5.2.3 Zkoumané pigmenty) a pigmenty běņně 

dostupné na trhu a uņívané v praxi (viz kap. 5.2.4 Pouņité průmyslové pigmenty). 

5.2.7.1 Postup práce – zkušební panel I 

Předem byla vytvořena přípravná skica na papírovou podloņku (orientační účely).  

Na den předem zhotovený zkuńební panel, který byl vyplněný vrstvou jádrové omítky  

a vrstvou ariča (druhá vrstva), byla nanesena poslední vrstva - intonaka. Vrstva intonaka 

byla ponechána krátce zavadnout, cca 20min. Následně bylo přistoupeno k vytvoření 

pomocné ryté kresby (v partiích obličeje, hlavní linie – očí, nosu, obrys tváře, záhyby 

vlasů, obrys části zad a ramene). Poté bylo jiņ vńe připraveno na samotný proces malby. 

Pigmenty byly pojeny pouze vodou. V technice rukopisu malby se objevuje trategio- 

čárkování. V originální malbě, díky povětrnostním vlivům a restaurátorským zásahům, 

není moņné přečíst do konce způsob rukopisu malby. Nejlépe je vytvářet kopii v přímé 

konfrontaci s originálem, coņ v tomto případě bylo zcela nemoņné. Kopie byla provedena 

podle fotografie z knihy Michelangelo - Dílo [28]. Z hlediska omezené barevné palety byla 

také přizpůsobena barevnost. Nebylo podstatné dosáhnout identického výjevu, ale pouņít 

získanou zkuńební ńkálu pigmentů.   
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Obrázek 21: Zkušební panel I - cvičná kopie 
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Obrázek 22:  Zkušební panel I  - cvičná kopie - detail 
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5.2.8 Proces malby na zkušební panel II 

Na druhý zkuńební panel (viz obrázek 23) byla vyzkouńena technika seka (secco). 

Jedná se o kopii podle námětu ze sbírek Galleria degli Uffizi v italské Florencii – 

autoportrét mladého Filippina Lippiho [67]. Jeho kompozičně a stylisticky podobnou verzi 

je moņné nalézt v Brancacci Chapelin ve Florencii. Byly pouņity zkoumané práńkové 

preparáty po úpravě charakteristických vlastností (viz kap. 5.2.3 Zkoumané pigmenty)  

a pigmenty běņně dostupné na trhu a uņívané v praxi (viz kap. 5.2.4 Pouņité průmyslové 

pigmenty).  

5.2.8.1 Postup práce – zkušební panel II 

Předem byla vytvořena přípravná skica na papírovou podloņku (orientační účely).  

Na dříve zhotovený zkuńební panel vyplněný třívrstvou omítkou (ve spodní části vrstvou 

jádrové omítky, následně vrstvou ariča a na povrchu vrstvou intonaka) byla provedena 

orientační skica a byl zatónován podklad. Pro samotný proces malby byly pigmenty pojeny 

ņloutkovou emulzí. Kopie byla provedena opět podle fotografie [67]. Získaná barevná 

paleta byla pro tento výjev poměrně dostačující, je tedy originálu podobná více  

neņ v případě malby prvního panelu.  

 



Ing. Lenka Černotová : Úprava průmyslových odpadů za účelem přípravy pigmentů a moņnosti 

jejich vyuņití v technikách restaurování 

 

2014    63
   

 

Obrázek 23: Zkušební panel II - cvičná kopie 
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5.2.9 Proces malby na zkušební panel III 

 

Poslední zkuńební panel (viz obrázek 24) byl zhotoven technikou seka (secco) 

podle dekorové nástropní výmalby zámku v Litomyńli. Jedná se o pouze tvarovou kopii, 

nikoliv barevnou. Z originálu poslouņil jen tvar a ustavení jednotlivých ornamentů. 

 

Dekor v řeckém stylu je dílem malíře D. Dvořáka. Kopie byla provedena  

podle fotografie. Byly pouņity zkoumané práńkové preparáty po úpravě charakteristických 

vlastností (viz kap. 5.2.3 Zkoumané pigmenty) a pigmenty běņně dostupné na trhu  

a uņívané v praxi (viz kap. 5.2.4 Pouņité průmyslové pigmenty). 

 

5.2.9.1 Postup práce – zkušební panel III 

Předem byla vytvořena přípravná skica na papírovou podloņku (orientační účely).  

Na dříve zhotovený zkuńební panel vyplněný třívrstvou omítkou (jádrová omítka, vrstva 

ariča a vrstva intonaka) byla provedena orientační členící skica. Panel byl koncepčně 

rozdělen na několik částí. V pravé polovině byly pouņity průmyslové pigmenty a v levé 

pigmenty zkoumané. Horní část obsahovala pojivo pigmentů syntetické (akrylátová 

disperze Primal SF 016) a dolní část pojivo přírodní (ņloutková emulze).  Proces malby 

probíhal po částech podle typu pouņitého pojiva (shora → dolů).  
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Obrázek 24: Zkušební panel III - cvičná kopie 
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5.3 Výzkum panelu 

V rámci (restaurátorského) průzkumu je nezbytné provést vstupní vizuální průzkum 

díla (běņné denní, rozptýlené, razantní boční osvětlení, UV záření), sondáņní průzkum 

malby, analýzu odebraných vzorků za účelem zjińtění stratigrafie barevných vrstev, zjińtění 

techniky malby, druhu pojiva a pouņitých pigmentů. Metody výzkumu lze rozdělit  

na destruktivní a nedestruktivní. Destruktivní metody jsou takové, kdy dochází  

k vnějńímu zásahu do díla (odběr vzorku) [8]. 

 

Vybrané metody výzkumu panelu po dokončení fáze malování: 

 Nedestruktivní průzkum -probíhá bez vnějńího mechanického zásahu do díla  

(bez odběru vzorků)a zahrnuje: 

 vizuální průzkum, 

 exponování v klimakomoře - monitorování změn ve vymezených 

časových úsecích. 

 

 Destruktivní průzkum – probíhá s vnějńím mechanickým zásahem do díla (s odběrem 

vzorků) a zahrnuje: 

 zkouńky přilnavosti barevné povrchové vrstvy - stěry, 

 odběr reprezentativních vzorků pro následné analýzy, 

 úpravu reprezentativních vzorků pro potřeby analýz - zhotovení nábrusů, 

 testy vlhkosti. 

 

 

Vybrané metody výzkumu (analýzy) reprezentativních vzorků odebraných z panelu 

zahrnují: 

 mikroskopickou analýzu (srovnání s pigmenty průmyslovými), 

 stratigrafii barevných vrstev(měření ve VIS – viditelné spektrum, denní dopadající 

světlo), 

 stratigrafii barevných vrstev (měření v UV záření), 

 Ramanovu spektroskopii, 

 infračervenou spektroskopii 

 diskuzi výsledků. 
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5.3.1 Nedestruktivní průzkum 

     Nedestruktivní průzkum zahrnoval vizuální průzkum, exponování v klimakomoře 

a monitorování změn ve vymezených časových úsecích. 

 

5.3.1.1 Vizuální průzkum 

Cílem vizuálního průzkumu díla je: 

 základní poznání díla, 

 určení materiálu – odhadem na základě zkuńeností, 

 určení výtvarné techniky, 

 průzkum typu malby a její výstavby, kde zásadní je: 

 pońkození malby (barevných vrstev) - druh a rozsah (práńkovatění, 

odlupování, deformace, změny barevnosti, praskliny atd.), 

 pońkození omítek resp. zdiva - druh a rozsah (drolení omítky, praskliny, 

oddělování jednotlivých vrstev, dutiny atd.), 

 biologické napadení. 

 

Pozorování probíhá ve viditelném světle bez vnějńích zásahů a je zaznamenáno 

fotodokumentací v jednotlivých fázích monitoringu [25]. 

5.3.1.2 Klimakomora 

Klimakomora je zařízení slouņící k analýze různých typů materiálů, změn jejich 

fyzikálních a chemických vlastností. Umoņňuje nastavení různých hodnot vstupní teploty  

a vlhkosti, kterým má být zkoumaný materiál vystaven a tím otestován. Komora dokáņe 

prakticky simulovat běņná prostředí interiéru i exteriéru.V případě teplotních  

a vlhkostních extrémů nebo specifických poņadavků zde platí fyzikální zákony (nelze 

simulovat podmínky -40 °C a 98 % vlhkost). Teplotní a vlhkostní rozsahy jsou dány typem 

klimakomory. Komora můņe udrņovat stálé prostředí nebo opakovat v cyklech různá 

prostředí. Prostředí jsou definována teplotou a vlhkostí v určitém časovém intervalu. 

 

Faktory ovlivňující proces exponování materiálu v klimakomoře: 

Vnějńí prostředí ovlivňuje hlavně teplota, kdy vlastní provoz zařízení produkuje teplo, 

proto je nutné teplotu místnosti chladit. V případě vysoké teploty se komora přepne  
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do nouzového reņimu a nepokračuje v nastavených cyklech. Znovuspuńtění provede  

aņ obsluha. V době nouzového reņimu se postupně vyrovnává teplota vnitřního a vnějńího 

prostředí. 

 

Parametry zkoumaného materiálu: 

Materiály (vzorky)určené pro průzkum a testování  jsou omezeny velikostí komory. 

Do komory mohou být vloņeny vysuńené nebo nasycené vzorky, u kterých je následně 

sledována změna vlhkosti, anebo naopak vzorky bez stanovené vstupní vlhkosti,  

které jsou navoleným prostředím připraveny pro následná měření a analýzy. 

 

Exponování vzorků ze zkuńebních panelů proběhlo v klimakomoře (viz obrázek 25)  

v laboratořích tepelných vlastností, reologie a koroze stavebních materiálů v rámci ICT – 

Institutu čistých technologií těņby a uņití energetických surovin na Fakultě stavební VŃB-

TU Ostrava. (výrobce klimakomory: CTS, Typ: C-40/1000/S, výroba: 8/2011, teplotní 

rozsah: -40 aņ +200 °C, vlhkostní rozsah: 10 aņ 98 %, objem komory: 1000 litrů) 

 

 

Obrázek 25: Klimatická komora C-40/1000/S 
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5.3.2 Destruktivní průzkum 

Destruktivní průzkum zahrnoval zkouńky přilnavosti barevné povrchové vrstvy - 

stěry,odběry reprezentativních vzorků pro následné analýzy a úpravu reprezentativních 

vzorků pro potřeby analýz - zhotovení nábrusů. 

5.3.2.1 Stěry 

Pomocí vatového tampónu a hrubého papíru jsou na předem zdokumentovaném místě 

malby prováděny zkouńky přilnavosti barevné vrstvy - stěry. V první fázi dotykem  

bez přítlaku. Nedochází-li ke stírání, přítlak narůstá do té doby, neņ dojde ke stěru  

nebo k mechanickému poruńení povrchu. Během restaurátorského průzkumu větńinou 

nedochází k extrémnímu namáhání (stěru barevné vrstvy) předevńím z důvodů maximální 

snahy zachovat původní originální povrch. Stěry s extrémním přítlakem byly provedeny 

za účelem testů maximální moņné přilnavosti barevné povrchové vrstvy (tzn. do jaké míry 

je pigment na povrchu odolný proti stěru). Stěry se provádí suchou a mokrou cestou  

(tj. materiály na stěr jsou předem navlhčeny). 

5.3.2.2 Odběr reprezentativních vzorků 

Pomůcky pro odběr reprezentativních vzorků: chirurgický skalpel, restaurátorské 

kladívko (viz obrázek 26), jehly, sterilní vatové tampóny, plastové uzavíratelné 

vzorkovnice. 

 

 

Obrázek 26:Restaurátorské kladívko 
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Samotný odběr reprezentativních vzorků za účelem jejich následných analýz se 

provádí na předem určeném místě. Místo je označeno a popsáno v souřadnicích x, y.  

Je vybráno tak, aby odběrem nedońlo k výraznému pońkození uměleckého konceptu  

a dojmu z daného malířského díla (tj. vzorek je odebírán z málo viditelných partií při okraji 

díla). Je-li nutné provést odběr v partiích, které jsou určující pro umělecký dojem (partie 

obličeje, rukou, části předmětů), je proveden tak, aby zásah neznehodnotil celkový výjev  

a ztráty originálu byly co nejmenńí. Provádí se pomocí skalpelu, restaurátorského kladívka, 

jehel a sterilních vatových tampónů. Odebraný vzorek je označen. Toto označení by mělo 

obsahovat definující číslo, název a lokalitu, ze které vzorek pochází. Jedná-li se  

o odběr ze skutečné památky nebo konkrétního díla, obsahuje označení i datum odběru.  

Větńí vzorky lze odebrat do zipových sáčků z polyethylenu prodávaných v papírnictví.  

Pro menńí vzorky jsou vhodnějńí mikrozkumavky s víčkem (eppendorfky), které je moņno 

zakoupit v lékárnách a obchodech se zdravotnickým materiálem. Vzorky je dále potřeba 

zajistit proti mechanickému pońkození pomocí pevné krabičky a bublinkové folie,  

jelikoņ barevné vrstvy se mohou snadno oddělit nebo polámat. Samozřejmostí jsou 

trvanlivé popisky, které zabrání záměně vzorků [74]. 

 

5.3.2.3 Úprava vzorků 

 

Odebrané reprezentativní vzorky mohou být ve formě práńkové (tzn. pouze 

pigmentová zrna) nebo ve formě nábrusů, výbrusů (barevná vrstva na podkladu). 

Pro účely analýz optické mikroskopie je odebraný vzorek upravován [23]. 

 

Nábrus -  je z hlediska studie příčného řezu malbou neprůhledný preparát, který vznikne 

zalitím vzorku do vhodné syntetické pryskyřice, zbrouńením, případně i vyleńtěním  

ve směru kolmém na sled vrstev. Pouņívá se k pozorování v dopadajícím světle [23]. 

 

Výbrus - je transparentní preparát, který se připraví zalitím vzorku do vhodné pryskyřice, 

zbrouńený a vyleńtěný tak, ņe je moņné optimální pozorování jednotlivých zrn  

v procházejícím polarizovaném světle. Standardní tlouńťka je cca 0,02 - 0,03 mm [23]. 

 

http://www.heureka.cz/?h%5bfraze%5d=zipov�+s��ky#_blank
http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=eppendorf#_blank
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Práškový preparát  - je transparentní preparát, který vznikne zalitím práńkového 

pigmentu do syntetické pryskyřice s přesně definovaným indexem lomu. Je určený  

k pozorování v procházejícím polarizovaném světle [23]. 

 

Odebrané vzorky jsou umístěny do forem na zalévání, zality a ponechány k vytvrzení. 

Formy jsou předpřipraveny. Jiņ obsahují jednu vytvrzenou vrstvu. K zalévání odebraných 

vzorků se pouņívají speciální jednosloņkové nebo dvojsloņkové zalévací hmoty. 

 

Odebrané vzorky se do forem vkládají s identifikačními ńtítky. Ńtítek by měl 

obsahovat identifikační číslo, popř. definici samotného vzorku - místo, ze kterého je 

odebrán.  

 

Dalńí fází procesu zpracování vzorku po jeho vytvrzení je brouńení. Brouńení se 

provádí na laboratorních bruskách. Pouņívají se různé stupně hrubosti a typy brusného 

papíru. Hrubost a materiál, ze kterého je brusný papír zhotoven, jsou voleny podle 

charakteristiky zpracovávaného vzorku a typu následné analýzy.  

 

V první fázi brouńení dochází k opracování tvaru zalitého vzorku (tj. odbrouńení 

přebytečné vyplňovací hmoty aņ k tělesu - vzorku v ní). Následné brouńení na jemnějńím 

typu brusného kotouče slouņí k vyleńtění povrchu z důvodu čitelnosti vzorku  

pro mikroskopickou analýzu. Provádí se ve směru kolmém k prvnímu brouńení, tím je 

snáze dosaņeno vyleńtění. 

 

Brouńena můņe být jedna a více stran. Opět to závisí na následných předpokládaných 

analýzách. Jedna z brouńených stran je vņdy ta, která obsahuje příčný či podélný řez 

vzorkem, druhá protějńí strana je brouńena, jsou-li např. předpokládány analýzy typu 

Ramanovy nebo infračervené spekrometrie. Pro tyto typy analýzy je nezbytně nutné 

vyrovnání vzorku - zbrouńená část musí být kolmá k podkladu. 

 

Po dobrouńení je velmi nutné udrņovat vzorek ve sterilních podmínkách, nesmí dojít 

ke kontaminaci. Případná kontaminace má vliv na následný mikroskopický průzkum. 

Dochází ke zkreslení výsledků na základě nejasných částic, které nebyly součástí 

vstupního vzorku. 
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5.3.3 Vybrané analytické metody pro průzkum uměleckých děl 

 

   Mezi nejčastěji pouņívané metody při průzkumu uměleckých děl patří metody 

spektroskopické. Jsou zaloņeny na pruņných nebo nepruņných interakcích 

elektromagnetického nebo korpuskulárního záření se vzorkem. Při pruņných interakcích 

dochází pouze ke změně směru ńíření záření, aniņ se změní kinetická energie záření  

nebo částic vzorku (např. metoda mikroskopie). Při nepruņných interakcích dochází  

k definované výměně energie mezi zářením a částicemi vzorku. Obrazem takové výměny 

je spektrum. Podle toho zda jsou přechody mezi jednotlivými energetickými stavy spojeny 

s výdejem nebo příjmem energie, rozlińujeme metody emisní nebo absorpční. Emisní 

metody studují druh a intenzitu vyzářených energetických kvant vybuzených atomů nebo 

molekul při přechodu z vyńńího do jejich základního energetického stavu. Absorpční 

metody studují chování atomů nebo molekul po absorpci energetických kvant [14]. 

 

5.3.3.1 Optická mikroskopie 

Mikroskopie je nejdéle pouņívanou metodou pro identifikaci pigmentů. Je zaloņena  

na stanovení charakteristických optických vlastností pigmentů a měla by být vņdy prvním 

krokem kaņdého laboratorního průzkumu. Neměla by být opomíjena ani v případě, ņe bude 

pouņita analýza za pomoci fyzikálně-chemické instrumentální metody. Její výsledky 

doplňují údaje o mikrostruktuře pigmentu, která je podstatná pro vlastnosti zkoumaného 

materiálu a dokumentuje tak historii a technologii zpracování pigmentu [74]. 

 

Pro stanovení optických vlastností pigmentů se pouņívá polarizační mikroskop. 

Pigment se pozoruje ve formě práńkového preparátu, případně na připraveném příčném 

řezu malbou, v lineárně polarizovaném světle.  

 

Sledují se morfologické vlastnosti (homogenita, velikost a tvar částic, charakter jejich 

povrchu, ńtěpnost, agregáty, krystalický tvar a soustava) a optické vlastnosti (určení 

izotropie nebo anizotropie pigmentu, stanovení propustnosti světla, barvy a pleochroismu, 

indexu lomu, dvojlomu a zháńení, interferenční barvy, charakteru zóny a optického 

charakteru) [1]. 
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Optické vlastnosti pigmentů 

 Propustnost světla - rozděluje pigmenty podle intenzity absorpce světla při průchodu 

částicí na průhledné, průsvitné, neprůhledné, neprůsvitné (jsou neprůhledné  

i v tenkých vrstvách). 

 Barva, pleochroismus - zabarvení částic je dáno intenzivní absorpcí některé části 

viditelného spektra. Intenzita barvy závisí na absorpční charakteristice částice a její 

tlouńťce.  

 Index lomu - látky s indexem vyńńím označujeme jako opticky hustějńí a naopak. 

 Dvojlom, zháńení, interferenční barvy, charakter zóny a optický charakter [23]. 

 

V některých případech se můņe pozorování pigmentů pod polarizačním mikroskopem 

doplnit luminiscenční mikroskopií (sledování preparátu pod UV světlem). Pouņívá se  

pro sledování charakteristické luminiscence pigmentů (např. olovnatá běloba, chromová 

ņluť, smalt) a pojiv. Pozorování luminiscence se zpravidla provádí na připraveném příčném 

řezu barevné vrstvy, kde je moņné rozeznat i vrstvy malby, které nejsou někdy v běņném 

mikroskopu viditelné. Metoda se pouņívá k analýze barevných vrstev, pigmentů, omítek, 

hornin, solí apod. podle [78]. 

 

5.3.3.2 Stratigrafie barevných vrstev 

 

Ze vzorků je po zalití do pryskyřice připraven leńtěný řez (nábrus) napříč vrstvami 

malby. Pod mikroskopem je stanovena posloupnost vrstev (pozorování ve viditelném  

a ultrafialovém světle), obraz řezu je zachycen digitální fotografií ve vysokém rozlińení. 

Fotografie je moņné zpracovat pomocí softwaru pro analýzu obrazu - změřit tlouńťky 

vrstev, velikost zrn pigmentů a plniv a jejich distribuci, určit poměr plniva a pojiv apod. 

Pro identifikaci pigmentů a pojiv lze metodu doplnit o mikrochemické zkouńky, SEM/EDS 

analýzu, analýzu infračervenou spektroskopií a dalńíviz [14]. 

 

Stratigrafie barevných vrstev se pouņívá k určení vývoje barevnosti architektonických 

povrchů - např. nátěrů omítek, kovů či dřevěných prvků. Často je hlavním cílem zjistit, 

jaká byla jejich původní barevnost. Povrchové úpravy obvykle bývaly aplikovány  

v několika vrstvách. Pro rozlińení, které vrstvy slouņily jako podkladní a které se uplatnily 
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jako finální povrch, lze vyuņít řadu charakteristik patrných ze stratigrafie - např. vrstvy 

nečistot, průběh prasklin, zatékání mladńích nátěrů pod starńí, druh pouņitých pigmentů  

a plniv apod. podle [70]. 

 

Ze stratigrafie dostatečného počtu vzorků lze provést rekonstrukci polychromie 

kamenných a dřevěných soch (původní barevnost a její pozdějńí vývoj). Na příčném řezu 

jsou snadno rozlińitelné některé techniky malby, např. fresco/secco a techniky zlacení  

a stříbření [70]. 

 

Optimální je metodu vyuņít společně se sondáņním průzkumem barevných vrstev  

a výsledky porovnat. Mikroskopické řezy odhalí i tenké nebo podobně zbarvené vrstvy, 

které sondáņní průzkum nezachytí. Sondážní průzkum na druhou stranu podává přesnějńí 

obraz o barevném odstínu jednotlivých vrstev. Z mikroskopického vzorku větńinou nelze 

přesný barevný odstín spolehlivě stanovit. Pokud má restaurátor při provádění sondáņí  

k dispozici stratigrafický průzkum, můņe postupovat přesněji a cíleně. Výsledky 

mikrochemických zkouńek mu mohou pomoci při snímání přemaleb s pouņitím 

rozpouńtědel [70]. 

 

Stratigrafie umoņňuje provést analýzu mikrovzorků odebraných ze závěsných obrazů, 

nástěnné či deskové malby i tam, kde není moņné provést sondáņní průzkum ani odebrat 

větńí vzorky. Sled barevnosti lze určit i ze vzorků menńích neņ 1 mm. Často je ale problém 

mikrovzorky odebrat v celku tak, aby se jednotlivé vrstvy od sebe neoddělily. Vzorky  

z různých míst je moņné porovnat a podle jejich mikrostruktury a obsahu pigmentů určit, 

které nátěry jsou totoņné. Srovnáním více vzorků můņeme také zjistit, ņe vrstva, která se 

zdá být v jednom vzorku původní, je podle stratigrafie jiného vzorku druhotná [70]. 

 

Podle pouņitých pigmentů lze provést přibliņnou dataci vrstev. Např. vrstvy obsahující 

zinkovou bělobu mohou pocházet nejdříve z 2. pol. 19. století, podobně vrstvy s titanovou 

bělobou lze datovat do období po roce 1930. Přítomnost zinkové běloby je na řezu jasně 

patrná podle své výrazné ņlutozelené fluorescence v UV světle. Řadu pigmentů lze určit 

pomocí mikrochemických zkouńek, dalńípigmenty lze jednoznačně identifikovat  

s vyuņitím polarizačního mikroskopu a SEM/EDS analýzou [70]. 
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Skladba vzorků je do jisté míry závislá na náhodě. V místě odběru nemusí být 

přítomné vńechny vrstvy, během vývoje někdy můņe dojít i k vrásnění povrchu  

nebo v místě prasklin k zatékání mladńího nátěru pod starńí. Pokud je to moņné, je proto 

vhodné odebrat vzorků více a porovnat je mezi sebou [14], [45]. 

 

5.3.3.3 Infračervená spektrometrie 

Infračervená spektrometrie je absorpční spektroskopií. Kaņdá chemická vazba mezi 

atomy ve vzorku pohlcuje (absorbuje) dopadající infračervené záření v závislosti na energii 

svého vibračního pohybu. Pohlcená energie dopadajícího záření se ve spektru projeví 

absorpčním pásem, jehoņ poloha na ose x (osa vlnočtů) je specifická pro typ chemické 

vazby (pro dané chemické sloņení vzorku). Tato měřicí metoda dovoluje identifikovat 

chemické sloņení vzorku na základě vyhodnocení IR spekter, resp. polohy absorpčních 

pásů ve spektru. Infračervená spektroskopie je metodou srovnávací. IR spektrum je 

vyhodnoceno na základě srovnání reálných spekter se spektry standardů uloņených 

v knihovně spekter. Reálné IR spektrum je superpozicí spekter vńech sloņek analyzované 

směsi. V tomto případě je identifikace zaloņena na vyhodnocení poloh analytických 

absorpčních pásů s vyuņitím knihovny spekter, diferenčních spekter, případně derivačních 

spekter a zkuńenosti chemika – analytika [14]. 

 

5.3.3.4 Ramanova spektrometrie 

Ramanova spektrometrie je metodou vibrační molekulové spektroskopie. Studuje 

rozptyl, k němuņ dochází při interakci dopadajícího elektromagnetického záření viditelné 

části spektra s proměnným elektrickým polem, které se vytváří vibrací molekuly. 

Ramanova spektrometrie se uplatňuje při identifikaci látek a strukturní analýze  

jako infračervená spektrometrie. Její výhodou je, ņe je nedestruktivní vůči vzorku. 

V důsledku odlińného principu vzniku spekter poskytuje Ramanova spektrometrie  

i informace částečně odlińné od infračervené spektrometrie, ale obě metody se vhodně 

doplňují. Technika Ramanovy spektrometrie je někdy obtíņnějńí, přístroje jsou draņńí, 

a pokud vzorek absorbuje v ńirokém spektru nebo fluoreskuje, můņe být záznam 

znemoņněn. Rovněņ je zatím menńí základna knihoven srovnávacích spekter [37]. 
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Jedná se o metodu vhodnou pro identifikaci látek, při určování jejich sloņení  

a struktury. Pouņívá se při analýze pevných látek (krystalické i amorfní materiály, kovy, 

polovodiče, polymery atp.), kapalin (čisté látky, roztoky vodné i nevodné), plynů, dále téņ 

při analýze povrchů (např. sorbenty, elektrody, senzory) nebo při analýze biologických 

systémů (od biomolekul aņ po organismy). Lze jí analyzovat pigmenty oxidické, 

sulfidické, různé fáze čistého uhlíku, polymerní vzorky přírodního a syntetického 

původu[51]. 

5.4 Odběry vzorků, analýzy a diskuze výsledků průzkumu 

Podle metodiky výzkumu následovaly v cyklech odběry vzorků, jejich analýzy 

a diskuze výsledků. Metodika byla zvolena na základě odborné praxe v oboru restaurování 

nástěnné malby a sgrafita [4]. 

 

 Nedestruktivní průzkum zahrnoval: 

 Exponování zkuńebního panelu v klimakomoře v rozdílných klimatických 

podmínkách suplujících prostředí přirozená pro výskyt nástěnných maleb 

(interiér kostela  - klenba, boční kaple, očistcové kaple, vstupní fasáda).  

 Monitorování exponovaného panelu v časových intervalech. 

 Vizuální hodnocení barevných změn. 

 Destruktivní průzkum zahrnoval: 

 Zkouńky přilnavosti barevné vrstvy k povrchu - mechanické stěry. 

 Odebrání reprezentativních vzorků v časových intervalech po exponování   

v klimakomoře a testy vlhkosti. 

 Přípravy vzorků pro následné analýzy  - zhotovení nábrusů, ověření jejich 

vlastností metodami:  

 vizuální hodnocení barevných změn,  

 mikroskopické analýzy - statigrafie barevné vrstvy - průzkum  

ve VIS a UV, 

 infračervená spektroskopie, 

 Ramanova spektroskopie. 
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5.4.1 První cyklus průzkumu 

První cyklus průzkumu v rámci nedestruktivních metod zahrnoval exponování zkuńebního 

panelu v klimakomoře, monitoring v časových intervalech a vizuální hodnocení barevných 

změn. Z destruktivních metod byly provedeny zkouńky přilnavosti barevné vrstvy k 

povrchu a po exponování v klimakomoře byly odebrány reprezentativní vzorky. 

5.4.1.1 Nedestruktivní průzkum – první cyklus – klimakomora 

Dokončený pokusný panel byl zdokumentován a umístěn do klimatické komory. 

Exponování panelu v klimakomoře proběhlo v laboratořích tepelných vlastností, reologie a 

koroze stavebních materiálů v rámci ICT – Institutu čistých technologií těņby a uņití 

energetických surovin na Fakultě stavební VŃB-TU Ostrava. Byla pouņita klimakomora 

typu C-40/1000/S od výrobce CTS o objemu komory 1000 litrů, teplotní rozsah: -40 °C aņ 

+200 °C, vlhkostní rozsah: 10 - 98 %. Komora byla pořízena pro testování stavebních 

materiálů v různých prostředích.  

 

Pro proces exponování zkuńebního panelu v klimakomoře byly nataveny vstupní 

hodnoty: teplota 5 °C, vlhkost 80 %, časové období 20 dnů. Hodnoty byly zvoleny tak,  

aby odpovídaly přirozenému prostředí pro výskyt nástěnných maleb. Umístění panelu 

v klimakomoře je na obrázku 27, nastavení vstupních parametrů je patné z obrázku 28. 

 

 

Obrázek 27: Umístění panelu v klimakomoře 
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Obrázek 28:  Nastavené vstupní parametry - klimakomora 

 

 

Během exponování panelu v klimakomoře probíhal pravidelný monitoring parametrů. 

Při prvním cyklu exponování zkuńebního panelu docházelo k výkyvům. Tyto výkyvy 

nebyly problémem, naopak byly vítaným příkladem náhodných klimatických změn,  

ke kterým můņe běņně docházet i v reálném prostředí. Jeden den z celého cyklu byla 

komora i neplánovaně zcela vypnuta. Toto vypnutí zapříčinilo prudkou změnu podmínek. 

Celou dobu se teplota udrņovala v rozmezí 4,5 - 7,5 °C a vlhkost kolísala v rozmezí  

68 – 91 %. Kolísaní vzniká v důsledku teplotních a vlhkostních změn v místnosti, kde je 

klimakomora umístěna. Při vypnutí klimakomory teplota vzrostla na 25 °C (teplotu 

pokojovou) a vlhkost klesla na 53 %. Výpadek proběhl zhruba v polovině prvního cyklu 

exponování. 

 

Po skončení prvního časového cyklu byl panel vyjmut za účelem: 

 vizuálního průzkumu barevných změn, 

 testování přilnavosti barevné vrstvy k podkladu 

 a odběru reprezentativních vzorků. 
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Panel po prvním cyklu exponování v klimakomoře (viz obrázek 29) při vizuálním 

průzkumu nenesl známky barevných změn. 

 

 

Obrázek 29: Zkušební panel po prvním cyklu exponování v klimakomoře 
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5.4.1.2 Destruktivní průzkum – první cyklus – stěry 

Stěry po prvním cyklu exponování byly provedeny dotykem bez přítlaku vatovým 

tampónem a hrubým papírem. Stupnici hodnocení destruktivní metody stěru ukazuje 

následující tabulka 9. 

Tabulka 9:  Destruktivní průzkum - stupnice intenzity stěru 

A Nedochází ke stěru barevné vrstvy 

B Minimální stěr barevné vrstvy 

C Částečné uvolnění barevné vrstvy 

D Úplná ztráta barvené vrstvy 

 

Souhrn výsledků hodnocení destruktivního průzkumu po prvním cyklu exponování 

v klimakomoře je uveden v tabulce 10. Místo odběru odpovídá číslu na obrázku 29. Místo 

stěru 1 (viz obrázek 30, detail - viz obrázek 31) obsahuje zkoumané pigmenty pojené 

syntetickým pojivem, místo stěru 2 obsahuje zkoumané pigmenty pojené přírodním 

pojivem, místo stěru 3 obsahuje průmyslové pigmenty pojené syntetickým pojivem a místo 

stěru 4 obsahuje průmyslové pigmenty pojené přírodním pojivem. Hodnocení metody stěru 

pak vyuņívá stupnici intenzity stěru v tabulce 9. 

Tabulka 10: Souhrn výsledků destruktivního průzkumu po prvním cyklu exponování 

Místo stěru 
Stěr dotykem, bez 

přítlaku 
Stěr – vatový tampón Stěr – hrubý papír 

1 A C C 

2 A A A 

3 A B B 

4 A A A 
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Obrázek 30: Destruktivní průzkum - barevné stěry Obrázek31: Detail místa stěru 

 

5.4.1.2.1 Diskuze výsledků prvního cyklu průzkumu 

Byla provedena zkouńka přilnavosti barevné vrstvy k podkladu – metodou stěru. 

V první fázi se jednalo pouze o lehký dotyk bez výrazného přítlaku. Část pojená 

syntetickým pojivem (Primal SF016) ve srovnání s částí pojenou přírodním pojivem 

(ņloutkovou emulzí) dosáhla horńích, avńak i tak velmi uspokojivých výsledků.  

 

V místě stěru 1 (zkoumané pigmenty pojené syntetickým pojivem) ke stěru pouhým 

dotykem nedońlo. Teprve při intenzivnějńím přítlaku přes vatový tampón i přes hrubńí 

papír se objevily barevné otěrové stopy. 

 

V místě stěru 3 (průmyslové pigmenty pojené syntetickým pojivem) ke stěru 

pouhým dotykem nedońlo. Při intenzivnějńím přítlaku vatovým tampónem i hrubńím 

papírem se také objevily barevné úbytky. Mnoņství úbytku barevné vrstvy bylo srovnatelné 

s místem stěru 1. Je nutné jeńtě podotknout, ņe místo stěru 1 bylo malováno více pastózně  

(v několika vrstvách), coņ má také veliký vliv na přilnavost barevné vrstvy. 
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V místě stěru 2 (zkoumané pigmenty pojeny přírodním pojivem) ke stěru pouhým 

dotykem nedońlo. K uvolňování barevné vrstvy dońlo aņ při velmi intenzivním přítlaku 

(sdírání) jen v případě pouņití vatového tampónu. 

 

V místě stěru 4 (průmyslové pigmenty pojené přírodním pojivem) byly výsledky 

stěrů identické jako v místě stěru číslo 2. 

 

5.4.1.2.2 Odběr reprezentativních vzorků po prvním cyklu průzkumu 

Zkuńební panel, jak jiņ bylo výńe podrobně popsáno, byl rozdělen na několik částí. 

Levá část byla malována zkoumanými pigmenty a pravá část pigmenty průmyslovými. 

Horní polovina obsahovala pigmenty pojené syntetickým pojivem a v dolní polovině byly 

pigmenty pojeny pojivem přírodním. Na základě tohoto dělení byl z kaņdého úseku 

odebrán vzorek. Po prvním cyklu exponování panelu v klimakomoře byly tedy celkově 

odebrány 4 reprezentativní vzorky. Samotný odběr byl proveden pomocí chirurgického 

skalpelu. Místa odběru byla situována do rohových partií panelu cca 1,5cm od okraje. 

Velikost odebraných vzorků byla cca 3,5 x 5 cm. Schéma odběru je na obrázku 32, 

samotný odběr vzorků je na obrázku 33.  

 

 

Obrázek 32: Schéma panelu - odběr vzorků po 

1. exponování v klimakomoře 

Obrázek33: Odběr vzorků po 1. exponování 

v klimakomoře 

 

ZP – zkoumané pigmenty, PP – průmyslové pigmenty 
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Schéma odběru vzorku 1 po prvním exponování v klimakomoře je na obrázku 34, 

detail místa odběru ukazuje obrázek 35. 

 
 

 

Obrázek 34: Schéma místa odběru vzorku 1 po 1. exponování v klimakomoře 

 

 

 

 

Obrázek 35: Místo odběru vzorku 1 po 1. exponování v klimakomoře - detail 

 

 

 

ZP – zkoumané pigmenty, PP – průmyslové pigmenty 
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Schéma odběru vzorku 2 po prvním exponování v klimakomoře je na obrázku 36, 

detail místa odběru ukazuje obrázek 37. 

 
 

 

Obrázek 36: Schéma místa odběru vzorku 2 po 1. exponování v klimakomoře 

 

 
 

 
 

Obrázek 37: Místo odběru vzorku 2 po 1. exponování v klimakomoře - detail 

 

ZP – zkoumané pigmenty, PP – průmyslové pigmenty 
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Schéma odběru vzorku 3 po prvním exponování v klimakomoře je na obrázku 38, 

detail místa odběru ukazuje obrázek 39. 

 
 
 

 

Obrázek 38: Schéma místa odběru vzorku 3 po 1. exponování v klimakomoře 

 
 
 
 

 

Obrázek 39: Místo odběru vzorku 3 po 1. exponování v klimakomoře - detail 

ZP – zkoumané pigmenty, PP – průmyslové pigmenty 
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Schéma odběru vzorku 4 po prvním exponování v klimakomoře je na obrázku 40, 

detail místa odběru ukazuje obrázek 41. 

 
 

 

Obrázek 40: Schéma místa odběru vzorku 4 po 1. exponování v klimakomoře 

 

 
 
 

 

Obrázek 41: Místo odběru vzorku 4 po 1. exponování v klimakomoře - detail 

 

ZP – zkoumané pigmenty, PP – průmyslové pigmenty 
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5.4.2 Druhý cyklus průzkumu 

     Druhý cyklus průzkumu v rámci nedestruktivních metod zahrnoval dalńí exponování 

zkuńebního panelu v klimakomoře, monitoring v časových intervalech a vizuální 

hodnocení barevných změn. Z destruktivních metod byly provedeny zkouńky přilnavosti 

barevné vrstvy k povrchu a po exponování v klimakomoře byly provedeny testy vlhkosti  

a odebrány reprezentativní vzorky. 

 

5.4.2.1 Nedestruktivní průzkum – druhý cyklus – klimakomora 

 

Druhý cyklus exponování panelu v klimakomoře měl stejné vstupní parametry jako 

první cyklus. Vstupní hodnoty byly nastaveny: teplota 5 °C, vlhkost 80%, časové období 

20 dnů. Během exponování panelu v komoře probíhal pravidelný monitoring parametrů 

a opět docházelo k výkyvům teploty. Tyto výkyvy nebyly problémem, naopak byly 

vítaným příkladem náhodných klimatických změn, ke kterým můņe běņně docházet  

i v reálném prostředí. V celkovém souhrnu byl panel 20 hodin vystaven teplotnímu výkyvu 

o 20 °C a vlhkost klesla na 65%. Docházelo k výpadkům, které jednotlivě trvaly různé 

časové úseky (6, 10 a 4 hod). 

 

Po skončení druhého časového cyklu byl panel vyjmut za účelem: 

 vizuálního průzkumu barevných změn, 

 testování přilnavosti barevné vrstvy k podkladu 

 měření vlhkosti, 

 a odběru reprezentativních vzorků.  

 

Panel po druhém cyklu exponování v klimakomoře (viz obrázek 44, kap. 5.4.2.2.2)  

při vizuálním průzkumu nenesl známky barevných změn. 
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5.4.2.2 Destruktivní průzkum – druhý cyklus – stěry 

Stěry po prvním cyklu exponování byly znovu provedeny dotykem bez přítlaku, 

vatovým tampónem, hrubým papírem a mokrým vatovým tampónem. Stupnici hodnocení 

destruktivní metody stěru ukazuje následující tabulka 11. 

 

 
Tabulka 11: Destruktivní průzkum - stupnice intenzity stěru 

A Nedochází ke stěru barevné vrstvy 

B Minimální stěr barevné vrstvy (výraznější přítlak) 

C Částečné uvolňování barevné vrstvy (přípustné v rámci restaurátorské praxe, intenzivní přítlak) 

D Úplná ztráta (uvolnění) barevné vrstvy (špatná soudržnost s podkladem) 

 

Mezi faktory ovlivňující ńpatnou soudrņnost s podkladem patří nanesení barvy v silné 

vrstvě – pastózně, slabý druh zvoleného pojiva, nevhodný pigment - ve smyslu ńpatné 

mísitelnosti s pojivem a z ní plynoucí nesoudrņnost s podkladem. 

 

Souhrn výsledků hodnocení destruktivního průzkumu po druhém cyklu exponování 

v klimakomoře je uveden v tabulce 12. Místo stěru odpovídá číslu na obrázku 43 v kapitole 

5.4.2.2.2. Jak jiņ bylo uvedeno výńe, místo stěru 1 obsahuje zkoumané pigmenty pojené 

syntetickým pojivem, místo stěru 2 obsahuje zkoumané pigmenty pojené přírodním 

pojivem, místo stěru 3 obsahuje průmyslové pigmenty pojené syntetickým pojivem a místo 

stěru 4 obsahuje průmyslové pigmenty pojené přírodním pojivem. Hodnocení metody stěru 

pak vyuņívá stupnici intenzity stěru v tabulce 11. 

 

Tabulka 12: Souhrn výsledků destruktivního průzkumu po prvním cyklu exponování 

Místo stěru 
Stěr dotykem – 

bez přítlaku 
Stěr – vatový 

tampón 
Stěr – hrubý papír 

Stěr – mokrý 
vatový tampón 

1 A B B B 

2 A A A A 

3 A B B B 

4 A B A B 
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5.4.2.2.1 Diskuze výsledků druhého cyklu průzkumu 

Po druhém cyklu exponování v klimakomoře byla znovu provedena zkouńka 

přilnavosti barevné vrstvy k podkladu – metodou stěru. Začínalo se lehkým dotykem 

bez výrazného přítlaku. Část pojená přírodním pojivem (ņloutkovou emulzí) obstála lépe 

ve srovnání s částí pojenou syntetickým pojivem (Primal SF016). 

 

V místě stěru 1 (zkoumané pigmenty pojené syntetickým pojivem) ke stěru pouhým 

dotykem nedońlo. Teprve při intenzivním přítlaku přes vatový tampón i zvolený hrubńí 

papír se objevily barevné otěrové stopy. 

 

V místě stěru3 (průmyslové pigmenty pojené syntetickým pojivem) bylo mnoņství 

úbytku barevné vrstvy srovnatelné s místem 1. Po druhé cyklu exponování dońlo rovněņ  

ke zkouńkám přilnavosti mokrou cestou (stěrné materiály byly vlhčeny). V místech stěru 1 

i 3 dońlo k úbytku barevné vrstvy aņ po výraznějńím přítlaku. 

 

V místě stěru 2 (zkoumané pigmenty pojeny přírodním pojivem) ke stěru pouhým 

dotykem nedońlo. K uvolňování barevné vrstvy dońlo aņ při velmi intenzivním přítlaku 

(sdírání). Při testech mokrou cestou bylo také třeba výraznějńího přítlaku, aby dońlo 

k úbytku barevné vrstvy. 

 

V místě stěru4 (průmyslové pigmenty pojené přírodním pojivem) byly výsledky 

stěrů identické jako v místě stěru 2. Detail stěru vatovým tampónem ukazuje obrázek 42. 

 

 

Obrázek 42: Destruktivní průzkum – stěry - vatový tampón 
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5.4.2.2.2 Odběr reprezentativních vzorků po druhém cyklu průzkumu 

Levá část zkuńebního panelu byla malována zkoumanými pigmenty a pravá část 

pigmenty průmyslovými. V horní polovině byly pigmenty pojeny syntetickým pojivem  

a v dolní polovině pojivem přírodním. Z kaņdého úseku byly po druhém cyklu exponování 

v klimakomoře odebrány dalńí vzorky. Celkově byly odebrány 4 reprezentativní vzorky. 

Samotný odběr byl proveden opět pomocí chirurgického skalpelu. Místa odběru byla 

situována vedle míst předeńlých odběrů (viz obrázek 43) do rohových partií panelu  

cca 1,5 cm od okraje. Velikost odebraných vzorků byla cca 3,5 x 5cm. 

 

 

Obrázek 43: Schéma panelu - odběr vzorků po 2. exponování v klimakomoře 

 

Jelikoņ vlhkost daného materiálu má vliv na výsledné vlastnosti povrchové vrstvy, 

proběhlo při odběru v jednotlivých úsecích měření vlhkosti omítkové hmoty hrotovým 

vlhkoměrem WHT-65. Vlhkost byla stejná a činila 14,3 %. 

 

Panel po druhém cyklu exponování v klimakomoře je na obrázku 44 a samotný 

odběr vzorku pak na obrázku45. 

 

ZP – zkoumané pigmenty, PP – průmyslové pigmenty 
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Obrázek 44: Zkušební panel po druhém cyklu exponování v klimakomoře 
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Obrázek 45: Odběr vzorků po 2. exponování v klimakomoře 

 

Odebrané reprezentativní vzorky 1 - 4 po druhém cyklu exponování v klimakomoře 

jsou na obrázku 46. 

 

 

 

Obrázek 46: Odebrané reprezentativní vzorky po 2. exponování v klimakomoře 

 
 



Ing. Lenka Černotová : Úprava průmyslových odpadů za účelem přípravy pigmentů a moņnosti 

jejich vyuņití v technikách restaurování 

 

2014    93
   

5.4.3 Úprava vzorků - nábrusy 

Odebrané reprezentativní vzorky ve formě nábrusů byly označeny čísly 1 (a, b) - 4 

a podrobeny dalńím analýzám. Číselné označení bylo vytvořeno nově, nemusí se tedy  

shodovat s předeńlým označením jednotlivých částí na pokusném panelu. Orientaci 

v novém popisu vzorků vzhledem k místu odběru na pokusném panelu uvádí tabulka 13. 

Tabulka 13:  Označení vzorků pro mikroskopické analýzy 

Vzorek 
Průmyslové 

pigmenty 
Zkoumané 
pigmenty 

Syntetické 
pojivo 

Přírodní 
pojivo 

Označení 
na panelu 

1a     4 

1b     4 

2     2 

3     3 

4     1 

 

 Vzorky označené číslem 1a, 1b obsahovaly průmyslové pigmenty pojené přírodním 

pojivem. Při odběru vzorku dońlo k rozlomení a z důvodů analyzování vńech pouņitých 

pigmentů byly zhotoveny dva nábrusy z jednoho odebíraného úseku. 

 Vzorek označený číslem 2 obsahoval zkoumané pigmenty pojené přírodním pojivem. 

 Vzorek označený číslem 3 obsahoval průmyslové pigmenty pojené syntetickým 

pojivem. 

 Vzorek označený číslem 4 obsahoval zkoumané pigmenty pojené syntetickým pojivem. 

V laboratořích AVU v Praze byly pro účely mikroskopické analýzy vytvořeny 

nábrusy. Jednotlivé vzorky byly umístěny do forem na zalévání. Formy byly den předem 

do poloviny naplněny zalévací pryskyřicí POLYLITE 32032-00 od firmy REICHHOLD  

a ponechány k zatvrdnutí. Do takto připravených forem byly umístěny odebrané vzorky 

společně s identifikačními ńtítky s čísly a zality opět stejným typem pryskyřice.  

Za 24 hodin dońlo k vytvrzení.  
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Vzorky byly vyjmuty z forem a brouńeny na laboratorních bruskách MTH  

KOMPAKT 1031, MATERIALS TEASTING HRAZDIL (viz obrázek 47) pomocí karbo-

rundového brusného papíru o dvou typech hrubosti (hrubost 80 pro samotné brouńení  

a hrubost 1000 na leńtění). 

 

Obrázek 47:  Laboratorní bruska MTH  KOMPAKT 1031 

První brouńení bylo provedeno hrubńím typem při 450 ot/min pouze pro opracování 

tvaru zalitého vzorku. Dońlo k odbrouńení přebytečné vyplňovací hmoty aņ k zalitému 

vzorku. Z důvodu čitelnosti vzorku pro mikroskopickou analýzu byly vzorky vyleńtěny 

dalńím brouńením jemnějńím typem papíru při 250 ot/min. 

Zhotovené nábrusy jsou na obrázku 48. Brouńení bylo provedeno ze dvou stran. Jedna 

z brouńených stran obsahovala příčný řez vzorkem a protějńí strana byla brouńena  

na základě předpokládaných následných analýz Ramanovy a infračervené spektrometrie. 

Pro tyto typy analýz je nezbytně nutné vyrovnání nábrusu do roviny a zajińtění jeho 

kolmosti k podkladu. 
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Obrázek 48:  Nábrusy vzorků 

Vzorky byly udrņovány ve sterilních podmínkách, aby bylo zabráněno neņádoucí 

kontaminaci cizích částic. Případná kontaminace má výrazný zkreslující vliv  

na mikroskopický průzkum. 

5.4.4 Mikroskopická analýza 

Mikroskopické analýzy byly provedeny v laboratořích AVU v Praze na přístroji 

LEICA DM LP - materiálový mikroskop, snímány přidruņenou kamerou LEICA DFC 495 

(viz obrázek 49) a zpracovány softwarem LAS ver. 4.2. Z kaņdého pozorování byla  

při zpracování pořízena digitální fotografie (viz obrázek 50). 

Připravený zalitý vzorek (nábrus)upevněný na laboratorní sklíčko byl na povrchu 

zakápnut vodou a opět zakryt laboratorním sklíčkem. Vzorky byly analyzovány ve dvou 

typech osvětlení: 

 VIS - viditelná oblast - viditelné světlo - dopadající denní světlo, 

 UV- blízká modrá oblast, propouńtěcí kostka  - KOSTKA A, při zvětńení 10xPOL 

a 20x N PLAN. 

 

3 
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Obrázek 49: LEICA DM LP - materiálový mikroskop 

 

Obrázek 50:Mikroskopická analýza - zpracování 
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Čtyři zvolené odebrané reprezentativní vzorky byly jednotlivě pozorovány  

ve viditelném světle a v UV. Cílem pozorování bylo určení stratigrafie barevné vrstvy, 

nikoliv z důvodu definování a určení struktury jednotlivých vrstev, ale pro potvrzení 

schopnosti přilnavosti pigmentu k podkladové vrstvě. Schéma nábrusu pro pozorování je 

vysvětleno na obrázku 51. 

 

 

Obrázek 51: Schéma nábrusu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- vyplňovací hmota 
2- povrchová barevná vrstva (pigment s pojivem) 
3- podkladová vrstva (vápenná omítka) 
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Vzorek 1aobsahoval průmyslový pigment Siena Kremer pojený přírodním pojivem -

ņloutkovou emulzí. Pozorování probíhalo ve VIS a při UV osvětlení (viz obrázky52, 53). 

 

Obrázek 52: Vzorek 1a - Siena Kremer pojený přírodním pojivem,pozorování ve VIS 

 

 

Obrázek 53: Vzorek 1a - Siena Kremer pojený přírodním pojivem, pozorování v UV 

Vzorek 1b obsahoval průmyslový pigment S079 Keim pojený přírodním pojivem - 

ņloutkovou emulzí. Pozorování probíhalo ve VIS a při UV osvětlení (viz obrázky 54, 55). 

 

Obrázek 54: Vzorek 1b - S079 Keim pojený přírodním pojivem, pozorování ve VIS 

 
 

 

Obrázek 55: Vzorek 1b - S079 Keim pojený přírodním pojivem, pozorování v UV 
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Vzorek 2 obsahoval zkoumané pigmenty K. O. Krakova C. K. Birač pojené přírodním 

pojivem - ņloutkovou emulzí. Pozorování probíhalo ve VIS a při UV osvětlení 

(viz obrázky 56, 57, 58 a 59). 

 

Obrázek 56: Vzorek 2 - K. O. Krakov pojený přírodním pojivem, pozorování ve VIS 

 

 

Obrázek 57: Vzorek 2 - K. O. Krakov pojený přírodním pojivem, pozorování v UV 

 

 

Obrázek 58: Vzorek 2 - C. K. Birač pojený přírodním, pozorování ve VIS 

 

 

Obrázek 59: Vzorek 2 - C. K. Birač pojený přírodním pojivem, pozorování v UV 
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Vzorek 3 obsahoval průmyslové pigmenty Siena Kremer a S079 Keim pojené 

syntetickým pojivem - Primal SF 016. Pozorování probíhalo ve VIS a při UV osvětlení 

(viz obrázky 60, 61, 62 a 63). 

 

Obrázek 60: Vzorek 3- Siena Kremer pojený syntetickým pojivem, pozorování ve VIS 

 

 

Obrázek 61: Vzorek 3 - Siena Kremer pojený syntetickým pojivem, pozorování v UV 

 

 

Obrázek 62: Vzorek 3 - S079Keimpojený syntetickým pojivem, pozorování ve VIS 

 

 

Obrázek 63: Vzorek 3 - S079 Keim pojený syntetickým pojivem, pozorování v UV 
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Vzorek 4 obsahoval zkoumané pigmenty C. K. Birač, K. K. Třinec a K. O. Krakov 

pojené syntetickým pojivem - Primal SF 016. Pozorování probíhalo ve VIS a při UV 

osvětlení (viz obrázky 64, 65, 66 a 67). 

 

Obrázek 64: Vzorek 4 -C. K. Birač, K. K. Třinec pojeny syntetickým pojivem, pozorování ve VIS 

 
 

 

Obrázek 65: Vzorek 4 -C. K. Birač, K. K. Třinec pojeny syntetickým pojivem, pozorování v UV 

 

 

Obrázek 66: Vzorek 4 -K. O. Krakov pojený syntetickým pojivem, pozorování ve VIS 

 

 

Obrázek 67: Vzorek 4 -K. O. Krakov pojený syntetickým pojivem, pozorování v UV 
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5.4.4.1 Diskuze výsledků mikroskopické analýzy 

Z pozorování optickou mikroskopií lze stanovit následující závěry. U vńech 

sledovaných vzorků byla potvrzena jejich schopnost přilnavosti k podkladové vrstvě 

(vápenné omítce). Na snímcích pořízených ve viditelném světle lze rozeznat v horní části 

vyplňovací hmotu (POLYLITE 32032), pod ní barevnou vrstvu tvořenou pigmentem 

míńeným v pojivu a ve spodní části hmotu omítkovou - viz schéma nábrusu na obrázku 51. 

V barevné povrchové vrstvě byly pouņity pigmenty zkoumané a srovnávací 

průmyslové. Míńeny byly ve dvou typech pojiva – přírodní (ņloutková emulze) a syntetické 

(Primal SF 016).  

Pozorováním ve viditelném světle byla u vńech vzorků vysledována podobnost 

rozloņení, tvaru a přilnavosti zrn zkoumaných pigmentů i zrn pigmentů průmyslových 

(viz obrázky 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 a 66). Průzkumem ve viditelném světle není moņno 

odlińit typy pouņitého pojiva. Pro tyto účely se uņívá osvětlení v UV světle. Syntetické 

pojivo fluoreskuje a ukazuje se jako jasné svítící tečky, přírodní pojivo nefluoreskuje. Zrna 

pigmentu se drņí na povrchu pojiva. 

U vzorků číslo 3 (viz obrázky 61, 63) a vzorků číslo 4 (viz obrázky 65, 67) byla v UV 

osvětlení potvrzena přítomnost syntetického pojiva. Vzorky číslo 1 (viz obrázky 53, 55)  

a vzorky číslo 2 (viz obrázky 57, 59) nefluoreskovaly, tím byla potvrzena přítomnost 

přírodního pojiva.  

5.4.5 Infračervená a Ramanova spektroskopie 

Analýzy byly provedeny v laboratořích molekulové spektrometrie na VŃCHT v Praze. 

Proběhla analýza červených anorganických pigmentů na bázi ņeleza. U vzorků čistých 

pigmentů byla proměřena spektra pomocí infračervené spektroskopie a Ramanovy 

spektroskopie. U vzorků pigmentů, které byly pouņity v malbě, se analýza zaměřila  

na stálost pigmentových zrn pomocí Ramanovy spektroskopie. 

Infračervená spektroskopie byla provedena na FTIR spektrometru Nicolet 6700 

(Thermo-Nicolet, USA) ve spojení s jednoodrazovou diamantovou celou GladiATR, 
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reflektanční měření, detektor DTGS, parametry měření: spektrální rozsah 4000-400 cm
-1

, 

rozlińení 4 cm
-1

, počet akumulací spekter 64, apodizace Happ-Genzel. 

Ramanova mikrospektroskopie byla provedena na disperzním Ramanově mikroskopu 

Nicolet DXR (Thermo Scientific, USA), který je vybaven konfokálním mikroskopem 

Olympus. Jako excitační zdroj slouņil laser o vlnové délce 532 nm o vstupním výkonu  

10 mW. Vzorky byly měřeny při 100 % výkonu laseru, doba jednoho pulzu 5 sekund  

a 1 akumulace spektra. Při těchto parametrech nedochází k termickému pońkození vzorku. 

Byla pouņita disperzní mříņka o 900 vrypech/mm, 50µm pinhole. Jako detektor slouņí 

multikanálová vzduchem chlazená CCD kamera. Pro měření byl pouņit objektiv 

mikroskopu se zvětńením 50 x a dlouhou pracovní vzdáleností.   

Spektra byla zpracována programem Omnic 8.0 (Nicolet Instruments Co., USA)  

a identifikována s pouņitím knihovny spekter VŃCHT Praha. 

5.4.5.1 Analýzy práškových preparátů čistých pigmentů 

Analyzováno bylo pět vzorků čistých práńkových preparátů pigmentů před aplikací  

do malby na vápenný podklad s označením uvedeným v tabulce 14. 

Tabulka 14: Označení vzorků pigmentů před aplikací do malby pro IR a Ramanovu spektrometrii 

Práškové pigmenty před aplikací do malby 

Označení vzorku  
Průmyslové 
pigmenty 

Zkoumané 
pigmenty 

Označení pigmentu 

     051112/1   Keim farben S079   S079 Keim 

     051112/2   siena Kremer přírodní   Siena Kremer 

     051112/4   K.O.Krakow P1-1 
 

 K.O.Krakov 

     051112/5   C.K.Birač 
 

 C.K.Birač 

     051112/6   K.K.O.Třinec 
 

 K.K.Třinec 
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Vzorek  051112/1  Keim farben S079 - jednalo se o práńkový průmyslový pigment 

(S079 Keim), který byl pouņit pro srovnání se zkoumaným pigmentem pod označením K. 

O. Krakov (popílek ze spalování kalů ČOV Krakov), před jeho aplikací do malby  

na vápenný podklad. 

Vzorek 051112/2 siena Kremer přírodní - jednalo se o práńkový průmyslový 

pigment (Siena Kremer), který byl pouņit pro srovnání se zkoumanými pigmenty C. K. 

Birač (červený kal ze zpracování bauxitu) a K.K.Třinec (konvertorový odpad Třinec), před 

jeho následnou aplikací do malby na vápenný podklad. 

Vzorek 051112/4 K. O. Krakow P1-1 - jednalo se o práńkový preparát zkoumaného 

pigmentu (K. O. Krakov - popílek ze spalování kalů ČOV Krakov), který byl pouņit  

pro srovnání s průmyslovým pigmentem S079 Keim, před jeho aplikací do malby  

na vápenný podklad. 

Vzorek 051112/5 C. K. Birač - jednalo se o práńkový preparát zkoumaného pigmentu 

(C. K. Birač - červený kal ze zpracování bauxitu), který byl pouņit pro srovnání  

s průmyslovým pigmentem Siena Kremer, před jeho aplikací do malby na vápenný 

podklad. 

Vzorek 051112/6 K. K. O. Třinec - jednalo se o práńkový preparát zkoumaného 

pigmentu (K. K. Třinec - konvertorový odpad Třinec), který byl pouņit pro srovnání  

s průmyslovým pigmentem Siena Kremer, před jeho aplikací do malby na vápenný 

podklad. 

Výsledky analýz pro jednotlivé vzorky práńkových čistých pigmentů před jejich 

aplikací do malby na zkuńební panel s vápennou omítkou ukazují následující grafy 3 -12. 

Ve vńech pouņitých zkoumaných pigmentech se vyskytuje Fe2O3 ve formě hematitu.   

 051112/1 Keim farben S079- ve vzorku bylo pomocí infračervené spektroskopie 

identifikováno následující sloņení pigmentu. Pigment je tvořen převáņně uhličitanem 

vápenatým a hlinitokřemičitanem na bázi kaolinitu. Naměřené spektrum vzorku je uvedeno 

v grafu 3 včetně spekter vybraných standardů z knihovny spekter. Charakteristické  
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Ramanovo spektrum vzorku uvádí graf 4. Ve vzorku je moņné identifikovat Fe2O3 

ve formě hematitu (pásy při 226, 294, 410, 499, 611 cm
-1

) a CaCO3 ve formě kalcitu (pásy 

při 154, 281, 712, 1086 cm
-1

). 

Graf 3:  IR spektra vzorku 051112/1 Keim farben S079 

 

Graf 4: Ramanovo spektrum vzorku 051112/1 Keim farben S079 
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 051112/2 siena Kremer přírodní - vzorek pigmentu se skládá z hydratovaného 

hlinitokřemičitanu (3363, 1089 cm
-1

), oxidu křemičitého (1024, 798, 780 cm
-1

) a uhličitanu 

vápenatého. Charakteristická spektra jsou uvedena v grafech 5 a 6. 

 

Graf 5:  IR spektrum vzorku 051112/2 siena Kremer přírodní 

 
 

 

Graf 6: Ramanovo spektrum vzorku 051112/2 siena Kremer přírodní 
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 051112/4 K. O. Krakow P1-1- ve vzorku byly identifikovány látky dihydrát síranu 

vápenatého, oxid křemičitý a hematit. Naměřená spektra jsou uvedena v grafech 7 a 8. 

 

 

Graf 7: IR spektra vzorku 051112/4 K. O. Krakow P1-1 

 
 

 

Graf 8: Ramanovo spektrum vzorku 051112/4 K. O. Krakow P1-1 
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 051112/5 C. K. Birač- ve vzorku byla podle provedených analýz zjińtěna 

přítomnost hlinitokřemičitanu a hematitu. Naměřená charakteristická spektra vzorku jsou 

uvedena v grafech 9 a 10. 

 

 

Graf 9: IR spektrum vzorku 051112/5 C. K. Birač 

 

 

 

Graf 10:Ramanovo spektrum vzorku 051112/5C.K.Birač 
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 051112/6 K. K. O. Třinec- ve vzorku byl pomocí infračervené spektroskopie určen 

výskyt dihydratovaného síranu vápenatého ve směsi s hlinitokřemičitanem. Ramanova 

spektroskopie identifikovala ve vzorku přítomnost hematitu. Naměřená spektra jsou 

uvedená v grafech 11 a 12. 

 

Graf 11: IR spektrum vzorku 051112/6 K. K. O. Třinec 
 

 

 

Graf 12: Ramanovo spektrum vzorku 05112/6 K. K. O. Třinec 
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5.4.5.2 Analýzy vzorků pigmentů použitých v malbě 

K analýze byly dodány čtyři vzorky pigmentů pouņité v malbě seko (secco) 

s označením uvedeným v tabulce 15. Vzorky obsahovaly vrstvu barevnou a vrstvu 

podkladu. 

 
Tabulka 15:  Označení vzorků pigmentů použitých v malbě pro Ramanovu spektrometrii 

Pigmenty použité v malbě  

Označení vzorku 
Průmyslové 
pigmenty 

Zkoumané 
pigmenty 

Syntetické 
pojivo 

Přírodní 
pojivo 

Místo 
odběru  

z panelu 

Vzorek 1 
 

   1 

Vzorek 2     2 

Vzorek 3     3 

Vzorek 4     4 

 

Vzorek 1 obsahoval zkoumané pigmenty pojené syntetickým pojivem ze zkuńebního 

panelu (místo odběru 1). 

Vzorek 2 obsahoval zkoumané pigmenty pojené přírodním pojivem ze zkuńebního 

panelu (místo odběru 2). 

Vzorek 3 obsahoval průmyslové pigmenty pojené syntetickým pojivem ze zkuńebního 

panelu (místo odběru 3). 

Vzorek 4 obsahoval průmyslové pigmenty pojené přírodním pojivem ze zkuńebního 

panelu (místo odběru 4). 
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Souhrnné triviální označení spektra odstínů vzorků čistých pigmentů pro analýzy 

provedené pomocí Ramanovy spektroskopie je vysvětleno v následující tabulce 16. 

Tabulka 16: Souhrnné triviální označení spektra odstínů vzorků pigmentů 

Triviální 
označení 
odstínu 

Popis Průmyslové pigmenty Zkoumané pigmenty 

bílá káva 
vzorky světlé 

barvy 
051112/1 Keim farben S079 051112/4  K.O.Krakow P1-1 

tmavě 

hnědá 

vzorky tmavě 

hnědé barvy 
051112/2  siena Kremer přírodní 

051112/5 C.K.Birač, 

051112/6  K.K.O.Třinec 

bolus 
vzorky tmavě 

červené barvy 
051112/2  siena Kremer přírodní 051112/5 C.K.Birač 

 

Vzorky pigmentů aplikované v malbě byly měřeny pomocí Ramanovy spektroskopie. 

Analýza byla zaměřena na částice odpovídající červeným pigmentům pouņitých 

v jednotlivých barevných odstínech. Ve vńech pouņitých zkoumaných pigmentech se 

vyskytuje Fe2O3 ve formě hematitu.  Pigmenty byly po pouņití v malbě bez výrazných 

spektrálních změn.  

Porovnání jednotlivých odstínů z hlediska typu stárnutí či pouņitého pojiva je uvedeno 

na následujících grafech 13-15. Standardní Ramanovo spektrum hematitu pak uvádí graf 

16 a standardní Ramanovo spektrum kalcitu graf 17. Vzorky mohly obsahovat dalńí sloņky, 

jejichņ koncentrace byla pod mezí detekce zvolené metody nebo jejichņ absorpční pásy leņí 

mimo zvolený spektrální rozsah analýzy (např. oxidy, sulfidy, halogenidy apod). 
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Ramanovo spektrum odstínu bílá káva pro vzorky 051112/1 Keim farben S079  

a 051112/4 K.O. Krakow P1-1 pojené syntetickým nebo přírodním pojivem a pouņité 

v malbě na vápenném podkladu ukazuje graf 13. Legenda pro graf 13 je v následující  

tabulce 17. 

 

 

Graf 13: Ramanova spektra odstínu vzorků - bílá káva 

 

 
Tabulka 17:  Legenda grafu 13 Ramanova spektra odstínu vzorků – bílá káva 
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Přírodní 
pojivo 

vz.1 bílá káva ▬  
051112/4 

 K.O.Krakow P1-1 
  

vz.2 bílá káva ▬  
051112/4  

K.O.Krakow P1-1 
  

vz.3 bílá káva ▬ 
051112/1  

Keim farben S079 
   

vz.4 bílá káva ▬ 
051112/1  

Keim farben S079 
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Ramanovo spektrum odstínu bolus pro vzorky 051112/2 siena Kremer přírodní 

a 051112/5 C. K. Birač  pojené syntetickým nebo přírodním pojivem a pouņité v malbě  

na vápenném podkladu ukazuje graf 14. Legenda pro graf 14 je v následující tabulce 18. 

 

 

Graf 14: Ramanova spektra odstínu vzorků – bolus 

 

 
Tabulka 18: Legenda grafu 14 Ramanova spektra odstínu vzorků – bolus 
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Ramanovo spektrum odstínu tmavě hnědé pro vzorky 051112/2 siena Kremer přírodní 

a 051112/6 K. K. O. Třinec pojené syntetickým nebo přírodním pojivem a pouņité v malbě  

na vápenném podkladu ukazuje graf 15. Legenda pro graf 15 je v následující tabulce 19. 

 

 

Graf 15: Ramanova spektra odstínu vzorků – tmavě hnědá 

 
 

Tabulka 19: Legenda grafu 15 Ramanova spektra odstínu vzorků – tmavě hnědá 
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Standardní Ramanovo spektrum hematitu uvádí graf 16 a standardní Ramanovo 

spektrum kalcitu graf 17. 

 

Graf 16: Standardní Ramanovo spektrum hematitu 

 

 

 

Graf 17: Standardní Ramanovo spektrum kalcitu 
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5.4.5.3 Diskuze výsledků infračervené a Ramanovy spektroskopie 

Byla naměřena charakteristická infračervená a Ramanova spektra dodaných čistých 

práńkových pigmentů zkoumaných i průmyslových před pouņitím v malbě.   

Průmyslový pigment s označením S079Keim je tvořen převáņně uhličitanem 

vápenatým a hlinitokřemičitanen na bázi kaolinitu. Dále obsahuje Fe2O3 ve formě hematitu 

a CaCO3 ve formě kalcitu. Dalńí průmyslový pigment s označením Siena Kremer se skládá 

z hydratovaného hlinitokřemičitanu, oxidu křemičitého a uhličitanu vápenatého.  

Analýza červených anorganických pigmentů na bázi ņeleza identifikovala ve vńech 

zkoumaných pigmentech před pouņitím v malbě přítomnost hematitu. Zkoumaný pigment 

s označením K. O. Krakov (popílek za spalování kalů ČOV) obsahuje dihydrát síranu 

vápenatého, oxid křemičitý a hematit. Ve zkoumaném pigmentu s označením C. K. Birač 

(červený kal ze zpracování bauxitu) analýzy zjistily přítomnost hlinitokřemičitanu  

a hematitu. Hematit a dihydratovaný síran vápenatý ve směsi s hlinitokřemičitanem byly 

identifikovány i ve zkoumaném vzorku pigmentu s označením K. K. Třinec (konvertorový 

kal).  

Analýza pigmentů, které byly pouņity v malbě, byla zaměřena na částice odpovídající 

červeným pigmentům pouņitých v jednotlivých barevných odstínech, které byly  

v souhrnném triviálním označení spektra odstínů vzorků čistých pigmentů pojmenovány 

jako odstín bílá káva, tmavě hnědý a bolus. Ve vńech pouņitých zkoumaných pigmentech 

se vyskytoval Fe2O3 ve formě hematitu.  Porovnání jednotlivých odstínů z hlediska typu 

stárnutí či pouņitého pojiva ukázalo, ņe pigmenty po pouņití v malbě byly bez výrazných 

spektrálních změn. Z naměřených spekter lze vyvodit, ņe ani různé prostředí nebo stárnutí 

nemá vliv na částice pigmentu. 
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6 Závěr 

Hlavním cílem mé disertační práce byl výzkum způsobu přípravy jemného práńkového 

preparátu z odpadních materiálů po aplikaci úpravnických technologií, který by mohl 

svými vlastnostmi a kvalitou konkurovat uměleckým průmyslovým pigmentům.  

Umělecké pigmenty náleņí do skupiny velmi jemnozrnných materiálů. Zrnitost 

ovlivňuje barevnost, schopnost míńení s pojivy a přilnavost daného pigmentu k podkladu. 

Tato skutečnost byla ověřována jiņ v mé diplomové práci (Vyuņití odpadů v produkci 

pigmentů, 2010), kde byly zkoumané pigmenty míńeny do hmoty omítky. 

Pro výzkum v disertační práci byly vybrány tři typy odpadů.  Kritéria výběru byla 

barevnost, dostupnost, cena a dřívějńí výzkum. Jednalo se odpady ze zpracováníbauxitu, 

odpady z výroby oceli a odpady z čístíren odpadních vod.  

Odpadem ze zpracování bauxitu v Birač Alumina Industry byl červený kal (v práci 

označován jako C. K. Birač), který byl jiņ upraven procesem bakteriálního louņení, 

kalcinací a mletím. Intenzivní červená barva po kalcinaci byla hlavním důvodem jeho 

výběru k testování jako pigmentu. Podle chemické analýzy sloņení obsahoval neupravený 

vzorek z oxidických forem nejvíce Fe2O3 (50,8 %), Al2O3 (11,7 %) a Na2O (13 %). 

Prvková analýza neupraveného vzorku a vzorku po úpravě ukázala nárůst Fe z 35,9 % na 

50,6 %. 

Odpadem z výroby oceli v Třineckých ņelezárnách, a.s byl konvertorový kal (v práci 

označován jako K. K. Třinec), který byl také jiņ upraven procesem bakteriálního louņení, 

kalcinací a mletím. Podle chemické analýzy sloņení převaņoval v neupraveném vzorku  

z oxidických forem Fe2O3 (76,9 %). Prvková analýza neupraveného vzorku a vzorku  

po úpravě ukázala nárůst Fe z 55,3 %na 63,6 %. Vzorek po kalcinaci měl tmavě hnědou 

barvu. 

Posledním odpadním materiálem byl popílek ze spalování kalů z čistírny odpadních 

vod Krakov (v práci označován jako K. O. Krakov). Chemická analýza sloņení ukázala 

vysoký obsah SiO2 (43,20%), CaO (22,29 %), P2O5 (22,19%), Al2O3 (4,96%) a Fe2O3 

(2,17%). Analýza kovů v popílku ukázala dominující obsah Zn a Cu.  
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Pro dosaņení co nejjemnějńího materiálu proběhlo mletí vńech vzorků na dvou typech 

mlecích zařízení. V prvním případě po mletí na rotačně vibračním mlýně LAMOW–C–5×2 

bylo dosaņeno poměrně jemnozrnných materiálů. Podle laserové analýzy velikosti částic 

mělo po 3 hodinách mletí 50 % zastoupených zrn vzorku zrnitost cca 3μm. Procesem mletí 

dońlo u vybraných vzorků k barevným změnám. Barevnost vzorku C. K. Birač se změnila 

z cihlově červené na ņelezitou červeň světlou. Tmavě hnědá barva vzorku K. K. Třinec 

byla po mletí světlejńí a odpovídala italské sieně pálené. Vzorek K. O. Krakov změnil 

barevnost ze světle hnědé na tmavý okr (italská siena přírodní). 

Dalńí mlecí testy byly provedeny na planetovém mlýně Pulverisette 7 při 300 ot/min 

po dobu 1 hodiny. Mletí proběhlo vedle zkoumaných vzorků i na vybraných (barevně 

podobných) průmyslových pigmentech siena přírodní (Kremer, PY43, v práci označován 

jako Siena Kremer) a S 079 (KEIM Farben, v práci označován jako S079 Keim).  

Pro vzorek K.O.Krakov bylo navíc provedeno mletí při 400 ot/min při mlecích časech 30, 

60, 120 a 240 minut. 

Byla proměřena velikost částic v závislosti na podmínkách mletí. S dobou a intenzitou 

mletí se velikost částic po určitou dobu sniņuje, ale při dosaņení určité hranice dochází  

ke zpětné reaglomeraci a částice opět začínají růst. Pro kaņdý materiál existuje optimální 

velikost částic, která je empiricky odvozena od indexu lomu daného materiálu.  

Při zmenńení velikosti částic pod tuto optimální hranici se barvivost materiálu opět 

zhorńuje. Při vyńńích rychlostech otáček mlýna dojde k maximalizaci barevných parametrů 

dříve, ale při nejdelńí době mletí jiņ dochází k výraznému přemletí.  Pro sníņení rizika 

přemletí je tedy vhodnějńí mletí s niņńí energií a spíńe mírně prodlouņit dobu mletí.  

Vzorek K. O. Krakov obsahoval obecně poměrně velké částice a tudíņ nízkou 

barvivost ve srovnání s ostatními vzorky. Při vysokých otáčkách a dlouhé době mletí dońlo  

k přemletí materiálu. Vzorky K. K. Třinec i C. K. Birač měly výrazně menńí velikost částic 

(~200 - 300 nm) a tím také vyńńí barvivost. 

Analýza sytosti pigmentů po navázání naměřených výsledků na standardní pigmenty 

TP303 (hematit, červený) a Y710 (goethit, ņlutý) ukázala, ņe vzorky Siena Kremer  
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a C. K. Birač jsou poměrně blízké, mají solidní sytost a podobné pigmenty by bylo moņné 

namodelovat směsí standardních pigmentů TP303 a Y710 s vyńńím podílem Y710. 

Pigment C. K. Birač připravený z odpadů ze zpracování bauxitu odpovídal svou sytostí 

průmyslovým anorganickým pigmentům na bázi ņelezitých sloučenin. Z konečného 

hodnocení vyplývá, ņe ostatní zkoumané pigmenty mají relativně nízkou sytost a lze je 

popsat jako pastelové. Mohly by být připraveny ředěním standardních průmyslových 

pigmentů.  

 

Z hlediska hodnocení parametru barvivosti (vydatnosti) zkoumaný pigment C. K. 

Birač předčil srovnávací průmyslový pigment Siena Kremer a zkoumaný pigment 

K.O.Krakov obstál lépe neņ srovnávací průmyslový pigment S079 Keim.  

V disertační práci byly získané jemnozrnné práńkové preparáty (pigmenty) 

z odpadních materiálů pouņity v nástěnné malbě v technikách restaurování jako součást 

barevné povrchové vrstvy. Byly zhotoveny zkuńební panely, které byly vyplněny vápennou 

omítkou, slouņící jako podklad pro malbu. Malba byla provedena technikami nástěnné 

malby -  fresco a secco.  

Z důvodů ověření schopnosti konkurovat uměleckým průmyslovým pigmentům byla 

malba na jednom panelu vertikálně rozdělena na dvě části, z nichņ jedna byla zhotovena 

zkoumanými pigmenty a druhá pigmenty, které jsou dostupné na trhu a běņně uņívané 

v restaurátorské praxi. Na základě znalosti standardních technik nástěnné malby byl panel 

pro ověření schopnosti přilnavosti a barevné stálosti dále rozdělen horizontálně podle typu 

pouņitého pojiva. V horní části byly pigmenty pojeny syntetickou disperzí - Primal SF 016 

a ve spodní části přírodním typem  pojiva - ņloutkovou emulzí. 

 K verifikaci výsledků této experimentální části byl zkuńební panel s malbou 

exponován v klimakomoře v rozdílných klimatických podmínkách suplujících prostředí 

přirozená pro výskyt nástěnných maleb. Pro určení do jaké míry je barevná vrstva schopna 

zůstat beze změn fyzikálních a chemických vlastností, byl panel vystaven i extrémním 

podmínkám. Exponování bylo monitorováno v předem stanovených časových intervalech  

a vņdy po ukončení daného intervalu byl proveden odběr vzorů. 
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 Z panelu byly odebrány reprezentativní vzorky pro účely analýz, které byly zaměřeny 

na stanovení a zhodnocení charakteristických vlastností zkoumaných pigmentů. Jednalo se 

o zkouńky přilnavosti k povrchu a stálosti. Ověření probíhalo mechanickými stěry  

po jednotlivých cyklech exponování v klimakomoře a metodou optické mikroskopie  

v dopadajícím denním světle a při UV osvětlení. Schopnost soudrņnosti, přilnavosti  

k povrchu byla potvrzena. Míra přilnavosti zkoumaných pigmentů byla stejná jako  

u pouņitých pigmentů průmyslových.  

Pro identifikaci látek (pigmentů) byly provedeny analýzy pouņívané při určování 

sloņení a struktury. Jednalo se o metody infračervené a Ramanovy spektrometrie. Byla 

naměřena charakteristická infračervená a Ramanova spektra dodaných čistých práńkových 

pigmentů pro určení jejich sloņení.  Dále proběhlo měření pigmentů pouņitých v malbě  

na omítce, které byly pojeny  různými pojivy a vystaveny procesu stárnutí v klimakomoře. 

Z naměřených spekter bylo zjińtěno, ņe ani různé prostředí či proces stárnutí nemá vliv  

na částice pigmentu.  

           U zkoumaných pigmentů byla ověřena jejich schopnost pouņití jako uměleckých 

pigmentů na základě analýz změny jejich fyzikálních a chemických vlastností po aplikaci 

na pokusné panely. Byla potvrzena jejich schopnost konkurence s pigmenty průmyslovými  

a zároveň moņnost vyuņití těchto druhotných surovin a jejich recyklace.  
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Graf A1: Laserová analýza velikosti zrn vstupního vzorku C. K. Birač 
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Graf B1: Laserová analýza velikosti zrn vstupního vzorku K. K. Třinec 
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Graf C1: Zrnitostní křivka vstupního vzorku K. O. Krakov 

 

 

 

 

 
 

Graf C2: Graf zrnitostní křivky vstupního vzorku K. O. Krakov 

 

 

 

 


