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Abstrakt
Obsahem této práce jsou vybrané bioanalytické metody, které se používají při
identifikaci organických pojiv a laků přítomných v barevné vrstvě starých výtvarných děl.
Jako pojiva a laky se v historii využívaly přírodní rostlinné a živočišné látky. Mezi tyto
materiály patří proteiny, oleje, polysacharidové gumy a pryskyřice. Úspěšná analýza
v historii využívaných pojiv a laků vyžaduje dobrou znalost jejich chemických vlastností a
reaktivity v průběhu stárnutí. V současnosti mají hlavní přednost metody nedestruktivní
vůči vzorku a techniky neinvazivní vůči celému dílu. Imunofluorescenční techniky
se v nedávné době začaly uplatňovat jako alternativní metody klasických a jednodušších
mikrochemických testů. Spektrální metody nacházejí v materiálovém průzkumu starých
výtvarných děl široké uplatnění. Hlavní postavení má infračervená spektrometrie (FTIR)
a Ramanova spektroskopie. Metody nukleární magnetické rezonance mají význam
především při studování změn pojivového a izolačního materiálu (laků) během stárnutí.
Dobré využití má technika hmotnostní spektrometrie (MALDI-TOF) při identifikaci
zejména proteinových pojiv. Papírová a tenkovrstvá chromatografie byly s vývojem
techniky nahrazeny účinnějšími a složitějšími metodami jako je vysokoúčinná kapalinová
chromatografie (HPLC), plynová chromatografie (GC) a pyrolytická GC.
Rostoucí zájem o kulturní dědictví a památkovou péči iniciuje používání více
progresivních technik. Aktuálně je hlavním zájmem především minimalizovat velikost
odebíraných vzorků a rozvíjet metody, které umožňují neinvazivní analýzu.
Klíčová slova: bioanalytické metody, pojiva, laky, vaječné proteiny, klihy, pryskyřice

Abstract

The subject of this work are choosen bioanalytical methods, used for the
identification of organic binders and varnishes in coloured layer of ancient paintings. In the
past, the plant and animal substances were used as a binders and varnishes. To those
materials belong proteins, oils, polysacharide gums and resins. Succesful analysis in the
history of using binders and varnishes demands a good knowledge of their chemical
qualities and reactivity during the process of aging. Nowadays are prefered the methods
and technics, which don’t destruct the sample and which are non-invasive towards

the whole artwork. Recently, the imunofluorescence technics have been started to use
as the alternative methods of classical and easier microchemical tests. The spectroscopic
methods are widely used in material investigation of ancient artworks. The main is infrared
spectometry (FTIR) and Raman spectroscopy. The methods of nuclear magnetic resonance
are significant mainly for studying changes of connective and isolating material during
the process of aging. To indentify mainly protein binders, the technic of mass spectrometry
(MALDI-TOF) is widely used. Due to the progress of technic the paper and thin-layer
chromatography were replaced by very effective high performance liquid chromatography
(HPLC), gas chromatography (GC) and Pyrolitic GC.
The growing interest in the cultural heritage and the monument preservation initiates using
more progressive technics. Actually, the main interest is to minimize the qantum
of samples and to evolve the methods enabling non-invasive analysis.
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Seznam zkratek

AAS

atomová absorpční spektrometrie

AES

atomová emisní spektroskopie

AFS

atomová fluorescenční spektrometrie

Ala

alanin

ATR

technika zeslabené totální reflektance (z angl „Attenuated total reflection“)

BSTFA

N,O-bis-trimethylsilyl-triflouracetamid

CCD

detektor pro snímání obrazové informace (z angl. „Charge-coupled device“,
coţ v překladu znamená zařízení s vázanými náboji)

CL

chemiluminiscence

DAD

detektor s diodovým polem (z angl. „Diode array detector“)

DRIFT

infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací pro měření difúzní
reflektance

ECD

detektor elektronového záchytu (z angl. „Electron Capture Detector“)

ECF

ethylchlormravenčan (z angl. ethychloroformate)

EI

ionizace urychlenými elektrony (z angl. „Elektron impact“)

ELISA

enzymová imunoanalýza na pevné fázi (z angl. „Enzyme linke
immunosorbent assay“)

EPR

elektronová paramagnetická rezonance

ESI

ionizace elektrosprejem (z angl. „Elektronspray ionization“)

FAB

ionizace inertními atomy (z angl. „Fast atom bombardment“)

FID

plamenově ionizační detektor (z angl. „Flame ionization detector“)

FTIR

infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací

GC

plynová chromatografie (z angl. „Gas chromatography“)

HMDS

1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazan

HPLC

vysokoúčinná

chromatografie

(z

angl.

„High

performance

liquid

chromatography“)
IČ

infračervené záření

IEC

iontově výměnná chromatografie (z angl. „Iont exchange chromatogtaphy“)

IFM

imunofluorescenční mikroskopie

Ile

isoleucin
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LC

kapalinová choamtografie (z angl. „Liquid chromatography“)

MALDI

ionizace laserem za přítomnosti matrice (z angl. „Matrix assisted laser
desorption/ionization“)

MS

hmotnostní spektrometrie (z angl. „Mass spectrometry“)

MTBSTFA

N-terc-butyldimethylsilyl-N-methyl-trifluoracedamid

NMR

nukleární magnetická rezonance

PC

papírová chromatografie

PIGE

protonem indukovaná gama emise (z angl. „Particle induced gamma-ray

emission“)
PIXE

protonem indukovaná rentgenová emise (z angl. „Particle induced X-ray

emission“)
PMM

metoda peptidového mapování (z angl. „Peptide mass mapping“)

ppm

počet dílů či částic na jeden milion (z angl. „Parts per milion“)

PTC

fenylisothiokyanát (z angl. „Phenylisothiocyanate“)

Py-GC

pyrolytická plynová chromatografie

S/N

odstup signálu od šumu (z angl. „signal-to-noise ratio“)

SEM

skenovací elektronová mikroskopie

SIMS

ionizace sekundárními ionty (z angl. „Secondary ion mass spektrometry“)

SR

synchrotronové záření

TCD

tepelně vodivostní detektor (z angl. „Thermal conductivity detector“)

TFA

trifluorooctová kyselina (z angl. „Triflouroacetic acid“)

TLC

tenkovrstvá chromatografie (z angl. „Thin layer chromatography“)

TMAH

tetramethylamoniumhydroxid

TMS

tetramethylsilan

TOF

detektorem doby letu iontů (z angl. „Time of flight“)

UV

ultrafialové záření (z angl. „Ultraviolet“)

Val

valin

VIS

viditelné ţáření (z angl. „Visible“)

XRF

rentgenová fluorescence (z angl. „X-ray fluorescence“)

Pozn. Některé zkratky mohou být v textu spojené pomlčkou (např. GC-MS), coţ znamená
kombinaci těchto metod v jejich postupném pouţití.
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Cílem této práce je jednak seznámení s pouţívanými pojidly a laky a také
zhodnocení a shrnutí důleţitých analytických a biochemickým metod, kterých
se v současnosti vyuţívá k identifikaci a stanovení organického materiálu přítomného
v historických uměleckých dílech.
Umělecké dílo s obsahem barevné vrstvy můţe být: malba na různých podloţkách
např. na plátěné, dřevěné nebo kovové, polychromie na dřevě nebo na kameni (sochy nebo
plastiky) a také i nástěnná malba. K významným výtvarným dílům patři iluminace knih
a mnoho dalších historických a uměleckých předmětů jako například miniatury. Všechny
tyto výtvarné díla obdivujeme při návštěvách historických objektů, jako jsou hrady, zámky,
sakrální stavby, ale také je nalezneme v galeriích a muzeích.
Organický materiál je v různé míře obsaţen téměř ve všech vrstvách malby
v závislosti na druhu pouţité výtvarné techniky. V mnoha případech se organická media
vzájemně kombinují pro lepší vlastnosti a funkce, kterých lze vyuţít při vlastní malbě a pro
získání lepšího optického dojmu díla.
Pojivová media a laky jsou komplexní a heterogenní látky. Ve vrstvách malby
se tyto látky nacházejí ve směsi s nejrůznějšími přírodními i umělými pigmenty. Proto
je většinou nutné při studiu historického materiálu kombinovat vhodné analytické
a biochemické metody. V současnosti lze metody vyuţitelné v průzkumu památek rozdělit
dle druhu zásahu do vrstev malby na neinvazivní analýzu, která nevyţaduje odběr vzorku
a na metody invazivní, kde se jiţ vzorek musí odebírat. Mezi invazivní analytické metody
patří techniky nedestruktivní a destruktivní vůči samotnému vzorku.
Při materiálovém průzkumu výtvarných děl je pozornost soustředěna především
na pouţité pigmenty, a to na jejich sloţení, historii a původ. Pro restaurování a konzervaci
starých výtvarných děl jsou stejně důleţité informace o pouţitých pojivech, ochranných
lacích a mezivrstvách. Tyto sloţky výtvarného media jsou organického a přírodního
původu a mají nepostradatelný podíl na výsledné podobě celého díla.
Tato práce bude především zaměřena na analytické a biochemické metody, které
se pouţívají k bliţší charakterizaci organického materiálu ve vzorku barevné vrstvy
výtvarného díla. Zejména zde budou popsány invazivní techniky, které byly aplikovány při
chemickém průzkumu historických maleb tvořených na plátně nebo na dřevěných deskách.
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1.

Úvod
Jiţ ve starověku lidé vyuţívali k vytvoření maleb organické materiály, jako vosky,

pryskyřice, rostlinné gumy atd. Analýzami byl prokázán i proteinový materiál. Konkrétně
vaječná tempera v kombinaci s jinými pojidly (klih, guma) byla pouţita uţ v Egyptě
v 2. – 3. stol. n. l. v malbě na obalu mumie [1]. Postupem času, kdy se vystřídaly
nejrůznější umělecké slohy a směry, se s vývojem techniky také měnilo sloţení
organických látek vyuţívaných jako pojiva barevných pigmentů nebo jako ochranné laky.
Okolo roku 1780 se objevují první záznamy o analytickém zkoumání uměleckých objektů
[2]. Johann Wincklemann (1717-1768) byl jedním z historiků, který zavedl ideu
materiálového průzkumu do umění a technické historie.
V dnešní době je o zachování a průzkum kulturního dědictví velký zájem. Zejména
v posledním desetiletí došlo v oblasti analýzy barevných vrstev k velkému technickému
pokroku. Identifikace organických a anorganických látek, které jsou obsaţeny ve vrstvách
malby (podklad, podmalba, malba, ochranná vrstva), je velice důleţitá pro navrţení
nejvhodnějších restaurátorských a konzervačních postupů. Materiálovým průzkumem lze
rozlišit přírodní a syntetické látky, které se mohou vyskytnout v důsledku jiţ starších
restaurátorských prací. Pro historika, uměleckého restaurátora a další odborníky jsou
analytické metody materiálového průzkumu malby nenahraditelné k objasnění pouţité
malířské techniky.
Souhrnně jsou metody chemického průzkumu důleţité k:
 identifikaci anorganických (pigmentů) a organických látek v barevné vrstvě malby;
 zjišťování materiálového sloţení v jednotlivých vrstvách a určení stratigrafie barevné
vrstvy;
 určení stupně degradace a poškození daného materiálu vlivem okolního prostředí;
 odhalení moţných přemaleb díla nebo jeho nepravosti;
 zjištění dřívějších restaurátorských zásahů;
 datování díla a přiřazení autora k určité malířské škole (technice) nebo přímo k zjištění
neznámého autora;
 vhodnému a detailnímu naplánování restaurátorské opravy uměleckého objektu.
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1.1 Organické materiály poţívané ve starém výtvarném umění
Mezi organické látky, které nacházíme materiálovým průzkumem v historických
malbách, patří: vosky, vysýchavé oleje, polysacharidy, terpenoidy, proteiny. Podle pojiv
pigmentů se rozeznávají druhy malířských technik, jejichţ příklady budou uvedeny
u jednotlivých materiálů. Většinou to jsou směsi různých druhů přírodních rostlinných
nebo ţivočišných organických látek. Podrobnějšímu pojednání o organických pojivech
a lacích se věnuje jiná, paralelně zpracovávaná bakalářská práce. Z tohoto důvodu budou
zmíněné látky v následujících kapitolách charakterizované jen v rozsahu nezbytném pro
výklad o technickém průzkumu výtvarných děl. Při vyhodnocování analytických výsledků
je důleţité vědět, jak se pojivový či ochranný materiál během stárnutí uměleckého díla
chemicky změnil.
V dalších odstavcích se budu také zabývat případnými interakcemi mezi
jednotlivými látkami a reakcemi, které způsobují stárnutí výtvarného díla. Hlavní příčinou
chemických změn organických polymerních látek v malbě jsou oxidační reakce způsobené
především volnými radikály. Degradačně působí také hydrolytické reakce, které probíhají
za vyšší teploty nebo katalytického působení minerální kyseliny a dalších činidel, které
se mohou vyskytovat v atmosféře. K průběhu hydrolytických reakcí napomáhá i vlhkost
okolního prostředí. Při teplotě vhodné pro růst mikroorganismů, jsou umělecká díla navíc
atakována bakteriemi a plísněmi, které produkují hydrolytické enzymy. Mikroorganismy
jsou velkým rizikem pro historická díla, která se po dlouhou dobu nacházela ve vlhkém
a obecně nevhodném prostředí. Zmíněnými reakcemi dochází k chemické změně
ochranných laků malby, coţ následně vede k poškození pojiv a materiálů i ve spodních
vrstvách. Během stárnutí se výtvarný materiál stává křehčím, zpráškovatí nebo dochází
k jeho zakalení. [3, 4 ,5]

1.1.1 Vosky
Ţivočišné či rostlinné vosky našly uplatnění jiţ v období ranné antiky a ve starém
Egyptě. Malířská technika, při které se vyuţívají jako pojiva pigmentů právě vosky,
se nazývá enkaustika a má původ ve starověké antice. Od poloviny 19. století se začínají
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také pouţívat vosky minerálního původu, jako například parafín. Rozdělení vosků podle
zdroje a jejich příklady jsou uvedeny v příloze 1 (str. 69).
Vosky jsou estery vyšších mastných kyselin a vyšších alkoholů. Alkoholická část
esterů není tvořena glycerolem, jako u olejů a tuku, ale obsahuje tzv. voskové alkoholy
(ceryl-, cetyl- a myricylalkohol) [3]. Dále mohou vosky obsahovat určitý podíl volných
kyselin, alkoholů a také steroly a terpenoidy. Přítomnost dlouhých nasycených
uhlovodíkových řetězců způsobuje hydrofobní charakter a vysokou stabilitu tohoto
materiálu. Vosky mají nízkou teplotu tání a v tuhém stavu jsou měkké a mají dobré
transparentní vlastnosti. Při malbě se přírodní vosky pouţívají jako pojiva a impregnační
(adhesivní) materiály pro ochranu povrchu malby. Dále se vosky vyuţívají jako voskovopryskyřičná rentoaláţ (dublování - odborný pojem převzatý z francouzštiny). Rentoaláţ
je podloţení malby na plátně novým plátěným podkladem, přičemţ obě plátna jsou k sobě
pojena právě nejčastěji vosky, pryskyřicemi nebo jejich směsí, nebo se pouţívají i klihová
lepidla. V současnosti mají vosky velké uplatnění také při restaurátorských postupech [4].
1.1.2 Vysýchavé oleje
Olejomalba je malířská technika, která se začala rozšiřovat od 13. století a zaujala
na delší dobu významné postavení mezi ostatními malířskými postupy. Ze začátku oleje
slouţily jako příměsi vaječných pojiv a jako laky při konečné úpravě díla. Zásadní přechod
k „čisté“ olejomalbě spadá do 16. století. Přesto se analytickým průzkumem zjistilo,
ţe vaječné proteiny jsou přítomny v olejové malbě aţ do 19. století. Technika olejové
malby stejně jako temperová malba se běţně pouţívají aţ do současnosti.
Při olejomalbě se vyţívaly zejména oleje rostlinného původu, coţ umoţňuje
sledovat lokální pouţití různých druhů olejů. Lněný olej znali jiţ staří Egypťané,
ale nejsou ţádné zmínky, ţe by tento olej pouţívali při malířské tvorbě. Podobně
i v antickém Římě a Řecku znali ořechový a makový olej, ale taktéţ nejsou záznamy
o jejich vyuţívaní v malířských technikách. [6]
Oleje jsou obecně estery vyšších mastných kyselin a glycerolu se zastoupením
mastných kyselin jako je kyselina palmitová, stearová, olejová, linolová, linolenová a další.
Mezi vysýchavé (tuhnoucí, sikativní) oleje řadíme ty, které obsahují hlavně nenasycené
mastné kyseliny (kyselina olejová, linolová a linoleová) [5]. Dvojné vazby uhlovodíkového
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řetězce se účastní tuhnoucího procesu olejů, který se v malířské literatuře z chemického
hlediska nevhodně označuje jako sušící proces. Během tohoto procesu dochází
k radikálové polymerizaci uhlovodíkových řetězců kyslíkem za vzniku -O-O- a -Opříčných vazeb mezi nenasycenými vazbami. Důleţitá je přítomnost kyseliny olejové,
linolové a linoleové, protoţe v blízkosti nenasycené vazby je disociační energie potřebná
k oddělení vodíkového atomu od atomu uhlíku niţší (322 kJ.mol-1 a niţší). Polymerace se
účastní vzdušný kyslík, který dává vznik peroxyradikálům nenasycených uhlovodíkových
řetězů. Tyto radikály se dále účastní propagačních reakcí a zvyšují zesítění mezi dlouhými
uhlovodíkovými řetězci. Přítomnost některých kovů jako je kobalt, mangan nebo olovo
podporuje rychlost polymerace vysýchavých olejů. [4]
Co3+ + ROOH → Co2+ + ROO + H+

(1.1)

Co2+ + O2 → Co3+ + OO -

(1.2)

OO - + H+ → HOO

(1.3)

Rovnice (1.1) znázorňuje typický příklad reakce hydroperoxidu (ROOH - iniciátor). Tato
reakce ochotně probíhá i za pokojové teploty. Hydroperoxid se štěpí na hydroperoxidový
radikál (ROO a na proton za současné redukce kobaltitého iontu (Co3+ - propagátor).
Kobaltnatý ion je zpětně oxidován za současné redukce atmosférického kyslíku
na superoxidový radikálový anion (1.2). Ten následně reaguje s vodíkovým iontem
za vzniku hydroperoxidového radikálu, který dále iniciuje řetězové reakce (1.3).
Polymerace je urychlovány světlem a podporuje ji dostupnost kyslíku v závislosti
na tloušťce ochranného olejového filmu. Látky aromatického typu (fenoly) naopak
polymeraci pojiva inhibují a působí jako antioxidanty [6]. Tyto látky jsou běţně přítomny
ve velmi malém mnoţství v tucích, olejích a dalších přírodních produktech. Proces tuhnutí
(vysychání) olejů je ţádoucí, ale vznikají při něm také produkty (aldehydy, estery,
karboxylové kyseliny a jejich soli), které následně mohou způsobit poškození materiálu.
Vedlejší produkty se tvoří

bočními reakcemi, které nevedly k zesítění mezi

uhlovodíkovými řetězci, ale k rozštěpení vazby.
Oleje (tuky) obecně podléhají oxidaci, dále jiţ zmíněné polymerizaci, hydrogenaci
za vzniku nasycené vazby C-C, degradaci řetězců mastných kyselin, zmýdelnění a nakonec
hydrolýze, která probíhá za vyšší teploty, v kyselém prostředí nebo enzymatickým
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působením bakterií a plísní. Kromě oxidační polymerizace, která je nutná k tuhnutí olejů,
jsou ostatní reakce neţádoucí a váţně poškozují olejové pojivo.
Jedním z příkladů estetického poškození výtvarného olejového pojiva nebo laku
je ţloutnutí a tmavnutí. Podle Millse [4] je změna zbarvení olejového filmu zapříčiněna
vznikem diketonů a solí enolformy (Obr. 1.1). Tyto produkty obsahují tzv. chromofory,
coţ jsou funkční skupiny absorbující viditelné a ultrafialové záření. Dalším moţným
chromoforem jsou produkty chinoidní struktury, vznikající kondenzačními reakcemi
diketonů. Jak jsem se jiţ zmínila, oleje se v historii často kombinovaly s proteinovými
pojivy. Interakce mezi těmito látkami taktéţ způsobují tvorbu produktů, které mění
zbarvení pojiva během stárnutí díla. Podrobněji tyto reakce budou probrány v kapitole
o proteinech (viz kapitola 1.1.5, str. 17).
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O
C

CH2

2

R

diketon
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O
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C

C

CH
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R

enol forma (Me = kovový prvek)

Obr. 1.1: Produkty způsobující změnu zbarvení olejových filmů.

1.1.3 Polysacharidy
Z nejznámějších patří mezi rostlinné polysacharidy celulosa, škrob a rostlinné
gumy. Obecně jsou tyto látky tvořeny monosacharidovými stavebními jednotkami.
V oblasti výtvarného umění se jako pojiva pigmentů pouţívaly zejména rostlinné gumy
neboli tzv. klovatiny (lepidla). Tyto látky se získávají z mnoha druhů stromů a rostlin,
které je vylučují při poranění (ochrana před škodlivými mikroorganismy). V příloze 2
(str. 69) jsou v tabulce uvedeny příklady polysacharidových materiálů pouţívaných při
tvorbě uměleckých děl. V malířství mají význam pouze gumy rozpustné ve vodě, jako
je například arabská guma a gumy ovocných stromů [5].
Arabská guma se získává z mízy některých druhů akácií (akácie senegalská
a arabská). V dnešní době je tato rostlinná guma ve velkém mnoţství vyuţívána
v potravinářství a lékařství jako stabilizátor. Akvarelová malba, která vyuţívá jako pojiva
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právě rostlinné polysacharidy, má původ jiţ ve starém Egyptě (malby na svitky papyru).
Při této malířské technice se připravují akvarelové barvy skládající se z pigmentů
rozpustných ve vodě, jeţ jsou pojeny vodou, glycerolem, arabskou gumou a medem
(tvořený monosacharidy a oligosacharidy).
Škroby a škrobové pasty nalezly ve výtvarném umění uplatnění jako lepidla,
při úpravě papíru a jako pojiva pigmentů. Škrob je zásobním polysacharidem rostlin
a je polymerem D-glukosových jednotek spojených α-glykosidickou vazbou. V rostlinných
buňkách je uloţen jako nerozpustná látka, která se skládá z lineárního polysacharidu
α-amylosy a větveného amylopektinu. Působením některých enzymu glykosidická vazba
podléhá hydrolýze a můţe dojít k částečné degradaci škrobového pojiva. Získává
se z rostlin, jako jsou obiloviny, rýţe, brambory apod.
Celulosa je nejčastějším zástupcem polysacharidů rostlinné říše a je obsaţena
ve dřevě (umělecká díla ze dřeva), v papíru a je součástí některých rostlinných vláken
vyuţívaných při výrobě textilu [6]. Chemicky je celulosa lineární řetězec (polymer)
tvořený jednotkami D-glukosy, které jsou spojené β (1,4) glykosidickou vazbou. Celulosa
obsaţená v papíru za normální teploty nepodléhá autooxidaci. Během stárnutí papíru jsou
primární hydroxylové skupiny progresivně oxidovány na karboxylové kyseliny,
kdy je proces nastartován působením světla. Přítomnost oxidačních produktů se projevuje
především změnou barvy (ţloutnutím) a ztrátou mechanických vlastností. Celulosa
je hydroskopická látka, a proto ve vlhkém prostředí podléhá bobtnání.
Reakcí celulosy se směsí minerálních kyselin, sírové a dusičné, jsou hydroxylové
skupiny převedeny na nitráty (-ONO2). Takto vzniká nitrát celulosy, který se začíná
pouţívat od 19. století především v průmyslu, ale také v malířství [1].
Polysacharidové materiály jsou labilní vůči hydrolytickým reakcím. Glykosidická
vazba mezi jednotkami monomerů je štěpena hydrolytickými enzymy (př. enzym celulasa
štěpí β-glykosidickou vazbu), které jsou produkovány plísněmi a bakteriemi. Následně
dochází k oxidaci nově vzniklých primárních hydroxylových skupin a ke zvyšování
mnoţství oxidačních produktů. Degradace celulosy oxidačními a hydrolytickými reakcemi
je hlavním problémem stárnutí papíru a ochrany knih a rukopisů [6].
Polysacharidy byly v historii často kombinovány s proteinovými pojivy a vaječné
proteiny sami o sobě obsahují bílkoviny vázající oligosacharidové řetězce (glykoproteiny).
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Redukující sacharidy mají ve své molekule anomerní uhlík, který není součástí
glykosidové vazby, a tudíţ si tyto cukry zachovávají redukční schopnosti aldehydové
skupiny. Reakce karbonylových sloučenin s volnými aminoskupinami bílkovin bez
katalytického působení se označují dle objevitele Louise Maillarda jako „Maillardovy
reakce“ [7]. Touto kondenzací a následnými reakcemi dochází k tvorbě heterocyklických
produktů, které se projevuje hnědým zbarvením směsi. Kombinace bílkovinného pojiva
s polysacharidovými látkami (rostlinné gumy) je velice nevhodná, jelikoţ stárnutím
se sniţuje jejich stabilita a mění se zbarvení pojiva či laku.

1.1.4 Terpenoidy
Přírodní pryskyřice mohou být rostlinného, ţivočišného nebo mohou pocházet
z dávných geologických dob jako například jantar (šperky, materiál řezeb, plastiky).
Pryskyřice jsou látky, které patří do rozsáhlé skupiny terpenoidů. Terpenoidy jsou
biomolekuly tvořené jednotkami isoprenu. Podle počtu uhlíků v molekule se pryskyřice
dělí na monoterpenoidy (C10), seskviterpenoidy (C15), diterpenoidy (C20), sesterterpenoidy
(C25), triterpenoidy (C30), karotenoidy (C40) a polyisoprenoidy. Sesterterpenoidy nemají
praktický význam při analýze přírodních pryskyřic. Zajímavější jsou karotenoidy, známé
jako přírodní barevné látky (β-karoten) a ostatní zmíněné terpenoidy. Zjednodušené dělení
a příklady pryskyřic jsou znázorněné v příloze 3 (str. 70). Terpenoidní látky mají lipofilní
charakter a výborné adhesivní vlastnosti. Tyto látky jsou ve vodě nerozpustné.
V organických rozpouštědlech bobtnají nebo se rozpouštějí.
Pryskyřice se při malbě vyuţívají především jako izolační materiály povrchu
malby. V historických barevných vrstvách se také často setkáváme s pryskyřicemi ve směsi
s oleji, známé jako olejopryskyřičné laky.
Mezi nejvíce pouţívané pryskyřice patří damara a mastix, které jsou tvořené hlavně
z triterpenoidů s malým zastoupením uhlovodíkových polymerů a seskviterpenoidů [4].
Hlavní sloţkou těchto pryskyřic je hydroxydamarenon (20-hydroxy-24-damaren-3-on),
známý také jako dipterokarpol (Obr. 1.2, str. 16).
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Obr. 1.2: Hydroxydamarenon – hlavní sloţka triterpenoidních pryskyřic. [8]

Terpenoidy podléhají fotochemicky vyvolané autooxidaci, která způsobuje
tmavnutí, praskání, ztrátu lesku a další mechanické a chemicko-fyzikální změny.
Autooxidativní reakce vedou k tvorbě produktů obsahujících hydroxylovou, karbonylovou
skupinu a dvojnou vazbu mezi uhlíky, coţ způsobuje nárůst polarity materiálu. Na obrázku
1.3 je znázorněný sled reakcí, které mohou vést ke ţloutnutí pryskyřičných laků.
Postupnou oxidací můţe dojít k tvorbě diketonů s několika konjugovanými dvojnými
vazbami, které absorbují viditelné záření z modré oblasti spektra, a tudíţ se projevují jako
ţlutě zabarvené látky [8].
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Obr. 1.3: Autooxidační proces způsobující ţloutnutí pryskyřičných laků. [8]

Autooxidace můţe být iniciována UV zářením (světlem), jehoţ působením vznikají
radikály a následně dochází k šíření radikálové reakce za přítomnosti kyslíku (propagace,
terminace). K autooxidačním procesům dochází i za neúčasti světelného záření
(tzv. autooxidace za tmy). Tento mechanismus je znám například při vysychání olejů
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a syntetických polymerů. Nepřítomnost světla nezpůsobí zvláštní změny v propagačních
krocích, ale sníţí rychlost iniciace. Tudíţ pokud není umělecký objekt vystavený světlu,
materiál podléhá degradačním procesům pomaleji a jeho poškození nemusí být tak
rozsáhlé.

1.1.5 Proteiny
Proteinová media se začínají v malířství výrazně pouţívat od 13. století a to především
ve spojení s malířskou technikou vyuţívající temperové barvy. Tempera je malba barvami,
kde pojivem pigmentů jsou přírodní látky ředitelné vodou (emulze). Mezi známé
temperové barvy patří tempera olejová, vaječná (bílková nebo ţloutková), ţelatinová
(klihová) a vosková. V historii, ale také v současnosti, se nejvíce pouţívá tempera
připravená s vaječných proteinů. Ţivočišné bílkoviny se dále vyuţívají jako lepidla,
izolační materiály mezi barevnými vrstvami díla a jako ochranné laky na povrchu. Mezi
proteiny pouţívané v malířství patří následující typy ţivočišných bílkovin.
 Bílkoviny vaječného bílku
Vaječný bílek se například pouţíval ve středověké kniţní malbě jako bílková tempera
a obecně byl bílek hlavním pojivem iluminátorských barev [3]. Samotný vaječný bílek
není v malířství tak frekventovaně pouţívaný, protoţe tvoří méně nepropustný film neţ
vaječný ţloutek a má tendenci praskat a lámat se. Bílek obsahuje zhruba 85% vody
a 12% proteinů, kterých je aţ 40 různých druhů [9]. Nejvíce jsou zastoupeny
glykoproteiny jako je ovalbumin (okolo 50% z celkového mnoţství proteinu),
konalbumin, ovomukoid, avidin a další. Dále vaječný bílek obsahuje globulární
proteiny nazývané ovoglobuliny, z nichţ nejvýznamnější je lysozym s enzymatickými
vlastnostmi a antibakteriálním účinkem (rozrušuje základní strukturu buněčné stěny
bakterií). Vaječný bílek obsahuje také flavoproteiny, které tvoří stabilní komplex
s riboflavinem (vitamín B2) a slouţí pro jeho transport.
 Bílkoviny vaječného žloutku
Ţloutku vyuţívala zejména středověká desková malba. V temperách byl obohacován
nejčastěji makovým nebo lněným olejem [3]. V některých specifických oborech malby
se vaječný ţloutek jako pojivo udrţel do 20. století (např. řecká malba či ruská malba
ikon). Vysušený vaječný ţloutek utváří mimořádně odolné a elastické filmy,
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jejichţ propustnost a rozpustnost se sniţuje během stárnutí (denaturace globulárních
hydrofilních proteinů) [10]. Ţloutek je přibliţně z 2/3 sloţen z lipidů a 1/3 z proteinů
[9]. Bílkoviny se zde vyskytují ve formě lipoproteinů a fosfoproteinů (sloţený protein
fosvitin vázající vápník hořčík a ţelezo; α- a β-lipoviteliny - lipoproteiny obsahující
fosfolipidy a vázající zinek; α-, β- a γ-livetiny). Lipidy se vyskytují v podobě
jednoduchých tuků, jako jsou fosfolipidy (váţou síru a fosfor) nebo jsou součástí
lipoproteinů. Důleţitou sloţkou vaječného ţloutku je cholesterol, který je nezbytný
pro normální vývoj zárodku. Z převáţné části se vyskytuje jako volný, zbytek
je ve formě esterů. Ţlutou barvu ţloutku způsobují karotenoidní pigmenty jako karoten
a lutein, který se po určité době na světle rozkládá a odbarvuje se.
 Klihy a želatina
Ţivočišné klihy nalezly široké aplikační pole jako velmi účinná lepidla a pojiva
od nejstarších dob [6]. Získávají se tepelnou úpravou kolagenu (částečná denaturace),
coţ je fibrilární bílkovina, která je základní stavební jednotkou pojivové tkáně
ţivočichů (kosti, šlachy a kůţe). Pro polypeptidový řetězec kolagenu je charakteristické
vysoké zastoupení aminokyselin glycinu, prolinu a hydroxyprolinu, který není
přítomný v ostatních proteinových látkách běţně pouţívaných jako pojiva.
 Mléčné proteiny
Kasein je hlavním proteinem mléka. Tato bílkovina je fosfoproteinový komplex (α-, β-,
γ-, κ-kasein), který můţeme vysráţet okyselením odstředěného mléka. Fosfoprotein
obsahuje fosfoserinové zbytky, které váţí vápenaté kationty solnými můstky
(a tím stabilizují proteinovou strukturu), interagují s vodou a chrání hydrofobní
strukturu uvnitř proteinu. S kaseinovou sloţkou se odstraňuje i malé mnoţství
syrovátky, která obsahuje proteiny α-lactoalbumin a β-lactoglobulin. Tyto proteiny lze
precipitovat roztokem síranu amonného. Kasein a mléko nalezly uplatnění v oblasti
malířství hlavně jako pevné kliho-kaseinová media a výjimečně jako mléčná tempera
[4].
Charakterizace jednotlivých proteinových pojiv je zaloţena na rozdílech
v zastoupení daných aminokyselin (Tab. 1, str.19).
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Tab. 1: Aminokyselinové sloţení hydrolyzátu proteinů pouţívaných jako pojiva (vyjádřeno
v hmotnostních procentech) [4].
Aminokyselina
Glycin
Alanin
Valin
Leucin
Isoleucin
Prolin
Fenylalanin
Tyrosin
Serin
Threonin
Půlcystin
Methionin
Arginin
Histidin
Lysin
Asparagová kyselina
Glutamová kyselina
Hydroxyprolin

Ţivočišný klih
(ţelatina)
24,7
10,1
2,2
3,7
1,2
13,0
1,6
0,0
4,0
2,2
0,0
1,4
8,2
1,5
4,1
5,0
9,7
7,4

Vaječný bílek

Vaječný ţloutek

Kasein

3,6
6,3
8,3
10,3
6,2
4,5
5,2
1,4
5,8
3,7
1,9
1,2
6,8
2,4
8,0
10,5
13,9
0,0

3,5
5,6
6,4
9,2
5,1
4,5
3,9
2,8
9,1
5,6
1,9
2,3
5,5
2,4
5,7
11,5
15,0
0,0

1,7
2,7
7,2
9,0
6,0
13,2
5,1
5,5
4,0
2,7
0,0
2,3
4,0
3,6
6,7
6,1
20,2
0

Proteiny v nativním stavu obsahují poměrně velké mnoţství vody (1 g přibliţně
obsahuje 0,3-0,5 g vody). Jakmile je čerstvě připravená barva z bílkovinného materiálu
aplikována, dochází k rychlému vypařování vody, coţ způsobí, ţe molekuly proteinů mění
svoje původní uspořádaní a získávají nové fyzikální vlastnosti (např. sníţení rozpustnosti
ve vodě). V podstatě dochází k částečné denaturaci proteinu, jejíţ stupeň závisí na vlhkosti
v okolním prostředí (sezónní kolísání, den nebo noc), na teplotě a samozřejmě na druhu
proteinu.
Jako ostatní materiály, vyskytující se v malířských mediích, i proteiny podléhají
oxidačním a hydrolytickým reakcím. Tyto reakce zejména způsobují tmavnutí
proteinového materiálu a sniţují mechanickou stabilitu pojiva. Podrobně se proteinovými
medii a jejich změnám během stárnutí zabývá Karpowicz v práci [11], ze které jsou
vybrány následující poznatky.
Mechanismus oxidace vyţaduje přítomnost volných radikálů nebo fotosenzitivních
látek. V případě proteinů jsou fotosenzitivní některé postranní skupiny aminokyselin
zapojené do polypeptidového řetězce. Mezi aminokyseliny, které jsou citlivé na ozáření,
patří tryptofan, tyrosin, histidin a aminokyseliny s obsahem síry (cystein, cystin,
methionin). Příkladem je oxidace methioninu, kdy působením volných kyslíkatých
radikálů vzniká sulfoxid a disulfoxid (Obr. 1.4, str. 20). Pokud proteinový materiál
obsahuje malé mnoţství těchto aminokyselin v peptidových řetězcích, jeho citlivost
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k fotooxidaci je menší. V ţivočišném klihu jsou fotosensitivní aminokyseliny zastoupeny
jen velmi málo. Proto jsou tyto klihy relativně stabilnější neţ vaječné a kaseinové pojivo.
Další fotosenzitivní látkou jsou přírodní a umělé pigmenty, které dobře absorbují
ultrafialové a viditelné záření. Tato barviva obecně napomáhají stárnutí proteinů. Vliv
pigmentů na poškození proteinového media závisí na tom, jak jsou na molekulu proteinu
vázány a zdali jsou v blízkosti fotosenzitivních postranních skupin polypeptidového
řetězce. Přítomnost vody v proteinovém barevném mediu můţe vyvolat oxidační a štěpné
reakce peptidových řetězců.
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Obr 1.4: Oxidace aminokyseliny methioninu. [11]
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Obr. 1.5: Reakce lysinu s lipidovými produkty stárnutí. [11]
V purifikovaném proteinovém výtvarném mediu se vyskytují lipidy, buď jako
nečistoty nebo jako součást lipoproteinu (např. vaječný ţloutek obsahuje z 33% lipidy
s největším zastoupením fosfolipidů). Lipidy poskytují volné radikály a tím podporují
oxidační degradaci. Tento jev můţeme nalézt v proteinové tempeře, pokryté ochrannou
olejovou vrstvou nebo později v olejomalbě, kde se vaječný ţloutek, bílek, ţivočišný klih
a kasein pouţívaly jako příměsi. Oxidační reakcí lipidů zpravidla vznikají volné radikály
peroxidové (LOO•), alkoxidové (LO•) a lipidové (L•). Postranní řetězec lysinu reaguje
s lipidovým hydroxyperoxidem a sekundárními karbonyly (Obr. 1.5), které jsou výsledkem
oxidace lipidů. Těmito reakcemi vznikají iminy způsobující hnědnutí pojivové směsi
(bílkovinné medium+olej).
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2. Analytické metody v průzkumu starých výtvarných děl
Organický materiál v barevných směsích je vysoce komplexní (výskyt podobných
a opakujících se skupin polymerní struktury) a proto je nutné při stanovení přítomnosti
dané látky pouţít kombinaci dvou i více analytických metod. V současné době existuje
mnoho instrumentálních metod pro analýzu látek. Obecně jsou na ně kladeny následující
poţadavky [12]:
a) citlivost pro získání relevantních dat i z malých vzorků, jejichţ velikost
se pohybuje v jednotkách mili- a mikrogramů (mg, μg).
b) specifičnost a selektivita pro jednoznačnou identifikaci a kvantitativní
zhodnocení analyzované látky v komplexních směsích.
Vzhledem k velké hodnotě kulturního dědictví, musí být velikost odebraného vzorku
minimální v závislosti na pouţité analytické metodě.
Ideálním

východiskem

jsou

neinvazivní

analytické

metody,

jako

jsou

multispektrální zobrazovací techniky (v ultrafialovém a infračerveném světle), rentgenová
radiografie a tomografie, rentgenová fluorescence (XRF), protonem indukovaná
rentgenová a gama emise (PIXE, PIGE). Tyto metody slouţí k získání strukturních
informací povrchu zkoumaného materiálu. Pro podrobnější zkoumaní anorganických
a organických látek se přistupuje k invazivním (nedestruktivní a destruktivní) metodám
vůči uměleckému dílu. Tyto techniky vyţadují odběr souboru vzorků k zaznamenání
detailnějších informací, jako například ke stratigrafickému zkoumání a identifikaci
přítomných chemických látek. [13]
Ke zjišťování stratigrafie barevné vrstvy výtvarného díla se odebraný mikrovzorek
většinou archivuje zalitím do syntetické pryskyřice (epoxydové, polyesterové nebo
akrylová pryskyřice). Pro pozorování se pouţívá nejdříve optická mikroskopie v bílém
odraţeném světle a v dopadajícím UV záření, dále elektronová mikroskopie.
K zevrubné identifikaci pojiv se pouţívá infračervená mikrospektroskopie. Tyto metody
můţeme zařadit mezi analytické techniky nedestruktivní vůči vzorku. Naopak destruktivní
analýza vyţaduje nejen odběr vzorku, ale i jej nevratně spotřebovává. V dnešní době jsou
tyto metody neustále pouţívány, především díky své vysoké citlivosti při identifikaci.
Proto je nutné při identifikaci tímto postupem dobře zváţit a naplánovat přesný sled
analýzy. [14]
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2.1 Odběr vzorků
Vzorky, tedy spíše mikrovzorky se odebírají z povrchu malby nejčastěji v místě
poškození, kde restaurátor bude muset nejvíce zasahovat. Zároveň by měl vzorek být
dostatečně reprezentativní, coţ znamená, aby jeho sloţení bylo pokud moţno obrazem
sloţení celku. Jiţ předem musí být určeno, k jakému účelu bude průzkum prováděn.
Vzorky se z uměleckého objektu neodebírají jen tak nahodile. Kaţdý vzorek charakterizuje
pouze sloţení určitého bodu, plochy nebo hloubkového profilu. Odběr vzorků se běţně
provádí odloupnutím (odškrábnutím) pomocí malého mechanického skalpelu nebo
vzorkovací jehly. Dále je moţné pouţít u zvláště vzácných obrazů tenký vrtáček, kterým
se odvrtá vzorek a zachytí se na polymerním nebo skleněném vlákně potřeném tukem,
čímţ ale dochází k jeho kontaminaci. Tento způsob odběru je sice nevhodný pro některé
analytické metody, ale je „šetrný“. [6]
Moderní technikou odbírání vzorků je odběr pomocí laseru. Působením pulzního
laseru získáme vzorek ve formě par. Po napaření par na povrch podloţky, můţeme
například provést rentgenovou fluorescenční analýzu.
Všechny odebrané vzorky musí být řádně označeny a bezpečně uschovány, aby
nedošlo k jejich záměně, kontaminaci a poničení. Kaţdý materiálový průzkum musí být
předem jasný, jelikoţ vzorky jsou vzácné a další odběr většinou uţ není moţný.
2.2 Barevná vrstva malby
Důkladný průzkum příčného řezu malířskými vrstvami se provádí pomocí optické
mikroskopie ve viditelném a ultrafialovém záření, dále elektronovou mikroskopií. Toto
studium poskytuje informace o jednotlivých vrstvách díla. Jedná se o tzv. stratigrafii
barevné vrstvy. Tímto způsobem lze zjistit, zdali bylo dílo jiţ dříve restaurováno nebo
rozlišit přemalby oddělené ochrannými laky. Při zkoumání vzorku pomocí odraţeného
(viditelného) světla lze dobře a jasněji pozorovat barevnost jednotlivých vrstev (Obr 1.6,
str. 23).
Některé látky vystavené ultrafialovému záření (UV) lze přibliţně identifikovat dle
barevného odstínu luminiscence. Luminiscenční záření, které můţe být vyvoláno také
viditelným, rentgenovým a γ zářením vzniká při přechodu z vyššího elektronového stavu
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do základního popř. niţšího elektronového stavu. Toto sekundární záření je schopné
přetrvat i poté, co budící záření jiţ přestalo působit. Emitované záření, které svojí energií
spadá do viditelné oblasti spektra, se pro danou látku nachází v definované oblasti
o příslušné barvě. Na obrázku 1.7 je mikrovzorek sledovaný mikroskopem pomocí
UV záření. V tomto případě se jedná o fotoluminiscenci (fluorescence).
Vzorek barevné vrstvy je heterogenní a skládá se z organických a anorganických
látek, které se ve směsích ovlivňují. Výsledné luminiscenční odstíny jsou proto barevně
ovlivněny oběma sloţkami a přesnější identifikace je komplikovaná. V případě
organických látek, které obsahují chromoforové funkční skupiny v molekule (-N=N-, -CN,
>C=O atd.) nerozhoduje, jestli je fluoreskující látka v pevném stavu nebo roztoku [15].
Zhášecí efekt mají hlavně organické molekuly s volnými elektrony jako například radikály,
které se tvoří během stárnutí pojivového materiálu.

Obr. 1.6

Obr. 1.7

Obr. 1.8

Obrázky 1.6-8: Nábrus příčného řezu malbou zkoumaný pomocí odraţeného bílého světla (A),
dopadajícího UV světla (B) a snímání elektronovým mikroskopem (C). Obrázky byly převzaty
z práce [16].

V elektronovém mikroskopu je pro čtení stratigrafie uţitečný tzv. chemický
kontrast, kdy látky s vyšší atomovou/molekulovou hmotností absorbují více světla [16].
Touto metodou lze odlišit například anorganické pigmenty obsahující těţké prvky
od organických látek, které mají zvýšený počet lehkých atomů (C, N, O). Snímek
na obrázku 1.8 byl pořízen skenovací elektronovou mikroskopií (dále jen SEM). Při
zobrazovací metodě SEM se povrch ostřeluje paprskem elektronů, který je vychylován
sadou elektromagnetických cívek a řádkuje povrch preparátu [3]. Interakcí primárního
elektromagnetického záření s atomy povrchu vzorku dochází k emisi částic, mezi kterými
jsou i sekundární elektrony. Ty jsou jako signály zachytávány a zesilovány detektorem pro
vytvoření obrazu. Elektronová mikroskopie se zapojením analyzátoru rentgenových
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paprsků, které se při bombardování vzorku elektrony také tvoří, se vyuţívá k elementární
analýze. Charakteristické emisní rentgenové záření je typické pro jednotlivé prvky.
Mikroskopický průzkum příčného řezu malby se pouţívá při identifikování
pigmentů. Dle velikostí částic viditelných pomocí SEM lze rozlišit, zdali jsou pigmenty
přírodního nebo syntetického původu a také v jakých místech je pravděpodobný výskyt
organických látek [16]. S pouţitím dalších analýz lze určit postup, techniku malby a dílo
datovat.
2.3 Mikrochemické testy
Mikrochemické testy patří mezi destruktivní metody materiálového průzkumu
uměleckých děl. Slouţí k identifikaci pigmentů, druhu pojiva nebo ochranného laku malby.
K mikrochemickým zkouškám se přistupuje, jen pokud instrumentální optické metody
k stratigrafickému zkoumání nestačí. K provedení těchto analytických metod na „mokré
cestě“, je zapotřebí většího mnoţství vzorku (zhruba desetina gramu). Naopak
spektroskopické metody vyţadují pouze jen několik miligramů a méně[3].
K identifikaci organických pojiv se vyuţívají histochemické testy. Jsou zaloţené
na reakci daného pojiva s vhodnou vybarvovací látkou za vzniku barevných nebo
fluoreskujících komplexů. Histochemickými reakcemi lze analyzovat přímo vzorek
příčného řezu a současně pod mikroskopem pozorovat barevné změny. Tento způsob
umoţňuje

lokalizovat

daný

organický

materiál

v barevné

vrstvě.

Vybarvovací

(histochemické) testy se začaly pouţívat od 19. století. Nevýhodou těchto metod je velmi
nízká selektivita při identifikaci konkrétních druhů proteinových a olejových medií
(dle zdroje materiálu). Tabulka 2 (str. 25) shrnuje některé častěji pouţívané reakce pro
identifikaci organických látek.
Dříve se k určení organických polymerních látek pouţívaly také testy
na rozpustnost a tavitelnost. Jak uvádí Mills a White ve své knize [4], jiţ v polovině
19. století se k určení druhu vosku vyuţívalo stanovení charakteristického bodu tání. Dle
bodu tání lze také identifikovat různé pryskyřice. V tabulce 3 na následující straně jsou
uvedeny hodnoty teplot tání některých druhů pryskyřic a vosků. Obecně se při
materiálovém průzkumu barevné vrstvy nejprve zjišťuje orientačně rozpustnost a poté
se přistupuje k mikrochemickým testům nebo jiným analytickým metodám.
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Tab. 2: Pouţívané vybarvovací látky k histochemické analýze [3]
Organická látka
(analyt)

ninhydrin

Zabarvení produktu vybarvovací
reakce
tmavě modrá
ţlutá (prolin, hydroxyprolin)
fialová (ostatní aminokyseliny)

Oleje

sudanová čerň

modrá

Polysacharidy

roztok jód v jodidu draselném
bromkresolová červeň
(indikátor)

tmavě modrá

Vybarvovací látka (činidlo)
amidočerň

Bílkoviny

Pryskyřice

změna z červené na ţlutou

Tab. 3: Body tání přírodních pryskyřic a vosků [3, 5, 17]. (Rozmezí teplot začíná
hodnotou, kdy látka začne měknout aţ po její úplné roztavení.)
Pryskyřice
damara
mastix
měkké kopály
kalafuna
šelak

Bod tání (°C)
(90)100-180
95-120
110-190
70-150
100-120

Vosky
včelí vosk
parafín
vorvaňovina
lanolin
kandelinový vosk

Bod tání (°C)
62-70
50-75
40-50
38-43
64-70

Značné uplatnění při identifikaci proteinových medií mají imunologické metody.
Jak uvádí Doménech-Carbó [2], k analýze uměleckých prací se pouţívají zejména metody
imunofluorescenční

mikroskopie

(IFM),

většinou

kombinované

s

enzymovou

imunoanalýzou (ELISA).
Obecně jsou imunologické techniky zaloţeny na reakci protilátky s antigenem,
kdy po navázání vzniká komplex protilátka-antigen. Antigeny jsou buď makromolekulární
nebo nízkomolekulární (hapteny) látky. V obojím případě jsou to látky cizí ţivočišnému
imunitnímu systému, ve kterém vyvolávají tvorbu specifických protilátek. Antigeny ve své
molekule obsahují místa, antigenní determinaty (epitopy), specificky se váţící na danou
protilátku. Imunofluorescenční mikroskopie a enzymová imunoanalýza jsou metody
destruktivní vůči vzorku, ale na druhou stranu jsou vhodné pro rychlou a specifickou
detekci i velmi malých mnoţství proteinů [18].
Velkou výhodou IFM je moţnost jejího přímého vyuţití na příčném řezu
výtvarného díla, coţ umoţňuje lokalizovat dané proteinové pojivo nebo lak v barevné
vrstvě. Protilátky, které se ke specifické reakci s proteiny pouţijí, se značí fluorescenční
sloučeninou, která je schopna absorbovat UV záření a následně záření ve viditelné oblasti
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emitovat (fotoluminiscence). Kockaert a spol. [19] pouţili fluoresceinisothiokyanát jako
fluorescenční značení při detekci vaječného albuminu (ovalbuminu) ve vzorcích získaných
ze starověkých maleb a polychromií datovaných od 12. století aţ po 20. století.
Dále lze vyuţít při lokalizaci proteinu v příčném řezu také chemiluminiscenci
(dále jen CL). Tato metoda byla pouţita při studii vzorků získaných z renesanční malby
na dřevě [20]. Před CL imunochemickou identifikací proteinů v historickém vzorku vědci
nejprve vyhodnotili technické parametry metody na standardních vzorcích, které
obsahovaly navíc různé mnoţství pigmentů. Historický vzorek příčného řezu byl
inkubován nejdříve s primární protilátkou proti drůbeţímu vaječnému albuminu.
Po promytí vzorku fosfátovým pufrem byla k identifikaci pouţita další (sekundární)
protilátka proti králičímu IgG. Tato sekundární protilátka byla značená enzymem křenovou
peroxidásou. Následným přidáním substrátu (luminolu) proběhla enzymově katalyzovaná
reakce za tvorby fluorescenčního produktu.
Imunologická metoda ELISA má několik provedení. Můţe probíhat v roztoku,
coţ neumoţňuje metodu aplikovat přímo na příčný řez díla. Naopak výhodou při tomto
provedení je moţnost vyuţití extrakcí k vícestupňové analýze. Metodu ELISA lze provádět
i přímo na pevném vzorku barevné vrstvy. V tomto případě se protilátky váţí na proteiny
lokalizované v pevné matrici. Ve vzorku malby byly identifikovány proteiny vaječného
bílku pomocí nepřímé imunofluorescence, známé jako „sendvičová“ technika [19]. ELISA
je vysoce citlivá metoda a lze jí vyuţít pro identifikaci velmi malého mnoţství
specifických proteinů.
Imunologické metody mají uplatnění především v lékařské diagnostice a sérologii.
V oblasti materiálového průzkumu uměleckých děl se k těmto metodám přistupuje
výjimečně, z důvodu destruktivního charakteru. Na druhou stranu podstatnou výhodou
imunologických technik jsou nízké detekční limity v závislosti na provedení konkrétní
metody. Velké vyuţití našla imunoanalýza při studiu starého indiánského umění [21].
Ve vzorcích byla identifikována krev, kterou indiáni pouţívali jako pojivo tmavých
pigmentů. Nutné je dodat, ţe přítomnost pigmentů a degradovaného materiálu ovlivňuje
citlivost a specifičnost imunologických metod.
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3. Spektrální metody
Nejčastěji je vyuţívána spektrometrie, která umoţňuje kvalitativní a kvantitativní
analýzu. Všechny spektrální metody jsou zaloţené na interakci elektromagnetického záření
(fotonů) s atomy, molekuly, ionty nebo radikály. Při této interakci dochází ke změně jejich
energetického stavu. Pokud atom (molekula) absorbuje elektromagnetické kvantum
o určité energii, dojde k přechodu elektronů do vyšších atomových (molekulových)
orbitalů. Excitované elektrony se spontánně nebo stimulovaně po čase zpět navracejí
na původní orbitaly. Při návratu elektronů na základní nebo niţší energetické hladiny
elektrony emitují záření, které svojí energií spadá do určité oblasti elektromagnetického
spektra.
Spektra atomů se od spekter molekul značně liší. V atomu, který je vystaven
elektromagnetickému záření, dochází k podstatně menšímu počtu elektronových přechodů
neţ v případě molekul. Energetické změny v atomech se zaznamenávají jako čárová
spektra. Molekulová spektra jsou tvořena velkým počtem elektronových přechodů
(vibračních a rotačních), které se od sebe liší jen velmi malými energetickými rozdíly
a proto jsou molekulová spektra pásová.
Z experimentálního hlediska jsou jednotlivé spektrometrické metody značně
odlišné, ale přístrojová technika pro spektrální analýzu se skládá z několika základních
částí společných pro všechny metody. Nejčastěji v uvedeném pořadí to jsou: zdroj záření,
pomocná
(filtry

a

optika

(čočky,

zrcadla)

monochromátory),

usměrňující

zařízení

pro

tok

umístění

záření,

disperzní

vzorku,

detektor

soustava
záření

a vyhodnocovací/zobrazovací zařízení [22]. Tyto části jsou v přístrojích specificky
uspořádány dle typu spektrometrie.
V oblasti materiálového průzkumu starých výtvarných děl se uplatňují metody
atomová emisní spektroskopie (AES), atomová absorpční spektrometrie (AAS) a atomová
fluorescenční spektrometrie (AFS). Atomová spektrometrie se zejména vyuţívá při
identifikaci anorganických pigmentů.
Pojivový materiál a laky jsou sloţité organické sloučeniny a k identifikaci jejich
přítomnosti atomová spektrometrie nestačí. Elementární analýzou můţeme pouze prokázat,
ţe vzorek obsahuje organickou látku na základě přítomnosti uhlíku a dalších organických
prvků.

Konkrétní

organickou

sloučeninu

lze

identifikovat

pomocí

molekulové
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spektrometrie, která poskytuje informace o přítomnosti typických skupin v molekule
sledované látky. Jelikoţ předmětem této práce jsou právě organické látky, v dalších
odstavcích této kapitoly se zaměřím pouze na molekulovou spektrometrii.
3.1 Spektroskopické metody v ultrafialové a viditelné oblasti spektra
Předmětem těchto metod je měření a interpretace změn elektronových stavů
molekuly po absorpci ultrafialového (10-400 nm) a viditelného záření (400-760 nm). Obor
ultrafialového a viditelného záření (v odborné literatuře se většinou uvádí ve zkratce
UV-VIS záření) bývá také nazýván oblastí elektronových spekter. Absorpcí UV-VIS záření
dochází k excitaci elektronového systému, resp. valenčních elektronů atomu či molekuly
[15]. Ultrafialová oblast spektra se rozděluje na oblast vzdáleného UV záření (10-200 nm)
a na oblast blízkého UV záření (200-400 nm). Ultrafialové záření ve vzdálené oblasti
je absorbováno vzdušným kyslíkem a dalšími látkami, a proto se málo vyuţívá.
Mezi molekulovými orbitaly dochází k elektronovým přechodům, které jsou
charakteristické pro různé anorganické a organické látky. Jsou známé tři druhy přechodů
mezi elektronovými hladinami. Přechod σ→σ* (elektrony přecházejí z vazebné hladiny
na antivazebnou, které se označují hvězdičkou) je energeticky nejnáročnější a k absorpci
dochází většinou ve vakuové ultrafialové oblasti. Tyto přechody můţeme nalézt u všech
molekul, ale vyuţívají se analyticky jen málo. Dalším typem jsou přechody z elektronové
hladiny nevazebné n na hladinu σ* (n→σ*) nebo na antivazebnou π* (n→π*). Tyto
přechody se vyskytují u nasycených a nenasycených organických látek s volnými
elektronovými páry. Analyticky nejvyuţívanější je přechod z nevazebné elektronové
hladiny π na antivazebnou π* (π→π*). Tento přechod je typický pro nenasycené skupiny
(chromofory) v organických látkách, které obsahují π-systémy. Pokud se v molekule
vyskytuje konjugace dvojných vazeb, absorpční pásy přechodů π→π* se posouvají
k větším vlnovým délkám (bathochromní posun), často aţ do VIS a zároveň vzrůstá
intenzita absorpce. Na vzhled spektra má vliv například substituce molekuly skupinami,
jako -OH, -Cl, -Br apod. (způsobují bathochromní posun). Dále ovlivňují spektrum polární
rozpouštědla a to hlavně v případě polárních sloučenin. Jejich vlivem dochází ke ztrátě
jemné struktury spektra.
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Obecně se při aplikaci spektrálních metod studuje poloha a intenzita
charakteristických pásů na ose vlnových délek. Kvantitativní analýza je zaloţena
na platnosti Lambertova-Beerova zákona. Je omezen jen na zředěné čisté roztoky
neinteragujících látek o koncentracích zpravidla menších neţ 0,01 mol/l [22]. Proto
se k vyhodnocení údajů mezi absorbancí a koncentrací vyuţívá standardních kalibračních
metod
Optické

metody

v UV-VIS

oblasti

jsou

často

nazývané

jako

metody

spektrofotometrické, jelikoţ umoţňují měřit koncentraci určité látky na základě její
interakce se světlem. K interpretaci výsledků se vyuţívají absorpční a emisní spektra.
Absorpční spektrometrií byly zkoumány [25] rostlinné pryskyřice jako je damara,
mastix nebo měkké kopály tvořené triterpenoidní strukturou. Během stárnutí dochází
k postupné degradaci materiálu, coţ se hlavně projevuje nárůstem počtu karbonylových
funkčních skupin. Degradační proces pryskyřičného materiálu je podpořen působením
okolního prostředí (přístup kyslíku, vlhkost, teplota). Důsledkem je sniţování intenzity
charakteristického absorpčního maxima pro karbonylovou skupinu (>C=O, λmax = 280 nm)
v závislosti na hloubce vrstvy (ochranné vrstvy malby).
Pro citlivější analýzu a vyhodnocení absorpčních spekter se pouţívá derivační
UV-VIS spektrometrie, při které se vypočítá první nebo druhá derivace absorpčních pásů.
Druhou derivací absorpční křivky lze rozlišit překrývající se absorpční pásy (rozlišení
i drobných změn v původním spektru) [23]. Byla pouţita i čtvrtá derivace UV-VIS spektra.
Touto technikou byla stanovena řada syntetických organických pigmentů a byl „odstíněn“
vliv akrylových a olejových medií [24].
K identifikaci organických pojiv a ochranných laků pomocí UV-VIS záření
se častěji vyuţívá emisní (fluorescenční) spektrometrie, která umoţňuje nedestruktivní,
ale dokonce i neinvazivní provedení. Při analýze rozpuštěného vzorku jsou jako zdroje
ultrafialového záření pouţívány rtuťové nebo xenonové výbojky. V současnosti se také
vyuţívají výkonné lasery, které vysílají velice intenzivní světelné pulsy soustředěné
zaostřovací čočkou na vzorek v pevném stavu o rozměrech 1-100 μm [2, 23]. Zdrojem
viditelného záření a záření z blízké infračervené oblasti spektra (viz kapitola 3.2. str. 32)
jsou ţárovky se ţhavenou wolframovou spirálou plněné inertním plynem. Při fluorescenční
spektrometrii se emitované záření nejčastěji měří kolmo k záření excitujícímu. Na obrázku
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1.9 je znázorněná komůrka spektrofotometru upravená ke snímání fluorescence pevných
látek.

Obr. 1.9: Komůrka spektrofotofluorimetru k měření fluorescence pevných vzorků. 1-excitační
záření, 2-pevný vzorek, 3-zrcadlo, 4-fluorescenční záření. [15]

Fluorescenční analýza nachází široké uplatnění při studiu proteinových pojiv
a laků. Fluorescence proteinových látek je nejvíce způsobena přítomností aminokyseliny
tyrosinu, tryptofanu a degradačních produktů, které vznikají během stárnutí. Hlavními
ukazateli při identifikaci vaječných a klihových pojiv je rozdílné zastoupení aminokyselin
s fluoreskujícím postranním řetězcem Ve vejci je přítomen tyrosin i tryptofan. Ţivočišný
klih je tvořen kolagenem, který obsahuje tyrosin, ale tryptofan nikoliv. Z tohoto důvodu
vaječná pojiva vykazují intenzivnější fluorescenci, neţ klihy.
Ve studii [26] Nevin a další pouţili hned několik zajímavých instrumentálních
metod fluorescenční analýzy. Pomocí různých typů laserů v pulzním reţimu o vlnové délce
248, 355, 337 a 405 nm identifikovali v malbách bílkovinné látky jako kasein, ţivočišný
klih a vaječné proteiny. Jedna z pouţitých metod byla celková emisní spektroskopie. Je to
poměrně zdlouhavá metoda, ale poskytuje dobré informace o charakteristických emisních
a excitačních profilech fluorescenčních látek. Při celkové emisní spektroskopii se vynáší
závislost mezi vlnovou délkou excitujícího záření, vlnovou délkou emitovaného záření
a intenzitou fluorescence. Dále byla pouţita metoda fluorescenční spektroskopie
s časovým rozlišením. V tomto případě byly hodnoty doby trvání fluorescence
(nanosekundy) vynášeny do grafu jako funkce vlnové délky emitovaného záření. Laserem
vyvolaná fluorescence byla vhodně doplněna technikou, která poskytla prostorové
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zobrazení luminiscenčního záření po dobu jeho existence. Tato metoda je neinvazivní
a celé zařízení je přenosné, coţ je velkou výhodou při materiálovém zkoumání nástěnných
maleb. Pro zobrazení fluorescenčního záření se pouţívají CCD kamery (z angl.
„Charge-coupled device“). Pomocí CCD kamery byly zachyceny prostorové mapy
fluorescence a efektivní doba fluorescence přítomného materiálu. Vzorky pouţité ve studii
[26] byly připraveny na skleněné destičky a po čtyřech měsících se přistoupilo k jejich
zkoumání. Vzniklé degradační produkty způsobovaly změny ve fluorescenčních spektrech
proteinových pojiv. Převáţně došlo k posunům k vyšším vlnovým délkám. Pouţité metody
jsou vhodné pro rozlišení vaječného a klihového media. Vaječný bílek při excitaci o vlnové
délce 248 nm vykazuje zvláště dominantní emisi způsobenou přítomností aminokyseliny
tryptofan. U vaječného ţloutku způsobují hlavní příspěvek k emisi fotooxidované
aminokyseliny a zesítěné mastné kyseliny. Emise degradačních produktů, vzniklých
stárnutím téměř úplně překrývá emisi aminokyselin tryptofanu a tyrosinu.
Mikrospektrofluorometrická analýza byla pouţita při sledování změn způsobených
světelným stárnutím [27]. Sledovaná pojiva (ţivočišný klih, celé vejce, mléko a lněný olej)
byla různě kombinována s pigmenty. Připravené vzorky byly umístěny na 600 hodin pod
xenonovou lampu, která vysílala záření o vlnové délce větší neţ 280 nm. K měření
Matteini a spol. [27] pouţili epifluorescenční mikroskop vybavený vysokotlakou rtuťovou
lampou. Fluorescenční signál byl snímán z plochy vzorku o rozměru 500 μm2. Stárnutí
pojivového materiálu v barevné vrstvě, je ovlivněno pigmenty a to v závislosti na jejich
druhu. Z fluorescenčních spekter bylo dále zjištěno, ţe se během světelného stárnutí
absorpční maximum pro lněný olej posouvá k větším vlnovým délkám nejméně.
Degradační změna vaječného a klihového pojiva se projevuje větší změnou spektra. Během
jejich stárnutí došlo k posunu absorpčního maxima k vyšším vlnovým délkám aţ o 10 nm.
Z těchto výsledků můţeme usoudit, ţe olejová media jsou stabilnější.
Problémem při interpretaci absorpčních a fluorescenčních spekter je malá
koncentrace sledované látky ve vzorku a často i interakce pojiv a laků s barevnými
pigmenty a degradačními produkty [28], které mohou měnit charakter fluorescenčních
spekter nebo fluorescenci zcela zhášet.
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3.2 Spektroskopie v infračervené oblasti spektra
Principem infračervené (IČ) spektrometrie je absorpce infračerveného záření,
při které se mění vibrační a rotační energetické stavy molekuly při současné změně
dipólového momentu [6]. Infračervenými spektry se sledují vibrační, rotační a rotačněvibrační pohyby molekul. Vibrace se rozdělují podle toho, jestli se mění délka nebo úhel
vazby mezi atomy. Pokud se mění délka vazby, jedná se o vibrace valenční. Při změně úhlu
vazby se vibrace nazývá deformační. Tyto vibrace mohou být dále symetrické nebo
asymetrické, s ohledem na prvky symetrie.
Infračervené záření je pro nás neviditelné a nachází se v elektromagnetickém
spektru v rozsahu vlnových délek od 760 nm do 1000 μm. Jelikoţ se spektra interpretují
především jako závislost absorbance nebo transmitancea na vlnočtu, uvádí se energetická
rozmezí IČ záření převáţně v reciprokých centimetrech (13 158 – 10 cm-1). Přechody mezi
vibračními stavy (fundamentální vibrace) molekul se ve spektru vyskytují v oblasti mezi
cca 4000 a 10 cm-1.
Oblast IČ záření se obecně rozděluje na:
 blízkou (13 158-4000 cm-1) způsobuje méně pravděpodobné vibrační přechody
(kombinační přechody a svrchní tóny);
 střední (4000-200 cm-1), která poskytuje informace o funkčních skupinách
(charakteristické pásy ve spektrech), oblast vibračních pohybů;
 vzdálenou (200-10 cm-1), vhodnou pro identifikaci organických a anorganických
sloučenin obsahujících těţké atomy.
Infračervenou spektroskopií lze ve spektrech rozlišit jednotlivé absorpční pásy
a v závislosti na jejich poloze na ose vlnočtů některé z nich přiřadit k určitým funkčním
skupinám v molekule. Absorpční oblast v intervalu 4000 – 1500 cm-1 je vhodná pro
identifikaci funkčních skupin (např. –OH, C=O, N-H, CH3 aj.). Pásy v oblasti 1500 – 400
cm-1se nazývají oblastí „otisku palce“ (fingerprint region). Pomocí vyhledávacích
programů a digitalizovaných knihoven infračervených spekter je moţné identifikovat
neznámou analyzovanou látku

a

Transmitance (T) je další veličina, která hodnotí absorpci zářivé energie. Většinou se udává v procentech
a je dána poměrem zářivého toku vycházejícího z absorbujícího prostředí k původnímu zářivému toku.
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To, jak bude vypadat dané spektrum, ovlivňuje fyzikální stav vzorku. V případě
plynného vzorku se ve spektru objevuje jemná rotační struktura absorpčních pásů. Pokud
je koncentrace zkoumané látky malá, je nutné pouţít kyvetu s mnohonásobnou vnitřní
reflexí o dráze paprsku desítek a více metrů.
Kapalné vzorky jsou připravované jako roztoky s rozpouštědlem, které musí
splňovat určité poţadavky - nesmí nijak výrazně ovlivňovat strukturu rozpuštěné látky,
naopak musí mít dostatečnou optickou propustnost a ve zkoumaném rozsahu vlnových
délek nesmí reagovat se vzorkem. [23]
Pevné

vzorky

rozpustné

v běţně

pouţívaných

rozpouštědlech,

jako

tetrachlormethan (CCl4) nebo chloroform (CHCl3), se mohou připravit k měření ve formě
tenkých filmů po odpaření roztoku. Pokud pevný vzorek, který je k dispozici, není
rozpustný v daných rozpouštědlech, přistupuje se k metodě vyuţívající nejčastěji vyţíhaný
bromid draselný (KBr), nebo také KCl, dále CsBr atd. Tuhý vzorek se rozemele
s bromidem a na speciálních lisech ve vakuu se práškovitá směs soli a vzorku vylisuje do
tenké průhledné tablety o tloušťce 1 mm. Nevýhodou této přípravy vzorků je její časová
náročnost a sníţená kvalita získaných spekter díky zrnitosti materiálu. Další moţností
je vytvořit suspenzi pevného vzorku s parafinovým olejem (tzv. nujol) mezi dvěmi
skleněnými destičkami. [29, 30]
Při měření vzorků o velmi malé hmotnosti nebo ploše (aţ 5 μm2) se záření
ze zdroje fokusuje na vzorek pomocí zrcadel. Musí se vzít v úvahu případný tepelný efekt
v místě ozáření vzorku, aby nedocházelo k jeho ohřevu a zničení. Z tohoto důvodu se při
zkoumání menších ploch umísťuje systém fokusujících zrcadel aţ za monochromátor.
Takto uspořádaná optika (infračervený mikroskop) umoţňuje měřit vzorky při větším
zmenšení plochy. [15, 29]
Existují dvě základní techniky pro měření infračervených spekter. První technikou
je transmisní měření, kdy se k vyhodnocení spektra snímají paprsky prošlé zkoumaným
prostředím. Dalším způsobem jsou odrazová (reflexní, reflektanční) měření, která
se vyuţívají při studiu pevných (laky, lepidla, atd.) nebo pastovitých a olejových vzorků.
Mezi reflektanční techniky patří spekulární (zrcadlová) reflektance, která je zaloţená
na měření změny intenzity záření odraţeného od lesklé podloţky, na které je umístěn nebo
nanesen vzorek. Dále mezi reflexní metody řadíme difúzní reflektanci, vhodnou zejména
pro analýzu práškových vzorků. Při této technice se infračervené záření přivádí
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na práškový vzorek a k měření se snímá rozptýlená část infračerveného záření (v literatuře
je tato metoda známá jako DRIFT). Dalším postupem jsou reflexní měření pomocí zařízení
ATR (z angl „Attenuated total reflection“). Reflexní zařízení ATR je krystal většinou
ve tvaru lichoběţníkového hranolu. Krystaly ATR se vyrábějí např. ze ZnSe, AgCl,
Si a hlavně z Ge [31, 32, 33]. Měřený vzorek je v dokonalém kontaktu s krystalem.
Paprsek infračerveného záření prochází hranolem pod daným úhlem na povrch materiálu,
kde proniká v malé míře za reflektující plochu (Obr. 1.10). K úplnému odrazu záření
dochází na fázovém rozhraní mezi krystalem ATR a měřeným vzorkem. Hloubka průniku
měřeným vzorkem se zvětšuje s vlnovou délkou a závisí na velikosti indexu lomu
pouţitého hranolu a samotného vzorku. Pokud měřený vzorek absorbuje záření o určité
frekvenci, pak tato sloţka bude v totálně odraţeném světle zeslabena. Penetrační hloubka
záření do povrchu vzorku je řádově 1 μm. [15, 31]

Obr. 1.10: Totálně reflektující hranol pro zařízení ATR. [15]

V současnosti má nejčastější vyuţití infračervená spektroskopie s Fourierovou
transformací (dále jen FTIR). Fourierova transformace je matematický postup, který
je vhodný pro vyhodnocení signálů získaných při interferenci paprsků do tzv.
interferogramu. Interferenční spektra jsou následně převedena na konvenční infračervená
absorpční

spektra.

FTIR

spektrofotometrie

je

nedestruktivní

metoda

pracující

s nanogramovými vzorky a v současnosti se významně prosazuje při průzkumu starých
uměleckých děl [34]. Základem FTIR spektrometru je interferometr nejčastěji
Michelsonova typu, který je spojen s citlivým IČ detektorem (Obr. 1.11, str. 35). Součástí
FTIR spektrometrů bývá zařízení ATR. Velmi často se infračervená spektrometrie
kombinuje s mikroskopií, která poskytuje trojrozměrné rozlišení vzorků o ploše
20-100 μm2.
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Pouţití ATR zobrazovacího zařízení při analýze příčných řezů odebraných
z uměleckého díla bylo prozkoumáno teprve nedávno [32]. ATR-FTIR zobrazovací
technika můţe být automatizovaná a dokáţe snímat dobrá data z plochy o rozsahu několik
desítek mikrometrů čtverečních. ATR-FTIR mikroskopie umoţňuje studovat chemické
sloţení i ve spodních vrstvách příčného řezu o tloušťce 10 μm a méně. Pro tato měření
se vzorky zalévají, buď do polyesterové, nebo do akrylové pryskyřice a následně se leští
pomocí speciální tkaniny.

Obr. 1.11: Schéma interferometrického IČ spektrometru.[15, 30]

Meilunas a spol. [34] pouţili FTIR spektrometrii k porovnání barevných vzorků,
připravených mezi lety 1929-1933, se vzorky připravenými z čerstvého media. Příklad
infračerveného spektra těchto látek je znázorněn na obrázku na následující straně
(Obr. 1.12, str. 36), kde jsou jasně viditelné změny spekter v průběhu stárnutí.
Mikrogramová mnoţství přirozeně stárnoucích vzorků byla lisovaná s dvacetinásobným
přebytkem KBr. Následně byly nařezány 1 mm tenké filmy, které byly pouţity k měření.
Ve spektrech olejů můţeme sledovat charakteristické pásy v oblasti mezi 3050
a 2800 cm-1, které přiřazujeme valenční vibraci vazby C-H. Jednotlivé typy C-H vazeb,
které se vyskytují v olejích (cis >C=CH-, -CH2- a -CH3 skupiny), lze od sebe v IČ spektru
dobře odlišit. Dále můţeme v uvedených IČ spektrech nalézt absorpce pro valenční vibrace
karbonylové skupiny přibliţně kolem oblasti 1750 cm-1. Absorpce při 1239, 1170 a 1101
cm-1 jsou způsobeny přítomností esterových vazeb.
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Obr. 1.12: Spektra získaná FTIR spektrometrií. [34] (A) Spektrum povrchového filmu ze surového
lněného oleje před a po vystavení 120°C, (B) spektrum vzorku se zhuštěným olejem před i po
působení 120°C, (C) spektrum přirozeně stárnoucího materiálu připraveného v letech 1929-1933.
Detailní spektra v A-C znázorňují změny v rozšíření píků charakterizujících karbonylovou skupinu.

Proteiny lze pomocí infračervené spektrometrie identifikovat dle absorpcí
amidových skupin v literatuře označované jako amid I, II a III (Obr. 1.13, str. 37). Pásy pro
amid I se nacházejí při ~1650 cm-1, pro amid II při ~1550 cm-1 a při ~1240 cm-1 pro amid
III [35]. Pomocí těchto absorpčních pásů (amid I-III) je moţné určit zastoupení různých
typů sekundárního uspořádání proteinu. Toto stanovení se provádí na základě přesné
pozice pásů, která závisí na tom, je-li peptidová vazba součástí určité sekundární struktury.
Infračervená spektroskopie k objasnění sekundárního uspořádání vyuţívá zejména vibrace
v pásech amid I a amid II. Dále se ve spektru proteinů objevují valenční vibrace N-H
skupin zapojených do systému vodíkových vazeb (široké maximum v oblasti 3300 cm-1).
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Obr. 1.13: Normální vibrace atomů tvořících peptidovou vazbu proteinů. [36]

V posledních
mikrospektroskopie

letech

se

v několika

s infračerveným

laboratořích

synchrotronovým

k analýze
zářením

také
a

pouţívá

Fourierovou

transformací (SR-FTIR). Tuto metodu například vyuţili Salvadó a spol. [37] k identifikaci
pojivových medií, konkrétně vysýchavého oleje s přídavkem vaječného pojiva, přítomných
ve středověkých oltářních obrazech. Výhodou metody je vyšší odstup signálu od šumu
a
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prostorové
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díky
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Mikrospektroskopická technika SR-FTIR je nedestruktivní metoda, která umoţňuje snímat
signály přímo z povrchu uměleckého objektu. Nevýhodou je nadměrná velikost zdroje
synchrotronového zařízení a nutnost umělecké předměty k analýze přepravovat
na specializovaná pracoviště.

3.3 Ramanova spektroskopie
Pokud je vzorek vystaven elektromagnetickému záření z UV-VIS a blízké
IČ oblasti spektra, dochází k rozptylu tohoto záření všemi směry. Po ozáření se molekula
sama stává zdrojem záření se stejnou frekvencí (v) jako primární záření (elastický neboli
Rayleighův rozptyl). Kromě elastického rozptylu dochází také k neelastickému rozptýlení,
tzv. Ramanovu rozptylu, který vzniká interakcí záření se proměnným elektrickým polem
vibrující molekuly. Ve spektru se pak vedle linie odpovídající Rayleighovu rozptylu objeví
také linie při niţších frekvencí (tzv. Stokesovy linie) a linie při vyšších frekvencích
(tzv. anti-Stokesovy linie). Ramanovými spektry se sledují vibrační, rotační a rotačněvibrační pohyby molekul jako u spekter infračervených. Posuny frekvencí u stokesovských
a anti-stokesovských linií pak podávají analytickou informaci o rozdílech vibračních hladin
měřené molekuly. Ke vzniku Ramanova rozptylu je nezbytně nutné, aby při vibraci
docházelo ke změně polarizovatelnosti (α) molekul. Polarizovatelnost je mírou snadnosti,
s jakou se vychylují negativní náboje působením elektrického pole [15].
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Informační schopnost metod, zaloţených na měření Ramanova rozptylu
je přibliţně stejná jako u IČ spektroskopie. Jako excitující zdroje se v současnosti nejvíce
vyuţívají výkonné, intenzívní lasery, které umoţňují analyzovat i velmi malé vzorky jak
v kapalném stavu (menší neţ 0,05 μl), tak v pevné formě (v μg aţ mg). Rozsah vlnočtů při
měření Ramanova rozptylu je přibliţně mezi 50-4000 cm-1. Při měření pevného vzorku
(ve formě prášku) je vhodné transmisní nebo reflexní uspořádání. Rozptýlené Ramanovo
záření ze vzorku dopadá na štěrbinu monochromátoru a následně prochází k registračnímu
zařízení. Rozptýlené Rayleighovo záření je mnohem intenzivnější neţ studované
Ramanovo záření. V případě pevného vzorku můţe být intenzita Ramanova záření
aţ 10-8 krát menší. Komerční spektrometry jsou vybaveny monochromátorem, který
obsahuje mříţku s mnoţstvím vrypů na povrchu a rozkládá dopadající světlo dle vlnové
délky. Při měření Ramanových spekter je nutné, aby mříţka měla 1200-1800 vrypů
na 1 mm (větší rozlišovací schopnost). Komerčně se uţívá dvojitý a někdy aţ trojitý
monochromátor pro účinnější odstranění vysoce intenzivního Rayleighova záření.
K analýze přírodních organických materiálů přítomných ve starých malbách byla
vyuţita nedestruktivní metoda mikroanalýzy Ramanovou spektroskopií [38, 39].
Spektrometr byl vybaven polovodičovým laserem (diodou), jehoţ paprsek byl fokusován
na zrnka různých pojiv. V tomto případě měl zdroj záření vlnovou délku 780 nm.
Spektrometr byl vybaven objektivem o zvětšení: 5x, 20x, 50x a 80x. Takové zvětšení
poskytuje prostorové rozlišení aţ 1 μm2. Interference způsobená fluorescenčním pozadím
byla minimalizováno pouţitím laseru, který vysílal záření z blízké infračervené oblasti
(čím delší vlnová délka, tím menší intenzita fluorescence). Aby měl signál při vyšších
vlnových délkách dostatečně vhodný odstup od šumu (v literatuře označované jako poměr
S/N z angl. „signal-to-noise ratio), musela být prodlouţena integrační doba měření. Takto
provedenou Ramanovou spektroskopií byla vyhodnocena spektra bílkovinných pojiv,
různých druhů vosků, vysýchavých olejů a také polysacharidových pojiv. Spektra několika
studovaných proteinových pojiv jsou znázorněna na následující straně (Obr. 1.14).
Ostrý pík (~ 1000 cm-1) pozorovaný ve spektrech pro albumin, kasein a ţelatinu
je charakteristický pro aromatický kruh, který je přítomný v postranním řetězci
aminokyseliny fenylalaninu. Přírodní pryskyřice lze rozlišit dle pásů v rozmezí
1800-1600 cm-1, které jsou typické pro vibrace dvojných vazeb (C=C). Polysacharidová
pojiva lze Ramanovou spektrometrií dobře odlišit od ostatních pojivových materiálů,
38

protoţe oblast mezi 1800 a 1500 cm-1 nevykazuje ţádné intenzivní píky (polysacharidy
neobsahují C=C vazbu). Celkem bylo pomocí Ramanovy spektroskopie zkoumáno 26
modelových vzorků přírodních organických pojiv a laků. Získané hodnoty vibračních pásů
charakteristických pro tyto látky byly zaznamenány a dle nich následně identifikovány
pouţité materiály ve středověkém iluminovaném rukopisu z 15. století [38].

Obr. 1.14: Ramanova spektra proteinových pojiv v oblasti vlnových délek 1800–200 cm-1
(a) albumin, (b) kasein, (c) ţelatina, (d) vyzí klih, (e) rybí klih. [39]

Při měření Ramanovou spektrometrií se také často pouţívá metoda Fourierovy
transformace. Vandenabeele a spol. [40] FT-Ramanovu spektroskopii aplikovali
při identifikaci organických a anorganických pigmentů. Při měření byl zdroj excitujícího
záření, výkonný laser (Nd:YAGb při λ=1064 nm), přímo spojen s optickou sondou,
kde excitující vlákno mělo průměr 100 μm. Paprsek byl soustředěn skrz lak obrazu,
coţ následně umoţnilo lepší analýzu pigmentů přítomných ve spodních vrstvách.
Na obrázku 1.15 (str. 40) je schématicky znázorněná optická (vláknová) sonda vyuţívaná
při nedestruktivní průzkumu barevné vrstvy pomocí FT-mikro-Ramanovy spektroskopie.
Mikroskopickou sondou se přivádí paprsek kolmo na studovaný objekt. Tato metoda
b

Nd:YAG (Y3Al5O12) polykrystalický laser, kde aktivním materiálem je Yttrium Aluminium Granátu
s obsahem Neodymu mezi 1,1-4,8 % [41].
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umoţňuje studovat velké objekty bez odběru vzorku. Standardně se vzorek odebírá z díla
jemným odbrušováním a pomocí vatového tampónu se přenáší na mikroskopické sklíčko,
kde je vystaven laserovému paprsku. Častěji se mikrovzorek zalévá do průhledné
pryskyřice. V tomto provedení lze Ramanovou spektroskopií zkoumat jednotlivé vrstvy
vzorku.

Obr. 1.15: Schéma sondy s vláknovou optikou [40]; C - kondenzor, L - čočka (objektiv),
M - zrcadlo, Filtr 1 - pásmový filtr, Filtr 2 - dálkový filtr.

3.4 Magnetická rezonanční spektroskopie
Metodami magnetické rezonační spektroskopie se měří spektra, která vznikají
rozštěpením energetických hladin v magnetickém poli. Ve spektrech nukleární magnetické
rezonance (NMR) se projevují magnetické momenty jaderných spinů a ve spektrech
elektronové paramagnetické rezonance (EPR) magnetické momenty elektronových spinů
[15]. Magnetická rezonance je tedy jev, který souvisí s magnetickými vlastnostmi
atomových jader a elektronů.
Při nukleární (jaderné) magnetické rezonanci (dále jen NMR) dochází v silném
magnetickém poli za působení radiofrekvenčních vln (záření o frekvenci > 100 MHz)
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k energetickým změnám těchto jaderných spinů. Základní stavební částice jádra rotují
kolem vlastní osy a mají tedy určitý vlastní moment hybnosti tzv. spin, díky němuţ můţe
celé atomové jádro také získat určitý magnetický moment. Rotující jádro kolem sebe
vytváří magnetické pole a po vloţení do stálého (silného) magnetického pole se rotační osy
jádra uspořádají podle směru vnějšího magnetického pole. Pokud částice (jádro) absorbuje
elektromagnetické záření o přesně dané energii, dochází k tzv. rezonanci – změně orientace
spinu. (Například jádro izotopu vodíku 1H absorbuje elektromagnetické záření o frekvenci
60 MHz při hodnotě magnetické indukce 1,4095 T) Elektromagnetické záření se k částici
přivádí tak, aby jeho magnetická sloţka byla kolmo k vnějšímu magnetickému poli.[6, 29]
Metody nukleární magnetické rezonance lze pouţít při měření jader, která obsahují
lichý počet protonů, neutronů nebo obou typů částic a jejich jaderný spin je nenulový.
Z běţných nuklidů spadají do této skupiny izotopy jako 1H,
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F atd., které nemají

spárované spiny. Pro měření NMR je také důleţité zastoupení daných izotopů v přírodě.
Obvykle se spektra měří tak, ţe při stabilní frekvenci radiofrekvenčního pole (>100 MHz)
se postupně mění indukce stacionárního magnetického pole. Měřením se sleduje změna
napětí v radiofrekvenčním okruhu (absorpce energie z radiofrekvenčního okruhu)
v závislosti na indukci magnetického pole. Měřené hodnoty rezonančních frekvencí
se vztahují ke standardu, kterým je v případě izotopu 1H tetramethylsilan (TMS). Poloha
pásů se pak popisuje pomocí relativních posunů vůči tomuto standardu (v řádu ppm).
Nejčastěji se poţívají k identifikaci 1H a 13C NMR spektra.
Při měření spekter s vysokým rozlišením se detekují pásy, jejichţ spektrální šířka
je většinou menší neţ 0,4 Hz. Proto je nutné pracovat s magnetickým polem o vysoké
homogenitě, čehoţ se dosáhne přidáním korekčních cívek na pólové nástavce magnetu
nebo jsou cívky uloţeny v sondě pro snímání signálu [15]. Dalšího zvýšení homogenity
magnetického pole se dosahuje rotací vzorku kolem osy, která je kolmá na směr
stacionárního magnetického pole. Magnety pouţívané v současném výzkumu mají hodnoty
magnetické indukce mezi 7 aţ 20 T. Metodami NMR nelze analyzovat umělecká díla
neinvazivně, protoţe vzorek se ve skleněné kyvetě umísťuje do malého prostoru mezi póly
magnety.
Výhodou NMR spektroskopie, zvláště oproti plynové chromatografii spojené
s hmotnostní spektrometrií (viz kapitola 4, str. 46), je moţnost studovat vzorky chemicky
neupravené [42]. Pevný vzorek se extrahuje nejčastěji v deuterizovaném acetonu nebo
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methanolu a extrakt je následně pouţit pro měření. V protonové spektroskopii se jako
rozpouštědlo pouţívají látky, které v měřené oblasti nedávají signál. Nejčastěji se vzorky
rozpouštějí v deuterochloroformu (CDCl3), tetrachlormethanu (ClC4), deuterizované vodě
(D2O) a také ve výše zmíněných rozpouštědlech pro extrakci. Vyhovující mnoţství vzorku
pro měření NMR spektroskopií je několik mg. V biochemii se obvykle setkáváme při
analýze s velmi malým mnoţstvím sledované látky. Pro zvýšení citlivosti měření (zvýšení
poměru signálu k šumu) se vyuţívá NMR spektroskopie spojené s metodou Fourierovy
transformace (FT-NMR).
NMR spektroskopie se aplikuje zvláště při studiu jader s velkým přirozeným
zastoupením příslušného izotopu, jako je 1H,
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P. Uhlík se vyskytuje ve všech

organických látkách. Z 98,90% je uhlík přirozeně zastoupen izotopem

12

C o šesti

protonech a neutronech. Izotop uhlíku 13C má lichý počet nukleonů v jádře a jeho jaderný
spin je ½. Přirozené zastoupení tohoto izotop je ale jen 1,10%. Detekce izotopu
13

C je proto obtíţnější. Praktické uplatnění spektroskopie 13C-NMR bylo umoţněno teprve

s rozvojem FT-NMR [15]. (Pozn. Existuje ještě izotop uhlíku s nukleonovým číslem 14.
V NMR spektroskopii nevykazuje při rotaci magnetické vlastnosti. Detekce izotopu
14

C se vyuţívá například v archeologii při datování historických uměleckých objektů [43].)
Rezonance jaderného (popř. elektronového) spinu je ovlivněna okamţitým okolím

daného jádra (popř. elektronu). Elektrony obíhající kolem jádra, sousední atomy,
se kterými se váţe apod., mají vliv na konečné magnetické vlastnosti sledované částice.
Následkem těchto jevů se pak mění magnetické pole a frekvence radiofrekvenčního záření,
při kterém je jádro (atom) schopné rezonance. Spektra NMR se nejvíce vyuţívají při
kvalitativní identifikaci chemické, konfigurační a stereochemické struktury organických
molekul.
NMR spektroskopie byla při analytickém průzkumu uměleckých objektů pouţita
zvláště při studiu olejových a proteinových pojiv. Tato metoda poskytuje dobré informace
pro rozlišení přítomných látek ve směsi a také umoţňuje sledovat stupeň degradace
pojivového materiálu. Spyros a Anglos [44] pomocí NMR spektroskopie s vysokým
rozlišením zkoumali vzorky získané ze dvou olejomaleb datovaných do 17. a 20. století.
V obou malbách byl jako pojivový materiál pouţit lněný olej. Vzorky byly odebírány
z postranních míst obrazu, aby se co nejméně zasáhlo do samotného díla a minimalizoval
se odběr laku. Jejich hmotnost byla kolem 10 mg. Následně byly vzorky extrahovány
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v denaturovaném acetonu po dobu 30 min a pak přes skelněnou vatu přefiltrovány přímo
do vzorkové zkumavky NMR spektrometru o průměru 5 mm. Dále byly připraveny
na skleněná sklíčka srovnávací vzorky, které obsahovaly lněný olej, lněnoolejnou fermeţ
a makový olej ve směsi s vybranými pigmenty. Získaná
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C NMR spektra

historických vzorků se porovnávala s připravenými modelovými vzorky.
Oleje jsou sloţeny z triglyceridů mastných kyselin. Během stárnutí se glyceridy
hydrolyzují postupně na diglyceridy, monoglyceridy a volné mastné kyseliny. Pokles
obsahu triglyceridů lze pozorovat pomocí NMR spekter 1H a

13

C. Nejprve se objevuje

nárůst di- a monoglyceridů. Následně dochází k pomalému úbytku i těchto glyceridů,
které podléhají další hydrolýze za vzniku glycerolu a volných mastných kyselin. Mnoţství
volných mastných kyselin odráţí stupeň hydrolyticky poškozeného olejového pojiva.
Na obrázku jsou uvedena spektra

13

C-NMR vysýchavého olejového media, které bylo

přítomné v malbě ze 17. století (~ před 300 let) a ve vzorcích připravených před 0,1; 0,5;
1 a 5 lety (Obr. 1.16).

Obr. 1.16 : Spektra

13

C-NMR postupné degradace glyceridů olejového media po 0.1, 0.5, 1,

5 a ~300 letech; pouţito z [44]
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Nedávné studie popsaly další moţný způsob, jak připravit umělecký materiál
pro měření a zkoumání chemického sloţení pomocí NMR spektroskopie [45]. Odebraný
vzorek se nechá nabobtnat v roztoku CDCl3 a v polotuhém stavu se zavádí do speciální
NMR-sondy. Je to skleněná zkumavka o délce necelých 2,5 cm a průměru aţ 4 mm.
Pomocí této speciální sondy lze analyzovat NMR spektroskopií velmi malé vzorky
v kapalném (aţ 40 μl) nebo polotuhém stavu (0,1 – 0,5 mg v 40 μl). NMR spektrometrií
nabobtnalého vzorku lze identifikovat pojivo přímo v malém fragmentu získaném
z uměleckého díla, coţ poskytuje přesnější výsledky měření. Další výhodou je moţnost
měřit jak rozpuštěnou, tak nerozpuštěnou sloţku vzorku. Technika má nedestruktivní
charakter, jelikoţ nabobtnáním v rozpouštědle se vzorek nepoškodí a je moţné ho pouţít
k dalšímu zkoumání pomocí jiných instrumentálních metod. Nesmíme opomenout, ţe pro
dobré analytické výsledky při průzkumu pojivového materiálu jakoukoli metodou je velice
důleţité a nutné dostatečně znát chemické změny, ke kterým dojde během jejich stárnutí.
Podobně jako jádra mohou i elektrony přecházet z energeticky chudšího spinového
stavu do vyššího energetického stavu [29]. Metoda, která zaznamenává změny
energetických spinových stavů elektronů, se nazývá elektronová paramagnetická rezonance
(EPR)c. V magnetickém poli dochází k rozštěpení energetických hladin u těch molekul,
které obsahují nepárový elektron (radikály) – jsou paramagnetické. Nepárové elektrony
jsou obsaţeny v organických radikálech a v iontech přechodných kovů. I kdyţ tyto látky
mají nepárový elektron, ne mnoho z nich se přirozeně vyskytuje v dostačující koncentraci
pro získání viditelného signálu [43]. Tento fakt je v porovnání s NMR spektroskopií
nevýhodným, jelikoţ při této metodě se měří částice s větším zastoupením. Na druhou
stranu je EPR technika více selektivní z hlediska sloţení zkoumané látky. Dále stojí také
za zmínku, ţe magnetický moment elektronu je mnohem větší neţ jaderný spin.
Energetické přechody v spektrech EPR se projevují aţ v oblasti gigahertzů (GHz),
kde je měřítko ppm jiţ nepotřebné. Tato instrumentální metoda nachází široké uplatnění
ve fyzice, chemii i biochemii. V chemii zejména při sledování volných radikálů,
které vznikají při chemických, elektrochemických nebo fotochemických reakcích.
V současnosti se tato technika vyuţívá k datování archeologických nálezů [46].
EPR spektrometrie byla také pouţita při analýze vrstvy přírodní pryskyřice damary [8].

c

Metoda se také někdy nazývá elektronová spinová rezonance (ESR).
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Měření odhalila podstatné mnoţství radikálových produktů objevujících se v důsledku
degradačních procesů během stárnutí materiálu. Zkoumány byly vzorky přírodní
pryskyřice, které podléhaly stárnutí za světla a za tmy. Z výsledků je patrné, ţe za světla
probíhá degradace materiálu rychleji, ale sloţení degradačních produktů je téměř stejné.
Rozdíly mezi oxidačními radikálovými reakcemi probíhajícími za světla a za tmy jsou
malé.
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4. Metody hmotnostní spektrometrie
Hmotnostní spektrometrie umoţňuje určovat relativní molekulovou hmotnost,
sumární vzorce a elementární sloţení neznámé látky na základě analýzy iontů a ionizace.
Nabité částice se v magnetickém nebo vysokofrekvenčním poli pohybují podle své
hmotnosti. K ionizaci molekul se vyuţívají různé mechanismy, podle kterých se rozlišují
určité techniky hmotnostní spektrometrie (MS z angl. „Mass spectrometry“). Tyto
mechanismy jsou shrnuty i s příslušnými metodami v tabulce níţe (Tab. 4). Ionizace
zkoumané látky probíhá ve zředěné plynné fázi za sníţeného tlaku (řádově 10-5-10-3 Pa).
Proto lze pomocí MS studovat pouze látky, které jsou dostatečně těkavé a stabilní. Pokud
tomu tak není, provádí s ionizace za pomoci vhodné matrice.
Tab. 4: Některé ionizační metody hmotnostní spektrometrie
Poznámky
Ionizace vzorku nárazem urychlených
EI (Elektron Impact)
elektronů o energii kolem 70 eV; silná
disociace.
Vzorek v těkavém rozpouštědle prochází
nabitou kapilárou a po výstupu z ní tvoří
ESI (ElektronSpray Ionization)
aerosol; nabité kapičky jsou nestabilní a
rozpadají se na menší; moţná i vícenásobná
ionizace.
K ionizaci dochází působením laseru; tato
metoda je vhodná při studiu biomolekul;
MALDI (Matrix Assisted Laser
zkoumaná látka se nechá vykrystalizovat na
Desorption/Ionization)
ocelové destičce ve směsi s ochranou
matricí
(např.
2,5-dihydroxybenzoová
kyselina) [37].
Sekundární ionty vznikají při bombardování
zkoumaného pevného povrchu urychlenými
SIMS (Secondary Ion Mass Spektrometry)
ionty (př.: Ar+); tyto sekundární ionty jsou
pak analyzovány MS.
Bombardování zkoumané látky inertními
atomy (př.:Ar, Xe, Ne) o energii 1-10 eV;
FAB (Fast Atom Bombardment)
zkoumaná látka můţe být také chráněna
matricí.
Druh ionizace

Při ionizaci molekul dochází ke sráţkám s částicemi ionizujícího záření,
které jsou vysoce energetické (př. 70 eV je 6754 kJ.mol-1). Vzniklý kation-radikál má
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po této sráţce takový přebytek energie (energie vazeb v organických sloučeninách je mezi
210-544 kJ.mol-1), ţe se okamţitě fragmentuje. Před samotnou fragmentací můţe docházet
k přeskupování molekuly, kdy pak ve spektru nacházíme signály iontů, které neodpovídají
původní sloučenině. Proto je zapotřebí při studiu hmotnostních spekter uvaţovat
o nejpravděpodobnějších přesmycích ve struktuře zkoumané látky.
Hmotnostní spektrometrie poskytuje záznam (hmotnostní spektrum) o zastoupení
jednotlivých rozlišených druzích iontů. Nabité částice se obecně dělí podle vlastností při
pohybu magnetickým polem, tedy dle poměru m/z (měrný náboj), kde m je hmotnost iontu
a z náboj. Za předpokladu, ţe náboj částice z = 1, je poměr m/z při určité hodnotě
magnetické indukce přímo roven relativní molekulové resp. atomové hmotnosti. [15]
Hmotnostní spektrum se schématicky znázorňuje rovnoběţnými úsečkami, jejich
poloha určuje hmotnost a délka zastoupení, které se obvykle vztahuje k nejčetnějšímu
druhu iontu ve spektru. Hmotnostní spektrometrie má při průzkumu památek velké
uplatnění především jako konečná detekce po chromatografických (separačních) metodách.
V kombinaci s plynovou chromatografií (GS-MS) je hmotnostní spektrometrie jednou
z nejvýznamnějších metod pro identifikaci sloučenin ve sloţitých směsích. Izolací
jednotlivých sloučenin ze směsi (vzorek barevné vrstvy) pomocí chromatografie lze
následně hmotnostní spektrometrií získat spektra pouţitých pojiv (proteinová pojiva,
vysýchavé oleje, pryskyřice atd.) a také spektra organických pigmentů. Podstatnou
nevýhodou těchto sloţených analýz je jejich dlouhá časová náročnost. Dále je také nutné
dodrţovat určitá opatření při zavádění vzorku z chromatografické kolony (atmosférický
tlak) přímo do ionizačního zdroje, kde je tlak mezi 10-5-10-3 Pa [23].
V dnešní době je často uţívána při identifikaci zejména proteinových pojiv
technika

hmotnostní

spektrometrie

MALDI-TOF

(matrix

assisted

laser

desorption/ionisation – time of flight) s průletovým analyzátorem, který dělí ionty
dle různé doby letu z iontového zdroje do detektoru. Při pouţití analyzátoru TOF se signály
rozlišují dle poměru m/z. Hmotnější ionty se pohybují menší rychlostí neţ ionty lehčí.
Těţší ionty tedy dopadají na detektor později. Tento detektor měří dobu průletu různě
těţkých částic a následně jejich průletovou rychlost. Schématický nákres hmotnostního
spektrometru MALDI-TOF je zobrazen na následující straně (Obr. 1.17).
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Obr. 1.17 : Schématický nákres vnitřního uspořádání hmotnostního spektrometru MALDI-TOF
(obrázek byl převzat z [47])

Při identifikaci proteinů metodou hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF
se pracuje s peptidy, které vznikají štěpením proteinových řetězců působením specifických
enzymů (v zásadě není nutná předběţná chromatografická separace peptidů). Vzniklá
peptidová směs je pro daný protein mnohem typičtější a charakterističtější neţ poměr
jednotlivých aminokyselin, coţ je parametr uţívaný při chromatografických metodách.
Další výhodou měření peptidů je moţnost stanovit i několik proteinů ve směsi (vedle sebe).
V současnosti se tyto reakce, s následným určením hmotnosti peptidových štěpů pouţívají
zvláště v biochemii a v proteomice (nové odvětví biochemie) jako tzv. metoda peptidového
mapování (PMM z angl. „Peptide Mass Mapping“). Mnohé pokusy naznačují, ţe tato
metoda můţe být velice citlivá. Detekční limit při identifikaci proteinových pojiv pomocí
hmotnostní spektrometrie je aţ 20.10-14 g, proto postačuje pro analýzu proteinů (v případě
barevných vrstev) obvykle méně neţ 0,5 μg vzorku. [47]
Nejčastěji se polypeptidový řetězec štěpí trávicím enzymem trypsinem, který štěpí
řetězce proteinů za bazickými aminokyselinami lysinem a argininem. Volba tohoto enzymu
je velice vhodná, jelikoţ jeho aktivita není ovlivňována anorganickými látkami jako
například vápníkem nebo jinými kovy přítomnými v barevném vzorku. Ke štěpení proteinů
můţe docházet ve zředěném vodném roztoku nebo při nejmenším, aby byl protein dobře
přístupný hydrofilní fázi. Kučková a spol. [48] aplikovali roztok enzymu trypsinu přímo
na povrch barevné vrstvy uměleckého díla. Překvapující bylo, ţe enzym byl schopný štěpit
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přítomný protein, který byl zcela integrovaný v nerozpustné matrici. Tato metoda
se především osvědčila při průzkumu omítek a historických malt. Standardní příprava
vzorku pro měření v hmotnostním spektrometru (MALDI-TOF) vypadala takto: práškový
vzorek (100 mg) byl promíchán s 60-100 μl roztoku enzymu (2 μg trypsinu se 100 μl
50 mmol/l NH4HCO3/(NH4)2CO3 pufru o pH 7,5). Po proběhlé enzymatické reakci byl
vzorek připraven k samotnému měření odebráním 3 μl koncentrovaného peptidového
roztoku a smíšením s 5 μl 2,5-dihydroxybenzoové kyseliny. Vzorek byl úspěšně
analyzován hmotnostní spektrometrií MALDI-TOF, jejímţ pouţitím se prokázala
přítomnost bílkovinných pojiv. Obecně se získané hmotnosti peptidových štěpů reálného
vzorku porovnávají s referenční databází a tak se identifikuje příslušné proteinové pojivo.
Tato metoda byla vyuţita také při studiu barevné vrstvy z malby na plátně od
J. Zitterera (František I.) [49]. Ve vzorku bylo nejprve histochemickými reakcemi
a infračervenou spektroskopií zjištěno, ţe podklad obrazu obsahuje směs proteinů a oleje,
který výrazně převaţuje ve svrchních vrstvách. Poté pomocí MALDI-TOF hmotnostní
spektrometrie bylo prokázáno, ţe obsaţené proteiny jsou vaječné a také se v jedné z vrstev
objevuje králičí klih.
Laserová desorpční/ionizační hmotnostní spektroskopie byla také pouţitá při studiu
pryskyřičného materiálu, který se především uţíval jako finální vrstva při malbě [8]. Autoři
konkrétně zkoumali pryskyřici damaru a mastix a jejich degradační změny během stárnutí
na světle a za tmy. Rozdíly mezi hmotnostními spektry vzorků stárnoucích za světla
a za tmy byly nevelké, aţ na to ţe, degradace pryskyřičného materiálu vlivem světla
probíhá rychleji. Pryskyřice damara a mastix jsou látky triterpenoidní struktury. Během
stárnutí dochází k začleňování kyslíku (oxidaci) do uhlovodíkového skeletu, polymerizaci,
ale také ke štěpným reakcím. V hmotnostních spektrech se tyto strukturní změny projevují
jednak nárůstem počtu signálů a také zvýšením intenzity signálů pro degradační produkty
(zvláště signál při m/z 481 odpovídající degradačnímu produktu hydroxydamarenonu, který
je hlavní sloţka damary a mastixu).
Hmotnostní spektroskopie je vhodná metoda pro podrobnější sledování
degradačních procesů, ke kterým dochází v pojivových materiálech během jejích stárnutí.
Při průzkumu historického vzorku se získaná spektra porovnávají se spektry z databáze
nebo z předešlých pozorování. Zároveň se také připravují a zkoumají standardní vzorky
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s čerstvým pojivovým materiálem a s přirozeně zestárlým pojivem v určitých časových
intervalech.
Metody hmotnostní spektroskopie (zvláště MALDI-TOF) jsou často zařazovány
do průzkumu památek. Výhodou je malá spotřeba měřeného materiálu, který můţe být
v různých formách (fragmenty, nábrusy, tenké řezy) a nízký detekční limit této metody
oproti jiným technikám.
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5.

Chromatografické metody
Chromatografie patří mezi separační metody, které jsou významnou skupinou

instrumentálních metod s širokým uplatněním v analytické praxi. Obecně jsou tyto metody
charakteristické vysokou selektivitou, a proto jsou vhodné pro analýzu heterogenních
vzorků, jako jsou materiály uplatňující se v umělecké tvorbě (především pojiva, laky,
pigmenty).
Podstatou chromatografie je rozdělování látek mezi dvě fáze, tzn. opakované
ustavování rozdělovacích rovnováh vzorku mezi stacionární a mobilní fází. Základní
dělení chromatografických metod je podle pouţité mobilní fáze (Tab. 5). Stacionární fáze
pak určuje, jakým separačním mechanismem dělení látek probíhá.
Podle provedení se chromatografické instrumentální techniky dělí na kolonovou
chromatografii (CC), chromatografii na tenké vrstvě (TLC) a na chromatografii na papíře
(PC).
Tab. 5: Rozdělení chromatografických metod podle typu mobilní a stacionární fáze [22].
Mobilní fáze
Plyn

Kapalina

Stacionární fáze
Pevná
Kapalná
Mikroporézní fáze
Pevná
Kapalná
Iontoměnič (pevná fáze nebo gel)
Strukturně selektivní fáze
Mikroporézní fáze (ve formě gelu)

Separační mechanismus
Adsorpce
Rozdělování
Sítový efekt
Adsorpce
Rozdělování
Iontová výměna
Specifická interakce
Sítový efekt

Po fyzickém oddělení sloţek analyzovaného vzorku se musí čisté komponenty
následně detekovat. V případě kolonové chromatografie s detektorem se jako výsledek
získává chromatogram – záznam odezvy detektoru v čase. Z chromatogramu je moţné
určovat hodnoty parametrů, které charakterizují separované látky (př. retenční časy
komponent vzorku, parametry detekovaných chromatografických píků).
Chromatografickými metodami lze provádět kvalitativní i kvantitativní analýzu.
Identifikace pojivového materiálu pomocí chromatografie je zaloţena na rozpoznání
specifických „markerů“. V případě rostlinných gum jsou to monosacharidy, disacharidy
a oligosacharidy, podle kterých určujeme daný typ polysacharidového materiálu. Přírodní
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pryskyřice jsou zase detekovány podle přítomnosti terpenoidních struktur a podle
specifických změn, ke kterým dochází během stárnutí. Specifické mastné kyseliny
a rozloţení uhlovodíkových řetězců jsou charakteristickými ukazateli při stanovení olejů
a

vosků.

Proteinová

media

identifikujeme

podle

zastoupení

charakteristických

aminokyselin nebo podle poměrů obsahu určitých aminokyselin pro daný protein.
Významnou slabinou tohoto postupu je nebezpečí nesprávného určení relativního mnoţství
jednotlivých aminokyselin při velmi nízkých koncentracích pojiva ve vzorku, zejména
v důsledku ztráty aminokyselin během hydrolýzy a díky vedlejším reakcím (Maillardova
reakce, oxidace, kondenzace prostřednictvím nově vzniklých vazeb mezi postranními
řetězci, dehydratace a podobně) [47]. Stanovení separovaných sloţek vzorku vţdy závisí
na typu pouţitého detektoru. Další moţnost kvalitativní analýzy je srovnání retenčních
parametrů identifikované sloţky vzorku a standardu. Zjištění obsahu určité sloţky ve směsi
(kvantitativní analýza), je v principu zaloţena na porovnání ploch chromatografických
píků stanovované komponenty a standardu o známé koncentraci – metoda kalibrační
křivky [22].
Podstatnou nevýhodou chromatografických metod je zcela destruktivní charakter
vůči vzorku. Uţ samotná příprava vzorku k provedení separace je obvykle sloţitá a časově
náročnější oproti spektroskopickým technikám [2].
Nejstarším typem chromatografie vůbec je sloupcová kapalinová chromatografie
(LC), kterou aplikoval ruský chemik M.S. Cvet k rozdělení rostlinných barviv [15]. Během
50. let dvacátého století došlo k vývoji papírové chromatografie (PC), která našla velké
uplatnění v oblasti umění a uměleckého konzervování. Tyto techniky byly postupně
od roku 1960 nahrazeny chromatografií na tenké vrstvě (TLC), která poskytovala větší
rozlišovací schopnost, citlivost, větší odolnost vůči kyselému prostředí a kratší časový
proces separace [2]. V dnešní době nachází největší uplatnění při analýzách vysokoúčinná
kapalinová chromatografie (HPLC) a plynová chromatografie (GC), které jsou plně
automatizované a méně časově náročné. V materiálovém průzkumu uměleckých objektů
se

setkáváme

nejčastěji

s plynovou

chromatografií

ve

spojení

s hmotnostním

spektrometrem jako detektorem separovaných sloţek. Stručná charakteristika a vyuţití
kapalinové a plynové chromatografie v laboratořích specializovaných na analýzu
malířských materiálů bude popsána v dalších odstavcích.
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5.1 Úprava vzorku před separační analýzou
Jak jiţ bylo několikrát uvedeno, pojivové materiály, které se tradičně pouţívaly
v malířství, jsou sloţité látky přírodního původu, z nichţ některé jsou polymerní povahy.
Ve vzorku barevné vrstvy nacházíme pojiva a laky ve směsích s pigmenty a dalšími
přísadami, proto je nutné vzorek před separací upravit.
První krok, společný různým chromatografickým technikám, je hydrolýza
polymerních látek (proteinů, polysacharidů, vysýchavých olejů) za vzniku jejich
stavebních jednotek – monomerů (aminokyseliny, monosacharidy, mastné kyseliny).
Separací těchto sloţek získáváme záznam píků odpovídajících jednotlivým monomerům
a z plochy kaţdého píku můţeme následně určit jejich relativní zastoupení. Porovnáním
chromatogramu se záznamy standardů nebo výskytem typického mnoţství určitého
monomeru lze identifikovat dané pojivové medium nebo jaký typ povrchového laku byl na
uměleckém díle. Vyuţívají se tři způsoby hydrolýzy.
a) Kyselá hydrolýza se nejčastěji aplikuje při identifikaci bílkovin. V tomto případě
je nejběţnějším hydrolytickým činidlem kyselina chlorovodíková (HCl) o koncentraci
6 mol.dm-3. Pří kyselé hydrolýze touto kyselinou dochází k úplné degradaci aminokyseliny
tryptofanu, tudíţ jeho identifikace tímto postupem není moţná [50]. Při stanovení
tryptofanu

se

pouţívají

k hydrolýze

organické

kyseliny

jako

například

merkaptoethanosulfonová a merkaptosulfonová kyselina. Kyselá hydrolýza způsobuje také
cca 20% úbytek aminokyselin serinu, tyrosinu, threoninu a asi 10% úbytek fenylalaninu,
histidinu a argininu [10]. Ztráty větší neţ 60% jsou u aminokyselin s obsahem síry
(methionin, cystein). Tyto ztráty jsou také způsobeny částečnou degradací těchto
aminokyselin v průběhu stárnutí malby především díky přítomnosti kyslíku, těţkých kovů
a sacharidů. V běţném provedení hydrolýza proteinového media probíhá při teplotě mezi
100 a 110°C v inertní atmosféře dusíku nebo argonu [2, 51, 52]. Za stejných podmínek
probíhá hydrolýza lipidových pojiv, jejímţ výsledkem jsou volné mastné kyseliny.
Hydrolýza můţe trvat 24h i více, coţ je velice nevýhodné. Čas hydrolýzy lze různými
změnami reakčních podmínek značně zkrátit. Během dlouhého působení hydrolytického
činidla dochází k oxidaci a degradaci aminokyselin, coţ následně způsobuje velkou
systematickou chybu měření při chromatografii. Proto se postupně navrhují hydrolytické
metody s kratším průběhem. Například hydrolýza kyselinou v plynné fázi, při teplotě
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160°C v mikrovlnné troubě (o výkonu aţ 500W) v prostředí inertního plynu probíhá jen
40 minut [53]. Hydrolytická reakce podpořená mikrovlnným zářením poskytuje dobrý
kompromis mezi efektivností hydrolýzy stabilnějších peptidových vazeb (Ile-Ile, Val-Val,
Ala-Ala, Ile-Ala) a potřebou redukovat ztrátu aminokyselin, které jsou chemicky méně
stabilní.
Polysacharidy jsou součástí různých rostlinných klovatin, které chrání poškozené části
rostlin před mikroorganismy. V minulosti tento materiál našel velké uplatnění jako příměs
pojivových medií pigmentů. Hydrolýzou polysacharidů získáváme monosacharidové
jednotky (pentosy, hexosy a jejich deriváty). K hydrolýze polysacharidů se pouţívá
kyselina trifluorooctová (TFA), jelikoţ vykazuje lepší efektivitu při uvolňování
monomerních jednotek neţ minerální kyseliny [2]. Většinou se pouţívá roztok TFA
o koncentraci 2 mol.dm-3 při teplotě mezi 105-125°C [2, 54, 55]. Doba hydrolýzy
je podobná jako u hydrolýzy proteinů. Hydrolýza podpořená mikrovlnným zářením můţe
trvat jen 20 minut.
Kritickým aspektem při kyselé hydrolýze je interakce mezi proteiny a sacharidy.
Během hydrolýzy dochází ke kondenzačním reakcím mezi aldehydovou skupinou cukru
a aminokyselinou (tzv. Maillardovy reakce) za vzniku barevných nerozpustných produktů
se značnou ztrátou aminokyselin [10]. K zabránění těmto degradačním reakcím se provádí
hydrolýza v přítomnosti kyselé iontoměničové pryskyřice ve vodném roztoku ethanolu.
Po katalytickém štěpení peptidových vazeb se volné aminokyseliny a kationty pigmentů
váţí na iontoměnič a polysacharidy zůstávají v roztoku. Následně se aminokyseliny
vymývají roztokem amoniaku.
b) Hydrolýza působením silné báze se pouţívá především při identifikaci lipidových
pojiv, kdy dochází k jejich zmýdelnění neboli tzv. saponifikaci (RCOO- + kation kovu).
K hydrolýze lipidů se pouţívá nejčastěji roztok hydroxidu draselného (např. 10% KOH)
rozpuštěného v methanolu, ve vodném roztoku methanolu nebo ethanolu [2, 56].
Při pokojové teplotě můţe saponifikace probíhat aţ 24 hodin. Zvýšením reakční teploty
na 60-80°C se doba hydrolýzy podstatně zkrátí (1-2 hodiny). K postupnému zmýdelňování
dochází uţ během přirozené degradace olejomalby. Olejové medium se mísí
s nejrůznějšími pigmenty a stárnutím vznikají tzv. kovová mýdla (RCOO- + kation těţkého
kovu tvořící zbarvení pigmentu). Hydrolýzou lipidů působením roztoku KOH dochází
jednak ke zmýdelnění, dále se štěpí polymerizované triacylglyceridové molekuly (zesítění
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mezi dlouhými řetězci mastných kyselin) a také dojde k uvolnění mastných kyselin
od glyceridové části lipidu. Ve zkoumaném historickém vzorku se po hydrolýze
hydroxidem nachází směs volných mastných kyselin, coţ následně způsobuje značné
chyby při chromatografickém stanovení jednotlivých mastných kyselin. Ve vzorku jsou
volné mastné kyseliny, které vznikly hydrolýzou pouţitím hydroxidu draselného a mastné
kyseliny uvolněné hydrolýzou během stárnutí vzorku s kationty pigmentů. Nejprve
se pomocí vhodného rozpouštědla extrahují volné mastné kyseliny, tvořené stárnutím
olejového pojiva a po odstranění této frakce se provede bazická hydrolýza
nedegradovaných mastných kyselin. Jednotlivé frakce, se poté odděleně dále upravují
a měří.
Analýza terpenoidních pryskyřic obecně nevyţaduje hydrolýzu materiálu. Před
analýzou se nejdříve extrahují vhodným rozpouštědlem jako je dichlormethan, benzen,
propan-2-ol, 2,2,4-trimethylpentan [2, 57]. Při studiu šelakové pryskyřice Colombini
a spol. [58] pouţili před chromatografii saponifikaci. Ke zmýdelnění aplikovali
10% roztok hydroxidu draselného v ethanolu po dobu 60 minut při 80°C. Cílem hydrolýzy
bylo získat nestabilnější produkt, který bude moţné rozpustit a dále upravovat.
c) Další způsob hydrolýzy pojivového materiálu je pomocí enzymů. Enzymatické
štěpení se uplatňuje zejména u proteinových pojiv, tzv. proteolytickými enzymy. Tento
způsob hydrolýzy se před chromatografií pouţívá málo. Enzymatické štěpení peptidových
vazeb našlo uplatnění spíše při analýze pojiv hmotnostní spektrometrií. Úplná hydrolýza
proteolytickými enzymy je značně obtíţná, jelikoţ je potřeba směsi různých enzymů
štěpících různé typy vazeb mezi aminokyselinami [50]. Další nevýhodou je časová
náročnost této metody, která je 4-8 hodin [10]. Své uplatnění nachází enzymatické štěpení
spíše při parciální hydrolýze bílkovin a následném určování aminokyselinové sekvence.
Druhým krokem úprav vzorku před separací jsou postupy, které sniţují rušivý vliv
pigmentů a dalších anorganických příměsí na výsledky měření pojivového materiálu.
Minimalizovat interferenci anorganických látek přítomných v historickém vzorku je moţné
extrakcí zkoumané látky ve vhodném rozpouštědle. Proteinová pojiva lze extrahovat
například hydroxidem sodným (NaOH), který se obzvláště pouţívá u vzorků z nástěnných
maleb, kde jsou bílkoviny ve směsi s omítkou (CaCO3) [10]. Dále se k extrakci
bílkovinného média vyuţívá amoniak (NH3) nejčastěji jako roztok o koncentraci
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2,5 mol.dm-3. [52]. K oddělení mastných kyselin se po jejich hydrolýze provádí extrakce
pomocí diethyleteru nebo také chloroformu [52,56].
K odstranění kationtů Ca2+, Cu2+ a Fe3+ tvořících některé pigmenty lze pouţít
chelatační činidlo Na2EDTA (disodná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové) [47]. Další
moţností, jak odstranit organickou část vzorku od anorganické, je vyuţití selektivních
iontoměničových pryskyřic. S aplikací kationtového iontoměniče jsme se jiţ setkali při
odstraňování polysacharidů od hydrolyzátu proteinového pojiva (viz výše). Výhodou
tohoto postupu je moţnost čistit a hydrolyzovat polymerní pojivovou látku v jednom
kroku.
Čištění vzorku před derivatizací a samotnou chromatografickou analýzou je velice
důleţité. Kovové ionty, které by případně byly přítomny v hydrolyzátu, mohou v silně
kyselém prostředí katalyzovat degradační reakce. Degradační produkty následně ovlivňují
derivatizační reakce, kterými se připravují stabilní komplexy analyzovaných látek pro
provedení plynové a vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Více informací
o derivatizačním kroku přípravy vzorku k měření bude uvedeno v následujících dvou
kapitolách.
5.2 Kapalinová chromatografie
V materiálovém průzkumu malířských děl jsou nejvíce vyuţívány dvě varianty
kapalinové

chromatografie.

Dominantní

postavení

v analytické

chemii

vůbec

má vysokoúčinná (vysokotlaká) kapalinová chromatografie (HPLC z anglického High
Performance/Pressure Liquid Chromatography). Druhou oblíbenou metodou jsou
chromatografické postupy v plošném uspořádání. Do této skupiny metod řadíme papírovou
(PC) a tenkovrstvou (TLC) chromatografii.

5.2.1

Papírová a tenkovrstvá chromatografie
Papírová chromatografie se začala uplatňovat v analýze uţ v padesátých letech

minulého století. V současnosti se tato technika v laboratořích specializovaných
na průzkum památek jiţ moc nepouţívá, protoţe moderní technika nabízí efektivnější
identifikační metody. Jak je patrné z názvu metody, stacionární fází můţe být kvalitní
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filtrační papír vyrobený na bázi čisté celulózy nebo speciální chromatografický papír
s definovanou délkou celulózových vláken a hustotou papíru. Nejčastější uspořádání
papírové chromatografie je sestupné.
Pomocí papírové chromatografie byly identifikovány pigmenty i organická pojiva
a laky (proteinová pojiva, pryskyřice a olej) přítomné v historickém vzorku. Hey ve své
práci [59] popisuje průzkum nejrůznějších historických uměleckých děl právě pomocí
papírové chromatografie. Zabývala se především analýzou organických látek v barevném
vzorku. Proteinové pojivo bylo detekováno dle separovaných aminokyselin, které byly
na chromatogramu rozpoznány díky barevné reakci s ninhydrinem. Olejové pojivo
ve vzorku z olejomalby bylo identifikováno na základě přítomnosti glycerolu.
Na rozdíl od papírové chromatografie se vyvíjení TLC většinou provádí vzestupně,
nebo je moţné také horizontální uspořádání. V optimálním případě lze plošnou
chromatografií rozlišit i více neţ deset sloţek, přičemţ pro TLC stačí poloviční délka
dráhy neţ u PC [15]. Jako stacionární fáze se u TLC běţně vyuţívají stejné sorbenty jako
při kolonové kapalinové chromatografii. Pro separaci látek se pouţívá například práškový
silikagel, oxid hlinitý, mikrokrystalická celulosa, škrob a komerční sorbenty na bázi
silikagelu s přesně definovanou velikostí částic. K separaci aminokyselin (hydrolyzát
bílkovinného media) se většinou volí polyamidový adsorbent. Tloušťka vrstvy stacionární
fáze se pohybuje v rozmezí 0,1 – 0,25 mm [22]. Vzorky (neznámé i standardní) se v TLC
a PC nanášejí na desku se stacionární fází jako roztoky v těkavém (u organických látek
nepolárním) rozpouštědle.
Vyhodnocení chromatogramu (retardační faktory) se většinou provádí zjištěním
pozic skvrn pro separované sloţky. Barevné látky jsou viditelné přímo. V případě
nebarevných látek se buď můţe vyuţít fluorescence nebo chemické detekce,
kdy separovaná sloţka reaguje s činidlem za vzniku barevného produktu. Nejnovější
moţnost detekce TLC je pomocí hmotnostní spektrometrie [60]. Metoda TLC-MS byla
aplikovaná při analýze léčiv a metabolitů (př. antibiotika, alkaloidy, benzodiazepiny atd.),
lipidů, ţlučových kyselin, peptidů, polysacharidů a dalších látek.
Chemickou detekci vyuţil Kharbade a Joshi [61] při identifikaci rostlinných gum
přítomných v barevné vrstvě nástěnných maleb. Nejdříve autoři stanovili jaká kombinace
stacionární a mobilní fáze bude podávat nejlepší výsledky separace. Jako standardy byly
zvoleny různé druhy rostlinných gum (z rostlin z oblasti Indie), směsi jejich
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monosacharidů a samotné monosacharidy. Nejlepší výsledky dávala kombinace
neimpregnovaného silikagelu a elučního roztoku obsahujícího propan-1-ol, vodu
a hydroxid amonný. Detekčním činidlem byl p-anisidin (4-methoxybenzenamin), který
se aplikoval sprejem na připravený silikagel. Tento TLC systém byl následně pouţit
k separaci pojivového media z historických vzorků. Identifikována byla arabská guma,
rostlinná klovatina z indického stromu zvaného jako nimbovník a rostlinná guma Karaya,
coţ je tekutina ze stromů rodu Sterculia.
K identifikaci sloţek proteinového pojiva vyuţili čeští chemici Tomek a Pechová
[62] fluorescenční vlastnosti derivovaných aminokyselin. Vzorky odebrané z obrazů
od mistra Theodorika byly nejprve hydrolyzovány kyselinou sírovou (H2SO4)
o koncentraci 5 mol.dm3 při teplotě 105°C po dobu 70 hodin. Kyselá hydrolýza byla
následně ukončená přídavkem vody a neutralizací pevným uhličitanem barnatým.
Hydrolyzované aminokyseliny byly derivatizovány přidáním roztoku dansylchloridu
(5-(dimethylamino)naftalen-1-sulfonylchlorid)

v acetonu.

Reakcí

primárních

aminů

(aminokyseliny) s dansylchloridem vznikají fluorescenční produkty, které je moţné
pozorovat pod UV lampou. Detekční limit analyzované sloţky je mezi 10-3-10-4 μmol.
Získané výsledky jasně ukazovaly, ţe mistr Theodorik při malbě pouţíval vaječná
a ţelatinová pojiva (Obr. 1.18).

Obr. 1.18: Fotografie chromatogramů hydrolyzátu proteinových pojiv v ultrafialovém záření [62].
(A) 1-vaječný bílek, 2, 3- vzorky z obrazů Mistra Theodorika, 4-9 jsou vybrané aminokyseliny
derivatizované dansylchloridem . (B) 1-ţelatina, 2, 3, 4- vzorky z obrazů Mistra Theodorika,
5-9 jsou některé derivatizované aminokyseliny.
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Metoda TLC byla také vyuţita k rozpoznání přírodních pryskyřic [2]. Jako
stacionární fáze byl pouţit vhodný silikagel v kombinaci s mobilní fází obsahující málo
polární rozpouštědlo a alkohol. Detekčním činidlem byl oxid vanadičitý (V2O5).
Tenkovrstvá chromatografie v posledních letech zaznamenala značné technické zlepšení
při analýze látek. Přesto je identifikace přírodních pryskyřic komplikována přítomností
velkého mnoţství oxidačních produktů a polymerizovaného materiálu.

5.2.2

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie je pokročilou a instrumentálně náročnější

technikou kolonové (neboli sloupcové) kapalinové chromatografie (LC). Klasická
kolonová LC poskytuje obecně velice nízké rozlišení a účinnost. V tabulce 6 jsou vypsané
některé parametry klasické kapalinové a HPLC separační metody. Vysoké účinnosti
kapalinové chromatografie je dosaţeno pouţitím kolon, které jsou naplněny speciální
stacionární fází o velmi malé a definované velikosti částic. Dále k velké efektivnosti
přispívá vysoká homogenita a hustota stacionární fáze. Vysoký přetlak v koloně zajišťuje
dostatečný průtok mobilní fáze (ml/min) i při velkém hydrodynamickém odporu. Rozlišení
sloţek se provádí na základě rozdílného retenčního času při průchodu kolonou. Nejvíce
se pouţívají hydrofobní stacionární fáze (reverzní fáze), které se připravují reakcí
silikagelu s alkylsilany. Tyto speciální silikagely se dělí podle délky přítomného
uhlovodíkové řetězce (C1-C18). Další moţné adsorbenty jsou iontoměniče na bázi
syntetických polymerů, jako jsou například deriváty zesíťeného polystyrenu s navázanou
příslušnou iontovou funkční skupinou. V tomto uspořádání se jedná o iontově výměnnou
chromatografii (IEC).
Tab. 6: Parametry klasické a vysokoúčinné chromatografie [15,22].
Parametr
Délka kolony (cm)
Vnitřní průměr kolony (cm)
Průměr částic náplně (μm)
Pouţitý přetlak (MPa)
Mnoţství vzorku (g)
Doba analýzy (hodiny)

Klasická LC
10-100
1-5
50-600
Méně neţ 0,1
0,1-1
1-20

HPLC
3-30
0,2-0,5
5-30
1 aţ desítky
10-6-10-2
Méně neţ 1
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K detekci separovaných látek se stále častěji pouţívají hmotnostní detektory
s moţností přímé identifikace jednotlivých látek na základě získaných hmotnostních
spekter. Tato

kombinovaná analýza nachází

v současnosti

uplatnění

především

v proteomice. HPLC ve spojení s hmotnostní spektrometrií se zatím v oblasti konzervování
a restaurování uměleckých děl nějak zvlášť neuţívá. Je ale otázkou budoucího vývoje,
kdy se tato efektivní metoda začne aplikovat i při materiálovém průzkumu starých
výtvarných děl. Důkazem jsou nedávno vydané články, které představují pouţití metody
HPLC-MS při studiu pojiv na olejové bázi a triterpenoidních laků (vzorky čerstvých
a zestárlých pryskyřic damary a mastixu) [2,63].
Obecně se v kapalinové chromatografii pouţívá fotometrický detektor, sledující
absorpci separovaných látek a detektor fluorescenční (fluorometrický), který je schopen
zaznamenat látky vykazující fluorescenci. Tyto detektory umoţňují dosáhnout velmi
nízkého detekčního limitu. V závislosti na spektrálních vlastnostech sledované látky
se detekční mez pohybuje v řádu jednotek pg [22, 47]. V současnosti se také často pouţívá
spektrofotometrický detektor s diodovým polem (DAD z angl. „Diode Array Detektor“),
který umoţňuje zaznamenávat celá spektra ve zvoleném rozsahu vlnových délek.
Analytická metoda HPLC ve spojení s detektorem se uplatňuje při identifikaci
roztoků netěkavých látek přítomných v komplexní matrici, coţ jsou i organické látky
obsaţené v heterogenní barevné vrstvě. Technika vysokoúčinné chromatografie se v oblasti
uměleckého konzervování zvláště vyuţívá při identifikaci proteinových a olejových pojiv.
Před separací se vzorek nejdříve musí hydrolyzovat. Moţné způsoby hydrolýzy byly
shrnuty jiţ dříve (kapitola 5.1, str. 53). Ke zvýšení viditelnosti sloţek a citlivosti
při detekci je zpravidla nutné hydrolyzovaný vzorek ještě upravit derivatizací. Derivatizaci
lze provést buď před separací, pre–kolonová derivatizace nebo aţ po oddělení sloţek
v koloně (post–kolonová derivatizace). Nejvíce pouţívaná derivatizační činidla při HPLC
chromatografii na reverzní fázi s pre–kolonovou derivatizací budou shrnuta v následujících
odstavcích podle druhu zkoumaných sloţek.
K derivatizaci aminokyselin se pouţívají činidla:
a)

fenylisothiokyanát (PTC) [2, 10]. Reaguje s aminokyselinami za vzniku
fenylthiohydantoinů, které jsou detekovány pomocí UV záření při 254 nm.
Nevýhodou činidla PTC je jeho nestálost při pokojové teplotě. Před analýzou
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se musí toto derivatizační činidlo uchovávat v pevném stavu při nízkých
teplotách.
b)

4-[(4-dimethylaminofenyl)diazenyl]benzensulfonylchlorid [10], jehoţ působením
vznikají sulfonamidy absorbující VIS záření při 420 – 450 nm.

c)

AccQ (6-aminochinolyl-N-hydroxysukcinimidylkarbamát) je fluorescenční látka
emitující při 395 nm [10, 64].

Mastné kyseliny přítomné v hydrolyzátu olejového media se derivatizují například:
a) 2-nitrofenylhydrazinem v roztoku s 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)karbodiimid
HCl/pyridinem jako katalyzátorem [2]. K detekci se vyuţívá UV-VIS detektor,
kterým se sledují hydrazinové deriváty mastných kyselin (myristové, palmitové,
olejové a stearové kyseliny).
b) 4-(brommethyl)-7-methoxykumarin v přítomnosti katalyzátoru (1,4,7,10,13,16hexyoxocyklooktadekan) [65] dává vznik fluorescenčním kumarinovým derivátům.
Detekční limit takto provedené identifikace mastných kyselin byl velice dobrý
a dosahoval aţ 6,0 x 10-8 mmol.
Detekce

konkrétního

olejového

media

pouţitého

v historických

vzorcích

je zaloţena na poměrech ploch píků mezi jednotlivými mastnými kyselinami (myristová,
palmitová, stearová a olejová kyselina).
Zajímavý způsob identifikace proteinových pojiv nedávno pouţili Fermout a spol.
[64]. K měření vědci aplikovali vysokoúčinnou chromatografii ve spojení s detektorem
s diodovým polem (DAD) a analyzovali peptidy, které připravili působením enzymu
trypsinu. Výsledky analýzy byly velice dobré a v historických vzorcích z maleb
na dřevěných deskách se prokázala přítomnost mléčné bílkoviny kaseinu a ţivočišného
klihu.
Kapalinová chromatografie v kombinaci s hmotnostní spektrometrií byla pouţita
při rozlišení vaječných bílkovin a alfa kaseinu [66]. Tato metoda zahrnovala enzymatickou
hydrolýzu, po které následovala analýza peptidové směsi. Velkou výhodou této techniky
je malá spotřeba vzorku. K analýze bylo pouţito jen 10 μg historického vzorku odebraného
z nástěnné malby.
V současnosti je vysokoúčinná kapalinová chromatografie široce vyuţívána díky
snadné dostupnosti přístrojové techniky. V oblasti umělecké analýzy by mohla v brzké
61

budoucnosti najít široké uplatnění zvláště metoda peptidové analýzy pomocí HPLC-DAD
nebo LC-MS.
5.3 Plynová chromatografie
Metoda plynové chromatografie zaujímá v systému všech chromatografických
technik významné místo a je jednou z nejrozšířenějších metod v analytické chemii.
Jak vychází z názvu, mobilní fází je zde plyn a proto touto metodou lze měřit pouze látky
v plynném stavu. Plynová chromatografie umoţňuje identifikovat a stanovit nejen plyny,
ale i veškeré látky, které lze definovaným způsobem převést v páry, ať jiţ to jsou kapaliny,
nebo látky pevné [15]. Na obrázku je znázorněné základní schéma plynového
chromatografu (Obr. 1.19). V plynové chromatografii se pouţívají dva druhy kolon.
Kolony náplňové, tvořené kovovou (nerezová ocel) nebo skelněnou trubicí stočenou do
spirály. Druhým typem jsou kapilární křemenné kolony s polyimidem pro zvýšení
mechanické odolnosti. Stacionární fáze můţe být buď pevný adsorbent (silikagely, porézní
polymery), nebo více pouţívaná kapalná stacionární fáze, která je zakotvena na stěnu
kolony. Příkladem kapalné stacionární fáze jsou polyestery, polysiloxany nebo
polyethylenglykoly.

Obr. 1.19: Schéma plynového chromatografu. A – zdroj nosného plynu, B – dávkovač, C –
termostatovaný prostor, ve kterém je kolona a detektor, D – vyhodnocovací zařízení.
Obrázek byl převzat z [67].
K detekci se nejčastěji vyuţívá plamenově ionizační detektor (FID z angl. „Flame
Ionization Detector“), který umoţňuje identifikovat jak anorganické, tak organické látky
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(kromě vody a CO2). Tento detektor dosahuje při detekci proteinových pojiv detekčního
limitu aţ 1.10-11 g [46]. Dalším typem detekčního zařízení je univerzální tepelně vodivostní
detektor (TCD z angl. „Thermal Conductivity Detector“), jehoţ nevýhodou je relativně
nízká citlivost při měření. Příkladem selektivního detektoru je detektor elektronového
záchytu (ECD z angl. „Electron Capture Detector“), který je vysoce citlivý na látky
s výrazně elektronegativními funkčními skupinami. Na druhou stranu je tento detektor
málo citlivý při identifikaci látek obsahujících aminy, alkoholy a uhlovodíky. Tudíţ jeho
vyuţití je velmi omezené a při analýze organických látek se dává přednost výše
zmíněnému detektoru FID a TCD.
Plynová chromatografie v kombinaci s hmotnostním spektrometrem (GC-MS)
je jednou z nejúčinnějších metod pro analýzu sloţitých směsí. Proto tato metoda našla
velké uplatnění v oblasti materiálového průzkumu historických objektů. Pomocí GC-MS
byla identifikována proteinová pojiva, vysýchavé oleje a vosky, triterpenoidní pryskyřice
a také polysacharidové gumy [68].
Podobně jako při HPLC chromatografii se před analýzou vzorek musí většinou
derivatizovat. V případě plynové chromatografie se k derivatizaci přistupuje, jelikoţ
je nutné, aby veškeré sloţky analyzovaného vzorku byly těkavé. Vzorek barevné vrstvy
obsahuje přírodní organické látky, které jsou většinou málo těkavé a proto je nutné před
separací plynovou chromatografií pouţít vybraná derivatizační činidla. Pokud by došlo
ke kontaminaci separační kolony netěkavými látkami, stacionární fáze se znehodnotí.
Obecně se derivatizace provádí silylací hydroxysloučenin a esterifikací karboxylových
kyselin. Moţnosti derivatizace se liší podle druhu přítomného pojivového media nebo laku.
a) Monomerní jednotky polysacharidů se získávají buď kyselou hydrolýzou, nebo
methanolýzou, která je před derivací preferovaná. Polysacharidy, které jsou
součástí rostlinných gum, je moţné derivatizovat po hydrolýze pouţitím směsi
trimethylchlorosilanu , hexamethyldisilanu a pyridinu (3:1:9) [68]. Identifikace
polysacharidu se provádí na základě stanovení jednotlivých monosacharidů
(popř. disacharidů či oligosacharidů) a uronových kyselin.
b) Oleje a pryskyřice se v historii pouţívaly často ve směsích jako olejopryskyřičná
pojiva. Proto metody pro derivatizaci mastných kyselin musí být zároveň vhodné
i pro derivatizaci terpenoidních látek. Jednou z nich je přímá alkylace,
která současně nahrazuje hydrolyzační krok. K alkylaci se vyuţívají jednoduché
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alkoholy (methanol, ethanol, propanol) v přítomnosti kyseliny jako například BF3
(fluorid boritý), HCl nebo TFA [2, 68]. Další metodou je derivatizace
s ethylchlormravenčanem
methylchlormravenčanu

(ECF)
byly

při

pokojové

metodou

teplotě

[52].

identifikovány

GC-MS

Vyuţitím
pryskyřice

vylučované rostlinami čeledi Burseraceae, jako je mexický kopál nebo elemi [69].
Často se pouţívají silylační činidla MTBSTFA (N-terc-butyldimethylsilyl-Nmethyl-trifluoracedamid)

a

BSTFA

Při

se

tato

derivatizaci

lipidů

(N,O-bis-trimethylsilyl-triflouracetamid).

činidla

aplikují

buď

samostatně

nebo

se vyuţívá jejich směs [53, 56]. Další moţností derivatizace je reakce
karboxylových skupin s kvartérní amoniovou sloučeninou. Nečastěji se pouţívají
tetramethylamoniumhydroxid

(TMAH)

nebo

trimethyl-(α,α,α-trifluoro-m-

tolyl)amoniumhydroxid (TMTFTH). Derivatizace činidlem TMAH poskytuje
účinnější esterifikaci karboxylových skupin ,v případě triterpenoidů hydroxy popř.
alkoxy skupin [70]. Esterifikace diazomethanem je další příklad derivatizační
metody. Tento způsob derivatizace je stále povaţovaná za účinnou techniku,
ačkoliv vlastnosti diazomethanu jsou nevhodné (explosivní charakter, toxicita,
reakce diazoskupiny s nenasycenými vazbami) [2]. Substituovaný derivát
trimethylsilyldiazomethan byl aplikován při identifikaci pryskyřičných kyselin
přítomných v ochranném laku malby [57].
c) Derivatizace aminokyselin, které tvoří proteiny pojivových medií a ochranných
vrstev se provádí obecně třemi typy metod. Pro přehlednost jsou tyto způsoby
derivatizace shrnuty v tabulce 7 (str. 65). Derivatizace trifluoroacetamidem probíhá
ve dvou krocích. Prvním je esterifikace karboxylové skupiny alkoholem
a po odpaření rozpouštědla dochází k trifluoroacylaci aminové skupiny [2].
V případě hydroxyprolinu je identifikace ztíţena díky nízké stabilitě esteru
v přítomnosti hydroxylové skupiny. Silylační derivatizace pomocí MTBSTFA
je často pouţívaná při analýze GC-MS. Její výhodou je tvorba relativně stabilních
trimethylsilylderivátů a dobré spektrometrické vlastnosti při detekci MS [10, 71].
Naopak nevýhodou je degradace silylačního činidla v přítomnosti vody, proto
se musí z hydrolyzátu aminokyselin vysušováním voda odstranit. Silylace
aminoskupiny, karboxylové skupiny a hydroxylových funkčních derivátů probíhá
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v jednom kroku. Rychlá derivatizace (několik sekund) probíhá působením
ethylchlormravenčanu (ECF) ve vodném roztoku.
Tab. 7: Metody derivatizace aminokyselin při analýze proteinového pojiva v barevném
vzorku pomocí plynové chromatografie [10].
Derivatizační činidlo
Detektor
trifluoroacetamid + methanol
FID
trifluoroacetamid + (iso)propanol
FID, MS
trifluoroacetamid + butanol
FID
N-terc-butyldimethylsilyl-N-methyl-trifluoracedamid (MTBSTFA)
MS
ethylchloroformiát v ethanol/voda/pyridin
FID, MS
Některé organické polymerní látky se velice špatně rozpouštějí a tudíţ je nelze
převést do roztoku, hydrolyzovat a následně derivatizovat. V tomto případě se vzorek
připravuje k separaci tzv. pyrolýzou (tepelný rozklad organických látek). V poslední době
má pyrolytická plynová chromatografie ve spojení s hmotnostní detekcí (Py-GC-MS) stále
větší pouţití také v oblasti materiálového průzkumu uměleckých objektů. Zvláště se tato
metoda pouţívá při identifikaci pryskyřic, vysýchavých olejů a syntetických polymerů.
Při analýze proteinových pojiv metoda Py-GC-MS nepodává dobré výsledky a to zvláště
při kvantitativním měření [10].
Pyrolýzou je vzorek tepelně rozloţen na nízkomolekulární těkavé produkty, které
se pak přivádí do chromatografické kolony. Stupeň degradace látek závisí na podmínkách
pyrolýzy (teplota, rychlost zahřívání, velikost vzorku). Teplota zvolená k rozkladu
se určuje podle typu sledované látky. Obecně se volí teplota mezi 500-800°C, při které
vzniká více pyrolytických produktů. Například při měření barevného vzorku obsahujícího
vysýchavé oleje byla pyrolýza provedena při 600°C po dobu 10s [72]. Zařízení
na pyrolýzu jsou v dnešní době jiţ součástí speciálních plynových chromatografů.
Porovnáním s konvenční GC-MS má pyrolytická chromatografie mnoho výhod. Zejména
příprava vzorku před separací je jednoduší, jelikoţ dovoluje vzorek aplikovat přímo
v pevném nebo kapalném stavu a bez potřeby hydrolýzy nebo derivatizace. Identifikace
produktů pyrolýzy pomocí MS je přesnější, citlivější a dosahuje nízkého detekčního limitu.
Py-GC a Py-GC-MS poskytuje data o nepolárních nebo málo polárních produktech
pyrolýzy. Polární produkty neposkytují téměř ţádné výsledky, jelikoţ zůstávají
adsorbované v koloně. Tento nedostatek můţe být odstraněn derivatizací, která probíhá
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přímo v pyrolyzéru přidáním derivatizačního činidla [48]. Jako činidlo se pouţívá hydroxid
tetramethylamonný (TMAH) [73, 74] nebo silylační činidlo HMDS (1,1,1,3,3,3hexamethyldisilazan) [69, 72]. Methylací nebo silylací polárních skupin se sníţí polarita
pyrolytických produktů, současně se zvýší jejich těkavost a jejich analýza Py-GC-MS
je účinnější. V rámci studie [74] pojivových materiálů pouţitých ve staré čínské malbě
(př. čínský dřevěný olej neboli tungový olej) byly porovnány výsledky Py-GC-MS
s derivatizačním krokem a bez tohoto kroku. Jako derivatizační činidlo byl aplikován
25% vodní roztok TMAH. Z chromatogramů na obrázku (Obr. 1.20) jsou rozdíly mezi
jednotlivými metodami zcela jasné. Přítomná kyselina nonandiová je polárnější neţ
jednosytné mastné kyseliny, tudíţ má větší tendenci se adsorbovat na povrch stacionární
fáze. Proto v chromatogramu bez derivatizace signál pro tuto kyselinu chybí.

Obr. 1.20: Srovnání chromatografických výsledků pyrolýzy a pyrolýzy s derivatizací
starého tungového oleje. [74]
Hmotnost vzorku potřebného k provedení plynové chromatografie GC-MS
se pohybuje v rozmezí od 0,1-1 mg. V porovnání například s infračervenou spektroskopií,
která umoţňuje zkoumat i nanogramové vzorky, jsou obecně chromatografické metody
z tohoto ohledu nevýhodné. Na druhou stranu separační techniky v kombinaci s vhodným
detektorem poskytují přesné výsledky a umoţňují identifikovat na základě specifických
„markerů“ konkrétní druh pojivového materiálu nebo laku.
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6. Závěrečné shrnutí
První zmínky o materiálovém zkoumání barevných vrstev vůbec pocházejí jiţ
z 18. století. Následný vývoj techniky a vzrůstající zájem o kulturní dědictví dal vznik
specializovaným oborům a laboratořím právě pro restaurování a konzervaci uměleckých
objektů. K analýze barevné vrstvy se volí taková metoda, která poskytuje nejvíce citlivou
detekci přítomných látek a nebude vyţadovat více jak jednotky miligramu výtvarného
vzorku. V současnosti mají hlavní přednost metody nedestruktivní vůči mikrovzorku, nebo
techniky

neinvazivní

vůči

celému

dílu.

Neinvazivní

techniky

slouţí

k morfologickému/prostorovému (klasická optická mikroskopie, skenovací elektronová
mikroskopie – SEM) zkoumání povrchu uměleckého díla.
Jako první metody k analýze organických pojiv slouţily mikrochemické testy.
Jejich výhodou je jednoduché provedení a moţnost pomocí vybarvovacích reakcí sledovat
organické látky přímo v příčném řezu barevného vzorku. Tyto metody jsou málo
informativní, jelikoţ identifikace je omezena jen na jeden typ organického média.
Spektrální metody nacházejí v materiálovém průzkumu starých výtvarných děl
široké uplatnění. Míra fluorescence jednotlivých pojiv poskytuje dobré rozlišení mezi
proteinovými medii (vaječný ţloutek, bílek, ţelatina). Jelikoţ jsou barevné vzorky
vícesloţkové systémy, můţe být identifikace značně komplikována zhášením nebo
zesilováním luminiscence.
Hlavní

postavení

mezi

spektroskopickými

metodami

má

infračervená

spektrometrie (FTIR) a Ramanova spektroskopie. Největší výhodou těchto metod je malá
spotřeba vzorku (μg aţ ng) a nedestruktivní charakter. Ramanova spektroskopie poskytuje
lepší prostorové rozlišení v jednotkách mikrometru a spektra obsahují více charakteristické
pásy pro konkrétní molekuly. V nejnovější době se vyvinula technika SR-FTIR vyuţívající
synchrotronové záření. Vzhledem k nedostupnosti potřebných zařízení, nemá tato metoda
v oblasti materiálového průzkumu uměleckých děl širší vyuţití.
Spektroskopické metody nukleární magnetické rezonance mají význam především
při studování změn pojivového a izolačního materiálu (laků) během stárnutí. NMR
je nedestruktivní technika vůči vzorku. NMR spektrometry jsou v analytických
laboratořích málo dostupné a vyţadují relativně velké vzorky (mg).
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Během posledních deseti let se při průzkumu pojivových medií a ochranných laků
vyuţívaly s oblibou metody hmotnostní spektrometrie. Stinnou stránkou těchto metod
je značné omezení při studiu vysoce komplexních materiálů. Proto se hmotnostní
spektrometrie vyuţívá zvláště při objasňování chemické degradace malířských medií.
Pozornost na sebe upoutala technika MALDI-MS při identifikaci peptidových štěpů
získaných enzymovým štěpením vzorku proteinového media. Výhodou metody je nízká
spotřeba vzorku (μg), spolehlivost detekce, rychlost a nedestruktivní charakter.
Přestoţe chromatografické metody vyţadují k analýze velké vzorky (aţ jednotky
mg), jsou při identifikaci pojivových a ochranných materiálů velice rozšířené. Papírová
a tenkovrstvá chromatografie byly s vývojem techniky nahrazeny učenějšími a sloţitějšími
metodami jako je HPLC a GC chromatografie. V současné době jsou poslední dvě
jmenované metody úspěšně kombinované s hmotnostním spektrometrem, který spolehlivě
detekuje separované „čisté“ komponenty. Pyrolytická GC-MS nevyţaduje předběţnou
úpravu vzorku a umoţňuje jej analyzovat v pevném nebo kapalném stavu. Klasická
GC-MS a HPLC jsou stále více preferovány před pyrolytickou GC-MS, jelikoţ poskytují
jednoduší chromatografické výsledky pro jejich interpretaci.
Tuto bakalářskou práci jsem koncipovala tak, abych ukázala nejběţnější analytické
postupy, které se pouţívají při identifikaci organických komponent přítomných
v barevných vrstvách. V současnosti přibývá stále více publikací zaměřujících se právě
na problematiku analýzy přírodních organických pojiv a ochranných laků. Úspěšná analýza
v historii vyuţívaných pojiv a laků nezbytně vyţaduje dobrou znalost jejich chemických
vlastností a reaktivity v průběhu stárnutí. Zvláště zde bych chtěla zdůraznit, jak je „umění“
analytických metod, organické a anorganické chemie, biochemie a dalších chemickotechnologických oborů v oblasti výtvarného umění zcela nepostradatelné. Jelikoţ
se technika neustále vyvíjí a citlivost i schopnost analytických metod se zvyšuje, můţeme
do budoucna předpokládat další zlepšení také v oblasti materiálového průzkumu
malířských děl. Zároveň zvyšující zájem o kulturní dědictví a památkovou péči iniciuje
v tomto oboru progresivnější technické pokroky. Aktuálně je hlavním zájmem především
minimalizovat velikost odebíraných vzorků a rozvíjet metody, které umoţňují neinvazivní
analýzu nejen pigmentů a povrchových struktur, ale i organických látek.
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7. Příloha
Příloha 1: Druhy nejpouţívanějších vosků a jejich stručný popis.

Ţivočišné vosky

Včelí vosk - produkován včelami, přibliţně konstantního sloţení,
nejvíce jsou zastoupeny monodiestery, diestery, uhlovodíky a volné
kyseliny.
Čínský vosk - produktem hmyzu druhu Coccus ceriferus, obsahuje
cca z 83% estery.
Šelakový vosk - obsaţen v malém mnoţství v šelaku (výměšek červa
rodu Tachardia lacca). Počet uhlíku v uhlovodíkovém řetězci esteru
se pohybuje mezi C42-C68.
Vorvaňovina (spermacet) - z cca 11% je obsaţena v oleji přítomném
v lebeční dutině vorvaňů. Obsahuje především cetylpalmitát a
cetylalkohol.
Lanolin - 10-24% mastné hmoty, je obsaţeno ve vlněném rounu před
praním a úpravami.

Rostlinné vosky

Karnaubský vosk - produktem palmy Copernicia cerifera, zvyšuje
pevnost.
Kandelinový vosk - z rostliny rodu Euphorbia (pryšec), vyuţití pro
jeho vysokou tuhost.
Japonský vosk - získává se z plodů rostlin rodu Rhus (škumpa)
Jojoba (jojobový olej) - kapalný vosk ze semen jojoby (Simmondsia),
hlavní výskyt v Mexiku a na jihu USA.

Fosilní,zemní
vosky

Parafíny - jsou vyšší alifatické uhlovodíky připravované destilací
ropy, začíná se pouţívat od poloviny 19. stol.

Příloha 2: Příklady polysacharidových látek pouţívaných při tvorbě uměleckých děl
Arabská guma, třešeň, tamaryšek, myrha atd. – tyto klovatiny se
vyuţívaly především jako pojiva vodových barev a tempery. Nejvíce
Rostlinné gumy
se objevují v historických miniaturách a iluminacích rukopisů. Také
jsou známé jako lepidla poštovních známek.
Celulosa

Tento polysacharid nacházíme v papíru a ve všech rostlinných
vláknech pro výrobu textilií.

Nitrát celulosa byla syntetizována roku 1833 a dále byla rozšiřována
Deriváty celulosy od 40. let 19. st.. Vzniká esterifikaci celulosy působením kyseliny
dusičné.
Polymer glukosy, který se vyuţíval jako lepidlo, adhezivum i jako
Škrob
pojivo.
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Příloha 3: Rozdělení přírodních pryskyřic
Monoterpenoidy - uhlovodíky obecného vzorce C10H16. Nejznámější
je terpentýnový olej získaný destilací borových pryskyřic. Podléhá
oxidačním a polymerním reakcím.
Diterpenoidy - jsou produktem dvou velkých skupin – jehličnanů
(coniferae) a bobovitých stromů (leguminosae). Podléhají neúplné
Rostlinné
polymeraci, a proto tvoří tzv. balzámy (např. kalafuna, kopál mnoha
pryskyřice
typů).
Triterpenoidy - mezi tyto terpenoidy patři mnoho druhů rostlinných
pryskyřic (damara, mastix, elemi), které vykazují dobré optické
vlastnosti malby po delší dobu neţ výše zmíněné pryskyřice a proto
se často přidávaly do laků.
Šelak - tato pryskyřice je výměškem červa rodu Tachardia lacca.
Ţivočišné
Pouţíval se především v lacích a jako adhezivum. Chemické sloţení
pryskyřice
šelaku závisí na druhu stromu, který je hostitelem tohoto hmyzu.
Jantary – obecně obsahují dikarboxylovou kyselinu, např.
sukcinovou kyselinou – volnou i esterifikovanou. Njeznámější z této
Fosilní pryskyřice
skupiny je baltský jantar. Jantar je málo rozpustný v organických
rozpouštědlech.

Informace k vytvoření těchto tabulek byly získány ze [4, 6, 11].
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