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Zoznam skratiek a značiek 

CN nitrát celulózy 

CA acetát celulózy 

KF kazeín-formaldehyd 

FF fenol-formaldehyd 

MF melamím-formaldehyd 

UF urea-formaldehyd 

PVC polyvinylchlorid 

PS polystyrén 

PMMA polymetylmetakrylát 

PE polyetylén 

PTFE polytetrafluóretyleén 

PET polyetyléntereftalát 

PA polyamid 

PES polyester 

PUR polyuretán 

SNG Slovenská národná galéria 

FTIR Infračervená spektroskopia s Fourierovou transformáciou 

ATR zoslabený úplný odraz 

NIR blízka infračervená oblasť 

K-K Kramers-Krönig 

SERS povrchovo zosilnené Ramanova spektroskopia 

XRF röntgenová fluorescenčná spektroskopia 

WDXRF wavelength-dispersive XRF 

EDXRF energy-dispersive XRF 
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1 Úvod 

Predmety z plastov dnes tvoria podstatnú časť múzejných zbierok, či už ako umelecké diela alebo 

predmety historického, vedeckého, či kultúrneho významu. Plastickým artefaktom sa však doteraz 

venovala len minimálna pozornosť. Napriek všeobecnému presvedčeniu, že plasty sú prakticky 

nezničiteľné, začínajú plastové artefakty v zbierkach pamäťových a fondových inštitúcií degradovať a 

to alarmujúcou rýchlosťou, čo môže viesť k nevratným stratám kultúrneho dedičstva nevyčísliteľnej 

hodnoty.  

Keď sa degradácia plastov stala evidentnou a naliehavou, profesionáli/odborníci v oblasti 

kultúrneho dedičstva začali týmto moderným materiálom venovať väčšiu pozornosť. Prieskumy zberu 

plastov sa robili v inštitúciách po celom svete. Zbierkové prieskumy zamerané na identifikáciu a 

kvantifikáciu plastov spolu s následným hodnotením degradačného stavu nájdených predmetov sú 

prvým a kľúčovým krokom na ceste k záchrane plastového kultúrneho dedičstva. 

Konzervácia plastov nie je ľahká úloha; odborníci čelia mnohým problémom, z ktorých väčšina 

vyplýva z nedostatku skúseností s týmito materiálmi. V porovnaní s tradičnými umeleckými 

materiálmi sú syntetické polyméry stále považované za nové materiály a málo sa vie o ich dlhodobej 

stabilite a degradácii. Konzervátori čelia veľkej výzve pochopiť veľmi heterogénnu a neustále rastúcu 

skupinu materiálov (plasty) a nájsť spôsoby, ako ich uchovať skôr, než bude neskoro. Doteraz sa 

štúdie degradácie polymérov zameriavali najmä na degradáciu samotného polyméru; nemôžeme však 

ignorovať vplyv prísad prítomných v materiáli. Tieto prísady majú významný vplyv na celkovú 

stabilitu materiálu; preto je veľmi dôležité poznať presné zložky študovaného materiálu (plast) a 

spôsob, akým tieto zložky navzájom pôsobia. Detailné štúdium mechanizmu degradácie plastov je 

základnou požiadavkou pre vývoj efektívnych konzervačných stratégií na zachovanie a predĺženie 

životnosti plastových predmetov. 

Polymér je definovaný ako látka vybudovaná z makromolekúl charakterizovaná mnohonásobným 

opakovaním štruktúrnych jednotiek viazaných zvyčajne kovalentnými väzbami. Podľa pôvodu 

môžeme polyméry rozdeliť na prírodné, ako napríklad prírodný kaučuk, celulóza, škrob, bavlna, 

a syntetické, ktoré sú syntetizované z monomérov. Na základe ich správania pri zvýšenej teplote 

a deformácii môžeme polyméry rozdeliť na plasty a elastoméry. Elastoméry sú ľahko deformovateľné 

pôsobením malej sily, pričom táto deformácia je vratná. Typickým príkladom elastomérov je guma. 

Plasty, na druhej strane, sú polyméry, ktoré je možne zahriatím dostať do plastického tvaru a následne 

ich tvarovať. Pôsobením veľkej sily na plasty dochádza k ich nevratnej/trvalej deformácii. Plasty 

vieme ďalej rozdeliť na termoplasty a reaktoplasty. Termoplasty sú tvorené lineárnymi alebo 

rozvetvenými individuálnymi vláknami polymérov, ktoré sú spojené iba medzimolekulovými 

väzbami. Tieto väzby môžu byť rozrušené pôsobením tepla alebo rozpúšťadla, čo umožňuje recykláciu 
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termoplastov. Reaktoplasty, nazývané tiež termosety, sú polyméry, ktoré sa procesom zosieťovania 

dostávajú do netaviteľného a nerozpustného stavu. Reaktoplasty sú nerozpustné v rozpúšťadlách a nie 

je možné ich opätovne tepelne spracovať, tým pádom nie sú recyklovateľné. 
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2 Historický vývoj plastov 

Ak zoberieme do úvahy prvé semi-syntetické plasty, plasty sa začali vyrábať pred vyše 250 rokmi. 

Oboznámenie sa s historickým vývojom plastov je dôležité pri pochopení historického kontextu 

plastových artefaktov a môže byť nápomocné aj pri ich identifikácii, prípadne pri určovaní veku 

plastových objektov. Prvotné syntézy plastov boli častokrát čisto dielom náhody, prípadne boli 

založené na empirických poznatkoch a pozorovaniach. Až niekoľko desaťročí neskôr vedci skutočne 

pochopili podstatu polymérov a výroba plastov sa rozbehla naplno. Chronologický prehľad vývoja 

plastov je uvedený v Tabuľka 1. 

Jedným z významných míľnikov na ceste za plne syntetickými polymérnymi materiálmi je 

vynájdenie Ebonitu v roku 1851, o ktoré sa zaslúžil Nelson Goodyear. Ebonit je prvý materiál 

pripravený chemickou modifikáciou prírodného polyméru, konkrétne kaučuku. Môžeme ho zaradiť 

medzi elastoméry. Jeho výroba spočíva vo vulkanizácii prírodného kaučuku, pričom výsledný materiál 

môže v niektorých prípadoch obsahovať až 40% síry. Ebonit sa používal hlavne ako náhrada drahých 

a menej dostupných prírodných materiálov, ako napríklad ebenové drevo, od ktorého je aj odvodený 

jeho názov [1, 2]. 

V druhej polovici 19. storočia sa začala rozvíjať výroba takzvaných semi-syntetických plastov, 

ktorých príprava je založená na chemickej modifikácii prírodných polymérov. Najväčší komerčný 

úspech a uplatnenie zaznamenali estery celulózy. V roku 1862 predstavil Alexander Parkes prvý semi-

syntetický plast pripravený z celulózy, ktorý nazval Parkesine. Išlo o nitrát celulózy (CN) 

plastifikovaný gáfrom, ktorý sa dal za tepla tvarovať do požadovaného tvaru. Parkesine však na trhu 

nenašiel uplatnenie a firma, ktorá sa špecializovala na jeho výrobu, do 2 rokov od svojho vzniku 

skrachovala [1–3]. O niekoľko rokov neskôr, v roku 1870, uviedol John Hyatt na trh prakticky 

rovnaký materiál pod menom Celluloid. Hyatt vymyslel nový technologický postup výroby 

plastifikovaného nitrátu celulózy, čo prispelo ku komerčnému úspechu Celluloidu. Pôvodne mal 

Celluloid slúžiť ako materiál na výrobu bowlingových gulí, veľký úspech však dosiahol hlavne ako 

lacnejšia náhrada drahých prírodných materiálov. Vďaka schopnosti verne napodobniť tieto materiály 

sa využíval ako imitácia slonoviny rohoviny, korytnačiny a perleti. Pojem celuloid je dodnes 

všeobecne požívaný na pomenovanie nitrátov celulózy. Na konci 19. storočia našiel celuloid 

uplatnenie vo filmárskom a fotografickom priemysle, keď firma Eastman Kodak začala vyrábať 

fotografické filmy z tohto semi-syntetického polyméru [2]. Spolu s komerčným úspechom Celluloidu 

sa naplno prejavili aj jeho negatívne vlastnosti – vysoká horľavosť a výbušnosť. Obrovské riziko 

predstavovalo najmä použitie celuloidových filmov v kinematografii. Požiare spôsobené vzplanutím 

celuloidových filmov v kinách mali za následok nespočetné množstvo zranení a úmrtí. Napriek 

evidentnému riziku spojenému s použitím tohto materiálu sa celuloidové filmy vo veľkom používali 
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až do 20-tych rokov 20 storočia, pričom museli byť dodržiavané prísne bezpečnostné opatrenia [1, 2, 

4]. Od 20-tych rokov bol CN postupne nahrádzaný stabilnejším esterom – acetátom celulózy (CA), 

pričom celuloidové filmy sa prestali úplne používať až po roku 1940 [4, 5].   

Acetát celulózy pripravil prvýkrát nemecký vedec Schutzenberger už v 60-tych rokoch 19. 

storočia. Vo veľkom sa začal vyrábať až v po roku 1894, kedy Cross a Bevan vyvinuli spôsob postup 

vhodný na priemyselnú výrobu. Zo začiatku sa využíval hlavne na výrobu filmov (namiesto horľavého 

celuloidu) a vo forme pasty sa prípravu vode odolných materiálov využívaných najmä pri výrobe 

lietadlových súčastí počas 1. svetovej vojny. Jeho neskoršie využitie bolo veľmi podobné ako využitie 

CN [1, 2]. 

Ďalším prírodným materiálom, ktorý sa koncom 19. storočia začal používať pri príprave semi-

syntetických plastov je proteín kravského mlieka – kazeín. Kazeín-formaldehyd (KF) sa pod 

komerčným názvom Galalith prvýkrát objavil v roku 1900 na výstave v Paríži. Po dobu niekoľkých 

desaťročí sa používal na výrobu gombíkov, praciek a sponiek, lebo bol dostupný vo veľkom množstve 

farieb a vzorov [1, 2, 6]. 

Za prvý plne syntetický komerčne vyrábaný plast sa vo všeobecnosti považuje Bakelit. Bakelit je 

komerčný názov pre fenol-formaldehyd (FF), reaktoplast pripravený polykondenzáciou, ktorý po 

prvýkrát pripravil a patentoval v roku 1907 Leo Baekeland. Komerčne sa začal vyrábať v 1910 

spoločnosťou General Bakelite Company [3]. Bakelite mal vlastnosti vhodné pre široké spektrum 

aplikácií a v prvej polovici 20. storočia sa využíval napríklad na výrobu bowlingových gulí, 

hudobných platní, rádií a telefónov. Vďaka jeho výborným elektroizolačným a tepelnoizolačným 

vlastnostiam sa uplatnil aj ako materiál na výrobu elektrických izolácií a kuchynského riadu. 

Nevýhodou Bakelitu a fenol-formaldehydových živíc vo všeobecnosti je tmavá farba, z tohto dôvodu 

boli výrobky z Bakelitu dostupné iba v čiernej farbe alebo v tmavých odtieňoch červenej a hnedej [2].  

Dopyt po bezfarebných materiáloch s vlastnosťami podobnými fenolovým reaktoplastom viedol 

k vývoju aminoplastov – formaldehydových živíc pripravených polykondenzáciou formaldehydu 

s aminozlúčeninou (močovina, melamín). V rokoch 1920-1930 sa začali vyrábať 

močovinoformaldehydové (UF) a tiomočovinoformaldehydové živice, ktoré si rýchlo našli využitie 

ako kuchynský riad, telefóny, tienidlá na lampy a v oblasti elektroinštalácie. Niekoľko rokov neskôr, 

v 30-tych rokov bol vyvinutý aj melamín-formaldehyd (MF). Napriek vyššej cene postupne nahradil 

močovino-formaldehydové plasty, keďže sa vyznačuje vyššou odolnosťou voči teplu, vode 

a rozličným chemikáliám [1, 2, 6].  

Polyvinylchlorid (PVC), v súčasnosti tretí celosvetovo najviac rozšírený syntetický polymérny 

materiál, bol prvýkrát syntetizovaný už koncom 19. storočia a prvý patent bol získaný v roku 1912. 

Priemyselná produkcia PVC sa však naplno rozbehla až v 30-tych rokoch, kedy sa k PVC začali 

pridávať plastifikátory/zmäkčovadlá, konkrétne ftaláty, ktoré umožnili podľa potreby modifikovať 
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chemické a fyzikálne vlastnosti materiálu. Počas 2. svetovej vojny došlo k extrémne rýchlemu rastu 

počtu možných aplikácií PVC (mäkčeného aj rigidného). Vďaka svojím výborným vlastnostiam, 

(odolnosť voči vode a kyselinám, nehorľavosť, jednoduchá produkcia) PVC aj napriek vyššej cene 

postupne nahradil prírodný kaučuk/gumu [2, 6]. 

Rovnako veľké oneskorenie medzi prvotnou syntézou a komerčným úspechom/aplikáciou 

sprevádzalo aj vývoj polystyrénu. Polystyrén (PS), termoplast získaný polymerizáciou styrénu, bol 

prvýkrát úspešne syntetizovaný už v prvej polovici 19. storočia, avšak komerčne sa vyrába až od 30-

tych 20. storočia. V približne rovnakom období sa styrén začal používať aj na prípravu rôznych 

kopolymérov, ako príklad môžeme uviesť akrylonitrilbutadiénstyrén (ABS) [1, 2, 6]. 

Veľké zásluhy na vývoji nových syntetických polymérov v prvej polovici 20. storočia mala 

britská chemická spoločnosť Imperial Chemical Industries (ICI). Výskum v laboratóriách ICI viedol 

okrem iného aj k vynájdeniu polymetylmetakrylátu (PMMA) a polyetylénu (PE)  na začiatku 30-tych 

rokov. PMMA sa vyznačuje vlastnosťami ako vysoká pevnosť a odolnosť voči atmosférickým 

vplyvom, transparentnosť, ktoré z tohto akrylátu spravili ideálnu náhradu skla, všeobecne známu pod 

názvami ako Plexisklo alebo Perspex. Komerčná výroba polyméru zaznamenala prudký nárast počas 

2. svetovej vojny, kedy sa PMMA využíval na zasklenie vojenských lietadiel [1, 2]. 

  Prvá polymerizácia PE v roku 1933 bola dielom náhody, keď do zle utesnenej aparatúry 

prenikol kyslík a vznikla voskovitá biela hmota. V 30-tych rokoch sa začala výroba PE 

polymerizáciou plynného eténu pri extrémnych podmienkach (veľmi vysoký tlak a teplota), pričom 

produktom polymerizácie bol takzvaný „low density“ (nízkohustotný) PE (LDPE) [1, 2]. Až v roku 

1956 vedci Hogan a Bank úspešne realizovali polymerizáciu PE pri miernych podmienkach a podarilo 

sa im pripraviť „high density“ (vysokohustotný) PE (HDPE), s vlastnosťami inými ako LDPE, čo 

umožnilo širšie spektrum aplikácií [6]. PE je termoplast s dobrými mechanickými vlastnosťami, 

s výbornou chemickou odolnosťou a vynikajúcimi elektro-izolačnými vlastnosťami a výroba PE má 

v súčasnosti najväčší podiel na celosvetovej produkcii polymérnych materiálov [1, 2, 6]. 

V 40-tych rokoch 20. storočia, počas vojny, sa výroba polymérnych materiálov rozbehla 

naplno, pričom ich vývoj bol už založený na vedeckých princípoch a nie na empirických poznatkoch 

ako tomu bolo doteraz. Intenzívny výskum spoločnosti DuPont Chemicals v USA bol zavŕšený 

vývojom nových druhov polymérov, medzi inými polyamid 6,6 (PA-6,6), polytetrafluóretylén (PTFE). 

PA-6,6 pripravený polykondenzáciou v roku 1935, známy pod obchodným názvom Nylon, bolo 

možné tavením spracovať na vlákna, čo umožnilo vznik prvého syntetického vlákna. Počas vojny sa 

tieto polyamidové vlákna uplatnili najmä ako náhrada hodvábu pri produkcii padákov a neskôr sa 

začali vyrábať nylonové pančuchy, ktoré okamžite zožali obrovský úspech [2, 6]. PTFE, prvý 

vyvinutý fluoroplast, bol náhodne syntetizovaný v roku 1938 pri experimente s plynným 

tetrafluóretylénom. Priemyselná produkcia začala v 40-tych rokoch, najmä pod obchodným menom 
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Teflon. PTFE je termoplast vyznačujúci sa dobrou odolnosťou voči vysokým aj nízkym teplotám, má 

dobré izolačné vlastnosti a je odolný voči rôznym chemikáliám. Pôvodne sa využíval ako izolácia 

v rádiách a iných elektrických zariadeniach, avšak asi najznámejším príkladom aplikácie PTFE je 

nepriľnavý teflónový kuchynský riad. V období rokov 1935-1945 boli taktiež vyvinuté prvé silikóny 

a epoxidy s výnimočnými adhéznymi vlastnosťami [1, 2].  

Ďalšou významnou skupinou polymérov sú polyestery. Významným predstaviteľom tejto 

skupiny je lineárny polyester polyetyléntereftalát (PET). Prvý patent na výrobu PET, termoplastu 

pripravovaného polykondenzačnou reakciou polyetylénglykolu s kyselinou tereftálovou., bol vydaný 

v roku 1941 v Spojenom kráľovstve. PET sa vyrábal predovšetkým vo forme vlákien a filmov [1, 6]. 

Trochu skôr ako lineárne polyestery, v roku 1933, boli objavené nenasýtené polyesterové živice, ktoré 

radíme medzi reaktoplasty pripravené polykondenzáciou. Priemyselne sa začali vyrábať v roku 1941. 

Polyesterové živice vystužené sklenenými tkaninami, takzvané sklolamináty alebo z angličtiny 

„fiberglass“, sa počas vojny používali napríklad aj pri konštrukcii člnov a neskôr sa uplatnili pri 

výrobe dizajnového nábytku [1, 2].  

Tabuľka 1: Prehľad historického vývoja plastov 

materiál dátum výroby / uvedenia na trh 

vulkanizovaný kaučuk (Ebonite) 1851 

nitrát celulózy (plastifikovaný gáfrom) (Parkesine) CN 

nitrát celulózy (plastifikovaný gáfrom)  (Celluloid) CN 

1862 

1870 

acetát celulózy CA 1890 (filmy neskôr) 

kazeín-formaldehyd (Galalith) CF 1900 

fenol-formaldehyd (Bakelit) PF 1907 

(tio) močovinoformaldehydové živice UF 20. roky 20. stor. 

mäkčený polyvinylchlorid PVC 1930 

polymetylmetakrylát (Plexisklo, Perspex) PMMA 1933 
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polyamid 6,6 (Nylon) PA-6,6 1935 

melamín-formaldehyd MF 30. roky 20. stor. 

Polystyrén PS 30. roky 20. stor. 

akrylonitrilbudatiénstyrén ABS 30. roky 20. stor. 

low density polyetylén LDPE 30. roky 20. stor. 

polyetyléntereftalát PET 1941 

polytetrafluóretylén (Teflon) PTFE 40. roky 20. stor. 

polyesterové živice PES 40. roky 20. stor. 

high density polyetylén HDPE 1956 
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3 Plasty v kultúrnom dedičstve 

3.1 Plasty ako objekty s historickým, kultúrnym a vedeckým významom   

Plastové artefakty v zbierkach sú dôkazom evolúcie vedy, technológie a priemyslu ako aj svedkom 

významných historických udalostí [7]. Pre nedostatok fyzických dôkazov nevieme presne povedať, 

kedy vznikla prvá plastická socha alebo kto bol prvým umelcom, ktorý použil plasty ako umelecké 

médium; dvaja ruskí umelci, bratia Naum Gabo a Antoine Pevsner, sú však všeobecne považovaní za 

umelcov, ktorí priniesli plasty do umenia. Na začiatku boli najpoužívanejšími materiálmi semi-

syntetické plasty ako nitrát celulózy a acetát celulózy, ktoré boli od 30. rokov 20. storočia postupne 

nahradené vhodnejším PMMA. Úspech plastov v sochárstve bol však pomalý a obmedzený len na 

určité umelecké smery. Na druhej strane syntetické akrylové farby začali takmer okamžite po svojom 

uvedení v 40-tych rokoch 20. storočia postupne nahrádzať olejové farby. Počet plastov objavujúcich sa 

na umeleckých výstavách sa zvýšil až v 60. rokoch 20. storočia, keď umelcov zaujali nevyčerpateľné 

možnosti, ktoré tieto nové revolučné materiály ponúkali. V Tabuľka 2 vidíme dlhý zoznam umelcov, 

ktorí vo svojej tvorbe využívali syntetické materiály. Napriek pribúdajúcim dôkazom o nestabilite 

plastov množstvo plastov v umeleckých zbierkach ďalej rastie a dnes majú plasty stabilné postavenie 

medzi tradičnými umeleckými materiálmi a tvoria významnú súčasť nášho kultúrneho dedičstva. 

Môžeme odôvodnene predpokladať, že tento trend bude pokračovať a počty plastových objektov budú 

ďalej rásť. Keď sa predmety stanú súčasťou zbierky alebo získajú štatút kultúrneho dedičstva, ich 

požadovaná životnosť sa predĺži a za ich dlhodobé uchovanie je zodpovedná vlastnícka inštitúcia. Tu 

nastáva problém. Životnosť plastov, predovšetkým tých zo začiatku 20. storočia, sa však počíta iba 

v desiatkach rokov, čo je výrazne menej ako pri tradičných materiáloch (kameň, kovy, olejomaľba), 

ktoré pri vhodných podmienkach prežijú celé storočia prípadne aj tisícročia [4, 8, 9].  

Tabuľka 2: Syntetické polyméry v umení [10–13] 

POLYMÉR UMELEC 

CN Naum Gabo, Antoine Pevsner 

CA Naum Gabo 

MF Sergio Lombardo 

PMMA 

Naum Gabo, Antoine Pevsner, László Moholy-Nagy, Angelo de Sousa, 

McCracken, Larry Bell, Robin Irwin, Fred Dreher, William Reimann, Ted 

Hallman, Freda Koblick, Donald Judd, Jesús Rafael Soto, Fernandez Arman, 

Naum Gabo, Vasa Velizar Mihich 
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alkydové živice 

Pablo Picasso, Wilhelm de Kooning, Gillian Ayres, Peter Blake, Patrick 

Caulfield, Ben Nicholson, Francis Picabia, Jackson Pollock, Fierre Soulages, 

Frank Stella 

PVA Alberto Burri 

akrylové živice 

(farby) 

Andy Warhol, Rory Lichtenstein, Patrick Caulfield, Helen Frankenthaler, 

David Hockney, John Hoyland, Robert Motherwell, Bridget Riley, Morris 

Louis, Jules Olitski, Mark Rothko, Lee Krasner 

syntetický kaučuk Eva Hesse 

PUR pena 

John Chamberlain, Pietro Gilardi, Lorenzo Quinn, Gaetano Pesce, Thelma 

Newman, Loris Cecchini, Ted Hallman, Giulio Turcato, Sante Monachesi, Urs 

Fischer 

HDPE Massimo Zuppelli 

PP Pino Pascali 

PI Andres Pinal, Eva Hesse 

PS (ABS) Joseph Konzal, Claudia Hart, Erutti 

mäkčené PVC Alberto Burri, Christo a Jeanne Claude, Duck-Bong Kang, Rory Lichtenstein 

PA Naum Gabo 

epoxidové živice Karin Sander, Edward Higgings, Francois Xavier Lalanne 

nenasýtený 

polyester 

Alberto Burri, Cracking Art Collective, Tony Cragg, Jess Koon, Niki de Saint 

Phalle, Naum Gabo, Robert Mallary, Yves Klein, Thelma Newman, John Luis 

de Andrea, Etienne Bossut, Martine Orsoni, Francois Xavier Lalanne, César, 

Maurizio Cattelan, Erutti 

 

3.2 Materiálové prieskumy v pamäťových inštitúciách 

Na základe nových informácií o degradácii umeleckých diel obsahujúcich plasty sa koncom 20. 

storočia začali realizovať materiálové prieskumy zamerané na kvantifikáciu plastových objektov a 

objektov obsahujúcich plastové súčasti, identifikáciu konkrétnych druhov plastov ako aj zhodnotenie 

stavu týchto artefaktov. Výsledky snahy o kvantifikáciu zastúpenia úplne alebo čiastočne plastových 

artefaktov v zbierkach svetových múzeí a galérií na prelome storočí sú zhrnuté v Tabuľka 3. 

Prieskumy priniesli informácie o zastúpení plastov, stupni a druhu ich poškodenia ktoré okrem počtu 

predmetov dotvárajú obraz o závažnosti tejto problematiky. 
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Tabuľka 3: Kvantifikácia plastových objektov v zbierkach svetových múzeí, zdroj: [2, 14–17] 

inštitúcia počet objektov rok vykonania prieskumu 

The British Museum, Londýn 3032 1995 

Victoria & Albert Museum, Londýn > 4500 1993 

Victoria & Albert Museum, Londýn 7938 2001 

The Science Museum, Londýn 1500 1990 

8 zbierok švédskych múzeí 360 2005 

The Smithsonian American Art Museum >200 2017 

Victoria & Albert Museum,Londýn  

(zbierka nábytku) 
>200 2008 - 2012 

Stedelijk Museum, Amsterdam 73 2010 

MAMAC, Nice 1280 

2009-2010 MAM, St-Etienne 665 

The Musée Galliera, Paríž 131 

Asi najpodrobnejší a najrozsiahlejší materiálový prieskum bol vykonaný v rámci európskeho 

projektu POPART, ktorý prebiehal v rokoch 2008 – 2012. Zo všetkých plastových predmetov 

v zbierkach bol vybraný určitý počet predmetov, ktoré boli podrobené podrobnej analýze 

a identifikácii. V troch prípadoch vieme z výsledkov vyhodnotiť percentuálne zastúpenie materiálov, 

ktoré odzrkadľuje povahu zbierky ako aj dátum vzniku zbierky. Iné materiály nájdeme v zbierkach 

umenia a dizajnu a iné prevládajú v zbierkach historických predmetov [15]. 

Na Obrázok 1 vidíme zastúpenie materiálov v zbierkach holandského Stedelijk Museum 

a dvoch francúzskych galérií, MAM a Musée Galliera. Druhové zastúpenie plastov v jednotlivých 

zbierkach je rôzne, odráža povahu skúmaných zbierok. Na grafoch je vidieť, že určité percento 

skúmaných plastov zostalo aj po vykonaní prieskumu neidentifikované. V niektorých prípadoch 

použitie analytických metód prinieslo nečakané výsledky, ktoré vyvrátili pôvodne závery získané na 

základe vizuálneho pozorovania. Táto skutočnosť poukazuje na limity identifikácie čisto na základe 
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vizuálneho pozorovania, použitie analytických metód je jediná možnosť, ktorá zaručuje spoľahlivosť 

výsledkov. Projekt POPART je detailnejšie opísaný v kapitole 3.4.  

 

 

 

Obrázok 1: Druhové zastúpenie plastov v zbierkach troch svetových múzeí (MAM, Stedelijk Museum, 

Musée Galliera), ako bolo zistené v rámci projektu POPART, 2010; zdroj: [15] 

Na základe dostupných zdrojov o materiálových prieskumov sme zostavili tabuľku, v ktorej je 

zobrazené, ktoré druhy plastov sa nachádzajú prípadne nenachádzajú v zbierkach jednotlivých 
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inštitúcií. Vo všetkých skúmaných zbierkach boli zastúpené PVC, PES, PE a PMMA. Vo väčšine 

zbierok sa nachádzajú tiež PS, PUR, MF, kaučuk a FF (Tabuľka 4). 

Tabuľka 4: Zastúpenie druhov plastov v zbierkach pamäťových inštitúcií, zdroj: [2, 14, 15] 

✓ - nachádza sa; x - nenachádza sa 

materiál 

múzeum 

BM VAM MAMAC MAM MG SM 

fenol-formaldehyd ✓ ✓ x x ✓ x 

močovino-formaldehyd ✓ ✓ x x ✓ x 

melamín-formaldehyd x x ✓ ✓ ✓ ✓ 

kazeín-formaldehyd x x x x ✓ x 

nitrát celulózy ✓ ✓ x x ✓ x 

acetát celulózy ✓ ✓ x x ✓ ✓ 

polyamidy ✓ x ✓ x ✓ ✓ 

polyvinylchlorid ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

polyestery ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

polyetylén ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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materiál 

múzeum 

BM VAM MAMAC MAM MG SM 

polymetylmetakrylát ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

polystyrén ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

polyuretán ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

polyvinylalkohol x x x x ✓ ✓ 

polykarbonát x x x x ✓ x 

epoxidové živice ✓ ✓ x x x x 

guma/kaučuk x ✓ ✓ ✓ ✓ x 

akryláty x x x x x ✓ 

polyakrylonitril x x x x x ✓ 

polyetyléntereftalát x x x x x ✓ 

silikónová guma x x x x x ✓ 

iné x x x ✓ ✓ ✓ 
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(BM – British Museum; VAM – Victoria & Albert Museum; MAMAC - Musée d'Art Moderne et 

d'Art Contemporain de Nice; MAM - Musée d´Art moderne; MG – Musée Galliera; SM – Stedelijk 

Museum) 

Pri skúmaní zbierok slovenských inštitúcií sme zistili, že v zbierkových fondoch slovenských 

pamäťových inštitúcií sa nachádza pomerne veľké množstvo predmetov z plastov, väčšina z nich však 

nie je bližšie identifikovaná. Tieto informácie sme získali z katalogizovaných systémov ESEZ 4G 

a CEDVU. Ku dňu 23. 10. 2020 sa v zbierkových fondoch slovenských múzeí, ktoré katalogizujú 

zbierkové predmety v systéme ESEZ 4G, nachádza 22 641 záznamov o zbierkových predmetoch 

z plastov, resp. syntetických materiálov, Obrázok 2. Databáza CEDVU od roku 1960 ku dňu 

23.10.2020 obsahuje viac ako 9000 záznamov  plastových objektov v zbierkových fondoch Slovenskej 

národnej galérie a galérií SR, čo predstavuje približne 5% z celkového množstva záznamov. Nemáme 

však k dispozícii údaje o počte konkrétnych materiálov, preto nie sme schopní vyvodiť relevantné 

závery o materiálovom zložení zbierok. Údaje získané z obidvoch databáz sa vzťahujú iba na 

trojrozmerné objekty zo syntetických polymérov, nie sú v nich zahrnuté syntetické farby a náterové 

hmoty, o ktorých predpokladáme, že sú zastúpené vo veľkom počte [18]. 

Uvedené kvantitatívne vyjadrenie potvrdzuje potrebu riešenia ochrany tejto skupiny 

umeleckých artefaktov kultúrneho dedičstva SR. Okrem toho predstavitelia slovenského súčasného 

umenia, ako Jozef Jankovič, Stano Filko a iní, sú medzinárodne uznávanými autoritami a nedostatok 

poznatkov, potrebných k preventívnej ochrane a konzervovaniu ich diela vedie k nenávratným stratám. 

 

Obrázok 2: Druhy plastov a ich percentuálne zastúpenie v zbierkach slovenských múzeí (z databázy 

ESEZ 4G) 
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3.3 Hodnotenie stavu plastových objektov v zbierkach  

Dnes už je všeobecne známe, že napriek povesti nesmrteľných materiálov, plasty degradujú značne 

rýchlejšie ako ostatné materiály v zbierkach. Degradácia plastových artefaktov sa viditeľne prejaví 

zvyčajne v priebehu 5 až 25 rokov. Umelci si pri tvorbe umeleckých diel z plastových materiálov 

vyberajú materiály na základe ich estetických a spracovateľských kvalít a nevenujú pozornosť 

dlhodobej stabilite daných materiálov, prípadne ich kompatibilite s inými použitými materiálmi. Veľa 

umelcov zároveň zahŕňa do svojich diel recyklované a staršie materiály, čiže dielo v konečnom 

dôsledku obsahuje plasty v rôznych stupňoch degradácie. Navyše, predmety sa zvyčajne do zbierok 

nedostávajú ako nové a môžu už pri akvizícii vykazovať určité známky degradácie [19]. 

Stav plastov sa zvyčajne charakterizuje rozdelením do štyroch kategórií:  

1. dobrý stav 

2. uspokojivý stav  

3. zlý stav 

4. neakceptovateľný stav  

Tieto 4 kategórie sú definované nasledovne:  

• dobrý stav = bez potreby konzervačného zásahu – objekt je stabilný, môžu sa vyskytovať 

mierne fyzikálne zmeny, ako napríklad zaprášený a zašpinený povrch, ale nedochádza k žiadnym 

chemickým zmenám. V tomto prípade nie je nutný konzervačný zásah.  

• uspokojivý stav = nízka priorita konzervácie – dochádza k miernym fyzikálnym a chemickým 

zmenám, ktoré sa môžu prejaviť ako slabé zažltnutie alebo farebné zmeny, prípadne sa môže 

vyskytovať mierne mechanické poškodenie povrchu ( škrabance, praskliny), celkovo objekt 

považujeme za stabilný 

• zlý stav = nevyhnutný konzervačný zásah – objekt vykazuje výraznejšie známky fyzikálnej 

a mechanickej degradácie, objavujú sa známky chemickej degradácie, ktorá sa prejavuje ako 

krehnutie, „blooming“ (výkvet), „sweating“ (potenie - migrácia aditív na povrch) 

• neakceptovateľný stav = vysoká priorita konzervácie - objekt je vo veľmi zlom stave, je 

chemicky nestabilný a absolútne nevhodný na vystavovanie [15]. 

Stav plastov v zbierkach sa môže počas krátkeho obdobia dramaticky meniť. Je to spôsobené tým, 

že degradácie plastov sa vyznačuje dlhým indukčným obdobím, po ktorom nasleduje obdobie 

urýchlenej degradácie. Objekty v dobrom alebo uspokojivom stave sa môžu nachádzať v počiatočnom 

štádiu chemickej degradácie, kedy ešte degradácia nie je pozorovateľná voľným okom, a v pomerne 

krátkom čase môžu začať aj navonok rapídne degradovať. Inými slovami, objekt, ktorý vyzerá na prvý 
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pohľad takmer bezchybne sa môže v priebehu niekoľkých mesiacov zmeniť na kopu prachu. 

Najčastejším prejavom degradácie u zbierkových predmetov sú povrchové poškodenia, škrabance, 

praskliny znečistený povrch, zmena farby a strata lesku spôsobené najmä neopatrným zaobchádzaním 

a nevhodnými podmienkami pri skladovaní a vystavovaním [15, 20]. Tabuľka 5 zobrazuje výsledky 

hodnotenia stavu plastových predmetov v zbierkach viacerých svetových múzeí.  

Tabuľka 5: Hodnotenie stavu plastov v zbierkach svetových múzeí, zdroj: [2, 14, 15] 

inštitúcia /prieskum počet skúmaných objektov 

stav 

1. 2. 3. 4. 

V&A Museum (2001) 7938 57% 28% 12% 3% 

The British Museum, (1995) 3032 27,5% 60% 12% 0,5% 

Stedelijk Museum (POPART) 40 35% 45% 12,5% 7,5% 

MAMAC (POPART) 54 11% 54% 28% 7% 

MAM, St-Etienne (POPART) 75 15% 61% 20% 4% 

Musée Galliera (POPART) 100 15% 49% 29% 7% 

 

3.4 Projekt Popart 

Projekt Popart prebiehal v rokoch 2008 až 2012 v piatich svetových múzeách a galériách (Victoria and 

Albert Museum, Stedelijk Museum, Musée d'art moderne et d'art contemporain de Nice, Musée d'Art 

Moderne de Paris a Musée de la Mode de la Ville de Paris), v ktorých medzi osem najviac 

zastúpených druhov polymérnych materiálov patria deriváty celulózy – nitrát celulózy, acetát celulózy 

(20 %), polyvinylchlorid (13 %), polyestery (10 %), kaučuk (8 %), polyolefíny (7 %), polystyrén (7 

%), polyuretány (6 %) a polymetylmetakrylát (5 %), a 11 % materiálov v zbierkach zostáva stále 
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neidentifikovaných (tieto údaje sú spracované aj v kapitole 3.2). Najviac poškodených či 

zdegradovaných predmetov bolo v skupine predmetov zložených z kaučuku (70 %). Pri predmetoch z 

acetátu celulózy, nitrátu celulózy a polyvinylchloridu tvorili poškodené či zdegradované predmety až 

skoro 40 %, pričom okolo 10 % predmetov zo všetkých troch skupín tvorili závažne poškodené či 

zdegradované predmety. V skupine predmetov zložených z polystyrénu, polyolefínov, polyuretánov, 

polymetylmetakrylátu a polyesterov tvorili poškodené či zdegradované predmety menej ako 25 %. V 

skupine predmetov z polyesterov navyše okolo 3 % tvorili závažne poškodené či zdegradované 

predmety [21]. Pomerne dobrý stav predmetov zhotovených z polyuretánov bol odôvodnený tým, že 

polyuretánové časti predmetov boli zväčša skryté pod inými materiálmi, ktoré ich chránili pred 

priamym pôsobením vonkajších činiteľov degradácie. Pri jednom z prieskumov, kde bol porovnaný 

súčasný stav predmetov s ich stavom spred pätnástich rokov, sa taktiež zistilo, že stav predmetov, 

tvorených polyamidmi, polypropylénom, polyvinylchloridom, polyuretánmi či prírodným kaučukom, 

sa v dôsledku degradácie po pätnástich rokoch výrazne zhoršil, ale pri niektorých predmetoch 

z polyamidov či polymetylmetakrylátu zároveň prišlo vďaka vykonaným konzervačným zásahom 

k zlepšeniu ich stavu. Avšak, všetky prieskumy boli realizované len metódou porovnávania informácii 

získaných na základe vizuálnej obhliadky, pri niektorých polymérnych materiáloch taktiež na základe 

vyhodnocovania zápachu, charakteristického pre ich degradačné produkty, a informácií 

získaných štúdiom dokumentácie zbierok a historických dokumentov o polymérnych materiáloch 

a umelcoch daných diel. K použitiu analytických metód, ako napr. FTIR spektroskopie, Py-GC/MS a 

SPME GC/MS, prišlo len v prípade, že nebolo možné jednoznačne určiť druh polymérneho materiálu 

hore uvedenou metódou  alebo v prípade potreby analyzovania degradačných produktov viditeľných 

na povrchu daného predmetu a analyzovania prchavých degradačných produktov uvoľňovaných 

z predmetu. Hodnotenie stavu degradácie jednotlivých materiálov bolo veľmi náročné nielen pre 

subjektívnu povahu hlavnej vybranej hodnotiacej metódy založenej na vizuálnej obhliadke predmetov, 

ale aj pre samotnú povahu predmetov, lebo mnohé pozorované prejavy degradácie na predmetoch 

umeleckej tvorby, či už vo forme trhlín, odlomených alebo chýbajúcich častí, môžu byť originálnou 

súčasťou diela. Pri umeleckých dielach je pre chýbajúce vedomosti umelca o stabilite materiálov 

taktiež väčšia pravdepodobnosť kombinácie nevhodných materiálov ako pri priemyselne vyrobených 

predmetoch, preto sa mohol výrazne líšiť stav rôznych predmetov vyrobených z rovnakých 

materiálov. Navyše sa stav predmetov posudzoval len z hľadiska ich vhodnosti na vystavovanie, preto 

takéto hodnotenie stavu nemôže byť zamieňané s diagnostikou, na základe ktorej možno stanoviť 

prognózu, lebo takéto hodnotenie stavu neberie do úvahy rozdiely medzi odstrániteľnými prejavmi 

poškodenia či degradácie a prejavmi nebezpečných aktívnych degradačných procesov, v mnohých 

prípadoch rýchlo postupujúcich a vedúcich až k úplnému rozpadu predmetu. Komplexná povaha 

mnohých predmetov, v ktorých sú skombinované viaceré materiály, zvyčajne ešte často skryté pod 
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farebnou vrstvou, okrem toho, že komplikovala hodnotenie ich stavu, zvyšovala práve aj riziko 

podhodnotenia percentuálneho zastúpenia jednotlivých materiálov v zbierkach [11, 21].  

Okrem prieskumov zbierok vybraných múzeí a galérií bol v rámci projektu Popart vykonaný aj 

experiment so šestnástimi identickými figurínami (Obrázok 3), pozostávajúcimi z jedenástich druhov 

polymérnych materiálov bežne sa vyskytujúcich v zbierkach múzeí a galérií moderného a súčasného 

umenia: polystyrén, polyakryláty, polypropylén, polyetyléntereftalát, polyetylén, silikónový kaučuk, 

polykarbonáty, polyamidy, polyuretánová pena na báze polyester polyalkoholov a polyéter 

polyalkoholov.  

 

Obrázok 3: Figurína „Polly“ , zdroj: [22] 

Na zhotovenie figurín boli použité lacné a ľahko dostupné materiály potravinárskej, odevnej, 

medicínskej či laboratórnej kvality (polystyrén – klobúk, hlava; polyakryláty – vlasy; polyamidy – uši, 

nos, opasok, sukňa; polypropylén – okuliare; silikónový kaučuk – jazyk; polyetyléntereftalát – telo; 

polyetylén – šál; nízkohustotný polyetylén – ramená; polykarbonáty – ruky; polyuretánová pena na 

báze polyester polyalkoholov – ľavá noha; a polyuretánová pena na báze polyéter polyalkoholov – 

pravá noha). Figuríny boli vystavené po dobu 18 až 20 mesiacov bežným interiérovým podmienkam 

charakteristickým pre múzeá a galérie, ale aj extrémnym podmienkam prostredia, charakterizovaným 

merateľnými fyzikálnymi veličinami, ako sú teplota, intenzita osvetlenia, UV index, relatívna vlhkosť 

vzduchu a koncentrácia znečisťujúcich látok v ovzduší interiéru (oxid siričitý, oxid dusičitý a ozón), 

ktoré boli v niektorých prípadoch monitorované po celú dobu vystavenia figuríny daným 

podmienkam. Zmena stavu figurín bola vyhodnotená vizuálne a meraním ich charakteristík pred 

začatím a po ukončení experimentu pomocou kolorimetrie, FORS analýzy, FTIR spektroskopie, UV-

Vis-NIR spektroskopie, neizotermickej chemiluminescencie a termogravimetrie. Najväčšie vizuálne 

zmeny pri figurínach, po celú dobu experimentu vystavených svetlu, podľa pozorovateľov nastali v 

častiach, pozostávajúcich z polyuretánových pien (Obrázok 4) a polyamidov, ktoré boli značne 

zožltnuté, pričom ostatné polymérne materiály sa pozorovateľom javili ako nezmenené. Meraním 

kolorimetrických súradníc sa ale zistilo, že farebné zmeny nastali aj  vo všetkých ostatných 
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polymérnych materiáloch okrem nízkohustotného polyetylénu, polypropylénu a polyetyléntereftalátu, 

kde boli farebné zmeny pod detekčnou limitou použitej kolorimetrickej metódy. 

 

Obrázok 4: Porovnanie vzoriek z polyuretánovej peny (nohy „Polly“), vystavených bežným 

podmienkam v interiéri (teplota: 22.6 °C, relatívna vlhkosť vzduchu: 51 %, prirodzené aj umelé 

osvetlenie) po dobu 20 mesiacov, a referenčných vzoriek z polyuretánovej peny, zdroj: [22] 

Pri FORS analýze (v UV-Vis-NIR oblasti) materiálov boli detekovateľné zmeny len v UV-Vis oblasti 

spektier, ktoré môžeme vidieť na Obrázok 5. 

 

Obrázok 5: FORS spektrá vzoriek z polyuretánovej peny na báze polyéter polyalkoholov (pravá 

nohy „Polly“) pred a po vystavení bežným podmienkam v interiéri (teplota: 20 °C, relatívna vlhkosť 

vzduchu: 45 %, intenzita osvetlenia: 387 lx, UV index: 50 mW/m2 , prirodzené aj umelé osvetlenie) po 

dobu 19 mesiacov, zdroj: [22] 

Pri neizotermickej chemiluminscencii nastali najväčšie zmeny v častiach z polyuretánových pien, 

polystyrénu a polyetyléntereftalátu, a naopak, najmenšie zmeny nastali pri častiach z polyamidov, 

polyakrylátov a nízkohustotného polyetylénu. Transmisná FTIR analýza ukázala, že starnutie 

polymérnych materiálov pôsobením prirodzeného svetla spôsobilo nárast intenzity píkov 
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v karbonylovej a hydroxylovej oblasti v častiach z polyuretánovej peny na báze polyéter polyalkoholu 

a v častiach z polyetylénu (Obrázok 6).  

 

Obrázok 6: Transmisné FTIR spektrá vzoriek z polyetylénu (šál „Polly“) vystavených svetlu (modré 

spektrum) a uchovávaných v priestore bez prístupu svetla (čierne spektrum), zdroj: [22] 

Žiadne zmeny v spektrách neboli evidentné v častiach figurín z polypropylénu, nízkohustotného 

polyetylénu, polystyrénu a silikónového kaučuku. Nárast kryštalinity bol pozorovaný v častiach z 

polyamidov, polyetyléntereftalátu, polystyrénu a polyakrylátov [22].  
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4 Syntetické farby a spojivá  

Predchádzajúce kapitoly boli zamerané predovšetkým na trojrozmerné objekty z rôznych druhov 

plastov. Nemôže však ignorovať ani syntetické polyméry vo forme farebnej vrstvy. Vynájdenie 

syntetických farieb znamenalo revolúciu nielen v oblasti priemyselných náterov ale aj vo výtvarnom 

umení. Nové syntetické farby disponovali vlastnosťami výrazne odlišnými od tradičných maliarskych 

farieb, ktoré umelci takmer okamžite zužitkovali pri tvorbe svojich diel. Nepoužívali výlučne 

maliarske farby určené pre potreby umelcov, ale všetky dostupné typy farieb, vrátané tých, určených 

primárne pre potreby domácností alebo priemyselné aplikácie. Z tohto dôvodu môžeme dnes na 

umeleckých dielach nájsť veľmi širokú škálu farieb, ktoré sa líšia optickými vlastnosťami, stabilitou, 

majú odlišné mechanizmy starnutia a vyžadujú si odlišnú starostlivosť (napr. čistenie, skladovanie). 

Najpopulárnejšie a najviac využívané typy syntetických farieb sú uvedené a chronologicky zoradené v 

Tabuľka 6. 

Tabuľka 6: Dátum uvedenia trh najbežnejších typov syntetických farieb [12, 13, 23] 

typ farby dátum uvedenia na trh 

nitrocelulózové farby 20. roky 20. stor 

alkydové farby 30. roky 20. stor. 

PVA emulzie 40. roky 20. stor. 

akrylové farby – roztoky 40. roky 20. stor. 

emulzné akrylové farby 50. roky 20. stor. 

 

4.1 Nitrocelulózové farby  

Jedny z prvých syntetických farieb boli na báze nitrocelulózy, ktoré sa začali využívať v 20. rokoch 

20. storočia, predovšetkým ako autolaky a farby na nábytok. Napriek tomu, že nitrocelulózové farby 

a laky nikdy neboli medzi umelcami tak populárne ako iné neskoršie používané syntetické farby, 

vďaka niekoľkým významným umelcom, ako napríklad Jackson Pollock a David Alfaro Siqueiros, 

majú svoje pevné miesto medzi ostatnými farbami a spojivami. Nitrocelulózové farby boli používané 

vo forme roztokov, ako rozpúšťadlá slúžili estery, alkoholy alebo ketóny, čo znamená, že mohli byť 

znova rozpustené v príslušnom pôvodnom rozpúšťadle. Farby na báze nitrocelulózy sú dostupné vo 

viacerých formách od rýchloschnúcich lakov až po elastické nátery, pričom modifikácia výsledných 

vlastností produktu je dosiahnutá skombinovaním nitrocelulózy s ďalším typom živice a pridaním 

značného množstva zmäkčovadiel (gáfor alebo ftaláty). Ako druhý typ živice sa od polovice 20. 
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storočia používa zvyčajne alkydová živica, čo zabezpečuje zvýšenie lesku a zlepšenie adhézie [12, 

23]. Kombinácia nitrocelulózy a alkydovej živice bola identifikovaná aj pri analýze diela Svedectvo 

IV. od Jozefa Jankoviča (Obrázok 7), ktorá bola vykonaná v rámci materiálového prieskumu zbierok 

SNG [18, 24].  

 

Obrázok 7: Svedectvo VI., autor: Jozef Jankovič; farebná vrstva bola pomocou analytických metód 

charakterizovaná ako kombinácia nitrocelulózy a alkydovej živice, zdroj: [25] 

4.2 Alkydové živice  

Alkydové farby sú poloyesterové živice modifikované vysychavým rastlinným olejom, na trh boli 

uvedené už v 30. rokoch 20. storočia, avšak komerčný úspech zaznamenali až o 20 rokov neskôr. 

Najbežnejšie bol používaný ľanový a sójový olej, prípadne slnečnicový alebo repkový. V súčasnosti 

prevláda sójový olej, ktorý ma v porovnaní s ľanovým olejom menšiu tendenciu žltnúť. Alkydové 

farby môžeme nájsť na dielach od umelcov ako Gillian Ayres, Peter Blake, Patrick Caulfield, Nolan, 

Francis Picabia, Pablo Picasso, Jackson Pollock, a Andy Warhol. Alkydové farby sú v porovnaní 

hlavne s olejovými farbami extrémne rýchlo schnúce, čo je však spojené aj s rizikom praskania 

farebnej vrstvy nanesenej na flexibilnej podložke. Rýchle schnutie je zabezpečené aj prídavkom 

sikatívov, hlavne kovov – Co, Zr, Pb, Cu, Ca [12, 23].  
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4.3 Akrylové farby  

Akrylové farby už niekoľko desaťročí nemajú na trhu konkurenciu a predstavujú približne 50 percent 

celkového množstva predaných farieb. O popularite akrylových farieb svedčí aj fakt, že ide o najviac 

zastúpený druh syntetických farieb v londýnskej Tate Gallery [12]. Pojem akrylové farby zahŕňa dve 

rôzne skupiny syntetických farieb – roztoky akrylových živíc v organických rozpúšťadlách a vodou 

riediteľné akrylové emulzie.  

Roztoky 

Akrylové farby vo forme roztokov boli na trh uvedené na konci 40. rokoch 20. storočia pod 

obchodným menom Magna. Základným polymérom bol poly-n-butylmetakrylát (pnBMA), ktorý bol 

rozpustený v terpentíne. Farby bolo možné ďalej riediť a používať v kombinácii s olejmi, čo z týchto 

farieb robili veľmi atraktívne médium pre mnohých umelcov, ako napríklad Roy Lichtenstein, Morris 

Louis a Kenneth Nolland. Použite syntetických farieb závisí od fyzikálnych vlastností spojiva, v tomto 

prípade pnBMA, konkrétne najmä teploty sklovitého prechodu TG, ktorá sa pre pnBMA pohybuje 

okolo 22°C (blízko hodnoty izbovej teploty). Táto teplota je dostatočne nízka aby bola zabezpečená 

tvorba filmu a zároveň dostatočne vysoká aby si vzniknutý film zachoval flexibilitu a nebol náchylný 

na popraskanie. Schnutie farebnej vrstvy je spôsobené výlučne odparením rozpúšťadla, preto je možné 

v danom rozpúšťadle (terpentín alebo alifatické uhľovodíkové rozpúšťadlá) farby znova rozpustiť. 

Z tohto dôvodu je veľmi náročné nanášať viacero vrstiev farby bez narušenia spodnej vrstvy farby [12, 

13, 23]. 

Emulzie 

Akrylové emulzie by sa mali správne nazývať disperzie, keďže emulzie je disperzná sústava tvorená 

dvoma navzájom nerozpustnými kvapalinami, zatiaľ čo tento typ je farieb je tvorený malými 

čiastočkami amorfného polyméru rozdispergovanými vo vode. Termín akrylové emulzie je však 

natoľko zaužívaný, že sa ho budeme držať aj v tomto prípade. Emulzné akrylové farby sa prvýkrát 

objavili v 50. rokoch 20. storočia pod názvom Liquitex, avšak ale až o niekoľko rokov neskôr, keď 

boli dostupné v tubách, bolo tieto farby osvojené umelcami a širokou verejnosťou. V 60. rokoch 

používali emulzné akrylové farby pri svojej tvorbe umelci ako Patrick Caulfield, Helen Frankenthaler, 

David Hockney a Andy Warhol. Ako spojivo u tohto typu farieb sa využíval akrylátový kopolymér, 

konkrétne etylakrylát/metylmetakrylát kopolymér. Od 80. rokov sa postupne menilo zloženie 

akrylových emulzií, väčšina výrobcov postupne nahradila etylakrylát n-butylakrylátom, výsledkom 

čoho bola vyššia tvrdosť a hydrofóbnosť farby. Hlavný rozdiel medzi emulznými akrylovými farbami 

a roztokmi spočíva v procese tvorby filmu. Sušenie (tvorba filmu) emulzných akrylových farieb 
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prebieha koalescenciou emulgovaných častíc polyméru, týmto spôsobom sa vytvorí film, ktorý je 

nerozpustný vo vode, čo umožní nanášanie nových vrstiev na už zaschnuté vrstvy farby. Už zaschnutú 

farebnú vrstvu je veľmi ťažké znova rozpustiť dokonca aj pomocou silných organických rozpúšťadiel. 

Negatívnym výsledkom tohto typu tvorby filmu je vyššia porozita povrchu vytvorenej farebnej vrstvy, 

z čoho vyplýva, že povrch je extrémne náchylný na zachytávanie a nečistôt a zašpinenie sa. Zaschnutá 

akrylová vrstva je zároveň pomerne mäkká (v porovnaní s olejomaľbou) a ľahšie dochádza k jej 

mechanickému poškodeniu, dokonca aj pri bežnej manipulácii môže dotyk (tlak prstov) spôsobiť 

permanentnú deformáciu [12, 13, 23, 26].  

Akrylové emulzie obsahujú rôzne druhy aditív, ktoré modifikujú výsledné vlastnosti farby – 

surfaktanty, zahusťovadlá, pH pufre, protipenové činidlá, sikatívy, biocídy a ďalšie. Až na pár 

výnimiek, aditíva zostávajú pevnou súčasťou vytvoreného filmu a tým pádom môžu ovplyvňovať 

proces starnutia farebnej vrstvy, v súčasnosti však nedisponujeme dostatočným množstvom poznatkov 

na to, aby sme vedeli plne zhodnotiť rozsah a mechanizmy pôsobenia [23, 26]. 
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5 Starnutie a degradácia plastov 

V posledných rokoch sa čoraz intenzívnejšie nastoľuje potreba detailného skúmania a poznania 

mechanizmov starnutia plastov [27–29], čo je základným predpokladom vyvíjania nových, účinných 

stratégií ochrany na uchovanie a predĺženie životnosti týchto objektov kultúrneho dedičstva [30, 31]. 

Degradácia syntetických a semi-syntetických polymérov je zapríčinená predovšetkým ich chemickou 

štruktúrou a reaktivitou, ako aj vplyvom vonkajších faktorov (UV žiarenie, teplota, relatívna vlhkosť, 

polutanty)[32–34]. Štúdium degradačných procesov v polymérnych artefaktoch je náročné z dôvodu 

extrémnej variability plastov (materiály obsahujúce rovnaký základný polymér môžu reagovať 

odlišne) a tiež kvôli potenciálnym synergickým resp. antagonistickým účinkom vonkajších faktorov 

degradácie. Ako u všetkých materiálov, zvýšená teplota a intenzita osvetlenia urýchľuje procesy 

degradácie [32], oveľa menej sa však vie o citlivosti jednotlivých druhov (historických) polymérnych 

materiálov na vlhkosť alebo na znečisťujúce látky v ovzduší [35]. Je náročné zostaviť modely 

starnutia plastov, nakoľko existujú stovky druhov plastov, každý zriedka obsahuje len jednu zložku. 

Do ich receptúr možno pridať množstvo aditív, pričom každé z nich významne mení celkové vlastnosti 

materiálu a stabilitu konečného produktu. Výrobcovia môžu náhle nahradiť prísady úplne inými 

chemikáliami [9, 36].  

Pochopenie mechanizmov degradácie plastových artefaktov je náročné z niekoľkých dôvodov [7]:  

• plasty sú viaczložkové systémy – základný polymér je doplnený s množstvom aditív, ktoré majú 

za úlohu zlepšiť výrobný proces, modifikovať výsledné mechanické aj estetické (vizuálne) 

vlastnosti produktu 

• všetky komerčne používané metodiky syntézy polymérov vedú k produkcii polymérov 

s neurčitým množstvom defektov v reťazci, ktoré môžu následne slúžiť ako miesta, na ktorých 

budú iniciované degradačné reakcie  

• použitie katalyzátorov, zväčša kovov, pri procese polymerizácie zanecháva vo výslednom 

produkte stopové množstvá kovov (napr. Al, Ni), ktoré aj pri veľmi nízkych koncentráciách 

(ppm) zohrávajú určitú úlohu pri urýchľovaní degradácie  

• samotné polyméry už v procese výroby podliehajú degradácii pod vplyvom tepla, kyslíka 

a mechanického namáhania  

• plastové objekty, v závislosti of ich určenej funkcie, môžu byť počas svojho „života“ vystavené 

pôsobeniu viacerých vonkajších degradačných faktorov, ktoré pôsobia súčasne a v konečnom 

dôsledku nie je možné rozlíšiť výsledky pôsobenie jednotlivých faktorov 
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• aditíva v plastoch majú schopnosť indukovať degradačné reakcie interakciou s radiáciou alebo 

inými činiteľmi, taktiež migrovať na povrch, čím vytvárajú fyzikálne defekty v materiály 

Plastové objekty môžu už pri akvizícii vykazovať určité známky starnutia alebo degradácie, pričom v 

niektorých prípadoch môžu byť tieto „nedostatky“/poškodenia vyhodnotené ako originálne črty, ktoré 

sú akceptované ako súčasť diela a je žiaduce ich zachovať, nie odstrániť. Táto situácia môže nastať 

napríklad v prípade ak autor pri vytváraní svojho diela použil staršie prípadne recyklované materiály 

a predmety v rôznych stupňoch degradácie. Na plastových objektov sa taktiež môže vytvoriť patina, 

rovnako ako na iných tradičnejších materiáloch. Patinu pre potreby ochrany kultúrneho dedičstva 

môžeme definovať ako celkový súhrn materiálnych a textúrnych zmien na povrchu objektov. 

Vytvorenie patiny je spôsobené prirodzeným starnutím, degradáciou alebo opotrebovaním materiálu 

a je chápaná ako prirodzená súčasť objektu, až pokiaľ rozsah zmien nepresiahne objektívnu úroveň, 

nad ktorou už nie je ich zachovanie žiaduce. Patina u plastov sa výrazne líši od iných historických 

materiálov a jej tvorba je častokrát vnímaná ako rozklad a nie ako dôstojný a prirodzený proces 

starnutia. Je dôležité aby bola stanovená hranica medzi patinou a nežiaducim rozkladom, ale keďže 

neexistujú presne stanovené pravidlá, je nutné zachovať vysoko individuálny prístup ku každému 

skúmanému objektu [9]. 

Degradáciu plastov môžeme všeobecne rozdeliť do troch hlavných kategórií:  

• fyzikálna degradácia 

• chemická degradácia  

• biodegradácia 

Závažnosť jednotlivých degradačných faktorov je relatívna a závisí od typu polyméru, aditív a 

podmienok spracovania. Poškodenie tiež spôsobuje nesprávna manipulácia a nevhodné konzervačné 

zásahy [2, 37]. Zmeny vzhľadu a mechanických vlastností sú spôsobené nevhodnými klimatickými 

podmienkami pri skladovaní a migráciou aditív v plastoch. Chemické faktory zahŕňajú reakcie plastov 

s kyslíkom, ozónom, vodou, kovmi a reakcie iniciované žiarením, hlavne viditeľným svetlom alebo 

teplom. Dôležitý je vplyv v minulosti používaných aditív na úpravu vlastností plastov počas výroby, 

ktoré sú nestabilné v priebehu starnutia. Tieto faktory poskytujú dostatok energie a vhodné prostredie 

na prerušenie vybraných chemických väzieb prítomných v polyméroch a prísadách.  

5.1 Mechanizmy degradácie plastov 

Degradácia pôsobením svetla 
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Degradácia pôsobením UV žiarenia, tvoriaceho približne 5 % z dopadajúceho slnečného žiarenia, je 

jednou z hlavných príčin degradácie polymérnych materiálov. Pri degradácii polymérnych materiálov 

pôsobením svetla je dôležité rozlišovať primárne a sekundárne reakcie. Primárne reakcie sú vyvolané 

priamym účinkom žiarenia na makromolekulu a sekundárne reakcie sú reakcie atómov, molekúl 

a radikálov, vzniknutých v primárnych reakciách, pričom sekundárne reakcie môžu prebiehať aj bez 

prístupu svetla. UV žiarenie absorbované polymérnym materiálom iniciuje jednak štiepenie 

chemických väzieb v polymérnom reťazci, ale aj reakcie polyméru s inými látkami, ktoré za bežných 

podmienok prebiehajú len pomaly. Schopnosť polymérneho materiálu absorbovať žiarenie závisí od 

vlnovej dĺžky dopadajúceho žiarenia a chemickej štruktúry polyméru. Absorbované žiarenie sa 

spravidla spotrebuje na prechod makromolekuly do nestabilného excitovaného stavu a prebytočnej 

energie sa makromolekula následne zbaví buď predaním energie inej molekule pri zrážke, ktorá sa tým 

excituje, vyžiarením energie vo forme svetla alebo tepla, molekulovým prešmykom, zmenou 

vibračných stavov elektrónov, atómov či molekúl alebo rozštiepením väzby. Energia absorbovaného 

UV žiarenia postačuje na rozštiepenie mnohých väzieb za vzniku radikálov, schopných iniciovať 

reťazové reakcie. Absorbovaná energia navyše nemusí vyvolať reakcie len v mieste absorpcie žiarenia, 

ale môže spôsobiť aj štiepenie slabších väzieb pozdĺž reťazca, teda väzieb s nižšou disociačnou 

energiou než má funkčná skupina, ktorá energiu absorbovala. Svetelná degradácia polymérneho 

materiálu môže byť taktiež spôsobená absorbovaním UV žiarenia aditívami (farbivá, pigmenty, 

plnivá), nečistotami či zlúčeninami, už prítomnými v polymérnom materiáli alebo vznikajúcimi  až pri 

jeho degradácii pôsobením svetla, tepla či kyslíka, ktoré môžu vystupovať ako fotosenzibilizátory. 

Fotosenzibilizátory prenášajú absorbovanú energiu na iné molekuly či makromolekuly, ktoré následne 

podliehajú štiepeniu. Degradáciu pôsobením svetla môžu vyvolať už stopové množstvá 

fotosenzibilizátorov. Významným fotosenzibilizátorom je chromofórová karbonylová skupina, ktorá je 

súčasťou niektorých polymérov alebo môže vznikať až v dôsledku ich oxidácie. Karbonylová skupina 

iniciuje Norrisove reakcie.  

Norrisova reakcia I. typu je založená na homolytickom štiepení kovalentnej väzby medzi uhlíkom 

karbonylovej skupiny a susedným uhlíkom za vzniku alkylových alebo arylových radikálov: 

PCOP1
ℎ𝛾
→ PCO• + P1

•⟶ P1
• + P• + CO• 

PCOP1
ℎ𝛾
→ P1CO

• + P•⟶ P1
• + P• + CO•. 

Pri Norrisovej reakcii II. typu dochádza k intermolekulovému odštiepeniu atómu vodíka                    

na γ-uhlíku za vzniku 1,4-biradikálu, ktorý sa môže ďalej stabilizovať rozštiepením β-väzby                     

za vzniku alkenolu a alkénu: 
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kde R', R2 sú rozdielne funkčné skupiny alebo rozdielne polymérne reťazce. 

Norrisova reakcia III. typu je neradikálovy intramolekulový prenos β-vodíkového atómu, pri ktorom 

dochádza k štiepeniu C-C väzby, susediacej s karbonylovou skupinou, za vzniku aldehydu a alkénu: 

 

kde R, R' sú rozdielne časti polymérneho reťazca.  

Dôsledkom svetelnej degradácie, ktorá prebieha radikálovým mechanizmom za vzniku radikálov, 

ochotných ďalej reagovať napr. s kyslíkom, je pokles dĺžky polymérneho reťazca, vznik 

nízkomolekulových produktov, premena funkčných skupín, tvorba nových skupín a sieťovanie, 

zodpovedné za krehnutie polymérneho materiálu, ale u väčšiny polymérnych materiálov UV žiarenie 

nepreniká príliš hlboko do ich objemu, preto k degradácii dochádza primárne len v povrchových 

vrstvách. Okrem chemických zmien samotného polyméru môže dochádzať pôsobením svetla aj 

k zmenám vo farbivách či pigmentoch prítomných v polymérnom materiáli [2, 7, 9, 38].  

Degradácia pôsobením tepla 

Polymérny materiál môže degradovať aj pôsobením tepla, pričom pre každý polymérny materiál je 

rozsah tolerovaných teplôt, pri ktorom ešte nedochádza k merateľným zmenám v polymérnom 

materiáli, rozdielny. Vo všeobecnosti je rýchlosť reakcií spojených s tepelnou degradáciou 

polymérnych materiálov pri izbovej teplote veľmi malá. Rýchlosť týchto reakcií sa zvyšuje až so 

zvyšujúcou sa teplotou, pričom nárast rýchlosti reakcií je úzko spojený s aktivačnou energiou daných 

reakcií. Náchylnosť polymérnych materiálov na tepelnú degradáciu je daná disociačnou energiou 

kovalentných väzieb, ktorými sú spojené jednotlivé atómy v polymérnom reťazci. Z termogravimetrie 

polymérnych materiálov vyplýva,  že tepelná stabilita bežných polymérnych materiálov narastá 

v tomto poradí: polyvinylchlorid < polyvinylalkohol < polymetylmetakrylát < kaučuk < polystyrén < 

polyetyléntereftalát < polyetylén/polypropylén < polykarbonáty < polytetrafluóretylén.              

Priebeh tepelnej degradácie je ovplyvnený štruktúrou polymérneho materiálu, chemickým zložením, 

prítomnosťou slabých miest v polymérnom reťazci (slabým miestom je napr. C-C väzba v α-polohe 

voči dvojitej väzbe) či tepelnou stálosťou C-C väzieb v reťazci, ktorá klesá v poradí: 
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Tepelná degradácia polymérneho materiálu je taktiež ovplyvnená čistotou polymérneho materiálu, 

zložením atmosféry, v ktorom tepelná degradácia prebieha, a rýchlosťou odstraňovania plynných 

produktov vznikajúcich pri degradácii.  

Vo všeobecnosti rozoznávame tri základne typy reakcií, ku ktorým dochádza pri tepelnej degradácii 

polymérneho materiálu:  

• vznik nízkomolekulových produktov bez skracovania polymérneho reťazca  

• náhodné štiepene polymérneho reťazca  

• depolymerizácia.  

 

Reakcie, pri ktorých nedochádza k skracovaniu polymérneho reťazca, ale len k vzniku 

nízkomolekulových produktov, ako metánu, metanolu, eténu, etínu, propénu, kyseliny 

chlorovodíkovej, octovej, mravčej či oxidu uhličitého, sú preferované pri polyméroch s vedľajšími 

skupinami, v ktorých sú väzby slabšie ako väzby v hlavnom reťazci, pričom mechanizmus vzniku 

a zloženie nízkomolekulových produktov závisí od chemickej štruktúry polyméru a zloženia 

atmosféry, v ktorej degradácia prebieha. K vzniku nízkomolekulových produktov dochádza  napr. pri 

tepelnej degradácii polyvinylchloridu, z ktorého odštiepujú molekuly chlorovodíka za vzniku 

konjugovaných väzieb, zodpovedných za zmenu farby polymérneho materiálu. Vzniknuté 

nízkomolekulové produkty môžu následne atakovať pôvodný polymér alebo iné prítomné materiály.  

Výsledkom náhodného štiepenia polymérneho reťazca, prevládajúceho pri polyetyléne, 

polypropyléne či polystyréne, ku ktorému dochádza homolytickým štiepením slabých väzieb 

v polymérnom reťazci, je zmes produktov rôzneho zloženia a s rôznou dĺžkou reťazca. Pri týchto 

reakciách sa uplatňujú intra- a intermolekulárne radikálové prenosové reakcie prebiehajúce 

„backbiting” alebo „unbuttoning” mechanizmom.  

Depolymerizácia, uplatňujúca sa pri polyméroch, ktoré nemajú na kvartérnom uhlíku vodík 

(polymetylmetakrylát či polytetrafluóretylén), neobsahujú skupiny ochotné chemicky reagovať pri 

teplotách depolymerizácie alebo majú vysokú väzbovú energiu, prebieha buď odštiepením monoméru 

z konca polymérneho reťazca alebo roztrhnutím C-C väzby v polymérnom reťazci, takže reťazová 

reakcia prebieha po celej dĺžke reťazca tzv. „unzipping” mechanizmom bez prenosu a za tvorby 

monomérov, čím dochádza k znižovaniu relatívnej molekulovej hmotnosti: 

−CH2 − CHX − CH2 − CHX− ⟶ −CH2 − CHX
• + −CH2 − CHX

• 

−CH2 − CHX − CH2 − CHX− ⟶ −CH2 − CHX
• + −CH = CHX 
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−CH2 − CHX − CH2 − CHX − + −CH2 − CHX
•⟶−CHX − CH2 − CX

• − CH2 + CH2X − CH2 − 

kde X označuje funkčnú skupinu. Reakcie je ukončená vznikom neradikálových častíc: 

−CH2 − CHX
• + −CH2 − CHX

•⟶ CH2X − CH2 − + − CH = CHX 

Polyméry, ktoré majú jeden pravidelne sa striedajúci substituent na uhlíkových atómoch podliehajú aj 

depolymerizácii aj náhodnému štiepeniu reťazca. Pri polyméroch s karboxylovými alebo nitrilovými 

vedľajšími skupinami môže zase tepelnou degradáciou dochádzať k cyklizácii. Okrem uvedených 

reakcií zvýšená teplota spôsobuje aj nárast rýchlosti oxidácie, hydrolýzy či fotooxidačných reakcií 

a ovplyvňuje rýchlosť difúzie kyslíka, ozónu a iných chemických látok v polymérnom materiáli [2, 7, 

38]. 

Degradácia pôsobením kyslíka 

Degradácia polymérnych materiálov pôsobením kyslíka je jedným z najčastejších typov degradácie, 

pričom polymérne materiály s nasýtenými a lineárnymi reťazcami bez vetvení sú voči oxidácii odolné 

a rýchlosť ich oxidácie je extrémne pomalá, ale polymérne materiály, ktoré vo svojich reťazcoch 

obsahujú nenasýtené väzby, sú naopak veľmi málo odolné a ich odolnosť klesá s narastajúcim počtom 

násobných väzieb, preto sú citlivé na tento typ degradácie najmä kaučuky. Niektoré kaučuky pre 

prítomnosť veľkého množstva násobných väzieb podliehajú oxidácii pri normálnej teplote a bez 

prístupu svetla tak rýchlo, že bez prídavku antioxidantov sú takmer nepoužiteľné. Náchylnosť 

polymérnych materiálov na oxidáciu a priebeh oxidácie je výrazne ovplyvnený charakterom 

polymérneho reťazca, rýchlosťou difúzie kyslíka do polymérneho materiálu, ktorá závisí od 

morfologického usporiadania polyméru (oxidácia prebieha v amorfných polyméroch rýchlejšie než 

v kryštalických), prítomnosťou radikálov, pochádzajúcich z tepelnej či svetelnej degradácie, defektov 

v štruktúre, nečistôt či chromofórov. Oxidácia je taktiež ovplyvnená pomerom povrchu polymérneho 

materiálu k jeho objemu, čím väčší povrch polymérny materiál má, tým je citlivejší, pričom stupeň 

polymerizácie a konfigurácia reťazca a koncovej skupiny na oxidáciu vplyv nemá.  

Mechanizmus oxidácie polymérnych materiálov je radikálový a možno ho vo všeobecnosti 

opísať troma štádiami: iniciácia, propagácia a terminácia.  

Pri iniciácii dochádza štiepením C-C a C-H väzieb v polymérnom reťazci k vzniku 

polymérnych radikálov:  

PH ⟶ P• + H• 

P1P2⟶ P1
• + P2

• 
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V štádiu propagácie vzniknutý polymérny radikál P• ďalej reaguje s kyslíkom za vzniku peroxidového 

radikálu: 

P• + O2⟶ POO• 

ktorý môže následne reagovať s inou makromolekulou, pričom dochádza k vzniku ďalšieho 

polymérneho radikálu a nestabilného hydroperoxidu. Hydroperoxid sa rozpadá za vzniku 

alkoxyradikálu a hydroxylového radikálu:   

POO• + P1H ⟶ POOH + P1
•  

POOH ⟶ PO• + HO• 

Nestabilné hydroperoxidy môžu taktiež reagovať s inými makromolekulami:  

POOH + PH ⟶ PO• + P• + H2O 

Vzniknuté radikály následne vstupujú do ďalších reakcií s makromolekulami:  

PO• + PH ⟶ POH + P• 

HO• + PH ⟶ H2O + P
• 

Terminácia oxidácie spočíva v rekombinácii radikálov za vzniku neradikálových produktov, najmä 

aldehydov, ketónov a alkoholov:  

2POO•⟶ neradikálové produkty 

2P•⟶ neradikálové produkty 

P• + POO•⟶ neradikálové produkty 

Oxidácia polymérnych materiálov spôsobuje pokles relatívnej molekulovej hmotnosti polyméru, čím 

vedie k zmene jeho mechanických vlastností, a zároveň vedie  k tvorbe aldehydov, ketónov, 

alkoholov, epoxidov a karboxylových kyselín, a tým aj chromofórových skupín, zodpovedných za 

diskoloráciu materiálu. Konkrétne produkty závisia od chemickej štruktúry polyméru,  jeho 

fyzikálnych vlastností a podmienok oxidácie. Oxidácia prebiehajúca pri nižších teplotách a nižších 

koncentráciách kyslíka vedie prednostne k sieťovaniu. Oxidácia môže taktiež spôsobiť rozrušenie 

povrchu polymérneho materiálu, čím sa zvyšuje jeho tendencia absorbovať kvapaliny a plyny 

z prostredia.  
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Oxidácia môže taktiež prebiehať aj pôsobením vysoko reaktívneho ozónu, ktorý je produktom 

reakcie kyslíka s UV žiarením. Ozón výrazne oxidáciu urýchľuje a pri nasýtených polyméroch pôsobí 

ako iniciátor oxidácie: 

PH + O3⟶ PO• + HOO• 

Vzniknuté radikály sa zúčastňujú ďalších reakcií. Pri polymérnych materiáloch s nenasýtenými 

polymérnymi reťazcami spôsobuje ozón ich štiepenie alebo sieťovanie. Účinok ozónu závisí                      

aj od toho, či je polymérny materiál mechanicky namáhaný. Ak nie je mechanicky namáhaný,                   

na jeho povrchu sa vytvorí hrubá ozonizovaná vrstva, brániaca prenikaniu ozónu do objemu,                  

čo vedie k spomaleniu oxidácie, ale ak je polymérny materiál namáhaný, v ozonizovanej vrstve 

vznikajú trhliny, ktoré umožňujú prístup ozónu k polyméru, čím sa oxidácia urýchľuje.  

Rýchlosť oxidácie polymérnych materiálov je urýchľovaná aj svetelným žiarením, vedúcim 

k fotooxidácii polymérneho materiálu, ktorú s výnimkou štádia iniciácie možno popísať rovnakými 

mechanizmom ako oxidáciu. V iniciačnom štádiu fotooxodiácie na rozdiel                            od 

oxidácie dochádza k vzniku radikálov účinkom svetelného žiarenia:  

PH
ℎ𝛾, O2
→   P• + H• 

Oxidácia sa v takomto prípade nezastaví ani po ukončení pôsobenia svetelného žiarenia,                          

ale prebieha ďalej určitú dobu vďaka nahromadením nestálym produktom, zníži sa len jej rýchlosť, 

ktorá závisí aj od množstva kyslíka. Zatiaľ čo rýchlosť fotooxidácie je konštantná                      od 

začiatku ožarovania a je závislá od intenzity ožarovania, ktoré viedlo k jej iniciácii. S rastúcou 

intenzitou sa rýchlosť fotooxidácie zvyšuje k určitému maximu a po jeho prekročení už intenzita 

svetelného žiarenia nemá vplyv na rýchlosť fotooxidácie. 

Priebeh a rýchlosť fotooxidácie významne ovplyvňuje aj prítomnosť fotosenzibilizátorov.  

Mechanizmus fotosenzibilizovanej fotooxidácie môže prebiehať dvoma mechanizmami. Prvý 

mechanizmus je charakterizovaný priamou adíciou polymérnej molekuly PH na kyslík po jeho 

predchádzajúcej reakcii s excitovaným fotosenzibilizárom ∗ A ∗: 

A
ℎ𝛾
→ ∗ A ∗ 

∗ A ∗ +PH ⟶ H− A• + P• 

P• + O2⟶ POO•  

POO• + P1H ⟶ POOH + P1
•  
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POO• + H − A•⟶ POOH + A• 

Podľa druhého mechanizmu reaguje excitovaný fotosenzibilizátor ∗ A ∗  s kyslíkom a nenasýtenou 

látkou B za vzniku biradikálu s veľkým obsahom energie: 

∗ A ∗ +O2⟶ A• − OO• 

A• − OO• + B ⟶ A• − OOB• 

V štádiu terminácie senzibilizovanej fotooxidácie dochádza k zániku biradikálov za vzniku 

neradikálových produktov:  

A• − OO• + B ⟶ A+ neradikálové produkty 

A• − OOB•⟶ neradikálové produkty 

Prítomnosť farbív a pigmentov, absorbujúcich svetelné žiarenie za prítomnosti kyslíka, zase môže 

viesť k tvorbe singletového kyslíka a superoxidového aniónu, ktorý sa taktiež môže zúčastňovať 

oxidačných reakcií. Farbivo môže rovnako prenášať absorbovanú energiu aj na funkčné skupiny v 

polymérnom materiáli, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku polymérnych radikálov. Ako 

katalyzátor oxidácie vystupuje aj  teplo, ktoré výrazne urýchľuje vznik radikálov, reagujúcich 

s kyslíkom. Tento dej sa nazýva termooxidácia a jeho mechanizmus je radikálový. Možno ho opísať 

podobne ako mechanizmus oxidácie či fotooxidácie.  

V štádiu iniciácie dochádza pôsobením tepla za prítomnosti kyslíka k odtrhnutiu vodíka 

v aktivovanej polohe v polymérnom reťazci za vzniku polymérneho radikálu:  

PH +  O2
𝑇
→ P• + HOO• 

2PH +  O2
𝑇
→ 2P• +   H2O2 

V štádiu propagácie vzniknutý radikál veľmi rýchlo reaguje s kyslíkom za tvorby peroxidového 

radikálu: 

P• + O2⟶ POO• 

ktorý reaguje s ďalšou makromolekulou polyméru, pri čom vzniká aj ďalší polymérny radikál 

a hydroperoxid:  

POO• + PH ⟶ POOH + P• 
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Rozpad hydroperoxidu na alkoxylový a hydroxylový radikál prebieha ako vedľajšia reakcia. V štádiu 

terminácie termooxidácie dochádza k rekombinácii vzniknutých radikálov za tvorby neradikálových 

produktov rovnako ako pri oxidácii.  Na zníženie citlivosti voči oxidácii sa do polymérnych 

materiálov pridávajú donory vodíka, lapače radikálov a rozkladače hydroperoxidov [2, 7, 38].   

Degradácia pôsobením vody 

Polymérne materiály na báze esterov, amidov, uretánov či acetálov pre prítomnosť 

hydrolyzovateľných skupín (esterové, amidové a nitrilové skupiny) podliehajú degradácii pôsobením 

vody – hydrolýze, pri ktorej dochádza k rozdeleniu makromolekuly na dve časti, pričom na jednu časť 

sa naviaže hydroxylový anión a na druhú vodikový katión, vzniknutý rozkladom molekuly vody. Ak 

sú hydrolyzovateľné skupiny prítomné v hlavnom reťazci polyméru, dochádza hydrolýzou k štiepeniu 

hlavného reťazca – depolymerizácii, čo vedie k znižovaniu relatívnej molekulovej hmotnosti 

polyméru, a tým aj jeho pevnosti, a ak sú hydrolyzovateľné skupiny prítomné len vo vedľajších 

reťazcoch polyméru, hydrolýzou dochádza len k odštiepeniu menších molekúl, ktoré sa následne 

uvoľňujú do prostredia. Náchylnosť polymérnych materiálov na degradáciu pôsobením vody sa ešte 

zvyšuje ich oxidáciou, po ktorej sa stávajú viac polárnymi a ktorou sa taktiež môžu zaviesť do 

polymérneho reťazca hydrolyzovateľné skupiny. Hydrofóbne polyméry, ako polyetylén 

a polypropylén, hydrolýze spravidla nepodliehajú, hoci voda môže spôsobovať aj hydrolýzu 

prítomných aditív, čím taktiež dochádza k výrazným zmenám vlastností polymérneho materiálu. 

Avšak rýchlosť hydrolýzy je pri normálnej teplote veľmi malá. Hydrolýzu urýchľuje až zvýšená 

teplota a kyslé alebo zásadité prostredie [2, 7, 38].   

Degradácia pôsobením kovov 

Stopové množstvá kovov sú prítomné vo väčšine polymérnych materiálov, keďže ich výroba prebieha 

v kovových reaktoroch, transport v kovových nádobách a tvarovanie zväčša taktiež v kovových 

formách. Kovové ióny majú schopnosť katalyzovať oxidáciu polymérnych materiálov tým, že 

urýchľujú rozklad peroxidov vodíka pri izbovej teplote. Podľa efektivity kovov ako katalyzátorov 

oxidačných reakcií možno kovy zoradiť nasledovne:  

Cu(II) > Cr(III) > Co(II) > Fe(III) > Mn(II) > Ni(II) 

Vplyv iných kovov na rýchlosť degradácie polymérnych materiálov dosiaľ nie je veľmi preskúmaný. 

Predpokladá sa, že ióny hliníka, titánu, zinku a vanádu by mohli oxidáciu niektorých polymérnych 

materiálov naopak spomaľovať. Avšak v niektorých prípadoch oxid zinočnatý, ktorý spočiatku 

spomaľuje sieťovanie polyméru absorbovaním UV žiarenia, môže následne v prítomnosti svetla 

a vody urýchľovať oxidáciu polymérneho materiálu pre vznikajúce hydroxylové radikály:  
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ZnO + O2⟶ (ZnO)+ + O2
• − 

O2
• + H2O ⟶ HO2

• + HO− 

2HO2
• ⟶ H2O2 + O2 

H2O2⟶ 2HO• 

Spôsob, akým môžu nečistoty na báze niektorých prechodných kovov katalyzovať rozklad peroxidov 

na radikály, možno popísať všeobecnými mechanizmami [2, 7]: 

POOH +Mn+⟶ PO• + HO− +M(n+1)+ 

POOH +M(n+1)+⟶ POO• + H+ +Mn+ 

2POOH ⟶ POO• + PO• + H2O 

Degradácia pôsobením plynných nečistôt v atmosfére  

Druhy plynných nečistôt prítomných v atmosfére sa líšia v závislosti od geografickej polohy, ročného 

obdobia, počasia a mnohých ďalších faktorov. Ako hlavné plynné nečistoty, ohrozujúce predmety 

v zbierkových a pamäťových inštitúciách, boli identifikované nasledujúce zlúčeniny: oxid siričitý, 

oxidy dusíka, sulfán, karbonylsulfid, sírouhlík, ozón, peroxyacetylnitrát, peroxidy, aldehydy 

(formaldehyd, acetaldehyd), organické kyseliny (kyselina mravčia a octová), amoniak, amíny 

a chlorovodík. Uvedené plynné nečistoty, ktorú sú schopné reagovať s mnohými plastami 

a elastomérmi, môžu pochádzať jednak z vonkajšieho prostredia, ale aj z materiálov prítomných vo 

vnútri múzeí či galérií.  

Náchylnosť polymérnych materiálov na chemickú degradáciu pôsobením nečistôt súvisí                       

s ich chemickým zložením, stupňom kryštalinity a aditívami. Vo všeobecnosti sú nepolárne polymérne 

materiály, ako polyetylén, voči pôsobeniu nečistôt prítomných v atmosfére relatívne odolné. 

Náchylnosť polymérnych materiálov sa zvyšuje až prítomnosťou polárnych skupín či násobných 

väzieb v polymérnom reťazci, pričom násobné väzby sú náchylné najmä na oxidáciu. Polymérne 

materiály, ktoré majú vo svojom polymérnom reťazci prítomné neuhlíkové atómy, ako O, N či S, zase 

ľahko podliehajú kyslej alebo zásaditej hydrolýze, vedúcej práve k štiepeniu väzby medzi uhlíkom 

a neuhlíkovým atómom.  

Z uvedených plynných nečistôt v atmosfére sú z hľadiska degradácie plastov a elastomérov 

najvýznamnejšie oxidy dusíka, oxid siričitý a ozón, ktorého pôsobenie na polymérne materiály je 

opísané už v podkapitole, zaoberajúcej sa oxidáciu polymérnych materiálov. 
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Reakciu polymérnych materiálov s oxidom dusičitým možno opísať všeobecným mechanizmom: 

PH + NO2⟶ P• + HNO2 

Odtrhnutím vodíka z polymérneho reťazca oxidom dusičitým dochádza ku vzniku radikálu 

reagujúceho s ďalšou molekulou oxidu dusičitého za vzniku nitrozlúčeniny alebo dusitanového esteru: 

P• + NO2⟶ PNO2 

P• + NO2⟶ P− O− N = O 

Nestabilný dusitanový ester sa rýchlo rozpadá za vzniku alkoxyradikálu PO•, ktorý môže reagovať 

s ďalšou molekulou oxidu dusičitého za tvorby nitrátovej zlúčeniny P − O − NO2  alebo môže zanikať 

štiepením hlavného reťazca polyméru, pričom jedna časť reťazca je zakončená aldehydovou skupinou 

−CHO a druhá časť reťazca je zakončená metylovým radikálom ~CH2
• : 

P − O − N = O ⟶ PO• + NO 

PO• + NO2⟶ P− O− NO2 

PO•⟶ F1 + F2 

Alkoxylový radikál môže taktiež reagovať s ďalšou makromolekulou za vzniku nového radikálu: 

PO• + PH ⟶ P• + POH 

V prítomnosti vlhkosti alebo vody sa oxid dusnatý mení na kyselinu dusičnú a oxid dusičitý na 

kyselinu dusnú, pričom obidve kyseliny katalyzujú kyslú hydrolýzu polymérnych materiálov, ktoré 

vo so svojom reťazci obsahujú esterovú alebo amidovú väzbu.  

Reakcia medzi oxidom siričitým a polymérnym materiálom je aktivovaná UV žiarením, ktoré 

vedie k vzniku excitovanej molekuly oxidu siričitého, schopného odštiepiť vodík z polymérneho 

reťazca za vzniku polymérneho radikálu:     

SO2
• + PH ⟶ P• + H•SO2 

Vznikajúci radikál ďalej reaguje s kyslíkom a oxidom siričitým za vzniku ďalších radikálov, ktoré 

podliehajú reakciám, vedúcim k štiepeniu a sieťovaniu polyméru:  

P• + SO2⟶ PSO2
• , 

P• + O2⟶ POO• 
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Oxid siričitý sa v prítomnosti vody a za pôsobenia UV žiarenia a kyslíka taktiež mení  na kyselinu, a 

to kyselinu sírovú, schopnú katalyzovať kyslú hydrolýzu polymérnych materiálov [2, 7, 9, 39].  

Biologická degradácia 

Biologické činitele degradácie môžu poškodiť polymérny materiál dvoma spôsobmi: chemicky – 

enzymatickým odbúravaním polymérov alebo pôsobením produktov metabolizmu mikroorganizmov 

na polymér, ako kyseliny jantárovej, šťaveľovej či vínnej, spôsobujúcej kyslú hydrolýzu, 

a mechanicky – pôsobením hlodavcov či hmyzu, pre ktorý síce syntetické polymérne materiály 

nepredstavujú zdroj potravy, ale môžu mu brániť v prístupe k potrave alebo si v nich môže budovať 

obydlia.  

Chemická degradácia pôsobením biologických činiteľov môže nastať v prípade ich 

kolonizovania a atakovania heterotrofickými mikroorganizmami, schopnými využiť daný polymérny 

materiál  ako zdroj uhlíka a energie pre svoje metabolické procesy vďaka vylučovaniu špecifických 

enzýmov, umožňujúcich mechanické rozrušenie a štiepenie reťazcov polymérov, vedúce k strate 

mechanických vlastností a chemickým zmenám v polymérnom materiáli.  

Biodegradácia v prípade predmetov kultúrneho dedičstva z polymérnych materiálov prebieha 

spravidla pri aeróbnych podmienkach a dá sa popísať nasledujúcim všeobecným mechanizmom: 

C(polymér) + O2 → CO2 + H2O + C(zvyšok). 

Celý proces biologickej degradácie polymérneho materiálu je založený na štiepení reťazcov polyméru 

a následnej mineralizácii polymérneho materiálu. Na začiatku procesu sa najprv zväčšuje kontaktná 

plocha medzi enzýmami, vylučovanými mikroorganizami do prostredia, a substrátom (polymérny 

materiál), čo má za následok štiepenie makromolekúl na kratšie reťazce, teda na oligoméry až 

monoméry, schopné prenikať dovnútra buniek mikroorganizmov cez ich membrány, kde sú následne 

rozložené pôsobením vnútrobunkových enzýmov, pričom dôležitou podmienkou transportu enzýmov 

z bunky do prostredia a vzniknutých produktov rozkladu polyméru z prostredia do bunky je 

prítomnosť vlhkosti na polymérnom materiáli, keďže voda je nosným médiom transportu.   

Enzýmy produkované mikroorganizmami môžu katalyzovať aj reakcie vedúce ku vzniku 

kyselín, spôsobujúcich kyslú hydrolýzu polymérneho materiálu. Pri mikroskopických vláknitých 

hubách navyše existuje riziko prerastania hýf do objemu polymérneho materiálu, vedúce k jeho 

mechanickému rozrušeniu, a vzniknuté porasty mikroskopických vláknitých húb taktiež podporujú 

kondenzáciu vody na povrchu polymérneho materiálu. Biodegradácia polymérnych materiálov ale 

nemusí nutne viesť len k rozrušeniu jeho štruktúry, ale aj ku vzniku nevzhľadných a často 
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neodstrániteľných škvŕn v dôsledku tvorby pigmentov mikroorganizmami na jeho povrchu alebo 

vzniku nepríjemného zápachu.  

Syntetické polyméry, ktoré neobsahujú vo svojich štruktúrnych jednotkách hydrolyzovateľné 

funkčné skupiny, ako esterové, amidové či uretánové skupiny, sú zvyčajne rezistentné voči biologickej 

degradácii, hoci biodegradovateľnosť polymérov je do veľkej miery ovplyvnená aj ich molekulovou 

hmotnosťou a štruktúrou, preto je homopolymér na báze uhlíka s malou molekulovou hmotnosťou, 

akým môže byť napr. aj polyetylén, náchylnejší na degradáciu ako polymér s rozvetveným reťazcom. 

Vyššia molekulová hmotnosť a absencia hydrolyzovateľných skupín u homopolymérov, ako napr. 

polyetylénu, polypropylénu, polyvinylchloridu či polystyrénu, ale taktiež nezaručuje ich úplnú 

odolnosť voči biodegradácii, pretože v prípade ich mechanického poškodenia alebo degradácie 

fotooxidáciou  či termooxidáciou, vedúcou k štiepeniu reťazcov na kratšie reťazce s koncovými 

jednotkami dostupnými na povrchu materiálu, sa stávajú aj tieto polymérne materiály náchylné                            

na biodegradáciu. Okrem toho biodegradovateľnosť polymérnych materiálov závisí aj od aditív 

a nečistôt prítomných v alebo na polymérnom materiáli, napr. prítomnosť emulgátorov na báze 

alkalických solí vyšších mastných kyselín, stabilizátorov na báze škrobu, kazeínu, želatíny, 

zmäkčovadiel na báze esterov vyšších mastných kyselín a ich derivátov či organických plnív (papier, 

drevná múčka, bavlnený textil), ktoré sú dobrým zdrojom uhlíka, môže umožniť biodegradáciu 

polymérnych materiálov za bežných podmienok rezistentných voči biodegradácii, pretože 

mikroorganizmy začnú atakovať prítomné aditíva či nečistoty ako ľahšie dostupné zdroje uhlíka, čo 

môže viesť jednak k mechanickému rozrušeniu materiálu, ale aj ku vzniku degradačných produktov, 

schopných iniciovať chemickú degradáciu makromolekúl polyméru, ktorý sa následne stáva menej 

odolným voči biodegradácii. Prítomnosť látok s biocídnymi účinkami, ako napr. pigmentu oxidu 

zinočnatého, v polymérnych materiáloch môže zase naopak ich odolnosť voči biologickej degradácii 

zvyšovať. Spočiatku sa síce biodegradácii plastov a elastomérov nevenovala príliš veľká pozornosť a 

priemysel zaoberajúci sa ich výrobou taktiež nebol ochotný venovať sa tejto problematike, a aj preto 

nie sú počiatky komerčného zavádzania biocídnych látok do formulácií plastov a elastomérov 

v literatúre príliš dobre zdokumentované, ale zmienky o používaní biocídnych látok vo 

formuláciách plastov existujú. Išlo o biocídne látky, ktoré sa predtým bežne používali na ochranu 

prírodných materiálov. V jednej z prvých literárnych rešerší, venujúcich sa používaniu biocídnych 

látok vo formuláciách syntetických plastov, z 60. rokov 20. storočia sa uvádza krátky zoznam vtedy 

bežne dostupných fungicídnych látok: N-(trichlórometyltio)-4-4-cyclohexén-1,2-dikarboximid, 

meďnatý naftenát, meďnatý komplex 8-hydroxycholínu, pentachlórfenol či organické zlúčeniny ortuti. 

Používanie viacerých uvedených látok je pre ich škodlivé účinky dnes už zakázané. V roku 1965 bola 

spoločnosťou Scientific Oil and Chemical Company Inc. predstavená prvá biocídna látka navrhnutá 

špeciálne pre použite vo formuláciách plastov – 10,10'-oxybisfenoxarsín (OBPA), ktorá sa na začiatku 
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používala  najmä do mäkčeného polyvinylchloridu. V roku 1973 bola na rovnaké účely zaregistrovaná 

ďalšia biocídna látka: 2-N-oktyl-4-izotiazolín-3-on (OIT), ktorá sa aj spolu s OBPA používa až 

dodnes. 

Biodegradácia polymérnych materiálov je výrazne ovplyvnená aj podmienkami prostredia, 

zatiaľ čo mikroskopické vláknité huby sú aktívnejšie v prostredí s vyšším obsahom kyslíka pri pH 

medzi 4.5 až 5 a teplote približne 35 °C, baktérie sú viac aktívne v menej kyslom prostredí s pH medzi 

5 až 6 a pri vyšších teplotách (60 °C). Rozdielne sú aj ich nároky na vlhkosť prostredia, baktériám vo 

všeobecnosti vyhovuje prostredie s vyššou hodnotou relatívnej vlhkosti, ktorá nie je za bežných 

podmienok v pamäťových a fondových inštitúciách dosiahnuteľná, ako mikroskopickým vláknitým 

hubám so schopnosťou rásť už pri hodnotách relatívnej vlhkosti vzduchu pohybujúcej sa okolo 60 %. 

Medzi najuniverzálnejšie mikroorganizmy schopné degradovať polymérne materiály patria baktérie 

rodu Pseudomonas a Actinomycetes a mikroskopické vláknité huby rodu Aspergillus, Penicillium 

a Aureobasidium [2, 7, 38, 40].   

5.2 Degradácia polymérov 

Pri degradácii polymérov dochádza vplyvom vonkajších faktorov k zmene vlastností polyméru 

(prípadne plastu, ktorého základnou zložkou je daný polymér). Medzi degradačné faktory v tomto 

prípade radíme teplo, svetlo, UV žiarenie, kyslík (hlavne ozón) a vlhkosť. K urýchleniu degradačných 

procesov prispieva aj pôsobenie vonkajších mechanických síl, pôsobenie chemikálií, najmä 

organických rozpúšťadiel, biologické činitele. Degradácia sa prejaví napríklad zmenou farby, tvaru, 

chemickej štruktúry alebo zhoršením úžitkových vlastností. Náchylnosť polyméru na degradáciu 

závisí od jeho štruktúry – epoxidy a aromatické reťazce sú náchylné predovšetkým na degradáciu pod 

vplyvom svetla, konkrétne teda UV žiarenie, zatiaľ čo uhľovodíkové reťazce podliehajú najmä 

termálnej degradácii [41, 42].  

Hlavné procesy zodpovedné za zmenu štruktúry polymérov a ich chemickú degradáciu sú 

termálna degradácia, fotodegradácia, termooxidácia, fotooxidácia a degradácia účinkom ozónu. 

Najčastejšou štruktúrnou zmenou spôsobenou chemickou degradáciou je štiepenie polymérnych 

reťazcov. Po skončení iniciačnej fázy dochádza k štiepeniu polymérnych reťazcov a vzniku 

oligomérov až monomérov, čo má v konečnom dôsledku za následok zníženie mólovej hmotnosti 

polyméru. Štiepenie reťazcov môže prebiehať náhodne alebo na presne špecifikovaných miestach. 

Príkladom náhodného štiepenie reťazca je degradácia polyetylénu, kedy vzniká zmes reťazcov 

s rôznou dĺžkou, mólovou hmotnosťou. Keďže vlastnosti polyméru výrazne závisia od jeho mólovej 

hmotnosti, jej pokles sa môže prejaviť výraznou stratou pevnosti a tvrdosti. Typickým príkladom 

prejavu štiepenia reťazcov je drobenie polyuretánovej peny [2, 42, 43]. Výsledkom chemickej 
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degradácie polymérov môže byť okrem štiepenie reťazcov aj sieťovanie, vznik chromofórov alebo 

polárnych skupín.  

Sieťovanie je proces, pri ktorom dochádza k vytváraniu chemických väzieb medzi dvoma 

polymérnymi reťazcami a následne k zvyšovaniu mólovej hmotnosti. Výsledkom je zvýšenie tuhosti, 

krehkosti a zníženie rozpustnosti polyméru, napríklad polystyrénu alebo PVC. Vytváranie 

chromofórov, teda skupín absorbujúcich svetlo s vlnovými dĺžkami v UV-Vis oblasti spektra, 

v dôsledku oxidačných alebo hydrolyzačných reakcií vedie k zmene farby alebo k diskolorácii 

polymérnych materiálov. Tvorba polárnych skupín oxidačnými, hydrolyzačnými alebo inými typmi 

reakcií spôsobuje zase zmeny v chemickej reaktivite a zmeny niektorých fyzikálnych vlastností 

polymérneho materiálu [2, 7]. Pri starnutí polymérov a zmene ich chemickej štruktúry nemusí nutne 

dochádzať k zmene molovej hmotnosti polyméru. Degradačné procesy niektorých polymérov sa 

vyznačujú odštiepením bočných skupín z reťazca, pričom mólová hmotnosť polyméru sa prakticky 

nemení. Príkladom takého druhu degradácie je napríklad dehydrochlorácia PVC, kedy sa z reťazca 

odštepuje chlór a vodík, medzi atómami uhlíka vzniká násobná väzba a odštiepené atómy spolu 

reagujú za vzniku kyseliny chlorovodíkovej [19, 44].  

5.3 Vplyv aditív na stabilitu, životnosť a rýchlosť degradácie plastov  

Aditíva sú nevyhnutnou súčasťou plastov, modifikujú ich fyzikálne a chemické vlastnosti a významne 

predlžujú životnosť inak nestabilných polymérov. V priemysle tento termín predstavuje zlúčeniny 

(látky), ktorá sú v malom množstve pridávané k polyméru za účelom zlepšiť výsledné vlastnosti 

materiálu bez zmeny chemickej štruktúry základného polyméru [7]. Aditíva do polymérov predstavujú 

širokú skupinu látok, od komplexných organických po jednoduché anorganické zlúčeniny, ktoré plnia 

rozličné funkcie. Hlavnými požiadavkami na aditíva sú: stabilita pri podmienkach spracovania a pri 

podmienkach, ktorým je vystavený polymérny materiál počas jeho využívania, nízka toxicita, 

inertnosť, nízka cena a schopnosť zostať vo formulácii polymérneho materiálu po celú dobu životného 

cyklu výrobku, teda v materiáli nemigrovať a ani sa z materiálu neodparovať. Je však nutné si 

uvedomiť, že požadovaná životnosť plastových výrobkov je zvyčajne medzi jedným až päťdesiatimi 

rokmi, a po uplynutí tejto doby dochádza k vyčerpaniu aditív alebo k ich degradácii. V súčasností 

existuje oveľa viac kategórií aditív ako pred niekoľkými desaťročiami. Tieto zmeny úzko súvisia 

s túžbou produkovať plasty s čoraz viac špecifickými vlastnosťami prispôsobenými na konkrétne 

účely [2, 45–47].  

Literatúra udáva niekoľko spôsobov ako klasifikovať aditíva na základe ich hlavnej funkcie. Jeden 

z možných spôsobov ich rozdelenia je nasledovný:  

• Aditíva predlžujúce životnosť hotových výrobkov z polyméru (plastov) 
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o  antioxidanty, absorbéry UV žiarenia, tepelné stabilizátory, lapače kyselín, biocídne 

činidlá 

• Aditíva ovplyvňujúce spracovateľnosť polymérov  

o  Zmäkčovadlá, lubrikanty 

• Aditíva ovplyvňujúce aplikačné vlastnosti polymérov 

o  retardéry horenia, pigmenty, plnivá, sieťovacie činidlá, optické zjasňovače, antistatické 

činidlá  

5.3.1 Migrácia aditív  

Vzhľadom na obrovské množstvo aditív a ešte väčšie množstvo ich možných kombinácii, nie je možné 

všeobecne zhodnotiť vplyv aditív na stabilitu, životnosť a rýchlosť degradácie plastov. Niektoré druhy 

aditív slúžia primárne na predĺženie životnosti plastov, avšak iba v určitom časovom rozmedzí 

a potom strácajú svoju funkciu. Jedným z častých prejavov degradácie plastov je práve migrácia aditív 

z dôvodu nekompatibility polyméru a aditíva. Pri produkcii plastov a pridávaní aditív sa berie do 

úvahy požadovaná životnosť plastového objektu, po uplynutí tejto doby sa aditíva rýchlo 

spotrebovávajú, prestávajú planiť svoju funkciu, pričom rýchlosť degradácie plastu narastá. Životnosť 

plastov je teda úzko spätá so spotrebou a stratou aditív.  

Efektivita aditív a ich rýchlosť migrácie závisí nielen od ich chemickej štruktúry ale aj od ich 

fyzikálnych parametrov (napr. mólová hmotnosť, veľkosť molekúl). Mólová hmotnosť používaných 

aditív sa pohybuje v rozmedzí 200 – 2000 g.mol-1. Veľké molekuly s vysokou mólovou hmotnosť sú 

predurčené migrovať pomaly, zatiaľ čo malé molekuly s nízkou hodnotou teploty varu, napr. 

formaldehyd, vinylchlorid, etylén, migrujú rýchlo a niektoré dokonca aj pri normálnej okolitej teplote. 

Rýchlosť migrácie je takisto ovplyvnená pohyblivosťou molekúl v štruktúre polyméru a ich 

vzájomnou kompatibilitou, inak povedané difúznym koeficientom a koeficientom rozpustnosti. Z toho 

vyplýva, že transport aditív v rámci polyméru závisí aj od chemickej štruktúry daného polyméru, 

teploty a tlaku [48–50].  

Zmäkčovadlá, ako jedny z najbežnejších aditív, sa vyznačujú pomerne nízkou mólovou 

hmotnosťou, čo môže byť spojené s vyššou rýchlosťou migrácie. Najbežnejšie používanou skupinou 

zmäkčovadiel sú ftaláty, ktorých migrácia je dobre zdokumentovaná a preskúmaná, predovšetkým 

v potravinárskom priemysle v spojitosti s migráciou toxických aditív z plastových potravinových 

obalov do potravín [51–54]. Zmäkčovadlá sú navrhnuté tak, aby zostali v plastovej matrici a podieľali 

sa na výsledných vlastnostiach plastu. Na rozdiel od ostatných aditív, ktoré sa pridávajú v malých 

množstvách, zmäkčovadlá môžu tvoriť až 40% hmotnosti plastu. Z tohto dôvodu sa strata 

zmäkčovadiel výrazne prejaví na zmene vlastností plastu [55]. V praxi existuje niekoľko termínov, 

ktoré opisujú vylučovanie aditív na povrchu objektu, medziiným „bloom“ a „sweating“.              
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Bloom, takzvaný výkvet, je definovaný ako jav, pri ktorom jedna zložka plastu, nie polymér, podlieha 

fázovej separácii a migruje na povrch [56]. Bloom je spájaný s vytvorením kryštalického bieleho 

depozitu na povrchu plastu.  

Ak sa na povrch plastu vylučujú aditíva v kvapalnom stave, hovoríme o vypocovaní, 

z angličtiny „sweating“. Sweating predstavuje vytvorenie lepkavej, prípadne mastnej, vrstvy 

kvapalného zmäkčovadla na povrchu plastu. Vzniknutý lepkavý film zachytáva zo vzduchu prach, 

nečistoty a polutanty, čo urýchľuje chemickú degradáciu a mení vzhľad a estetické vlastnosti objektu. 

Obidva spomínané fenomény môžeme pozorovať na predmetoch z mäkčeného PVC. Nepolárna 

kyselina stearová slúžiaca ako lubrikant je nekompatibilná s polárnou štruktúrou PVC a migruje na 

povrch, kde vytvára krehkú kryštalickú vrstvu bielej farby – bloom. Sweating, tvorba lepkavej vrstvy, 

vzniká vylučovaním kvapalného zmäkčovadla, najbežnejšie di-2-etylhexylftalátu (DEHP). Známky 

degradácie spôsobené migráciou aditív vykazujú veľmi často aj nitrát a acetát celulózy. Keďže tieto 

typy plastov radíme medzi prvé komerčne vyrábané plasty, nie je žiadnym prekvapením, že sú 

pomerne nestabilné a ľahko degradujú. Nitrát celulózy obsahuje gáfor, prvé komerčne využívané 

zmäkčovadlo, ktorý je schopný sublimácie. Gáfor v nitráte celulózy prechádza z tuhého skupenstva 

priamo do plynného, spôsobuje tým krehnutie a zmršťovanie materiálu [2, 9, 55].  
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6 Charakterizácia vybraných druhov plastov 

Na základe stálosti a rýchlosti degradácie vieme plasty rozdeliť na malígne a benígne. Malígne plasty, 

medzi ktoré radíme CN, CA, mäkčený PVC a PUR penu, predstavujú pre kurátorov zbierok a 

konzervátorov najväčší problém, keďže degradujú podstatne rýchlejšie ako trvanlivejšie benígne 

plasty. Materiálové prieskumy ukázali, že takmer všetky objekty v zlom a neakceptovateľnom stave 

(3. a 4. stav) obsahujú niektorý zo spomínaných malígnych plastov [2, 15]. Tieto druhy plastov počas 

starnutia produkujú toxické zlúčeniny, najmä kyseliny, ktoré spôsobujú autokatalytickú degradáciu a 

poškodzujú aj objekty v ich blízkosti. Typickým príkladom negatívneho vplyvu malígnych plastov na 

okolité objekty je korózia kovov spôsobená degradačnými produktami CN a CA. Pri starnutí CN 

vzniká plynný oxid dusičitý, NO2, ktorý následne reaguje so vzdušnou vlhkosťou za vzniku kyseliny 

dusičnej, HNO3. HNO3 má korózny účinok na okolité materiály, hlavne kovy, a ak nie je odstraňovaná 

z prostredia spôsobuje autokatalytickú degradáciu CN. Podobný účinok má kyselina octová, ktorá sa 

uvoľňuje pri degradácii CA [57, 58].  

V prípade degradácie PVC sú najdôležitejšie degradačné mechanizmy spojené s migráciou 

a degradáciou použitých aditív a zmäkčovadiel. Migrácia zmäkčovadla na povrch sa prejaví 

vytvorením povrchového nánosu nazývaného bloom, čo je jeden z hlavných vizuálnych prejavov 

degradácie PVC. Tento proces nastáva keď zmäkčovadlo tvorí viac ako 30% hmotnosti PVC a jeho 

tvorba je podmienená nekompatibilitou zmäkčovadla a samotného polyméru. Pôsobenie tepla a svetla 

urýchľuje proces degradácie PVC, v niektorých prípadoch dochádza k dehydrochlorácii, kedy sa do 

okolia uvoľňuje kyselina chlorovodíková (HCl) [19, 59].  

PUR sa vyskytuje vo forme éterov alebo esterov. Hlavným degradačným mechanizmom 

polyuretánovej peny na báze éterov je oxidácia, ktorá vedia k diskolorácii a strate mechanických 

vlastností. Na druhej strane, PUR peny na báze esterov podliehajú pri zvýšenej relatívnej vlhkosti 

hydrolýze, ktorej výsledkom môže byť úplný rozpad materiálu [57, 59].  
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Tabuľka 7: Prehľad vybraných druhov plastov a ich charakteristík [9, 11, 36, 58, 60–62] 

Materiál Charakteristika Použitie 
Prejavy 

degradácie  

Optimálne 

podmienky 

Nitrát celulózy 

CN 

(C6H9(NO2)O5)n 

možnosť zafarbenia 

horľavý 

hrebene 

šperky 

biliardové gule 

hračky a bábiky 

fotografické 

filmy 

imitácia 

korytnačiny, 

slonoviny, 

rohoviny a 

perleti 

popraskanie 

trhliny 

„bloom“ 

„sweating“ 

krehnutie 

drobenie 

žltnutie 

korózia kovových 

prvkov 

gáfrový zápach 

t < 20 C° 

RH 30% - 40% 

odvetrávanie 

absorbéry plynov 

Acetát celulózy 

CA 

[(C6H7O2)(OOCCH3)3]n 

tvrdý 

lesklý 

jasné farby 

môže byť 

priehľadný 

 

hrebene 

bábiky, hračky 

perá / peračníky 

rámy na okuliare 

odevy a textil 

fotografické 

filmy 

 

deformácia, 

zmršťovanie 

„sweating“ 

„bloom“ 

pľuzgiere 

korózia kovových 

prvkov 

zmena farby 

octový zápach 

t < 20 C° 

RH 30% - 40% 

odvetrávanie 

absorbéry plynov 

Kazeín-formaldehyd 

KF 

lesklý 

hladký 

rôznofarebný 

gombíky 

spony 

hracie žetóny 

kocky 

šperky 

plniace perá 

 

popraskanie 

trhliny 

náchylný na 

biodegradáciu 

t < 20 C° 

RH 60% 

 

Fenol-formaldehyd 

(Bakelit) 

FF 

(C6H6O·CH2O)n 

tmavé farby 

nepriehľadný 

môže mať viditeľné 

plnivá (drevitá 

múčka/ vločky, 

bavlnené vlákna, 

sľuda) 

elektrické 

izolátory 

a komponenty 

gombíky 

telefóny, 

fotoaparáty 

biliardové gule 

šperky 

nábytok 

 

praskanie 

zmena farby, 

vyblednutie 

„bloom“ 

t < 20 C° 

RH 30% - 50% 
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Materiál Charakteristika Použitie 
Prejavy 

degradácie  

Optimálne 

podmienky 

(tio) 

močovioformaldehxdové 

živice 

svetlé farby 

nepriehľadné 

plnivá z buničiny  

alebo drevitej 

múčky 

stolový riad, 

piknikové 

súpravy 

malé spotrebiče, 

rádiové kryty 

lamináty 

vyblednutie 

praskanie 

náchylné na 

biodegradáciu 

t < 20 C° 

RH 30% - 50% 

 

Polyvinylchlorid 

PVC 

(C2H3Cl)n 

pevný (nemäkčený) 

pružný (mäkčený) 

napodobňuje 

tkaninu, kožu 

hračky 

oblečenie 

umelá koža 

vodotesné 

poťahy (obrus a 

sprchový záves) 

 

chemicky 

nestabilné 

(nestabilnejší 

mäkčený, kvôli 

prítomnosti 

plastifikátorov) 

trhliny 

„sweating“ 

žltnutie 

zmršťovanie 

tvrdnutie 

t < 20 C° 

RH 30% - 40% 

oddelené 

skladovanie v  

uzavretých 

neabsorpčných 

sklenených alebo 

polyesterových 

obaloch 

absorbéry kyslíka 

použitie pevnej 

podpery 

Polystyrén 

PS 

(C8H8)n 

sklovitý 

tuhý 

lesklý 

so širokou farebnou 

škálou 

vyrába sa tiež ako 

pena 

obaly na CD 

príbory, riady 

peny 

izolačné 

materiály 

 

praskanie 

deformácia 

zmena farby 

t < 20 C° 

RH 30% - 50% 

 

Melamín formaldehyd 

MF 

C4H8N6O 

jasné farby 

nepriehľadný 

tuhý 

stolový riad, 

piknikové 

súpravy 

lamináty 

vyblednutie, 

zmena farby 

ľahko sa poškriabe 

t < 20 C° 

RH 30% - 50% 

 

Polyetylén 

PE 

(C2H4)n 

mäkký ale 

nepoddajný 

pružný 

voskový 

farebný 

ľahký 

nádoby na 

potraviny 

hračky 

trubice 

listy  obalových 

fólii 

tuhé alebo 

mäkké peny 

 

trhliny spôsobené 

ohybom 

popraskanie 

krehnutie 

zápach parafínu 

žltnutie 

t < 20 C° 

RH 30% - 50% 

skladovanie vo 

zvislej polohe s 

oporou 
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Materiál Charakteristika Použitie 
Prejavy 

degradácie  

Optimálne 

podmienky 

Polyuretán 

PUR 

C27H36N2O10 

veľmi všestranné: 

tvrdé 

tuhé 

pružné 

peny 

 

vlákna 

pružné peny a 

zosieťované 

peny 

umelá koža a 

textilné poťahy 

 

žltnutie 

„bloom“ 

krehnutie 

a následné 

drobenie 

praskanie 

zmena farby 

lepivosť 

t < 20 C° 

RH 30% - 40% 

oddelené 

skladovanie 

absorbéry kyslíka 

použitie pevnej 

podpery 

 

Polyamidy 

(PA-6,6 Nylon) 

C12H20N2O2 

imitujú hodváb 

pružné a tuhé 

prirodzene biele ale 

môžu byť zafarbené 

pančuchy tovar 

zubné kefky 

kefy na vlasy 

štetce 

hrebene 

padáky z 2. sv. 

laná 

žltnutie, zmena 

farby 

krehnutie 

pokrivenie 

popraskanie 

t < 20 C° 

RH 60% 

 

Polymetylmetakrylát 

PMMA 

(C5O2H8)n 

transparentný, tvrdý 

a tuhý 

vysoko citlivý na 

poškriabanie 

hydroskopický 

veľmi citlivý na 

rozpúšťadlá (ketón, 

alkohol, 

uhľovodíky...) 

odolný voči 

kyselinám 

a zásadám 

všetky typy 

zasklenia: 

billboardy, 

nábytok 

šperky 

nádoby 

trhliny 

popraskanie 

škrabance a odery 

strata priehľadnosti 

strata lesku 

 

t < 20 C° 

stabilná RH 

tmavé nádoby 

odolné voči teplu 

 

Polyetyléntereftalát 

PET 

(C10H8O4)n 

 

bezfarebný 

polotuhý až tuhý - 

veľmi ľahký 

pevný a odolný proti 

nárazom 

fľaše, obaly 

textilné vlákna 

vlákna pre 3D 

tlač 

tvorba 

acetaldehydu 

žltnutie a zmena 

farby 

 

t < 20 C° 

stabilná RH 

 

Polypropylén 

PP 

(C3H6)n 

tvrdý a pružný 

 

alternatíva 

k PVC 

potrubia 

káble 

obaly 

škrabance 

usadeniny 

zápach parafínu 

žltnutie 

t < 20 C° 

stabilná RH 

absorbéry kyslíka 
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Materiál Charakteristika Použitie 
Prejavy 

degradácie  

Optimálne 

podmienky 

vedrá 

laná 

netkané textílie 

peny 

šúpanie 
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7 Identifikácia a analýza plastov 

Rôznorodé materiály a rôzne dôvody analýzy, od identifikácie neznámych materiálov v originálnych 

objektoch, sledovania a stanovenia stupňa zostarnutia cez štúdium degradačných zmien a účinkov 

vyvíjaných postupov stabilizácie na modelových vzorkách si vyžadujú selektívny prístup k výberu 

metód a postupov analýzy a stanovenia vlastností. Správna identifikácia moderných umeleckých 

materiálov predstavuje výzvu najmä pre prípady chemickej analýzy zložených objektov - kompozitov. 

Kombinácia viacerých materiálov v jednom artefakte spôsobuje v objektoch dedičstva problémy z 

dôvodu možných interakcií medzi zložkami, pre ktoré sú charakteristické rôzne degradačné procesy a 

stabilita. Najmä niektoré druhy syntetických organických pigmentov sú  labilné a citlivé na blednutie a 

fotooxidáciu [63]. Kombinácie plastov a plastov s tradičnými materiálmi s rôznou rýchlosťou a 

impulzmi degradácie sú stále nepreskúmané. Preto chýbajú informácie dôležité pre správne nastavenie 

podmienok ich uchovávania a pre potreby zásahov na elimináciu vzájomného urýchľovania 

degradácie a predĺženie životnosti takýchto objektov. V súčasnosti je známych 50 druhov plne 

syntetických polymérov, ktoré môžu byť v kombinácii s veľkým množstvom rôznych aditív použité na 

prípravu približne 60 000 druhov plastov s rôznorodým zložením [2]. Z dôvodu nespočetného 

množstva rôznych formulácii nie je možné nastaviť uniformné podmienky, ktoré vyhovujú všetkým 

druhom plastových objektov. Niektoré je potrebné skladovať v uzavretých nádobách bez prístupu 

kyslíka, iné naopak nesmú byť v uzavretých nádobách, lebo produkujú zlúčeniny, ktoré následne 

katalyzujú degradáciu predmetu. Ďalším príkladom môže byť nevhodné rozmiestnenie predmetov, 

keďže niektoré plasty môžu pri svojej degradácii poškodiť aj predmety umiestené v ich blízkosti. 

Typickým príkladom je korózia kovových predmetov situovaných blízko malígnych plastov 

produkujúcich kyseliny. Charakterizácia plastových materiálov je preto esenciálna z hľadiska 

odhadnutia ich životnosti, určenia vhodných skladovacích podmienok a navrhnutia vhodného 

konzervačného postupu. Dôležitá je taktiež pri riešení možných zdravotných a bezpečnostných rizík 

spojených s migráciou zdraviu škodlivých látok v minulosti bežne používaných ako aditíva 

a zmäkčovadlá pri výrobe plastov, ako napríklad ftaláty a bisfenol-A [64]. 

7.1 Jednoduché a empirické techniky 

Vzhľadom na častokrát obmedzené finančné možnosti, nedostatočné vybavenie alebo nedostatočne 

kvalifikovaný personál, nie všetky pamäťové inštitúcie majú prístup k sofistikovaným analytickým 

metódam na identifikáciu a charakterizáciu plastu. Z týchto dôvodov sú v praxi pomerne často 

využívané jednoduchšie dôkazové techniky umožňujúce rýchlu a zároveň spoľahlivú identifikáciu 

polymérov. Ďalej spomínané metódy sú určené na identifikáciu čistých polymérov, preto je nutné brať 

do úvahy možné interferencie spôsobené prítomnosťou aditív. Jednou z hlavných nevýhod mnohých 
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týchto metód je ich invazívnosť a deštruktívnosť, čo výrazne obmedzuje možnosti ich použitia, keďže 

odber vzoriek z umeleckých diel vo väčšine prípadov nie je možný, aby nedošlo k narušeniu integrity 

diela. Pred vykonaním samotnej analýzy je vždy vhodné preskúmať objekt, či sa na objekte 

nenachádzajú symboly alebo značky obsahujúce informácie o type polyméru, výrobcovi 

a možnostiach recyklácie. Tieto značky sa na diele môžu nachádzať v prípade, že na jeho vytvorenie 

boli použité sériovo vyrábané plastové produkty [2, 65].  

Jednou z najjednoduchších možností ako rýchlo identifikovať niektoré druhy plastu je 

hodnotenie pachu. Hodnotenie pachu je účinné aj pri detekcii degradácie niektorých plastov, z ktorých 

sa pri degradácii uvoľňujú prchavá zlúčeniny. Keďže koncentrácia prchavých zlúčenín rastie so 

zvyšujúcou sa teplotou, pri hodnotení pachu môžeme zvýšiť teplotu povrchu trením, čím zvýšime 

intenzitu pachu. Nevýhodou je subjektívnosť takéhoto hodnotenia [2]. V prípade niektorých plastov je 

však identifikácia podľa pachu pomerne jednoznačná. Vhodným príkladom je acetát celulózy, ktorý je 

charakteristický octovým zápachom, známym ako octový syndróm [7, 66–68]. Octový zápach 

v priestoroch Slovenského národného archívu bol takisto podnetom na vykonanie materiálového 

prieskumu zameraného na identifikáciu negatívov na polymérnej podložke. Ďalšie plasty, ktoré je 

možné rozlíšiť podľa pachu sú nitrát celulózy (gáfor), kazeín-formaldehyd (spálené mlieko), melamín-

formaldehyd (rybací zápach), polyetylén (vosk) [2, 7]. 

Na rýchlu identifikáciu sa v mnohých inštitúciách stále využívajú kvapkové testy, ktorých 

princípom je reakcia skúmaného materiálu s reagentom kvapnutým na jeho povrch a následné 

vyhodnotenie reakcie na základe vizuálnej zmeny. Kvapkové testy sú v súčasnosti menej populárne 

a postupne nahrádzané nedeštruktívnymi analytickými metódami ako napríklad infračervená 

spektroskopia. Napriek čoraz lepšej dostupnosti infračervenej spektroskopie, nie všetky inštitúcie 

disponujú takýmito možnosťami, kvapkové testy sú preto stále využívané na rýchlu a jednoznačnú 

identifikáciu niektorých typov polymérov. Testy musia byť vykonávané za prísnych bezpečnostných 

podmienok, keďže si častokrát vyžadujú použite toxických alebo korozívnych zlúčenín [65, 70]. 

Kvapkový test, konkrétne difeynlamínový test, sa bežne využíva v archívoch na rýchlu a jednoduchú 

identifikáciu nitrocelulózových negatívov a ich odlíšenie od acetátu celulózy [51, 53].  

Difenylamínový test 

Na reakciu sa používa 0,5% roztok difenylamínu v 90% kyseline sírovej, ktorý sa kvapne na vzorku 

položenú na podložnom sklíčku. V prípade, že ide nitrát celulózy, prítomné nitroskupiny okamžite 

reagujú s kyselinou sírovou za vzniku NO2
+ , ktorý následne reaguje s difenylamínom a vzniká 

difenylbenzidín s charakteristickým modrým zafarbením [51, 54]. 
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Pri identifikácii negatívov na polymérnej podložke sa v archívnych inštitúciách taktiež  používa 

takzvaný test polarizačnými filtrami. Testovaná vzorka sa vtedy vloží medzi dva polarizačné filtre 

a pozoruje sa proti svetlu. V prípade, že sa jedná o polyesterovú podložku, dochádza buď k vzniku 

dúhového interferenčného zafarbenia alebo zostáva fólia svetlá. Podložky z nitrátu a acetátu celulózy 

tieto efekty nevytvárajú, vieme ich preto jednoznačne odlíšiť. Ďalšou možnosťou ako odlíšiť nitrát 

celulózy je skúška horľavosti. Ak priložíme malý kúsok vzorky pinzetou k plameňu, extrémne horľavý 

nitrát celulózy sa okamžite vznieti a horí aj po odstránení z plameňa. Acetát celulózy a polyester 

vzplanú podstatne pomalšie, skôr sa roztopia a dymia [51, 53]. 

7.2 Analytické metódy identifikácie a charakterizácie plastov  

Analýza objektov dedičstva si vyžaduje špeciálny prístup vzhľadom na špecifickú povahu artefaktov, 

pričom treba brať ohľad na zachovanie integrity umeleckých diel. V prípadoch keď nie je možný 

odber vzoriek sa využívajú neinvazívne analytické metódy. Prístrojové vybavenie by malo byť 

v ideálnom prípade prenosné a veľkou výhodou je aj ľahká manipulácia a nízke ekonomické náklady 

[45]. Existuje veľa techník v praxi využívaných na identifikáciu a charakterizáciu plastov, medzi 

inými infračervená spektroskopia [45, 55–62], Ramanova spektroskopia [2, 55, 63], röntgenová 

fluorescenčná spektroskopia (XRF) [64–66], pyrolýzna plynová chromatografia s hmotnostnou 

spektrometriou (Py-GC/MS) [2, 58, 67], termogravimetria (TGA) [59, 68], chemiluminiscencia [68, 

69]. Prehľad jednotlivých analytických techník spolu s ich stručnou charakteristikou je uvedený v 

Tabuľka 8. Podrobnejšia charakteristika viacerých analytických metód sa nachádza v Tabuľka 9. Pri 

podrobnej analýze diel je vhodné použiť multianalytický prístup, hlavne ak sa na diela nachádza 

kombinácia viacerých materiálov. Multianalytický prístup bol využitý aj pri skúmaní už spomínaného 

diela Svedectvo VI., kedy bola získanie potrebných výsledkov využitá kombináciu infračervenej 

a Ramanovej spektroskopie, XRF a optickej mikroskopie [18].  

Tabuľka 8: Možnosti využitia analytických metód pri analýze plastov [11, 70]; ✓ - áno;  x - nie 
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Raman ✓ ✓ x ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Py-GCMS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ x x 

NIR ✓ ✓ x ✓ x ✓ ✓ ✓ 

UV-Vis x ✓ x x x x ✓ ✓ 

DSC x ✓ x x x x x x 

SEC x ✓ x x x x x x 

SPME-

GCMS 

x ✓ x ✓ x ✓ x x 

TGA x ✓ x x x x x x 

DMA x ✓ x x x x x x 

Spaľovacie 

teplo 

✓ x x x x x x x 

TA x ✓ x x x x x x 

 

Tabuľka 9: Prehľad analytických metód používaných pri identifikácii a charakterizácii plastov [11, 

42, 43, 55, 57, 69, 71] 

metóda neinvazívnosť charakteristika 

FTIR Spektroskopia áno spojenie spektrometra si mikroskopom 
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diamantová nákovka 

reflexné techniky - ATR  

plnivo, pigmenty, farbivá zriedka detegované v spektrách 

FTIR „imaging” áno 

viacprvkový detektor s účelom vytvoriť  

infračervený obraz, aby bol zaznamenaný každý pixel z 

oblasti, ktorá nás zaujíma 

vykonáva sa 2D experimentom alebo pomocou mapingu 

Ramanova 

Spektroskopia 
áno odber vzoriek - vzorky s veľkosťou 0,5 mm2 

UV-Vis 

Spektroskopia 
áno 

obmedzením môžu byť rôzne úrovne priehľadnosti 

polymérov 

kolorimetrická analýza 

najbežnejšou kolorimetrickou schémou je farebný systém 

CIELab1976 - jednotný priestor špeciálne koncipovaný na 

vyjadrenie chromatických rozdielov tak, ako ich vizuálne 

vnímajú ľudia, farba je reprezentovaná ako bod súradníc v 

3D priestore 

sledovanie chromatických zmien v čase, príznakov 

degradácie 

Chemiluminiscencia 
 

nie 

kvantový výťažok žiarenia je typický pre konkrétny polymér 

silný chemiluminiscenčný signál: polyolefíny (okrem 

polybutylénu), polyamidy, polyéteruretány 

slabšie signály: PMMA, polybutylén, polyesteruretány, PVC 

(depolymerizujú alebo zosieťujú) 

odber vzoriek: 1 mg - 10 mg 

Dielectrická 

Spektroskopia 

(DS) 

áno 

meria dielektrické vlastnosti média ako funkciu frekvencie 

je možné zistiť molekulovú štruktúru polyméru a výskyt 

zmien v štruktúre 

hlavné mechanizmy zhoršenia: degradácia na konci reťazca 

(skracovanie) a náhodná degradácia (štiepenie reťazca) 

Termogravimetria 

(TGA) 
nie 

sleduje uvoľňovanie prchavých látok zo vzoriek 

jednoduchým odparovaním alebo rozkladom materiálu na 

fragmenty s nízkou molárnou hmotnosťou 

zachytenie VOC - prchavé organické zlúčeniny 

účinok kyslíka závisí od pôvodnej polymérnej štruktúry 
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Diferenčná 

skenovacia 

kalorimetria (DSC) 

nie 

stanovenie tepelných kapacít, entalpií topenia, teplôt 

fázového prechodu, stupňa kryštalinity… a sledovanie 

ďalších exotermických alebo endotermických procesov 

semikryštalické polyméry - Tm a Tg (polyester, PE ...) 

amorfné polyméry - iba Tg (PMMA…) 

Spaľovacie teplo nie 

makromolekuly plastov poskytujú spaľovacie teplo v 

závislosti od zloženia materiálu 

uhľovodíkové polyméry obsahujúce iné atómy ako C a H, 

ako sú O, N, X, majú nižšie spaľovacie teploty 

Ťahová deformačná 

analýza 
 

nie 

poskytuje informácie o objemových fyzikálnych 

vlastnostiach vzorky - odolnosť proti deformácii, rozťažnosť 

hlavným zameraním je správanie termoplastov pri napätí = 

pôsobenie rovnakej sily na obidva konce vzorky 

krivka napätie -deformácia 

stres pri pretrhnutí 

 Dynamická 

mechanická analýza 

(DMA) 
 

nie 

pôsobí na vzorku sínusovou silou alebo posunom a meria 

odozvu vzoriek na túto frekvenciu vo forme amplitúdy a 

fázového rozdielu (fázové oneskorenie) - rozdielu medzi 

elastickým a viskóznym materiálom 

3D THz áno 

sekčné zobrazovanie sa vykonáva pomocou terahertzového 

žiarenia 

môže zobrazovať vzorky, ktoré sú nepriehľadné vo 

viditeľných a blízkych infračervených oblastiach spektra 

štúdium historických papierov a sorpcie vody do 

syntetických materiálov 
 

XRF áno 

prvková analýza pevných vzoriek/roztokov sa uskutočňuje 

pomocou Röntgenového žiarenia 

schopnosť identifikovať prítomnosť prvkov plnív, aditív 

používaných v polymérnych materiáloch 

možnosť merať vo vzduchu, vákuu alebo héliovej atmosfére 
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7.3 FTIR spektrokospia  

Spektroskopia je fyzikálno-chemická analytická metóda, ktorú môžeme zjednodušene definovať ako 

štúdium interakcie svetla s hmotou, pričom svetlo v tomto prípade chápeme ako elektromagnetické 

spektrum [72]. Pri prechode žiarenia hmotou dochádza k prechodu a k absorpcii žiarenia pri určitých 

frekvenciách. Absorpcia svetla v infračervenej (IČ) oblasti spôsobuje zmenu dipólového momentu 

a následne dochádza aj k zmene rotačných, translačných a vibračných stavov molekuly. Rotačné 

a translačné prechody sú ťažko merateľné, preto sa primárne merajú vibračné prechody. V každej 

molekule sa nachádzajú funkčné skupiny zodpovedné za absorpciu pri určitej konkrétnej vlnovej dĺžke 

nezávisle od štruktúry zvyšku molekuly [55].  

IČ spektroskopia môže byť použitá na identifikáciu a charakterizáciu organických aj 

anorganických materiálov, keďže základné frekvenčné vibrácie väčšiny funkčných skupín sú 

v infračervenej oblasti, konkrétne v strednej infračervenej oblasti MIR ( mid-infrared od 4000 do 450 

cm-1) [73]. Zmeny vibračných stavov sú zaznamenané v infračervenom spektre. Každá molekula má 

unikátne a charakteristické infračervené spektrum, ktoré odzrkadľuje jej štruktúru a tak môže slúžiť 

identifikáciu porovnaním spektra s referenčnými spektrami známych materiálov (databáza spektier). 

Poloha a tvar absorpčných pásov nám podávajú informácie o prítomnosti a neprítomnosti funkčných 

skupín, štruktúre, a umožňujú kvantitatívnu ako aj kvalitatívnu analýzu študovaných zlúčenín. [72, 

74]. Absorpčné pásy funkčných skupín ležia najčastejšie nad hodnotou 1500 cm-1, zatiaľ čo pod 1500 

cm-1 sa nachádzajú pásy charakteristické pre jednotlivé molekuly. Túto oblasť pod 1500 cm-1 

nazývame aj oblasť odtlačku prsta  (angl. fingerprint region), lebo sa vyžíva na identifikáciu 

neznámych zlúčenín, najmä priamym porovnaním s iným spektrom [73]. Kvantitatívna analýza je 

založená na interpretácii intenzity absorpčných pásov podľa Lambert-Beerovho zákona [74].  

Najvýznamnejšou metódou infračervená spektroskopia s Fourierovou transformáciou (FTIR). 

FTIR spektrofotometer zachytí absorpciu pri všetkých vlnových dĺžkach prostredníctvom 

Michelsonovho interferometra, pričom ako analytický výstup dodá spektrum zobrazujúce intenzitu 

absorbancie ako funkciu vlnovej dĺžky () alebo vlnočtu (̃), ktorý je prevrátenou hodnotu vlnovej 

dĺžky.  

̃ = 
1


  (1) 

Infračervené spektrum je bežne zobrazené aj pomocou transmitancie (T) namiesto absorbancie (A) [2].  

𝐴 =  − log 𝑇   (2) 

V rámci FTIR spektroskopie existuje viacero techník, ktoré môžeme rozdeliť na transmisné 

a reflexné techniky. Pri transmisnej metóde je detektor umiestený za vzorkou, na opačnej strane ako 
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zdroj žiarenia. Vzorka v práškovej forme sa zmieša s bromidom draselným (KBr), následne sa v lise 

pôsobením tlaku vytvorí tableta, ktorá je analyzovaná. Transmisná technika môže byť použitá aj na 

analýzu tenkých filmov, ktoré majú ako podložku soli transparentné v IČ (napr. NaCl), alebo sú 

umiestené na diamantovej nákovke [73, 75]. V prípade, že vzorka nie je vhodná na analýzu 

transmisnou technikou, musia byť na analýzu využité reflexné techniky – spekulárny odraz (SR), 

totálny odraz (TR), technika difúzneho odrazu (DRIFT), zoslabený úplný odraz (ATR). Pri 

prenosných prístrojoch je možné použiť iba reflexné techniky, kedy je detektor umiestený na rovnakej 

strane ako zdroj žiarenia [73, 75].  

 

7.3.1 Využitie FTIR spektroskopie v ochrane kultúrneho dedičstva 

Infračervená spektroskopia má ako jedna z najviac využívaných analytických metód nespočetné 

množstvo aplikácií v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Využíva sa pri identifikácii jednotlivých 

zložiek farebnej vrstvy (spojivá, pigmenty), analýze živočíšnych a rastlinných vlákien, 

archeologických materiálov, syntetických živíc. Takisto umožňuje pozorovať chemické a štruktúrne 

zmeny spôsobené starnutím materiálov a je vhodná na charakterizáciu korózie a patiny na kovových 

povrchoch [72, 74].  

FTIR spektroskopia je ustanovená ako bežný spôsob charakterizácie maliarskych diel. Táto 

metóda je dôležitým nástrojom pri štúdiu stratigrafie farebnej vrstvy a identifikácii zložiek 

jednotlivých vrstiev. Vzorky farebnej vrstvy vo forme mikro-nábrusov sú skúmané transmisnými 

technikami, zatiaľ čo nábrusy sú analyzované reflexnými technikami [73]. 

 FTIR technika najviac využívaná v konzervátorskej praxi je ATR-FTIR, ktorá umožňuje 

rýchlu a nedeštruktívnu analýzu a poskytuje vo všeobecnosti vysoko kvalitné spektrá [57]. ATR-FTIR 

spektrá je možné jednoduchšie porovnať so štandardnými transmisnými spektrami, odlišujú sa však 

rozdielnou relatívnou intenzitou pásov, taktiež môže nastať posun absorpčných pásov smerom 

k vyššiemu alebo nižšiemu vlnočtu. Absorpčné pásy pri nižších vlnočtoch sú zosilnené zatiaľ čo tie pri 

vyšších vlnočtoch sú menej intenzívne alebo úplne absentujú. Jednou z nevýhod ATR meraní je, že 

dosiahnutie ideálneho kontaktu ATR kryštálu s povrchom vzorky je zvyčajne docielené pomocou 

nástavca na prítlak. Vplyvom tlaku vyvolaného nástavcom môže dôjsť k mechanickému poškodeniu 

vzoriek, napríklad krehkej farebnej vrstvy maľby [73, 75, 76]. Použitie prítlakového nástavca môže 

zanechať vizuálne známky, zárezy, na mäkších materiáloch ako napríklad niektoré druhy plastov – 

mäkčené PVC, PUR a PE [56].  

FTIR spektroskopia má jedinečné postavenie aj pri analýze plastov v múzejných zbierkach, 

bola použitá aj na analýzu plastov v rámci projektu POPART. Pri analýze referenčných vzoriek boli 

najprv skalpelom odobrané drobné vzorky, ktorých spektrá boli následne zaznamenané v transmisnom 

móde. Takmer všetky vzorky boli úspešne identifikované okrem čiernych, ktoré nie je možné merať 
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transmisnými technikami. Na analýzy tmavých a čiernych vzoriek plastov sú vhodnejšie reflexné 

techniky, ako napríklad ATR. Na analýzu in situ umeleckých diel bol s dobrými výsledkami použitý 

prenosný ATR-FTIR prístroj v móde absorbancie. [55].  

Na projekt POPART nadviazala ďalšia štúdia, ktorá sa zamerala na hodnotenie možností 

využitia infračervenej spektroskopie implementovanej pomocou prenosných zariadení pracujúcich 

v reflexnom móde pri analýze zbierkových predmetov z plastov. Štúdia porovnáva spektrá 50 

plastových vzoriek zaznamenané prenosným FTIR spektrometrom v TR móde so spektrami meranými 

v transmisnom a ATR móde. Hlavnou nevýhodou TR režimu je nedostatok referenčných databáz TR-

FTIR spektier, ktoré sú nevyhnutné na správnu interpretáciu nameraných spektier. Komerčné knižnice 

sú zvyčajne vybudované z transmisných spektier, s ktorými nie sú komplexnejšie TR-FTIR spektrá 

priamo porovnateľné. ATR-FTIR a TR-FTIR spektrá vykazujú väčšiu zhodu a sú navzájom 

porovnateľné, predovšetkým po spracovaní TR spektier pomocou Kramers-Krönig (K-K) algoritmu 

[77]. Optimalizáciou aplikácie reflexných FTIR techník na analýzu trojrozmerných historických 

plastových zbierkových predmetov sa zaoberá štúdia z roku 2019, ktorej bol okrem iného aj diagram 

znázorňujúci postup pri výbere správnej FTIR techniky [57] . 

Veľkú časť historických plastov v zbierkach tvoria predmety zo semi-syntetických plastov, 

ako CN, CA a KF. Tieto plasty sú mnohokrát nesprávne klasifikované, keďže vizuálne hodnotenie 

nestačí na odlíšenie semi-syntetických plastov od prírodných materiálov, ktoré imitujú. Štúdie 

dokazujú, že semi-syntetické plasty môžu byť identifikované prenosným FTIR prístrojom pracujúcim 

v TR móde. Problémom pri identifikácii môže byť nedostatok referenčných spektier semi-syntetických 

polymérov v bežne dostupných databázach, prípadne pokročilé štádium degradácie, ktoré znemožní 

priamu identifikáciu materiálu [60].  

Ako bolo spomenuté, reflexné FTIR spektrá zvyčajne nie sú porovnateľné s bežne dostupnými 

databázami transmisných spektier, čo výrazne sťažuje in situ identifikáciu plastov prenosnými FTIR 

spektrometrami. Štúdia z roku 2015 sa preto zamerala na neinvazívnu analýzu historických plastov 

a vytvorenie databázy viac ako 100 reflexných spektier zaznamenaných prenosným spektrometrom 

[61].  

ATR-FTIR spektroskopia spojená s chemometrickými metódami, analýzou hlavných 

komponentov spojenou s lineárnou diskriminačnou analýzou (PCA-LDA) a projekciou latentných 

štruktúr spojenou s diskriminačnou analýzou (PLS-DA), bola s dobrými výsledkami využitá pri 

monitorovaní degradácie plastov v umení. Na základe informácií nameraných ATR-FTIR boli 

pomocou PCA-LDA a PLS-DA vytvorené spoľahlivé degradačné modely polypropylénu 

a polykarbonátu [37].  
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7.4 Ramanova spektroskopia  

Ramanova spektroskopia je vibračná spektroskopická analytická metóda, ktorá sa okrem iného 

využíva aj pri identifikácii a charakterizácii polymérov. Pri Ramanovej spektroskopii sa na získavanie 

informácii o vzorke využíva interakcia monochromatického svetla s hmotou a jeho následný 

neelastický rozptyl, takzvaný Ramanov jav. Skúmaná vzorka je osvetlená lúčom monochromatického 

svetla (laserom) a tento svetelný lúč dopadajúci na hmotu sa buď odrazí alebo dochádza k jeho 

rozptylu. Rozptyl svetla (fotónov) môže byť elastický, nazývaný tiež Rayleighov rozptyl, alebo 

neelastický rozptyl. Pri Rayleighovom rozptyle, ktorý predstavuje drvivú väčšinu rozptýleného svetla, 

sa fotóny odrazia s rovnakou energiou (frekvenciou) a vlnovou dĺžkou ako fotóny dopadajúceho 

svetla. Neelastický Ramanov rozptyl tvorí iba veľmi malú časť rozptýleného svetla, približne iba 1 zo 

100 miliónov rozptýlených fotónov. Tieto fotóny s hmotou interagujú a následne sa odrazia s inou 

energiou a inou vlnovou dĺžkou [78, 79].  

Pri Ramanovej spektroskopii dochádza pri absorpcii k zmene polarizovateľnosti molekuly. 

Raman aktívne sú homonoklueárne diatómové molekuly (molekuly zložene z dvoch atómov toho 

istého prvku) a nesymetrické molekuly [79].  

Metóda je nedeštruktívna a neinvazívna a umožňuje analýzu širokého spektra typov vzoriek, 

čo predstavuje jednu z jej hlavných výhod. Analýze nemusí predchádzať úprava vzoriek, takisto je 

možné analyzovať vzorky uzavreté v sklených nádobách a vodné roztoky. Na rozdiel od FTIR, ktorá 

poskytuje informácie o analyzovanej vzorke maximálne z hĺbky niekoľko µm, Ramanova 

spektroskopia je schopná analyzovať vzorku až do hĺbky niekoľkých milimetrov (transparentné látky, 

vrstvy). Vďaka spomínaným vlastnostiam má množstvo aplikácii aj v oblasti konzervačnej vedy, kde 

povaha analyzovaných objektov mnohokrát vylučuje použitie invazívnych analytických techník [2, 78, 

79].  

Jednou z hlavným nevýhod Ramanovej spektroskopie je prítomnosť fluorescencie 

u niektorých vzoriek. Fluorescenčný signál môže čiastočne alebo úplne prekryť charakteristické 

Ramanove pásy a znemožniť tým identifikáciu látky [75]. Hlavnou stratégiou pri odstraňovaní 

fluorescencie je použitie lasera s väčšou vlnovou dĺžkou. Použitie lasera s excitáciou v NIR oblasti , 

najmä pri 785 alebo 1064 nm, umožňuje analýzu vzoriek s vysokou mierou fluorescencie v spektrách 

[80–83]. Ďalšou možnosť potlačenia fluorescencie je využitie povrchovo zosilnenej Ramanovej 

spektroskopie (SERS). SERS výrazne zosilňuje Ramanov signál od molekúl adsorbovaných na 

nespojitom kovovom povrchu [80, 81].  
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7.4.1 Využitie Ramanovej spektroskopie v ochrane kultúrneho dedičstva 

Ramanova spektroskopia má v súčasnosti obrovské využitie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a 

konzervačnej vedy. K popularizácii Ramanovej spektroskopie ako analytickej metódy výrazne 

prispelo spojenie spektrometra s optickým mikroskopom, ktoré umožnilo zaznamenávať Ramanove 

spektrá častíc s priemerom iba 1 µm, čo je bežná veľkosť pigmentových zŕn. Typickou aplikáciou 

Ramanovej spektroskopie sa tak stala analýza pigmentov, spočiatku hlavne anorganických pigmentov 

minerálneho pôvodu [80]. Táto metóda je vhodná na identifikáciu pigmentov na polychrómovaných 

plastikách, nástenných maľbách, závesných obrazoch, iluminovaných rukopisoch a  množstve ďalších 

médií/materiálov. Umožňuje identifikáciu nielen anorganických pigmentov, ale aj moderných 

syntetických pigmentov, organických farbív, perleťových pigmentov [84–90]. Využitie Ramanovej 

spektroskopie však už dávno nie je limitované iba na identifikáciu a charakterizáciu pigmentov. 

Ramanova spektroskopia bola aplikovaná pri štúdiu plastov, textílií, rastlinných vlákien, papiera, 

pergamenu, živíc, drahokamov a polodrahokamov [83, 91]. V oblasti archeológie sa využíva na 

analýzu materiálov biologického pôvodu ako kosti, zuby, vlasy alebo koža/pokožka. Napriek tomu, že 

pomocou Ramanovej spektroskopie nie je možné merať spektrá väčšiny čistých kovov a zliatin, RS 

má využitie pri štúdiu degradácie a korózie kovov a charakterizácii patiny [83, 92]. Rozšírenie 

Ramanovej spektroskopie v oblasti konzervačnej vedy je úzko spojené s dostupnosťou početných 

databáz Ramanových spektier materiálov bežných v oblasti kultúrneho dedičstva. Existujú podrobné 

a prepracované databázy R spektier prírodných aj syntetických pigmentov, organických spojív a lakov, 

prírodných vlákien, živíc, rastlinných gúm. Porovnávanie nameraných spektier s databázami 

a identifikácia v praxi využíva zvyčajne chemometrické metódy – analýza hlavných komponentov 

(PCA), hierarchická klastrová analýza (HCA) a analýza najmenších štvorcov regresnej diskriminačnej 

analýzy (PLS-DA) [63].  

Spojenie Ramanovho spektrometra s vláknovou optikou v podobe sondy viedlo k vývoju 

prenosných spektrometrov na in situ analýzu umeleckých objektov. S použitím vláknovej optiky je 

možné vykonať priamu nedeštruktívnu analýzu objektu so zachovaním jeho integrity. Pri skúmaní 

objektov kultúrneho dedičstva je veľmi dôležité dbať na zachovanie výkonu lasera v rozmedzí kedy 

nedochádza k termickej degradácii materiálu. V prípade takéhoto poškodenia namerané spektrum už 

zodpovedá degradačnému produktu, napríklad uhlíku zo spáleniny, čo môže viesť k mylnej 

interpretácii výsledkov [75, 80].  

Termín in situ analýza predstavuje použitie prenosných prístrojov, ktoré sú transportované 

priamo k objektu, zatiaľ čo neinvazívna analýza odkazuje na skutočnosť, že objekt je analyzovaný bez 

potreby odobrať vzorky. Prenosné Ramanove spektrometre boli úspešne použité pri analýze 

nástenných malieb, kamenného/skalného umenia, sôch a farebného skla. In situ analýzy si často 
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vyžadujú použitie doplnkových metód, ako napríklad röntgenová fluorescenčná spektroskopia – XRF 

[80]. 

Prístroje môžu byť vybavené rôznymi druhmi laserov s excitáciou v UV, viditeľnej alebo NIR 

oblasti. Existuje niekoľko druhov laserov, z ktorých v praxi najviac využívané sú lasery s excitáciou 

pri 532, 785 alebo 1064 nm. Pri použití lasera s excitáciou pri 532 nm je najvyššie riziko vzniku 

nežiadúcej fluorescencie, keďže má najvyššiu energiu. Tento typ je vhodný na analýzu oxidov kovov, 

anorganických materiálov a minerálov. Jeho veľkou výhodou je, že zaznamenáva spektrá v širokom 

intervale od 65 po 4000 cm-1 [93]. Lasery s excitáciou v NIR oblasti, konkrétne pri 785 a 1064 nm, sa 

používajú na redukciu/odstránenie problému fluorescencie. Pri výbere vlnovej dĺžky lasera je dôležité 

mať na pamäti, že intenzita Ramanovho rozptylu je nepriamo úmerná  frekvencii (energii) 

dopadajúceho svetla  (intenzita pásov pri meraní s laserom 1064 nm bude oveľa nižšia ako pri meraní 

pri nižších vlnových dĺžkach) [80]. Laser 785 nm je najviac rozšírený, keďže predstavuje kompromis 

medzi intenzitou signálu a mierou fluorescencie. Funguje efektívne pri viac ako 90% Raman 

aktívnych materiálov. Pri meraní s laserom 1064 nm je potrebný podstatne dlhší čas na získanie 

dostatočne intenzívneho signálu. [93]. Lasery emitujúce žiarenie z NIR oblasti sú ideálne na in situ 

analýzu organických materiálov a boli aplikované aj pri štúdiu syntetických materiálov použitých pri 

ošetrení historických fasád alebo organických minerálov [63]. Pri všetkých laseroch je potrebné 

správne nastaviť podmienky merania, predovšetkým výkon lasera tak, aby nedošlo k poškodeniu 

vzorky.  

Pre potreby tejto práce je dôležité poznať možnosti aplikácie Ramanovej spektroskopie pri 

analýze plastov. Táto metóda sa ukázala ako ideálny spôsob analýzy plastov a identifikácie polymérov 

nielen v priemysle ale aj v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva. Analýza plastov v múzejných 

zbierkach môže byť vykonaná buď in situ alebo v určených laboratóriách, na čo sú najviac využívane 

lasery s vlnovou dĺžkou 785 alebo 1064 nm. Prenosné spektrometre na in situ  analýzu zvyčajne 

využívajú laser s vlnovou dĺžkou 785 nm, avšak v súčasnosti sú už dostupné aj prenosné prístroje 

s excitáciou pri 1064nm [63]. V múzeu v Krakowe bola vykonaná porovnávacia štúdia, ktorej cieľom 

bolo porovnať výsledky analýzy umeleckých diel z plastu získaných pomocou laboratórneho 

stolového (angl. benchtop) Ramanovho spektrometra s optimálnymi parametrami, s výsledkami 

získanými pomocou prenosného prístroja. Pri meraní prenosným Ramanovým spektrometrom boli 

spektrá zaznamenané pomocou lasera 785 nm s maximálnym výkonom 120 mW. Výsledky boli 

porovnané so spektrami nameranými stolovým prístrojom s In:Ga:Ar laserom s excitáciou 1064 nm a 

s výkonom v rozsahu 300 – 800 mW. Interpretáciou nameraných spektier sa podarilo identifikovať 

PVC a ftaláty. Prenosný Ramanov spektrometer sa aj napriek nižšiemu spektrálnemu rozsahu (200 – 

2000 cm-1) a rozlíšeniu preukázal ako vhodný spôsob na in situ identifikáciu plastov v múzejnom 

prostredí [94]. V rámci projektu POPART bola na identifikáciu plastov v zbierkach takisto úspešne 
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použitá Ramanova spektroskopia, konkrétne prístroj s laserom emitujúcim pri 785 nm a maximálnym 

výkonom 96 mW [55]. Spektrometer s laserom s emisiou pri 632.8 nm bol použitý na analýzu 

kinematografických filmov z celuloidu, pričom okrem identifikácie CN umožnili aj identifikáciu 

plastifikátora (gáfru) a degradačných produktov (kyseliny dusičnej) [95].  

7.5 Röntgenová fluorescenčná spektroskopia 

Röntgenová fluorescenčná spektroskopia (XRF) je analytická metód na určenie prvkového zloženia 

materiálov, založená na detekcii charakteristického röntgenového žiarenia prvkov prítomných 

v skúmanej vzorke. XRF analýza je rýchla, nedeštruktívna, ľahko reprodukovateľná a vyžaduje iba 

minimálnu predprípravu vzoriek. Analyzované vzory môžu byť tuhé, kvapalné alebo vo forme prášku 

[96, 97].  

Röntgenové žiarenie môžeme charakterizovať ako elektromagnetické žiarenie s vlnovou 

dĺžkou 0,01 – 12 nm. Pi analýze je vzorka ožiarená röntgenovými lúčmi produkovanými zdrojom, 

najčastejšie röntgenovou trubicou. Pri dopade žiarenia na atóm dochádza k interakcii dopadajúceho 

fotónu s elektrónom v elektrónovom obale atómu. Séria procesov v konečnom dôsledku vedia k emisii 

energie vo forme fluorescenčného röntgenového žiarenia s energiou charakteristickou pre daný prvok. 

Meranie energie emitovaného žiarenia slúži na kvalitatívnu analýzu, čiže identifikáciu prítomných 

prvkov. Meranie intenzity daného žiarenia umožňuje kvantitatívnu analýzu. Prvky s vyšším 

protónovým číslom majú vo všeobecnosti lepšie detekčné limity ako ľahšie prvky [97, 98].  

Najviac využívané techniky XRF sú WDXRF (wavelength-dispersive X-ray fluorescence) 

a EDXRF (energy-dispersive X-ray fluorescence). WDXRF prístroje sú takmer výlučne určené na 

laboratórne analýzy materiálov vo forme stolových „benchtop“ prístrojov. WDXRF technika má lepšie 

energetické rozlíšenie a dokáže zachytiť ľahšie prvky ako EDXRF. Elementárny rozsah WDXRF je od 

berýlia po urán, zatiaľ čo u EDXRF je od sodíka po urán. Tento rozsah sa však môže meniť od 

prístroja k prístroja v závislosti jeho parametroch. EDXRF prístroje, komerčne dostupné od 70-tych 

rokov 20. storočia, majú vo všeobecnosti jednoduchší mechanický dizajn ako WDXRF a sú dostupné 

aj ako prenosné prístroje určené na in situ analýzu [65, 99].  

Kvantitatívna analýza pomocou XRF si zvyčajne vyžaduje abráziu povrchu prípadne dokonca 

odber vzorky, keďže úplne neinvazívna analýza nedokáže poskytnúť spoľahlivé informácie 

o kvantitatívnom zložení vzorky. Prenosné prístroje s EDXRF technikou sú zvyčajne aj cenovo 

dostupnejšie [64, 65].  



65 

 

7.5.1 Využitie röntgenovej fluorescenčnej spektroskopie v ochrane kultúrneho 

dedičstva 

XRF analýza sa vyznačuje charakteristikami, ktoré z nej robia jednu z najbežnejších analytických 

metód na kvalitatívnu a semi-kvantitatívnu analýzy umeleckých a archeologických predmetov. Vďaka 

možnosti využitia prenosných, častokrát ručných, prístrojov umožňuje rýchlu a úplne neinvazívnu 

analýzu objektov priamo in situ. Rôzne metódy XRF sú úspešne aplikované pri analýze historického 

skla, kovov, keramiky, pigmentov, grafických dokumentov a mnohých ďalších materiálov [96, 99]. 

Prenosné (ručné) XRF spektrometre sa používajú in situ analýzu nástenných malieb, fresiek, 

závesných obrazov, farebnej vrstvy na keramike, archeologických predmetov [66].  

Anorganické pigmenty sú charakterizované farbou a prítomnosťou jedného alebo aj viacerých 

charakteristických chemických prvkov, ktorých prítomnosť slúži na identifikáciu neznámych vzoriek. 

Problém sa môže vyskytnúť ak sa na povrchu nachádza viac ako jedna vrstva farby. V takom prípade 

prvkové zloženie viacerých vrstiev prispieva do výsledného nameraného XRF spektra, čo výrazne 

komplikuje jeho interpretáciu [99]. EDXRF je zároveň necitlivá k chemickým väzbám – nedokáže 

rozlíšiť voľný atóm a atóm viazaný v molekule. To môže predstavovať ďalší problém pri identifikácii 

pigmentov, kedy je výsledná farba určená štruktúrou molekuly a nie iba prítomnými prvkami. Ako 

príklad môžeme uviesť zelené pigmenty malachit a verdigris, ktoré sa líšia iba viazaním atómov 

v molekule a tým pádom nemôžu byť rozlíšené pomocou XRF [96].  

XRF má využite pri analýze plastov v priemysle, čo naznačuje, že v budúcnosti by mohla mať 

využite pri analýze syntetických polymérov v oblasti kultúrneho dedičstva. Používa sa pri analýze 

aditív v plastoch, ako sú zmäkčovadlá, stabilizátory, antioxidanty alebo pigmenty. XRF zohráva veľkú 

úlohu aj pri recyklácii plastov, kde slúži predovšetkým na určenie prítomnosti kovov a toxických 

prvkov [100, 101].  
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8 Stratégie ochrany plastových objektov 

Rovnako ako plasty, ktoré môžeme považovať za pomerne nový fenomén, aj konzervácia týchto 

plastov je iba v začiatkoch. Vývoj plastov v dnešnej dobe stále napreduje, technológia sa ďalej rozvíja 

a konzervátori stoja pred veľkou výzvou čo najrýchlejšie porozumieť rôznorodej a neustále rastúcej 

skupine materiálov. V porovnaní s ostatnými materiálmi bežne sa vyskytujúcimi v múzejných 

zbierkach máme s plastami minimum skúseností. Poznatky o konzervácii tradičných materiálov ako je 

drevo, olejomaľba, bronz, prípadne keramika zbierame už niekoľko storočí, zatiaľ čo konzervácia 

plastových objektov je témou posledných desaťročí [4, 36]. Situáciu sťažuje aj fakt, že plasty okrem 

polyméru ako hlavnej zložky, obsahujú plastifikátory a iné aditíva rôznych druhov a výsledné zloženie 

sa líši od objektu k objektu. Navyše, ani rovnaký obchodný názov nemusí byť zárukou rovnakého 

zloženia. Výrobné postupy sa stále menia, hľadajú sa nové alternatívy k materiálom, ktoré už 

nespĺňajú náročné požiadavky doby, a preto sa môže zloženie konkrétneho plastu meniť v závislosti 

od dátumu výroby [36]. Degradácia plastov, keď už raz začne, nemôže byť zastavená ani zvrátená, 

jedine spomalená. Efektívna konzervačná stratégia je teda zvyčajne zameraná na spomalenie 

degradácie plastov modulovaním podmienok, v ktorých sú objekty uskladnené [102]. V praxi existujú 

dva typy konzervačných zásahov - aktívna (intervenčná) alebo pasívna (inhibičná) konzervácia. 

Aktívna konzervácia zahŕňa priame ošetrenie podľa špecifických potrieb objektu zamerané na 

zmiernenie následkov degradácie a obmedzenie jej ďalšieho šírenia. Toto predstavuje zásahy ako 

čistenie povrchu, prilepenie odpadnutých častí a vyplnenie chýbajúcich častí s cieľom posilniť 

poškodený objekt. Ustanovených postupov pre aktívnu konzerváciu plastov je súčasnosti veľmi málo, 

väčšia pozornosť je venovaná práve inhibičnej konzervácii. Inhibičná konzervácia je definovaná ako 

limitovanie miery a rozsahu degradácie materiálov implementáciou postupov pre skladovanie, 

vystavovanie, balenie a transport. Princípom inhibičnej konzervácie je kontrola a modulácia 

podmienok, v ktorých sa objekty nachádzajú a odstránenie, prípadne redukcia, faktorov spôsobujúcich 

a urýchľujúcich degradáciu. Inhibičná konzervácia, ak je správne aplikovaná, môže pomôcť výrazne 

spomaliť postup degradácie a predĺžiť užitočnú životnosť viacerých predmetov súčasne (Obrázok 8). 

Pasívne konzervačné zásahy sú okrem iného aj v súlade s etickými postupmi konzervačnej praxe [2, 

57]. Veľmi dôležitú úlohu zohráva pravidelné monitorovanie zbierok, keďže stav plastových objektov 

sa môže radikálne zhoršiť v priebehu niekoľkých mesiacov. V prípade predmetov z malígnych plastov 

je včasné zachytenie degradačných prejavov dôležité ako pre samotný degradujúci objekt, tak aj pre 

predmety v jeho blízkom okolí. 
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Obrázok 8:Vplyv vhodne zvolenej inhibičnej konzervácie na rýchlosť degradácie plastov, zdroj:[2] 

8.1 Aktívne postupy konzervácie 

Napriek tomu, že materiálové prieskumy ukázali, že veľká časť plastových zbierkových predmetov 

potrebuje povrchové čistenie, takéto konzervačné zásahy sú stále slabo vyvinuté a v praxi sa používajú 

len zriedka. Veľa druhov plastov je totiž citlivých na organické rozpúšťadlá, vodné roztoky alebo 

samotnú vodu a neodborný zásah môže spôsobiť viac škody ako úžitku. V prípade mechanického 

čistenia povrchu zas existuje riziko zvýšenie teploty trením, čo môže mať za následok zmäknutie 

povrchu plastov s nízkou teplotou sklovitého prechodu [19]. Pri konzervovaní umeleckých predmetov 

z plastov treba mať neustále na pamäti, že niekedy je ničnerobenie múdrejšie ako prehraná 

a nedostatočne premyslená aktivita a snaha o zlepšenie existujúceho stavu [9].  

Čistenie zabezpečuje odstraňovanie mechanických, chemických a biologických nečistôt. Z 

hľadiska účinku (stabilizačného alebo degradačného) majú najväčší vplyv zásahy, ktoré pôsobia na 

plasty fyzikálnym a/alebo chemickým účinkom. V tejto súvislosti je potrebné sústrediť pozornosť 

hlavne na operácie mechanického čistenia, ktoré môžu pri nesprávnej aplikácii narušiť (čiastočne, 

alebo úplne) degradovaný povrch plastu. Proces čistenia plastov sa v praxi vykonáva pomocou 

rozpúšťadiel, ktorým konkurujú novo vyvíjané technológie. Čistenie je možné stále robiť pomocou 

organických rozpúšťadiel alebo vody, avšak pri rozpúšťadlách hrozí riziko fyzického poškodenia 

objektu, zdravotné a environmentálne dopady [4]. Preto sa venuje pozornosť využitiu najnovších 

poznatkov z oblasti nanotechnológií pre nové postupy čistenia a konzervovania objektov súčasného 

umenia, ako v projekte Nanorestart (http://www.nanorestart.eu/), ktorý ponúka nové prístupy 

k čisteniu povrchov s využitím mikroemulzií a amfigélov, či využitie poznatkov projektu APVV 

PlasmArt, zameraného na mikrobiologickú dekontamináciu a čistenie povrchov nízkoteplotnou 

atmosférickou plazmou.  

 

http://www.nanorestart.eu/
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Čistenie  

Na povrchu plastových objektov sa nachádzajú najčastejšie mastné nečistoty z manipulácie 

a používania a čiastočky prachu zo vzduchu. Pri čistení plastových objektov hrá veľkú úlohu 

rozpustnosť polymérov (plastov), keďže čistenie si  zväčša vyžaduje použite určitého druhu 

rozpúšťadla na odstránenie povrchových nečistôt. Prvá z požiadaviek pri výbere vhodného 

rozpúšťadla je, že polymér (ako hlavná zložka plastu) nemôže byť rozpustný v použitom rozpúšťadle, 

pričom rozpustnosť polyméru závisí od jeho fyzikálnych a chemických vlastností [7]. Čistenie 

môžeme rozdeliť do dvoch skupín, na chemické a mechanické. Mechanické čistenie je založené na 

mechanickom odstránení nečistôt buď fúkaním vzduchu, pomocou vysávača, kefiek alebo 

elektrostatických utierok. Plasty majú slabú odolnosť voči abrázii a pri mechanickom čistení môže 

dôjsť k ich poškodeniu. Riziko predstavuje aj teplo vznikajúce pri trení, najmä u plastov s nižšou Tg, 

ako napríklad mäkčené PVC a polyetylén.  

Pred použitím rozpúšťadiel (chemické čistenie) na odstránenie nečistôt je potrebné detailne 

poznať čistený materiál a jeho chemické vlastnosti. Vodné roztoky nie sú vhodné na čistenie plastov, 

ktorých hlavným degradačným mechanizmom je hydrolytické štiepenie, napríklad semi-syntetické 

plasty. Použitie rozpúšťadiel vo všeobecnosti nie je odporúčané, lebo ich pôsobením sa môžu z plastu 

extrahovať aditíva, môže dôjsť k napučiavaniu alebo čiastočnému rozpusteniu plastov [2].  

V rámci projektu POPART bol testovaný vplyv rôznych čistiacich metód na plastové objekty. 

Ako modelové systémy boli vybrané CA, HDPE, húževnatý polystyrén, PMMA, PVC, extrudovaný 

polystyrén, a získané výsledky boli aplikované na reálne objekty. Z výsledkov vyplýva, že mechanické 

čistenie so sebou nesie značné riziká vzniku škrabancov a iných povrchových poškodení. Spomedzi 

chemických metód čistenia sa ako najbezpečnejšie ukázali vodné roztoky, zatiaľ čo organické 

rozpúšťadla, konkrétne acetón, sa ukázali ako nevhodné [120].  

8.2 Pasívne postupy konzervácie 

Súčasné stratégie ochrany preferujú prevenciu a elimináciu vplyvov, ktoré by mohli prispieť 

k degradácií a znehodnoteniu artefaktu [121]. Plast ako súčasť artefaktu je väčšinu svojej existencie 

skôr uložený v depozitári, ako vystavovaný. Preto by mala byť správna stratégia ochrany založená na 

vhodných  podmienkach skladovania. Neexistujú však žiadne medzinárodné normy pre uskladnenie 

plastov v depozitároch, a preto múzeá a galérie uplatňujú také, ktoré sa používajú pre umelecké diela 

na papieri  a iných krehkých organických materiáloch: stabilná relatívna vlhkosť vzduchu udržiavaná 

okolo 50%, teplota 18 °C - 20 °C, úrovne svetla, ktoré sú často nulové a maximálne 50–100 luxov, a 

úplná eliminácia ultrafialového žiarenia [9, 102]. Pretože príčiny degradácie päťdesiatich 
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najznámejších druhov plastov nie sú totožné, je dôležité pred určením najlepších podmienok 

skladovania pre jednotlivé plastové predmety alebo umelecké diela zistiť konkrétne príčiny. Napríklad 

plast, ako je polyester, ktorý je náchylný na degradáciu reakciou s vodou (hydrolýza), by mal veľký 

úžitok zo skladovania pri nižšej relatívnej vlhkosti ako tie, ktoré  degradujú hlavne oxidáciou, ako je 

polyetylén. Naproti tomu plast, ktorý je plastifikovaný vodnou parou, ako je napríklad kazeín, 

formaldehyd, by prospela vyššia RH, ktorá by zabránila praskaniu [9, 36]. V mnohých prípadoch sú 

objekty zoskupené podľa historického obdobia a  nie podľa materiálového zloženia. Makroklímy sú 

preto kompromisom medzi priemernými požiadavkami na všetky materiály v danom mieste a 

dostupnými zdrojmi. Aj keď by mikroklímy šité na  mieru každému typu plastu boli optimálne, 

náklady ich často vylučujú. Jeden spôsob ako dosiahnuť mikroklímu vyhovujúcu jednotlivým druhom 

plastov je použitie adsorbentov alebo tzv. scavengerov, ktoré regulujú zloženie vzduchu 

v bezprostrednom okolí objektov [57]. Adsorbenty môžu byť umiestnené vo filtračnom systéme vo 

výstavných vitrínach alebo jednoducho umiestnené v miskách alebo polyetylénových vreckách vnútri 

úložných boxov alebo škatúľ. Na inhibičnú konzerváciu plastov sú ako adsorbenty najčastejšie 

využívané aktívne uhlie, silikagél, zeolity a komerčné absorbéry kyslíka. Aktívne uhlie sa používa pri 

konzervácii CN, lebo dokáže absorbovať oxid dusičitý NO2 vznikajúci pri degradácii CN. Rovnaké 

použitie majú aj zeolity, ktoré dokážu absorbovať približne rovnaké množstvo NO2 ako aktívne uhlie. 

Zeolity majú aj schopnosť zachytávať aj vodu a kyselinu octovú, vďaka čomu zohrávajú dôležitú 

úlohu pri inhibícii degradácie CA. Silikagél adsorbuje vodu a bežne sa používa na znižovanie 

relatívnej vlhkosti v skladovacích priestoroch alebo vitrínach. Silikagél dokáže taktiež v určitej miere 

adsorbovať aj kyselinu octovú a formaldehyd. Absorbéry kyslíka, napríklad komerčné produkty 

Ageless a Atco, obsahujú častice železa a viažu kyslík tvorbou oxidov železa. Použitie týchto 

produktov je alternatívou k uzatváraniu objektov v atmosfére dusíka. Absorbéry kyslíka sú vhodné pri 

skladovaní predmetov z PUR, gumy, PVC a iných plastov náchylných na termálnu a fotodegradáciu  

[19, 40, 102, 104]. Použitie adsorbentov musí byť vždy dôkladne zvážené, v niektorých prípadoch 

totiž hrozí riziko adsorpcie zmäkčovadiel a aditív. Odstránenie aditív z plastu môže výrazne urýchliť 

jeho degradáciu [2, 102].  

Ako lacná bezúdržbová technika na spomalenie rýchlosti degradácie sa navrhuje aj 

skladovanie plastov pri teplotách pod –20 ° C. Ochladenie na 10 ° C zníži rýchlosť všetkých 

chemických reakcií na polovicu. Niektoré procesy fyzikálnej degradácie sú inhibované aj skladovaním 

v chlade. Zníženie teploty skladovania z teploty okolia na teplotu bežnej mrazničky na potraviny (–20 

° C) znižuje migráciu zmäkčovadla z polyvinylchloridu (PVC) viac ako desaťkrát [9, 36]. 

Plastové materiály vykazujú reverzibilné zmeny, ako je zmrašťovanie a tuhnutie, a nezvratné 

zmeny, vrátane chemických zmien, pri ochladzovaní. Zmršťujú sa alebo sa zmenšujú podstatne viac 

ako iné materiály nachádzajúce sa v múzejných zbierkach, ako sú kovy, keramika a sklo. Medená 
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rúrka sa zmenší o 0,01%, ak sa teplota zníži o 10 ° C. Za rovnakých podmienok sa rúrka z polyetylénu 

s vysokou hustotou zmenší o 0,07% a rúrky z polypropylénu a tvrdého PVC sa zmenšia o 0,04%. Aj 

keď sa zmenšeniu plastov pri ochladení nedá vyhnúť, je to reverzibilné pri zahriatí na izbovú teplotu. 

Zmršťovanie ochladením má väčší vplyv na kompozity - objekty, ktoré obsahujú niekoľko materiálov 

v tesnom kontakte. Keď je kompozit ochladený, každý materiál sa bude zmenšovať nezávisle, ale 

potom môže byť ostatnými obmedzený [9, 36]. 

Ďalej je potrebné vziať do úvahy vplyv sprievodného zníženia obsahu vlhkosti studeného 

vzduchu obklopujúceho plastový materiál. Medzi plastom a jeho skladovacou nádobou by sa mal 

udržiavať teplotný rozdiel 6 ° C - 10 ° C, aby sa zabránilo kondenzácii. To sa dá dosiahnuť 

obklopením plastu izolačným materiálom, ako sú penové polystyrénové štiepky. Mnoho plastov je 

trvalo poškodených pri kontakte s vodou z kondenzácie. Aby sa znížilo riziko poškodenia vodou, 

môžu sa tenkostenné plasty bezpečne skladovať v mrazničke chránenej iba uzavretým polyetylénovým 

vreckom. Silnejšie materiály vyžadujú postupné ochladzovanie ich premiestňovaním z teploty okolia 

do chladenej miestnosti - do chladničky a potom do mrazničky. Pri opätovnom zahriatí by sa malo 

postupovať v opačnom poradí [9, 36]. 

8.3 Sterilizácia 

Na Slovensku sa ako sterilizačná metóda v zbierkových inštitúciách používa sterilizácia etylén 

oxidom. V súvislosti s plastami je však potrebné byť veľmi obozretný, pretože môže dochádzať k 

nežiaducim interakciám medzi sterilizovaným objektom obsahujúcim plast a sterilizačným médiom 

(EtO). Etylénoxidový plyn (EtO) sa často používa na sterilizáciu materiálov, ktoré sú inak príliš citlivé 

na sterilizáciu teplom alebo žiarením. Mnoho plastov patrí práve do tejto kategórie a sterilizácia EtO 

sa často používa pre jednorazové zdravotnícke pomôcky vyrobené z plastu, prípadne na pomôcky 

využívané krátkodobo. V tomto prípade sa však počíta s tým, že tieto nástroje 20. 11. 2020 10:18 VV 

2020, VV-F Záväzná osnova pre aplikovaný výskum a vývoj, 6/20 nemajú mať dlhú životnosť, ktorá 

by mohla byť ovplyvnená reakciou s EtO. Po sterilizácii môže časť EtO zostať adsorbovaná na 

povrchu predmetu alebo rozpustená v jeho konštrukčných materiáloch. Tieto zvyšky sa časom 

rozptýlia rýchlosťou závislou od druhu materiálu, jeho porozity, veľkosti objektu, stupňa odvetrávania 

a ďalších faktorov. Počas sterilizácie môže časť EtO reagovať s vodnou parou za vzniku etylénglykolu 

(EG) alebo s chlórovanými zlúčeninami za vzniku etylénchlórhydrínu (ECH), ktorý môže tiež zostať 

na povrchu, alebo v štruktúre materiálu. Účinok EtO bol v súvislosti s riešenou problematikou 

skúmaný na materiáli PEG, obsahujúcom polykarbonáty odvodené od tyrozínu. Zistilo sa, že 

podmienky sterilizačného cyklu EtO, a to aj tie, ktoré sa považovali za „mierne“, poškodzujú krehké 

štruktúry [123], ktoré v súvislosti s riešenou problematikou možno očakávať aj pri degradovaných 

polyméroch, ktoré sú súčasťou novodobých objektov dedičstva. Predložená štúdia ukazuje, že pri 
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výbere vhodných podmienok sterilizácie EtO by sa mala brať do úvahy prítomnosť skupín citlivých na 

EtO, ako aj morfológia povrchu. V súvislosti s inými polymérmi bol študovaný efekt sterilizácie EtO 

na kopolyméry PLLA-PEG-PLLA [124]. Zistilo sa, že pri niektorých formuláciách kopolymérov 

dochádza účinkom EtO k zvyšovaniu kryštalinity a teda k modifikáciám ich vlastností. Z toho je 

možné usúdiť, že pre širokú škálu polymérov nachádzajúcich sa v objektoch dedičstva, je možné 

očakávať interakcie medzi EtO a polymérmi, no v súčasnosti nie sú známe ich vzájomné účinky. Toto 

bude potrebné podrobiť hlbšiemu skúmaniu. Ďalšou z metód, potenciálne vhodných na čistenie a 

sterilizáciu plastov je aplikácia nízkoteplotnej plazmy. NTP plazmové technológie sú v súčasnosti 

najefektívnejšou alternatívou k EtO pre nízkoteplotnú sterilizáciu termosenzitívnych materiálov. 

Materiály a zariadenia, ktoré neznesú vysoké teploty a vlhkosť, sa často sterilizujú plynovou plazmou 

s peroxidom vodíka (generujúcou v podstate kyslíkové reaktívne častice). Táto metóda je 

kompatibilná s väčšinou materiálov a aplikácií. Studená plazma je čiastočne ionizovaný plyn 

obsahujúci ióny, elektróny, UV a VUV fotóny a neutrálne reaktívne častice, ako sú radikály a 

excitované molekuly. V praxi sa NTP plazma už bežne používa na modifikácie povrchových vlastností 

viacerých druhov plastov (napr. aktivácia, resp. modifikácia povrchov plastov pred potlačou). 

Nízkoteplotná plazma (NTP) generujúca reaktívne kyslíkové a dusíkové častice (RNOS) sa ukázala 

byť efektívnou z hľadiska biologickej dekontaminácie objektov dedičstva z prírodných polymérov 

[125, 126]. Všeobecne je táto metóda vhodná a efektívna pre dezinfekciu/dekontamináciu tuhých 

povrchov, čo je možné dokladovať množstvom relevantnej literatúry [127]. V súvislosti s 

dekontamináciou plastov bola nízkoteplotná pulzná korónová plazma použitá na sterilizáciu PET fliaš 

[128].  
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