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1.

Cíl metodiky

Cílem metodiky je popsat přínos, ale rovněž i limity aktuálně dostupných přenosných IČ a
Ramanových spektrometrů při použití pro analýzu malířských výtvarných děl, popsat
nástrahy při měření a zejména následné interpretaci spekter, která je pro analýzu zásadní, a
poskytnout praktický návod pro začlenění spektroskopických metod do standardního
průzkumu malířských děl. Metodika se zaměřuje na snadno přenosné spektrometry, kterými
lze analyzovat objekty kulturního dědictví přímo v místě jejich umístění a dosahují tak vysoké
flexibility použití. Odpadá tak nutnost transportovat díla do laboratoře – což je záležitost
nejenom finančně náročná, ale pro díla rovněž potenciálně riziková.
2. Vlastní popis metodiky
Pro účely vypracování této metodiky byly vybrány tři přenosné Ramanovy spektrometry
s různými parametry: Rigaku FirstGuard 1064 nm, Delta Nu Inspector Raman 785 nm a B&W
TEK iRaman Plus 785 nm s vláknovou optikou. Skutečně ruční měření představoval přístroj
Rigaku FirstGuard, jehož kompletní ovládání je umístěno přímo na přístroji. Delta Nu
Inspector Raman je při měření držen také v ruce, nicméně ovládání je napojeno kabelem na
počítač/notebook; B&W TEK iRaman Plus je ovládán rovněž přes počítač, nicméně měření je
prováděno malou sondou díky vláknové optice. V metodice jsou naznačeny rozdíly mezi
těmito přístroji, nicméně většinu závěrů testování lze zobecnit pro jakýkoli přenosný
Ramanův spektrometr bez ohledu na jeho technické parametry.
Vzhledem k tomu, že přenosné infračervené (IČ) spektrometry s vláknovou optikou jsou
již v zahraniční literatuře více popsané, hlavní důraz byl v případě IČ kladen na skutečně ruční
analyzátor. Za účelem testování byl vybrán spektrometr 4100 ExoScan FTIR od firmy Agilent
Technologies se dvěma nástavci (pro difúzní reflektanci: DRIFT a zeslabený úplný odraz:
ATR). Měření může probíhat buď tak, že je přístroj držen přímo v ruce, nebo je umístěn
v dokovací stanici a napojen na počítač/notebook.
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Testování Ramanovy spektrometrie proběhlo na (i) práškových pigmentech, (ii)
modelových vzorcích simulujících malbu závěsných obrazů a na (iii) modelových vzorcích
simulujících techniku nástěnných maleb. Analytické testy se týkaly zejména vlivu vybrané
vlnové délky laseru na měření a následnou výpovědní hodnotu spektra, která je silně
ovlivněna případnou fluorescencí materiálu.
Testování IČ spektrometrie bylo zaměřeno zejména na analýzu organických látek, pro
které je IČ o něco vhodnější než Ramanova spektrometrie. Měření proběhlo na modelových
vzorcích představujících techniku malby závěsných obrazů, a to jak v oblasti pojiv barevných
vrstev, tak svrchních laků. Mezi analytické oblasti zájmu patřil zejména vliv penetrační
hloubky metody a detekční limity pojiv ve směsích.
Testování ukázalo, že jak Ramanova, tak IČ spektrometrie jsou metody selektivní.
V případě Ramanovy spektrometrie je hlavním problematickým aspektem fluorescence
materiálů, zatímco u IČ spektrometrie jsou zásadní detekční limity ve směsích.
Spektroskopické metody se tedy nehodí pro prvotní screening díla, ale naopak najdou využití
zejména při hledání odpovědí na konkrétní otázky vznesené v průběhu průzkumu. Je velmi
důležité kombinovat spektroskopické metody s přenosnou rentgen-fluorescenční analýzou,
která poskytne informaci o prvkovém složení a umožní ucelenější pohled na studované dílo.
Hlavní silou spektroskopických metod je však možnost identifikovat přítomné materiály s
velmi podobným prvkovým složením, které rtg. fluorescenční analýza není schopná odlišit, a
rovněž základní analýza přítomných organických látek.
K nejdůležitějším závěrům metodiky patří, že: (i) metody jsou schopné poskytnout
informace, které nelze získat jiným neinvazivním způsobem a jsou velmi vhodné pro díla, do
kterých není možné zasahovat a odebírat vzorky, (ii) metody jsou rovněž schopné zpřesnit a
doplnit informace poskytnuté prvkovou přenosnou rtg. fluorescenční analýzou, nicméně
nelze je aplikovat plošně bez kombinace s dalšími metodami, (iii) interpretace získaných dat
je náročná a pro získání správných odpovědí na položené otázky je třeba ji provést
kvalifikovaně a v kontextu.
3. Srovnání novosti postupů
V zahraničí dochází k rozvoji přenosných spektroskopických metod pro použití v oblasti
kulturního dědictví během posledních přibližně dvaceti let. Zejména Ramanova
spektroskopie zažívá v poslední době boom, který je umožněn i technologickým rozvojem a
čím dál širší nabídkou přenosných a cenově relativně dostupných spektrometrů. V České
republice je zatím jejich použití minimální, přestože mohou významným způsobem přispět ke
znalosti o zkoumaném díle.
I přes stále se rozšiřující použití přenosných spektrometrů chybí vzhledem k časové
náročnosti dostatečný metodický návod pro aplikaci v kulturním dědictví. V tom spočívá síla
této metodiky, která uceleným způsobem představuje možnosti, ale také limity přenosné
infračervené a Ramanovy spektroskopie pro použití na malířská díla. Je totiž velmi důležité si
být vědom nejenom kladů, ale i právě omezení představovaných metod – a přistupovat
k měření a zejména následnému vyhodnocování dostatečně kriticky. I v zahraniční literatuře
se zatím setkáváme zejména s případovými studiemi, které se nezabývají šířeji aplikací
přenosných spektrometrů do praxe a které přistupují k získaným výsledkům nekriticky, bez
kombinování s dalšími metodami (které je zejména s přenosnou rtg. fluorescenční analýzou
velmi přínosné). A jak tato metodika jasně ukazuje, spektroskopické metody nejsou vhodné
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pro primární screening díla a jeho celkovou charakterizaci, neboť jimi poskytované informace
mohou být selektivní.
Přenosné infračervené spektrometry zatím ani v zahraničí nejsou tak rozšířené, jako
přenosné Ramanovy spektrometry. Část metodicky zaměřených prací byla o přenosné
infračervené spektrometrii v zahraniční literatuře již publikována, nicméně se vždy jednalo o
přístroje s vláknovou optikou. Skutečně ručnímu přenosnému přístroji se zatím věnuje jen
minimum zahraničních týmů, a znalost jeho správného použití v rámci materiálového
průzkumu malířských děl byla dosud minimální. Metodika tak přináší v této oblasti zcela
nové informace přímo využitelné v praxi památkové péče.
4. Popis uplatnění metodiky
Tato metodika si klade za cíl podat ucelený a kritický přehled, jak přistupovat k procesu
aplikace spektroskopií do praxe, a jak je začlenit do celého postupu materiálového průzkumu
malířských děl. Měla by sloužit všem odborníkům i poučeným laikům, kteří budou se
spektrometry pracovat, a upozornit na přínosy, ale i limity a potenciální nástrahy. Metodika
bude přínosem i pro pracovníky, kteří nebudou sami aktivně měření a interpretaci provádět,
neboť získají mnohem lepší představu, co se dá od spektroskopických metod očekávat a
mohou kvalifikovaně zvážit účelnost jejich použití. Díky tomu tak bude možné předcházet
analýzám, které nepřinášejí nové/kýžené výsledky a sníží se tak i finanční náročnost
materiálového průzkumu.
Díky mobilním přístrojům díla nemusí podstupovat potenciálně nebezpečný a finančně
náročný transport. Po počáteční investici při nákupu přístroje je již samotný provoz levný.
Díky přenosným spektrometrům je možné analyzovat i díla špatně dostupná, v lokalitách
mimo běžná centra zájmu, a soustředit tak pozornost veřejnosti i na díla v regionech, kde
nemusí být dostupnost materiálového průzkumu dostatečná. Přestože neinvazívní průzkum
neposkytuje zcela ucelený pohled na složení zkoumaného objektu, i částečná informace o
díle může vést k vytvoření místní zajímavosti a zvýšení atraktivity a návštěvnosti.
Subjekty, s nimiž bude uzavřena smlouva o využití výsledku:
1) Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli (katedra chemickotechnologická a restaurování), projednáno s Ing. Karlem Bayerem a doc. Jaroslavem
Altem, akad. mal. Metodika bude uvedena do praxe při materiálovém průzkumu
uměleckých děl a při výuce studentů.
2) Restaurátorské oddělení Moravské galerie v Brně, projednáno s akad. mal. Igorem
Fogašem. Metodika bude uvedena do praxe při materiálovém průzkumu uměleckých
děl.
Je pravděpodobné, že budou metodiku využívat i další subjekty. Metodika je zaměřena nejen
na vlastní provádění měření, ale především na komplexní a informovanou interpretaci dat
z těchto pokročilých analýz. Není tedy rozhodující to, zda dané přístroje instituce využívající
metodiku aktuálně vlastní, to se může v budoucnu měnit a je v praxi velmi běžná i spolupráce
s vlastníky přístrojů či výrobci. Je ale důležité, aby metodicky správně postupoval ten, kdo
výsledky interpretuje v rámci komplexního průzkumu výtvarných děl.
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