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http://www.nusl.cz/ntk/nusl-456803
http://www.nusl.cz
http://www.nusl.cz


 
 

 

 

 

 

 

Metodika čištění papíru, textilu a kolagenních materiálů pomocí 

dvoufázového spreje sněhových částic CO2 v nosném plynu 

 

Výsledek projektu NAKI II DG18P02OVV048 – „Výzkum a vývoj pokročilých technik 

čištění knih a rukopisů“ 

 

 

 

RNDr. Ludmila Mašková, Ph.D.1, Ing. Jiří Smolík, CSc.1, Ing. Petra Vávrová, Ph.D.2,  

Ing. Magda Součková2, Mgr. Jitka Neoralová2, Dana Novotná2, Ing. Věra Jandová, Ph.D.1,  

Ing. Jakub Ondráček, Ph.D.1, Ing. Lucie Ondráčková, Ph.D.1, Bc. Tereza Křížová, DiS.2,  

Kateřina Kocová, DiS.2 

 

 

 

 

 

1Ústav chemických procesů AV ČR 

2Národní knihovna ČR 

 

 

 

Praha, 2021 

  



2 
 

Oponenti 

Tereza Kašťáková (Národní technické muzeum) 

Mgr. BcA. Radomir Slovik (Fakulta restaurování Univerzity Pardubice)  



3 
 

Seznam zkratek 

  

d   průměr prachové částice 

ΔE    celková barevná diference 

L*    nepestrá osa (přechod mezi černou a bílou barvou)  

a*   chromatická osa (přechod mezi červenou a zelenou barvou)  

b*   chromatická osa (přechod mezi modrou až žlutou barvou)  

ΔL*, Δa*, Δb*  rozdíly na osách barevného prostoru mezi dvěma měřeními 

m   úbytek prachu po čištění  

ma      hmotnost vzorku po aplikaci prachu 

mu       úbytek hmotnosti prachu po čištění 

mv       hmotnost vzorku před aplikací prachu 

PVC    polyvinylchlorid 
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1 Cíl metodiky 

Cílem této metodiky bylo vytvořit soubor postupů a doporučení pro pracovníky 

knihoven a archivů či pro restaurátory, s jejichž využitím je možné pomocí dvoufázového 

spreje sněhových částic CO2 v nosném plynu odstraňovat prachové částice z povrchu papíru, 

textilu a kolagenních materiálů. Výsledkem je efektivní a bezpečná alternativa ke stávajícím 

metodám čištění. Dále bylo cílem výzkumu srovnat výsledky tohoto typu ošetření s běžně 

využívanými postupy mechanického čištění knihovních fondů a archivních dokumentů a 

detailně tak analyzovat možný potenciál využití nové metody. 

 

2 Popis metodiky 

2.1 Úvod 

Prachové částice dělíme podle jejich velikosti na hrubé (> 1 μm) a jemné (< 1 μm). 

Hrubé částice jsou deponovány sedimentací na horizontální povrchy orientované nahoru, 

zatímco jemné částice se usazují na všechny dostupné povrchy pomocí difúze [1]. Hrubé částice 

obvykle pokrývají velkou část vnějšího povrchu knihy [2] a jejich hlavním zdrojem je aktivita 

návštěvníků a zaměstnanců [3-4]. Jemné částice vzhledem ke své velikosti mohou pronikat i 

mezi listy knih [5] a jejich dominantním zdrojem je průnik z venkovního ovzduší [6-8].  

Prachové částice v závislosti na své velikosti a chemickém složení mohou způsobovat 

především zašpinění a ztmavnutí povrchů [9]. Hrubé částice bývají abrazivní [1], zatímco jemné 

částice bývají příčinou chemické degradace a navlhání [10]. Deponovaný prach rovněž zvyšuje 

riziko mikrobiologické kontaminace materiálu [11].  

Čištění knih a jejich následné ukládání v bezprašném prostředí je základem preventivní 

péče. Odstraňování depositů, které ulpěly na povrchu objektu, se nazývá mechanické, 

povrchové nebo také suché čištění. Mechanické čištění lze použít jako samostatnou metodu 

nebo jako první krok před mokrým procesem čištění [12]. Výsledky předchozí certifikované 

metodiky, která detailně porovnávala 15 běžně užívaných způsobů mechanického čištění, však 

odhalily jejich problematičnost [13]. Největší slabinou se ukázalo: (a) nedostatečné odstranění 

především submikronových částic, (b) poškození ošetřovaného povrchu nebo (c) zanechání 

reziduí čistících materiálů a s ním spojené riziko degradace [14]. To naznačuje, že vývoj nových 

alternativních metod, které by eliminovaly tyto problémy, je velmi žádoucí.  

Velmi slibné se v rámci předchozí metodiky ukázalo čištění pomocí stlačeného 

vzduchu. Nicméně bylo zřejmé, že specifikace vhodných parametrů této metody vyžaduje 

podrobnější výzkum [13]. Hrubé částice lze z povrchu odfukováním odstraňovat velmi 
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efektivně, avšak problém nastává u jemných částic. Usazená částice je k povrchu vázána 

adhezní silou, která odpovídá průměru této částice (~d). Při ofukování vyvíjí pohybující se plyn 

na částici sílu o velikosti odpovídající jejímu průřezu (~d2). Na povrchu ošetřovaného materiálu 

nebo v jeho těsné blízkosti je však, v důsledku přítomnosti tzv. mrtvé zóny v mezní vrstvě, tato 

síla velmi nízká. Z toho vyplývá, že pro velmi malé částice nelze silou samotného pohybujícího 

se plynu překonat adhezní sílu, která je váže k povrchu [15]. 

Řešení se nabízí v zařazení mikročástic čistícího materiálu do proudu pohybujícího se 

plynu. Tyto částice narážejí na povrch, předávají svou hybnost usazené částici a dokáží tak 

překonat adhezní síly i v případě jemných částic. Mikročásticemi mohou být např. skleněné 

kuličky nebo kousky celulózy [16]. Nicméně i zde je riziko zanechání reziduí na ošetřovaném 

povrchu. Při použití částic CO2 toto riziko odpadá, neboť po ukončení čistícího procesu dochází 

k jejich odpaření [15]. 

 

Čištění pomocí CO2  

Existují čtyři různé formy čištění povrchu pomocí CO2, a to makroskopickými peletami, 

tekutým, superkritickým CO2 a sněhovými částicemi. Čištění proudem pelet suchého ledu 

odstraňuje nečistoty pomocí termomechanického nárazu. Ošetření tekutým nebo 

superkritickým CO2 probíhá na základě využití vlastností CO2 jako rozpouštědla. Při čištění 

pomocí sněhových částic CO2, vzniklých adiabatickou expanzí, tyto částice nárazem předávají 

hybnost usazeným depozitům a uvolňují je z povrchu. Sněhové částice CO2 zároveň slouží jako 

rozpouštědlo organických nečistot a tím usnadňují jejich odstranění [17].  

Čištění pomocí sněhových částic může probíhat ve dvou režimech uspořádání. 

V jednodušší verzi je CO2 přiváděn do jednoduché trysky, kde adiabatickou expanzí vzniká 

proud sněhových částic v rovnováze s plynnou fází. V pokročilejší verzi je použita koaxiální 

tryska, jejíž vnitřní trubicí je přiváděn kapalný CO2, ze kterého, stejně jako v prvním případě, 

vzniká adiabatickou expanzí proud sněhových částic CO2. Rozdíl ovšem spočívá v tom, že 

vnější trubicí koaxiální trysky je přiváděn nosný inertní plyn. Sněhové částice CO2 jsou 

urychlovány proudem nosného plynu a tím získává čistící proces mnohem větší efektivitu [18]. 

Schematicky je mechanismus odstraňování částic z povrchu pomocí dvoufázového spreje 

sněhových částic CO2 v nosném plynu znázorněn na Obr. 1.  
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Obr. 1: Čistící mechanismus dvoufázového spreje sněhových částic CO2 v nosném plynu [15] 

 

Čištění pomocí dvoufázového spreje sněhových částic CO2 v nosném plynu dosud 

nebylo použito na knihy a archiválie. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi citlivé objekty, je 

třeba při jejich ošetření vytvořit takové podmínky, které povedou k dostatečnému vyčištění s 

vyloučením rizika poškození a případné druhotné kontaminace v průběhu procesu. Ošetření 

musí zároveň splňovat podmínky bezpečnosti pro obsluhu.  

 

2.2 Čistící zařízení 

Zařízení, kterým lze čistit knihovní a archivní materiály pomocí dvoufázového spreje 

sněhových částic CO2 v nosném plynu, se skládá z několika hlavních komponent, které jsou 

vzájemně propojeny.  

 

a) Generátor dvoufázového spreje 

Hlavní součástí čistícího zařízení je generátor dvoufázového spreje sněhových částic 

CO2 v nosném plynu, který se skládá z několika hlavních jednotek a schematicky je znázorněn 

na Obr. 2.  

 

 

Obr. 2: Schématické znázornění generátoru dvoufázového spreje sněhových částic CO2 

v nosném plynu (1 – zdroj kapalného CO2, 2 – zdroj inertního nosného plynu, 3 – přívodní 

hadice, 4 – kontrolní jednotka, 5 – koaxiální hadice a 6 – koaxiální tryska). 
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Tyto generátory s širokým využitím se dodávají komerčně a jsou předmětem patentové 

ochrany [např. 19]. V rámci této metodiky jsou uvedena kritéria, která musí generátor splňovat, 

aby jeho použití bylo vhodné pro knihovní materiály: 

 Zařízení musí být vybaveno koaxiální tryskou, pomocí které je vnitřním otvorem 

přiváděn kapalný CO2 a vnějším otvorem inertní nosný plyn (např. dusík, vzduch, argon 

nebo oxid uhličitý).  

 Zařízení musí umožňovat přepínatelné generování: (a) dvoufázového spreje sněhových 

částic CO2 v nosném plynu a také (b) proudu nosného plynu bez částic CO2.  

 Čistota kapalného CO2 a nosného plynu musí být velmi vysoká (vlhkost max. 10 ppm, 

částice max. 1 ppm), aby se zabránilo druhotné kontaminaci ošetřovaného objektu.  

 Zařízení musí umožňovat dávkování CO2 v rozmezí minimálně 2,7-3,3 g/s a regulaci 

rychlosti nosného plynu v rozmezí minimálně 0,3-1,4 l/s. 

 

b) Prevence redepozice 

Při čištění je nezbytné zajistit přímé odsávání uvolněných depositů, aby se zabránilo 

jejich zpětnému usazení na čištěný povrch. K tomu lze využít odsávání pomocí 

vzduchotechniky, kdy je vhodné nastavit vyústění přímo nad čištěný objekt. Dále lze do 

odsávací trasy zařadit kazetu s filtrem k pozdější chemické analýze odstraněných nečistot. 

Čištění by mělo být prováděno v odsávacím boxu nebo v digestoři. V ideálním případě lze 

použít přetlakový odsávací box s přívodem čištěného vzduchu přes hepafiltry. Pokud pracoviště 

nedisponuje ani jedním z doporučených zařízení lze využít k odsávání vysavače s ústím 

nastaveným nad čištěný materiál. V tomto případě je však nutné použít respirátor na ochranu 

dýchacích cest. 

 

c) Prevence kondenzace  

Vzhledem k tomu, že při aplikaci sněhových částic CO2 dochází k ochlazení povrchu 

ošetřovaného objektu, je třeba předcházet kondenzaci vzdušné vlhkosti na materiálu. Tento 

problém se projevuje především při čištění tenkých materiálů s menší tepelnou kapacitou (např. 

jednotlivé listy knih), a to zejména několik vteřin po skončení aplikace spreje. U materiálů 

s větší tepelnou kapacitou (např. knižní desky) je toto riziko zanedbatelné (viz kapitola 8.2 v 

příloze).  

Jako prevenci kondenzace lze použít topnou podložku s regulovaným temperováním. 

Dále je vhodné použít box se sníženou vzdušnou vlhkostí. V případě, že pracoviště nedisponuje 
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žádným z výše zmíněných zařízení, lze kondenzaci předejít i vhodnou manipulací s tryskou. Ta 

spočívá v aplikaci samotného suchého nosného plynu na ošetřený povrch ihned po skončení 

čištění (viz kapitola 2.4). Suchý plyn zabrání v přístupu okolního vlhkého vzduchu dokud se 

teplota povrchu nevyrovná. V ideálním případě lze kombinovat všechny výše zmíněné metody 

a doplnit je online monitoringem teploty povrchu pomocí termokamery. 

 

d) Prevence poškození 

Pokud je ošetřovaný materiál v dobrém fyzickém stavu, je riziko jeho poškození během 

čištění při dodržení doporučených postupů minimální. Materiály, které jsou jakkoliv narušené, 

vyžadují individuální přístup a zhodnocení vhodnosti zásahu. Dále závisí na přítomnosti dalších 

látek na povrchu jako např. inkoust, barevná vrstva, zlacení aj. Zároveň je nezbytné v průběhu 

celého čistícího procesu vizuálně kontrolovat stav objektu. V ideálním případě k tomuto účelu 

použít optický mikroskop s online kamerou, jež umožní detailní monitoring i u objektu, který 

je ošetřován v uzavřeném boxu.  

 

e) Prevence statického náboje 

Existuje možnost, že se během čištění v důsledku ionizace proudícího spreje vytvoří na 

povrchu statický náboj. Nabíjení je obvykle větší pro elektricky izolované části komplexní 

struktury, které se mohou vyskytnout např. na knižních deskách. Tomu se dá předejít, když je 

podložka vzorku uzemněna. Nicméně u archivních materiálů statický náboj obvykle 

nepředstavuje závažný problém. 

 

2.3 Intenzita spreje 

Hodnoceno bylo čištění tří typických skupin knihovních materiálů, a to papíru, 

kolagenního materiálu a textilu. Vzorky byly navrženy tak, aby co nejvíce odpovídaly reálným 

objektům. Podrobný popis přípravy vzorků je uveden v kapitole 8.1 v příloze. Závěry byly 

vytvořeny s ohledem na bezpečnost použití pro nejsenzitivnější zástupce každé skupiny a 

představují tak spodní mez intenzity ošetření bezpečnou pro danou skupinu materiálů.  

Testovány byly tři intenzity čištění dvoufázovým sprejem (Tab. 1). Pro srovnání bylo 

provedeno i paralelní čištění pomocí samotného nosného plynu bez částic CO2. Rozmezí 

intenzit bylo zvoleno s ohledem na minimální a maximální výkon běžně komerčně dostupných 

generátorů dvoufázového spreje.  
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Tab. 1: Přehled parametrů dvoufázového spreje částic CO2 v nosném plynu použitých pro testy 

čištění knihovních materiálů 

Intenzita čištění Průtok nosného plynu (l/s) Dávkování CO2 (g/s) 

Nízká 0,3 2,6 

Střední 0,6 3,0 

Vysoká 1,4 3,3 

 

Parametry účinnosti a bezpečnosti čištění pomocí dvoufázového spreje byly porovnány 

se čtyřmi metodami mechanického čištění, které byly doporučeny jako nejvhodnější v rámci 

předchozí certifikované metodiky [13]. Tato metodika používala jako kritéria účinnosti čištění 

celkovou změnu barevnosti a gravimetrickou analýzu. Bezpečnost zásahu byla klasifikována 

pomocí změny aritmetické střední výšky drsnosti a optické mikroskopie. Nicméně závěry 

metodiky byly koncipovány pouze pro papírové podložky a možná rezidua čisticích materiálů 

nebyla hodnocena.“ 

„Pro přehlednost bylo použito hodnocení výsledků odvozeno podle srovnávané 

metodiky (Tab. 2). Nicméně v rámci současné studie byla navíc zahrnuta analýza SEM, pomocí 

které bylo možné detailněji zhodnotit možná mikroskopická poškození a dále odhalit případná 

rezidua čisticích materiálů. Dále byly navíc pro posouzení bezpečnosti dané metody zahrnuty 

testy mechanických a optických vlastností. Z tohoto důvodu se prezentované výsledky lehce 

liší od závěrů předchozí metodiky.  

V rámci vyhodnocování výsledků byly sledovány parametry účinnosti odstranění 

prachu, estetické efektivity a zároveň bezpečnosti dané metody čištění. Jednotlivé postupy 

vyhodnocení výsledků jsou podrobně popsány v kapitole 8.2 v příloze. Stanovená kritéria 

posouzení výsledku jsou uvedena v Tab. 2.  
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Tab. 2: Kritéria hodnocení vhodností metod čištění. 

Kritérium Metoda hodnocení Výsledek Označení výsledku 

Účinnost odstranění  
Úbytek hmotnosti 

prachu 

60-100% vysoká 

40-60% dostatečná 

<40% nedostatečná 

Estetická účinnost  Změna barevnosti  

60-100% vysoká 

40-60% dostatečná 

<40% nedostatečná 

Bezpečnost  

Mikroskopie, 

mechanické testy, změna 

barevnosti 

Beze změny vysoká 

Poškození nízká 

 

Kombinací jednotlivých kritérií byla daná metoda zařazena do jednoho ze čtyř výsledků 

celkového hodnocení jako: a) vhodná, b) dostatečná, c) nedostatečná nebo d) riziková. 

Mechanismus rozhodování je znázorněn ve vývojovém diagramu (Obr. 3). 
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Obr. 3: Rozhodovací mechanismus pro celkové hodnocení čistící metody pomocí kombinace 

jednotlivých kritérií 

 

Závěry předchozí metodiky [13] byly koncipovány pouze pro papírové podložky a 

možná rezidua čisticích materiálů nebyla hodnocena. V rámci současné studie byla navíc 

zahrnuta analýza SEM, pomocí které je možné detailněji zhodnotit možná mikroskopická 

poškození a dále odhalit případná rezidua čisticích materiálů.  

Celkové hodnocení pro jednotlivé typy materiálů je uvedeno v Tab. 3, dílčí parametry 

jsou pak uvedeny v kapitole 8.4 v příloze. Ve srovnání s běžně používanými metodami čištění 

vykazovalo ošetření pomocí dvoufázového spreje velmi dobré výsledky, a proto ho lze 

doporučit jako vhodnou alternativu k tradičním metodám mechanického čištění. Samotný 

nosný plyn neodstraňoval částice dostatečně efektivně a zařazením částic CO2 do proudu se 

účinnost čištění výrazně zlepšila. Dle očekávání účinnost vyčištění rostla s intenzitou spreje.  
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Pro papír a textil nebyly pozorovány žádné změny ve vlastnostech materiálu, a proto je 

možné u těchto materiálů použít i vysokých intenzit spreje. Pro textil se čištění pomocí vysoké 

intenzity dvoufázového spreje ukázalo jako nejvhodnější ze všech porovnávaných způsobů 

ošetření. Pro papír bylo velmi dobrých výsledků dosaženo již při střední intenzitě čištění. 

Obdobně dobré výsledky v případě papíru vykazovalo ošetření pomocí plastického bloku na 

bázi pryže. Nicméně v případě aplikace speciálních materiálů přetrvává jisté riziko zanechání 

reziduí na čištěném objektu.  

Z Tab. 3 je dále patrné, že opatrnosti je třeba v případě kolagenních materiálů, u kterých 

bylo pozorováno narušení povrchu a zhoršení mechanických vlastností i při použití nízkých 

intenzit spreje. Zde je třeba podotknout, že komplexní hodnocení bylo provedeno pro zástupce 

skupiny materiálů, který vykazoval v rámci prvotních testů největší tendenci k degradaci 

v důsledku čištění (viz kapitola 8.1 v příloze). V případě kolagenních materiálů byla tímto 

materiálem třísločiněná useň teletina, pro kterou se čištění pomocí dvoufázového spreje ukázalo 

jako rizikové. Nicméně doplňkové testy ukázaly, že pro odolnější zástupce této skupiny, 

kterými byly nedegradované pergameny čištěné nízkou intenzitou dvoufázového spreje, nebyla 

změna vlastností zaznamenána a úroveň vyčištění byla hodnocena jako dostatečná. Proto je 

třeba před čištěním důkladně posoudit vhodnost tohoto zásahu pro daný objekt a pro kolagenní 

materiály případně používat jen nízkou intenzitu spreje.  
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Tab. 3: Celkové závěry vyhodnocení vhodnosti použití metod čištění 

Metoda čištění Papír Kolagenní 

materiál 

Textil 

Dvoufázový 

sprej 

Nízká intenzita dostatečná riziková dostatečná 

Střední intenzita vhodná riziková dostatečná 

Vysoká intenzita vhodná riziková vhodná 

Nosný plyn 

bez částic 

CO2 

Nízká intenzita nedostatečná riziková nedostatečná 

Střední intenzita nedostatečná riziková nedostatečná 

Vysoká intenzita dostatečná riziková dostatečná 

Speciální 

materiál 

Pružný blok pryž dostatečná riziková nedostatečná 

Pružný blok 

butadien-styrenový 

kaučuk 

riziková riziková nedostatečná 

Plastický blok pryž vhodná riziková dostatečná 

Pevný blok PVC riziková nedostatečná dostatečná 

 

2.4 Zásady práce s generátorem CO2  

Pracovní prostředí 

 Veškeré použité pomůcky musí být suché a čisté.  

 Při práci s generátorem částic CO2 je třeba pracovní prostor dobře odvětrávat, aby 

obsluha nebyla vystavena příliš vysokým koncentracím tohoto plynu.  

 

Umístění ošetřovaného předmětu 

 Podložka pod objektem by měla být inertní, hladká a snadno omyvatelná. 

 Objekt je třeba pevně fixovat na podložku, tak aby nedošlo k jeho pohybu při aplikaci 

spreje. 

 Objekt je třeba před ošetřením v celé ploše vyrovnat na podklad.  

 Ošetřovaný objekt by měl být kondicionován na teplotu a relativní vlhkost prostředí, 

kde bude čištění prováděno.  
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Postup čištění 

 Čištění je třeba provádět postupně v menších úsecích o velikosti cca 5x5 cm.  

 Trysku je optimální držet nebo fixovat v úhlu cca 30° nad čištěným povrchem. V rámci 

posouzení vhodnosti metody pro konkrétní materiál, který není ve zcela dobrém 

fyzickém stavu, je vhodné otestovat nejprve sprej aplikovaný pod menším úhlem (< 

20°). Při větším úhlu trysky (cca 45-90°) je riziko poškození materiálu, a tudíž je třeba 

se takovéhoto použití vyvarovat.  

 Ústí trysky je optimální držet nebo fixovat 3 cm od čištěného povrchu. Při větší 

vzdálenosti je tlak spreje i účinnost čištění nižší, nicméně vzdálenost např. 4-5 cm lze 

využít v rámci prvotního posouzení vhodnosti použití. Naopak při vzdálenosti nižší než 

2 cm hrozí vyšší riziko poškození.  

 Rychlost posunu trysky by se optimálně měla pohybovat mezi 1 až 10 cm/s. Vyšší 

rychlost lze použít pro prvotní test vhodnosti použití. Naopak rychlost nižší než cca 0.1 

cm/s může představovat vyšší riziko poškození.  

 Pohyb trysky je třeba provádět od jedné strany ke druhé, aby proud nemohl téci zpátky 

k povrchu nebo přes čištěnou oblast. Čištění musí probíhat z čištěné oblasti do špinavé. 

 Je nezbytné, aby byl vyfukovaný proud kontinuálně odsáván z ošetřované oblasti. 

 Bezprostředně po ukončení aplikace spreje je třeba na ošetřenou část povrchu aplikovat 

ze vzdálenosti 15-20 cm po dobu minimálně 2 s samotný proud nosného plynu bez částic 

CO2.  

 

Parametry pro manipulaci s tryskou při čistícím procesu jsou shrnuty v Tab. 4. Je třeba 

uvést, že riziko poškození ošetřovaného materiálu nevhodnou manipulací s tryskou vzniká 

zejména při kombinaci několika z uvedených faktorů.  
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Tab. 4: Parametry pro manipulaci s tryskou při optimálním provozu, prvotním testu vhodnosti 

použití pro materiál, který není ve zcela dobrém fyzickém stavu a hodnoty, při kterých hrozí 

riziko poškození ošetřovaného povrchu. 

 Optimální provoz Prvotní test Riziko poškození 

Úhel trysky a povrchu 30° < 20° 45-90° 

Vzdálenost ústí trysky a povrchu 3 cm 4-5 cm < 2 cm 

Rychlost posunu trysky > 10 cm/s 1-10 cm/s < 0,1 cm/s 

 

2.5 Druhy provozu 

Výše uvedené zásady lze aplikovat několika způsoby. Rozhodujícím kritériem je 

především přístrojové vybavení pracoviště a dále možnost transportu ošetřovaných objektů. 

Čištění lze provádět manuálně nebo automaticky. Při manuálním vedení trysky je třeba dbát 

zvýšené opatrnosti, aby se manipulační parametry nedostaly do rizikové oblasti (viz Tab. 4). 

Automatický provoz do velké míry eliminuje možné chyby způsobené selháním lidského 

faktoru. Tento provoz však zároveň vyžaduje větší přístrojové vybavení a připojení k 

laboratorním rozvodům. Z toho důvodu je nutné vybrané objekty transportovat k čištění do 

laboratoře, což může představovat problém především při potřebě ošetření rozsáhlých fondů. 

V takovém případě je vhodné použít manuální mobilní čistící stanici a provést zásah přímo v 

místě uložení objektů.  

 

a) Minimální vybavení 

Základní vybavení pro čištění představuje generátor dvoufázového spreje sněhových 

částic CO2 v nosném plynu a pracovní podložka. V případě, že není dostupný jiný 

způsob odvodu uvolněných nečistot, může být použit vysavač s ústím směřujícím nad čištěný 

objekt a respirátor k ochraně dýchacích cest (Obr. 4).  
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Obr. 4: Příklad čištění knihovních materiálů pomocí dvoufázového spreje v nejjednodušším 

uspořádání 

 

b) Manuální stanice 

V případě, že je k dispozici odsávací box, ve kterém lze s tryskou generátoru 

manipulovat pohybem ruky, je tím zajištěn lepší odvod uvolněných nečistot a obsluha je 

zároveň dobře chráněná (Obr. 5).  

  



18 
 

 

Obr. 5: Příklad čištění knihovních materiálů pomocí dvoufázového spreje v odsávacím boxu 

Spirabilia®1 

 

V případě, že je třeba provést ošetření objektů přímo v místě jejich uložení, lze využít 

mobilní čistící stanici – užitný vzor (č. bude doplněno). Schématické znázornění mobilní 

stanice je uvedeno na Obr. 6. Čištěný objekt je fixován na desku a manuálně je nad ním 

manipulováno s tryskou spojenou s generátorem dvoufázového spreje a mobilním zásobníkem 

technických plynů. Dále je stanice vybavena odsávací trasou s ústím umístěným nad 

ošetřovaným objektem, opatřenou mobilním čerpadlem. Čištění je prováděno v uzavřeném 

boxu, který je opatřen vstupními rukávy s párem ochranných rukavic umožňujícími manipulaci. 

Celý prostor boxu je odsáván mobilním velkokapacitním čerpadlem se záchytem částic. 

Zařízení je opatřeno manuálním pojezdem.  

 

                                                           
1 Spirabilia® je mobilní pracovní stanice pro ruční očištění a restaurování citlivých materiálů, 

především dokumentů a knih pomocí jemných čistících nástrojů v uzavřeném prostoru s odtahem. Zařízení 

používá průmyslový vysavač s vysoce kvalitním HEPA filtrem a velkou nádobou na prach. Zamezuje kontaktu 

pracovníka a jeho okolí s nebezpečnými látkami, sporami plísní a mikroorganismů, které knihy nebo archiválie 

po dlouhodobém uložení mohou obsahovat. Taktéž je zabráněno šíření těchto látek a částic do okolí. Odsávání 

lze manuálně regulovat a je tedy velmi šetrné k čištěným dokumentům a knihám.  
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Obr. 6: Schématické znázornění mobilní čistící stanice (1 – fixační deska, 2 – tryska, 3 – 

generátor dvoufázového spreje, 4 – mobilní zásobník technických plynů, 5 – ústí odsávací trasy, 

6 – mobilní čerpadlo, 7 – box, 8 – vstupní rukávy, 9 – velkokapacitní čerpadlo, 10 – pojezd). 

 

c) Automatická stanice 

Automaticky lze knihovní materiály čistit pomocí přístroje DustCAT (Dust Cleaned And 

Trapped) – užitný vzor (CZ 34970 U1). Schématické znázornění přístroje je uvedeno na Obr. 

7. Čištěný objekt je fixován na motorizovaný 3D manipulační stolek, přičemž po horizontálních 

osách se pohybuje objekt po vertikální ose čistící hlava. Ta se skládá z držáku s kontinuálně 

proměnným úhlem fixace trysky a tryskou generátoru dvoufázového spreje. 3D manipulační 

stolek je ovládán pomocí řídícího programu, který umožňuje posun objektu po předem 

definované trajektorii s definovanou rychlostí posunu a zároveň umožňuje přesné nastavení 

výšky trysky nad čištěným objektem. Tak se eliminuje riziko nesprávné manipulace s tryskou. 

Objekt je temperován na stanovenou teplotu pomocí topné desky s termostatem, která je 

fixována na horizontální části 3D manipulačního stolku. Nad objektem je umístěn vstup 

odsávací trasy, kterou jsou odváděny nečistoty uvolněné z objektu. Odsávací trasa je dále 

osazena kazetou s filtrem, na který lze zachytávat uvolněné částice pro pozdější chemickou 

analýzu. Z důvodu zabránění poškození čištěného objektu jsou jeho fyzický stav a teplota 

povrchu v průběhu celého procesu ošetření paralelně monitorovány pomocí optického 

stereomikroskopu s online kamerou a termokamerou. Celé zařízení je umístěno v přetlakovém 

boxu s přívodem suchého a čistého vzduchu. Tím je zabráněno kontaminaci objektu z vnějšího 

prostředí a zároveň se snižuje riziko kondenzace par. Příklad použití přístroje DustCAT je 

uveden na Obr. 8. 
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Obr. 7: Schématické znázornění přístroje DustCAT (1 – horizontální část (xy osy) 3D 

manipulačního stolku s fixací objektu, 2 – topná deska, 3 – vertikální osa (z) stolku, 4 – držák 

trysky, 5 – tryska, 6 – generátor dvoufázového spreje, 7 – ústí odsávací trasy, 8 – kazeta na filtr, 

9 – regulace průtoku, 10 – pumpa, 11 – kontrolní jednotka (optický mikroskop s online kamerou 

a termokamera), 12 – utěsněný box, 13 – ústí, 14 – regulace průtoku a 15 – generátor tlakového 

vzduchu). 

 

 

 

Obr. 8: Příklad použití přístroje DustCAT 
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3 Srovnání novosti postupů 

Čištění s využitím částic CO2 je metoda aplikovatelná v rámci mnoha odvětví a její 

prvopočátky sahají do poloviny 80. let 20. století [20]. Jedná se o velmi efektivní a bezpečný 

způsob ošetření, kterým lze odstranit i jemné částice bez rizika zanechání reziduí čisticího 

materiálu. Proces je navíc netoxický, nehořlavý a nedochází při něm ke generování ozónu. 

V současné době se tato technika běžně používá např. k čištění kovů, keramiky, skla, optiky, 

polymerů, membrán atd. [15].  

V oblasti kulturního dědictví bylo ošetření částicemi CO2 úspěšně testováno v několika 

ojedinělých studiích při čištění sochy [21], malby [22] nebo slaměných košů [23]. V jednom 

případě byla tato metoda použita i k čištění knih zasažených požárem [24]. Přestože se jednalo 

o aplikaci proudu makroskopických pelet suchého ledu, metoda se ukázala jako méně abrazivní 

ve srovnání s ošetřením gumovou houbou. Nicméně vzhledem k senzitivitě knihovních 

materiálů se zdá jako výhodnější využití sněhových částic místo makroskopických pelet, 

protože sněhové částice díky své porézní struktuře představují menší riziko narušení 

ošetřovaného povrchu. Sprej sněhových částic je nutné doplnit proudem nosného plynu, protože 

jedině tak lze dosáhnout dostatečné efektivity čištění [18]. Tento způsob ošetření však doposud 

nebyl u knihovních materiálů použit.  

Srovnání výsledků čištění pomocí předkládané metody a běžně využívaných způsobů 

jasně ukazuje, že dvoufázový sprej představuje velmi dobrou alternativu k tradičním postupům 

mechanického čištění knihovních a archivních dokumentů. Je zřejmé, že použitím této 

metodiky lze v praxi výrazně zkvalitnit restaurátorské zásahy.  

 

4 Uplatnění metodiky 

Předkládaná metodika je určena pro různá restaurátorská nebo konzervátorská 

pracoviště v kulturních i jiných typech institucí (prioritně knihovny, archivy), soukromé 

restaurátory i restaurátorské školy. Kromě pořízení generátoru dvoufázového spreje částic CO2 

v nosném plynu je při dodržení doporučených postupů použití možné i bez dalšího speciálního 

vybavení. Toto zařízení je možné využívat samostatně nebo ho zakomponovat jako součást 

čistící linky. 
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7 Poděkování 

Tato metodika vznikla díky finanční podpoře Ministerstva kultury v rámci řešení 

projektu NAKI II DG18P02OVV048 – „Výzkum a vývoj pokročilých technik čištění knih a 

rukopisů“.  
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Příloha A 

A.1 Příprava vzorků 

Knihovní materiál 

Testy byly provedeny pro tři skupiny materiálů: a) papír, b) kolagenní materiál a c) 

textil. Byly připraveny vzorky jednotlivých materiálů o rozměru 4x4 cm viz Tab. A.1.  

 

Tab. A.1: Seznam zástupců jednotlivých skupin materiálů 

Skupina 

materiálů 

Zástupce Poznámka 

Kolagenní 

materiál 

useň kozina  Dytec, třísločiněná useň, teplota smrštění 70°C 

useň teletina  Dytec, třísločiněná useň, teplota smrštění 80°C 

pergamen 

kozina 

Dytec, teplota smrštění 49°C 

pergamen 

teletina 

Dytec, teplota smrštění 55°C 

Papír dřevitý papír Holmen Book Cream 2.0, gramáž 70 g/m2, bělost 73,5 %, 

tloušťka 136 µm [A.1] 

ruční papír  Velké Losiny/Olšanské papírny, III. jakost, len, grafický 

ruční kartón, gramáž 200 g/m2, odstín slonová kost [A.2] 

balicí papír  starší typ balicího papíru, gramáž 90 g/m2. Vybarvovací 

mikroskopické zkoušky jednoznačně potvrdily obsah 

listnáčové a jehličnanové dřevoviny 

 buničin listnáčové a jehličnanové 

filtrační papír Whatman Grade 1, 98% α-celulóza, gramáž 87 g/m2, 

tloušťka 180 µm [A.3] 

Textil plátno 

podlepené 

papírem 

Coloret hnědý/ Natural, Platex, 100% bavlna, podlepeno 

papírem, gramáž 180 g/m2 [A.4] 

plátno zatírané 

škrobem  

Classics, Platex, tzv. anglické, zatřené škrobovou 

barvenou pastou z obou stran, knihařské plátno, 100% 

bavlna, gramáž min 130 g/m2 [A.4] 

plátno 

viskózové  

Imperial, Platex, viskózové plátno, z rubu škrobová 

apretura, barvená tkanina, gramáž cca 195 g/m2 [A.4] 

plátno 

s akrylovým 

zátěrem  

Mondial bílá, Platex, pevné plátno typu buckram, 100% 

bavlněná tkanina s akrylátovým zátěrem na lícové straně, 

rub se zátěrem na bázi škrobu, gramáž cca 250 g/m2 [A.4] 

režné plátno  Rexa/ Natural, Platex, lícová strana ponechána v 

přírodním stavu, 100% bavlna, gramáž cca 190 g/m2 [A.4] 
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V prvé fázi byl sledován vliv ošetření vysokou intenzitou dvoufázového spreje na 

degradaci čistých materiálů. Nejprve bylo vybráno 4 – 5 typických zástupců pro každou ze 

skupin zkoumaných knihovních materiálů (viz Tab. A.1). Cílem bylo vytipovat 

nejsenzitivnějšího zástupce z dané skupiny materiálů, který vykazuje po čištění nejvyšší úroveň 

degradace. Tyto testy byly provedeny za účelem stanovení bezpečné horní hranice intenzity 

ošetření. Výsledky ukázaly, že u některých kolagenních materiálů toto velmi intenzivní ošetření 

způsobilo mikroskopické narušení povrchu. Největší míra poškození byla pozorována pro 

třísločiněnou useň teletinu. Z tohoto důvodu, byl tento materiál vybrán jako nejsenzitivnější 

zástupce skupiny kolagenních materiálů pro další testy. 

Pro zástupce skupin materiálů na bázi papíru a textilu nebyl při prvotních testech 

pozorován degradační účinek. Proto bylo přistoupeno k výběru nejsenzitivnějších zástupců na 

základě dalších poznatků. Jako zástupce skupiny papíru byl vybrán dřevitý papír Holmen Book 

Cream 2.0. U dřevitého papíru, díky nestabilním materiálům jako jsou hemicelulózy a lignin, 

se rychle projeví degradace i při nízké zátěži materiálu. Dřevitý papír je tedy vhodným 

indikátorem i minimální zátěže, která se projeví změnou barevnosti i mechanických vlastností. 

Dřevitý papír je také nejčastější materiál v knihovních fondech obsahující produkci po roce 

1850. 

Jako zástupce textilních materiálů bylo vybráno bavlněné plátno podlepené papírem 

Coloret hnědý/ Natural. Materiály uvedené v Tab. A.1 byly souběžně testovány na míru 

poškození způsobenou vysokou intenzitou ozáření pomocí TEA CO2 laseru [A.5]. Během 

těchto testů vykazoval textil Coloret vyšší citlivost danou škrobovým zátěrem a rozdílným 

charakterem a barvou útkové a osnovní nitě. Plátna se škrobovým zátěrem jsou pro textilní 

potahy knih jedny z nejčastější. Kombinace různě silných nití odlišné barvy a škrobové vrstvy 

vytvoří z tohoto textilu je vhodný indikátor nežádoucích účinku metody. 

Vybrané materiály byly testovány samostatně a ve formě simulace knižní desky. 

Simulace knižní desky byla vytvořena s použitím lepenkových přířezů, které byly potaženy 

vybranými zástupci skupin materiálů. Použitá lepidla byla vybrána, tak aby odpovídala 

běžnému užití v knihařské praxi. Pro dřevitý papír a textil Coloret byl použit Planatol Elasta N 

nebo kožní klíh a pro useň teletinu byl použit pšeničný škrob.  

 

Prach 

Pro aplikaci na vzorky byly použity tři druhy prachu, aby bylo možné porovnat vliv 

různého typu zašpinění.  

a) Knihovní prach 
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Reálný knihovní prach z depozitářů Národní knihovny ČR, odebraný při čistění knih pomocí 

vysavače v zařízení Depulvera® 

b) Prach ASHRAE 

Umělý standardní prach ASHRAE (Test Dust #1, Particle Technology Ltd)  

c) Slonovinová čerň 

Přírodní pigment Slonovinová čerň pravá 12000 (Kremer Pigmente GmbH & Co.) 

 

Prach ASHRAE a Slonovinová čerň byly nanášeny vždy ve dvou vrstvách a knihovní 

prach ve 4 (papír a textil) až 10 (kolagenní materiál) vrstvách pomocí pryžového válečku, aby 

bylo dosaženo rovnoměrné pokrytí povrchu vzorků. Koncentrace částic nanesených na vzorky 

se pohybovala v desetinách až jednotkách mg/cm2 (Tab. A.2). Částice ulpívaly nejméně na 

kolagenním materiálu a nejvíce na textilu pravděpodobně z důvodu rozdílné poréznosti 

povrchu. Z výsledků předchozí studie [A.6], která se zabývala rychlostí depozice prachových 

částic ve výstavních sálech, lze odhadnout, že podobné množství prachu by se v běžných 

podmínkách na uložené předměty usadilo řádově za několik desítek let. 

 

Tab. A.2: Koncentrace prachových částic nanesených na vzorek v mg/cm2  

Materiál Knihovní prach Prach ASHRAE Slonovinová čerň 

Papír 0,1-0,2 0,3-0,4 0,3-0,4 

Kolagenní materiál 0,1-0,2 0,2-0,3 0,2-0,3 

Textil 0,4-0,6 0,9-1,4 0,8-1,6 

 

Jednotlivé vzorky prachu byly analyzovány energiově disperzní rentgenovou 

spektroskopií (EDX, Tescan Vega 3XM). Průměrné složení těchto částic je uvedeno v Tab. 

A.3. Z výsledků je zřejmé, že dominantní složkou prachu byly uhlíkaté částice, které představují 

nejčastější zástupce jemné i hrubé složky vnitřního aerosolu v knihovnách a archivech [A.7]. 

Další významnou složkou byly částice bohaté na vápník a křemík, které pocházejí z degradace 

stavebního materiálu budovy a představují významnou část hrubé frakce částic ve výstavních 

sálech a depozitářích [A.8-9]. Jednotlivé prachy se výrazně lišily svou strukturou. Zatímco 

částice knihovního prachu a slonovinové černi snadno dispergovaly, prach ASHRAE se 

vyznačoval mastnější strukturou a více ulpíval na podkladu. Díky tomu bylo možné posoudit 

rozdílnost efektivity čištění pro různé typy zašpinění reálných vzorků.  
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Tab. A.3: Průměrné zastoupení jednotlivých prvků v prachových částicích, které byly 

aplikovány na vzorky (srovnání dle analýzy EDX a dostupné literatury) 

Prach EDX Literatura 

Knihovní prach 41% C, 34% O, 9% Ca, 6% 

Si, 3% Fe, 2% Cl, 2% Al, 

<1% Na, Mg, S, K, P a Ba 

- 

 

Prach ASHRAE 43% C, 23% Si, 20% O, 5% 

Al, 2% K a Ca, 

<1% Na, Mg, S, Cl, Ti, Fe 

72 % Si, 23 % C, oxidy Fe, 

Al, Na, Ca, Mg, Ti, K, 

vlákna bavlny [A.10] 

Slonovinová čerň 42% O, 30% Ca, 15% C, 

11% P, 2% Si, 

< 1% Al, Mg, Na, F, Cl 

Ca, P, Mg, Na [A.11] 

 

A.2 Teplota čištěného povrchu  

Během čištění dvoufázovým sprejem dochází k poklesu teploty ošetřovaného povrchu 

a následnému vlhnutí. Pro měření teploty povrchu byla proto použita termokamera (TESTO 

872) v režimu automatického vyhledání místa s minimální teplotou „coldspot“. Na Obr. A.1 je 

znázorněn časový průběh minimální teploty povrchu dřevitého papíru, který byl čištěn jako 

samotný list a jako simulace knižní desky. Je zřejmé, že teplota povrchu dosahuje nízkých 

hodnot především u tenkých materiálů, jako je list papíru, s nízkou tepelnou kapacitou. Zde je 

riziko kondenzace největší po dobu cca 2 s po skončení čištění. U materiálů s větší tepelnou 

kapacitou, jako je knižní deska, je riziko kondenzace zanedbatelné.  
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Obr. A.1: Časový průběh minimální teploty (průměr ze 3 měření ± směrodatná odchylka) 

vzorku dřevitého papíru čištěného jako a) list a b) simulace knižní vazby (podlepený lepenkou 

pomocí klihu). Čas 0 představuje konec čištění, dále měření probíhalo v intervalu 2 s.  

 

A.3 Metody vyhodnocování  

a) Účinnost odstranění prachu 

Hmotnost vzorku byla sledována před a po aplikaci prachu a následně po mechanickém 

čištění pomocí analytických vah s přesností ±0.01 mg (XS105, Mettler Toledo). Vzorky byly 

před vážením kondicionovány po dobu minimálně 24 hodin v klimatizované váhovně při 

20±1°C a 50±3% RH. Hmotnost naneseného prachu byla stanovena v procentech podle vztahu: 

 

𝑚 =
𝑚𝑎−𝑚č

𝑚𝑎−𝑚𝑣
100      (1) 

 

b) Estetická účinnost čištění 

Pro vyhodnocení změny barevnosti byl použit barevný prostor CIELab, který se skládá 

z pravoúhlého souřadnicového systému tvořeného třemi osami. Vertikální nepestrá osa 

vymezuje stupnici jasu mezi černou a bílou barvou (L*). Dvě horizontální chromatické osy, 

které jsou vůči sobě kolmé, procházejí mezi barvami zelenou a červenou (a*) a modrou a žlutou 

(b*). Hodnoty těchto parametrů přesně vymezují místo odpovídající barvě v barevném 

prostoru. Měření bylo provedeno pomocí spektrofotometru Minolta CM-508d s měřící clonou 

o velikosti 3 mm v režimu SAV.  

Na základě rozdílu hodnot naměřených před, po aplikaci prachu a po čištění  označených 

jako Δa*, Δb* a ΔL* byla následně vypočtena celková změna barevnosti ΔE: 
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)( 222  LbaE    (2) 

 

 Estetická účinnost čištění byla stanovena obdobně podle rovnice (1). Vzhledem 

k uhlíkaté povaze aplikovaného prachu byla změna barevnosti na osách a* a b* zanedbatelná a 

určujícím kritériem byla změna barevnosti na ose L*. 

  

c) Bezpečnost čištění 

Bezpečnost dané metody čištění byla posuzována na základě několika kritérií. Vizuální 

posouzení vlivu ošetření bylo provedeno pro čisté i znečištěné materiály. Zatímco mechanické 

testy a posouzení změny barevnosti bylo prováděno pro čisté vzorky. 

 

Mikroskopické posouzení 

K vyhodnocení vlivu čištění na možné poškození povrchu materiálu, případně 

zanechání reziduí čisticího materiálu u srovnávacích testů mechanického čištění, byla použita 

elektronová mikroskopie (SEM, Tescan Indus s detektorem sekundárních elektronů) a 3D 

optická mikroskopie (Hirox).  

 

Mechanické testy 

Dále byl hodnocen vliv ošetření na změnu mechanických vlastností materiálu. U papíru 

a textilu byla testována schopnost snášet opakované přehýbání při současném namáhání tahem. 

Test byl proveden na testovacím přístroji dle Schoppera - Frank 13505 (upínací síla 9,81N). 

Vzorky o rozměru 10 x 1,5 cm, připraveny v podélném a příčném směru, byly dle ISO 187 

kondicionovány v klimakomoře při teplotě 23°C a relativní vlhkosti 50%. U kolagenních 

materiálů byla měřena pevnost v tahu a tažnost ve směru podél a napříč na univerzálním 

zkušebním stroji UTS podle ISO 3376 po klimatizaci vyseknutých vzorků po dobu 24 hodin 

při 23°C a 50% relativní vlhkosti. Také byla mikroskopicky měřena teplota smrštění vzorků 

(Olympus BX 60, zvětšení 40x) s využitím vyhřívaného stolku (Mettler FP82 Hot Stage), 

rychlost zahřívání 2°C.  

 

Změna barevnosti 

 Vliv čištění byl hodnocen i formou měření případné barevné změny vzorku. Postup 

měření byl totožný, jako při posouzení estetické účinnosti čištění s tím rozdílem, že byl použit 

čistý vzorek materiálu. 
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A.4 Dílčí výsledky účinnosti a bezpečnosti čištění 

 Účinnost a bezpečnost čištění byla stanovena pro všechny tři typy prachových částic. 

Jako výsledek v Tab. A.4i-iii je uvedena vždy nejnižší dosažená hodnota účinnosti. Ta byla 

obvykle pozorována u prachu ASHRAE patrně z důvodu jeho mastnější struktury. V případě 

bezpečnosti čištění byly výsledky totožné. 

 

Tab. A.4i: Dílčí výsledky účinnosti a bezpečnosti čištění pro vzorky papíru 

Metoda čištění Účinnost 

odstranění 

Estetická 

účinnost 

Bezpečnost 

Dvoufázový 

sprej 

Nízká intenzita vhodná dostatečná vhodná 

Střední intenzita vhodná vhodná vhodná 

Vysoká intenzita vhodná vhodná vhodná 

Nosný plyn 

bez částic 

CO2 

Nízká intenzita nedostatečná nedostatečná vhodná 

Střední intenzita nedostatečná nedostatečná vhodná 

Vysoká intenzita vhodná dostatečná vhodná 

Speciální 

materiál 

Pružný blok pryž vhodná dostatečná vhodná 

Pružný blok 

butadien-styrenový 

kaučuk 

vhodná vhodná riziková 

Plastický blok pryž vhodná vhodná vhodná 

Pevný blok PVC vhodná vhodná riziková 
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Tab. A.4ii: Dílčí výsledky účinnosti a bezpečnosti čištění pro vzorky kolagenního materiálu 

Metoda čištění Účinnost 

odstranění 

Estetická 

účinnost 

Bezpečnost 

Dvoufázový 

sprej 

Nízká intenzita dostatečná dostatečná riziková 

Střední intenzita dostatečná dostatečná riziková 

Vysoká intenzita vhodná vhodná riziková 

Nosný plyn 

bez částic 

CO2 

Nízká intenzita nedostatečná nedostatečná riziková 

Střední intenzita nedostatečná nedostatečná riziková 

Vysoká intenzita dostatečná dostatečná riziková 

Speciální 

materiál 

Pružný blok pryž dostatečná vhodná riziková 

Pružný blok 

butadien-styrenový 

kaučuk 

dostatečná nedostatečná riziková 

Plastický blok pryž nedostatečná dostatečná riziková 

Pevný blok PVC nedostatečná vhodná vhodná 
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Tab. A.4iii: Dílčí výsledky účinnosti a bezpečnosti čištění pro vzorky textilu 

Metoda čištění Účinnost 

odstranění 

Estetická 

účinnost 

Bezpečnost 

Dvoufázový 

sprej 

Nízká intenzita vhodná dostatečná vhodná 

Střední intenzita vhodná dostatečná vhodná 

Vysoká intenzita vhodná vhodná vhodná 

Nosný plyn 

bez částic 

CO2 

Nízká intenzita dostatečná nedostatečná vhodná 

Střední intenzita dostatečná nedostatečná vhodná 

Vysoká intenzita dostatečná dostatečná vhodná 

Speciální 

materiál 

Pružný blok pryž vhodná nedostatečná vhodná 

Pružný blok 

butadien-styrenový 

kaučuk 

dostatečná nedostatečná vhodná 

Plastický blok pryž vhodná dostatečná vhodná 

Pevný blok PVC vhodná dostatečná vhodná 

 

 Ilustrační fotografie výsledků čištění pro papír a textil jsou uvedeny na Obr. A.2. 
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Obr. A.2: Nahoře ilustrační fotografie vzorku dřevitého papíru a dole textilu Coloret 

znečištěných slonovinovou černí – pravá část vzorků bez ošetření (při čištění zakryta), levá 

část po ošetření vysokou intenzitou spreje 

 

Literatura 

A.1. Holmen. Technical data Holmen book [online]. Holmen: 2021 [cit. 18.6.2021]. Dostupné 

z: https://www.holmen.com/globalassets/paper/products/technical-data/technical-data-

holmen-book-1.pdf 

A.2. Ruční papírna Velké Losiny. Odstíny a gramáže. [online]. Ruční papírna Velké Losiny: 

2021 [cit. 18.6.2021]. Dostupné z: https://rucni-papir.cz/content/7-odstiny-a-gramaze 

A.3. Thermo Fischer Scientific. Pomůcky pro filtraci. [online]. Thermo Fischer Scientific: 2021 

[cit. 18.6.2021]. Dostupné z:https://www.thermofisher.cz/img/70737D726F7C-

6B5B5A5A5A5A5A5A5D5E5E5A-filtrace.pdf 

A.4. Platex. Knihařská plátna (Balatex). [online]. Platex: 2021 [cit. 18.6.2021]. Dostupné 

z:http://www.platex.cz/kniharska-platna-balatex.html 

https://rucni-papir.cz/content/7-odstiny-a-gramaze


35 
 

A.5. Mašková, L., et al. Čištění knihovních materiálů pomocí IČ TEA CO2 laseru. Fórum pro 

konzervátory-restaurátory. 2021, 90-96. 

A.6. Yoon, Y. H. and Brimblecombe, P. Contribution of dust at floor level to particle deposit 

within the Sainsbury Centre for Visual Arts. Studies in Conservation. 2000, 45, 2, 127-137. 

A.7. Mašková, L., et al. Characterisation of Particulate Matter in Different Types of Archives. 

Atmospheric Environment. 2015, 107, 217-224. 

A.8. Camuffo, D., et al. Environmental monitoring in four European museums. Atmos. Environ. 

2001, 35, 1, S127-S140. 

A.9. Gysels, K., et al. Characterisation of particulate matter in the Royal Museum of Fine Arts, 

Antwerp, Belgium. Atmos. Environ. 2002, 36, 4103-4113. 

A.10. PTI Powder Technology Inc.. ASHRAE Test Dust #1 Per ANSI/ASHRAE 52.1 and 52.2. 

[Online] [Citace: 6. 8. 2020.] https://www.powdertechnologyinc.com/product/ashrae-test-dust-

1/. 

A.11. Ševců, R. et al. Specializovaná databáze pigmentů a barviv. Praha : Národní galerie v 

Praze, 2017. 

  



36 
 

Příloha B Protokol o ověření metodiky 

Bc. Tereza Křížová, DiS. 

 

Materiál 

 K ověření metodiky byl vybrán jako zástupce papíru arch novodobého papíru 

z depozitáře Národního archivu a jako zástupce textilu desky knihy v celoplátěné vazbě 

z depozitáře Národní knihovny ČR. Oba objekty byly dlouhodobě uloženy v nevyhovujícím 

prašném prostředí s přístupem UV záření, výkyvy teploty a RH. Informace o vybraných 

objektech jsou uvedeny v Tab. B.1 a fotodokumentace před ošetřením na Obr. B.1. 

 

Tab. B.1: Informace o testovaném objektu 

Skupina materiálů Papír Textil 

Materiál dřevitý papír, novodobý plátno 

Instituce Národní archiv Národní knihovna ČR  

Stáří 60 let 70 let 

Typ znečištění prachový depozit 
prachový depozit, lokální znečištění 

tekutinou neznámého původu  

Lokace lokální skvrny lokální skvrny 

Barva šedá - černá, různé intenzity šedá 

Struktura jemná, přilnutá jemná, přilnutá 

 

a) b) 

 

Obr. B.1: Fotografie vybraného a) papírového a b) textilního objektu před ošetřením 
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Čištění 

K ošetření byl použit přístroj DustCAT vybavený generátorem dvoufázového spreje 

SnoPen (model 2000, Cleanlogix) s tryskou TSA-CF-75-38 s dusíkem jako nosným plynem. 

Přístroj byl nastaven na vysokou intenzitu čištění. Pro srovnání bylo paralelně provedeno i 

čištění vysokou intenzitou proudu dusíku bez částic CO2.  

 

Hodnocení 

Hodnocení vlastností objektu bylo provedeno před a po čištění. Vizuální posouzení 

zahrnovalo pořízení fotodokumentace (fotoaparát Nikon D5100, objektiv Nikon 18-55 mm 

f/3,5-5,6 G AF-S DX VR.). Dále byla měřena celková změna barevnosti (ΔE) pomocí 

spektrofotometru Minolta CM-508d s měřící clonou o velikosti 3 mm (SAV). Vzorek byl měřen 

na 4 místech tak, aby vždy jeho dvě přilehlé strany tvořily tečny ke kruhovému otvoru stojanu 

a naměřené hodnoty byly zprůměrovány. Mikroskopická analýza byla provedena pomocí 3D 

optické mikroskopie (HIROX RH 2000) a skenovací elektronové mikroskopie (SEM, Tescan 

Indusem, s detektorem sekundárních elektronů, urychlovací napětí 5-30 kV). 

 

Výsledky 

Papír 

Fotografie vybrané části objektu před a po čištění proudem N2 a dvoufázovým sprejem 

jsou uvedeny na Obr. B.2 a B.3. Z obrázku je patrné nerovnoměrné pokrytí vzorků prachovými 

částicemi tmavé barvy. Z vizuálního hodnocení je zřejmé, že ošetření pomocí proudu N2 bez 

částic CO2 mělo zanedbatelný efekt a znečištění se nepodařilo odstranit. Oproti tomu v případě 

dvoufázového spreje bylo dosaženo většího čistícího účinku. Vzhledem k hrubší struktuře 

dřevitého papíru, jehož povrch je členitější, docházelo k uchytávání shluků nečistot na 

vystouplejších vláknech dřevoviny. Po očištění pomocí dvoufázového spreje se na povrchu 

vzorku sice objevují ohraničená místa tmavšího odstínu, celkově lze ale říci, že vzorek po 

čištění se jeví světlejší než před čištěním. 
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a)                                                       b) 

 

Obr. B.2: Fotografie části objektu a) před čištění a b) po čištění proudem N2 

 

a)                                                       b)                 

 

Obr. B.3: Fotografie části objektu a) před čištění a b) po čištění pomocí dvoufázového spreje 

 

 Přestože je vizuální vjem velmi podstatným aspektem, jedná se o velmi subjektivní 

hodnocení. Z toho důvodu byla změna optických vlastností kvantifikována pomocí měření 

celkové barevné změny (Tab. B.2).  

 

Tab. B.2: Výsledky měření změny barevnosti před a po očištění pomocí proudu N2 a 

dvoufázového spreje 

Metoda čištění ΔL* Δa* Δb* ΔE 

Proud N2 0,34 0,06 -0,30 0,52 

Dvoufázový sprej 5,63 0,59 2,46 6,18 
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Vzhledem k tomu, že minimální celková změna barevnosti zaznamenatelná lidským 

okem je definována jako ΔE = 1.00 [B.1], lze hodnotit vliv ošetření pomocí proudu N2 jako 

zanedbatelný. Naopak po čištění pomocí dvoufázového spreje došlo k výraznému posunu 

koordináty L do vyšších kladných hodnot (zesvětlání). Koordináta b se po čištění vzorku také 

posunula k vyšším kladným hodnotám, pravděpodobně v důsledku odkrytí původního odstínu 

materiálu pod nečistotou. Změna na koordinátě a byla zanedbatelná. Celková barevná diference 

byla pozorována nad limitem ∆E = 5.00. Takováto změna je již pozorovatelem vnímána jako 

dvě odlišné barvy [B.1]. Výsledky barevnosti odpovídají subjektivním závěrům vizuálního 

posouzení. 

 

Dále byla pomocí optické mikroskopie a SEM porovnávána mikrostruktura vzorku před 

a po čištění (Obr. B.4-B.6). Z výsledků vyplývá, že u obou metod čištění nebylo pozorováno 

poškození materiálu a mikrostruktura povrchu po čištění byla srovnatelná se stavem před 

čištěním. Po čištění pomocí proudu N2 došlo k částečnému odstranění volně ležících částic z 

povrchu vláken papíru. Čistící účinek byl však spíše nepatrný. Naopak po ošetření 

dvoufázovým sprejem došlo nejen k odstranění volně ležících částic na povrchu, ale částečně 

také k odstranění nečistot, které byly uložené hlouběji mezi vlákny. 

 

 

Obr.  B.4: 3D optická mikroskopie – nahoře před čištěním a dole po čištění pomocí proudu N2 
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Obr.  B.5: 3D optická mikroskopie – nahoře před čištěním a dole po čištění pomocí 

dvoufázového spreje 

 

 

Obr. B.6: SEM – a) před čištěním, b) po čištění proudem N2 a c) po čištění dvoufázovým 

sprejem 

 

Textil 

Fotografie vybrané části objektu před a po čištění proudem N2 a dvoufázovým sprejem 

jsou uvedeny na Obr. B.7 a B.8. Z obrázků je patrné, že pomocí obou způsobů ošetření bylo 

dosaženo výrazného zesvětlení povrchu, část skvrn se podařilo odstranit a zbylé byly méně 

intenzivní. Po čištění pomocí dvoufázového spreje se podařilo některé šedé skvrny úplně 

odstranit.  
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a) b) 

 

Obr. B.7: Fotografie části objektu a) před čištění a b) po čištění proudem N2 

 

a) b) 

 

Obr. B.8: Fotografie části objektu a) před čištění a b) po čištění pomocí dvoufázového spreje 

 

 Výsledky potvrdily, že úroveň vyčištění byla u obou metod srovnatelná (Tab. B.3) a lze 

ji pro pozorovatele hodnotit jako postřehnutelnou [B.1]. Po očištění došlo k výraznému posunu 

L* k vyšším kladným hodnotám, vzorky byly po čištění světlejší. Změny polohy koordinát a* 

a b* byly méně výrazné, po čištění oběma způsoby došlo k jejich posunu k záporným hodnotám 

(studeným odstínům). Toho bylo dosaženo pravděpodobně v důsledku odkrytí původního 

odstínu textilního potahu pod nečistotou.  
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Tab. B.3: Výsledky měření změny barevnosti před a po očištění pomocí proudu N2 a 

dvoufázového spreje 

Metoda čištění ΔL* Δa* Δb* ΔE 

Proud N2 2,11 

 

-0,59 

 

-0,77 

 

2,33 

 

Dvoufázový sprej 1,37 -0,40 -0,56 1,55 

 

Dále byla pomocí optické mikroskopie a SEM porovnávána mikrostruktura vzorku před 

a po čištění (Obr. B.9-B.11). Z výsledků vyplývá, že u obou metod čištění nebylo pozorováno 

poškození materiálu a mikrostruktura povrchu po čištění byla srovnatelná se stavem před 

čištěním. Pomocí obou metod došlo k účinnému odstranění volně ležících větších ale i 

drobnějších částic na povrchu vláken textilu. Částice přilnuté k vláknům a drobné částice v 

mezivlákenných prostorech se nepodařilo zcela odstranit. 

 

 

Obr. B.9: 3D optická mikroskopie – nahoře před čištěním a dole po čištění pomocí proudu N2 
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Obr. B.10: 3D optická mikroskopie – nahoře před čištěním a dole po čištění pomocí 

dvoufázového spreje 

 

 

Obr. B.11: SEM – a) před čištěním, b) po čištění proudem N2 a c) po čištění dvoufázovým 

sprejem 

 

Závěr 

 Při čištění archu dřevitého papíru znečištěného reálným prachovým depozitem se 

ukázalo, že použitím dvoufázového spreje lze účinně odstranit prachové částice a zlepšit tak 

optické vlastnosti ošetřeného objektu. Těchto výsledků naopak nelze dosáhnout pouhým 

otryskáním povrchu pomocí stlačeného plynu. V případě čištění plátěného potahu knihy byly 

výsledky vyčištění pomocí obou metod srovnatelné, nicméně použitím dvoufázového spreje se 

navíc v některých případech podařilo úplně odstranit lokální skvrny. Podstatným zjištěním je 
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zároveň fakt, že po ošetření dvoufázovým sprejem nebylo zaznamenáno žádné poškození 

mikrostruktury povrchu a tudíž lze tuto metodu čištění považovat za bezpečnou.  

 

Literatura 

B.1. Mokrzycki WS, Tatol M: Color difference ΔE - A survey. Machine GRAPHICS & 

VISION, 2011, 20(4):383-411 (2011) 


