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KOMBINOVÁNA RADIAČNÍ A CHEMICKÁ* METODA OCHRANY PROTI ORGANICKÍM
PAilÍTEK

I . S a n t a r , J . Urban
dstav jaderného výzkumu, SeS

Úvod
Ohrožení sbírkových a památkových předmětů biologickými Škůdci

se spolu s vlivem dalších škodlivých č in i te lů stává s tá le naléhavějším
problémem ins t i tuc í i odborníků, kterým je svěřena péče o národní
kulturní a umělecké dědictví . Zejména v socialistickém společenství
je akumulace památkových předmětů v muzeích, zámcích a depozitářích
značně veliká a vyvstává potřeba použití vysoce účinných a výkonných
metod jejich asanace a konzervace. Jen ve Středočeském kra j i kupříkla-
du působí téměř 60 muzeí, jejichž sbírkový fond se odhaduje na 3 mi-
liony položek. Bohaté sbírky těchto muzeí jsou různou měrou ohroženy
biologickými škůdci: hnilobou, plísněmi a houbami, ale zejména škůd-
ci živočišnými - drevokazným hmyzem, který napadá dřevo, slámu, proutí,
t e x t i l , papír i kůži. Sbírkový materiál, vystavený tomuto napadeni,
lze odhadnout zhruba na polovinu celého fondu a stupeň napadení jed-

notlivých objektů je 5C-80 %, Jen v jediném kraj i tudíž čeká na
ošetření kolem 1 milionu exponátů - dřevěné plas t iky slohové i l ido-
vé, rámy obrazů, lidový malovaný i vykládaný nábytek, slohový a dobo-
vým dřevěné ozdobné předměty, dfctské hračky, .kuchyňské a zemědělské
nás in í , řemeslnické nářadí a nástroje, košikárske a slaměné výrobky,
kožené brašny, ohlávky a postroje, součástky oděvů a obuvi, knihy
8 l i s t inný archivní mater iá l .

Konvenční způsoby boje prot i biologickým škůdcům narážejí na řadu
omezení. Toužiti kapalných chemických přípravků, obsahujících insek-
t i c i d y a fungicidy, je velmi náročná na lidskou práci, pokud je pro-
váděno se snahou o maximální účinnost; zejména u objemnějších před-
mětů není tato účinnost nikdy stoprocentní vzhledem k obtížně splni-
telnému požadavku důkladného prosycení předmětu konzervačním příprav-
kem - požadavku, který je rán kontaktním charakterem toxického půso-
bení účinných složek. Ketoda plynování, ač rychlejší a většinou účin-.
n€jš í , vyžaduje speciální zařízení a opatření a setkává se s t á l e čas-
t ě j i , zvláště má-li být aplikována v b l ízkos t i lidských s í d l i š í , se



- e.7 -

zamítavým stanoviskem hygienických orgánů. Uvolené aspekty jakož
i věcné přednosti nového postupu, o nichž buče níže podána zevrub-
nější informace, vyzdvihují do popředí zájmu konzervátorů a muzrj-
ních pracovníků kombinovanou radiační a chemickou-metodou ochrany.

Radiační desinsekce - charakteristika a přednosti

Ionizující záření předává při absorpci ve hmotě ozařovanému ma-
teriálu svou energii a je s to vyvolat nejrůznější chemické a bio-
logické účinky. Biodegr&dačnlch a biodestrukSních účinků záření vy-
užívá dnes j iž několik průmyslově osvědčených technologií: radiační
steril izace zdravotnického materiálu a pomůcek, radiační dekontami-
nace některých potravinářských výrobků, krmiv a farmaceutických su-
rovin a polotovarů, radiační retardace klíčeni brambor, cibule a čes-
neku, radiační desinsekce obi l í . Všechny uvedené aplikace byly v po-
sledních letech studovány intenzivně i v ČSSR a některé z nich j iž
byly uvedeny i do provozního mířítkajje proto k dispozici dostatek
poznatků a zkušeností k jejich využití pro potřeby památkové péče.

Hlavní přednost metody radiační desinsekce ( i cefungizace) spočí-
vá ve skutečnosti, že gama záření radioizotopu Co o energii jednot-
livých kvant 1,25 MeV snadno proniká do hloubky ošetřovaných předmě-
tů a se stoprocentní účinností ničí bezpečně v celém objemu škodlivý
hmyz nebo' jiné organické škůdce. Dávka (energie záření pohlcená v jed-
notce hmoty) potřebná k zahubení všech životních forem většiny druhů
drevokazného hmyzu je asi 250 Gy (dříve 25 krad; 1 Gy = 1 J/kg = 10C
rad). S ohleiem na nevyhnutelnou nehomogenitu dávkového příkonu , spo-
jenou s ozařováním rozměrnějších nebo objemnějších předmětů, je vhod-
né jako nominální dávku vol it 500 Gy. Tato dávka nepůsobí škodlivě
na olejové ani temperové polychromie, na.intarzie ani na jiné obvyklé
povrchové úpravy památkových předmětů. Fouze některá skla již při t é -
to dávce tmavnou; vzniklé zbarvením však buč zmizí samo nebo je lze
vybílit krátkým vyhřátím na 60 - 80°C. Fokud jde o základní materiál,
je potvrzeno, že ani dávky stonásobně vyšší nemají pozorovatelné ne-
gativní účinky na fyzikálně-mechanické vlastnosti nebo vnější vzhled
dřeva. Kodelové experimenty, o nichž referuje navazující sděleni,
prokázaly také značnou radiační stabi l itu polychromil, a to jak co dc
barevnosti, tak co do mechanické pevnosti pojivech vrstev. V ozářeně.s
materiálu nezůstává žádná zbytková indukovaná radioaktivita D lze
3 ním dále pracovat ihned po skončení ozařování.



- 88 -

Druhou hlavni přednosti radiační mstody je její rychlost a s tím
spojená vysoké produktivita práce. Z konvenčních metod je s ní svou
rychlostí, nikoli však účinností, srovnatelná pouze metoda plynová-
ni s použitím kyanovodíku nebo metylbromidu; konzervátoři na druhé
straně dodnes často používají pracný a zdlouhavý způsob vstřikováni
kapalných insekticidních přípravků do výletových otvorů ve dřevě.
V nevelkém ozařovacím zdroji o aktivitě cca 75 TBq (dříve c kCi;
1 Bq = 27 pCi) lze naproti tomu ozářit insekticidni dávkou kolem
1 ur dřeva za hodinu.

Srovnání radiační metody s konvenčními netodomi v obou uvedených
aspektech tedy ukazuje, že nová metoda především Setři drahou l id-
skou práci kvalifikovaných konzervátorů a restaurátorů. Vzhledem
k tomu, žl i produktivnější použiti toxických plynů naráží v praxi
na problémy (dostatečná tenze plynu a doba působení při plynování
ve velkých prostorách depozitářů, obtížné odvětrávení plynovacích
komor neúměrně vysokými komíny), zůstává radiační postup jedinou
perspektivní provozní technologií, pracující s dostatečně vysokou
produktivitou a dokonalou spolehlivostí.

Se stejným úspěchem je možno radiační metody v zésadč užít i k
ničeni hub a p l í sn í . Ty jsou však jako nižší organismy vůči záření
odolnějSÍ a vyžadují aplikaci dávek zhruba o řád vyšších. Letální
dávka pro houby a plísně závisí na v i t a l i t ě , podmíněné existenčními
podmínkami, teplotou a vlhkostí; podle literárních údajů - Iní napr.
pro dřevomorku domácí 5 - 7 kGy, pro zničení jejích spor až 1? kGy.
Uvedené dávky je možno až o řád sníž i t a přiblížit se k hodnotám
užívaným pro drevokazný hmyz využitím synenergického efektu tepla:
vyhříváním ozařovaného objektu přeď ozářením nebo bčhem něj na teplo-
tu kolem 45°C, která je pro většinu ošetřovaných památek neškodné.
Houby ovšem ohrožují přeievšfm stavby a jiné nemovité památkové prv-
ky, které při dnešním stavu techniky není, z hygienicko-bezpečnost-
nlch důvodu, možné ošetřit zářením v terénu. Reálné jo však j iž

v současné době použití radiační metody k asanaci archivních materiá-
lů a ozařovací experimenty v této oblasti probíhají ve spolupráci
se Státním archivem Č3JR.
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Kombinovaná radiační a chemická metoc.a komplexního ošetřeni movitých
dřevěných památek

Uvedené poznatky, rozbor stavu napadeni památek v CSĽ.R a dobré
zkušenosti pracovníků projektu Nucleart, zahájeného koncem 60.let
ve Francii - to byly skutečnosti, které ve.',ly tým Konzulta? ní ho
střidisV.n pře aplikace ionizujícího zářeni 'JJV k rozhodnutí vyva-
nout komplexní metodu radiačního a chemického ošetření napadených .
movitých 'Iřevěných památkových přecmítů a pokusit se o j e j í ověření
a zavedení v ?.ir = ím mtřítku.

Frotoře rac'iační ôesinaekce predstavuje čistč Kuřativni zákrok,
fctsrý nechrání ošetřený přecpe t přec dalSím napadením, je j i nutno
čoplr.it vhodným ľ<cnzerv&čnim postupem 3 využitím dostupných chemic-
kých insekticidy", irevsrvtivni chemická konzervace, následující po
radiačním ošetření, s i v5aV. nečiní nárok na proniknutí in3ekticid-
ního prostředku do hloubky ošetřovaného předmětu. Jejím úkolem je
pouz? zabránit kladení č i l íhnut í nových vajíček drevokazného hmy-
zu; stačí pouze povrchový nátěr nebo postřik dostatečně persistent-
ním prostře'.kem. Vzhledem k n i ř š í spotřebě materiálu bylo proto
moř.no pokusit se o vývoj optimální nátěrové aměsi, která by insekti-
cidní činidlo dostatečně fixovala na povrchu, aniž by došlo k naru-
šení vníjSího vzhledu. Jnko nejvhodnější byl navržen roztok penta-
chlorfenolu a tributylcínoxidu v aromatickém rozpouštědle ve směsi
s damarou a včelím voskem. V současné době jsou j i ž po dva roky
sleťovány zkušební vzorky dřevěného etnografického, materiálu, oše-
třeného tímto způsobem, a nevykazují žádné vzhledové zmeny oproti
neošetreným kontrolním vzorkům. Ve spolupráci s Entomologickým Ústa-
vem 3sAV 33 připravuje ověření odolnosti ošetřených vzorků vůči nové-
mu napadení hmyzem; tyto práce se opožďují vzhledem k obtížím se za-
kláčánín chovů tuzemských druhů drevokazného hmyzu a nejsou dosud
uzavřeny. Je nicméně zřejmé, £e nová metoda umožní nejen okamžité
zastaveni procesu destrukce oaetřených předmětů, ale také, což bude
možno Kvantitativní doložit po ukončení experimentů, je j ich dlouho-
dobou ochranu p r o t i novému napadení, a to př i splnění přísného po-
žadavku nezměněné autenticity s památkové povahy.

Sirš l praktická aplikace vyvinuté metody byla doposud možná jen
v omezené* míře 3. využitím ozařovacích zc-rojů dJV, J i2 v roce 1974
byl však navázán Czký kontakt se Středočeským muzeem v Roztokách
u Prahy a diky zájmu a pochopení vedení muzea i nadřízených orgánů
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vznikl v roce 1975 investiční záměr na vybudování specializovaného
konzervačního ozařovacího pracoviště v areálu muzea. Fo schválení
radou Středočeského KKV a po přidělení finančních prostředků zapo-
čala od roku 1977 projekce, konstrukce a následná výstavba praco-
v i š t ě , která v současné dobr vstupuje co závěrečné fáze. Fo montá-
ži strojního zařízení a zářiče bude během 1, pololetí I960 uvečbno
do zkušebního provozu první pracoviště svého Cruhu na světě - oza-
řovna zřízená mimo speciální výzkumné pracoviště jaderné techniky
a s loužící k centralizovanému radiačnímu ošetření památkových a mu-
zejních předmětů, pracoviště bude vybaveno doplňkovou chemickou la-
boratoří pro preventivní konzervaci a umožni provádět komplexní
ošetření podle nové metody v celám rozsahu. Cílem má být v prvé
fázi provozní ověření produktivity a účinnosti metody a poté zave-
dení pravidelného servisu pro muzea a dalš í ins t i tuce .

Konzervační ozařovací pracoviště př i Středočeském muzeu

Fracoviště je umístěno v suterénu administrativní budovy muzea -
- bývalém sklepě malého pivovaru ze 17. 3 t o l e t í , patřícího k roz-
tockému zámku. Jedna ze suterénních místností bude sloužit jako
ozařovaci místnost (viz obrázek). J e j í původní jednometrové kamen-
né zdivo vyžarovalo pouzs ve čvou směrech doplnění betonovou dozdív-
kou, aby bylo dosaženo potřebné s t í n í c í mohutnosti. Kove bylo třeba
vybudovat strop o tloušťce 125 cm z těžkého betonu, plněného želez-
nou d r t í . Sousedící prostory poskytují dostát.ek místa pro přístupo-
vý koričor, manipulační prostory, obsluhovnu a chemickou laboratoř.

Czařovací místnost mó rozměry 5 x 4 , 5 x 3 m a vstup do ní je chré'
nřn odsuvnými litinovými vraty o tlouStce 15 cm, přistlněnými ještě
betonovým výčnělkem uvnitř místnosti . Vrata, strop a zesílené boční
zdi jsou dimenzovány tak, aby nemohlo doj í t k překročení najvyšších
přípustných expozičních přlkonC v místech pobytu osob, aby byla za-
j i š těna naprostá radiační bezpečnost obsluhy p ř i všech operacích
a přitom umocněno aí trojnásobné zvýšení aktivity zářiče v budou-
cnost i . Vlastní zářič - radioizitop Co - o počáteční aktivi tě
75 T3q bude umístěn pod úrovní podlahy ozařovny v upraveném doprav-
ním kontejneru typu K3Z-1G000 sovětské výroby. Fouzdro se zářičem,
který je hermeticky uzavřen ve dvojitém p léč t i z nerezavějící ocel i ,
;••> apevníno ne spoání č á s t i olověné zátky kontejneru a spolu s ní
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bude vytahováno do ozařovací polohy ve výšce 50 až 130 cĚ nad pod-
lahu pomoci ocelového lana, pohybujícího se na kladkách. Kontejner
dimenzovaný rovněž t a k , aby mohl pojmout i zvýšenou akt iv i tu, bude
plněn zářičem ve speciálních prostorách v tíJVj jeho doprava do mu-
zea a umístění v ozařovací místnosti nepředstavují z hlediska r a -
diační bezpečnosti žádný praktický problém.

Obsluha ozarovacího zařízení bude prováděna dálkově z při lehlé
obsluhovny. Kontrola správné funkce je zajištěna televizním moni-
torem a dálkově ovládaným olověným stíněním kamery. Bezpečnost prá-
ce je déle zajištěna elektrickým a mechanickým blokovacím a signali-
začním systémem, který má dvě základní funkce: nedovolí otevřít
vatup čo ozařovny, pokud není zářič ukryt v klidové poloze uvnitř
kontejneru, a naopak uvést zářič do ozařovací polohy, pokud oza-
řovnu neopustí osoby a není uzavřen vstup. V ozařovně je instalová-
no vzduchotechnické zařízení o celkovém odsávacím výkonu 350 ar
za hodinu, které zabezpečuje podtlakovou hermetizaci místnosti a od-
sávání zplodin radiolýzy vzduchu - ozónu a kysličníků dusíku.

Objekty určené k radiačnímu oaetření v ozařovnč budou rozmisťo-
vány ve dvou soustředěných kruzích, odpovídajících pro zadanou dáv-
ku 500 Gy ozařovacím dobám kolem 24 a 48 hodin. Během t é t o doby bu-
de souběžně prováděna preventivní chemická konzervace j i ž ozářených
předmětů. Za předpokladu dvou ozařovacích cyklů týdně a 40 pracov-
ních týdnů do roka č iní produktivita pracoviště asi 2000 předmětů
průměrných rozměrů (např. plast ik o výšce 60 cm) ročně, což odpo-
vídá očekávanému rozsahu poptávky v počátečních fázích provozu.
Předběžný odhad ceny ozáření č in í za uvedených předpokladů asi
200 KSs za jeden průměrný předmět a představuje nepochybně velmi
malou část nákladů na komplexní restaurování. Lze očekávat, že do-
sažená tlspora živé práce restaurátorů tyto náklady mnohonásobně vy-
váž í .

Závěr

Byla vyvinuta a do provozní real izace dovedena nová kombinované
radiační a chemické metoda ošetření dřevěných památkových předmětů,
napadených drevokazným hmyzem. Autoři doufají, že pravidelný pro-
voz budovaného konzervačního ozarovacího pracoviště potvrdí před-
pokládanou technickou i ekonomickou výhodnost použití té to metody
v Širším měřítku a bude sloužit jako stalý stimul k intenzivnější-
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mu vývoji Óalšlch příbuzných potenciálních aplikaci ionizujícího
záření v CsjR.
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STUDIUM VLIVU GAMA ZAfiENÍ NA POLYCHROMU

J.Sedláčková
Ústav jaderného výzkumu, Řež

Mnoho památkových uměleckých i užitkových dřevěných předmětů
je ohroženo zničením drevokazným hmyzem* Boj proti těmto škůdcům
klasickým způsobem je zdlouhavý a ne vždy úspěšný. Nadějnou a účin-
nou metodou, která umožňuje zničeni škůdců v celém dřevěném před-
mětu t je použiti ionizujícího zářeni* Zářeni o dávkách 250-500 Qy
bezpečně zničí dospělého brouka, Červotoče i tesařlka.

Se započetím provozu v konzervační ozařovně, která se buduje
ve Středočeském muzeu Roztoky ú Prahy, vyvstane jistě mnoho otá-
zek, zda zářeni gama nemá zhoubný účinek nejen na drevokazný hmyz,
ale i na povrchové úpravy památkových předmětů. Značná část dřevě-
ných předmětů, které přicházejí v úvahu pro radiační ošetřeni, je
totiž zdobena polychromil. Abychom mohli na tyto otázky odpovědět
a mohli tak dokázat, že s drevokazným škůdcem nebyla zničena i pa-
mátka, bylo třeba zvolit kriteria, která by byla průkazná a záro-
veň názorná. EQrlo proto zvoleno sledováni změn barevnosti a někte-
rých mechanických vlastnosti podkladové vrstvy polychromie.

Prvním problémem bylo ovšem, kde a jak získat pokusný materiál.
Získat totiž autentické památkové předměty, které by byly určeny
ke zničeni, není téměř možné. Siky pochopeni pracovníků Středočes-
kého muzea v Roztokách jsme získali několik fragmentů dřevěných
polychrómovaných předmětů. Byly to dvě stropní desky, jedna z Mar-
tinického paláce, druhá z Arcibiskupského paláce 7 Olomouci, dále
kus selské skříně a fragment zlaceného křidla anděla. Vzorků poří-
zených z těchto předmětů bylo využito ke sledováni změn barevnosti.
Jinak bylo nutné zhotovit vzorky modelové a to jak pro sledováni
změn barevnosti, tak i pro zkoušky mechanických vlastnosti*

Měřeni změn barevnosti se uskutečnilo ve spolupráci se státní
zkušebnou Výzkumného ústavu zvukové, obrazové a reprodukční techni-
ky. Vzorky původní i modelové polychromie byly zhotoveny zhruba
ve velikosti 3x3 cm a upevněny na terčíku z duralu, který byl sou-
části spektrofotometru. Vzorky byly proměřeny před ozářením a dále
ozařovány na dávky 500, 5 000 a 25 000 a 100 000 Qy. Po každém
ozářeni byly vzorky proměřeny na spektrofotometru. Byly vypočteny
souřadnice, jejichž pomocí se vyjadřuje vizuální vjem barevnosti
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a jako rozdíl tohoto vjemu bylo vypočteno .i e, které bylo v kaž-
dém případě vztaženo k souřadnicím vzorků neozářeného

A^' /u 0 - u ^ 2 + /v 0 - v t/
2

u a v , jsou souřadnice vypočtené podle normy flSN 01 1718 b. vzta-
žené k neozéřeným vzorkům,
u i a vi ^ a o u ^y*^* souřadnice vztažená ke vzorkům ozářeným. Tyto
souřadnice byly vypočteny pro smluvní bílé světlo C /odpovídá
světlu oT e přibližně 6 500 K, tedy odpovídá podmínkám denního
světla/. Rozdíly^ e aenší než 5.1O"3 znamená, Že vzorky se od sebe
neliší vjemem barvy. Pro praktické účely lze tolerovat ještě i hod-
noty menší než 10 *

U vzorků ozářených až na hodnoty 100 000 Qy nebyly pozorovány
rozdíly v barevnosti. Všechny naměřené hodnoty e byly nižší než
5.10"-*, což znamená, že ozáření neovlivnilo barevnost původních
ani nových polychromií.

Vliv gama záření na změny některých mechanických vlastností
nebylo možno vzhledem k nestejnorodosti charakteru plochy sledovat
na získaných původních vzorcích. Nedalo se pochopitelně ani před-
pokládat, že by bylo možno pro tyto účely získat zkušobní vzorky,
které by nebyly porušená a měly v celé ploše stejné vlastnosti.
Jediným.možným řešením byly vzorky modelové.

Dá se říci jednou z nejobávanějších změn, projevujících se od-
lupovaním, je změna přilnavosti křídová vrstvy k podkladu. Vzorky
určené k hodnocení změn přilnavosti v závislosti na dávkách byly
připraveny na dřevěných překližkách o rozměrech 10 z 30 cm, které
byly penetrovány sólem želatiny. Dále byl zhotoven nátěr křídové
vrstvy. Receptury složení podkladu polychromií byly převzaty od
autorů Slánského a Petra, kteří ji ve svých publikacích uvádějí.
Způsob přípravy musel být ovšem poněkud modifikován, vzhledem k ně-
kterým nepříjemným vlastnostem křídová hmoty.

Křídová hmota skládající se z plavené křídy smíchané se sólem
želatiny byla nanesena na překližku buä roztĺracím pravítkem nebo
v některých případech Štětcem a vybrouSena do stejná tlouätky. Za-
sychání křídové vrstvy probíhalo za standartizovaných podmínek.
Každý vzorek byl pak rozdělen na dvě části, z nichž jedna byla
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ozářena a druhá aloužilp jako neozářený standart. Vzorky tyly
ozářeny dávkami §00, 5 000, 25 000 a 100 000 Oy. Hodnocení přilna-
vosti bylo prováděno torsním odtrháváním, tj. měřením síly nutné
k odtrženi přilepeného tělíska a křídovou hmotou od podkladu. Pro
srovnáni bylo hodnoceni přilnavosti prováděno podle ČSN metodou
mřížkovou* Vyhodnocením výsledků u obou těchto metod bylo zjiště-
no, že aplikované dávky neměly pozorovatelný vliv na přilnavost*

Orientačně byly při některých aplikovaných dávkách měřeny i něk-
teré další změny mechanických vlastnosti křídové vrstvy. Byla to
např0 odolnost při hloubeni v Erichsenově přístroji, odolnost při
ohybu, odolnost při úderu. Při těchto zkouškách byla křídová vrstva
nanesena buď na hliníkový nebo nerezový plech*

Dá se říci, že tyto zkoušky mechanických vlastnosti, prováděné
ve spolupráci se státní zkušebnou Výzkumného vlatavu nátěrových hmot
prokázaly, Že dávky gama zářeni neměly nežádoucí vliv na mechanické
vlastnosti podkladové vrstvy polychromie*
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STABILIZACE PAMÁTKOVÝCH OBJEKTÔ ZE DŘEVA POMOCÍ
POLYJERIZOVATELNÍCH SLOUČENIN A POMOČÍ IONIZAČNÍHO ZÁŘENÍ

Miroslav Pešek
Ústav pro výzkum, výrobu a využiti radioisotopu - Praha

V souvislosti s pracemi v oblasti studia přípravy a vlastností
dřevoplastických látek pro průmyslové aplikace je možno řadu vý-
sledku využít i pro zpevňování a pro konzervaci různých památkových
objektů ze dřeva.

Pro zpevňování starých, eventuelně poškozených předmětů a objektů
ze dřeva, je možno použít celou řadu metod* 0 některých z nich bylo
již referováno podrobně dříve} je,možno napři citovat naôi přednáš-
ku na semináři věnovanému problémům konzervace a restaurování mu-
sejních sbírek v Liberci v srpnu 1974« Seminář tehdy pořádal Ústřed-
ní muzeologický kabinet a komise konzervátorů ve spolupráci se Seve-
ročeským muzeem v Liberci.

Přesto, že od roku 1974 uplynulo několik let, není nutno na obsa-
hu a na závorech tehdy uveřejněných nic podstatného měnit. Zopakuje-
me tedy pouze nejdůležitější závěry, které byly ověřeny i pozdějšími
pracemi.

Základní postup je následující. Dřevo, nebo jiný porézní materiál
se naimpregnuje bu3 pouhým máčením, nebo pomocí tlakově-vakuových
impregnačních postupů polymerizovatelnou směsi a tato se ve druhém
stupni v takto impregnovaných předmětech vytvrdl.

Pro impregnaci je možno používat celou řadu impregnačních směsí,
které obsahují polymerizovatelné sloučeniny. Nejlepší výsledky byly
dosaženy při použití impregnačních směsí na bázi nenasycených poly-
esterových pryskyřic. Kromě těchto je možno používat i napřo metyl-
metakrylát, předpolymery metylmetakrylátu a jiné polymerizovatelné
sloučeniny. Při použití monomerů s nízkým bodem varu může dojít při
vytvrzování, a to obzvláště pokud se vytvrzování provádí za zvýšené
teploty, k odpaření takovýchto monomerů jako např. metylmetakrylátu
z povrchových vrstev. Povrch takto stabilizovaných předmětů potom
není tak kvalitní jako při použití polymerizovatelných sloučenin
s vyšším bodem varu, např. při použití impregnačních směsí na bázi
nenasycených polyesterových pryskyřic a styrenu.
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K impregnačním směsím je možno rovněž přidávat různá botnadla
pro dřevo, hydrofilniho charakteru. Pomocí těchto impregnačních
systémů je možno aiee naroubovat polymerizovatelné sloučeniny
na dřevní hmotu ve větším rozsahu a lépe proimpregnovat dřevo, na
druhé straně ale dochází k nabotnání dřeva a ke změně tvaru, co2
je ve vôtšin« případů při stabilizování památkových předmětů a ob-
jektů nežádoucí.

Ze vfiech těchto důvodů se nám jeví pro stabilizaci památkových
objektů y současných podmínkách jako nejvhodnější použití impregnač-
ních směsí na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic a styrenu,
např. impregnační směsi obsahující CHS Polyester 115, ve kterém
byl za účelem snížení viskozity zvýSen obsah styrenu na 60 hmot.%.
Je možno rovněž přidat akrylonitril např. pro zvýBení odolnosti
takto stabilizovaných předmětů vůči působení mikroorganizmů, hub,
plísní apod«, nebo přidat jiné prostředky jeStě víee zvyšující odol-
nost takto stabilizovaných předmětů ze dřeva* Je výhodné, když se
viskozita impregnační směsi pohybuje kolem 20 až 40 mPa.s.

K vytvrzování vpravené impregnační směsi je mořno použít celou
řadu postupů využívajících jak chemická iniciační systémy, tak
ionizující záření, tak kombinované postupy. Z několika důvodů
je ale výhodnější použití ionizačního záření právě u stabilizace
památkových objektů. PředevSím je možno pomocí expozičního příkonu
regulovat průběh vytvrzovacího procesu, vytvrzování je možno vést
tak, Se nedojde k výraznému růstu teploty a nedochází proto k vy-
tékání impregnační směsi, k tvorbě nálitků a ke znehodnocování po-
vrchu (ji 2J.

Při vytvrzování pomoci chemických iniciátorů polymerace nelze
u běžných vytvrzovacích směsí a u běžných chemických iniciačních
aoustav provádět vytvrzování bez nárůstu teploty. Zvláště tyto pro-
blémy narůstají při stabilizování větších předmětů a to hlavně tam,
kde je do dřeva vpraveno větši množství impregnační směsi* Teplota
v tomto případě může vzrůst i na I50°C, eventuelně výSe* V těchto
případech potom hrozí i destrukce takto stabilizovaných předmětů*

Pomocí ionizačního záření je možno tyto problémy eliminovats

Není potřeba snad zdůrazňovat, že jednak působením impregnační cit
směsi, jednak ozářením dávkami kolen 20 fcQy dojde ke zničení přítom-
ného hmyzu, mikroorganizmů, event* plísní.

Po vytvrsení vpravené impregnační směsi dojde ke zvýšeni tvr-
dosti, ke snížení nasá£avosti a navlhavosti, ke zvýšení rozměrové
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stability a ke zlepšení dalSíeh fyzikálně mechanických vlastností
[3»4} • Jistou nevýhodou, zvláště při úpravě napadených dřevěných
předmětu je to, Se tyto ve většině případů tmavnou a ze se zvyšuje
jejich měrná hmotnost.

Dobře je možno proimpregnovat a stabilizovat dřevo měkkých list**
natých stromů /je možno jmenovat topol, břízu, lípu, olši a další/,
nebo i dřevo některých tvrdých listnatých stromů /je možno jmenovat
buk nebo habr/, je možno proimpregnovat i smrkové nebo borové dřevo,
nelze ale proimpregnovat dub. Pokud je ale dubové dřevo již napadené,
je možno jej pomocí popsaného postupu zpevnit.

Nebudu dále rozebírat detaily, při zájmu o postupy využívající
ionizující záření bychom podali bližší informace, upozorňuji ale
na to, že takto je možno upravovat i jiné porézní materiály.
, . V úvodu jsem se zmínil o tom, že většina těchto postupů byla
popsána již v roce 1974, event, dříve. Přesto se ale od té doby změ-
nilo jedno podstatné a sice ozařovací možnosti. Zatímco jsme v roce
1974 mohli provádět ozařování v republice prakticky pouze na jednom
zdroji, který byl použitelný pro práce tohoto druhu a to jenom pro
některé ozařováni, v dnešní době jenom v Ústavu pro výzkum, výrobu
a využití radioisotopů budeme mít k dispozici nejméně dva zdroje
záření, kde bude možno ozařovat při různých expozičních příkonech
předměty až do objemu kolem 1 wr. Již nyní v současné době jsme
achopni zajišťovat podobná ozařování. Těšíme se proto na spolupráci
s odborníky památkáři a to nejenom při spolupráci při stabilizaci
památkových předmětů, ale i při ničení škůdců v napadeném dřevě
a při podobných pracích. V příštím roce se náš ústav bude stěhovat
do nových objektů, kde budou podstatně lepší prostorové možnosti
a bude proto možno i z těchto důvodů provádět práce, které jsme do-
sud realizovat nemohli, nebo jejichž provádění bylo velmi obtížné.
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