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1  ÚVOD 

Cílem této práce je prozkoumat bariérové vlastnosti dvou typů moderních 

povrchových úprav – tenkých vrstev parylenu C a SiOx – a jejich kombinací, 

naměřená data a získané znalosti pak aplikovat v oblasti konzervování 

archeologických předmětů, pro které mají vybrané povrchové úpravy výborné 

předpoklady, ověřené v mnoha jiným oblastech. Porovnání těchto ochranných 

vrstev s tradičními konzervátorskými postupy ověří, zda by bylo možné užití 

těchto nových vrstev v konzervátorství. 

Stav v konzervátorství je neudržitelný. Každý rok je nalezeno značné 

množství historických předmětů. Po vyzvednutí z místa nálezu musí tyto 

předměty čelit vlivům prostředí a podmínkám odlišným od těch, v kterých byly 

uloženy. Předměty se proto musí co nejdříve zakonzervovat. Bohužel současné 

kapacity archeologů a konzervátorů nestačí na příliv nově nalezených předmětů a 

spousta cenných historických kusů pomalu podléhá degradaci či korozi ve 

skladech, čekaje na ošetření. Problém by mohla vyřešit nebo alespoň zmírnit 

implementace nových metod, šetřících čas i lidské zdroje. Dizertační práce 

nabízí alternativy k tradičním konzervátorským technikám a porovnává je s nimi. 

Dizertační práce je členěna na 6 částí: Současný stav řešené problematiky, 

Tenké vrstvy, Parylen, Organokřemičitanové vrstvy, Tenké vrstvy pro použití 

v archeologii, Závěr. První dvě kapitoly popisují současný stav v konzervátorství 

a v oblasti přípravy a charakterizace tenkých vrstev. Detailněji jsou popsány 

metody používané pro vypracování dizertační práce. Kapitoly Parylen a Organo-

křemičitanové vrstvy pojednávají o daných tenkých vrstvách. Vždy je stručně 

nastíněn vývoj od objevení po současnost a popsána aktuálně využívaná 

technologie přípravy. Následuje vlastní experiment s popisem depoziční 

aparatury a procesu a charakterizace vrstev po depozici. Toto řazení bylo 

zvoleno tak, aby co nejvíce informací o daném typu vrstvy bylo pohromadě a 

vytvořilo tak úplný obraz ovlastnostech charakterizovaných vrstev. V 5. kapitole 

jsou pak tyto výsledky srovnávány se standardními konzervátorskými vrstvami. 

Při srovnávání jsou zohledňovány konzervátorské požadavky na ochranné 

vrstvy. 

Použití tenkých vrstev v konzervátorství není zcela ojedinělé. Kupříkladu 

právě parylen byl použit pro konzervaci papírových pozůstatků a dokumentů 

vyzvednutých z vraku Titanicu a židovských biblí z období 2. světové války [1]. 

Společnost Specialty Coating Systems byla přizvána k jejich konzervace na 

základě zkušeností s elektrotechnického průmyslu, kde parylen slouží 

k zapouzdření integrovaných obvodů [2]. Kromě dalších aplikací v 

mikroelektronice [3] našel parylen uplatnění take v automobilovém průmyslu [4] 

a ve zdravotnictví [5][6]. 

Parylen je obchodní označení pro poly-para-xylylen a jeho deriváty. Námi 

testovaný chlorovaný derivát Parylen C vyniká mezi ostatními svými 

bariérovými vlastnostmi a mimo jiné i biokompatibilitou, díky které se používá v 
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lékařství [7][8].  

Všechny deriváty tvoří bezbarvé až bílé povlaky (dle tloušťky vrstvy) bez děr 

a defektů. Kompaktní vrstva parylenu zakrývá téměř ve stejné tloušťce i rohy 

a výstupky na substrátu, deponuje se i v těžko přístupných místech: byla 

nadeponována vrstva parylenu C o tloušťce 1-2,5 μm do mikrokanálu o délce 

4 mm a průměru pouze 200 μm [9]. Bariérové vlastnosti těchto vrstev jsou velmi 

dobré. Vrstvy jsou chemicky odolné a stabilní. Parylenové tenké vrstvy ovšem 

vykazují poměrně nízkou adhezi k substrátu, což limituje jeho použití 

v povlakování zejména anorganických substrátů. Tato zdánlivě negativní 

vlastnost nachází využití v mikroelektronice při přenosu tištěných kovových 

struktur [10]. Zlepšení adheze lze dosáhnout pomocí speciálních činidel (např. 

silanových), aktivací povrchu substrátu plazmovým výbojem nebo jinou 

implementací plazmatu do přípravy parylenové vrstvy [11]. 

Organokřemičitanové vrstvy připravované v plazmatu se v konzervátorství 

zatím nepoužívají. Jejich bariérové vlastnosti jsou však výborné. Vrstvy na bázi 

hexamethyldisiloxanu a tetraethoxysilanu našly zatím uplatnění v 

polovodičovém průmyslu, coby vrstvy podobné oxidu křemičitému, a v 

povlakování PET lahví pro zvýšení nepropustnosti stěny lahví pro oxid uhličitý 

[12]. Dobře se vážou na sklo, což umožňuje křemík zabudovaný do struktury 

tenké vrstvy. Organokřemičitany tak lze využívat nejen k potahování skleněných 

substrátů [13], ale i jako promotory adheze formou mezivrstvy. 

Organokřemičitanové vrstvy vykazují také výbornou chemickou stabilitu. 

Odolávají kyselinám i hydroxidům, nereagují s většinou organických 

rozpouštědel. Teplotní stabilita těchto tenkých vrstev je natolik vysoká, že byly 

zkoumány možnosti povlakování organokřemičitanovými vrstvami za účelem 

snížení hořlavosti a termální degradability substrátů [14]. 

Vrstvy parylenu C a vrstvy na bázi organokřemičitanů byly srovnávány 

s tradičními konzervátorskými povlaky. Zaměřili jsme se na antikorozní ochranu 

železných předmětů. Pro krátkodobou ochranu se využívají oleje a vosky [15], 

nicméně takovýto typ povrchové úpravy je třeba pravidelně obnovovat a není 

tedy vhodný pro přeměty uložené v muzeu či v depozitáři. Vybrány byly proto 

vrstvy, schopné ochránit ošetřený předmět v dlouhém časovém horizontu. 

Tanátování se řadí mezi konverzní povrchové úpravy. Tanin reaguje 

s korozními produkty a tvoří tanát železa. Tímto způsobem se docílí stabilizace 

povrchu ošetřovaného předmětu. [16] 

Na tanát se obvykle aplikuje vrstva akrylátového laku Paraloidu B72. Paraloid 

B72 je chemicky stabilní a výborně chrání ošetřený předmět proti iniciátorům 

koroze z okolního prostředí. 

Finální vrstvou bývá vosk, ať už včelí, nebo mikrokrystalický. Vosk dodá 

povrchu předmětu hydrofobní vlastnosti a matný vzhled. 

Tanát, Paraloid B72 a mikrokrystalický vosk jsme zvolili pro srovnání jako 

typické zástupce konzervátorských povlaků pro železné archeologické předměty. 
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2  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Práce si klade za cíl otestovat bariérové vlastnosti vybraných vrstev a jejich 

vzájemné kombinace a porovnat testované vrstvy s povlaky užívanými v konzer-

vátorství. 

Testované vrstvy jsou určeny pro kovové substráty. Ochranou kovových 

substrátů se zabývá automobilový a elektrotechnický průmysl, ale také 

archeologové a konzervátoři. Při studiu dokumentací jsme zjistili, že podmínky, 

které si konzervátoři kladou, jsou na rozdíl od jiných odvětví velmi přísné, a 

proto jsme je zvolili jako kritérium kvality pro naše experimenty. 

Podmínky pro ochranné vrstvy archeologických nálezů říkají, že takovéto 

vrstvy musejí předmět ochránit proti atmosférickým vlivům po dlouhou dobu, 

musejí být stabilní, transparentní, nesmějí měnit optický vzhled předmětu a 

musejí být odstranitelné jednoduchým technologickým postupem bez poškození 

ošetřeného předmětu. Zároveň proces jejich nanášení nesmí předmět nijak 

poškodit. Zde jsme narazili zejména na teplotní omezení: na železných 

substrátech může docházet k metalografickým změnám při teplotě nad 140 °C. 

Po rozsáhlé rešerši byly vybrány 2 vhodné vrstvy: parylen C a organo-

křemičitanová vrstva na bázi hexamethyldisiloxanu. 

Parylen C se již komerčně používá k zapouzdření integrovaných obvodů, kde 

vyniknou jeho dielektrické a bariérové vlastnosti. Zejména bariérové vlastnosti, 

které má lepší než ostatní deriváty parylenu, byly hlavní motivací k volbě tohoto 

typu tenké vrstvy. Známá je rovněž jeho špatná adheze ke kovům, čehož jsme se 

rozhodli využít při případném odstraňování parylenu z kovových substrátů. 

Všechny tyto vlastnosti spolu s biokompatibilitou a chemickou stabilitou 

vyhovují konzervátorským požadavkům.  

Pro depozice organokřemičitanových vrstev (SiOx) byl vybrán prekurzor 

hexamethyldisiloxan (HMDSO). Odborné články hovoří jak o jeho výborných 

bariérových vlastnostech (v kombinaci s jinými substráty), tak o dalších 

důležitých aspektech, jako je chemická stabilita připravených vrstev, jejich 

transparentnost a dielektrické vlastnosti. To vše splňuje kritéria stanovená na 

začátku celé práce. 

Uvedené vrstvy byly deponovány na modelové substráty a následně charak-

terizovány. Pro potřeby jednotlivých testů bylo zvoleno několik typů substrátů, 

splňujících specifické podmínky charakterizačních metod: křemík, ocel, sklo, 

polypropylénová fólie. 

Kovové vzorky byly destičky 50×50×1 mm. Jako výchozí materiál pro 

železné vzorky byla po konzultaci s archeology a konzervátory zvolena 

nelegovaná ocel válcovaná za studena dle normy ČSN 426315 o jakosti 

11321.21. V jednom rohu vzorku byla vždy vyvrtána dírka pro jeho uchycení. 

Před první depozicí bylo nutné železné vzorky zbavit koroze. Vzorky byly dle 

normy ČSN ISO 8407 [17] po dobu 2 hodin ponořeny v 18% roztoku kyseliny 

chlorovodíkové s rozpuštěným urotropinem (0,25 g/100 ml). Urotropin 
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(hexamethylentetramin) zde působil jako inhibitor koroze [18]. Po odbourání 

koroze byly vzorky okamžitě opláchnuty destilovanou vodou a ethanolem a 

vysušeny tlakovým vzduchem. Takto připravené vzorky byly vloženy do 

reaktoru, kde na ně byla bez zbytečné prodlevy nanesena tenká vrstva. 

Ostatní vzorky již nevyžadovaly tak složitou předúpravu. Skleněné vzorky 

(podložní sklo o rozměrech 75×25×1 mm) a polypropylénová fólii 

(100×100×0,1 mm) byly opláchnuty ethanolem a vysušeny tlakovým vzduchem. 

Leštěný křemíkový substrát o velikosti 10×10×0,6 mm (SUMCO corp. C126-

001) byl čistý již z výroby. 

 

2.1 DEPOZICE PARYLENU C A DEPOZIČNÍ APARATURA 

Depozice probíhaly metodou CVD standardním Gorhamovým procesem. Jako 

prekurzor pro všechny depozice parylenu sloužil dichloro-[2,2]-p-cyklofan 

čistoty 99,5 %, tedy prekurzor parylenu C. Prekurzor byl odpařen při teplotách 

135-175°C, v další části aparatury se při teplotě 690 °C rozložil na monomerní 

jednotky a při teplotě 25 °C vytvořil tenkou vrstvu na povrchu substrátu. 

Na část vzorků byla tenká vrstva parylenu C nadeponována na externím 

pracovišti: v laboratoři Centra SIX na Fakultě elektrotechniky a komunikačních 

technologií Vysokého učení technického v Brně. Laboratoř disponuje přístrojem 

SCSLabcoater pro depozici parylenu od společnosti Specialty Coating Systems. 

Přístroj využívá standardního Gorhamova procesu: teplota vypařování dimeru  

 

Obr. 1: Aparatura pro depozice parylenu. 

1) Vypařovací komora; 2) Pyrolytická komora; 3) Depoziční komora; 4) Manometr; 

5) Zavzdušňovací ventil; 6) Hlavní čerpací ventil; 7) Vedlejší čerpací ventil; 8) Vymrazovací 

nádoba; 9) Rotační olejová vývěva. 
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175 °C; teplota pyrolýzy 690 °C; teplota v depoziční komoře 25 °C; tlak 

v depoziční komoře 13-19 Pa.  

Naše laboratoř disponuje obdobným přístrojem vlastní konstrukce. Na větší 

část vzorků byla vrstva parylenu nanášena v domovské laboratoři. Náš přístroj 

rovněž využívá Gorhamova procesu s podobnými podmínkami jako 

SCSLabcoater. Schéma experimentální depoziční aparatury je zobrazeno na Obr. 

1. Aparatura je zhotovena z nerezové oceli. Centrální trubice, vystavovaná 

vysokým teplotám, je vyrobena ze speciální nerez oceli určené pro 

vysokoteplotní aplikace. Vypařovací komora a potrubí pod depoziční komorou 

jsou vyhřívány topnými kabely. Potrubí pod komorou je konstantně vyhříváno na 

teplotu 200 °C, aby nedocházelo k depozici parylenu v potrubí, ale přednostně 

v depoziční komoře. Pyrolytickou trubici vyhřívá keramická pec na bázi 

odporového ohřevu. Pec je schopná dosáhnout teploty až 1100 °C. Depoziční 

komora je vybavena stolkem pro vzorky a závěsným systémem pro jejich 

alternativní uchycení. Tlak je měřen kapacitní tlakovou měrkou vyhřívanou na 

200 °C. Aparatura je čerpána rotační olejovou vývěvou. Před ni je ještě 

předřazena vymrazovací nádoba plněná kapalným dusíkem, aby během depozice 

nedošlo k poškození vývěvy. 

Základní nastavení naší experimentální aparatury se téměř neliší od přístroje 

SCSLabcoater. Pyrolytická komora je vyhřívána na 690 °C. Vrstva je na vzorky 

deponována za laboratorní teploty. Tlak během depozice se pohybuje rozmezí 

12-20 Pa. Jediný rozdíl je v zahřívání vypařovací komory. SCSLabcoater spouští 

zahřívání dimeru nastavené trvale na 175 °C, když tlak v depoziční komoře 

klesne pod 14 Pa. Zahřívání pak vypíná, když tlak překročí hranici 18 Pa. Naše 

aparatura zvyšuje vypařovací teplotu plynule od 135 °C po konečných 175 °C 

v průběhu celé depozice. Nižší počáteční vypařovací teplota by neměla být na 

závadu, dimer parylenu C totiž začíná sublimovat při tlaku do 20 Pa už při 

teplotě 120 °C. Díky průběžnému ohřevu vypařovací komory je tak zaručena 

plynulost celého procesu.  

Depozice s přístrojem SCSLabcoater je plně automatizovaná. Stačí vložit 

vzorky a navážku a zbytek procesu je již řízen nastaveným programem. Naše 

experimentální zařízení pro depozice parylenu vyžaduje obsluhu. 

Byly připraveny vrstvy o různých tloušťkách. Ostatní parametry depozice 

zůstaly neměnné, aby byla co nejvíce zachována kompaktnost a uniformita 

nanesené vrstvy. Předchozí výzkum ukázal, že změna jiných parametrů (např. 

teploty či tlaku) může mít za následek nerovnoměrně tlusté vrstvy nebo 

nedokonalý pyrolytický rozklad prekurzoru, způsobující bělání výsledné vrstvy a 

zhoršení jejích vlastností. 

 

2.2 DEPOZICE HMDSO A DEPOZIČNÍ APARATURA PRO PECVD 

Depozice organokřemičitanových vrstev byly prováděny metodou plazmatem 

iniciované chemické depozice z plynné fáze PECVD ve skleněné aparatuře tvaru 

zvonu. Schéma aparatury je zobrazeno na Obr. 2. Aparatura využívá kapacitně 
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vázané plazma s radiofrekvenčním buzením. RF zdroj o frekvenci 13,56 MHz 

může disponovat výkonem až 500 W. Výboj je udržován mezi dvěma planárními 

kruhovými elektrodami (o průměru 13 cm) v horizontální konfiguraci. 

Vzdálenost elektrod je 7 cm. Vzorky jsou přichycovány k horní, napájené 

elektrodě. Během depozice bylo této na elektrodě měřeno záporné předpětí 

generované plazmatem (Self-BIAS). Přívod plynu je přiváděn přírubou ve dnu 

reaktoru. Kapalný prekurzor se nachází ve vyhřívaném termostatu. Prekurzor je 

zahříváním převeden do plynného stavu a před vstupem do reaktoru se smísí 

s kyslíkem v požadovaném poměru. Výstup plynu z reaktoru je umístěn rovněž 

ve dně zvonové nádoby. Aparatura je odsávána dvoustupňovým vakuovým 

systémem, skládajícím se z rotační olejové vývěvy a turbomolekulární vývěvy. 

Měření tlaku zajišťují Penningův a kapacitní manometr. Tloušťka je během 

depozice měřena křemenným krystalovým oscilátorem, umístěným na úrovni 

elektrod. Optický kabel pro měření optických emisních spekter je připojen přes 

přírubu v boční stěně reaktoru. Naměřená data jsou zpracována počítačem. 

Všechny depozice byly prováděny za nízkého tlaku. V rámci hledání 

optimálních vlastností deponované vrstvy se v každé sérii depozic vždy jeden 

parametr měnil a ostatní zůstaly konstantní. Testovali jsme vliv dodaného 

výkonu do plazmatu, složení reakční směsi a tloušťku vrstev. 

 

 

Obr. 2 : Aparatura pro procesy využívající kapacitně vázané plazma s RF buzením. 

1) přizpůsobovací člen; 2) RF generátor; 3) reaktor; 4) krystalový měřič tloušťky; 5) vstup 

plynu do reaktoru; 6) hmotnostní průtokoměr; 7) láhev s kyslíkem; 8) zásobník s prekurzorem; 

9) výstup plynu z reaktoru; 10) kulový ventil; 11) rotační olejová vývěva; 12) deskový ventil; 

13) turbomolekulární vývěva; 14) rotační olejová vývěva; 15) křemenné okénko; 16) optické 

vlákno; 17) optický emisní spektrometr; 18) počítač. 
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3  VYBRANÉ VÝSLEDKY DIZERTAČNÍ PRÁCE 

Stěžejní část experimentů zahrnovala srovnávání standardních 

konzervátorských vrstev – tanátové vrstvy, akrylového laku Paraloid B 72 a 

mikrokrystalického vosku Revax 30 – s nově zkoumanými vrstvami parylenu C 

a SiOx na bázi hexamethyldisiloxanu. Srovnávání předcházely experimenty pro 

vyladění depozičního procesu a nastavení aparatur tak, aby produkované vrstvy 

měly co nejlepší bariérové vlastnosti. 

U parylenu C měla na bariérové vlastnosti největší vliv tloušťka deponované 

vrstvy. Nejlepších výsledků dosáhly vrstvy o tloušťce 5 μm. 

U vrstev SiOx jsme testovali vliv dodaného výkonu do plazmatu, složení 

reakční směsi a tloušťku vrstev. Pro srovnání se standardními konzervátorskými 

vrstvami byly pak dále deponovány pouze vrstvy o tloušťce 40 μm s parametry 

depozičního procesu: dodaný výkon 50 W, obsah kyslíku v reakční směsi 

HMDSO/O2 92 %, celkový průtok 10 sccm. 

Vrstvy s nejlepšími bariérovými vlastnostmi byly spolu s tradičními 

konzervátorskými vrstvami následně chrakterizovány metodami, které prověřily 

splnění konzervátorských podmínek pro ošetření archeologických nálezů. 

 

3.1.1 Korozní testy 

Základní metodou charakterizace ochrany archeologických předmětů je pro 

konzervátory korozní zkouška. Jedná se o test zrychleného stárnutí vlivem 

několika činitelů, významně přispívajících ke vzniku koroze. Pro naši aplikaci 

byl vybrán cyklický korozní test se solnou mlhou. Sůl (konkrétně NaCl) zde 

funguje jako primární iniciátor koroze. K urychlení stárnutí testovaných vzorků 

rovněž přispívají změny teploty a vlhkosti prostředí. Tento typ testu patří 

k nejnáročnějším korozním testům vůbec. 

Všechny vzorky podstupovaly korozní testy v komoře Ascot CC 450ip. Na 

vzorky byl rozprašován roztok NaCl o koncentraci 50 g·l-1 za teploty 35 °C a 

100% vlhkosti. Testovány byly všechny vrstvy jak samostatně, tak vzájemně 

kombinované. 

Byly testovány vrstvy současně využívané v archeologii. Tanátovaný vzorek 

vykazoval první známky bodové koroze po jedné hodině (Obr. 3). Identifikaci 

postupující koroze bránila barva tanátové vrstvy, která většinu začínající koroze 

skryla. Od 6 hodin jsou při detailním zkoumání fotografií patrné ostrůvky 

koroze. Větší zkorodovanou plochu je možno lépe pozorovat po 10 hodinách 

testu. 

U Paraloidu B72 se bodová koroze objevila také po 1 hodině. Po 3 hodinách 

již vzorek korodoval přibližně v polovině plochy. Paraloid B72 byl na kovový 

substrát nanášen štětcem stejným postupem, jaký je využívaný k ošetření 

archeologických nálezů v Technickém muzeu v Brně. Jak můžeme vidět na Obr. 

4, nanášení štětcem není homogenní a každá polovina vzorku je ochráněna jinou 

měrou. Toto je další úskalí manuálního procesu konzervace archeologických 
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nálezů. Pro správné ošetření předmětů je třeba důslednost a pečlivost, ne vždy 

jsou tyto podmínky dodrženy. 

0 h 1 h 3 h 6 h 

    

Obr. 3: Výsledky korozních testů - tanát 

0 h 1 h 3 h 6 h 

    

Obr. 4: Výsledky korozních testů - Paraloid B72 

0 h 1 h 3 h 6 h 

     

Obr. 5: Výsledky korozních testů - mikrokrystalický vosk 

0 h 1 h 3 h 6 h 

     

Obr. 6: Výsledky korozních testů - Paraloid B72 + mikrokrystalický vosk 
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10 h 30 h 100 h 200 h 

    

Obr. 7: Výsledky korozních testů - tanát + Paraloid B72 + mikrokrystalický vosk 

10 h 30 h 100 h 200 h 

    

Obr. 8: Výsledky korozních testů - Parylen C 5 µm 

 
Tloušťka parylenové vrstvy 
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Obr. 9: Výsledky korozních testů pro různé tloušťky parylenové vrstvy. 

0 h 1 h 3 h 6 h 

    

Obr. 10: Výsledky korozních testů - vrstva SiOx 40 nm 
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 1× parylen C+SiOx 2× parylen C+SiOx 3× parylen C+SiOx 

0 hod 

   

1 hod 

   

Obr. 11: Výsledky korozních testů multivrstev SiOx a parylenu C 

Na lépe ošetřené části se koroze objevila až po 3 hodinách. Samotný 

mikrokrystalický vosk měl o něco horší výsledky než Paraloid B72. Koroze se 

objevila již po první hodině testu (Obr. 5), ale její míra odpovídá 3 hodinám 

u Paraloidu B72. 

Kombinací Paraloidu B72 a mikrokrystalického vosku jsme dosáhli zlepšení 

antikorozních vlastností celkové povrchové úpravy. První známky koroze byly 

sice identifikovatelné po 1 hodině testu (Obr. 6), ale stav po 6 hodinách odpovídá 

vzorku se samotným Paraloidem po 3 hodinách. 

Nově zkoumané vrstvy měly navzájem velmi odlišné výsledky. Vrstva 

parylenu C o tloušťce 5 µm odolávala korozi velmi dlouho (viz Obr. 8). Po 30 

hodinách byla sice pozorována bodová koroze, ale ta se po dlouhou dobu testu 

nešířila dál. Pravděpodobně šlo o nerovnost nebo nečistotu na povrchu vzorku, 

která nebyla parylenovou vrstvou dostatečně překryta. Až po 200 h se začalo 

objevovat více ohnisek bodové koroze počínající korozi v celé ploše. Stav po 

400 h odpovídá vzorku s tanátem, Paraloidem B72 a mikrokrystalickým voskem 

po 100 h. Tenčí vrstvy parylenu C poskytovaly horší antikorozní ochranu než 

parylenové vrstva o tloušťce 5 μm (viz Obr. 9). 

Naproti tomu druhá nově testovaná vrstva SiOx o tloušťce 40 nm nebyla příliš 

úspěšná. Po 1 hodině bylo zkorodováno přibližně 80 % plochy vzorku (Obr. 10). 

Tento případ téměř odpovídá neošetřenému referenčnímu vzorku. Příčinou 

takových výsledků je pravděpodobně dobrá adheze vrstvy SiOx k parylenu a 

rozdílná teplotní roztažnost vrstev SiOx a železného substrátu. Během depozice 

dosahuje teplota 80-100 °C. Když substrát chladne po depozici, rozdílná tepelná 

roztažnost způsobuje praskání vrstev SiOx a s nimi i vrstev parylenu C. Vliv typu 
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substrátu byl potvrzen dalšími testy, které na jiném typu substrátu prokázaly 

dobré bariérové vlastnosti sendvičových vrstev. 

U kombinace parylenu C s vrstvou SiOx jsme očekávali zlepšení oproti 

samostatné parylenové vrstvě. Výsledek byl naprosto obrácený. Všechny vzorky 

zkorodovaly již během první hodiny, během 3 hodin pokryla koroze povrch 

vzorků kompletně (viz Obr. 11). 

Kromě jednoduché kombinace nás zajímala i možnost sendvičové struktury 

povrchové úpravy substrátů, tzn. vrstvení tenkých vrstev na sebe. Základní 

předpoklad byl, že by látka pronikající multivrstvou (plyn, sůl, vlhkost) zaplnila 

póry v některé z prostředních vrstev a ucpáním pórů by se ještě více snížila 

rychlost difúze skrz multivrstvu na substrát. Otestovali jsme kombinace vrstev, 

které uvádí Tabulka 1. 

Tabulka 1: Multivrstvy parylenu C a SiOx 

1× parylen C+SiOx 2× parylen C+SiOx 3× parylen C+SiOx 

struktura 

vrstvy 

toušťka vrstvy struktura 

vrstvy 

toušťka vrstvy struktura 

vrstvy 

toušťka vrstvy 

zamýšlená skutečná zamýšlená skutečná zamýšlená skutečná 

SiOx 

Parylen C 

Substrát 

0,040 μm 

5 μm 

 

0,035 μm 

0,955 μm 

 

SiOx  

Parylen C  

SiOx  

Parylen C  

Substrát 

0,040 μm 

2,5 μm 

0,040 μm 

2,5 μm 

 

0,034 μm 

0,529 μm 

0,043 μm 

0,536 μm 

 

SiOx  

Parylen C  

SiOx  

Parylen C  

SiOx  

Parylen C 

Substrát 

0,040 μm 

1,7 μm 

0,040 μm 

1,7 μm 

0,040 μm 

1,7 μm 

 

0,048 μm 

0,364 μm 

0,030 μm 

0,242 μm 

0,035 μm 

0,317 μm 

 

 

Při tvorbě multivrstev se vždy začínalo depozicí vrstvy parylenu C. Účelem 

experimentu bylo porovnat multivrstvy o přibližně stejné výsledné tloušťce. Jak 

po depozicích ukázala následná měření tloušťky, výsledné multivrstvy byly 

tenčí, než bylo zamýšleno. S tím korespondují i výsledky korozních testů na Obr. 

11. Všechny typy nových multivrstev korodovaly stejně jako neošetřený 

referenční vzorek, tudíž ani jeden typ neposkytoval jakoukoliv ochranu proti 

korozi. Vrstvy byly díky své malé tloušťce nekompaktní, s množstvím 

nezadeponovaných míst, která byla korozí okamžitě napadena. Experiment 

nebylo možné zopakovat s tlustšími vrstvami. Na depoziční aparatuře vznikla 

závažná závada, která vyřadila aparaturu z provozu. 

Nejlepší antikorozní ochranu z výše uvedených vrstev tedy poskytuje parylen 

C o tloušťce alespoň 5 µm. Při menší tloušťce není možno zaručit kompaktnost 

vrstvy a tím i vyhovující bariérové vlastnosti. 
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3.1.2 Rychlost prostupu kyslíku 

Jinou metodou pro stanovení bariérových vlastností je měření propustnosti 

kyslíku. Metoda vypovídá o průniku plynných látek ochrannou vrstvou. Pro 

kovové substráty jsou kritickými plyny kyslík a vodní pára. 

Všechny vrstvy byl měřeny na polypropylénovém substrátu (PP). Standardně 

užívané vrstvy nebylo možno změřit. Tanátová vrstva se na povrchu 

polypropylénu nevytvoří, protože potřebuje jako substrát železo. Paraloid B72 

sice PP substrát potáhne tenkou vrstvou, ovšem v Paraloidu je obsažen i toluen, 

který rozpouští polypropylén. To změní povrchovou strukturu substrátu a může 

významně ovlivnit měření. Přesto jsme se pokusili vrstvu Paraloidu na PP 

nanést. Po zaschnutí se vzorek zdeformoval, tudíž nebylo možno OTR změřit. 

Mikrokrystalický vosk se nám nepodařilo kvůli nízké adhezi na PP nanést tak, 

aby vosk na substrátu držel. Měření na jiných substrátech jsme vzali v úvahu, 

avšak nenalezli jsme žádný jiný vhodný substrát pro standardně užívané vrstvy. 

Měření tedy proběhla pouze pro nově zkoumané vrstvy. 

U parylenu C bylo testováno několik tlouštěk vrstev, nejvíce kyslíku odolával 

vrstva o tloušťce 5 μm (viz Obr. 12). Pro vrstvy SiOx bylo provedeno několik 

sérií měření za účelem optimalizace depozičního procesu. V každé sérii se měnil 

pouze jeden parameter. Dle výsledků (na Obr. 13) měla nejlepší bariérové 

vlastnosti vrstva o tloušťce 40 nm, připravená při dodaném výkonu 50 W a 92 % 

kyslíku v reakční směsi HMDSO/O2. Byla pozorována parabolická závislost 

difúzního toku a difúzního koeficientu na obsahu kyslíku v reakční směsi v 

rozmezí 82-95 %. 

Výsledky měření multivrstev parylenu C a SiOx jsou zobrazeny na Obr. 14. 

Informace ohledně tloušťky vrstev doplňuje Tabulka 1. Samotný parylen C 

o tloušťce 5 μm vykazoval OTR v rozpětí 121-210 (cm3.m-2.atm-1.den-1). Obdob-

né rozpětí hodnot jsme pozorovali také u ostatních měřených vrstev. Rozptyl 

měření byl způsoben zejména kvalitou substrátu, která se liší i v rámci jednoho 

archu fólie a je daná technologií výroby polypropylénu. Nejlepší výsledky 

vykazovala multivrstva složená ze dvou vrstev parylenu C a dvou vrstev SiOx.  

 

Obr. 12: Rychlost prostupu kyslíku v závislosti na tloušťce parylenové vrstvy. 
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Obr. 13 : Výsledky měření OTR pro různé parametry depozičního procesu SiOx vrstev. 

 

Obr. 14: Rychlost prostupu kyslíku multivrstev parylenu C a SiOx. 

Výsledky samostatné vrstvy SiOx zde nejsou uvedeny, protože měření byla 

prováděna na substrátu o jiné tloušťce a kvalitě. Pravděpodobná hodnota OTR 

pro SiOx vrstvy na tomto substrátu by byla okolo 300 cm3.m-2.atm-1.den-1. 
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3.1.3 Kolorimetrie 

Dalším srovnávaným parametrem byla změna barvy předmětu po nanesení 

ochranných vrstev. Jednou ze základních konzervátorských podmínek je, že 

ochranná vrstva nesmí měnit optický vzhled předmětu. Změna optického 

vzhledu, tedy barvy, byla stanovována kolorimetricky pomocí přístroje Gretag 

McBeth Eye One. Jako substrát sloužila podložní sklíčka, na která byly 

nadeponovány jednotlivé vrstvy. Kolorimetr pak zaznamenal barvu vrstvy na 

substrátu pod definovaným osvětlením. (D50, 2°pozorovatel, DIN osvit, 

absolutní režim, kalibrace na bílý standard). Každá vrstva byla měřena několikrát 

a výsledky byly zprůměrovány. Z barvových souřadnic L* a* b* byla spočítána 

barevná odchylka od neošetřeného předmětu. 

Byly měřeny jak vrstvy nové, tak standardně využívané. Výsledky ukazuje 

Tabulka 2. Obě nové vrstvy měly hodnotu barevné odchylky menší než 1,5. To 

odpovídá změně slabé, postřehnutelné pouze za dobrého osvětlení při přímém 

porovnání ošetřeného a neošetřeného substrátu. Paraloid B72 s voskem mohou, 

avšak nemusí měnit původní barvu substrátu. Závisí to zejména na typu substrátu 

a tloušťce vrstvy. Podle studií je barevná odchylka užitím Paraloidu B72 na 

mramoru přibližně 6,6 [19]. Na oceli jsme v kombinaci Paraloidu s mikro-

krystalickým voskem dosáhli podobných hodnot (průměr 6,38). Jedná se již 

velmi dobře postřehnutelnou barevnou odchylku. Uvedené hodnoty hovoří proti 

použití Paraloidu B72 a mikrokrystalického vosku v konzervátorství, neboť 

nesplňují podmínku uvedenou na začátku této kapitoly. V případě železných 

substrátů je však i takováto odchylka zanedbatelná v porovnání s vrstvou tanátu. 

Tanátováním povrch železného substrátu zčerná a celková odchylka dosahuje 

hodnot kolem 70. Překvapivě, nanesením Paraloidu B72 a mikrokrystalického 

vosku na tanát se barevná odchylka zmenší přibližně na 40. Dokud se tedy 

nevyřeší, jak odbourat značnou barevnou změnu při tanátování, nebudou se 

konzervátoři zaobírat barevnou odchylkou Paraloidu B72 a vosku. Nově 

studované vrstvy vykazují pouze slabou barevnou odchylku a splňují proto 

danou konzervátorskou podmínku pro změnu optického vzhledu ošetřovaného 

předmětu. 

Tabulka 2: Výsledky kolorimetrických měření pro jednotlivé typy vrstev. 

 
vrstva reference 

ΔE 

 
L* a* b* L* a* b* 

parylen C 93,69 -0,59 0,63 94,92 -0,61 0,21 1,31 

SiOx 101,26 0,36 1,37 100,77 0,03 0,58 0,99 

Tanát 24,15 -0,95 0,69 94,92 -0,61 0,21 70,78 

Paraloid B72+Vosk 105,14 -0,15 5,21 100,77 0,03 0,58 6,38 

Tanát+Paraloid 

B72+Vosk 
55,73 -3,63 -5,62 94,92 -0,61 0,21 39,74 
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4  ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo studium bariérových vlastností vrstev na bázi parylenu 

a organokřemičitanových sloučenin a možnosti jejich uplatnění při konzervování 

železných archeologických nálezů. Výsledky byly porovnávány jak 

s teoretickým modelem, tak s vrstvami aktuálně využívanými v konzervátorství. 

Teoretický model předpokládal difúzí řízené pronikání látek skrze tenkou vrstvu. 

Pro značnou rozdílnost testů bylo nutno pracovat s různými substráty, aby 

mohly být deponované vrstvy dobře charakterizovány. Jako substráty byla 

použita mikroskopická skla, křemík, polypropylénová fólie a železný plech. 

Železný plech byl vyroben z nelegované oceli válcované za studena, neboť ta se 

dle vyjádření archeologů nejvíce materiálově podobá skutečným železným 

historickým předmětům. 

Vrstvy byly připravovány na dvou experimentálních aparaturách. Obě 

aparatury byly sestrojeny na Fakultě chemické VUT v Brně a obě jsme před 

započetím experimentů konstrukčně upravovali a ladili pro bezproblémový 

průběh depozic. Parylenové vrstvy se deponovaly metodou chemické depozice 

z plynné fáze (CVD). Produktem byly vrstvy parylenu C. Organokřemičitanové 

vrstvy byly nanášeny pomocí plazmatem iniciované chemické depozice z plynné 

fáze (PECVD). Aparatura pro PECVD využívá kapacitně vázané 

radiofrekvenčně buzené plazma. Jako prekurzor sloužil hexamethyldisiloxan. 

Výsledné vrstvy pro svou podobnost s oxidem křemičitým získaly označení 

SiOx. 

Parylenové vrstvy vykazovaly výbornou kompaktnost a odolnost vůči korozi. 

Tato odolnost výrazně závisí na tloušťce vrstvy. Prvotní známky koroze byly 

pozorovány po 3 hodinách korozního testu u vrstev o tloušťce 0,5-0,7 µm a po 

24 hodinách u vrstev o tloušťce 5 µm. Jednalo se o korozi bodového charakteru, 

která se začala u pětimikrometrové vrstvy šířit rychleji až po 200 hodinách 

v solné mlze. 

Měření prostupu kyslíku (OTR) skrze tenkou vrstvu potvrdila výsledky 

korozních testů. Tenčí vrstvy vykazovaly OTR v rozmezí 400-500 cm3·m-2·atm-

1·den-1, zatímco pětimikrometrová vrstva měla OTR v průměru přibližně 

170 cm3·m-2·atm-1·den-1. Z naměřených dat byl spočítán difúzní tok a difúzní 

koeficient pro dané vrstvy. Lineární závislost difúzního koeficientu na tloušťce 

nebyla potvrzena. 

Organokřemičitanové vrstvy byly deponovány v plazmatu směsí 

hexamethyldisiloxanu a kyslíku. Byly měněny různé parametry depozičního 

procesu za účelem optimalizace depozice pro produkci vrstev s nejlepšími 

bariérovými vlastnostmi. Několik sérií měření ukázalo, že nejlepší bariérové 

vlastnosti má vrstva SiOx o tloušťce 40-45 nm deponovaná ze směsi kyslíku a 

HMDSO v poměru 23:2 při výkonu 50 W. Tento typ organokřemičitanové 

vrstvy byl pak používán v dalších testech. 

V korozních zkouškách se na vzorcích koroze objevila už po 1. hodině v solné 
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mlze. Vlivem rozdílné tepelné roztažnosti vrstvy a železného substrátu vrstva 

SiOx popraskala a neplnila tak svou funkci. 

Měření prostupu kyslíku vrstvou, prováděné s polypropylénovým substrátem, 

však ukázalo odlišné výsledky. Nejlepší bariérová vrstva, která v solné mlze 

neobstála ani hodinu, měla OTR 85 cm3·m-2·atm-1·den-1. Měření však probíhala 

na substrátu odlišné tloušťky. Na substrátu, který byl použit pro parylenové 

vrstvy, by hodnota OTR byla přibližně 300 cm3·m-2·atm-1·den-1. Opět byly 

stanoveny hodnoty difúzního toku a difúzního koeficientu pro jednotlivé vrstvy. 

Byla pozorována kvadratická závislost difúzního koeficientu na obsahu kyslíku 

v reakční směsi pro obsah 82-96 % kyslíku. 

Výše popsané vrstvy byly srovnány s tradičně užívanými vrstvami při 

konzervaci archeologických nálezů – tanátovou vrstvou, Paraloidem B72 a 

mikrokrystalickým voskem. Byl kladen důraz na následující kritéria stanovená 

konzervátory: 

Ochranná vrstva musí zabránit napadení předmětu korozí. Měla by být 

průhledná, chemicky stabilní a odstranitelná jednoduchým technologickým 

postupem. Zároveň nesmí dojít k poškození ošetřovaného předmětu, a to ani při 

případném odstraňování vrstvy. K poškození se řadí také např. metalografické 

změny, které u železa probíhají při teplotách nad 150 °C. 

Všechny srovnávané vrstvy splňovaly teplotní podmínku i při procesu jejich 

nanášení. 

Antikorozní ochrana současných vrstev je výrazně nižší než ochrana, jakou 

poskytuje parylen C. Samostatné SiOx vrstvy díky pnutí ve vrstvě popraskaly 

a neposkytovaly ochranu prakticky žádnou. Byly zkoumány i kombinace vrstev 

parylenu C a SiOx. Nadeponované vrstvy však byly příliš tenké (tenčí než bylo 

zamýšleno) a vlivem pnutí ve vrstvě SiOx, způsobeného rozdílnou tepelnou 

roztažností železného substrátu a vrstev SiOx, popraskaly multivrstvy tak, že 

nebyly schopny chránit substrát před korozí. 

Měření prostupu kyslíku bylo prováděno pouze pro vrstvy parylenu C a SiOx 

a jejich kombinace. Důvodem byla nekompatibilita tradičních konzervátorských 

vrstev s polypropylénovým substrátem, jiný vhodný substrát se najít nepodařilo. 

Z měřených vrstev měla nejlepší výsledky multivrsta Parylen C – SiOx – Parylen 

C – SiOx. OTR této vrstvy bylo průměrně 5 cm3·m-2·atm-1·den-1. 

Průhlednost vrstev byla stanovována kolorimetricky. Barevná odchylka 

tanátové vrstvy byla extrémně vysoká (cca 70 pro samotnou vrstvu, 40 

v kombinaci s jinými vrstvami). Přesto je tato povrchová úprava s oblibou 

využívána pro své stabilizační vlastnosti. Paraloid B72 v kombinaci s voskem 

měly celkovou odchylku přibližně 6, což značí stále jasně rozpoznatelnou změnu 

vzhledu. Parylen C a SiOx vrstvy vykazovaly barevnou odchylku do 1,5, která je 

postřehnutelná jen při přímém porovnání s původní barvou. 

Časová náročnost je mnohem nižší u nově zkoumaných vrstev. Standardní 

konzervátorské postupy vyžadují 2-20 dní v závislosti na počtu nanesených 

vrstev a zvolené době vyzrávání. Multivrstvy parylenu C a SiOx lze nanést 
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během 2-6 dní (v závislosti na počtu nanášených vrstev). Parylen C a SiOx lze 

deponovat na několik předmětů najednou, což dále snižuje náklady na ošetření. 

Parylen C dle testovaných konzervátorských kritérií obstál. Diskutovaným 

tématem je ještě jeho stabilita a odstranitelnost. Chemická stabilita parylenu byla 

prokázána řadou studií. Konzervátoři se obávají pouze možné degradace 

parylenu při dlouhodobé expozici UV záření. Právě UV záření by mohlo naopak 

pomáhat při odstraňování parylenu. Jiným přístupem by byla depozice rozpustné 

mezivrstvy mezi substrát a parylen. 

Samostatné vrstvy SiOx nejsou pro konzervování železných archeologických 

nálezů vhodné. Přesto vykazují dobré bariérové vlastnosti s jinými substráty. 

Kombinace s paralenem by byla možná pravděpodobně při vyšší tloušťce 

parylenových vrstev, ověření vlastností silnějších multivrstev však vyžaduje 

další zkoumání. 

Uvedené výsledky dizertační práce sloužily jako podklady pro vypracování 

metodiky pro konzervaci archeologických nálezů novými metodami. Staly se 

součástí více než 20 publikací a byly prezentovány na 15 mezinárodních konfe-

rencích. Získané poznatky je možno využít při dalším výzkumu bariérových 

vrstev a při jejich aplikaci pro ochranu nejen kovových substrátů. 
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7  ABSTRAKT 

Každý rok je objeveno značné množství archeologických nálezů. Ze země 

vyzvednuté předměty je potřeba zdokumentovat a zakonzervovat. Archeologové 

a konzervátoři však nezvládají příliv nově nalezených předmětů zpracovávat. 

Tato práce nabízí alternativní přístup ke standardním konzervátorským 

technikám, za současného navýšení procesní kapacity a snížení nákladů na 

konzervaci předmětů. Zároveň je kladen důraz na dodržení konzervátorských 

zásad a požadavků na konzervační proces. 

Studovanou alternativou pro ochranu zejména železných archeologických 

nálezů jsou tenké vrstvy na bázi parylenu a organokřemičitanů. Vrstvy byly 

připravovány na dvou experimentálních aparaturách. Obě aparatury byly 

sestrojeny na Fakultě chemické VUT v Brně a obě jsme před započetím 

experimentů konstrukčně upravovali a ladili pro bezproblémový průběh depozic. 

Parylenové vrstvy se deponovaly metodou chemické depozice z plynné fáze 

(CVD). Produktem byly vrstvy parylenu C. Organokřemičitanové vrstvy byly 

nanášeny pomocí plazmatem iniciované chemické depozice z plynné fáze 

(PECVD). Aparatura pro PECVD využívá kapacitně vázané radiofrekvenčně 

buzené plazma. Jako prekurzor sloužil hexamethyldisiloxan. Výsledné vrstvy 

jsou pro svou podobnost s oxidem křemičitým označovány SiOx. Připravené 

vrstvy byly charakterizovány řadou metod a srovnány se standardními 

konzervátorskými vrstvami – s tanátovou vrstvou, akrylovým lakem Paraloid 

B72 a mikrokrystalickým voskem Revax 30. 

Na železném substrátu vykazovaly parylenové vrstvy výbornou kompaktnost 

a odolnost vůči korozi. Prvotní známky koroze byly pozorovány po 24 hodinách 

v solné mlze u vrstev o tloušťce 5 µm. U vrstev SiOx se koroze prudce šířila už 

během 1. hodiny korozního testu. Pravděpodobná příčina tkví v procesu 

nanášení, kdy teplota dosahuje 80-100 °C. Vrstva SiOx má jinou teplotní 

roztažnost než železný substrát a během chladnutí dochází k praskání tenké 

vrstvy. U standardních vrstev se koroze objevila po 1-3 hodinách testu. Jejich 

korozní ochrana byla značně nehomogenní, kvůli nerovnoměrnému nanášení 

štětcem. 

Měření rychlosti prostupu kyslíku (OTR) na polypropylénovém substrátu 

potvrdila dobré bariérové vlastnosti parylenu C. Nejlepší parylenové vrstvy měly 

OTR 170 cm3·m-2·atm-1·den-1. Vrstvy SiOx dosáhly také dobrých výsledků 

s OTR přibližně 300 cm3·m-2·atm-1·den-1 v porovnání s čistým substrátem, který 

měl OTR 1700 cm3·m-2·atm-1·den-1. Standardní konzervátorské vrstvy nebylo 

možno na polypropylénový substrát nanést a jejich OTR se tedy neměřila. Jiný 

substrát, kompatibilní pro všechny vrstvy, se nepodařilo nalézt. 

Byla posuzována i změna optického vzhledu. Zatímco tanát mění vzhled 

kompletně (vytvoří černou vrstvu), Paraloid B72 a mikrokrystalický vosk mají 

barevnou odchylku přibližně 6, tedy stále jasně postřehnutelnou. Barevná 

odchylka vrstev parylenu C a SiOx nepřesáhla hodnotu 1,5 značící pouze těžko 
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postřehnutelnou změnu barvy. 

Časová náročnost nanášení nově studovaných vrstev je výrazně nižší než 

u klasických konzervátorských postupů. Standardní vrstvy vyžadují 2-20 dní, dle 

složitosti celé povrchové úpravy. Nanést vrstvu SiOx trvá 2-3 hodiny, parylen C 

lze nadeponovat během 24 hodin. Depoziční procesy rovněž skýtají výhodu 

povlakování více předmětů naráz za asistence pouze jednoho jediného operátora. 

Celkové náklady na ošetření jednoho předmětu se pak významně snižují 

o ušetřené lidské zdroje, kterých je dlouhodobě nedostatek. 

Studie se zaměřila i na různé kombinace vrstev seskládané do sendvičové 

struktury. V korozních testech se neosvědčila žádná z nich, všechny substráty 

korodovaly již během 1. hodiny. Důvodem byla nedostatečná tloušťka vrstev, 

způsobující jejich nekompaktnost, a také praskliny ve vrstvách způsobené 

rozdílnou tepelnou roztažností železného substrátu a vrstev SiOx. Přestože vrstvy 

SiOx nebyly přímo deponovány na substrát, mají výbornou adhezi k parylenu a 

mohly jej vlivem tepla roztrhat. Měření OTR však zaznamenala značné zlepšení 

bariérových vlastností. Multivrstva parylenu C – SiOx – parylenu C – SiOx měla 

OTR 5 cm3·m-2·atm-1·den-1. 

Výsledkem je, že vrstvy parylenu C mají lepší vlastnosti než standardně 

užívané vrstvy a jsou tedy vhodné pro konzervaci kovových archeologických 

nálezů. Vrstvy SiOx a studované multivrstvy se pro ochranu kovových předmětů 

neosvědčily, mají však dobré bariérové a chemické vlastnosti pro jiné typy 

substrátů. Zejména ve spojení s polymery mohou najít široké uplatnění, nejen 

v konzervátorství. Další výzkum by byl zaměřen na nové substráty pro SiOx a na 

zlepšení UV stability parylenových vrstev. 
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8  ABSTRACT 

Every year, many archeological findings are discovered. It is necessary to 

document and conserve these items dug up from the ground. However, 

archeologists and conservators cannot handle such a big amount of newly found 

items. This work offers an alternative approach to standard conservation 

techniques, increasing the processing capacity and lowering the cost on items’ 

conservation. Stress is laid on following conservators’ principles and on 

requirements on conservation process. 

Studied alternative, mainly for protection of metallic artefacts, includes thin 

films based on parylene and organosilicons. Thin films were prepared on two 

experimental apparatuses. Both devices were constructed at Faculty of chemistry 

BUT and both had been modified (regarding their construction) and tuned for 

smooth run of depositions. Parylene films were deposited by chemical vapour 

deposition (CVD). Final product was a thin film of parylene C. Organosilicon 

thin films were deposited via plasma enhanced chemical vapour deposition 

(PECVD). PECVD apparatus operates with capacitively coupled radiofrequently 

initiated plasma. Using hexamethyldisiloxane, thin films very similar to silicon 

dioxide were produced, thus called SiOx. Thin films were characterized by 

several methods and compared to standard treatment used by conservators – 

tannate layer, acrylic furnish Paraloid B72 and microcrystalline wax Revax 30. 

Parylene films showed excellent conformity and resistance to corrosion on 

iron substrate. First signs of corrosion were observed on layer of 5 µm thickness 

after 24 hours in salt fog. On samples coated by SiOx films, corrosion was 

spreading wide even during 1st hour of the corrosion test. Most probable cause 

was identified while analyzing the deposition process. Temperature during the 

process reaches 80-100 °C. SiOx film has thermal expansion coefficient different 

from iron substrate and due to this fact cracking occurs during cooling down of 

the treated substrate. On samples coated by standard treatment, corrosion 

occurred after 1-3 hours of the test. Standard anticorrosion protection was highly 

inhomogeneous because of non-uniform application by a brush. 

Oxygen transmission rate (OTR) measurements (performed on polypropylene 

substrate) confirmed good barrier properties of parylene C. Best parylene thin 

films had OTR approximately 170 cm3·m-2·atm-1·day-1. SiOx films reached good 

results with OTR 300 cm3·m-2·atm-1·day-1, compared to clean polypropylene 

substrate with OTR 1700 cm3·m-2·atm-1·day-1. Standard conservation layers 

could not be applied on polypropylene substrate, thus their OTR was not 

measured. We did not succeed in finding a substrate which is compatible for all 

types of treatments. 

Change of visual appearance of treated items was being evaluated. Tannate 

changes the appearance completely (forming black layer). Paraloid B72 and 

microcrystalline wax showed colour change cca 6, i.e. change is noticed clearly. 

Parylene C and SiOx thin films caused colour change lower than 1,5, i.e. barely 
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noticeable. 

Newly studied thin film deposition is much less time-consuming than standard 

conservation techniques. Standard conservation treatment requires 2-20 days, 

depending on treatment complexity. SiOx deposition takes 2-3 hours, parylenu C 

can be deposited within 24 hours. Moreover, more items can be coated during 

one deposition at once. And still only one operator is required to control the 

process. Cost of treatment of archeological items are then decreased greatly by 

saved human resources. 

Next, the study focused on combinations of thin films forming sandwich 

structures. None of them was able to withstand the corrosion test. All types let 

the corrosion attack the substrate during the 1st hour of the test. The cause was 

insufficient film thickness as well as crack ing of SiOx films due to different 

thermal expansion properties from the iron substrate. Although SiOx thin films 

were not deposited on substrate directly, they have excellent adhesion to 

parylenu and thus they could tear parylenu films due to thermal expansion. 

However, OTR measurements showed improvement in barrier properties. 

Multilayer parylene C–SiOx–parylene C–SiOx had OTR 5 cm3·m-2·atm-1·day-1. 

Final result is that parylene C thin films have better barrier properties than 

standard coatings and are suitable for conservation of metallic archaeological 

artefacts. SiOx films and multilayers showed poor anticorrosion protection of 

metallic substrates but they have good barrier and chemical properties in 

combination with other types of substrates. Mainly deposited on polymers, there 

is great potential for their application in many fields. Further research would be 

focused on new substrates for SiOx thin films and on the improvement of UV 

stability of parylene films. 
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