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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce je zaměřena na plazmatické ošetření vzorků historické keramiky 

s využitím nízkoteplotních elektrických výbojů ve vodných roztocích. Byly vybrány čtyři 

vzorky – dva z období Kultury lužických popelnicových polí a dva z Novokřtěnecké fajáns. 

Čištění probíhalo při minimálním výkonu zdroje napětí. Pro tvorbu výboje využívajícího 

audiofrekvenční zdroj byla použita nerezová elektroda a speciálně vyrobený elektrodový 

systém s wolframovým drátem v kapiláře z křemenného skla. Před a po čištění byla provedena 

prvková analýza elektronovou mikroskopií (SEM) a hodnoty byly porovnány s analýzou jádra 

materiálu.  

Vzorky Kultury lužických popelnicových polí byly vyčištěny bez poškození povrchu. Jeden 

ze vzorků Novokřtěnecké fajáns byl poškozen. Pro zjištění příčiny se pokus zopakoval na skle. 

Došlo se k závěru, že poškození bylo způsobeno termálním stresem. Druhý vzorek z tohoto 

období byl vyčištěn již bez poškození. Následující výzkum se bude věnovat přesnému stanovení 

podmínek přístroje a modifikaci roztoku a povrchu vzorků pro nejefektivnější čištění historické 

keramiky.  

ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on the plasma surface treatment of historical ceramics by low 

temperature electrical discharges in water solution. Four samples were chosen - two 

of the Lusatian Urnfields Culture and two of Anabaptist Faience. The treatment was done 

at minimum power of the power supply. Stainless steel electrode and a specially designed 

electrode system with wolfram wire in the quartz glass capillary were used for generation 

of discharge using an audio frequency power supply. Elemental analysis by scanning electron 

microscopy (SEM) was done before and after the treatment and values were compared 

with the elemental analysis of material’s core.  

Samples of the Lusatian Urnfields Culture were successfully treated without any surface 

damage. The first one of samples of Anabaptist Faience was damaged. The experiment was 

repeated on the glass to determine the cause. It was find out that damage was  probably caused 

by thermal stress. The second one of Anabaptist Faience was already treated without damage. 

Next research will be focused on determining specific conditions of the power supply, 

modification of water solution and modification of sample’s surface for the most efficient 

ancient ceramics cleaning.   

KLÍČOVÁ SLOVA  

Nízkoteplotní plazma, historická keramika, koroze, povrchová úprava, elektrický výboj 

ve vodných roztocích 

KEY WORDS 

Low temperature plasma, historical ceramics, corrosion, surface treatment, electrical discharge 

in water solutions  
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1. ÚVOD 

Keramika je jeden z nejdéle používaných materiálů, jehož nejstarší nálezy se datují až 

do doby kamenné. Právě z tohoto období pochází snad nejznámější keramická soška v České 

republice – Věstonická Venuše. Většina historické keramiky se nedochovala do dnešní doby 

v příliš dobrém stavu. I když je keramika velmi odolný a stálý materiál, může se na ní nacházet 

koroze, a to především na nejstarších nálezech.  

Existuje mnoho způsobů čištění povrchů. Nelze ovšem tvrdit, že jsou všechny vhodné pro 

použití na historické keramice, která je velmi křehká. Proto je potřeba najít co nejšetrnější 

způsob jejího čištění. Nabízí se tedy možné ošetření plazmou, resp. plazmovým výbojem 

v prostředí kapaliny, jelikož se tato metoda již osvědčila při čištění historického skla [1]. 

K čištění nám byla poskytnuta keramika z pozdní doby bronzové, přesněji z období Kultury 

lužických popelnicových polí, keramika z 15. století z Brna-Petrova a glazurovaná keramika 

Novokřtěnecké fajáns z přelomu 16.-17. století z Technického muzea v Brně.  

Aby se potvrdilo, že keramika byla skutečně vyčištěna a nikoliv znehodnocena, byla 

provedena SEM analýza před a po čištění povrchu keramiky a tyto výsledky byly následně 

porovnány se složením jádra keramiky.  

Také je ale důležité, aby metoda nebyla energeticky, a tedy ani finančně, příliš náročná. 

K tomuto ověření posloužilo kalorimetrické měření energie.   
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1. Plazma 

Plazma bývá mnohdy označována jako čtvrté skupenství hmoty. Hojně se vyskytuje ve 

vesmíru, kde tvoří až 99 % známé vesmírné hmoty. Nachází se také v ionosféře a magnetosféře 

Země. V přírodě se s ní nejčastěji setkáváme ve formě blesku nebo polární záře. Plazma vzniká 

ionizací plynu, což je děj, kdy jsou elektrony odtrženy z elektronového obalu atomů. Nejčastěji 

k ionizaci dochází zvýšením teploty, která pak obvykle přesahuje 10 000 K [2, 3]. 

2.1.1. Historie 

První zmínky o sledování plazmatu se datují do roku 1770, kdy byl na univerzitě 

v Göttingenu zdokumentován výboj mezi hrotovou elektrodou a kovovou deskou s izolační 

mezivrstvou. V té době ovšem nikdo nedokázal tento jev zcela dobře popsat. Hypotézu o 

čtvrtém skupenství hmoty poprvé vyslovil Michael Faraday. Tu následně potvrdil Sir William 

Crookes, který v roce 1879 tento jev nového skupenství popsal jako zářící hmotu ve výbojových 

trubicích. Na konci 19. století popis zdokonalil Sir J. J. Thomson, který tímto studiem objevil 

malé záporné částice – elektrony. Později byla také teorie rozšířena o větší kladně nabité částice 

– ionty. Slovo plazma bylo poprvé použito americkým chemikem Irvingem Langmuirem v roce 

1923, kdy sledoval kolektivní chování ionizovaného plynu projevující se tzv. plazmovou 

oscilací. Svým chováním mu látka připomínala krevní plazmu, kdy se krvinky a destičky hýbají 

volně, zde jde tedy o ionty, elektrony a neutrální částice [2]. 

2.1.2. Vlastnosti plazmy 

Plazma obsahuje nabité i neutrální částice a jako celek je kvazineutrální, ovšem náboje 

jsou rozmístěny nerovnoměrně. Kolem kladného náboje převažuje množství záporného a 

naopak. Tyto částice musí vykazovat tzv. kolektivní chování. To znamená, že tento plyn kolem 

sebe generuje elektrické a magnetické pole, kterými ovlivňuje pohyb jak svých nabitých částic, 

tak i částic ve svém okolí. Intenzita elektrického pole není v plazmě zcela homogenní, protože 

je závislá na pohybu nabitých částic. Plazma je díky volným nosičům elektrického náboje 

elektricky vodivá [2, 4]. 

Abychom mohli mluvit o plazmě, musí být dále splněna podmínka Debyova poloměru. 

Plyn nazveme plazmou, pokud má mnohem větší lineární rozměr l, než je délka 

elektrostatického odstínění, tzv. Debyeův poloměr λD (l >>> λD), který popisuje 

rovnice 1 [3, 5]. 

 
e

e
D

n

Tk

e


 01 

 , (1) 

kde Te je teplota elementárního náboje, ne je koncentrace elementárního náboje, k je 

Boltzmanova konstanta, ɛ0 je permitivita vakua a e je velikost elementárního náboje. 

Dále by mělo být splněno, že celkový počet nabitých částic v Debyově kouli musí 

splňovat nerovnost ND >>> l, protože Debyovo stínění platí pouze pokud v Debyově kouli 

o poloměru λD je dostatek částic [4]. 

 
eDD nN  3

3

4
  (2) 
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Pokud je do systému plazmy v rovnováze vložen cizí náboj, dojde k polarizaci a 

vyrovnání náboje tak, aby si plyn zachoval svoji kvazineutralitu a elektrické pole. Tomuto jevu 

se říká Debyeovo stínění. Pokud je následně tento náboj odstraněn, částice se pohybují opětovně 

k ustanovení rovnováhy kmitavým pohybem, který lze vyjádřit plazmovou frekvencí Π 

(rovnice 3) [7]. 

 
m

eN






0

2
0


, (3) 

kde N0 je hustota částic, e je náboj elementárního náboje, ɛ0 je permitivita vakua a m je hmotnost 

částice [4]. 

Další podmínkou ideálního plazmatu je, že plazmová frekvence musí být větší 

než srážková frekvence elektronů (
eN> ), což je počet srážek elektronu s jinými částicemi 

za jednu sekundu [4]. 

Plazma může být rozdělena podle mnoha kritérií. 

Rozdělení podle stupně ionizace 

Jednou z možností je rozdělení podle množství ionizovaných částic. Existuje tedy slabě 

ionizovaná plazma, kde je koncentrace ionizovaných částic jen velmi malá, a silně ionizovaná, 

kde koncentrace těchto částic převládá. Tuto vlastnost lze vyjádřit stupněm ionizace α, což je 

poměr ionizovaných částic k celkovému počtu částic. V termodynamické rovnováze je stupeň 

disociace závislý pouze na teplotě [2-4]. 

S tím také souvisí elektrická vodivost. Pokud je plazma ionizovaná slabě, roste 

elektrická vodivost plazmy s koncentrací nabitých částic. Při konstantní koncentraci elektrická 

vodivost naopak klesá, a to s rostoucí teplotou elektronů. Silně ionizovaná plazma reaguje 

rozdílně, elektrická vodivost zde není závislá na koncentraci a roste s teplotou elektronů 

s exponentem 
2

3
 [3]. 

Rozdělení podle teploty 

Dále se můžeme zabývat rozdělením plazmy na vysokoteplotní a nízkoteplotní. Hranice, 

kdy se jedná o jeden či druhý typ, není mnohdy možné zcela určit. Jako všeobecná hranice je 

považována hodnota střední energie částic 100 eV a tedy teplota vyšší než 1 MK. Mezi 

vysokoteplotní plazmu patří například řízená termonukleární syntéza a reakce v astrofyzice, 

kdy se plazma nachází v nitru hvězd. Ke druhé skupině, tedy nízkoteplotní plazmě, řadíme 

veškeré techniky využívající plazmu v průmyslu, nejčastějším příkladem jsou zářivky 

a výbojky [3].  

Rozdělení podle teploty částic (rovnováhy) 

Dalším kritériem může být teplotní rovnováha. Plazma se dělí na izotermickou, tzv. 

rovnovážnou, kdy teplota jednotlivých částic je přibližně stejná, což je například nitro hvězdy, 

a neizotermickou, tzv. nerovnovážnou, kdy se teplota částic liší podle jejich druhu. Zpravidla 

zde ovšem platí, že teplota iontů a neutrálních částic je podobná a teplota elektronů je podstatně 

(řádově) vyšší. Do této skupiny řadíme molekuly, atomy či ionty. Teplotní rovnováha je 
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především ovlivněna způsobem vzniku plazmy, kdy může existovat ve stavu extrémní 

nerovnováhy nebo téměř ve stavu teplotní vyváženosti. [2, 4]. 

2.1.3. Vznik plazmy 

Pro dostatečnou ionizaci plynu a následný vznik plazmy je potřeba dostatečné množství 

energie. To lze vygenerovat například působením silného elektrického pole, ionizujícím 

zářením, nebo mechanickou energií, např. třením. Tato energie zrychlí částice plynu. Ty se při 

vzájemných srážkách poté mohou excitovat, elektrony přejdou do vyššího energetického stavu, 

a následně dochází k chemickým reakcím s jinými částicemi, nebo se částice rovnou ionizuje. 

V případě molekul pak může dojít i k disociaci a tvorbě vysoce reaktivních radikálů. V obou 

případech dojde ke vzniku plazmy, jsou-li splněny výše uvedené podmínky [4]. 

2.1.4. Generace plazmy v laboratoři 

V laboratoři se plazma generuje pomocí plazmových reaktorů a zdroje vysokého napětí, 

který může být stejnosměrný nebo střídavý (audiofrekvenční (AF), radiofrekvenční (RF), 

mikrovlnný (MW)), působícího pulzně nebo kontinuálně, a je vedena v podobě elektrického 

výboje plynem nebo kapalinou. Elektrickým výbojem můžeme nazvat všechny jevy, při nichž 

se plyn stává elektricky vodivým. Jedná se o orientovaný pohyb nabitých částic, který účinkem 

elektrického nebo magnetického pole převládá nad pohybem náhodným [2, 4]. 

Při použití prostředí kapaliny dochází k více srážkám, a tedy k vyšší srážkové frekvenci. 

Pohyblivost nosičů náboje je samozřejmě nižší a je zde omezení ohledně možností použitelných 

metod k vyvolání výboje. Takto vyvolaná plazma bývá nízkoteplotní a neizotermická [4]. 

Druhy elektrických výbojů 

Elektrický výboj je jev, kdy se nabité částice nasměrují určitým směrem za vzniku 

elektrického proudu vlivem přítomného elektrického nebo magnetického pole. Existuje mnoho 

parametrů, podle kterých lze výboje dělit, např. výboje při stejnosměrném nebo při střídavém 

proudu, vysokofrekvenční výboje, výboje při nízkém či vysokém tlaku apod. [2] 

Mezi nejzákladnější kritéria patří doba trvání výboje, který dělíme na nesamostatný, 

tedy výboj udržující se jen po dobu působení ionizátoru, a samostatný výboj, jenž je nezávislý 

na vnějším ionizátoru. 

Mezi výboje při stejnosměrném napětí řadíme normální doutnavý výboj, používaný 

například na magnetronové naprašování, tedy ke vzniku velmi tvrdých vrstev, a obloukový 

výboj, pomocí kterého se svařuje.  

Korónový výboj lze vytvořit jak na stejnosměrném, tak i střídavém napětí a 

také při atmosférickém i sníženém tlaku. Při zvýšeném tlaku vzniká nehomogenní prostředí a 

dochází ke tvorbě plazmových kanálů. Tento výboj slouží např. k rozkladu organických látek 

nebo povrchovým úpravám. [4] 

2.1.5. Průmyslové využití plazmy 

Jak už bylo řečeno, v přírodě se přirozeně s plazmou příliš nesetkáme. Začala se ovšem 

velmi často využívat v různých průmyslových odvětvích, kde se jedná především o slabě 

ionizovanou plazmu. Například se plazma využívá v mikroelektronice, osvětlovací a 

zobrazovací technice (již zmíněné výbojky) a ve spotřební elektronice ve formě plazmových 

displejů a obrazovek. Dále se používá ke svařování kovů. Bylo objeveno využití v papírenském 
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průmyslu, textilním průmyslu a při speciálních syntézách a výrobě polymerů. Aplikuje se při 

rozkladu těkavých toxických látek, jako je fenol nebo některá barviva, při sterilizaci lékařských 

nástrojů a při úpravě vody pomocí ozonu. Většina z vyjmenovaných využití se týká 

nízkoteplotní nerovnovážné plazmy, kdy lze kontrolovat teplotu iontů s neutrálními částicemi 

a zvlášť teplotu elektronů, která je důležitější pro řízení iniciace chemických reakcí. Tím se 

mohou měnit některé z vlastností materiálů. Tyto metody jsou používány zejména v různých 

odvětvích strojírenství – automobilovém, leteckém či elektrotechnickém průmyslu [2, 3, 4, 7]. 

Plazmová úprava povrchu materiálů 

Úprava povrchu je jednou z možných a hojně používaných aplikací plazmy. Lze ji 

využít na povrchy kovů, nekovů či polymerních materiálů (např. plastů). Působením plazmy 

na povrch můžeme dosáhnout změny požadovaných vlastností jako je otěruvzdornost, 

elasticita, koeficient tření. Tímto způsobem jsme schopni tedy dosáhnout i nižší tendence 

materiálu ke korozi. Aplikací v průmyslu je například plazmová úprava stavebního skla, 

příprava nanostrukturního povrchu, nanášení tenkých vrstev na povrch (např. u PET lahví), 

úprava povrchu materiálu pro lepší přilnavost následných nátěrů či čištění povrchu od nečistot 

nebo koroze [2, 7]. 

2.1.6. Záření plazmatu 

Plazma obsahující jen protony a elektrony, tedy úplně ionizované vodíkové plazma, 

nevyzařuje žádné spektrální čáry. Vydává pouze elektromagnetické vlny šumového charakteru, 

které jsou způsobeny srážkami částic a následným tzv. brzdným zářením, což je záření uvolněné 

ve formě fotonů. Takovému záření se říká spojité [2]. 

Pokud plazma obsahuje i atomy a ionty s elektrony v obalu, vyzařuje čárové spektrum. 

Díky charakteristickým znakům spektra můžeme pak v některých případech určit, jaký iont 

nebo atom se v plazmě vyskytuje. Pokud ovšem pozorujeme molekuly, které vyzařují pásová 

spektra, je jejich interpretace mnohem složitější [2]. 

2.1.7. Typy srážek v plazmatu 

Při střetu dvou částic v plazmě, pro zjednodušení lze mluvit obecně o hmotných bodech, 

může dojít k několika druhům srážek [2, 4]. 

Při pružné (elastické) srážce dojde pouze k výměně kinetické energie. Schématický 

popis znázorňuje obrázek 1 [2]: 

 
Obrázek 1:Schéma pružné srážky [2] 

V druhém případě dochází k nepružné srážce, což znamená, že se kinetická energie 

změní v potenciální energii. Tento typ srážky se dělí na první a druhý druh. O prvním druhu 
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mluvíme, pokud částice s velkou kinetickou energií odevzdá při srážce převážnou část této 

energie. Jedná se například o ionizaci nebo nabuzení, jak ukazuje schéma na obrázku 2 [2]: 

 
Obrázek 2: Schéma nepružné srážky prvního druhu s legendou [2] 

Při nepružné srážce druhého druhu částice předá svou potenciální energii druhé částici 

v jakékoliv formě. Většinou se jedná o změnu potenciální energie na kinetickou. Možné 

kombinace jsou zobrazeny na obrázku 3 [2]:  

 
Obrázek 3: Nepružné srážky druhého druhu [2] 
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Dále existuje srážka zvaná rekombinace. Jedná se o reakci opačnou k ionizaci, kdy může 

vznikat neutrální atom spojením kladného iontu a elektronu a volná energie, která byla použita 

k ionizaci. Tato energie se může uvolnit ve formě tepla nebo záření. Vzniklá neutrální částice 

si může tento stav zachovat, nebo se začít fragmentovat. Jedná se o tzv. elekron-iontovou 

rekombinaci. Dále lze zmínit, že může probíhat i rekombinace radikálů a jejich následná 

disociace [2]. 

2.2. Keramika  

Keramika je anorganický nekovový materiál. Její základ tvoří převážně hlíny a jílovité 

zeminy, které jsou původem sedimenty a vznikly zvětráváním hornin bohatých na živce. Hlíny 

na rozdíl od jílovitých zemin obsahují více pískoviny a prachoviny, méně samotných jílů.  

Dále keramika obsahuje i další příměsi, aby získala požadované vlastnosti. Nejčastěji se 

jedná o křemen (β-SiO2), který tvoří bezbarvá, žlutá až narůžovělá tvrdá zrna. Dále například 

lehce tavitelný žlutý až červený živec, různé druhy slíd či vápenec, jehož vysoká koncentrace 

ve směsi může způsobit nechtěnou tvorbu cicvárů, což je odloupnutá část povrchu. Za zmínku 

ještě stojí organické látky, například zuhelnatělé zbytky rostlin, které zbarvují zeminu 

šedohnědě až do černa [8]. 

Pro lepší zpracování se přidávají navíc ostřiva, nejčastěji křemenný písek, která upravují 

plastičnost, a taviva pro efektivnější spojování krystalů v taveninu, zároveň snižují teplotu 

výpalu [8]. 

Při výrobě vzniká suspenze hmoty a vody. Ta se dále modeluje podle potřeby, usuší se a 

nechá se vypálit při vysokých teplotách nad 700°C. Takto zpracovaná keramická hmota se 

nazývá keramický střep [8, 9, 10]. 

Používají se také různé formy povrchové úpravy. Jednou z nich je například glazura, 

což je skelný povlak na povrchu keramického střepu. Mívá funkci ochrannou, kdy k povrchu 

keramiky velmi dobře přilne, a tím ji chrání před vlivy prostředí. To znamená, že její chemické 

složení musí být velmi stabilní a neměnné i při vyšším fyzikálním či chemickém namáhání. 

Navíc dostává glazura i velmi estetický vzhled v podobě květin či geometrických útvarů 

libovolných barev, nebo naopak lze vyrobit i ryze transparentní povlak.    

Keramika má mnohá využití – jako cihlářské výrobky, obkladový materiál, zdravotnické 

či žáruvzdorné výrobky, užitkové a umělecké výrobky apod.  

2.2.1. Historická keramika, archeologické nálezy 

Umění výroby keramiky je jednou z nejstarších technik, které si člověk osvojil. Vznik 

první v ruce modelované keramiky se zasazuje až do mladého paleolitu, tedy 

na 25 tisíc let př. n. l., v prostoru dnešní jižní Moravy (Dolní Věstonice, Pavlov). Šlo především 

o použití takových materiálů, ze kterých bylo možné vyrobit plastické těsto a zároveň musely 

být snadno dostupné, levné a nebylo třeba je pracně upravovat, např. hlína, jíl či křemen. Nelze 

tedy jednotně definovat chemické složení či poměr sloučenin historické keramiky [11, 12]. 

Nejprve byla struktura keramiky velmi hrubá a nejednotná, její výpal se pohyboval 

v rozmezí 350-600°C. Postupným vývojem, zlepšením techniky zpracování a vznikem 

hrnčířských kruhů se stal materiál jemnějším, až do zcela homogenní struktury.  
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Také se do keramiky přidávají plastifikátory, např. vosky či parafín, které zlepšují 

tvárnost. Jako lehčiva se požívaly piliny, tráva, sláma a listí. Mnohé z vybraných přísad mohou 

mít za následek vyšší pórovitost výrobku. Pro funkci taviv se nejčastěji používaly živce.  

Pokud se výrobky barvily, využívaly se sloučeniny kovů, převážně jejich oxidy, 

či řízeně zoxidované samotné kovy, kdy důležité bylo, aby barva vydržela teplo při vypalování. 

Příkladem mohou být oxidy kobaltu (modré zbarvení), mědi (červené), chromu (zelené) a 

železa (cihlově červená).  

V průběhu staletí se keramika měnila od obyčejné k jednoduše zdobené či barvené, 

až po glazurované kusy pouze pro estetické účely [11-13]. 

2.2.2. Moderní keramika 

U chemického složení se obvykle u jílovitých zemin udává obsah různých oxidů 

jako oxidu hlinitého, křemičitého, železitého, titaničitého, vápenatého, hořečnatého, draselného 

a sodného. Jejich množství pak určuje vlastnosti vyrobené keramiky, například při vysokém 

obsahu oxidu křemičitého je výrobek méně mechanicky odolný, ovšem odolává kyselinám. 

Oxid titaničitý je často samotnou příměsí minerálu jílovitých zemin, působí ve směsi 

jako tavivo či barvivo. V mnoha podobách se vyskytuje v jílech i oxid železitý, který zlepšuje 

plastičnost a zbarvuje střep do červena až hněda. Oxid vápenatý způsobuje lepší přilnavost 

glazury ke střepu. Mnohdy se udává také obsah fluoru a síry. Některé zdroje rozdělují jíly 

i na základě obsahu vápence [8, 9]. 

Ve struktuře keramické hmoty jílů se různě kombinuje uspořádání tetraedru 

s oktaedrem. Existují čtyři základní skupiny: 

• kaolinity (Al2O3·2SiO2·2H2O) mají dvojvrstvou strukturu. Kaoliny, tedy zeminy 

s vysokým obsahem kaolinitu, se široce využívají i mimo keramiku, např. jako plnivo 

při výrobě papíru a plastických hmot; 

• montmorillonity, nebo také bentonity, (Al2O3·4SiO2·nH2O) jsou strukturou trojvrstvé 

minerály obsahující i sodné, vápenaté a hořečnaté ionty; 

• illity, tzv. hydroslídy, jsou podobné montmorillonitu, ale část křemíkových iontů 

ve struktuře je nahrazeno ionty hlinitými, obsahují také draselné ionty; 

• chlority se dělí na dva druhy. První je podobný strukturou kaolinitu, kdy jsou hlinité 

ionty většinou zaměněny za hořečnaté, ovšem druhý se zcela liší a jeho přibližný vzorec 

je 3MgO·4SiO2·2H2O·3Mg(OH)2 [8, 9]. 

Tabulka 1: Chemické složení jílovitých minerálů v hmotnostních procentech [8] 

  [hm.%] 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO ostatní H2O 

kaolinit (teoreticky) 46,5 39,5 - - - 14,0 

kaolinit 45 - 49 38 - 35 0,02 - 2,00 0,1 - 1,0 1 - 5 12 - 15 

montmorillonit 50 - 55 16 - 20 0,06 - 6,00 0,5 - 3,0 4 - 6 8 - 23 

illit 54 - 58 21 - 35 3 - 8 1 - 2 4 - 7 4 - 10 

 

Glazury by měly mít pro správnou funkčnost a sjednocení povrchu tloušťku alespoň 

150 μm.  Složením se dělí na zemité, kdy základem jsou nízko tavitelné zeminy nebo horniny 

s vyšší obsahem alkalických oxidů, na fritované, tedy z roztaveného skla, a na poslední skupinu 
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živcové glazury. Možné je i rozdělení glazur podle vzhledu. Transparentní glazury obsahují 

10–20 % plaveného kaolinu, krycí glazury mají formu jednotného povrchu dispergovaných 

částic nejčastěji bílého pigmentu, např. TiO2. Barevné glazury jsou modifikací transparentních, 

pouze obsahují navíc barevné ionty (kobaltová modř, manganová fialová), pigmenty (chromová 

zeleň) nebo barevné koloidní částice. Krystalické glazury jsou vyrobeny z krystalků hornin a 

minerálů (korundu, olivínu, rutilu) až 1 mm velkých. Dále se do některých glazur přidávají 

kaliva pro zakalení povlaku [8].  

2.2.3. Vzorky 

Celkově bylo dáno k dispozici dvacet čtyři vzorků archeologických nálezů ze tří 

různých historických období a různých míst Moravy. Vzorky konkrétně pochází z Věteřova 

(okr. Hodonín), kde ze sídlištního objektu Kultury lužických popelnicových polí bylo vybráno 

devět vzorků keramických střepů. Dále z Brna-Petrova byl vybrán jeden kus glazované kachle 

z rytířských kamen z 15. století a čtrnáct kusů Novokřtěnecké fajáns z přelomu 16. a 17. století 

z Vacenovic (okr. Hodonín). 

Kultura lužických popelnicových polí 

Kultury popelnicových polí jsou časově zasazeny převážně do mladší a pozdní doby 

bronzové, tedy 1300 – 850 př. n. l., a rozšířily se do velké části Evropy. Název kultury se odvíjí 

od společných rysů pohřebních rituálů, kdy šlo o spálení těla mrtvého a uložení jeho popelu 

(kremace) do urny – „popelnice“, které se dále ukládaly do země na poměrně rozsáhlých 

plochách. Právě urny byly vyráběny z keramiky, stejně tak jako další pohřební výbava. Byly 

například nalezeny keramické plastiky zvířat, které mohly souviset s náboženstvím. Lužická 

kultura byla jednou z hlavních větví tohoto rozmanitého komplexu kultur popelnicových polí, 

zasahovala do území jihovýchodní části České republiky a přes Polsko do Německa [13-15]. 

 Lze usuzovat, že čtrnáct dostupných vzorků bylo součástí běžně používané sídlištní 

keramiky, která pochází z hrncovitých tvarů s leštěným tuhovaným povrchem. I když jsou 

vzorky částečně poslepovány, jedná se o kusy o velikosti až 20 cm.   
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Obrázek 4: Rozšíření Kultury lužických popelnicových polí na území České Republiky a nejvýznamnější 

naleziště: 1. Chabařovice, Neštěmice, 2. Střekov, 3. Licbochovany, 4. Chodouny, 5. Čejetice, 6. Dneboh, 

Malá Bělá, Turnov, 7. Lháň, 8. Jeřice, 9. Holohlavy, 10. Lochenice, 11. Hradec Králové, Pouchov, 

Skalice, 12. Opatovice, 13. Kunětice, 14. Běstovice, 15. Moravičany, 16. Skalice n. Svitavou, 17. Tišnov, 

18. Domamyslice, Mostkovice, 19. Kostelec na Hané, 20. Hradisko u Kroměříže, 21. Kostelec 

u Holešova, 22. Vlachovice, 23. Kateřinky [13] 

 

Obrázek 5: Příklad keramické nádoby Kultury popelnicových polí [16] 

Kamnářská produkce v 15. století v Brně 

V období vrcholného středověku se kromě běžné kuchyňské keramiky setkáváme 

s kamnářskou produkcí. Typickými představiteli této řemeslné specializace jsou komorové 

kachle s čelní vyhřívací stěnou, která v plastické výzdobě nese celou škálu motivů z běžného 

i duchovního života tehdejší společnosti. Námi sledovaný vzorek pochází ze série „rytířských 

kamen“, kdy byl vyhodnocen unikátní nález vrcholové části těchto kamen z odpadní jímky 

brněnského kapitulního návrší Petrov [17]. 
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Novokřtěnecká (habánská) fajáns 

Tato specifická keramická produkce byla pojmenována podle tzv. novokřtěnců, kteří 

byli ve své době považováni za náboženskou sektu. Skupiny novokřtěnců obývaly několik míst 

v oblasti jižní Moravy na přelomu 16. – 17. století. Vacenovice nepatří k nejstarším lokalitám 

novokřtěnského osídlení jižní Moravy, ale vznik zdejšího habánského sídla lze spojovat 

s celkovým rozvojem osad v druhé polovině 16. stol. Naleziště ve Vacenovicích bylo 

identifikováno ještě během okupace H. Landsfeldem, který následně v poválečném období 

prozkoumal část střepiště, obsahující výpadek z keramické dílny. V padesátých letech se 

výzkumem zabývaly především dvě pracovnice Umělecko-průmyslového muzea dr. Alena 

Kudělková a dr. Milena Zeminová. V letech 1956 až 1958 probíhal průzkum na parcelách domů 

č. 43–48, 244 a 245. Studované vzorky byly získány během archeologického výzkumu 

v roce 2004.  

Pro tuto keramiku je charakteristická glazura s kobaltově modrou, zelenou, žlutou a 

manganově fialovou barvou na bílém podkladu. Glazura se tehdy skládala především ze směsi 

oxidů olova a cínu [18]. 

Většina z celkových devíti střepů je v dobrém stavu, až na výjimky je plocha stále pokrytá 

glazurou s vybledlými barvami. Základem glazury je bílý podkladový pigment, do kterého byly 

následně zapouštěny jednotlivé barvy. Je možné, že vzorky jsou v tomto stavu nejen díky 

dobrým podmínkám uchování, ale také díky samotné glazuře, která má nejen funkci estetickou, 

ale i ochrannou. Vacenovice, kde byly vzorky nalezeny, byly zároveň největší výrobnou 

samotné keramiky [18]. 

 

 

Obrázek 6: Příklad džbánu Novokřtěnecké fajánse [19] 

2.3. Čištění archeologických nálezů 

Čištění předmětu se především odvíjí od jeho aktuálního stavu a struktury materiálu, 

ze kterého je vyroben. Zároveň i velmi záleží, jak byl uchován před nalezením. Nutné je prvotní 

očištění od hrubých nečistot a může ho následovat mokré čištění.  
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Lze použít čištění:  

- Chemické – rychlá metoda, ovšem velmi radikální, použité činidlo je nutno 

neutralizovat  

- Mechanické – např. destilovaná voda, elektrolýza, mírný ohřev, pískování, 

ultrazvukové čištění, ošetření plazmatem, použití skalpelu či drátěných kartáčků 

Pro keramiku se doporučuje omytí studenou vodou a jemné očištění kartáčkem. Pokud 

i přesto zůstaly na nálezu určité nečistoty, lze použit další metody.  

Mnoho z metod ale není vhodných a dostatečně šetrných pro daný materiál, a proto jsou 

i nadále vyvíjeny nové techniky či různé kombinace již zavedených technik, které spojují 

fyzikální i chemické čištění, pro co nejlepší výsledek.   

Po čištění většinou následuje konzervace či restaurování [20, 21]. 

2.4. Koroze 

Koroze se definuje jako samovolné, postupné rozrušování kovových či nekovových 

materiálů vlivem fyzikální, chemické nebo elektrochemické reakce s okolním prostředím a 

následným vznikem korozních produktů. Může tak dojít ke ztrátě požadovaných vlastností 

materiálu, a tím i k jeho znehodnocení nebo až k úplnému rozpadu. Chemicky jde o druh 

oxidace, kdy ve většině případů bývá hlavním činidlem kyslík, popř. hydroxylová skupina, 

za vzniku oxidu a hydroxidu (kovu), nebo materiály reagují s kyselinami za vzniku jejich solí. 

Tímto dějem se systém (popř. materiál) snaží dosáhnout termodynamicky stabilnějšího stavu a 

můžeme říci, že se pasivuje. Ovšem ne všechny korozní produkty mají schopnost pasivace. Pro 

zjištění pasivační schopnosti dané sloučeniny (především u kovů) slouží tzv. Pilling–

Bedworthův vztah: 

 21
 Memol,

ox mol,
<

V

V
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kde Vmol,ox je molární objem oxidu a Vmol,Me je molární objem kovu (Me) [22]. 

Tedy pokud platí nerovnice poměru molárních objemů, má vrstva oxidu ochrannou (pasivační) 

schopnost. 

Mnohdy lze sledovat změny materiálu i pouhým okem, pokud jde například o změnu 

barvy. Charakteristickým příkladem je koroze železa, která má červeno hnědé zbarvení.  

Mezi další důležité faktory vzniku koroze patří vlhkost a pH prostředí. Především kovy 

jsou náchylné na vyšší hodnoty relativní vlhkosti vzduchu. Vlhkost působící korozitvorně 

nazýváme kritickou. Ta se obecně udává jako 80 % relativní vlhkosti vzduchu. Platí, že čím 

vyšší vlhkost, tím vyšší sklon ke korozi a její rychlejší průběh. Pokud se k vlhkosti přidá i 

působení určité hodnoty či rozpětí pH prostředí, může být výrobek nejen znehodnocen korozí, 

ale i naprosto zničen [22]. 

Korozi lze dělit na rovnoměrnou, kdy je úbytek materiálu po celém povrchu stejný, a 

nerovnoměrnou, což je napadení pouze určité části povrchu nebo vnitřních struktur materiálu. 

Existuje několik druhů nerovnoměrné koroze: důlková, bodová, nitková, štěrbinová (na pomezí 

dvou materiálů), mezikrystalická a transkrystalická. Na obrázku 7 můžeme vidět rozdíl mezi 

korozí důlkovou, která způsobuje díru v materiálu do šířky, a bodovou znehodnocující materiál 

naopak do hloubky [22-24]: 
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Obrázek 7: Koroze důlková a bodová [23] 

2.4.1. Koroze kovů 

Valná většina kovů podléhá korozi velmi snadno. Kromě již výše zmíněných oxidačních 

činidel působí na kovy také např. oxid siřičitý, oxid uhličitý, sulfan nebo chlor. 

Při elektrochemické korozi záleží nejen na přítomnosti elektrolytu, ale také na postavení daného 

kovu v elektrochemické řadě napětí, tzv. Beketovově řadě kovů (obrázek 8) [23]. 

 
Obrázek 8: Beketovova řada kovů [25] 

2.4.2. Koroze nekovových materiálů a keramiky 

U nekovových materiálů může docházet k fyzikální nebo chemické korozi, kdy vznikají 

nerozpustné sloučeniny nebo plynné složky, či fyzikálně chemické korozi, která se rozlišuje 

na rozpouštění (vyluhování), bobtnání a krystalizaci (popř. rekrystalizaci).  

Při korozi plastické hmoty se uplatňují faktory fyzikální (teplo a UV záření), chemické, 

fyzikálně chemické (rozvolňování vazeb) a biologické (působení živých organismů) [23]. 

Keramika, stejně jako ostatní materiály, degraduje, což se může projevit také ve formě 

koroze. Díky svému tepelnému zpracování je velmi stabilní a odolná proti mnoha vlivům 

(např. některá chemická činidla), a proto se velká část keramických archeologických nálezů 

nachází v dobrém stavu. Nelze ovšem říct, že je zcela rezistentní, může reagovat za vzniku 

kapalných produktů na jejím povrchu. Veškeré interakce s prostředím jsou závislé na jejím 

složení a reakce jednotlivých vzorků keramiky se tedy mohou lišit. Stejně tak záleží 

na specifických podmínkách prostředí [26]. 

2.5. Kalorimetrie 

Kalorimetrie je fyzikální experimentální obor, který zkoumá změnu tepla, jeho uvolnění 

nebo pohlcení, v izolovaných systémech při chemickém, fyzikálním nebo biologickém 

pochodu. Díky kalorimetrii lze snadno experimentálně stanovit veličiny jako je např. tepelná 

kapacita, která udává množství tepla potřebné na zvýšení teploty dané látky o jeden stupeň [27]. 
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Velmi jednoduše lze určit množství energie (tepla), a to změřením teploty vhodné 

referenční kapaliny na začátku a na konci měření. K výpočtu se používá vzorec 5: 

 ,
t

TVc
P





 (5) 

kde c je měrná tepelná kapacita, V je objem,  je hustota, T  rozdíl konečné a počáteční 

teploty, t je čas. 

Kalorimetr musí být nádoba, která je tepelně izolovaná, aby nebyla možná výměna 

energie s okolím. Příkladem kalorimetru může být termoska [27]. 

Schéma kalorimetru je uvedeno na obrázku 9: 

 
Obrázek 9: Schéma kalorimetru – 1. vnější nádoba, 2. izolace, 3. vnitřní nádoba, 4. kovová elektroda, 

5. sodno-křemičitá skleněná elektroda, 6. teploměr 
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3.  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část práce zahrnovala použití dále uvedené aparatury, s jejíž pomocí 

byly odstraněny korozní produkty z části povrchu. Při čištění se používá vysokonapěťové 

plazma v kapalině se střídavým audiofrekvenčním napětím. Následně byl vyčištěný povrch 

podroben analýze prvků. Porovnáním výsledků analýzy před a po čištění dané části povrchu 

bylo zjištěno, co bylo z povrchu odstraněno, a zda spíše nebyl vzorek poškozen.  

 Povrchová analýza vzorků Novokřtěnecké fajáns před čištěním byla dodána 

Technickým muzeem v Brně. Ostatní analýzy byly provedeny na Fakultě chemické pomocí 

elektronové mikroskopie (SEM) s rentgenovou mikrosondou (EDX). 

 Zároveň byla zkušebně provedena kalorimetrie pro zjištění potřebné energie k vyčištění 

povrchu střepu keramiky při daném časovém intervalu.  

3.1. Aparatura 

Součástí aparatury jsou:  

• audiofrekvenční zdroj pro generaci plazmatu v kapalinách, na kterém je možnost 

nastavení různého výkonu 

• transformátor VN 700 W 

• skleněná nádoba (akvárium) o rozměrech 16x10x10,2 cm3 (tloušťka 

skla 0,6 cm) 

• kovová elektroda – plíšek z leštěné nerezi, který je napojen na uzemněný vývod 

zdroje 

• elektrodový systém s wolframovým drátem o průměru 0,5 mm v kapiláře 

z křemenného skla 

• umělohmotná pinzeta  

Jako kapalné prostředí byla zvolena pitná voda z kohoutku o standardní teplotě 24 °C, 

vodivosti 450 μS a pH 6,72. Tyto parametry umožňují dobré podmínky pro tvorbu výboje.  

 

 
Obrázek 10: Detail elektrodového systému a jeho schéma (1. wolframový drát, 2. křemenné sklo, 

3. silikonové těsnění) 
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Obrázek 11: Schéma zapojení aparatury: 1. zdroj vysokého napětí, 2. transformátor, 3. nádoba 

s vodným roztokem, 4. kovová elektroda, 5. elektrodový systém, 6. čištěný vzorek 

 
Obrázek 12: Používaná aparatura; 1. zdroj vysokého napětí, 2. transformátor, 3. nádoba (akvárium), 

4. kovová elektroda, 5. elektrodový systém 

3.2.Průběh čištění 

Skleněná nádoba byla naplněna zhruba 4 cm pod okraj. Do vody byl ponořen 

elektrodový systém, který je společně s kovovou elektrodou zapojen do transformátoru, ten 

je zapojen do zdroje vysokého napětí. Spuštěním zdroje se na elektrodovém systému začne 

vytvářet plazmový výboj. Na umělohmotnou pinzetu byl uchycen střep keramiky. Střep je 

přiložen k elektrodovému systému a jeho pohybem je vymezen čištěný prostor. Střepy 
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keramiky Novokřtěnecké fajánse byly čištěny po dobu pěti minut a střepy keramiky Kultury 

lužických popelnicových polí po dobu deseti minut. Čištění probíhá při střídavém napětí a 

nejnižším výkonu zdroje. Po dokončení čištění vzorku se vodivost vody zvýšila na 500 μS a 

pH se snížilo na 5,84.  

 

 

Obrázek 13: Plazmový výboj v kapalině 

 

Obrázek 14: Ukázka průběhu čištění keramiky (vzorku 3) z období Kultury lužických popelnicových polí 
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3.3. Vzorky 

Z dostupných vzorků byly vybrány čtyři – dva z období Kultury lužických 

popelnicových polí (vzorek 1, 3) a dva z Novokřtěnecké fajáns (vzorek 2, 4). 

3.3.1. Vzorek 1 

 

Obrázek 15: Povrch vzorku 1 před čištěním 

s vyznačenou oblastí čištění 

 

Obrázek 16: Povrch vzorku 1 po čištění 

s vyznačenou oblastí čištění 

Histogram 1: Prvková analýza povrchu vzorku 1 
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Obrázek 17: Mikroskopické snímky; před čištěním, po čištění a jádro střepu 
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Na obrázku 16 lze vidět, že na vyznačeném místě se podíl tmavé plochy zvýšil oproti 

vyznačené ploše na obrázku 15. Čištěním byla odstraněna světlá část, tzv. sintr, tedy vysrážený 

uhličitan vápenatý, což nám potvrdila i nižší hodnota vápníku v histogramu 1. Snížil se obsah 

sodíku (0,21% na 0,17%) a chlor se odstranil zcela (0,17% na 0%). Snížený obsah fosforu 

po čištění je přibližně roven hodnotě v jádře materiálu. Obsah titanu se naopak vyčištěním 

povrchu zvýšil (0% na 0,22%) a jeho hodnota se blíží hodnotě v jádře. Stejně tak se zvýšila 

hodnota zastoupení manganu, draslíku a hliníku. 

Na mikroskopickém zvětšení na obrázku 17 můžeme pozorovat, že nečistoty byly 

odstraněny a povrch byl vyhlazen.  
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3.3.2. Vzorek 2 

 
Obrázek 18: Povrch vzorku 2 před čištěním 

s vyznačenou oblastí čištění 

 
Obrázek 19: Povrch vzorku 2 po čištění 

s vyznačenou oblastí čištění

Histogram 2: Prvková analýza povrchu vzorku 2 
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Obrázek 20: Mikroskopické snímky vyčištěné glazury (bez poškozené oblasti) 
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Po čištění se na povrchu glazury vzorku objevily kruhovité flíčky, čímž se samotná 

glazura poničila. Jednou z možností jejich vzniku bylo uvolnění wolframu na povrch glazury. 

Ale analýza po čištění vzorku (histogram 2) toto tvrzení vyvrátila, jelikož wolfram nebyl 

při analýze nalezen. 

Vzhledem k tomu, že glazura je skelného charakteru, byl pokus zopakován na sklu. 

Analýzy před čištění obsahují hodnoty prvků v bílé a modré glazuře. Vzhledem 

k velkým prvkovým rozdílům glazury před a po čištění bylo vyvozeno, že hodnoty, které byly 

dodány Technickým muzeem, jsou průměrné hodnoty všech analyzovaných vzorků Habánské 

keramiky. Do histogramu 2 byly přidány i hodnoty „mapování“, tedy kruhů, které vznikly 

během aplikace plazmatu.   

Vzorek skla 

 
Obrázek 21: Vzorek skla po ošetření výbojem 

 

Histogram 3: Prvková analýza povrchu skla  
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   Po ošetření skla se na povrchu objevily rýhy, což se pod zvětšením ukázalo jako 

mikropraskliny. Pravděpodobně vznikly působením zvuku nebo důsledkem termálního stresu 

z elektrodového systému soustředěného dlouho na stejném místě. Je možné, že stejný případ je 

i vzorek keramiky 2, ale pro přesnější posudek jsou nutné další analýzy.   

Obrázek 22: Mikroskopické snímky; neošetřená část, ošetřená část a vytvořené rýhy 
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3.3.3. Vzorek 3 

 
Obrázek 23: Povrch vzorku 3 před čištěním 

s vyznačenou oblastí čištění 

 
Obrázek 24: Povrch vzorku 3 po čištění 

s vyznačenou oblastí čištění

Histogram 4: Prvková analýza povrchu vzorku 3 

 

 Na mikroskopických snímcích (na obrázku 25) lze opět vidět, že se povrch keramiky 

vyhladil a byl vyčistěň od sintru, tedy došlo opět ke snížení obsahu vápníku a také železa. 

Z povrchu byla odstraněna síra. Zvýšil se obsah hořčíku, který se shoduje s hodnotou v jádru. 

Stejně tak se zvýšilo zastoupení sodíku, hliníku, křemíku, fosforu, draslíku a titanu.  
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Obrázek 25: Mikroskopické snímky; před čištěním, po čištění a jádro střepu 
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3.3.4. Vzorek 4 

 
Obrázek 26: Povrch vzorku 4 před čištěním 

s vyznačenou oblastí čištění 

 
Obrázek 27: Povrch vzorku 4 po čištění 

s vyznačenou oblastí čištění

Histogram 5: Prvková analýza povrchu vzorku 4 

 

 Na vzorku 4 se již žádné kruhy nevytvořily, protože nedocházelo k delšímu kontaktu 

elektrody s jedním bodem na keramice, kvůli rychlejšímu pohybu vzorku v kapalině 

po vymezeném prostoru.   
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Obrázek 28: Mikroskopické snímky; čištěná oblast střepu (podklad-glazura), glazura a podklad 
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 Po čištění se snížil obsah křemíku, chloru a sodíku. Naopak se zvýšil obsah hořčíku, 

cínu, vápníku, fosforu a hliníku. Hodnota železa se u glazury snížila a u podkladu zvýšila, stejně 

tak tomu je u arsenu.   

 V histogramu 5 také můžeme vidět velký rozdíl hodnot obsahu cínu a olova před a 

po ošetření. Nelze jednoznačně vyvodit jejich příčinu, a proto se tímto problémem budeme 

detailněji zabývat v dalších analýzách.  

3.4. Kalorimetrické stanovení energie 

Do kalorimetru bylo nalito 150 ml vody o počáteční teplotě 24°C.  Následně byl 

v kalorimetru provozován výboj stejně jako při čištění po dobu 10 minut, kdy se každé 2 minuty 

zapisovala změna teploty. Měření proběhlo za minimálního výkonu zdroje vysokého napětí, 

při kterém vždy probíhalo čištění, a poté za maximálního výkonu, aby bylo odzkoušeno, jaké 

je maximum možné energie během čištění. Potřebná energie čištění ovšem záleží také 

na vodivosti vodného roztoku (cca 450-500 μS). 

Tabulka 2: Hodnoty naměřených teplot během měření za dvou různých výkonů zdroje vysokého napětí 

 Pmin Pmax 

t [min] Tmin [°C] Tmax [°C] 

0 24 24 

2 26 32,2 

4 31,8 37,8 

6 36,8 44,2 

8 41,2 51,2 

10 45,4 57,6 

ΔT 21,4 33,6 

Graf 1: Závislost změny teploty na čase naměřených hodnot 

 

y = 2,25x + 22,94

R² = 0,99

y = 3,31x + 24,64

R² = 1,00

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0 2 4 6 8 10 12

T
[°

C
]

t [min]

min. výkon

max. výkon

Lineární (min. výkon)

Lineární (max. výkon)



31 

 

Parametry použité k výpočtu: 

1

3-

34

KkgJ4185

s60

mkg997,3

m101,5ml150













c

t

V


 

K výpočtu spotřebované energie na čištění byla použita směrnice přímky regrese, kdy a
t

T


d

d
 

a doba t byla vztažena na 60 sekund. Následně byla vypočtena příslušná odchylka. Regrese 

přímek byly zjištěny pomocí funkce v excelu „LINREGRESE“. 

Rovnice regrese minimálního výkonu: 0,67)22,94(0,11)2,25(  xy ;  

kdy 1-

min
min minK2,25

d

d
 a
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Rovnice regrese maximálního výkonu: 0,43)24,64(0,07)3,31(  xy ;  
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Minimální výkon zdroje: W1,2)(23,5min P  

Maximální výkon zdroje: W0,7)(34,5max P  

 Z uvedených výsledků bylo zjištěno, že energie potřebná na čištění není přilíš vysoká, 

a tedy nákladná, a proto by se metoda mohla uplatnit i v praxi. Zároveň proces nedosahuje 

vysokých teplot, nehrozí proto nebezpečí popálení.  
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4.  DISKUSE A ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s experimentálním zařízením využívajícím 

elektrický výboj ve vodných roztocích, realizovat plazmatické ošetření vybraných vzorků a 

provést analýzy před a po ošetření. 

Celkově byly ošetřeny čtyři vzorky nízkoteplotním plazmovým elektrickým výbojem 

při střídavém proudu s minimálním výkonem zdroje vysokého napětí (23,5 ± 1,2) W. U všech 

vzorků byly provedeny analýzy elektronovou mikroskopií (SEM) s rentgenovou mikrosondou 

(EDX) před a po ošetření. U vzorků z období Kultury lužických popelnicových polí byly tyto 

hodnoty porovnány i s analýzou jádra materiálu.  

Při jednom z čištění byla porovnána vodivost a pH. Bylo zjištěno, že vodivost se zvýšila a 

pH naopak snížilo, což mohlo být způsobeno uvolněním iontů kyselého charakteru do vodného 

roztoku. Problematikou změn vlasností vodného roztoku se již zabývala doc. Ing. Zdenka 

Kozáková, Ph.D. s použitím difragnového výboje [28]. 

Výsledky ze vzorků 1 a 3, tedy ze střepů z období Kultury lužických popelnicových polí, 

jsou vcelku vyhovující, ať už hodnotami analýz povrchu, mikroskopickým zvětšením 

či jen pouhým okem. Hodnoty po analýze se pouze částečně shodují s hodnotami z jádra 

materiálu. Je možné, že pro vyšší shodnost by bylo potřeba vyzkoušet opakované čištění 

určeného místa na povrchu vzorku. Další možností by mohlo být použití vyššího výkonu zdroje, 

ale znamenalo by to určité riziko poškození vzorku. 

Vzorek 2 z období Novokřtěnecké fajáns byl během čištění poškozen, proto se následně 

zjišťovala příčina pomocí vzorku skla. Byla zde očekávána stejná či podobná reakce 

kvůli skelnému základu glazury. Sklo sice zreagovalo, během procesu ale došlo 

k vytvoření mikroprasklin. Dospělo se k závěru, že poškození na skle vzniklo nejspíše 

termálním stresem nebo zvukem z elektrody působící déle na jedno místo vzorku. Ovšem oba 

uvedené vzorky, jak vzorek 2, tak vzorek skla, bude potřeba prozkoumat dalšími analýzami.  

Při ošetřování vzorku 4 se dbalo na rychlý pohyb elektrody po povrchu vzorku, 

aby již k tomuto jevu nedošlo. Následně po čištění nebylo pozorováno pouhým okem ani 

na mikroskopických snímcích žádné narušení struktury povrchu. 

Nakonec byla zkušebně provedena kalorimetrie, kdy bylo zjištěno, že potřebná energie není 

příliš vysoká, aby energeticky či ekonomicky zatěžovala podnik při používaní v praxi.  

Vzhledem k tomu, že metoda je nová a stále nemá přesně určené specifikace pro fungování, 

lze se touto problematikou zabývat i do budoucna. Je možné pokračovat s vodným roztokem 

určené soli (např. NaCl, KCl) s přesnou koncentrací pro ideální vodivost a tvorbu elektrického 

výboje, dále modifikací povrchu vzorku a použitím nejúčinnějšího nastavení hodnoty výkonu 

zdroje. K tomuto účelu nám poslouží zbylé vzorky z období Kultury lužických popelnicových 

polí, Novokřtěnecké fajáns a nepoužitý vzorek z rytířských kamen. Je možné, 

že kvůli rozdílnosti glazurovaného a neošetřeného povrchu vzorků, bude třeba navrhnout dva 

různé režimy aparatury pro co nejlepší funkčnost metody.  
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