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1  ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Široký výzkum v oboru plazmochemického povlakování ukázal jako vedlejší 

výsledek, ţe je moţné plazmochemicky redukovat korozní vrstvy na kovových 

materiálech. Takto vzniklo další velmi zajímavé vyuţití reakcí probíhajících 

v jedinečném prostředí plazmatu [1]. Z historického hlediska jako první, kdo 

aplikovali tuto metodu pro úpravu archeologických a muzejních předmětů, byla 

skupina kolem Danielse. Jednalo se o redukci korozních sloučenin stříbra [2, 3]. 

Plazmochemické ošetření archeologických ţelezných artefaktů vyvinul profesor 

S. Vepřek na universitě v Zürichu během osmdesátých let minulého století [4, 5]. 

Našlo své uplatnění v dnešní muzeologické a restaurátorské činnosti při ošetřování 

starých, ve většině případů i unikátních historických kovových předmětů. Metodu 

vyuţívá či vyuţívalo například Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, 

Technické muzeum v Brně, Swiss National Musseum [6].  

Klasická konzervátorská metoda bez pouţití plazmatu probíhá v následujících 

krocích. Prvním krokem je mechanické čištění půdních nánosů a částečně i 

korozních produktů. Jedná se o pískování, broušení, pouţívání kovových kartáčů a 

brusných papírů. Další krok je desalinace, neboli odstraňování neţádoucích solí, 

v případě ţeleza hlavně chloridů. Chloridové anionty totiţ podporují vznik 

akaganeitu (FeOOH) a tím aktivují další korozní proces [7, 8]. Desalinace se provádí 

ponořením předmětu do destilované vody po dobu několika měsíců [9, 10]. Místo 

vody je moţné pouţít siřičitanovou lázeň (NaOH + Na2SO4) při 50°C, ale i v této 

lázni je předmět ošetřován několik měsíců [11]. Na desalinaci se také pouţívají 

roztoky hydroxidu sodného nebo etylendiaminu [12]. Poté je nutné předmět 

důkladně vysušit a následně se mechanicky dočisťuje. Opět se jedná o hrubé 

mechanické techniky jako v případě prvního čištění. Posledním krokem je finální 

konzervace, kde se předmět natře voskem či lakem, aby byl ochráněn před vlivy 

atmosférické koroze [11, 12].  

Plazmochemické ošetření nenahrazuje všechny tyto kroky, ale je součástí tohoto 

procesu. Konzervování za pomoci plazmatu vypadá následovně. Nejprve se předmět 

mechaniky očistí od hrubých nečistot, hlavně se odstraní půdní zbytky. Teď 

nastupuje plazmochemická redukce korozních vrstev. Dojde ke zkřehnutí 

inkrustačních vrstev, které musíme mechaniky odstranit. Nejedná se ovšem o tak 

drastické způsoby jako u klasické konzervátorské metody, protoţe v některých 

případech se korozní krusty rozpadají po ošetření zcela samovolně nebo po 

nepatrném mechanickém působení (otření textilií). Následuje desalinace, která 

ovšem trvá podstatně kratší dobu, protoţe část chloridů se zredukuje v plazmovém 

procesu. Také korozní krusty zkřehnou a stanou se poréznější. Chloridy, které jsou 

uloţeny v prasklinách hluboko v korozních vrstvách, se z porézního prostředí 

odstraní rychleji. Nyní je postup stejný jako u klasické metody. Následuje sušení, 

dočištění a závěrečná konzervace.  

V současné době se s ohledem na vyšší poţadavky při ochraně a konzervaci 

archeologických nálezů pracovní podmínky při plazmochemické redukci liší od 

původního standardního postupu prof. Vepřeka, který vyuţíval směsi plynů metan, 
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dusík, vodík, argon a dosahoval pracovních teplot aţ 450 °C. V soudobém pouţití je 

pracovní teplota niţší a více kontrolovaná [11]. Vyuţívá se čistý vodík případně 

směs vodíku s argonem. Výboj je buzený radiofrekvenčně nebo mikrovlnně. 

V plazmatu je molekulární vodík H2 disociován na atomární vodík H [12], přičemţ 

vznikají i další reaktivní částice [12, 13]: 

 

e
-
 + H2 → e

-
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 + H2
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V plazmatu dochází k interakci reaktivních částic, zejména atomů vodíku a 

excitovaných molekul vodíku s korozní vrstvou [14]. V důsledku tohoto procesu 

dochází ke strukturním a chemickým změnám v korozní vrstvě a po degradaci 

korozní vrstvy také k redukci korozních produktů uvnitř ošetřovaného 

materiálu [15]. Vlivem plazmatu dochází k regeneraci materiálu pod úrovní 

původního povrchu předmětu, odstranění stimulátorů koroze z objemu předmětu a 

jeho mechanickému zpevnění [4, 5]. V závislosti na typu materiálu můţe docházet i 

k úplné redukci na kov. Redukce ţelezných korozních produktů můţe být popsána 

následujícími reakcemi [12, 13]: 

 

     2 FeOOH → Fe2O3 + H2O 

 10 FeOCl + 3 H2 → 2 Fe3O4 + 4 FeCl2 + 2 HCl + 2 H2O 

   2 FeCl3 + H2 → 2 FeCl2 + 2 HCl 

    FeCl2 + 2 H → Fe + 2HCl. 

 

Technologie vyuţívající redukce v nízkotlakém vysokofrekvenčním vodíkovém 

plazmatu je však relativně finančně náročná metoda a oblast kultury obecně trpí 

dlouhodobým podfinancováním. Druhým problémem je, ţe dosud chybí jasné 

metodické předpisy, jak postupovat při ošetření různých druhů materiálu. Tato 

skutečnost brání většímu rozšíření metody do muzeí, a proto se naše práce zaměřila 

na zmapování chování jednotlivých korozních produktů na ţeleze. 

 

2  EXPERIMENT 

V podmínkách ČR je nejvíce zastoupeným kovem v archeologických nálezech 

ţelezo, a proto jsme zvolili tento kov. Zvolili jsme nelegovanou konstrukční ocel 

válcovanou za studena podle normy ČSN 426315 o jakosti 11321.21. Pro zjištění 

přesného sloţení námi zvolené oceli byl pouţit optický emisní spektrometr 

s doutnavým výbojem SPECTRUMAT GDS750. Bylo prokázáno, ţe náš vzorek 

obsahuje přísadové prvky uvedené v tabulce 1.  
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Tabulka 1 Doplňkové prvky obsažené ve vzorku získané z optického emisního 

spektrometru. 

Prvek Mn Si C Cu Cr Ni Sn Co P S 

Obsah (%) 0,64 0,19 0,08 0,08 0,03 0,03 0,02 0,01 0,007 0,007 

 

Naší snahou je přiblíţit se co nejvíce archeologickému materiálu a tedy i 

korozním produktům vznikající po dlouhá staletí. Není moţné vytvořit za krátký čas 

stejné sloţení korozních vrstev jako za několik set let. Proto jsme se rozhodli 

vytvářet pouze dílčí korozní produkty. Takto budeme schopni říci, jaké sloučeniny 

proces plazmochemické redukce redukuje lépe či hůře. Po zváţení všech aspektů 

uvedených výše, jsme se rozhodli materiál korodovat v parách kyselin 

chlorovodíkové, dusičné a sírové. Připravili jsme ještě čtvrtou sadu vzorků, kde jsme 

vytvářeli pískovou krustu kombinací kyseliny chlorovodíkové a písku. 

První sadu vzorků jsme nechali zkorodovat v parách koncentrované kyseliny 

chlorovodíkové. Celá sada byla označena jako FC a jednotlivé vzorky byly 

očíslovány 1 aţ 15. Vzorky z druhé sady jsme ponořili na několik vteřin 

do koncentrované kyseliny dusičné a ponechali je dále v parách této kyseliny 

v exsikátoru. Tato sada měla označení FD a obsahovala 11 vzorků. Třetí sadu 

vzorků jsme korodovali obdobně jako u druhé sady, ale namísto kyseliny dusičné 

jsme vzorky namáčeli po několik sekund v koncentrované kyselině sírové. Sada se 

označovala zkratkou FS a obsahovala 15 vzorků. Vzorky ze čtvrté sady jsme hustě 

posypali pískem a zalili kyselinou chlorovodíkovou. Tyto vzorky jsme ponechali 

v exsikátoru v parách kyseliny chlorovodíkové. Tuto sadu jsme pojmenovali FP a 

obsahovala 4 vzorky. Nejvíce jsme se zabývali vzorky sady FC a FP, proto se dále 

budeme zabývat jen těmito sadami. Všechny výsledky k sadám FD a FS jsou 

uvedené v disertační práci.  

 

2.1 TEST DÉLKY KOROZNÍHO PŮSOBENÍ 

Nejdříve jsme museli zjistit, jak dlouho bude nutné vzorky v exsikátoru ponechat. 

Z tohoto důvodu jsme připravili testovací řadu deseti vzorků (o rozměrech 5 cm x 

2 cm x 0,5 cm), které jsme nechali zkorodovat v parách koncentrované kyseliny 

chlorovodíkové. Kaţdý týden jsme jeden vzorek podrobili analýze XRD. 

Rentgenová difrakční analýza (XRD) je základní metodou k určování struktury 

pevných látek. Kaţdá krystalická látka má svůj charakteristický difraktogram, podle 

kterého jsme schopni ji identifikovat. Tato metoda je zaloţená na interakci 

rentgenového záření s elektrony atomů spočívající v pruţném rozptylu. Díky 

pravidelnému periodickému uspořádání atomů v krystalické fázi dochází po rozptylu 

a následné interferenci rentgenového záření ke vzniku difrakčních maxim, jejichţ 

poloha, intenzita a tvar závisí na druhu atomů a dokonalosti jejich uspořádání v 3D 

prostoru [16]. Výsledky z této analýzy se dají rozdělit do čtyř skupin, jak ukazuje 

tabulka 2.  
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Tabulka 2 Sloučeniny obsažené v korozních vrstvách připravené v parách HCl. 

 Týden Název Vzorec 

Skupina 1 první 
Rokuhnit  FeCl2 ∙ 2H2O 

Ţelezo  Fe 

Skupina 2 
druhý aţ 

čtvrtý 
Rokuhnit FeCl2 ∙ 2H2O 

Skupina 3 pátý a šestý 
Rokuhnit FeCl2 ∙ 2H2O 

Akaganeit-M  Fe(O,OH,Cl) 

Skupina 4 
sedmý aţ 

desátý 

Rokuhnit FeCl2 ∙ 2H2O 

Akaganeit-M  Fe(O,OH,Cl) 

Tetrahydrát chloridu 

ţeleznatého 
FeCl2 ∙ 4H2O 

 

Rokuhnit a akaganeit jsou sloţky vyskytující se v archeologických materiálech 

[17- 20]. Zejména akaganeit  (FeOOH) je jednou z hlavních sloţek koroze ţeleza. 

Námi vytvořený akaganeit-M je jen variantou, která se můţe vytvářet v půdách 

bohatších na obsah chloru. Proto jsme se rozhodli, ţe všechny vzorky se budou 

korodovat po dobu 5 týdnů, abychom měli zastoupené všechny důleţité sloučeniny. 

 

2.2  KORODOVÁNÍ V KYSELINĚ CHLOROVODÍKOVÉ 

Na tuto sadu jsme pouţili ţelezné vzorky o rozměrech (1 x 1 x 0,5) cm. Tyto 

vzorky jsme umístili do exsikátoru na keramickou podloţku. Na dně exsikátoru jsme 

umístili Petriho misku s 20 ml koncentrované HCl. Vzorky jsme takto ponechali po 

dobu 5 týdnů v temném prostoru při laboratorní teplotě. Po vyjmutí vzorků 

z exsikátoru jsme je vysušili ve vakuované sušárně při teplotě 60 °C po dobu 

jednoho dne. Kaţdý takto upravený vzorek jsme vyfotili, pojmenovali a zatavili do 

bariérové fólie spolu s absobéry kyslíku a vlhkosti. Chtěli jsme takto předcházet 

následnému korodování vzorků při uchovávání před plazmochemickým 

opracováním. Z předchozí kapitoly jiţ víme, jaké měla sloţení korozní vrstva sady 

FC. Byly to sloţky rokuhnit a akaganeit-M. Korozní vrstva je hnědé barvy a má 

zvrásněný charakter, jak je vidět na obrázku 1. 

 

Obrázek 1 Vzorek zkorodovaný v prostředí HCl po dobu 5 týdnů, ze sady FC. 
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2.3  PŘÍPRAVA KOROZNÍ KRUSTY S PÍSKEM 

U této sady vzorků jsme se snaţili simulovat silné korozní inkrustace na ţeleze. 

Zajímalo nás chování této silné korozní vrstvy v plazmatu. Ţelezné vzorky byly o 

rozměrech (5 x 2 x 0,5) cm. Vzorky jsme hustě posypali pískem a zalili jsme je 

kyselinou chlorovodíkovou. Tyto vzorky byly ponechány v exsikátoru s HCl po 

dobu pěti týdnů. Na povrchu vzorků se vytvořila písková krusta, jak je vidět na 

obrázku 2. Tato krusta měla pevný a kompaktní charakter. Před dalším zpracováním 

jsme vzorky vysušili ve vakuované sušárně o teplotě 60 °C po dobu jednoho dne. 

Takto připravené vzorky jsme opět zadokumentovali a uskladnili v bariérové fólii 

s absobéry kyslíku a vlhkosti.  

 

Obrázek 2 Vzorek s pískovou krustou korodovaný v prostředí HCl po dobu 5 

týdnů, sada FP. 

 

Vzorky jsme podrobili analýze XRD, abychom opět zjistili sloţení inkrustační 

vrstvy. Inkrustační vrstva je tvořena zrnky písku pospojovaných rokuhnitem a 

FeCl2 ∙ 4H2O. Nevytvořila se tedy ţádná sloučenina kyseliny chlorovodíkové 

s pískem. 

 

2.4 EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ  

Plazmochemické zařízení se skládá z válcového reaktoru vyrobeného 

z křemenného skla o délce 90 cm a vnitřním průměru 9,5 cm, na němţ jsou válcové 

měděné elektrody umístněny proti sobě a připevněny pomocí skleněného vlákna. 

Válcový reaktor je připojen přes motýlkový a kulový ventil k rotační olejové 

vývěvě. Přivíráním motýlkového ventilu jsme regulovali tlak, který jsme měřili 

kapacitronem typu CRT 90 (Leybold Vacuum) s maximálním tlakem 10 Torr (1333 

Pa). Pracovali jsme za tlaku 150 aţ 200 Pa. 

Elektrody jsou připojeny přes impedanční přizpůsobovací člen k radio-

frekvenčnímu (RF) generátoru CESAR 1310 (výrobce Dressler) o frekvenci 

generátoru 13,54 MHz a o maximálním výkonu 1000W. Na horní elektrodu bylo 

přivedeno RF napětí a na spodní elektrodu zemněný pól RF generátoru. Generátor 

pracuje jak v kontinuálním, tak i v pulzním reţimu. Vytvářeli jsme kapacitně vázaný 

vodíkový výboj. Vodík byl do reaktoru dodáván přes regulátor hmotnostního 

průtoku typu F-201CV-100-RAD-33V (Bronkhorst), kterým jsme natavili průtok 

vodíku na 50 sccm. Celý reaktor je odstíněn Faradayovou klecí.  

Vzorky jsme vkládali dovnitř reaktoru na skleněné rošty tak, aby byly umístěny 

co nejvíce ve středu reaktoru. Teplotu vzorku jsme měřili pomocí termočlánku 
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typu K zavedeného do kovového vzorku, jehoţ sloţení bylo stejné jako sloţení 

ošetřovaného vzorku. Vzorek s termosondou a ošetřovaný vzorek byly v reaktoru 

umístěny vedle sebe. Celý proces byl plně automatizován a všechny přístroje jsme 

ovládali pomocí programu A3 Kontlorer, který nám pro tyto účely vyvinul 

Mgr. Radel Přikryl Ph.D.. 

Během plazmochemické redukce jsme sledovali vznikající spektra OH radikálů 

pomocí optického emisního spektrometru Ocean Optics HR4000 s detektorem 

TCD1304AP. Rozsah spektrometru je 249 – 350 nm, coţ plně vyhovuje našim 

poţadavkům (ukazatelem redukce jsou OH radikály, jejichţ spektrum se nachází 

v oblasti 300 – 325 nm). Světelný signál byl do spektrometru veden křemenným 

optickým kabelem, který jsme drţákem připevnili k čelnímu okénku z křemenného 

skla. Schéma pracovního zařízení je na obrázku 3. 

 
 

Obrázek 3 Experimentální zařízení: 1 – válcový reaktor z křemenného skla,     

2 – vzorek bronzu s korozní vrstvou, 3 – skleněný rošt, 4 – vnější válcové měděné 

elektrody, 5 – zavzdušňovací ventil, 6 – regulátor hmotnostního průtoku,             

7 – generátor RF napětí a impedanční přizpůsobovací člen, 8 – manometr,          

9 – kulový vakuový ventil, 10 – elektromagnetický ventil, 11 – rotační olejová 

vývěva, 12 – optický kabel, 13 – termosonda. 

 

3  VÝSLEDKY 

3.1 OPTICKÁ EMISNÍ SPEKTROSKOPIE BĚHEM REDUKCE 

Optická emisní spektroskopie (OES) je základní metodou diagnostiky plazmatu a 

lze pomocí ní zjistit sloţení plazmatu a informace o jeho teplotě neutrálního plynu a 

rozdělení energií [22].  

Ve vodíkovém plazmatu dochází ke sráţkám elektronů urychlených vnějším 

elektrickým polem s molekulami vodíku, coţ vede hlavně ke vzniku vodíkových 

radikálů, vodíkových kationtů, dalších elektronů a vibračně nebo elektronově 

excitovaných neutrálních molekul vodíku [13, 23, 24].  

Vodík od počátku reaguje s kyslíkem z povrchu zkorodovaných vzorků, za 

současného uvolňování OH radikálů do plazmatu. Molekulový pás radikálů OH se 
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nachází v oblasti vlnových délek 306 – 330 nm, jak můţeme vidět na obrázku 4. 

Během redukce se intenzita OH pásu mění. Podle typu korozní vrstvy a podle 

nastavených pracovních podmínek dosahuje intenzita v různých časech svého 

maxima a poté klesá. Za konec redukce se povaţuje, kdyţ relativní intenzita OH 

radikálů klesne pod 10% maximální hodnoty [25]. 

Pro sledování průběhu redukčního děje byla vyhodnocována časová závislost 

integrální intenzity získaných OH spekter. Spektra byla snímána v jedno aţ 

30 minutových intervalech podle aktuálního průběhu redukce. Relativní intenzitu 

OH radikálů jsme počítali jako integrál v rozsahu vlnových délek 306 –316 nm 

(rovnice 3.1), protoţe je zde největší zastoupení molekulového pásu radikálů OH. 

 

 )((OH)rel

316

306

tfII  . 3.1 

 

Obrázek 4 Vyhodnocení změřených spekter – jejich převod na časovou 

závislost integrální intenzity OH pásu. 

 

3.2 PRŮBĚH PLAZMOCHEMICKÉ REDUKCE CHLORIDVÉ 

KOROZNÍ VRSTVY 

Průběhy plazmochemické redukce chloridových korozních vrstev 

charakterizované závislostí relativní intenzity OH (Irel(OH)) na čase jsme 

porovnávali jak v kontinuálním, tak v pulzním reţimu. U všech vzorků ze sady FC 

je charakteristické výrazné maximum Irel(OH). Můţeme si povšimnout posunu 

maxim Irel(OH) doprava se sniţujícím se výkonem, tedy pozdějšího nástupu maxima 

Irel(OH), coţ značí pomalejší proces redukce. Zároveň s niţším výkonem je 

maximum Irel(OH) niţší, coţ znázorňuje menší zredukované mnoţství korozních 
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produktů. Z tohoto se dá usuzovat, ţe plazmochemická redukce bude nejlépe 

probíhat ve vysokých výkonech, kde nás ale limituje zahřívání vzorku (kapitola 3.4).  

Nejdříve jsme porovnávali průběhy Irel(OH) v čase v kontinuálním reţimu. 

V tabulce 3 je rozpis podmínek opracování pro jednotlivé vzorky. Na obrázku 5 je 

jasně vidět, ţe zde plně platí předchozí tvrzení. Největšího maxima Irel(OH) 

dosahujeme při 400 W a nejniţšího při 100 W. Úspěšnost plazmochemické redukce 

dokazují i fotografie pořízené krátce po vytaţení vzorků z reaktoru (obrázek 6). 

Je pouhým okem patrné, ţe čím vyšší výkon tím lépe se korozní produkty 

odstranily. Můţeme také pozorovat barevné změny, čím vyšší výkon tím tmavší 

povrch vzorku. Korozní vrstvy vzorků ošetřených při 300 W a 400 W 

v kontinuálním reţimu natolik zkřehly, ţe se úplně rozpadly a pouhým zvednutím 

vzorku odpadly. Nebylo tedy moţné je fotograficky zachytit. Proto jsou na fotografii 

vzorky jen se zbytky korozních produktů, které není problém jemně mechanicky 

odstranit. 

 

Tabulka 3 Seznam vzorků ze sady FC použitých na porovnání v kontinuálním režimu. 

Vzorek Výkon [W] Pracovní 

režim 

Doba opracování 

[min] 

FC1 100 kontinuální 120 

FC4 200 kontinuální 90 

FC8 300 kontinuální 120 

FC12 400 kontinuální 120 

 

 

Obrázek 5 Závislost relativní intenzity OH radikálů na čase v kontinuálním 

režimu. 
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Obrázek 6 Porovnání vzorků opracovaných v kontinuálním režimu. 

 

Dále jsme porovnávali průběhy Irel(OH) v čase při jednotlivých výkonech 

v kontinuálním a pulzním reţimu. V pulzním reţimu také platí tvrzení, ţe čím vyšší 

dodávaný výkon, tím větší je odbourávání korozních produktů. Pro lepší znázornění 

si zavedeme jednotku efektivního výkonu, který získáme: 

 

 
OFFON

ON
totef

tt

t
WW


 , 3.2 

 

kde Wef je efektivní výkon, Wtot je výkon, ton je doba zapnutého výboje a toff je 

doba vypnutého výboje. Efektivní výkon společně s dobou opracování je uveden pro 

kaţdý vzorek v tabulce 4. Porovnání jednotlivých efektivních výkonů je znázorněno 

na obrázku 7. Z těchto grafů je patrné, ţe průběhy Irel(OH) pro jednotlivé vzorky se 

stejným efektivním výkonem jsou shodné jen při vyšších výkonech. Je to způsobeno 

tím, ţe kinetika procesu v pulzním reţimu je odlišná od kinetiky v kontinuálním 

reţimu. V pulzním reţimu při niţších výkonech se nevytvoří takové mnoţství 

aktivních částic jako v kontinuálním reţimu, ale při vyšších výkonech se rozdíly 

stírají. 

 

Tabulka 4 Porovnání vzorků podle efektivního výkonu. 

Efektivní výkon 

[W] 

Výkon 

[W] 
Pracovní režim Vzorek 

100 

100 kontinuální FC1 

200 střída 50 % FC6 

400 střída 25 % FC15 

300 
300 kontinuální FC8 

400 střída 75 % FC13 
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Obrázek 7 Závislost relativní intenzity OH radikálů na čase při efektivním 

výkonu. 

 

Na obrázku 12 jsou znázorněna porovnání Irel(OH) v čase pro jednotlivé série 

100 W aţ 400 W v kontinuálním a pulzním reţimu. Výkon 100 W je i 

v kontinuálním reţimu velmi nízký, proto jsme zde vyloučili pouţití střídy 25 %. 

U ostatních sérií můţeme pozorovat posuny a poklesy maxim Irel(OH). Jak se dalo 

očekávat, nejmenší maxima Irel(OH) jsou při střídě 25 %. Dokonce při výkonech 

200 W a 300 W je u střídy 25 % vidět jen nepatrná změna hodnoty Irel(OH) a nedá 

se tedy hovořit o maximu. Z toho také vyplývá, ţe odbourání korozní vrstvy v těchto 

případech bude nepatrné, coţ dokazují i fotografie (obrázky 9 a 10). K nejlepšímu 

odbourávání korozních vrstev docházelo u série s pouţitím maximálního výkonu 

400 W. Na obrázku 11 je vidět postupné tmavnutí vzorků a dokonaleji odbouraná 

korozní vrstva se zvyšujícím se výkonem. 

 

Tabulka 5 Seznam vzorků ze sady FC použitých na porovnání 100 W. 

Vzorek 
Výkon 

[W] 

Pracovní 

režim 

Efektivní výkon 

[W] 

Doba opracování 

[min] 

FC1 100 kontinuální 100 120 

FC2 100 střída 75 % 75 120 

FC3 100 střída 50 % 50 120 

FC4 200 kontinuální 200 90 

FC5 200 střída 75 % 150 90 

FC6 200 střída 50 % 100 90 

FC7 200 střída 25 % 50 120 

FC8 300 kontinuální 300 120 

FC9 300 střída 75 % 225 120 

FC10 300 střída 50 % 150 120 

FC11 300 střída 25 % 75 120 
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Vzorek 
Výkon 

[W] 

Pracovní 

režim 

Efektivní výkon 

[W] 

Doba opracování 

[min] 

FC12 400 kontinuální 400 120 

FC13 400 střída 75 % 300 120 

FC14 400 střída 50 % 200 120 

FC15 400 střída 25 % 100 120 

 

 

Obrázek 8 Porovnání vzorků opracovaných při výkonu 100 W v kontinuálním a 

pulzním režimu (FC1 až FC3). 

 

  

Obrázek 9 Porovnání vzorků opracovaných při výkonu 200 W v kontinuálním a 

pulzním režimu (FC4 až FC7). 

 

 

Obrázek 10 Porovnání vzorků opracovaných při výkonu 300 W v kontinuálním a 

pulzním režimu (FC8 až FC11). 

 

Obrázek 11 Porovnání vzorků opracovaných při výkonu 400 W v kontinuálním a 

pulzním režimu (FC12 až FC15). 
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Obrázek 12 Závislost relativní intenzity OH radikálů na čase v kontinuálním i 

pulzním režimu. 

 

3.3 PRŮBĚH PLAZMOCHEMICKÉ REDUKCE INKRUSTAČNÍ 

VRSTVY 

Vzorky sady FP byly připraveny jako vzorky simulující silné inkrustační vrstvy. 

Chtěli jsme se takto přiblíţit reálnému archeologickému předmětu. Inkrustační 

vrstva byla tvořena pískem a chloridy, které písek drţely pohromadě. Protoţe písek 

je v podstatě inertní materiál, budeme redukovat chloridy v této korozní vrstvě. 

Potom tato sada FP musí být podobná sadě FC ve svém chování během redukčního 

procesu. To se nám potvrdilo, jak můţeme vidět na obrázku 13. Tato vrstva má také 

charakteristické výrazné maximum Irel(OH) a dochází k pozdějšímu nástupu tohoto 

maxima se sniţujícím se výkonem. Pokud porovnáme závislosti Irel(OH) na čase pro 

vzorky FC a FP v kontinuálním reţimu, zjistíme, ţe maxima Irel(OH) jsou niţší 

u sady FP pro výkony vyšší neţ 100 W. To je pravděpodobně způsobeno chybějící 

kyslíkatou sloţkou v korozní krustě vzorků FP. Dalším důvodem můţe být členitá 

struktura korozní krusty a tedy horší přístup redukujících částic k redukovaným 

sloţkám. Nicméně, jak je vidět na fotografiích (obrázek 14), došlo k velmi dobrému 

odbourání korozních krust. Ve většině případů nastala úplná destrukce korozní 
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krusty. Některé krusty se rozpadly a jiné zase celé odpadly. Zdá se tedy, ţe většina 

chloridů se vyredukovala a uţ není nic, co by korozní produkty udrţelo na povrchu 

vzorku. 

 

Tabulka 6 Seznam použitých vzorků v sadě FP. 

Vzorek 
Výkon 

[W] 

Pracovní 

režim 

Doba opracování 

[min] 

FP1 100 kontinuální 120 

FP2 200 kontinuální 110 

FP3 300 kontinuální 120 

FP4 400 kontinuální 120 

 

 

Obrázek 13 Závislost relativní intenzity OH radikálů na čase při výkonu 

v kontinuálním režimu (FP1, 2, 3 a 4). 

 

 

Obrázek 14 Porovnání vzorků ze sady FP opracovaných v kontinuálním režimu. 
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3.4 TEPLOTA VZORKU V PRŮBĚHU REDUKCE 

Teplota vzorku je velmi důleţitým parametrem, který výrazně ovlivňuje samotný 

průběh redukčního děje. Pokud teplota bude příliš nízká, redukce bude probíhat velmi 

pomalu nebo nenastane vůbec. Také je velký problém, pokud teplota vzorku bude příliš 

vysoká. V tomto případě mohou nastat metalografické změny materiálu [26]. 

Pro archeologický materiál by to znamenalo ztrátu unikátních informací o výrobě a 

historii předmětu, coţ samozřejmě nechceme. Teplotu jsme proto pečlivě kontrolovali 

v celém průběhu plazmochemické redukce.  

Teplotu vzorku jsme odečítali v intervalech 1 aţ 5 minut. Teploty vzorku v průběhu 

redukce byly stejné pro sady FC, FD i FS. Výrazné změny byly pozorovány u sady FP, 

coţ byl důsledek silnější korozní krusty. Sadou FP se budeme zabývat níţe. Co se týká 

ostatních sad, při kaţdé plazmochemické redukci za různých podmínek byl teplotní 

průběh podobný. V první fázi nastal růst teploty, tedy ohřev vzorku, coţ trvalo 

20 aţ 40 minut. Ve druhé fázi došlo k ustálení teploty, kterou můţeme nazývat 

maximální teplotou pro dané podmínky. Hodnoty maximálních teplot pro jednotlivé 

výkony jsou uvedeny v tabulce 7. Jak vyplývá z tabulky a grafů (obrázek 15), čím vyšší 

výkon si zvolíme, tím k většímu ohřevu dojde. Je evidentní, ţe v pulzních reţimech 

nedochází k tak výraznému ohřevu. Coţ je logické, kdyţ si uvědomíme, jakým 

způsobem funguje pulzní reţim (pro střídu 75 % platí, ţe 0,75 ms je výboj zapnutý a 

0,25 ms je vypnutý). Vzorek se ohřívá kromě přímé interakce s plazmatem i vlivem 

indukce magnetického pole vytvořeného v aktivním výboji. V pulzním reţimu je 

aktivní výboj po kratší dobu a proto se vzorek zahřívá méně, coţ je krásně vidět 

v tabulce 8. Pro stejný efektivní výkon je výrazný rozdíl teplot v kontinuálním a 

pulzním reţimu. Toho se dá vyuţít u předmětů, které jsou zhotoveny z teplotně 

citlivějších materiálů. 
 

Tabulka 7 Hodnoty maximálních teplot v kontinuálním režimu i pulzním režimu pro 

sady. 

 Maximální teploty vzorku pro tyto výkony [°C] 

Pracovní 

cyklus 
100 W 200 W 300W 400W 

kontinuální 130 150 180 195 

střída 75 % 105 130 140 145 

střída 50 % 85 105 115 130 

střída 25 % 55 75 90 105 

 

Tabulka 8 Porovnání maximálních teplot pro efektivní výkon. 

Efektivní 

výkon [W] 
Výkon [W] Pracovní režim 

 Maximální teplota 

vzorku [° C] 

100 

100 kontinuální 130 

200 střída 50 % 105 

400 střída 25 % 105 
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Efektivní 

výkon [W] 
Výkon [W] Pracovní režim 

 Maximální teplota 

vzorku [° C] 

200 
200 kontinuální 150 

400 střída 50 % 130 

300 
300 kontinuální 180 

400 střída 75 % 145 

 

 

 

Obrázek 15 Porovnání teplot vzorku v průběhu plazmochemické redukce při 

výkonu 300 W a 400 W v kontinuálním i pulzním režimu. 

 

V sadě FP jsme ošetřovali čtyři vzorky v kontinuálních reţimech, ale bohuţel při 

redukci jednoho vzorku došlo k poruše termočidla, a tedy pro výkon 300 W nemáme 

dokumentovou teplotní závislost. Nicméně teplotní závislosti na čase pro sadu 

vzorků s inkrustací FP jsou velmi zajímavé. Na obrázku 16 si můţeme povšimnout 

úplně jiného teplotního průběhu pro pískový vzorek ošetřovaný při výkonu 400W. 

V během deseti minut se teplota vyšplhá aţ na 155 °C a poté pozvolna klesá. 

Po 40 minutách dochází k ustálení teploty vzorku na 110 °C. U tohoto vzorku tedy 

bereme jako maximální hodnotu nejvyšší teplotu nikoliv ustálenou teplotu, jako u 

ostatních vzorků. Pokud srovnáme hodnoty maximálních teplot sady FP s ostatními 
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sadami, je patrný pokles teplot v sadě FP. A to v průměru o 50 °C, jak můţeme 

vyčíst z tabulek 7 a 9. Musíme si uvědomit, ţe termočidlo je zavedeno dovnitř 

navrtaného vzorku. Pro tuto sadu byl vytvořen navrtaný vzorek s pískovou krustou. 

Na rozdíl od předchozích sad, kde byl pouţit obyčejný navrtaný vzorek bez koroze. 

Proto můţeme tvrdit, ţe silná inkrustační vrstva má ochranný efekt při ohřívání 

kovového jádra vzorku v průběhu plazmochemické redukce. 
 

Tabulka 9 Hodnoty maximálních teplot [° C]v kontinuálním režimu pro sadu FP. 

Výkon 

[W] 

Teplota vzorku  

[° C] 

100 60 

200 100 

400 155 

 

 

Obrázek 16 Porovnání teplot vzorků s pískovou krustou v průběhu 

plazmochemické redukce v kontinuálním režimu. 

  

3.5 VYHODNOCENÍ ÚČINKŮ REDUKCE POMOCÍ ELEKTRONOVÉ 

MIKROANALÝZY 

Elektronová mikroanalýza je vysoce účinná nedestruktivní fyzikální metoda 

prvkové analýzy pevných látek. Je zaloţena na interakci dopadajícího svazku 

urychlených elektronů a studovaného vzorku. Přístroje pro tuto metodu, elektronové 

mikroanalyzátory, v sobě zahrnují kombinaci elektronového mikroskopu 

a spektrometru rentgenového záření (EDX nebo EDS) [27]. Bohuţel tyto přístroje 

neumoţňují měření prvků lehčích neţ bor, proto nelze v našem případě detekovat 

vodík. 
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Analyzovali jsme vzorky jen ze sad FC, FD a FS. Vzorky ze sady FP by se touto 

metodou analyzovaly jen těţko, protoţe mají příliš strukturovaný povrch. Navíc tato 

vrstva obsahovala podobné sloţení redukujících se sloţek jako vrstva FC a proto 

nebylo nutné tyto vzorky podrobovat analýze EDX. 

Metodou SEM-EDX byl analyzován jeden vzorek z kaţdé sady před opracováním 

v plazmatu, získali jsme tedy prvkové sloţení korozní vrstvy. Dále se této analýze 

podrobily všechny opracované vzorky, kde jsme zjistili mnoţství jednotlivých prvků 

ve zredukované korozní vrstvě. Porovnáním výsledků před a po opracování jsme 

vyhodnotili úspěšnost jednotlivých podmínek plazmochemické redukce pro daný typ 

korozní vrstvy. 

 

3.5.1 Vyhodnocení účinků redukce chloridové korozní vrstvy 

Nejprve byla provedena analýza zkorodovaného vzorku. Jak víme z rentgenové 

difrakce, zkorodované vzorky sady FC obsahovaly rokuhnit (FeCl2 ∙ 2H2O) a 

akaganeit-M (Fe(O,OH,Cl)). Mnoţství jednotlivých prvků v korozních vrstvách FC 

v hmotnostních procentech jsme získali z elektronové mikroanalýzy. Dále jsme 

prováděli analýzy všech opracovaných vzorků. Porovnání výsledků z korozní vrstvy 

a vzorků opracovaných v kontinuálním reţimu můţeme vidět na obrázku 17. Kyslík 

a chlor náleţí produktům korozní vrstvy, proto klesá mnoţství těchto prvků se 

zvyšujícím se výkonem, tedy nastává redukce těchto sloţek. Ţelezo je obsaţeno jak 

v korozní vrstvě, tak i v samotném kovovém jádru, kde je ho většina. Z tohoto 

důvodu mnoţství ţeleza narůstá se zvyšujícím se výkonem, kdy se obnaţuje kovové 

jádro. Potvrdila se naše předchozí tvrzení, ţe se zvyšujícím se výkonem se odbourá 

větší mnoţství korozních produktů. 

 

 

Obrázek 17 Porovnání výsledků z analýzy SEM-EDX v kontinuálním režimu. 

 

Na obrázku 18 jsou porovnání sérií 100 W aţ 400 W v kontinuálním i pulzním 

reţimu. Nejmenší pokles chloridů a kyslíku byl zaznamenán u série 100 W a 
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nejlepších výsledků jsme dosáhli u série 400 W. Ve všech porovnáních můţeme 

pozorovat významný pokles chloru, coţ je velmi důleţité zejména pro archeologické 

materiály. Chloridy obsaţené v korozních vrstvách jsou totiţ stimulátory následné 

koroze. Plazmochemická redukce odstraní značnou část chloridů a tím umoţní 

zkrácení doby desalinace. Pokud se podrobněji podíváme na mnoţství kyslíku, 

vidíme, ţe se významnou měrou také odboural. Není zde však tak jasný a postupný 

pokles jako u chloru. Kyslík můţe být ve formě FeOOH, ale také ve formě vody. 

Některý ze vzorků mohl navlhnut před samotnou analýzou, i kdyţ jsme se tomu 

snaţili zabránit zabalením vzorků do bariérové fólie s absobérem kyslíku a vlhkosti. 

Nevíme totiţ, po jakou dobu byl vzorek vyndán z této fólie, neţ byl zanalyzován.  

Nicméně můţeme z těchto výsledků vyhodnotit, ţe plazmochemická redukce pro 

korozní vrstvu obsahující chloridy je velmi úspěšná. Potvrdily se nám předpoklady, 

které jsme vyhodnotili z optické emisní spektroskopie a fotografií pořízených po 

plazmochemické redukci.  

 

 

Obrázek 18 Porovnání výsledků z analýzy SEM-EDX v kontinuálním i pulzním 

režimu. 
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4  ZÁVĚR 

Tématem této disertační práce bylo studium vlivu podmínek výboje na proces 

redukce různých korozních vrstev. Jednalo se o aplikaci nízkotlakého radio-

frekvenčního vodíkového plazmatu na uměle vytvořené modelové korozní vrstvy na 

ţeleze. Cílem bylo nalézt optimální podmínky pro redukční proces různých druhů 

korozních vrstev s ohledem na fakt, ţe získané poznatky mají být aplikovatelné na 

reálné archeologické předměty. 

Pro tyto účely byl zvolen takový materiál, který svým sloţením odpovídá 

archeologickým objektům. Jedná se o nelegovanou konstrukční ocel válcovanou za 

studena podle normy ČSN 426315 o jakosti 11321.21. Vytvoření korozních krust 

stejných jako na archeologických materiálech není moţné. Kaţdý jeden 

archeologický objekt byl korodován za jiných podmínek po různou dobu. Přesto 

některé korozní produkty jsou typické, jako např. akaganeit, magnetit, szomolnokit, 

rokuhnit atd. V laboratorních podmínkách nejsme schopni za krátký čas vytvořit 

silné inkrustační vrstvy, ale jsme schopni vytvořit jednotlivé korozní produkty na 

ţeleze. Pro tyto účely byly vytvořeny čtyři sady laboratorně připravených vzorků 

koroze na ţeleze.  

První sadu vzorků jsme vystavili parám koncentrované kyseliny chlorovodíkové. 

Abychom určili, jaká dlouhá doba bude postačovat pro vytvoření vhodných 

korozních produktů, byl proveden test délky korozního působení. Po dobu deseti 

týdnů jsme vzorky korodovali v prostředí konc. HCl, přičemţ kaţdý týden jsme 

jeden vzorek odebrali a analyzovali pomocí rentgenové difraktometrie (XRD). 

Zjistili jsme, ţe za pět týdnů se na vzorku vytvoří silná vrstva akaganeitu-M (Fe(O, 

OH, Cl)) a rokuhnitu (FeCl2 ∙ 2H2O), coţ jsou vhodné korozní produkty pro naše 

účely. Tento test jsme jiţ nedělali pro další sady, protoţe jsme předpokládali, ţe pět 

týdnů bude postačující doba pro všechna korozní prostředí. Tato vrstva také byla 

podrobena elektronové mikroanalýze (SEM-EDX), která nám potvrdila výsledky 

z XRD a ukázala nám pevnou vrstevnatou strukturu korozních produktů. 

Druhou sadu vzorků jsme ponořili na několik vteřin do koncentrované kyseliny 

dusičné a ponechali jsme je 5 týdnů v exsikátoru v parách této kyseliny. Na vzorcích 

z této sady se vytvořila velmi slabá vrstvička akaganeitu (FeOOH), coţ odhalila 

rentgenová difraktometrie a potvrdila i elektronová mikroanalýza. Na fotografii 

pořízené skenovacím elektronovým mikroskopem jsou patrné dva druhy struktury, 

část kompaktního pásu silnější vrstvy a část jemných rozptýlených krystalů. 

Bohuţel, kaţdý námi vtvořený vzorek měl jiný poměr těchto dvou struktur, a proto 

usuzujeme, ţe mnoţství korozních produktů na vzorcích se lišilo. Analyzován byl 

však jen jeden vybraný vzorek. 

Třetí sadu vzorků jsme korodovali obdobně jako u druhé sady, ale namísto 

kyseliny dusičné jsme pouţili koncentrovanou kyselinu sírovou. Vzniklé korozní 

vrstvy byly zanalyzované metodou XRD, díky níţ jsme zjistili přibliţné sloţení 

korozní vrstvy. Vzorky byly pokryté bílou vrstvou szomolnokitu (FeSO4 ∙ H2O). 

Prvkové sloţení získané elektronovou mikroanalýzou potvrdilo výsledky z XRD a 

pořízená fotografie ze SEM ukázala pevnou a kompaktní strukturu korozních vrstev. 
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Poslední sada vzorků měla simulovat silné inkrustační vrstvy na archeologických 

materiálech. Vzorek jsme posypali pískem a zalili koncentrovanou kyselinou 

chlorovodíkovou. Takto upravený vzorek jsme ponechali po dobu pěti týdnů 

korodovat v parách koncentrované HCl. Vytvořila se silná korozní krusta s pískem. 

Rentgenovou difraktometrií jsme odhalili, ţe inkrustační vrstva je tvořená zrnky 

písku spojených rokuhnitem (FeCl2 ∙ 2H2O) a FeCl2 ∙ 4H2O. 

Všechny tyto korozní produkty jsme vystavovali redukčním účinkům vodíkového 

radio-frekvenčního plazmatu. Vysokofrekvenční výboj (13,56 MHz) byl buzen ve 

válcovém reaktoru z křemenného skla pomocí vně umístěných elektrod. 

Plazmochemická redukce byla prováděna při různých nastavení parametrů 

aparatury. Byl odzkoušen kontinuální i pulzní reţim generování plazmatu při 

hodnotách výkonu 100 W aţ 400 W. Různá nastavení podmínek u většiny vrstev 

výrazně ovlivňovala redukční děj. Pro pulzní reţim byla zvolena střída 25 %, 50 % a 

75 %. Tlak v reaktoru byl udrţován na 150 aţ 200 Pa. Průtok vodíku byl 50 sccm a 

po celou dobu procesu zůstával konstantní. Teplota vzorku byla měřena 

termočlánkem typu K v průběhu plazmochemické redukce a je významným 

parametrem pro redukční děj. Se zvyšujícím se výkonem se ohřev vzorku zvyšoval, 

protoţe aktivní částice v plazmatu vzorek ohřívají, navíc je kovový vzorek ohříván i 

prostřednictvím elektromagnetické indukce v radiofrekvenčním poli budícím vlastní 

plazma. Potvrdilo se, ţe čím vyšší je dodaný výkon, tím je větší počet aktivních 

částic. Proto v pulzních reţimech byla teplota vzorku niţší neţ v kontinuálním 

reţimu. Nejniţší teplotu jsme naměřili 55 °C pro výkon 100 W a střídě 25. Nejvyšší 

teplota vzorku byla zaznamenána pro výkon 400 W v kontinuálním reţimu a 

dosahovala 195 °C. Archeology empiricky doporučená limitní teplota je 200 °C, nad 

tuto teplotu můţe u ţelezných předmětů docházet k metalografickým změnám [26]. 

Tuto podmínku jsme bezpečně splnili. Zajímavé teplotní změny jsme zaznamenali u 

vzorků s pískovou krustou, zde se teploty vzorku pohybovali v průměru o 50 °C 

niţší neţ u vzorků z ostatních sad. Je tedy jasné, ţe korozní inkrustační vrstvy 

sniţují zahřívání kovového jádra. To jasně ukazuje, ţe podstatou zahřívání vzorků je 

zejména přímá interakce s plazmatem a elektromagnetický indukční ohřev je jen 

podruţný. 

Záření emitované plazmatem během opracování vzorku bylo monitorováno 

pomocí optické emisní spektrometrie. Významným indikátorem průběhu redukčního 

procesu je mnoţství OH radikálu vznikajícího ve výboji při reakci vodíku s korozní 

vrstvou. Proto jsme se zaměřili na sledování spekter OH radikálů emitujících záření 

v oblasti 306 aţ 316 nm a získávali jsme relativní intenzitu OH spekter (Irel(OH)) 

v závislosti na čase. Vţdy po nějakém čase nebo okamţitě dosahuje Irel(OH) 

maxima, kdy dochází k největší redukci korozních produktů. Po nějaké době 

Irel(OH) postupně klesá aţ na desetinu maximální hodnoty Irel(OH), kdy povaţujeme 

proces redukce za ukončený, respektive proces přestává být dostatečně účinný (např. 

z důvodu stínění částic plazmatu vlivem produktů odbouraných korozních vrstev, 

které jsou na povrchu předmětu. Výše maximální hodnoty Irel(OH) znázorňuje 

mnoţství zredukovaných korozních produktů. Čím je hodnota maxima Irel(OH) 
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vyšší, tím je větší i mnoţství zredukovaných látek. Doba, kdy dosáhneme maxima 

Irel(OH), představuje rychlost procesu redukce. Tedy čím rychleji dosáhneme 

maxima Irel(OH), tím rychleji proces redukce probíhá. Závislosti Irel(OH) na čase 

mají pro kaţdé korozní produkty různé průběhy, coţ je důsledek různého sloţení a 

struktury vytvořených korozních vrstev. 

Vzorky korodované v parách HCl měly charakteristické výrazné maximum 

Irel(OH), které se zvyšovalo s rostoucím výkonem. To ukazuje na velmi dobré 

odbourávání korozních produktů, jako jsou akaganeit-M a rokuhnit. Dokonce uţ při 

výkonu 200 W v kontinuálním reţimu jsme zaznamenali velmi dobré účinky. 

Nejlepších účinků jsme však dosahovali při výkonu 400 W v kontinuálním reţimu. 

Nejmenší účinky plazmatu jsme zaznamenali u střídy 25 % pro výkony 200 W a 

300 W. V takto nízkém pulzu je velmi krátká doba aktivního výboje a tedy vzniká 

malé mnoţství aktivních částic, které redukují povrch vzorku. Vzorky sady FC 

obsahovaly chloridy a ty byly bezpochyby také redukovány vodíkem, ale nebylo 

moţné se zvoleným spektrometrem tyto změny sledovat. Avšak výsledky 

z elektronové mikroanalýzy toto prokázaly.  

Vzorky korodované v prostředí par kyseliny dusičné mají velmi jemnou a 

nepevnou korozní vrstvu, proto je začátek redukce velice rychlý a maximum 

Irel(OH) nastupuje okamţitě. Toto neplatí jen pro výkon 100 W (100 %, 75 % i 

50 %), kde se maximum trochu opozdilo vlivem niţšího dodaného výkonu. 

Nicméně, ukazuje to na velmi rychlé odbourávání korozních produktů. Ve spojení 

s výsledky elektronové mikroanalýzy můţeme konstatovat, ţe jiţ výkon 100 W 

v kontinuálním reţimu je postačující pro redukci tohoto typu koroze. Toto tvrzení 

nám komplikuje fakt, ţe výsledky pro výkon 300 W nedopadly dobře ve srovnání se 

100 W. Toto je nejspíš důsledek rozdílností jednotlivých vzorků v této sadě. Některé 

vzorky měly silnější korozní vrstvu, a to byl i případ vzorku ošetřovaného při 300 

W. Tato vrstva byla silnější i neţ analyzovaný zkorodovaný vzorek. Proto jsou 

výsledky z elektronové mikroanalýzy v tomto případě zavádějící.  

Vzorky korodované v prostředí kyseliny sírové se vyznačují velmi pevnou 

korozní vrstvu. Mechanismus vodíkové redukce u této sady není tak jednoduchý 

jako u předešlých sad. Sírany se redukují vodíkem obtíţněji, a proto průběhy 

závislostí Irel(OH) na čase neukazují výrazné poklesy pro výkony 100 W (75 % a 

50 %) a 200 W (75 %, 50 % a 25 %). Tedy za těchto podmínek se sírany odbourají 

jen minimálně, coţ dokazuje i elektronová mikroanalýza. Při výkonu 100 W jsme 

zjistili z elektronové mikroanalýzy, ţe došlo pouze k dehydrataci korozní vrstvy. 

Jinak tomu je u vyšších výkonů, zde uţ zaznamenáváme široké a pozdější maximum 

Irel(OH). Tedy proces redukce probíhá, ale pomalu. Mírné zredukování síry při 

výkonech jsme zaznamenali i elektronovou mikroanalýzou. Nejlepší a jediné 

podmínky vhodné k doporučení jsou 400 W v kontinuálním reţimu.  

Vzorky s pískovou krustou vykazovaly celkem pochopitelně velmi podobný 

průběh závislostí Irel(OH) na čase jako vzorky ze sady korodované v parách HCl. 

Redukující se sloţkou byl v obou případech rokuhnit a v sadě s inkrustací navíc 

FeCl2 ∙ 4H2O. Tedy tyto korozní vrstvy byly velmi podobné. Objevila se zde 
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výrazná maxima Irel(OH), která se zvyšujícím se výkonem narůstala. Redukční 

proces probíhal rychle a účinně, coţ dokládají fotografie po ošetření. Některé 

korozní vrstvy se rozpadly úplně, jiné se celé odlouply.  

Můţeme konstatovat, ţe plazmochemická redukce je velmi vhodná pro odstranění 

chloridů jako jsou rokuhnit (FeCl2 ∙ 2H2O) a FeCl2 ∙ 4H2O. Chloridy jsou 

katalyzátory pro další vznik korozních produktů po ošetření archeologického 

materiálu. Proto je snadné odstranění chloridů touto metodou významný krok. 

Restaurátorům tato metoda díky tomu ušetří čas při desalinaci. Dále 

plazmochemická redukce velmi dobře odstraňuje akaganeit-M (Fe(O, OH, Cl)) a 

akaganeit (FeOOH), coţ jsou typické korozní produkty v archeologických 

materiálech. Naopak špatně se plazmochemickou redukcí odstraňoval szomolnokit 

(FeSO4 ∙ H2O). Bylo by vhodné vyzkoušet i vyšší výkony neţ 400 W, ale zde nás 

limituje ohřev vzorku. Proto bych pro další postup zvolila opracování síranů ve více 

krocích, případně vyšší výkony v pulzním reţimu (např. 800 W a střída 50 %). Co se 

týká pracovních podmínek, v kontinuálních reţimech proces redukce běţel většinou 

bez problémů. V pulzních reţimech vybočovala střída 25 %, u nějţ bylo pozorováno 

jen nepatrné odbourávání korozních produktů. Zřejmě je to dáno celkovou malou 

dodávanou střední energií spojenou i s příliš nízkou teplotou vzorků a proto bych 

tento pulz pro další výzkum vyloučila.  

Pro další výzkum bych doporučila vytvořit jiné korozní produkty, například oxidy 

ţeleza jako jsou magnetit a hematit nebo hydroxy-chlorid ţeleznatý. Také vyzkoušet 

jiné typy ocelí s různými obsahy příměsových prvků, protoţe archeologické ţelezo 

mělo velmi široké rozpětí sloţení. Poté otestovat měření na vybraných originálech. 
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ABSTRAKT 

Plazmochemická redukce korozních vrstev na kovech vyuţívá redukčních účinků 

radiofrekvenčního vodíkového nízkotlakého plazmatu při ošetřování kovových 

archeologických nálezů. Vlivem plazmochemické redukce se inkrustační vrstvy vzniklé 

na kovech stávají křehčí a poréznější. Dochází k přeměně struktury a sloţení korozních 

vrstev předmětů. Díky tomu dochází k snadnějšímu mechanickému odstranění 

inkrustačních vrstev, a tedy odpadá hrubé a zdlouhavé, pro materiál mnohdy 

nebezpečné odstraňování svrchních korozních krust (např. pomocí pískování). 

Po redukci je moţné snadno odkrýt oblasti původního povrchu předmětu a přitom 

zachovat i nejjemnější detaily reliéfu a zdobení, stejně jako stopy po nástrojích 

pouţitých při jejich výrobě, pokud samozřejmě nebyly nenávratně zničeny korozí. To 

má značný význam při odhalování starých technologických postupů výroby kovových 

předmětů. Pomocí plazmatu lze lehce proniknout i do dutin předmětů a u mechanických 

součástí tak můţe dojít aţ k obnovení funkčnosti. Také dochází k částečnému 

odstranění stimulátorů koroze, tedy hlavně chloridů, které jsou strůjci následné koroze.  

Kaţdý archeologický předmět je originál, pokud se na historii nějakého předmětu 

díváme pouze z hlediska korozního prostředí, tak tento předmět byl po nějakou dobu 

vystaven atmosféře. Poté byl nejčastěji uloţen do hrobu nebo se jiným způsobem dostal 

do půdy, případně do moře. Tedy kaţdý artefakt byl vystaven jinému koroznímu 

namáhání (vlhkost, sloţení korozního prostředí apod.). Není tedy jednoduché zvolit 

univerzální způsob ošetření těchto předmětů.  

Optimalizace metody pro základní kovy lze řešit s vyuţitím modelových vzorků 

(identický materiál i koroze) a porovnávat výsledky v závislosti na podmínkách 

opracování. Nejčastěji jsou archeologické předměty vyrobeny ze ţeleza a běţnými 

korozními produkty na ţeleze jsou akaganeit, rokuhnit, szomolnokit. Tyto tři korozní 

produkty jsme vytvořili na modelových vzorcích a podrobili jsme je plazmochemické 

redukci. Experiment jsme prováděli v reaktoru z křemenného skla s vnějšími 

elektrodami. Radiofrekvenční kapacitně vázané plazma o výkonu 100 aţ 400 W bylo 

buzeno v kontinuálním i pulzním reţimu (střída 75 %, 50 % a 25 %). Výboj byl 

vytvořen v čistém vodíku za sníţeného tlaku 150 aţ 200 Pa. Teplota vzorku byla 

sledována termosondou v průběhu celého procesu a nepřesáhla 200 °C, coţ je hodnota 

udávaná konzervátory jako limitní. Při vyšších teplotách můţe v některých případech 

docházet k metalografickým změnám uvnitř kovu, coţ je u archeologických předmětů 

velmi neţádoucí. 

Proces plazmochemické redukce jsme monitorovali pomocí optické emisní 

spektrometrie. Zaměřili jsme se na sledování v plazmatu vznikajících OH radikálů, 

které jsou pro tento proces charakteristické. Kaţdý korozní produkt má jiný průběh 

vznikajících OH radikálů, coţ úzce souvisí s odbouráváním korozních produktů. 

Korozní vrstvy jsme analyzovali před a po plazmochemické redukci metodou SEM-

EDX. Zjistili jsme, ţe plazmochemická redukce není příliš vhodná pro korozní produkt 

szomolnokit, který se odbourával obtíţně a jen za vysokých výkonů. Avšak velmi 

dobrých výsledků tato metoda dosahuje u korozních produktů jako je rokuhnit a 

akaganeit. 
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ABSTRACT 

The plasmachemical removal process of corrosion layers is based on a reduction 

effect of RF hydrogen low-pressure plasma, and it is used for archaeological objects. 

Incrustation layers on artifact surface become brittle and porous due to plasma 

processing. The structure and composition of corrosion layers is changed. Therefore, it 

is much easier to recover the original surface of the plasma treated artifacts in contrary 

to those treated by conventional ways. Moreover, we can save time on invasive and 

thus dangerous mechanical removal of corrosion layers as for example sanding is. After 

plasma treatment, we can observe fine details of the original surface and memory of 

tools used during its manufacturing. These details are important information on the 

origin and manufacturing methods of the artifacts. The plasma reduction process leads 

to the removal of impurities from cavities as well, and a function of mechanical 

components of archaeological object can be restored. Moreover, chlorides can be easily 

removed from the corrosion layers and thus any significant post-corrosion is protected.  

Each archaeological object is original and it has its own “corrosion history”. First, 

the object had been exposed to the atmosphere for a long time. Then, it had been often 

placed in a tomb or grave or it otherwise got into the soil or sea. Thus, each 

archaeological object was exposed to different corrosion stress (humidity, composition 

of corrosive environment, etc.). Due to these facts, any universal way of a corroded 

object treatment is very difficult or even impossible to propose. 

In this work, the problem was solved using model samples of common metals which 

were treated at various plasma treatment conditions. Archaeological objects made of 

iron are the most common artifacts, and the typical corrosion products on iron are 

akaganeite, rokuhnite, and szomolnokite. These three corrosion products were created 

on the model samples in laboratory and then, the plasmachemical reduction was applied 

for their removal.  

The experiment was done in a Quartz cylindrical reactor with capacitive coupled RF 

plasma created using outer electrodes. We used discharge power from 100 W to 400 W 

in a continuous or pulsed regime (duty cycle of 75 %, 50 % and 25 %). Flowing plasma 

was created in pure hydrogen at pressure of 150200 Pa. Sample temperature was 

monitored by a thermocouple, and it did not exceed 200ºC during all these experiments. 

This temperature is regarded as a limit temperature for metallographic changes of 

archaeological iron. Higher temperature can cause destruction of archaeological iron 

objects. 

The optical emission spectroscopy of OH radical was used for the process 

monitoring. We focused on the monitoring of OH-radicals generated in the plasma, 

which are characteristic species formed by this process. Each corrosion product has a 

different time evaluation of generated OH-radicals, which is closely related to the 

degradation of a given corrosion product. Corrosion layers were analyzed before and 

after the plasmachemical reduction by SEM-EDX. We have found that the 

plasmachemical reduction is not very suitable for the szomolnokite corrosion product, 

which is degraded with difficulty and at high applied powers, only. However, very good 

removal efficiency was obtained for the rokuhnite and akaganeite corrosion. 
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