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SOUHRN 

Pryskyřičné laky se v malířství používají od 11. století. Jejich úkolem je chránit 

umělecké dílo před nepříznivými vlivy okolního prostředí a mnohdy jej také dotváří i po 

stránce umělecké. Ačkoliv se v současné době často používají syntetické laky, zvláště 

v případě moderního umění, použití přírodních materiálů je stále velmi rozšířené a nejen při 

restaurování historických obrazů a polychromií.  

Pro přípravu pryskyřičných laků se využívá bohaté nabídky přírodních pryskyřic 

(damara, mastix, kopály, kalafuna atd.), které se odlišují svým složením a z toho také 

vyplývajícími různými fyzikálními vlastnostmi jako je například křehkost, rozpustnost a 

v neposlední řadě různé tmavnutí laku. Z těchto důvodů je nutné znát jeho složení, aby mohl 

být při restaurování bezpečně odstraněn a následně i nahrazen lakem o stejném materiálovém 

složení. Nejrozšířenější analytickou metodou k určování přírodních pryskyřic je plynová 

chromatografie, která využívá celou řadu derivatizačních činidel. 

Úkolem této diplomové práce bylo nalézt nejvhodnější separační podmínky sloužící 

k identifikaci pryskyřic metodou plynové chromatografie kombinované s plamenově 

ionizačním detektorem (GC-FID). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY 

 Terpenoic varnishes are used in artworks since 11th century. Their task is to protect 

the artworks against the adverse effects of the environment and frequently they complete the 

artistic page. Although synthetic varnishes are currently widely used, especially in the case of 

modern art, the use of natural materials is still widespread and not only in the restoration of 

historical paintings and polychromy. 

 In order to prepare terpenoic varnishes, rich supply of natural resins is used (damare, 

mastic, copals, colophony etc.). These resins differ in their composition and therefore they 

have various physical properties such as fragility, solubility, and not least the various 

darkening of varnish. For these reasons, it is necessary to know their composition, in order to 

be safely removed during restoration and subsequently replaced by a varnish of the same 

material composition. Gas chromatography is the most widely used analytical method for 

determination of natural resins, using a number of derivatizing reagents. 

 The task of this thesis was to find the best separation conditions for the identification 

of resins by gas chromatography combined with flame ionization detector (GC-FID). 
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1. ÚVOD 

 

 V oblasti kulturního dědictví, chemická charakterizace pryskyřičných materiálů je 

velmi složitý úkol, vzhledem k velkému počtu možných materiálů a skutečnost, že tyto 

materiály jsou komplexní směsí mnoha chemických látek z podobných terpenových tříd. 

Důsledkem toho, charakteristika těchto materiálů ve vzorcích starobylých materiálů – jako 

jsou obrazy, nebo archeologické objekty – znamená charakteristiku materiálů na molekulární 

úrovni. Nejrozšířenější analytickou metodou k určování přírodních pryskyřic je plynová 

chromatografie (GC) [1-29]. Tato technika odhalí přítomnost látek, které působí jako 

biomolekulární markery. Pryskyřičné materiály obsahují velké množství molekul, obsahující 

hydroxy skupiny a skupiny karboxylových kyselin, takže je nutné před analýzou provést 

derivatizaci vzorku, provádí se derivatizačním činidlem (kap. 2.2.5). Při derivatizačních 

reakcích dochází k přepólování, používáme látky vhodné pro plynovou chromatografii – to 

znamená látky netěkavé a tepelně nestálé [30]. Snížení polarity díky derivatizaci vede 

k lepším tvarům píků (ostřejší tvary) – tvary mohou být ovlivněny různými faktory – 

například nečistoty apod. Methylace a silylace, zejména při trimethylsilylaci, je nejběžněji 

používaná derivatizační reakce pro GC (plynovou chromatografii). Trimethylsilylační činidla 

(TMS) – jako jsou například TMSI (trimethylsilylimidazol) a BSTFA (N,O-

bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid) jsou schopna derivatizovat skupiny -OH, -NH a –SH  na 

TMS ethery a estery [31]. 
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Obrázek 1. Reakce TMSI a karboxylové kyseliny. 
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2. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

 

2.1 Laky 

Vrstva laku chrání malbu před vlhkostí, před škodlivými plyny obsaženými 

v atmosféře, okysličováním a dalšími nepříznivými vlivy prostředí. Hladký film umožňuje 

snadné čištění obrazů – stačí pouze setřít na povrchu usazenou nečistotu obrazu, aniž bychom 

riskovali jakákoli mechanická poškození. Někteří umělci lakují své obrazy proto, aby vyvolali 

hloubku a sytost barev a aby malbě dodali komplexní lesklý povrch. Lak by neměl žloutnout, 

neměl by tmavnout a neměl se zakalovat. Jelikož ale tyto podmínky nemohou být vždy 

splněny – protože se zatím nepovedlo připravit lak, který by splňoval všechny tyto požadavky 

– nahrazují se staré laky na malbách novými. V tomto procesu je velice důležité, aby při 

snímání laku starého nedošlo k poškození povrchu malby. To je možné pouze v případě, že je 

původní lak rozpustný – lze ho smýt šetrnými rozpouštědly (aby nedošlo k porušení barev 

obrazu). Dnešní průmyslové laky olejové a těkavé jsou odstranitelné jen nejsilnějšími činidly 

– lihem, acetonem, amoniakem. Tyto prostředky působí radikálně na povrch děl a proto 

„odlakováním“ bývá často dílo i úplně zničeno. 

Základními surovinami pro přípravu laků jsou přirozené nebo umělé  pryskyřice, 

vosky, balzámy či deriváty celulosy. Laky je možné rozdělit na laky terpentýnové  

(kap. 2.1.1), lihové (kap. 2.1.2), olejové (kap. 2.1.3) a laky teplem tvrditelné (kap. 2.1.4)  

 

2.1.1 Terpentýnové laky 

 

 Terpentýnové laky se připravují rozpouštěním měkkých pryskyřic (damary, mastixu a 

kalafuny) v terpentýnové silici v poměru 1:3 a 1:4. Jejich film je křehký, měkký, snadno 

rozpustný a rychle stárne.  Stálost těchto laků lze zlepšit přidáním tuhnoucích olejů nebo 

vosků. Kalafuna a mastix stářím  žloutnou, ale například damara stářím nežloutne, a proto se 

v malířské technice velice cení.  
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2.1.2 Lihové laky  

 

 Lihové laky vznikají rozpouštěním šelaku, sandaraku, měkkých kopálů manilských, 

kalafuny, mastixu a umělých fenolformaldehydových pryskyřic v lihu. Dávají tvrdší a křehčí 

filmy než laky terpentýnové (kap. 2.1.1), ve kterých i po zaschnutí zůstávají těkavé zbytky 

silice, dodávající jim pružnost.  

• Lihové laky šelakové 

 Lihové laky šelakové mají dobrou tradici – osvědčily se zejména jako politury na 

dřevo [32]. Jsou poměrně stálé i ve vlhkém prostředí a jejich film se nekalí. Nenanáší se 

štětcem, ale tamponem a krouživými pohyby se roztírají po ploše dřevěného materiálu (tuto 

techniku používají zejména truhláři). V poslední době bývají tyto laky kombinovány 

s fenolformaldehydovými pryskyřicemi nebo nitrocelulosou a nanášejí se na dřevo stříkací 

pistolí v několika po sobě jdoucích vrstvách – pak se postupně brousí a leští. Tímto procesem 

se dosáhne dokonale rovného povrchu a trvalého lesku.  

• Lihové laky mastixové 

Lihové laky mastixové jsou velice křehké a málo trvanlivé. 

• Lihové laky sandarakové  

Lihové laky sandarakové jsou tvrdé, křehké a stářím se zabarvují do červenohnědého 

zbarvení. 

• Laky z manilských kopálů 

Tyto laky nedosahují obvykle vysoké kvality laků šelakových, protože jsou měkčí a nadměrně 

křehké. 

• Laky kalafunové 

Poslední z těchto lihových laků jsou laky ze všech nejméně hodnotné. 
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2.1.3 Olejové laky 

 

 Olejové laky jsou husté, světlé až tmavé barvy a při lakování je třeba je ředit 

terpentýnem, aby je bylo možné rozetřít na stejnoměrně silnou vrstvu. Schnutí těchto laků je o 

mnoho delší, nežli je to u lihových laků. Odpařením ředidla teprve nátěr zhoustne na silně 

lepivý film, který dále tuhne chemickým procesem oxidačněpolymeračním. Na tento proces 

kladně působí teplo, sucho a světlo, záporně pak tma, vlhko, chlad a netěkavé zbytky ředidla. 

Po zaschnutí dávají laky lesklý a pružný film odolávající dešti, mrazu i horku [32]. 

• Olejové laky z měkkých pryskyřic 

 Tato skupina laků je daleko méně odolná, než jsou laky z pryskyřic tvrdých. Nejhorší 

druh olejového laku je kalafuna rozpuštěná ve lněné fermeži – tento lak zvětrává a silně 

hnědne. Stálejší jsou laky z kalafuny esterifikované. Kalafunové laky bývají přimíchávány 

k lakům kopálovým pro snížení jejich ceny, což lze označit za znehodnocování. 

• Tvrdé kopály a jantar 

 Patří mezi laky obecně nejstálejší. Nejvyužívanější surovinou pro jejich výrobu je dnes 

kopál kongo, který se snadněji taví než laky světlé. Kopálové laky se vyznačují odolností vůči 

vlhkému prostředí – dokonale uschlý film je nepatrně rozpustný v lihu, acetonu a jiných 

organických rozpouštědlech. V posledních letech se přirozené kopály zaměňují za kopály 

esterifikované, nebo umělé.  

 

2.1.4 Laky teplem tvrditelné 

 

 Laky teplem tvrditelné se objevily až s rozvojem umělých pryskyřic. Jsou to nové 

hmoty aminové a fenolové, tak zvané aminoplasty a fenoplasty. Lakový film je po zaschnutí 

tvrdý, pevný a chemicky odolný. 
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2.2 Plynová chromatografie 

 

Plynová chromatografie (GC) je analytická separační metoda, která slouží především 

k analýze těkavých látek. V roce 1952 získal R. L. M. Synge a A. J. P. Martin Nobelovu cenu 

za pokroky v oblasti chromatografie. A. J. P. Martin nejprve zavedl a zdokonalil adsorpční 

chromatografii a tu pak spolu se Syngem aplikovali na analýzu aminokyselin. Zdokonalili 

adsorpční chromatografii na rozdělovací chromatografii a její modifikaci papírovou 

chromatografii, jež vypracovali v roce 1944. Tím přispěli k rozvoji základních chemických 

metod [33]. 

Podle stacionární fáze můžeme plynovou chromatografii rozdělit na „plynovou rozdělovací 

chromatografii“ (GLC – gas liquid chromatography), kde je stacionární fází kapalina, dále 

existuje „plynová adsorpční chromatografie“ (GSC – gas solid chromatography), zde je 

stacionární fází pevná látka. Stacionární fáze je v chromatografickém systému ta fáze, která je 

nepohyblivá. V případě GLC se jako stacionární fáze používají např. polyethylenglykoly, 

polyestery nebo polysiloxany. 

Mobilní fáze (ta která se v chromatografickém systému pohybuje) je u plynové 

chromatografie plyn. Jako nosný plyn plynová chromatografie využívá nejčastěji vodík, 

dusík, helium nebo argon. Hlavními faktory při výběru plynu jsou: účinnost, viskozita, 

reaktivita, typ používaného detektoru a cena. 

 

 

2.2.1 Plynový chromatograf 

 

Přístroj používaný pro plynovou chromatografii je na obrázku 2. Základními 

součástmi plynového chromatografu jsou: zdroj plynu, regulace průtoku, dávkovací zařízení, 

kolona, termostat a detekční zařízení (obr. 3). 
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Obrázek 2. Fotografie moderního plynového chromatografu [34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3. Schéma plynového chromatografu [35]. 
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2.2.2 Dávkování vzorku 

 

Dávkování vzorku se provádí do nástřikové hlavy opatřené septem, která je vyhřívaná 

na určitou teplotu a proplachována nosným plynem, kterým obvykle bývá dusík, helium, 

argon, vodík. Plynné vzorky jsou nastřikovány injekčními stříkačkami o objemu 10-1000 µl, 

kapalné vzorky injekčními stříkačkami o objemu 1-100 µl, pevné vzorky jsou rozpuštěny a 

aplikovány ve vhodném rozpouštědle.  

Vzorek se dávkuje do proudu plynu, který jej dále unáší kolonou, proto se vzorek musí 

ihned po nástřiku přeměnit v plyn, aby jím mohl být transportován. V koloně se složky 

separují na základě různé schopnosti vázání se na stacionární fázi. Složky opouštějící kolonu 

indikuje detektor. Signál z detektoru se vyhodnocuje a z časového průběhu intenzity signálu 

se určuje druh a kvantitativní zastoupení složek [35]. 

 

 

2.2.3 Kolony 

 

V plynové chromatografii můžeme kolony rozdělit na náplňové a kapilární. Náplňové 

kolony jsou zhotoveny ze skla nebo nerez oceli o průměru 1-6 mm a délce 0,5-5 m a jsou 

naplněny absorbenty [36].  
 

Jako absorbenty se v plynové chromatografii používají: 

• aktivní uhlí, grafitizované uhlí (dělení plynů a lehkých uhlovodíků); 

• silikagel (dělení anorganických plynů a nízkovroucích kapalin); 

• molekulová síta (krystalické hlinitokřemičitany); 

• porézní polymery (vinylbenzenové kopolymery) [37]. 

 

Kapilární kolony se dnes vyrábějí křemenné s polyimidem o průměru 0,1-0,5 mm a  

o délce 10-100 m. Stacionární fáze je rozprostřena na stěnách kapiláry [38]. 
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2.2.4 Používané detektory 

 

2.2.4.1 Ionizační plamenový detektor (FID) 

 

 Plamenoionizační detektor (FID, Flame Ionisation Detector) je používán v souvislosti 

s plynovou chromatografií. Využívá tepelnou energii plamene k ionizaci uhlovodíků a 

množství nabitých iontů je měřeno jako elektrický proud jimi přenášený. Iontový proud je 

přímo úměrný počtu atomů uhlíku, který projde vodíkovým plamenem za jednotku času. Jak 

již bylo řečeno, základní plamen je vodíkový. Na elektrody je vloženo napětí v řádech stovek 

voltů – při pyrolýze uhlovodíků ve vzorku vznikají vodivé radikály, které vedou elektrický 

proud mezi elektrodami. Ve vodíkovém plameni se neionizují látky anorganické (CO, CO2, 

H2S, oxidy síry a dusíku, amoniak). Detekují se jen látky, které mohou v plameni shořet. Tato 

metoda je citlivá především na uhlovodíky a má široké detekční rozmezí – ppm až jednotky 

procent [39]. 

 

 

 2.2.4.2 Tepelně vodivostní detektor (TCD) 

 Detektor (TCD, Thermal Conductivity Detector) obsahuje zahřívané odporové vlákno, 

které se ochlazuje protékajícím plynem, čímž se mění jeho elektrický odpor. Průchod látky 

detektorem se projeví změnou tepelné kapacity proudícího plynu a změnou vodivosti 

odporového vlákna [39]. 
 

 

 

 2.2.4.3 Detektor elektronového záchytu (ECD) 

 

 Selektivní ionizační detektor (ECD, Electron Capture Detector) je citlivý na 

elektronegativní atomy, zejména na halogeny. Nosný plyn (dusík) je vlivem β záření 

v detektoru ionizován, čímž vzniká konstantní proud. Atomy halogenů zachytávají pomalé 

elektrony, čímž dochází ke snížení ionizačního proudu. Zdrojem ionizace v ECD je isotop 
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 3H nebo 63Ni, emitující částice β. Nejmenší detekované množství je o několik řádů nižší než u 

FIDu. Detektor je vhodný například pro určování pesticidů v životním prostředí [39]. 

 

 

2.2.5 Derivatizace v chromatografii 

 

Derivatizací v chromatografických metodách se rozumí chemická přeměna molekul 

separované látky provedená za účelem umožnění vlastní analýzy nebo zlepšení vlastností 

analyzovaných látek (těkavost, stabilita, separační proces, detekce) [40]. 

Účelem derivatizace v plynové chromatografii je obvykle odstranění aktivních 

vodíkových atomů (zlepšení vlastností analytů s ohledem na GC separační proces). 

Derivatizace v plynové chromatografii by obvykle měla vést ke zvýšení těkavosti a zlepšení 

stability separovaných látek. Optimální je odstranit všechny aktivní vodíky (-OH, -NH2 

skupiny) v jednom reakčním kroku. Někdy bývá cílem derivatizace v GC zavedení funkční 

skupiny využitelné pro selektivní detekci do struktury separovaného analytu [40].  

 

 

 Derivatizační činidla používaná pro terpenoidní látky 

Nejčastěji používaná činidla pro terpenoidní látky jsou: diazomethan, BF3/methanol, 

2,4-dibromoacetofenon, BF3/butan-1-ol, BF3/propan-1-ol, trimethyl(silyl)imidazol, 

methylchloroformát, ethylchloroformát [41]. 

 

 

2.3 Terpenoidní látky  

 

Mezi terpeny patří jak uhlovodíky, tak i jejich deriváty, jako jsou alkoholy, aldehydy, 

ketony a karboxylové kyseliny. Nikdy však tyto látky neobsahují dusík. Terpenoidní látky 

jsou kapaliny, jen některé z oxidačních derivátů jsou pevné. Terpeny a jejich kyslíkaté 

deriváty se vyskytují v různých částech rostlin a stromů. Jedná se především o třídu 

jehličnanů, v nichž se nachází jako tzv. éterické oleje, tedy silice. Tyto těkavé látky jsou 

částečně nebo zcela příčinou charakteristické vůně a chuti rostliny. Již staří Babylóňané 
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získávali tyto vonné látky z přírodních surovin, jakými bylo dřevo, listy, květy, plody nebo 

pryskyřice. Z živých květů se získávají tzv. enfleráží. Květy se ponechají ve styku 

s vazelínou, ve které se terpeny rozpouštějí. Z vazelíny se terpeny poté extrahují rozpouštědly, 

nebo se vazelína použije přímo. Dnes se z těchto zdrojů dále získávají destilací částí rostlin 

s vodní párou nebo z pryskyřic, dále lisováním či extrakcí nízkovroucími rozpouštědly. 

Značný význam má získávání a zpracovávání terpentýnu z jehličnatých stromů pro výrobu 

laků a nátěrových barev. Nízkomolekulární terpeny, většinou ve formě silic, se využívají 

v lékařství. Květinové silice jsou izolovány pro výrobu parfémů, silice z kořenů jsou žádanou 

složkou pro potravinářské účely. Terpenické látky mají význam nejen z chemického, ale i 

biologického hlediska. Je známo, že biogeneza steroidů probíhá přes určité terpeny a jejich 

deriváty jako meziprodukty (geranylpyrofosfát, skvalen, lanosterol, atd.) [42]. 

 

 

2.3.1 Dělení terpenů 

 

Terpeny jsou sloučeniny, jejichž molekuly jsou sestaveny z izoprenových zbytků. 

Jejich obecný vzorec (C5H8)n je násobkem jednoduchého vzorce izoprenu (obr. 4). 

Podle počtu izoprenových jednotek rozeznáváme: hemiterpeny (C5H8) s izoprenem jako 

jediným zástupcem, dále monoterpeny (C10H16), seskviterpeny (C15H24), diterpeny (C20H32), 

triterpeny (C30H48) a polyterpeny (C5H8)n. Podle charakteru uhlíkového řetězce je možno 

terpeny rozdělit na acyklické neboli alifatické a cyklické, a to monocyklické neboli 

hydroaromatické a polycyklické [42]. 

 

 

 

 

                            

 

                       Obrázek 4. Strukturní vzorec izoprenu. 
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K nejběžnějším acyklickým monoterpenům patří uhlovodík myrcen (obr. 5), 

obsažený ve vavřínové silici. Myrcen obsahuje otevřený řetězec se třemi trojnými vazbami 

a patří proto mezi tzv. olefinické terpeny. Do této skupiny řadíme i přírodní kaučuk, který 

patří mezi polyterpeny. 

 

 

 

 

 

    Obrázek 5.  Strukturní vzorec myrcenu. 

 

Kyslíkaté deriváty terpenů 

 Z kyslíkatých derivátů je známý terpenický alkohol geraniol (trans forma) (obr. 6), 

který je izolován z růžového, levandulového a pelargonového oleje. Jeho pyrofosfát je 

prekurzorem všech cyklických monoterpenů. Prostorový izomer geraniolu-nerol, je součástí 

oleje pomerančových květů. Citral, jehož podíl v citrónové silici dosahuje až 80 %, je směs 

izomerních aldehydů, odvozených od geraniolu (citral a) a nerolu (citral b). Kondenzací 

citralu a s acetonem a následnou cyklizací se připravují jonony, které se využívají při výrobě 

parfémů [43]. 

 

    

 

 

 

     

Obrázek 6. Vzorec geraniolu. 
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Monocyklické terpeny 

Základní látkou monocyklických terpenů je p-mentan (1-methyl-4-

isopropylcyklohexan). V přírodě se nachází zcela výjimečně – může být v oleji z plodů 

stromu Eucalyptus globulus. Mentan se třemi dvojnými vazbami nazýváme cymen. 

V éterických olejích jsou rozšířeny především mentadieny. Nejznámějším monocyklickým 

terpenem je limonen (obr. 7), který se vyskytuje v pomerančové a citrónové silici. Jedná se o 

opticky aktivní látku. D-limonen je převládající terpen v oleji bergamotovém, pomerančovém, 

kmínovém, koprovém, celerovém, zatímco L-limonen je v oleji jedlových šišek a ve 

smrkovém jehličí [43]. 

 

                                   

Obr. 7.  Limonen.                  Obr. 8.  Karvon.                       Obr. 9.  Menthol.  

 

Racemát zvaný dipenten, je z větší části v terpentýnovém oleji. Z monocyklických 

monoterpenů dále známe keton karvon (obr. 8) z kmínové silice a alkohol mentol v silici 

mátové. Menthol (p-mentan-3-ol) (obr. 9)  je nasycený terpenický alkohol. Je hlavní součástí 

silice z máty peprné (Mentha piperita). Využívá se především jako antiseptikum s chladivými 

účinky na sliznici. 

 

 

Bicyklické terpeny 

V přírodě se též vyskytují terpeny se dvěma kondenzovanými kruhy-terpeny 

bicyklické. Jedná se o deriváty čtyř uhlovodíků: thujanu, karanu, pinanu a kamfanu. Thujan 
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nacházíme v pelyňkové silici, karan v silici terpentýnové a kamfan v kafrovníkové silici. 

Pinen je hlavní součástí terpentýnové silice, která se získá z terpentýnu jehličnatých stromů 

destilací s vodní párou. Zbytek po této destilaci nazýváme kalafuna (kap. 2.4.4.2). 

Terpentýnový olej je rozpouštědlem pro pryskyřice a tuky a zřeďovadlem pro nátěrové barvy 

a laky v průmyslu. Je též výchozím materiálem pro technickou výrobu umělého kafru. 

 

Seskviterpeny 

 Seskviterpeny jsou součástí silic, které nacházíme v řadě rostlin. Známé jsou např. 

jalovcové nebo celerové silice. Nalézt je však můžeme i v heřmánku. Mezi seskviterpeny 

(mají 15 atomů uhlíku) řadíme fernesol, kys. abscisovou, kadien, selien, humulen a azulen. 

 

Diterpeny 

 K důležitým sloučeninám diterpenů patří fytol. Jedná se o acyklický alkohol, který je 

formě esteru vázán v chlorofylu. Dále vitamín A, kyselina abietová - hlavní složka kalafuny, 

nebo gibbereliny-růstové hormony kvetoucích rostlin, jejichž příkladem je kyselina 

gibberrelová. 

 

Triterpeny 

Triterpeny tvoří velice rozšířenou skupinu terpenů. Zvlášť významný je skvalen,  

z něhož přes jiný triterpen, lanosterol, vznikají v organismech steroidy. Ve velkém množství 

je obsažen ve žraločích játrech, méně je zastoupen v orgánech jiných živočichů a v některých 

rostlinných olejích. Cyklizací skvalenu vzniká kyselina oleanová, která je běžně přítomná 

v cukrové řepě, dále lupeol a amyriny, které jsou vůbec nejrozšířenější triterpeny. V březové 

kůře je obsažen betulin. Součástí pravé ambry je tricyklický triterpen ambrein, který se 

používá pro přípravu parfémů. 

 

 



 

22 

 

Tetraterpeny 

Mezi tetraterpeny řadíme skupinu karotenoidů, což jsou přírodní organická barviva 

přítomná v rostlinách i živočiších. Díky rozpustnosti v tucích se též nazývají lipochromy. 

Jedná se o nenasycené uhlovodíky s více konjugovanými vazbami a jejich deriváty. Dělíme je 

na uhlovodíky karoteny a xantofyly. Nejdůležitějšími sloučeninami této skupiny jsou karoten 

a lykopen [44]. Beta-karoten (obr. 10), je oranžově žluté barvivo obsažené především v mrkvi 

karotce, je zodpovědný za pigment v ovoci a zelenině. Nejvíce ho obsahuje ananas, brokolice, 

mrkev a špenát [45]. Lykopen je červené barvivo rajčat, šípků a dalších rostlin. Je izomerní 

s karotenem, má však alifatickou strukturu. V listech rostlin je obsažen xantofyl. Jeho žlutá 

barva je během životního cyklu rostliny překryta zelenou barvou chlorofylu [43]. 

 

 

Obrázek 10. Strukturní vzorec ß – karotenu.  

 

Polyterpeny 

Typickým přírodním polyterpenem je kaučuk. V mnoha tropických rostlinách se vyskytuje 

jako koloidní roztok latex. Získává se z rostliny kaučukovníku.  

 

 

 

2.3.2 Terpenoidní látky obsažené v pryskyřicích 

 

Oleopryskyřice z modré borovice (severní Qeensland) obsahující diterpenoidy cis- a 

trans-kommunové kyseliny (13-oxo-15,16-dinorlabda-8(17),11E-dien-19-ová kyselina) [46] 



 

23 

 

 (obr. 11), kyselinu abietovou, dehydroabietovou, neoabietovou kyselinu (obr. 12, 13, 14) a 

agathalovou kyselinu [46] (obr. 15). Část oleopryskyřice je nyní uvedena jako aldehydický 

diterpenoid agathalové kyseliny (I) (trans-19-oxolabda-8(14),13(15)-dien-16-ová kyselina. 

Tato kyselina byla získána jako guma, která vlivem teploty nebo vzduchu rapidně žloutne. 

Sumární vzorec byl stanoven jako C20H30O3. 

Isopimarová kyselina byla objevena a řazena mezi terpenoidy a bylo zjištěno, že má 

značnou schopnost otevírat Ca2+ a K+ kanály v buněčných pórech [47]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11. Struktura kommunové kyseliny.        Obrázek 12. Struktura kyseliny abietové. 

 

 

    

 

 

 

Obr. 13. Struktura kyseliny dehydroabietové.     Obr. 14. Struktura kyseliny neoabietové. 
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   Obrázek 15. Struktura agathalové kyseliny. 

 

 

2.4 Pryskyřice 

 

 Pryskyřice vznikají na světle a vzduchu z balzámů samovolným odpařením silic, jejich 

okysličením a polymerací. Z balzámů je lze za určitých okolností získat i destilací. Většinou 

se jedná o čiré, někdy zakalené, až do žluta a hněda zabarvené látky, amorfní, sklovité, 

měknoucí a zahříváním tající. Charakteristickým znakem pro ně je, že jsou nerozpustné ve 

vodě, zatímco v organických rozpouštědlech ano. Jsou složeny z různých látek, většinou 

organického původu, obsahující uhlík, vodík a kyslík. 

 

2.4.1  Pryskyřičné kyseliny 

 Pryskyřičné kyseliny patří buď do řady hydroaromatické, např. kyselina abietová a 

pimarová (C20H30O2), vyskytující se v kalafuně a jiných pryskyřicích, nebo – vzácněji – do 

řady alifatické, jako je kyselina sukcinitová (C4H6O4), obsažená v jantaru. Tyto kyseliny 

způsobují vysokou kyselost pryskyřic. 

 

2.4.2  Rezeny 

 Rezeny jsou uhlovodíky o vysoké molekulové váze, vyznačují se velkou stálostí a 

odolností vůči chemickým činitelům. Nicméně tato stálost není pravou příčinou rezenů, 

CH2

CH3

CH3 CH3

H

CH3

R
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protože např. zanzibarský kopál, který je považován za velmi stálou pryskyřici, obsahuje asi 

10 % rezenu stejně jako kalafuna, která je nejméně stálou pryskyřicí.  

 

2.4.3  Resinoly 

 Resinoly jsou estery pryskyřičných kyselin, éterické silice a voda. Povaříme-li 

pryskyřice s louhem, změní se v hnědě zabarvené soli pryskyřičných kyselin, v polotuhá a 

tuhá mýdla (lepivá), tak zvané rezináty, které se například spolu se síranem hlinitým uplatňují 

při klížení papíru.  

 

2.4.4  Recentní a fosilní pryskyřice 

 Mezi recentní pryskyřice patří mastix (kap. 2.4.4.1), damara (kap. 2.4.4.3), sandarak  

(kap. 2.4.4.5) a měkké kopály. Tyto pryskyřice vytékají z poraněné kůry stromů a na vzduchu 

houstnou v charakteristický tvar kapek, tyčinek nebo valounků. Kalafuna (kap. 2.4.4.2) se těží 

pomocí destilace z tekutých balzámů, nebo se získává extrakcí z rozmělněného dřeva. Šelak 

(kap. 2.4.4.4) má původ živočišný. 

 Fosilní pryskyřice jsou jantar a kopály, které vznikly před dobou dávnou a nyní je 

získáváme z půdy, kam za dlouho dobu zapadly. 

 

Podle tvrdosti můžeme pryskyřice rozdělit na měkké a tvrdé. Mezi měkké patří téměř 

všechny druhy pryskyřic - sandarak, mastix, kalafuna, damara, šelak a měkké manilské 

kopály. Tvrdé jsou jantar a fosilní kopály. 

 

2.4.4.1  Mastix 

 

 Mastix (obr. 19) je přírodní pryskyřice, která se získává ze stálezeleného keře, který se 

nazývá řečík lentiškový (obr. 20) - (Pistacia lentiscus), pěstovaný především na ostrově Chios 

v Řecku. Ve středomoří se používá jako koření k dochucování nejrůznějších pokrmů, používá 

se ale také do krémů, zubních past a parfémů. Mimo těchto vlastností má i léčivé účinky – lze 

ho například žvýkat jako žvýkačku na zklidnění žaludku, tato metoda se využívá již několik 
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set let právě v oblasti středomoří. Od damary se liší, že je rozpustný v acetonu a alkoholu. Od 

dávných dob byl také používán jako oblíbená pryskyřice pro přípravu obrazových laků. Při 

analýze mastixových pryskyřic na plynovém chromatografu je možné rozpoznat kyselinu  

3-oxoolean-18-en-28-ovou (obr. 16), kyselinu mastixadienovou (obr. 17) a 

isomastixadienovou (obr. 18), které jsou typické právě pro tento typ pryskyřice [11-17]. 

 

 

Obr. 16. 3-oxoolean-18-en-28-ová kyselina.      Obr. 17. Kyselina mastixadienová. 
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Obrázek 18. Kyselina isomastixadienová 
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Obrázek 19. Valounky mastixu. [48] Obrázek 20. Řečík lentiškový. [48] 

 

2.4.4.2  Kalafuna 

 

 Kalafuna (obr. 21) je jedna z nejobyčejnějších a také nejlevnějších druhů pryskyřic. 

Usazuje se jako pevný zbytek při destilaci terpentýnového balzámu, získaného z různých 

druhů borovic (tab. I). Obsahuje 90 % volných pryskyřičných kyselin a malé množství resenů 

a resinolů (kap. 2.4.2 a 2.4.3). Tyto kyseliny (pimarová a abietová), které se složením sobě 

podobají, obsahují dvě nenasycené vazby a na vzduchu se proto okysličují. Projevuje se to 

tak, že kalafuna se stává méně rozpustnou a hnědne. Obecně je kalafuna amorfní látka, 

sklovitá, křehká a bývá žlutě až hnědě zabarvená. Taje při teplotním rozmezí 80-120 °C. 

Využívá se při výrobě nejrůznějších laků, tmelů, lepidel a při pájení. Známe dva druhy 

kalafuny – esterifikovaná a tvrzená kalafuna. Obě kalafuny spolu s dřevným olejem vytváří 

olejový lak, který dobře odolává vodě i atmosféře. 
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Tabulka I. Rozdělení kalafuny podle původu. 

Druh kalafuny Druh borovice Latinský název borovice 

kalafuna francouzská  borovice přímořské (Pinus maritima) 

kalafuna ruská  borovice sibiřské (Pinus siberica) 

kalafuna americká  borovice bahenní (Pinus pallustris) 

kalafuna německá  borovice obecné (Pinus silvestris) 

kalafuna rakouská  borovice černé (Pinus nigra) 

kalafuna indická  (Pinus longifolia) 

kalafuna australská  (Pinus larix) 

 

 

 

 

 

      

 

 

Obrázek 21. Valounky kalafuny. [49] 
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2.4.4.3  Damara 

 

 Matečná rostlina této pryskyřice je damaroň jižní (Agathis australis), rostoucí na 

Novém Zélandě, Sundských ostrovech, Malajsii a Indii. Damara (obr. 22), je bezbarvá, někdy 

až nažloutlá a sklovitá. Je o něco málo tvrdší než kalafuna. Taje v teplotním rozmezí  

85–120 °C. Obsahuje 23 % kyseliny damarové, 40 % alfa-damar-rescenu, který je v alkoholu 

rozpustný, a 22 % beta-damar-rescenu, který je v alkoholu nerozpustný. Rozpouští se ve 

většině terpentýnových silic, ale v alkoholu jen omezeně. Je velmi vhodná pro použití v 

malířství, protože vykazuje velkou optickou stálost – to znamená, že stářím nežloutne a pokud 

ano, tak jen nepatrně. Damara je proto nejčastěji vyhledávanou pryskyřicí pro přípravu laků a 

organických pojiv. 

 

 

  

 

 

 

Obrázek 22. Valounky damary. [50] 

 

2.4.4.4 Šelak 

 

 Na rozdíl od ostatních pryskyřic nevytéká z poraněné kůry stromů (jako jediná), ale je 

produktem látkové výměny červců (Tachardia lacca). Vyskytuje se v Thajsku, kde se 

větvičky smokvoně, které jsou obaleny šelakem lámou a zpracovávají na surový šelak, který 

obsahuje mimo kyseliny aleuritinové a dihydroxyfikocerylové také např. šelakové vosky, 

vodu a barvivo (lac dye). Surový šelak se rozemele a smíchá s vodou, aby se odstranilo 
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přebytečné červené barvivo. Poté se taví a natírá na speciální válce, na kterých tuhne a 

odškrabuje se ve formě šupinek. Máme tedy šelak šupinový, který je hnědě zabarven, avšak 

existuje i šelak knoflíkový, který vzniká ztuhnutím kapek pryskyřice a šelak rubínový (což je 

méně hodnotný zbytek při výrobě šupinového šelaku). Z hnědé pryskyřice (rozpuštěné ve 2% 

roztoku sody ve vodě) vzniká ještě jeden typ šelaku - šelak bílený [30]. Šelakové laky jsou 

oproti ostatním velmi odolné proti atmosférické vlhkosti. Šelak se nejčastěji prodává jako 

šupiny, které jsou rozpustné v denaturovaném lihu (obr. 23). 

  

 

 

 

 

 

 

 

                   Obrázek 23. Šupinový šelak (rubín) [51]. 

 

2.4.4.5  Sandarak 

 

 Sandarak (obr. 24) vytéká z jehličnatých stromů – sandarakovníku článkovaného 

(Callitris quadrivalvis) (obr. 25), rostoucích v severní Africe a Austrálii. V prodeji se s ním 

můžeme setkat jako se sandarakem magadorským nebo sandarakem alexandrijským. 

Vyskytuje se ve formě malých žlutých kousků, tvarově připomínající kapku. Je křehký, taje 

při teplotě 135–150 ° C. Je dobře rozpustný v lihu a v terpentýnové silici jen částečně. Není 

ale tak odolný jako např. šelak a po delší době červená vlivem atmosférické vlhkosti. 
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         Obrázek 24.  Sandarak. [52]        Obrázek 25. Sandarakovník článkovaný. [53] 

 

 

 

2.4.4.6  Kopály 

 

 Tímto názvem je označováno mnoho druhů pryskyřic, které se od sebe liší původem i 

vlastnostmi. Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.4.4, kopály je možné rozdělit do dvou skupin 

na tvrdé a měkké kopály.  

Měkké kopály, nazývané někdy jako nepravé (patří sem manilské, indické a kauri), 

protože nejsou svojí tvrdostí rozdílné oproti jiným pryskyřicím typu damara, mastix a 

kalafuna. 

 Zatímco tvrdé (nazývané též pravé kopály), se obvykle vyskytují v písčité půdě, 

v hloubce několika desítek centimetrů, jako pozůstatky dávných kopálovníku. Tyto pryskyřice 

jsou buď polofosilního původu nebo původu ryze fosilního. Mezi nejtvrdší kopály patří 

valounky velikosti hrášku, pocházející z Afriky – tzv. zanzibarské (obr. 26), mosambické a 

madagaskarské kopály. Tyto látky jsou amorfní, mají dolíčkovaný povrch nazývaný též „husí 

kůže“. Obvykle bývají žluté jako jantar, se kterým si jsou velice podobné. Ze západoafrických 

kopálu je nejznámější kongo kopál. Tvrdé kopály se částečně rozpouštějí jen v lihu, 

chloroformu a terpentýnové silici. Bod tání těchto kopálů se pohybuje v teplotním rozmezí 

150–360 °C.  
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Mimo jiné existují i kopály umělé (modifikované umělé pryskyřice 

fenolformaldehydové, akrylové, apod.), které se pojí s olejem a tvoří odolné průmyslové laky. 

V obchodech se s nimi setkáváme pod názvy pergomoly, beckacity, abifeny a albertoly. [30] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obrázek 26. Fosilní pryskyřice kopál. [54] 

 

 

 

2.4.5  Stálost měkkých a tvrdých pryskyřic  

 

2.4.5.1  Měkké pryskyřice 

  Patří sem mastix, damara, kalafuna, sandarak, šelak, měkké manilské kopály - 

recentní pryskyřice. Stálost těchto pryskyřic není velká. Špatně odolávají atmosférickým 

vlivům (vlhkosti), dochází u nich k autooxidaci a jejich rozpad je urychlen i slunečním 

svitem, respektive ultrafialovým zářením. Z těchto pryskyřic nejlépe odolává šelak a 

optickým změnám nejlépe odolává damara (nežloutne).  

 Měkké pryskyřice (tab. III) se v organických rozpouštědlech rozpouštějí za normální 

teploty. Mastix, kalafuna a damara v terpentýnu, šelak, sandarak a manilské kopály v lihu. 

Damara je snadno rozpustná v nejmírnějších rozpouštědlech, je důležitá při konzervaci obrazů 

(dá se použít, nepoškozuje díla). Tabulka II ukazuje rozdělení pryskyřic, v čem se rozpouštějí 

a v jakých látkách naopak rozpustné nejsou. 
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2.4.5.2  Tvrdé pryskyřice 

 

 Stálost těchto pryskyřic je o mnoho větší než-li je to u pryskyřic měkkých. 

Oproti jim jsou tyto látky špatně rozpustné, tudíž dochází k větším problémům při přípravách 

laků. Avšak mají vynikající optické vlastnosti – stářím méně žloutnou, hnědnou a obecně mají 

méně tmavší barvy než tuhnoucí oleje. 

Tvrdé pryskyřice (tab. IV) se v nejsilnějších rozpouštědlech buď vůbec nerozpouštějí, 

nebo jen částečně (v běžném případě pouze bobtnají). Je to z důvodu interakce pryskyřice – 

rozpouštědlo (absorbce rozpouštědla pryskyřicí).  

 

 

Tabulka II. Rozpustnosti vybraných pryskyřic. 

 

Pryskyřice Rozpustnost 

výborná částečná nerozpustná 

kalafuna 

mastix 

uhlovodíky 

alkoholy 

ketony 

estery 

  

damara uhlovodíky 

estery 

alkoholy 

ketony 

 

šelak 

sandarak 

alkoholy 

ketony 

 uhlovodíky 

estery 

kopál kauri 

manilské kopály 

alkoholy 

směs alkoholů 

estery 

uhlovodíky 

ketony uhlovodíky 

estery 

tvrdé kopály: 

zanzibarský 

kongo 

 směs alkoholů 

 

uhlovodíky 

ketony 
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Tabulka III. Body tání měkkých pryskyřic. 

 

Typ pryskyřice Bod tání (°C) 

šelak 80 - 120 

damara 85 

mastix 95 

kalafuna 110 

sandarak 150 

manilské měkké kopály 110 - 190 

 

 

 

Tabulka IV. Body tání tvrdých pryskyřic. 

 

Typ pryskyřice Bod tání (°C) 

jantar 250 - 325 

kopál Kongo 180 - 200 

kopál Sierra Leone 130 - 200 

kopál Manila 120 - 190 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

3.1 Chemikálie a přístrojové vybavení: 

 

1-(Trimethylsilyl) imidazol    Sigma – Aldrich 

Hexan        Fluka  

plynový chromatograf Chrom 5   Laboratorní přístroje Praha  

 

Použité přírodní pryskyřice: 

Damara      neznámý původ 

Kalafuna       neznámý původ    

Kopál       neznámý původ 

Mastix       (2462, Kremer) 

Sandarak      (51, Altamira s.r.o.) 

Šelak       (54, neznámý původ) 

Šelak rubín      (Sandragon s.r.o.) 

Zlatý lak I a II      Bakalářská práce, PedF UK [55]  

Reálný vzorek      AVU Praha 

 

 

3.2 Příprava vzorků 

 

Vzorky (obr. 27) byly připravovány v plastových zkumavkách (Eppendorf). Bylo 

naváženo vždy množství 1 µg přírodní pryskyřice a k tomuto množství napipetováno 10 µl 
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derivatizačního činidla (TMSI). Poté byly vzorky zahřívány na 60 °C pod dusíkovou 

atmosférou po dobu 15 minut. Po vychladnutí vzorků na laboratorní teplotu, jsme přidali 100 

µl destilované vody a 50 µl hexanu. K samotnému měření na plynovém chromatografu jsme 

použili vždy 1 µl organické fáze připravených vzorků, které jsme aplikovali mikrostříkačkou 

(Hamilton company) [56]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 27. Připravené vzorky pryskyřic s TMSI. 

 

 

3.3 Podmínky měření  

 

Plynový chromatograf Chrom 5, byl opatřen kapilární kolonou HP-5-MS (Agilent 

Technologies, USA) naplněnou (5 % Fenyl)-methylpolysiloxanem. Kolona je dlouhá 30 m. 

Přístroj je opatřen plamenově ionizačním detektorem (FID).  
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Experimentálně jsme zjistili, že nejvhodnější podmínky pro měření našich vzorků na 

chromatografu jsou následující: 

 

Teplotní program byl nastaven od 100 °C do 320 °C, přičemž teplotní gradient byl 10 °C/min. 

Dosažená teplota 320 °C byla držena po dobu 6 minut. Citlivost přístroje byla nastavena na 

hodnotu 64. Měřením pomocí průtokoměru jsme zjistili, že průtok nosného plynu (dusíku) byl 

12 ml/min. Každý vzorek jsme měřili t řikrát za sebou a výsledky mezi sebou porovnávali. 
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4. VÝSLEDKY A DISKUSE 

 

4.1 Vzorky přírodních pryskyřic 

  

 Metodou plynové chromatografie byly zkoumány vzorky přírodních pryskyřic  

(tab. V až XI), (obr. 28 až 33), zlaté laky (kap. 4.2) a reálný vzorek (kap. 4.3). Každý vzorek 

byl měřen opakovaně (3 až 5 krát) a následně byly vyhodnoceny retenční časy a redukované 

retenční časy píků. Tyto časy a píky jsme pak srovnávali s retenčními časy a redukovanými 

retenčními časy zlatých laků a reálného vzorku a tím bylo určeno, o jaké pryskyřice se 

v daných vzorcích jedná.  

 

 

Tabulka V. Retenční a redukované retenční časy – kalafuna. 

 

Píky Časy (ret.) 
A 5 min 30 sek 
B 6 min 10 sek 
C 8 min 

D 9 min 50 sek 
E 11 min 20 sek 
F 13 min 

G 14 min 20 sek 
H 14 min 30 sek 
CH 15 min 20 sek 

I 16 min 20 sek 
J 17 min 10 sek 

 

Časy (red. r.) Intenzita 
4 min      xx 

4 min 40 sek                  x 

6 min 30 sek                  x 

8 min 20 sek                  x 

9 min 50 sek                xxx 

11 min 30 sek                x 

12 min 50 sek                x 

13 min      xx 

13 min 50 sek               xx 

14 min 50 sek                x 

15 min 40 sek                x 
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         Obrázek 28. Chromatogram – kalafuna.  

 

 

Tabulka VI. Retenční a redukované retenční časy – kopál.  

 

 

 

 

Píky Časy (ret.)                            
 

A 4 min 40 sek 

B 5 min 20 sek 

C 7 min 20 sek 

D 9 min 

E 10 min 40 sek 

F 13 min 20 sek 

G 13 min 50 sek 

 

 
 

3 min 10 sek          xx 

3 min 50 sek           x 

5 min 50 sek           x 

7 min 30 sek           xxx 

9 min 10 sek           x 

10 min 50 sek         x 

12 min 20 sek         x 
 

Časy (red.r.)     Intenzita 
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     Obrázek 29. Chromatogram – kopál. 

 

 

 

Tabulka VII. Retenční časy a redukované retenční časy – šelak.  

 

 

 

 

  

Časy (red. r.) Intenzita 

5 min 10 sek           x 

7 min 30 sek           x 

9 min 10 sek         xxx 

10 min 20 sek         x 

Píky Časy (ret.) 

A 6 min 40 sek 

B 9 min 

C 10 min 40 sek 

D 11 min 50 sek 
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Obrázek 30. Chromatogram – šelak. 

 

Tabulka VIII. Retenční časy a redukované retenční časy – šelak (rubín). 

 

 

Píky Časy (ret.) 

A 5 min 10 sek 

B 7 min 

C 10 min 20 sek 

Časy (red. r.) Intenzita 

3 min 40 sek              x 

5 min 30 sek              x 

8 min 50 sek             xx 



 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31. Chromatogram – šelak (rubín). 

 

Tabulka IX. Retenční časy a redukované retenční časy – damara. 

 

Časy (red. r.)    Intenzita 
2 min 40 sek           xxx 
3 min 40 sek             x 
4 min 50 sek             x 
5 min 30 sek             x 
6 min 30 sek             x 
7 min 10 sek             x 
8 min 50 sek            xx 
10 min 40 sek           x 
11 min 50 sek           x 
13 min         x 
14 min         x 
15 min 20 sek           x 
16 min         x 
20 min 30 sek          xx 
21 min 40 sek         xxx 
22 min        xx 
22 min 30 sek          xx 

Píky Časy (ret.) 
A 4 min 10 sek 
B 5 min 10 sek 
C 6 min 20 sek 
D 7 min 
E 8 min 
F 8 min 40 sek 
G 10 min 20 sek 
H 12 min 10 sek 
CH 13 min 20 sek 
I 14 min 30 sek 
J 15 min 30 sek 
K 16 min 50 sek 
L 17 min 30 sek 
M 19 min 30 sek 
N 20 min 10 sek 
O 20 min 30 sek 
P 21 min 
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Obrázek 32. Chromatogram – damara. 

 

 

Tabulka X. Retenční časy a redukované retenční časy – sandarak. 

 

Časy (red. r.)    Intenzita 
6 min 30 sek              xx 
8 min 10 sek               x 
10 min 20 sek             x 
11 min 50 sek           xxx 
13 min 10 sek             x 
13 min 40 sek             x 
15 min 20 sek             x 
16 min 40 sek             x 

Píky  Časy (ret.) 
A 8 min 
B 9 min 40 sek 
C 11 min 50 sek 
D 13 min 20 sek 
E 14 min 40 sek 
F 15 min 10 sek 
G 16 min 50 sek 
H 18 min 10 sek  
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 Obrázek 32. Chromatogram – sandarak. 
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Tabulka XI. Retenční časy a redukované retenční časy – mastix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 33. Chromatogram – mastix. 

Časy (red. r.) Intenzita 
2 min 50 sek               x 
4 min 40 sek               x 
6 min       x 
8 min       x 
10 min       x 
11 min 10 sek           xxx 
13 min       x 
14 min 10 sek             x 
15 min 40 sek             x 
16 min 50 sek             x 
17 min 50 sek             x 
21 min 50 sek            xx 
22 min 30 sek             x 
23 min 30 sek            xx 

Píky Časy (ret.) 
A 3 min 40 sek 
B 5 min 30 sek 
C 6 min 50 sek 
D 8 min 50 sek 
E 10 min 50 sek 
F 12 min 
G 13 min 50 sek 
H 15 min 
CH 16 min 30 sek 
I 17 min 40 sek 
J 18 min 40 sek 
K 22 min 40 sek 
L 23 min 20 sek 
M 24 min 20 sek 
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4.2 Zlaté laky 

 

 

Tabulka XII.  Retenční časy a redukované retenční časy – Zlatý lak I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obrázek 34. Chromatogram – Zlatý lak I. 

 

 

Píky Časy (ret.) 
A 5 min 20 sek 
B 7 min 20 sek 
C 9 min 
D 10 min 40 sek 

Časy (red. r.)       Intenzita 
3 min 50 sek              x 
5 min 50 sek              x 
7 min 30 sek              x 
9 min 10 sek             xx 
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Tabulka XIII. Retenční časy a redukované retenční časy – Zlatý lak II. 

Píky  Časy (ret.) 
A 7 min 
B 9 min 10 sek 
C 9 min 50 sek 
D 10 min 50 sek 
E 12 min 20 sek 
F 12 min 50 sek 
G 13 min 40 sek 
H 15 min 
CH 15 min 20 sek 
I 16 min 10 sek 

Časy (red. r.) Intenzita 
5 min 30 sek              xx 
7 min 40 sek             xxx 
8 min 20 sek               x 
9 min 20 sek             xxx 
10 min 50 sek           xxx 
11 min 20 sek             x 
12 min 10 sek            xx 
13 min 30 sek             x 
13 min 50 sek            xx 
16 min 40 sek             x 

Obrázek 35. Chromatogram – Zlatý lak II.  
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4.3 Reálný vzorek 

 

 Reálný nábrus (obr. 37) (označení M0230-11) Madony s Ježíškem (obr. 36) 

(polychromie na dřevě). Lokalizace: Madona – spodní červené roucho. V obrázku jsou 

označeny jednotlivé vrstvy (+1 až +13). 

Obrázek 36. Madona s Ježíškem. 
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Obrázek 37. Nábrus reálného vzorku M0230-11. 

 

Popis a souhrnné interpretace vrstev reálného vzorku M0230-11 

(převzato ze zprávy o laboratorním průzkumu díla [57]) 

 

1. olejová izolace – mixtion 

2. měďnatý resinát nebo oleát – 2a: plátková mosaz (Cu, Zn) 

        2b: nepravé zlacení – modelace ornamentů 

3. vícevrství železitých hlinek, ve vrstvě jsou časté fragmenty plátkového zlacení, na 

povrchu mixtion 

4. plátkové zlato (Au) 

5. vrstva minia a olověné běloby 
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6. vrstva železitých okrů v olovnaté bělobě s příměsí křídy, na povrchu mixtion 

7. plátkové zlato (Au) s malou kontaminací Ag a Cu 

8. vrstva sádry 

9. velmi tenká vrstva železitých okrů s obsahem Ti-poliment 

10. stříbření (Ag, částečně AgCl) 

11. vrstva červeného organického barviva (pravděpodobně karmínu) v běleném parafinu, 

malá příměs sádry, drobná zlatinka 

12. olejovopryskyřičný lak a povrchové nečistoty 

13. vrstva parafínu a brusný materiál 
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Tabulka XIV. Retenční časy a redukované retenční časy – reálný vzorek M0230-11. 

 

 

Časy (red. r.) Intenzita 
2 min 10 sek               xxx 
4 min 40 sek                 x 
6 min 50 sek                 x 
8 min 30 sek                 x 
9 min 40 sek               xxx 
11 min 30 sek               x 
13 min        x 
13 min 50 sek               x 
14 min 30 sek              xx 
15 min 20 sek              xx 
16 min 10 sek              xx 
16 min 50 sek              xx 

    17 min 30 sek               x 
18 min 10 sek               x 
19 min        x 

Píky Časy (ret.) 
A 3 min 40 sek 
B 6 min 10 sek 
C 8 min 20 sek 
D 10 min 
E 11 min 10 sek 
F 13 min 
G 14 min 30 sek 
H 15 min 20 sek 
CH 16 min 
I 16 min 50 sek 
J 17 min 40 sek 
K 18 min 20 sek 
L 19 min 
M 19 min 40 sek 
N 20 min 30 sek 

Obrázek 38. Chromatogram – reálný vzorek M0230-11. 
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4.4 Shrnutí výsledků  

 

V této práci byly nalezeny vhodné podmínky pro stanovení přírodních pryskyřic 

pomocí plynové chromatografie. K dispozici bylo 7 vzorků používaných pryskyřic, 2 zlaté 

laky a vzorek odebraný z uměleckého díla. Tabulka V až XI znázorňuje retenční časy, 

redukované retenční časy pryskyřic a intenzity jednotlivých píků. Měření pro každou 

pryskyřici bylo prováděno třikrát, přičemž výsledky byly mezi sebou porovnávány a dále 

používány jako srovnávací materiál pro stanovení zlatých laků a reálného vzorku. Každá látka 

má charakteristické retenční časy a velikosti píků, proto i tento fakt usnadnil identifikaci 

pryskyřičného složení ostatních vzorků.  

V tabulce zlatého laku I (kap. 4.2) (tab. XII), který byl stanovován jako první, můžeme 

vidět píky, které odpovídají píkům, naměřeným v pryskyřici šelak (rubín). Evidentní je 

zejména pík C (v případě šelaku) a pík D (v případě zlatého laku). Zlatý lak II byl směsí 

několika pryskyřic – jednalo se o mastix, kopál a kalafunu. Vyplývá to opět z intenzity 

jednotlivých píků a jejich retenčních časů, které se při srovnání laku a ostatních přírodních 

pryskyřic v daných časových případech shoduje (± 30 sek.) Tato časová odchylka byla 

způsobena různou rychlostí průtoku nosného plynu a byla u všech měření téměř konstantní. 

Redukované retenční časy jsme použili k tomu, abychom částečně eliminovali chybu měření 

(na chromatogramech (obr. 28-35 a obr. 38) můžeme vidět po nástřiku vždy jako první 

intenzivní píky – organická fáze a malý obsah derivatizačního činidla) a tím byl zpřesněn 

eluční čas jednotlivých složek pryskyřic. 

 Stanovení pryskyřičného složení reálného vzorku (tab. XIV) ukazuje, že se jedná opět 

o směs několika pryskyřic. Na obrázku 38 jsou vidět píky vzorku odebraného z polychromie 

na dřevě, přičemž píky A a E jsou nejintenzivnější, poté oblast píků (CH-N) je 

charakteristickou skupinou pro tento vzorek. Píky (B, C, D a E) jsou charakteristické píky pro 

kalafunu, shodují se jak v intenzitě, tak i v retenčních časech, píky (A, G, I, J) jsou 

charakteristické pro mastix. Porovnáme-li retenční časy i s ostatními pryskyřicemi, ukazují 

nám také na kopál a sandarak. Tyto píky bohužel nelze s určitou přesností rozlišit, kvůli 

rozdílným průtokům nosného plynu během jednotlivých měření. 
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5. ZÁVĚR 

 

Hlavním předmětem zkoumání byly přírodní pryskyřice používané v barevných 

vrstvách na polychromiích, závěsných obrazech a jiných typech uměleckých děl. Přírodní 

pryskyřice se v těchto dílech používaly nejvíce v tradičním výtvarném umění, což je také 

jedním z důvodů obtížné dostupnosti reálných vzorků. Proto byly pro tyto účely připraveny 

modelové vzorky přírodních pryskyřic – zlaté laky I a II. 

Cílem této práce bylo určit vhodné podmínky pro identifikaci přírodních  

pryskyřic na plynovém chromatografu Chrom 5 a dále stanovení těchto pryskyřic 

v poskytnutých zlatých lacích a vzorku odebraného z uměleckého díla. 

Pomocí metody plynové chromatografie, byly určeny charakteristické retenční časy 

složek jednotlivých pryskyřic a díky těmto výsledkům bylo následně stanoveno i složení 

modelových vzorků zlatých laků a reálného vzorku. Nutno podotknout, že metoda plynové 

chromatografie je pro restaurátory velice cenná, protože po dodání reálných vzorků umožňuje 

určení pryskyřičného složení např. laků v uměleckých dílech. 

Cílem do budoucna je zjistit, jak stáří uměleckých děl ovlivňuje jednotlivé přírodní 

pryskyřice a identifikaci laků z hlediska chemického složení. Připravené modelové vzorky 

pigmentovaných laků budou vystaveny simulovanému stárnutí pomocí UV záření a poté 

budou zkoumány jejich měnící se fyzikální a chemické vlastnosti. 
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7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

BSTFA  (N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid) 

ECD  Electron Capture Detector (Detektor elektronového záchytu) 

FID  Flame Ionisation Detector (Plamenový ionizační detektor) 

GC  Gas chromatography (Plynová chromatografie) 

GLC  Gas liquid chromatography (Plynová rozdělovací chromatografie) 

GSC  Gas solid chromatography (Plynová adsorpční chromatografie) 

TCD  Thermal Conductivity Detector (Tepelně vodivostní detektor) 

TMS  Trimethylsilyl  

TMSI  (Trimethylsilyl)imidazol 

 


