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Seznam zkratek 

 

Ai   plocha píku i-té složky 

AIS   plocha píku vnitřního standardu  

c   molární koncetrace 

DAD  detektor s diodovým polem (z angl. „Diode array detector“) 

DI   index vysychání (z angl. „Drying index“) 

2,4-DNPH 2,4-dinitrofenylhydrazin 

ECF  ethylchlormravenčan (z angl. ethychloroformate) 

1-EDC.HCl 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)karbodiimid HCl 

GC   plynová chromatografie (z angl. „Gas chromatography“) 

HPLC vysokoúčinná chromatografie (z angl. „High performance liquid 

chromatography“) 

IČ   infračervené záření 

IS   vnitřní standard (z angl. „Internal standard“) 

L1,2   interval spolehlivosti 

LC   kapalinová choamtografie (z angl. „Liquid chromatography“) 

mi   hmotnost i-té složky 

mIS   hmotnost vnitřního standardu 

MALDI ionizace laserem za přítomnosti matrice (z angl. „Matrix assisted laser 

desorption/ionization“) 

MetOH methanol 

MS   hmotnostní spektrometrie (z angl. „Mass spectrometry“) 

2-NPH  2-nitrofenylhydrazin 

p.a.   označení chemikálií pro analytické účely 

PIGE protonem indukovaná gama emise (z angl. „Particle induced gamma-ray 

emission“) 

PIXE protonem indukovaná rentgenová emise (z angl. „Particle induced X-ray 

emission“) 

R2  korelační koeficient kalibrace 

R•   alkylový radikál 

R-O•  alkoxylový radikál 

R-OO•  peroxidový radikál 
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R-OOH  hydroperoxid 

R-OO-R dialkylperoxid 

R-O-R  dialkylether 

RP-18  reverzní fáze typu octadecyl 

S.D.  směrodatná odchylka 

SEM  skenovací elektronová mikroskopie 

TOF  detektorem doby letu iontů (z angl. „Time of flight“) 

UV ultrafialové záření (z angl. „Ultraviolet“) 

VIS  viditelné žáření (z angl. „Visible“) 

wt%  hmotnostní procenta (z angl. weight percent) 

λ  vlnová délka 

 

Pozn. Některé zkratky mohou být v textu spojené pomlčkou (např. GC-MS), což znamená 

kombinaci těchto metod v jejich postupném použití. 
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Abstrakt  

 

Tato diplomová práce se zabývá lipidovými látkami, zejména oleji rostlinného 

původu, které se používají jako pojiva pigmentů nebo jako ochranné laky při konečné 

úpravě výtvarných děl. Úvodní část shrnuje literární údaje o těchto látkách, především        

s ohledem na možnosti a metody jejich identifikace a sledování jejich změn v průběhu 

stárnutí výtvarného díla. Identifikace vysychavých olejů je založena na stanovení 

relativního zastoupení charakteristických mastných kyselin; tento parametr se v průběhu 

času mění. Pro identifikaci jsou nejužitečnější hodnoty poměrného zastoupení kyselin 

stearové, palmitové a olejové.  

V experimentální části práce byly ověřovány v literatuře popsané metody pro stano-

vení tohoto poměru, s ohledem na přístrojové vybavení dostupné na katedře biochemie 

byly vybrány postupy založené na vysokoúčinné kapalinové chromatografii (HPLC). 

Nejprve bylo testováno činidlo 2,4-dinitrofenylhydrazin, které podle literatury (Bravo, B. 

et al., Talanta 64, 1329-1334, 2004) umožňuje přímou derivatizaci mastných kyselin          

s dělením vzniklých derivátů na koloně s reverzní fází a fotometrickou detekcí při 310 nm. 

Přes opakované pokusy (včetně pokusů o modifikaci podmínek derivatizace) se nepodařilo 

popsanou metodu reprodukovat (nedocházelo podle všeho vůbec ke vzniku derivátů). 

Proto byla v další práci používána v literatuře bohatě dokumentovaná metoda derivatizace 

2-nitrofenylhydrazinem v přítomnosti 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)karbodiimidu,      

s následným dělením derivátů metodou HPLC na koloně C18 a detekcí při 400 nm. 

Metoda byla optimalizována pro čisté standardní mastné kyseliny (myristovou, 

palmitovou, stearovou a olejovou) s kyselinou arachidovou jako vnitřním standardem. 

Získané kalibrační grafy vykazovaly ve všech případech dobrou linearitu do koncentrace 

5mM, proto byla tato metoda dále použita ke studiu standardních vysychavých olejů.         

V těchto pokusech derivatizaci předcházela hydrolýza olejů při teplotě 110 °C. Výsledky 

vykazovaly vysokou reprodukovatelnost v rámci jednoho stanovení (tj. při analýze 

výsledku jedné hydrolýzy a jedné derivatizace) ale výrazně nižší reprodukovatelnost mezi 

stanoveními. Nepodařilo se nalézt příčinu těchto rozdílů, které by mohly být způsobeny 

chybami při vzorkování (vzhledem k vysoké viskozitě olejů, jejich komplexní struktuře,     

a malému odebíranému objemu), nebo nerovnoměrným průběhem hydrolýzy či 

derivatizace. Případnému použití pro identifikaci olejů musí předcházet odstranění této 

nejistoty. 
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Klíčová slova: vysychavé oleje, mastné kyseliny, 2,4-dinitrofenylhydrazin,                                 

2-nitrofenylhydrazin, vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) 

 

 

Abstract 

 

 This work is concerned with lipidic substances, in particular vegetable oils, used as 

pigment binders or as a protective varnishes for finishing artwork. The introduction 

reviews the recent knowledge of this subject, in particular with respect to the identification 

of the most used drying oils, and of the methods to study their changes in the course of 

time. Both can be achieved using determination of the relative representation of fatty acids, 

most characteristic being the ratio of stearic/palmitic a oleic/palmitic acids. This parameter 

is changing as the artwork is getting older and the oils are drying.  

 Because of the availability of the instrumentation needed, we have chosen the high-

performance liquid chromatography method for further experimental work. The first step 

was optimalization of the analytical method by standards of fatty acids. For derivatization 

of fatty acids, reagents 2,4-dinitrophenylhydrazine and 2-nitrophenylhydrazine were 

examined. Whereas we were unable to get any results with the first one (the method based 

on the article: Bravo, B. et al., Talanta 64, 1329-1334, 2004) for unknown reasons, good 

results were obtained with the second one. Derivates of fatty acids have been analyzed by 

high performance liquid chromatography (HPLC) on column with revesed phase (C18). 

The resulting calibration curves were linear up to the 5 mM concentration of all fatty acids 

studied (myristic, stearic, palmitic, and oleic). The method was then used to study the 

hydrolysates of drying oils (linseed, poppy seed, walnut, and tung oil). Whereas the 

method was highly reproducible for the repeated analyses of the same sample (after 

hydrolysis and derivatization), the inter-assay reproducibility was considerably lower for 

yet unknown reasons. This, at the present state of affairs, prevents the use of the method 

for identification of individual oils. 

 

Keywords: drying oils, fatty acids, 2,4-dinitrophenylhydrazine, 2-nitrophenylhydrazine, 

high performance liquid chromatography (HPLC) 
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 V této práci se zabývám malířskými pojivy pigmentů, zejména pak lipidovými 

složkami. Nejvýznamnější z nich jsou vysychavé oleje rostlinného původu, jako je leněný, 

makový nebo ořechový olej. Olejomalba je jedna z nejpoužívanějších malířských technik, 

která vznikala v 16. století. Na vrcholu se tato technika udržela až do 19. století, ale i dnes 

je velice populární. 

Materiálovým průzkumem lze vysychavé oleje v malbě identifikovat pomocí 

spektroskopických metod, jako je infračervená a Ramanova spektroskopie. Těmito 

metodami ale nelze určit konkrétní druh oleje (lněný, makový, ořechový nebo jiný). Další 

možností materiálové studie je použití chromatografických metod v kombinaci s vhodným 

detektorem. Tato varianta je sice zcela destruktivní vůči odebranému vzorku, ale ze 

získaných dat můžeme pomocí komparativní statistické analýzy zjistit, jaký druh oleje byl 

při vytvoření malby použit. Proto jsem chromatografickou analýzu zvolila k 

experimentálnímu řešení tématu práce. 

 

Cíle práce  

 

� optimalizovat vybranou chromatografickou metodu pro stanovení čistých standardních 

mastných kyselin  

� identifikace standardních olejových pojiv na základě relativního zastoupení mastných 

kyselin, které se získají hydrolýzou těchto olejů  

� připravit modelové vzorky vysychavých olejů, vystavit je umělé degradaci – sledování 

změn v čase 
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1. Úvod do tématu 

 

Lipidy jsou životně důležité látky, které mají nezbytnou úlohu při stavbě buněk       

a jsou zdrojem i zásobárnou energie všech organismů. Výborné chemicko-fyzikální 

vlastnosti látek lipidového charakteru lze využít i při tvoření jiných heterogenních struktur. 

Jejich adhesivní schopnost a nerozpustnost ve vodě se uplatňuje také v malířství. Zde       

se lipidy používají jako pojiva pigmentů nebo jako ochranné a isolační vrstvy maleb.  

Z pohledu biochemie dělíme lipidy na jednoduché a složené. Mezi jednoduché patří 

neutrální lipidy, jako jsou oleje (tekuté skupenství), tuky a vosky (pevné skupenství). [1] 

V historické malířské tvorbě i v současnosti se používají oleje rostlinného původu, které 

mají zvýšený obsah nenasycených mastných kyselin v molekule triacylglycerolu. Největší 

oblibu si získal olej lněný, ořechový, makový a tungový. Díky nesyceným mastným 

kyselinám mají tyto oleje vysychavý charakter a dobře tuhnou v tenkých vrstvách ve směsi 

s pigmenty. O mechanismu tuhnutí neboli vysychání olejů a jejich degradaci během 

stárnutí materiálu podrobněji pojednám později v dalším textu (kapitola 1.1.5). 

Už v období paleolitu (doba kamenná) naši předkové používali k vytvoření 

primitivních maleb na stěnách jeskyní různé pojiva pigmentů jako například živočišné tuky 

[2]. Během staletí s rozvojem kultury se primitivní malířské umění postupně zdokonalilo                 

a do dnešní doby vzniklo mnoho různých technik malby. Technika malby je určená typem 

pojiva a daným postupem, v jakém jsou nanášeny barevné vrstvy na podklad [3]. Barevné 

vrstvy jsou tvořeny dvěmi složkami - pigmenty a pojivy [4]. Už od pravěku se používaly 

přírodní anorganické pigmenty. Představují je většinou stabilní oxidy, uhličitany, sírany 

atd. ve formě rud a jílů [5]. Známé jsou také organické pigmenty rostlinného původu jako 

například proslulé indigo [6]. Pojiva pigmentů jsou také přírodního původu a nejčastěji se 

používají organické polymerní látky. Jako pojivový materiál se nepoužívaly jen již 

zmíněné oleje a tuky, ale významné postavení v historii malířské tvorby měla i proteinová 

pojiva jako vaječný bílek, žloutek nebo klihová media. Dále se setkáváme s vosky, 

polysacharidy (rostlinné gumy) a terpenoidy (pryskyřice). [4] 

Jak vyplývá z výše uvedeného, je malířský materiál z chemického hlediska 

různorodý (anorganické x organické látky) a vysoce komplexní (polymerní organická 

pojiva). Malba je téměř vždy tvořena více než jednou (barevnou) vrstvou, což ještě zvyšuje 

její heterogenitu. 

Samotná malba je tvořena z několika vrstev v následujícím pořadí:  
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Podklad  

Jako podklad se používají podložky: dřevěné, kovové desky, plátno, papír atd. Tato 

podložka je izolována podkladovým nátěrem, který ovlivňuje optický vzhled následujících 

vrstev [7]. Izolace může být klihová, olejová (typická pro 19. století) a temperová 

(emulse). V případě, že je izolační medium barevně tónované, jde o tzv. imprimituru [8].  

Dále se setkáváme s barevnými podkladovými nátěry. Bílé podklady (klihokřídové, 

klihosádrové) jsou typické pro středověkou tvorbu [3]. Tzv. bolusové podklady jsou 

tvořené směsí hnědých, červených a oranžových hlinek, které se začaly používat              

od začátku 17. století (období baroka) [9].  

 

Malba 

V této vrstvě vzniká samotné autorské dílo. Nejspodnější vrstvou malby může být 

podmalba, ale jen pokud je míněna jako příprava pro další vrstvení [7]. Malba je tvořena 

směsí pojiva a pigmentů, kdy použití vybraného pojivového materiálu určuje typ malířské 

techniky [3]. Často se setkáváme s pojivovými medii, které jsou tvořeny směsí různých 

druhů pojiv. Přesto je jedna ze složek media vždy ve výrazném nadbytku. Mezi 

nejznámější techniky maleb patří: 

− tempera (proteinová pojiva), 

− akvarel (rostlinné polysacharidy, př.: arabská guma, voda), 

− enkaustika (vosky), 

− pastel (rostlinné polysacharidy nebo oleje), 

− olejomalba (oleje). 

V závorkách je uvedený druh pojiva pigmentů, který je v mediu v nadbytku. 

 

 Jednotlivé techniky se mohou různě kombinovat. Často se například setkáváme 

se střídáním tempery a olejomalby několikrát po sobě pro dosažení požadovaného vzhledu 

díla [7]. 
 

Ochranná vrstva 

 Lak je nejsvrchnější vrstva malby. Slouží k ochraně malby před vlhkostí, 

působením škodlivých látek z ovzduší, před vniknutím nečistot a snižuje oxidační procesy 

barevné vrstvy. Lak rovněž opticky sjednocuje malbu, které zároveň dodává hloubku          

a sytost [5]. Chybí u akvarelových a pastelových maleb [7].  
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1 - proteinová izolace 

2 - světlý olejový podklad (olovnatá a barytová 
běloba ve směsi s dolomitickou křídou a 
křemenem) 

3 - olejomalba (olovnatá běloba pigmentovaná 
kostní černí, železitými hlinkami a rumělkou) 

4 - olejovopryskyřičný lak (prosákl až do malby) 

Pro ilustraci, jak vypadá vrstvení při malbě, můžeme vidět na obrázku 1 stratigrafickou 

studii barevné vrstvy malby na plátně z 19. století.  

  

Obr. 1: (vpravo) Portrét Marianny Zichy roz. Hilleprand – Prandau od Friedricha von 
Amerlinga (plátno, 1851), Galerie výtvarných umění, Osijek, Chorvatsko (foto                  
H. Mislerová); (vlevo) nábrus mikrovzorku z okraje obrazu v bílém odraženém světle (A), 
v UV záření (B) a v odražených elektronech – SEM snímek (C) (foto J. Hradilová). [10] 
 

 

 První záznamy o materiálovém zkoumání výtvarných uměleckých děl se objevují 

okolo roku 1780 [11]. Myšlenka materiálového průzkumu uměleckých objektů byla už          

i dříve zavedena mezi historiky, jako byl Johann Joachim Wincklemann (1717-1768).        

V současné době je o zachování kulturního dědictví veliký zájem a poptávka po odborných 

posudcích výtvarných děl roste. Znalost chemického složení barevných vrstev je důležitou 

informací pro odborné studie díla. Na základě chemické analýzy barevné vrstvy 

uměleckého objektu lze: 
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− určit techniku malby, kdy použité pojivo a chemické složení pigmentů 

(anorganické a organické) je mnohdy značně charakteristické pro určitou malířskou 

školu v daném období nebo pro samotného autora  

− snadněji dílo datovat nebo alespoň zařadit do určitého uměleckého období 

− naplánovat vhodnou a detailní restaurátorskou opravu díla 

− na základě stratigrafie a velkoplošných studií (Rentgen obrazů, IČ studie) zjistit 

možné přemalby a podmalby díla 

− k určení pravosti uměleckého díla, jelikož se stále objevují případy padělání 

významných autorských děl. 

 

 K sestavení a naplánování restaurátorské práce daného díla je nutné provést nejprve 

studii s pomocí historika umění. Poté následuje průzkum materiálového složení díla, což   

je rovněž nezbytnou informací pro restaurátora. Klasický postup materiálového průzkumu 

zahrnuje odběr vzorků, podrobný popis stratigrafie barevných vrstev a identifikaci 

materiálu mikroanalytickými metodami [12].  

 Ideální by bylo, kdyby se k materiálové studii vzorky vůbec nemusely odebírat        

a práce by byla neinvazivní vůči uměleckému dílu. V současnosti se takové metody slibně 

vyvíjejí. V posledních letech se na trhu objevilo již několik přístrojů umožňující 

neinvazivní průzkum přenosnými analytickými metodami – rentgenovou fluorescencí         

a spektroskopickými metodami s vláknovou optikou lze využít zejména k identifikaci 

pigmentů, průzkum strukturních vlastností povrchu maleb protonem indukovanou 

rentgenovou a gama emisí (PIXE, PIGE), rentgenovou radiografií a tomografií. [12-14] 

Dalším způsobem materiálového průzkumu jsou metody invazivní vůči uměleckému 

objektu. Vzhledem k odebranému vzorku rozlišujeme ještě metody destruktivní                  

a nedestruktivní. Odebrané vzorky se zalévají do průhledné syntetické pryskyřice                

a zhotovují se z nich nábrusy. Ty se pak mikroskopicky studují (stratigrafie) pomocí 

odraženého bílého světla, dopadajícího ultrafialového záření nebo snímání elektronovým 

mikroskopem [15]. Jiné vzorky se používají k identifikaci pigmentů a pojiv pomocí 

mikroanalytických metod jako například spektrální metody (IČ, UV-VIS, Ramannova 

spektroskopie), metody hmotnostní spektrometrie a separační (chromatografické) metody. 

  Jelikož během stárnutí díla se použitý materiál značně chemicky mění, je analýza 

původního složení komplikovaná. A proto je velice důležitá mezioborová spolupráce 

různých vědeckých pracovišť. Biochemické poznatky jsou v této oblasti výzkumu 



 

 15 

využitelné zejména ke studování přírodních pojivových materiálů. Organická pojiva 

snadno podléhají degradačním procesům, které začínají probíhat od prvního okamžiku po 

nanesení materiálu na podložku. Tyto chemické změny jsou sice žádoucí pro dokončení 

díla, ale také těmito reakcemi vzniká mnoho vedlejších nežádoucích produktů, které 

následně výtvarný materiál poškozují. Dochází ke změnám rozpustnosti materiálu, 

optických vlastností pojiv jako je index lomu světla, tmavnutí, žloutnutí a v neposlední 

řadě k mechanickému narušení barevné vrstvy (praskání, lámaní).  

  Velice běžná je i mikrobiální degradace barevné vrstvy. Pokud je dílo špatně 

uskladněné (nachází se ve vlhkém prostředí, je vystaveno vysoké intenzitě světelného 

záření atd.) může docházet k enzymatické biodegradaci barevné vrstvy bakteriemi              

či plísněmi. Mikroorganismy využívají ke svému růstu právě pojivový materiál (cukry, 

rostlinné gumy a další polysacharidy, proteiny a oleje). Při napadení povrchu malby 

mikroorganismy a jejich většímu nárůstu, dochází k estetickému a strukturálnímu 

poškození barevné vrstvy – odbarvení pigmentu, vznikají skvrny, postupně se na malbě 

tvoří biofilm, barevná vrstva se rozpadá, tvoří se puchýře a nákaza proniká                        

do nejspodnějších vrstev malby. [16]    

  Při míchání barev se pojiva často v různých poměrech kombinují. Avšak některé 

směsi, se kterými se v historii malířství setkáváme, jsou jako pojivová media zcela 

nevhodná. Například kombinace proteiny - oleje, nebo proteiny - sacharidy mohou dávat 

vznik konečným produktům degradace, které nevratně poškozují dílo opticky i mechanicky 

[17, 18].  

  Biochemické metody a poznatky lze tedy využít ke sledování zmíněných 

degradačních procesů nebo je lze aplikovat u některých restaurátorských postupů. Hezkým 

příkladem, jak využít metody biochemie jsou práce F. Makeše, který se dlouhodobě 

zabýval působením hydrolytických enzymů extrahovaných z mořského antarktického 

korýše (Euphausia superba) [19]. U těchto tzv. krillových enzymů pak stanovoval jejich 

enzymatickou aktivitu a optimalizoval jejich účinnost v tenkých vrstvách. Směsi těchto 

enzymů s vhodnou matricí používal k odstraňování svrchních laků (olejové nebo 

proteinové laky) maleb, což umožnilo následně provést nové nebo další restaurátorské 

práce ve spodních barevných vrstvách. 

  Pro ucelení informací, v následujících kapitolách podrobněji popíši dosud zmíněná 

pojiva. Dále jejich chemicko-fyzikální vlastnosti a interakce s jinými pojivy či pigmenty           

ve směsi. Znalost toho, jak se původní pojivový materiál mění v čase a jaké možné vnější 
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faktory mají vliv na chemické změny, je nepostradatelná ke správné interpretaci získaných 

dat mikroanalytickými metodami.   

 

1.1 Organická pojiva 

 

 S výjimkou freskové malby (nástěnná malba) se v malířství používají výhradně 

organická pojiva. Ve vrstvách malby se organická pojiva vyskytují jak v čisté formě 

(ochranné laky), tak ve směsi s jiným pojivovým materiálem nebo pigmenty. Organická 

pojiva zajišťují dobrou přilnavost mezi jednotlivými vrstvami, zlepšují mechanické 

vlastnosti, fixaci podkladu a v neposlední řadě mají dobrou adhesivní schopnost pro 

pigmentové částice. [8] Známé techniky malby se od sebe liší typem použitého pojiva, 

které uměleckému dílu propůjčuje charakteristický vizuální vzhled. 

 Přírodní organická pojiva můžeme klasifikovat podle dvou kriterií: podle 

chemického složení, nebo dle rozpustnosti [2]. Toto rozdělení je přehledně uvedeno 

v následujících tabulkách (Tab. 1; Tab. 2 na straně 17). V dalším textu se s ohledem na 

zaměření této práce budu držet členění pojiv podle chemického složení. 

 

Tab. 1: Rozdělení přírodních organických pojiv podle chemického složení. 

Skupina látek Příklady   Poznámky 

jednoduché sacharidy med 
Sacharidy 

složené (poly-)sacharidy rostlinné gumy 

živočišné klihy denaturovaný kolagen 

vaječný bílek z 85% obsahuje vodu [20] 

vaječný žloutek obsahuje lipidy Proteiny 

kasein 
Nepurifikovaný, obsahuje také 
jednoduché sacharidy a lipidy 

 vysychavé oleje triacylglyceroly 

vosky 
estery mastných kyselin a 

vyšších jednosytných alkoholů Lipidy 

terpenoidy - přírodní pryskyřice 
Polymer tvořený jednotkami 

isoprenu 
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Tab. 2: Rozdělení přírodních organických pojiv podle jejich rozpustnosti [2]. 

vaječný bílek 
trochu rozpustný i po 

vysušení 

vaječný žloutek nerozpustný po vysušení 

přirozeně se 
vyskytující ve 

vodném roztoku 
med rozpustný po vysušení 

rostlinné gumy rozpustný po vysušení 

živočišné klihy 
rozpustné v horké vodě po 

vysušení 

Rozpustné ve 
vodě 

mohou se 
rozpouštět ve vodě 

kasein 
někdy může být rozpustný 

po vysušení 

vosky rozpustné v organických rozpouštědlech, tavitelné 

přírodní pryskyřice 
nejvíce jsou rozpustné v organických 

rozpouštědlech, snížení rozpustnosti během 
stárnutí 

Nerozpustné ve 
vodě 

vysychavé olej čerstvé jsou rozpustné v organických 
rozpouštědlech, po vysušení již nerozpustné 

  

 

1.1.1 Sacharidy 

 

Jak ukazuje tabulka 2, patří sacharidy mezi látky rozpustné ve vodě.                        

Z jednoduchých cukrů obsahujících mono- a disacharidové jednotky se v malířství 

používal med a rostlinné ovocné šťávy. Med je znám již z období starověkého Egypta,    

ale jako pojivo pigmentů neměl zvlášť široké uplatnění [2]. Ovocné a rostlinné šťávy se 

začaly používat k pojení pigmentů v pozdní středověké Evropě a renesanci k tvorbě 

malovaných rukopisů a k malbě miniatur [4, 5].  

Mnohem větší uplatnění nalezly v oboru malířství polysacharidové sloučeniny. 

Z literatury tyto látky známe jako rostlinné gumy nebo jako stromové klovatiny, protože 

jsou vylučovány z plodů, kmenů nebo větví stromů. K eliminaci těchto látek dochází 

spontánně nebo při mechanickém poškození, které je způsobené odlomením kůry, 

zlomením větve nebo napadením bakteriemi a plísněmi [21]. Rostlinné gumy jsou vysoce 

lepivé látky o různé viskozitě, po odpaření vody z roztoku ovšem dávají v tenké vrstvě 

příliš křehký film, praskají a to snižuje jejich použití v malířství [5].  

V dlouhých řetězcích polysacharidů se vyskytují téměř zcela výhradně tyto 

neutrální jednoduché sacharidy: L-arabinosa, D-galaktosa, D-manosa, L-rhamnosa,          

D-xylosa, L-fukosa a D glukosa. Navíc se v řetězcích objevují i uronové kyseliny:            

D-galakturonová a D-glukuronová kyselina. [22]  
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Arabská guma (ze stromů druhu Acacia senegal, Acacia seyal) a guma tragakant 

(Astragalus sp.) se používaly jako pojiva pigmentů a k výrobě mastí pro mumifikaci už ve 

starověkém Egyptě od 3. tisíciletí př. n. l. [4, 23-25]. S polysacharidovými pojivy                  

se v umění setkáváme i na indickém subkontinentu (malby a rukopisné iluminace) [4, 23, 

25]. V musejních objektech se dále vyskytují ještě polysacharidy ovocných stromů (třešeň, 

meruňka, broskev a švestka), extrakt z jader rohovníku (Ceratonia siliqua)                        

se pravděpodobně používal ve Středomoří od starověku [4, 22, 25]. Nejrozšířenější použití 

měla Arabská guma, která se vyskytuje jako hlavní pojivo v mnoha dílech nebo slouží jako 

příměs jiných pojiv. Komerční využití měla arabská guma u moderních malířů 19. století    

v technice malby zvané akvarel neboli vodová malba [2]. 

Chemicky jsou polysacharidy značně labilní vůči hydrolytickým reakcím. Dochází 

k nim při špatném skladování díla, které je následkem toho atakováno plísněmi                   

a bakteriemi. Tyto mikroorganismy produkují hydrolytické enzymy (př. celulasa), které 

štěpí glykosidickou vazbu mezi monomerními jednotkami polysacharidů. V podstatě 

využívají polysacharidy jako živnou půdu pro svůj růst. Následně dochází k oxidaci nově 

vzniklých hydroxylových skupin. Tyto degradační reakce jsou hlavním problémem při 

stárnutí papíru, tedy ochraně knih, rukopisů a jejich iluminací [26].  

 Rostlinné gumy se často používaly jako příměsi proteinových pojiv [5]. Avšak tato 

kombinace je značně nevhodná. Některé vaječné proteiny obsahují oligosacharidové 

řetězce vázané na bílkoviny (glykoproteiny). Redukující sacharidy, které mohou vznikat 

právě hydrolytickým štěpením oligo- či polysacharidů, reagují svojí aldehydovou skupinou 

s volnými aminoskupinami proteinů. Tyto reakce probíhají spontánně bez katalýzy. Jsou to 

tzv. Maillardovy reakce a jejich produktem jsou heterocyklické sloučeniny, které mají 

hnědé zbarvení [17]. Z estetického pohledu dochází k výraznému tmavnutí pojiva a změně 

optického vzhledu barevné vrstvy. Obecně se stabilita proteinových pojiv ve směsi 

s polysacharidy výrazně snižuje.  

 

1.1.2 Proteiny 

 

 Významná technika malby tempera pojí pigmenty do media pomocí proteinů. 

Temperové barvy se vyráběly z vaječných proteinů (bílek i žloutek), živočišného klihu 

nebo mléčných bílkovin. 
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Vaječné proteiny 

 

 K pojení pigmentů se používal buď, vaječný bílek nebo žloutek. Vaječný bílek 

obsahuje až z 90% vodu a zbytek jsou proteiny (~ 9,7-10,6% w/w) a sacharidy (0,5-0,6%) 

[27]. Nejvýznamnější proteiny obsažené ve vaječném bílku a jejich základní funkce jsou 

uvedeny v tabulce 3. 
 

Tab. 3: Zastoupení a vybrané vlastnosti nejdůležitějších proteinů vaječného bílku .  

Protein  % zastoupení v sušině bílku [27] Charakteristika  

Ovalbumin  54,0 Fosfoglykoprotein  

Ovotransferin 
(konalbumin) 

12,0 Váže kovové ionty 

Ovomukoid  11,0 Inhibitor trypsinu 

Ovomucin  3,5 
Sulfatovaný glykoprotein, tvoří 

viskózní charakter bílku 

Lysozym  3,4 
Antibakteriální účinek; rozrušuje 

základní struktury některých 
bakterií 

G2, G1 globuliny 8,0 Pěnění bílku 

Avidin  0,05 
Antibaketriální účinek; váže 

biotin 

 

 Vaječný žloutek je převážně složen z lipidů a z menší části z proteinů jako jsou 

lipoproteiny a fosfoproteiny (fosvitin, lipoviteliny, livetiny). Lipidy se zde vyskytují jako 

volné nebo vázané ve formě lipoproteinů. [4, 20].  

 Vaječný bílek neměl v malířství velké uplatnění z důvodu jeho snadné rozpustnosti 

ve vodě a nestabilitě materiálu. Během schnutí vaječného bílku v tenké vrstvě dochází 

k odpařování nadbytku vody a povrch následkem pnutí práská. Materiálovým průzkumem 

bylo zjištěno, že vaječný bílek byl použit k malbě na obal mumie současně s jinými pojivy 

ve starověkém Egyptě [28]. Dále je použití bílku známé pouze u některých malovaných 

rukopisů z období středověké Evropy [2].  

 Vaječná tempera se podle historických pramenů připravovala především                  

z vaječného žloutku [2, 29]. Vysušený vaječný žloutek vytváří v tenké vrstvě díky 

zvýšenému obsahu lipidových látek odolné a elastické filmy. Jejich rozpustnost ve vodě       

se snižuje během stárnutí. To je způsobené postupnou denaturací globulárních proteinů, 

které jsou ve žloutku obsaženy [30].  
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  Od 13. století se vaječná tempera stává ustálenou malířskou technikou v Itálii. 

Pojiva z vaječných proteinů byla oblíbená díky své dobré flexibilitě, schopnosti vstupovat 

v nejrůznějších poměrech do směsí s jinými pojivy. Často se vaječná pojidla kombinovala 

právě s olejem pro jeho emulgační vlastnosti. Zejména pak s olejem makovým a lněným 

[5]. Od 15. století se příměs oleje k vaječné složce pojiva zvyšuje, až ve směsi olej zcela 

převažuje. Na počátku 16. století tak vzniká technika „čisté“ olejomalby. [29]  

 

Živočišné klihy 

 

 Klihy se v historii také používaly už od nejstarších dob (od období starověkého 

Egypta) [26, 29]. Získávají se tepelnou denaturací kolagenu, který tvoří pojivové tkáně 

(kosti, šlachy a kůže). V malířství sloužily klihy jako izolační materiály, vysoce účinná 

lepidla a také jako pojiva. Klihy mají lepivý charakter a po vysušení jsou rozpustné pouze 

v horké vodě.  

 Klihy byly důležitými pojivy v mnoha kulturách. Například klih vyrobený z buvolí 

kůže se používal jako pojivo ve starověké Indii nebo klih z kůže himalájského skotu byl 

pravděpodobně majoritní složkou pojiv v tradičním východním umění. Později se s klihy 

setkáváme ve středověké Evropě v malbě rukopisných iluminací a v severní Evropě           

se vyskytují klihy v nástěnných malbách. [2]  

  

Mléčné bílkoviny 

 

 Hlavním proteinem mléka je kasein. Jedná se o rodinu savčích proteinů příbuzných 

s fosfoproteiny. Kasein v roztoku agreguje a vytváří micely, ve kterých je držen 

vápenatými ionty a pomocí hydrofóbních interakcí. Známý je kasein α, β (lidský kasein),     

γ, κ (savčí). Získává se z odstředěného mléka okyselením nebo enzymaticky (syřidlem).    

V mléce se dále vyskytují mléčné cukry (př. laktosa) a lipidy (triacylglyceroly, fosfolipidy, 

volný cholesterol, estery cholesterolu, volné mastné kyseliny). 

 S mléčnými proteiny jako pojivy se v malířství setkáváme výjimečně. Ze starověku 

jsou známá kliho-kaseinová media a občas se používala i kaseinová tempera [4]. Mléčné 

bílkoviny neměly v malířství širší uplatnění. Jen velmi málo malířů aplikovalo kasein jako 

pojidlo pigmentů a když už, tak jen ve směsích s olejem. Komerčně se kaseinové barvy 
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vyráběly až od počátku 20. století do 60. let, kdy se stala populárnější akrylová syntetická 

pojiva [2].  

  

Degradace proteinových pojiv 

 

Proteiny snadno podléhají oxidačním a hydrolytickým reakcím. Během sušícího 

procesu dochází k denaturaci proteinů a materiál se stává téměř nerozpustným ve vodě        

a organických rozpouštědlech [30]. Stárnutím proteinový materiál tmavne a žloutne. 

Celkově se s časem snižuje mechanická stabilita pojiva. V tenké vrstvě barevné proteinové 

pojivo praská a vznikají krakely (nejvíce při použití vaječného bílku). Proteinová pojiva 

jsou zvláště citlivá na vlhká prostředí a snadno je napadají mikroorganismy (bakterie, 

plísně) [19].  

Karpowicz [18] popisuje dva možné způsoby chemické degradace proteinového 

materiálu: 

 

a) Oxidace vyvolaná působením ultrafialového a viditelného záření se u proteinových pojiv 

projevuje pravděpodobně jen v přítomnosti fotosenzitivních postranních řetězců některých 

aminokyselin zapojených do polypetidového řetězce. Fotosenzitivní molekuly excitované 

ozářením mohou následně reagovat s volnými kyslíkatými radikály nebo naopak 

poskytovat jiné radikálové sloučeniny. Mezi nejcitlivější aminokyseliny podléhající 

fotooxidaci patří histidin, tryptofan, tyrosin, methionin a cystein. Příkladem je oxidace 

aminokyseliny methioninu (Obr. 2). Touto reakcí vznikají sulfoxidy a disulfoxidy, což jsou 

chromoforní molekuly a mění optické vlastnosti jinak téměř bezbarvého pojiva. Vaječné 

proteiny jsou na fotosenzitivní aminokyseliny mnohem bohatší než klihy. Klihová media 

mají nižší obsah histidinu a tyrosinu a vůbec neobsahují methionin, cystein a tryptofan. 

Proto klihy vykazují větší optickou stabilitu a jsou obecně trvanlivější.  

 

Obr. 2: Oxidace postranního řetězce aminokyseliny methioninu v peptidovém řetězci 
působením volných kyslíkatých radikálů. [18]  
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b) Interakce postranních řetězců aminokyselin peptidového řetězce s lipidovými radikály. 

Vaječný žloutek obsahuje mimo proteinů i lipidy, které mohou být volné nebo vázané jako 

lipoproteiny. Navíc je známé, že proteinové tempery se často obohacovaly na oleje            

a naopak olejová media mohou obsahovat proteinovou příměs. Oleje se dříve používaly 

také jako ochranné vrstvy temperové malby a tedy i v tomto případě dochází ke kontaktu 

aminokyselin a lipidových látek. Lipidové radikály vznikají při vysychání olejů a jiných 

degradačních reakcích. Na obrázku 3 vidíme reakci postranního řetězce aminokyseliny 

lysinu a lipidových produktů stárnutí jako jsou hydroperoxidové a sekundární karbonylové 

radikály. Znázorněnou reakcí vznikají iminy, které způsobují žloutnutí až hnědnutí 

pojivové směsi. O degradaci lipidových složek pojiv pojednám podrobněji v kapitole 

1.1.5.5. 

 

Obr. 3: Reakce lysinu s lipidovými produkty stárnutí. 

  

1.1.3 Lipidy - terpenoidy 

 

 Chemicky se jedná o molekuly tvořené až z 30 monomerních jednotek isoprenu. 

Terpenoidy patří mezi odvozené lipidy. Jsou to látky lipofilního, hydrofóbního charakteru 

a nerozpustné či nemísitelné s vodou. V organických rozpouštědlech bobtnají nebo se zcela 

rozpouštějí. Monoterpeny, seskviterpeny a diterpeny jsou součástí různých vonných silic, 

balzámů a pryskyřic. Triterpeny jsou pak prekurzory steroidních sloučenin, které mají 

důležité biologické a biochemické funkce. [1] 

 V malířství se používaly především terpenoidní látky rostlinného původu, tzv. 

pryskyřice, vylučované z mnoha známých stromů. Po úpravě na světle a vzduchu poskytují 

tyto extrakty z rostlin (v odborné literatuře označované jako balzámy) čiré nebo mírně 

zakalené, někdy nažloutlé až hnědé, sklovité látky. V historii našly pryskyřice uplatnění 

jako laky, protože mají výborné adhesivní, lepivé vlastnosti a jsou nejodolnější vůči vodě.   
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 Pryskyřice jsou známé již z období starověkého Egypta. V malířství se nejvíce 

setkáváme s pryskyřicemi jako je mastix, damara, elemi, sandarak, kopál, kalafuna nebo 

terpentýn [26]. Terpentýn, sandarak a kalafuna se používaly hlavně ve středověké malbě. 

Kalafuna se široce využívá i dnes při restaurátorské práci [31]. Triterpenoidy, mastix          

a damara se začínají aplikovat jako laky až na počátku 19. století. Někdy také sloužily jako 

příměsi olejových pojiv. Mastix se během stárnutí projevuje vysokým tmavnutím. Naopak 

pryskyřice damara vykazuje lepší optické vlastnosti. V tenkých vrstvách nežloutne             

a nepodléhá výrazným optickým změnám. [7] 

 Barevné změny pryskyřičných laků jsou způsobeny vznikem chromoforních 

molekul radikálovou oxidací, která je iniciovaná UV zářením, tzv. fotooxidace. Oxidace 

probíhá také ve tmě bez fotoiniciace radikálové reakce. Klasicky probíhají autooxidační 

radikálové reakce, které zahrnují tři fáze – iniciaci, propagaci a terminaci. Jednotlivé kroky 

radikálové reakce se za tmy nemění, jen dochází ke zpomalení iniciační fáze. Oxidací 

vznikají nenasycené konjugované diketonové molekuly chinoidního charakteru, které 

absorbují viditelné záření z modré oblasti spektra a projevují se žlutým zabarvením. [32, 

33]  

 Významnou složkou rostlinných pryskyřic jsou kyselina abietová a pimarová. Tyto 

kyseliny nebo jejich deriváty mohou být zdrojem uhlíku pro mnoho bakterií. Jsou              

to například Bacillus, Arthrobacter, Pseudomonas, Escherichia coli a Alcaligenes 

eutrophus a spp. [31] V případě špatného uskladnění uměleckého díla, je zcela běžná              

i mikrobiální degradace odolných terpenoidních laků. 

 

1.1.4 Lipidy – vosky 

 

Malířská technika, při které se jako pojiva využívají živočišné či rostlinné vosky,    

se nazývá enkaustika a má původ ve starověké antice. Z rostlinných se nejvíce v historii 

uplatnil včelí vosk. [2] Od poloviny 19. století se začínají také používat vosky minerálního 

původu, jako například parafín, mikrokrystalický vosk. 

Vosky jsou estery vyšších mastných kyselin a vyšších alkoholů. Alkoholická část 

esterů není tvořena glycerolem, jako u olejů a tuku, ale obsahuje tzv. voskové alkoholy 

(ceryl-, cetyl- a myricylalkohol). Dále mohou vosky obsahovat určitý podíl volných 

kyselin, alkoholů a také steroly a terpenoidy. Přítomnost dlouhých nasycených 

uhlovodíkových řetězců způsobuje hydrofobní charakter a vysokou stabilitu tohoto 
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materiálu. Vosky mají teplotu tání mezi 50 – 90 °C a mírně zahřáté měknou, jsou dobře 

tvárné a v tenkých vrstvách vytváří dobré transparentní filmy. [7, 5, 34] 

Při malbě se přírodní vosky uplatňují jako pojiva a impregnační (adhesivní) 

materiály pro ochranu povrchu malby. V současnosti mají vosky velké uplatnění při 

restaurátorských postupech, například jako vosko - pryskyřičná rentoaláž (dublování či 

podložení malby na plátně novým plátěným podkladem - odborný pojem převzatý               

z francouzštiny). [4] 

 

1.1.5 Lipidy – vysychavé oleje 

 

1.1.5.1   Historie 

  

 V podstatě nejvýznamnější postavení mezi pojivy pigmentových částic mají              

tzv. vysychavé oleje. Technika malby, která používá právě tyto látky, se nazývá 

olejomalba. Oleje vysychavého charakteru jsou známé už z období antiky, ale není 

prokázáno jejich použití v malířství. V pozdějším středověku se oleje aplikují ve směsi       

s pryskyřicemi jako laky a ochranné vrstvy na dřevo a kámen. Od 13. století se vysychavé 

oleje objevují jako pojiva, ale z počátku jen ve směsi vaječnými pojivy. Ve 14. století se 

setkáváme s obrazy, kde jsou již různé vrstvy pojené vaječnou temperou nebo olejem. 

Příkladem jsou gotické deskové malby malíře mistra Theodorika. Na počátku 15. století 

dochází k výrazné modifikaci vaječné tempery, kdy ve směsi převažují oleje. Od tohoto 

období dochází k ústupu od klasické tempery a malíři začínají postupně směřovat k „čisté“ 

olejomalbě. Za objevitele techniky olejomalby je považován renesanční nizozemský malíř 

Jan van Eyck (kolem 1390 - 1441).  

 Přechod k „čisté“ olejomalbě v rámci evropského malířství, se datuje do 16. století. 

Z chemických analýz je zřejmé, že příměs proteinů v různém poměru přetrvává po celou 

dobu olejomalby až do 19. století. Tento fakt můžeme přičíst dobré emulgační schopnosti 

vaječného žloutku, a jeho kombinace s oleji urychluje schnutí barevné vrstvy. Olejomalba 

spolu s technikou tempery (zvláště vaječné tempery), si udržela zásadní postavení ve 

výtvarném umění až dodnes. [2, 29] 
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1.1.5.2   Oleje používané v malířství 

 

 V malířství se setkáváme s oleji rostlinného původu. Nejvýznamnější je pak olej 

lněný, ořechový, makový a tungový (Tab. 4, str. 25). Z počátku se používal jen olej lněný a 

ořechový. V 19. století se naopak dávalo více přednosti makovému oleji. Tungový olej se 

ve větší míře používá až od 20. století a v literatuře se nazývá jako dřevný nebo čínský olej 

[5]. Oleje se získávají ze semen příslušných rostlin pomocí extrakce a lisováním, kdy 

nejlepší vlastnosti mají oleje lisované za studena [7]. Podle rostlinného druhu olejového 

pojiva lze sledovat lokální použití olejů v malířství.  

 

Tab. 4: Zastoupení mastných kyselin ve vysychavých olejích používaných v malířství 
(wt%) [4] 
 

 Lněný olej Ořechový olej Makový olej Tungový olej 

Zdroj vysychavého 
oleje [7, 35] 

semena 
jednoletého 

lnu 

jádra 
vlašského 

ořechu 

semena bílého 
máku 

jádra ořechů 
pryšcovitých 

stromů 
palmitová 

C16 
6-7 3-7 10 3 

stearová 
C18 

3-6 0,5-3 2 2 

olejová 
C18:1 

14-24 9-30 11 11 

linolová 
C18:2 

14-19 57-76 72 15 

α-linolenová 
C18:3 

48-60 2-16 5 3 

α-eleostearová 
C18:3 

0 0 0 59 

 

 

1.1.5.3   Chemicko-fyzikální vlastnosti vysychavých olejů 

 

 Oleje jsou obecně triacylglyceroly a jedná se tedy o látky lipidového charakteru. 

Vysychavé (tuhnoucí, sikativní) vlastnosti olejů jsou dané zvýšeným zastoupením 

nenasycených mastných kyselin esterově vázaných na glycerol. V tabulce 4 můžeme 

porovnat zastoupení jednotlivých mastných kyselin pro zmíněné nejdůležitější oleje 

používané v malířství. Největší zastoupení má kyselina olejová, linolová a linolenová. 

 Měřítkem obsahu nenasycených mastných kyselin, konkrétně dvojných vazeb          

v uhlovodíkovém řetězci, je tzv. jodové číslo. Určuje se na základě absorpce jodu olejem 
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(nebo tukem) a udává rychlost tuhnutí daného oleje. Tedy čím větší obsah nenasycených 

mastných kyselin, tím rychleji daný olej vysychá. Na druhou stranu, podle jodového čísla 

není každý olej vhodný jako pojivo pigmentů. 

Podle B. Slánského [7] a dalších autorů [5] jsou pro malířské účely vhodné oleje      

s jodovým číslem mezi 200 – 120. Mezi oleje rychle tuhnoucí patří lněný a tungový 

(jodové číslo 200 – 160). Makový a ořechový olej mají jodové číslo 150 – 120 a řadí            

se mezi pomalu tuhnoucí oleje. V malířství se minimálně setkáváme také s polotuhnoucími 

a netuhnoucími oleji. Jejich jodové číslo je menší než 100 a ze známých do této skupiny 

patří olej ricinový. 

 Podle jiné publikace [35] se řadí nekonjugované oleje mezi vysychavé na základě 

určeného indexu vysychání (z angl. drying index, DI), který se vypočítá:  

DI = a + 2 . b, 

kde a je procentuální zastoupení kyseliny linolové a b je procentuální zastoupení kyseliny 

linolenové. V případě rychle tuhnoucích olejů musí být hodnota indexu vysychání > 70. 

 

1.1.5.4   Princip tuhnutí olejové vrstvy 

 

 Proces vysychání olejů není fyzikální jev spojený s odpařováním rozpouštědla. 

Tuhnutí olejových barev je sled mnoha chemických reakcí, kterých se účastní nenasycené 

mastné kyseliny. Tyto reakce jsou nutné pro dokončení díla, ale vedlejšími reakcemi 

vznikají také nežádoucí konečné produkty. Během vysychání olejů dochází k oxidační 

polymeraci (radikálová autooxidace a/nebo fotooxidace) mastných kyselin vzdušným 

kyslíkem a dochází k okysličování nenasycených vazeb. [34, 36] 

 K zahájení vysychání u lněného oleje dochází již po několika hodinách. Prvním 

krokem je absorpce kyslíku, kdy olej postupně přibývá na hmotnosti [37]. Poté jsou 

zahájeny působením tepla, světla, ionizujícího záření nebo působením chemických 

iniciátorů radikálové reakce za tvorby volných radikálů. Proces polymerace je složitý         

a zahrnuje mnoho mezikroků a bočních reakcí, kterými vznikají konečné produkty.  

 Sled reakcí vedoucích k tuhnutí olejů v tenké vrstvě je schématicky znázorněn na 

obrázku 4 (str. 27). Prvním krokem je odštěpení vodíku v allylové pozici na nenasyceném 

řetězci mastné kyseliny. Vzniká reaktivní radikál (a) s aktivovaným uhlíkem mezi 

dvojnými vazbami, který se přeskupuje na stabilnější systém obsahující konjugované 

dvojné vazby. Takto aktivovaný alifatický řetězec vstupuje do terminačních reakcí s jinými 
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alkylovými radikály (R•) nebo dalšími radikály (R-OO•, R-O•), které vznikají v dalších 

reakcích oxidační polymerace.  

 

Obr. 4: Schéma (auto)oxidační radikálové polymerace vysychavých olejů vedoucí               
k zesítění řetězců mastných kyselin a k tvorbě vedlejších produktů degradace. (a) volný 
radikál v allylové pozici alifatického řetězce mastné kyseliny; (b) peroxidový radikál;       
(c) hydroperoxid; (d) alkoxylový radikál.     
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Oxidační polymerace je zahájena reakcí radikálu (a) se vzdušným kyslíkem za 

tvorby peroxidového radikálu (b) R-OO•, který se stabilizuje vodíkem na hydroperoxid (c) 

R-OOH nebo může reagovat s dvojnou vazbou sousedních molekul mastných kyselin za 

vzniku příčných vazeb (dialkylperoxid nebo jeho radikály). Peroxidové sloučeniny         

(R-OOH nebo R-OO-R) jsou obecně nestabilní a působením světla nebo tepla se opět 

rozkládají na volné radikály. Jedním z nich je alkoxylový radikál (d) R-O•, který je 

klíčovým meziproduktem oxidační polymerace. Radikál (d) tvoří hlavní produkty 

tuhnoucího procesu, kterými jsou dialkyletherové sloučeniny (R-O-R). Dále se alkoxylový 

radikál účastní bočních reakcí, kdy vznikají vedlejší produkty degradace (etherové 

sloučeniny, aldehydy, ketony a alkoholy). [34, 37] 

Oxidační (radikálovou) polymerací vysychavých olejů vzniká zesítěná, rigidní 

struktura. Výsledný olejový film je lesklý, pevný a elastický. Rychle tuhnoucí oleje jsou 

suché na dotek už po několika dnech. [34, 36, 37] Polymerovaný olej je zcela nerozpustný 

ve vodě a může bobtnat jen v některých nepolárních organických rozpouštědlech. Čím       

je vrstva starší, tím je i případné bobtnání pomalejší.   

Rychlost tuhnutí oleje v tenké vrstvě závisí na její tloušťce a na přístupu kyslíku. 

Tedy pokud je olejový film silný, dochází k vysušení nejprve svrchních vrstev.                 

Ve spodních vrstvách probíhá oxidační polymerace později. Nerovnoměrné schnutí 

olejového filmu může vést k jeho zvrásnění. Po absorpci kyslíku dochází k úbytku oleje      

a v tenké vrstvě pak vzniká větší pnutí, což může dojít až k popraskání filmu. Tento jev 

pozorujeme u vrstvení, kdy je nejdřív nanášen makový olej a následně film z lněného oleje. 

Rozdíl v rychlostech tuhnutí  a tepelné roztažnosti se projevuje mechanickým narušením 

filmu (souvisí s rozdílným obsahem linolové a linolenové kyseliny, viz Tab. 4, str. 25).   

[7, 34] 

 

1.1.5.5   Degradace olejového pojiva v průběhu stárnutí barevné vrstvy  

 

 Při vysychání olejů dochází k oxidační polymeraci, kdy se tvoří zesíťované 

molekuly glyceridů mastných kyselin. Současně s tuhnutím oleje vznikají vedlejšími 

reakcemi oxidační polymerace konečné produkty, které jsou příčinou stárnutí olejového 

filmu (Obr. 4, str. 27). Při degradaci jsou napadány především nestabilní peroxidové příčné 

vazby. Z hydroperoxidu vzniká reaktivní alkoxylový radikál (d), který následnými 

reakcemi tvoří další kyslíkaté sloučeniny jako alkoholy, etherové sloučeniny, ketony             
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a aldehydy. [37, 38, 39]  Jiné degradační produkty vznikají štěpnými reakcemi řetězců 

nenasycených mastných kyselin – olejová, linolová a linolenová. Experimentálně                  

je prokázáno, že autooxidací nebo fotooxidací vysychavých olejů se tvoří kratší nasycené  

a nenasycené uhlovodíkové řetězce (C5 až C9) a další nízkomolekulární sloučeniny jako 

propanal, hexanal, heptanal, 2-oktenal a 2,4-dekadienal [34, 40].  

 Z hydroperoxidu (c) vznikají β štěpením nebo oxidací vedlejších produktů 

degradace C5 až C10 mono- a dikarboxylové kyseliny. Nejvýznamnější je tvorba kyseliny 

nonanové (pelargonové), nonandienové (azelaové), oktandienové (suberové)                      

a dekandienové (sebakové). Kyselina azelaová je majoritním produktem degradace 

hydroperoxidu kyseliny olejové a stárnutím dochází k nárůstu jejího obsahu v olejovém 

filmu. [4, 37, 41, 42] 

S degradačními reakcemi souvisí i snížení hmotnosti oleje během stárnutí. Tento 

jev je způsobený vytěkáním nízkomolekulárních produktů degradace, které vznikají 

štěpením dlouhých řetězců mastných kyselin. Jeden z fragmentů štěpné reakce je trvale 

vázán v polymerní síti prostřednictvím esterové vazby na glycerid jako lipidy. Pokud má 

druhý fragment dostatečnou tenzi par, těká a uniká z polymerní struktury oleje. V dalším 

případě zůstává tento fragment vázán v zesítění prostřednictvím příčných vazeb -C-C-,       

-C-O-C- a/nebo -C-OO-C-. Úbytek hmotnosti během degradace je pro jednotlivé druhy 

olejů různý v závislosti na zastoupení kyseliny linolové a linolenové. Menší ztrátu 

hmotnosti vykazuje olej lněný, který má vyšší zastoupení kyseliny linolenové, která               

je trojnásobně nenasycená a tvoří větší počet příčných vazeb. Makový olej naopak 

obsahuje více kyseliny linolové, a proto během jeho vysychání dochází i k většímu úbytky 

hmotnosti. [34, 37, 40, 43] 

 

1.1.5.6   Žloutnutí olejového filmu 

  

Viditelně se degradace olejového filmu projevuje jeho žloutnutím až hnědnutím. 

Příčinou těchto barevných změn je vznik chromoforních molekul, které pohlcují záření       

z viditelné a ultrafialové oblasti spektra. Změnu zbarvení způsobují konjugované 

diketonové sloučeniny a soli kovů enolformy (Obr. 5, str. 30), které vznikají v případě 

pigmentovaných olejů. Z diketonových sloučenin dále vznikají kondenzačními reakcemi 

látky chinoidního charakteru. V dalším stupni degradace se tvoří látky s násobnými 
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konjugovanými vazbami, které jsou podobné struktuře karotenu, proto dochází k trvalému 

zbarvení olejového filmu do žlutých tónů. [44] 
 

Obr. 5: Produkty degradace způsobující změnu zbarvení olejového filmu. [4, 45]   

  

 Alternativní příčinou žloutnutí může být interakce s reaktivními látkami atmosféry. 

Příkladem je kondenzace dusíkatých sloučenin, jako je amoniak nebo jiné aminy s řetězci 

mastných kyselin, dává vznik cyklickým molekulám s pyrrolovým jádrem. Tyto reakce 

probíhají za tmy a pouze na povrchu olejové vrstvy. [4, 45] 

 Vliv nenasycených mastných kyselin na žloutnutí vysychavých olejů roste s počtem 

dvojných vazeb (C18:1 < C18:2 < C18:3). Lněný a tungový olej má zvýšený obsah 

trojnásobně nenasycených masných kyselin. Filmy těchto olejů žloutnou nejvýrazněji,       

a proto se používají k pojení žlutých, červených a tmavějších pigmentů (zelené, černé).      

U bílých a světlých tónů je zabarvení olejového pojiva více patrné a proto se pro tyto 

pasáže malby používá olej makový a ořechový. U modře pigmentovaných filmů se 

žloutnutí projevuje zabarvením vrstvy do zelena, proto se také volí oleje s menším 

obsahem vícenásobně nenasycených mastných kyselin. [2, 46]  

Ke žloutnutí olejových filmů dochází jak za světla, tak za tmy tepelnou iniciací.        

V případě, že je zažloutlá vrstva oleje vystavena přímému ozáření (obsahující viditelnou         

i ultrafialovou složku spektra) dochází k opačnému jevu, odbarvení až vybělení. To je 

způsobeno odbouráváním konjugovaných barevných systémů vlivem světla, zvláště pak 

ultrafialovým zářením, které je schopné štěpit vazby C-C. Na druhou stranu vliv světla 

přispívá k vytvoření primárních radikálů, které iniciují polymerační reakce s kyslíkem 

vedoucí k tuhnutí a degradaci. [34]  
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1.1.5.7   Vliv na rychlost tuhnutí a degradaci vysychavých olejů 

 

Zásadní vliv na proces polymerace a degradace vysychavých olejů má přítomnost 

některých iontů přechodných kovů. Malířské pigmenty jsou především anorganické 

sloučeniny a některé z nich obsahují těžší kovové prvky, jako jsou kobalt (kobaltová žluť), 

olovo (olovnatá běloba, suřík), mangan (ambra), železo (žluté okry), titan (titanová 

běloba), zinek (zinková běloba) a zirkonium (bílé pigmenty) [6, 36]. Ionty přechodných 

kovů, už při jejich nepatrné koncentraci fungují jako katalyzátory při oxidaci organických 

látek. Kovové ionty rozkládají organické hydroperoxidy na radikály, které dále propagují 

řetězovou polymerační reakci vedoucí k zesítění olejového filmu. Současně se snižuje 

oxidační stupeň kovu, který je opět redukován v dalších reakcích, rovněž za tvorby 

propagujících radikálů. [38, 47] Následující rovnice (Obr. 6) znázorňují příklad katalýzy 

polymerační reakce působením kobaltnatých kationů.  

 

R + O2  →  R-OO• 

R-OO• + RH  →  R-OOH + R• 

R-O-O-H + Co2+  →  R-O•
 
+ Co3+ + HO- 

R-O-O-H + Co3+  →  R-OO•
 
+ Co2+ + H+ 

 

Obr. 6: Tvorba alkoxylových (R-O•) a peroxidových (R-OO•) radikálů za přítomnosti 
kobaltnatých kationů. [47] 

 

 

Látky aromatického typu (fenoly) a aminy naopak působí jako antioxidanty, reagují 

se vznikajícími radikály a tím zpomalují polymeraci oleje [26]. Tyto látky jsou ve velmi 

malém množství běžně přítomné v tucích, olejích, dalších přírodních produktech a nebo 

přímo tvoří strukturu mnoha organických pigmentů.  

Prosec tuhnutí dále ovlivňuje teplota a vlhkost prostředí, ve kterém se dílo nachází. 

Zvýšená teplota urychluje vysychání olejů a s tím spřažené degradační reakce. Vlhkost 

způsobuje hydrolýzu esterových vazeb triacylglycerolů za vznik volných mastných 

kyselin. Zvýšení vlhkosti vede ke zvýšení rychlosti fotooxidace. Volné mastné kyseliny 

mohou být zdrojem uhlíku a energie pro některé plísně, které ve vlhku snadno napadají 

povrch díla.  
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K urychlení polymerace olejových filmů se často používají sikativa, mezi které 

patří sloučeniny rozpustné v olejích: resináty, naftenáty, linoleáty a oktoáty některých 

přechodných kovů (Pb, Mn, Co) [7, 34]  

 

Zahuštěné oleje 

 K dosažení rychlého vysychání bez přidání sikativů se oleje zahušťují na slunci do 

určitého stupně ztuhnutí (polymerace, okysličení). Následně se opět roztaví a rozpustí 

v benzenu. Tímto procesem lze dosáhnout velmi rychlého ztuhnutí oleje bezprostředně po 

jeho nanesení. Zahuštěné oleje nebo také „stand oils" používali už staří holandští mistři. [7] 

V současnosti se tyto oleje vyrábějí průmyslově tepelným zpracováním v inertní atmosféře. 

 Při zahřívání vysychavých olejů probíhá mimo popsané oxidační polymerace ještě 

cykloadiční Dielsova-Alderova reakce. Během zahušťování se dimerizací tvoří cyklické 

molekuly a dochází k cykloadici mezi konjugovanými dieny (vznikají isomerací 

nekonjugovaných dvojnásobně nenasycených mastných kyselin) s dvojnou vazbou jiného 

řetězce mastné kyseliny. [35, 48] 

 

1.2 Možnosti identifikace olejových složek v barevné vrstvě maleb 

 

1.2.1  Odběr vzorků 

 

 Mikrovzorky určené k materiálovému průzkumu barevné vrstvy se odebírají 

většinou v místě poškození povrchu malby, kde bude restaurátor nejvíce zasahovat. Odběr 

vzorků musí být jasně cílený a při popisu chemické analýzy vzorek charakterizuje složení 

pouze určité oblasti na malbě. Odběr se provádí odloupnutím (odškrábnutím) pomocí 

skalpelu nebo vzorkovací jehly. U vzácných obrazů je možné použít mikrovrtačku, kdy se 

odvrtá mikrovzorek (jednotky mikrogramů), který je zachycen na polymerním nebo 

skleněném vlákně potřeném tukem. V tomto případě dochází ke kontaminaci vzorku,        

ale na druhou stranu je metoda citlivá vůči dílu. [26] 

 

1.2.2 Mikrochemické testy 

 

 K identifikaci organických pojiv lze využít tzv. histochemické testy. Jedná se          

o analytickou metodu na „mokré cestě“, ke které je zapotřebí většího množství vzorku 
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(zhruba desetina gramu). Testování je založené na reakci daného pojiva s vhodnou 

vybarvovací látkou za vzniku barevných nebo fluoreskujících komplexů. Nevýhodou 

těchto metod je velmi nízká selektivita při identifikaci konkrétních druhů proteinových       

a olejových medií (dle zdroje materiálu). K důkazu oleje ve vzorku barevné vrstvy lze 

použít například sudanovou čerň, kdy je produkt vybarvovací reakce modrý. [5] 

 

1.2.3 Spektrální metody 

 

 Spektrometrie umožňuje kvalitativní a kvantitativní analýzu vzorků. Všechny 

spektrální metody jsou založené na interakci elektromagnetického záření (fotonů) s atomy, 

molekuly, ionty nebo radikály. Principy měření jednotlivých metod se od sebe odlišují,     

ale přístrojová technika pro spektrální analýzu se skládá z několika základních částí 

společných pro všechny metody (zdroj záření, pomocná optika usměrňující tok záření, 

disperzní soustava – monochromátory, zařízení pro umístění vzorku, detektor záření          

a vyhodnocovací/zobrazovací zařízení) [49]. Tyto části jsou v přístrojích specificky 

uspořádány dle typu spektrometrie. 

 Spektroskopické metody v ultrafialové a viditelné (dále jen UV-VIS) oblasti 

spektra lze v případě olejových medií použít ke studiu degradačních změn během stárnutí 

[50]. UV-VIS emisní (fluorescenční) spektrometrie umožňuje nedestruktivní i neinvazivní 

analýzu. Větší uplatnění má tato metoda při identifikaci proteinových pojiv, které obsahují 

chromoforní skupiny na postranních řetězcích některých aminokyselin (př. tryptofan, 

tyrosin, fenylalanin) [51]. 

 Problémem při interpretaci fluorescenčních spekter je malá koncentrace sledované 

látky ve vzorku, interakce pojivového media s barevnými pigmenty a degradačními 

produkty, které mohou měnit charakter fluorescenčních spekter nebo fluorescenci zcela 

zhášet [52]. 

Infračervená (dále jen IČ) spektrometrie se běžně využívá k analýze olejových 

pojiv v barevné vrstvě. Nejpoužívanější je IČ spektrometrie s Fourierovou transformací      

s reflexním měřením pomocí zařízení ATR (z angl „Attenuated total reflection). Tato 

metoda je invazivní, ale ke stanovení postačují mikrogramové vzorky. Nevýhodou            

IČ spektrometrie je malá rozlišovací schopnost při identifikaci konkrétního druhu 

vysychavého oleje. Na druhou stranu je IČ spektrometrie vhodná pro sledování 
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degradačních změn a k objasňování reakčních mechanismů, ke kterým dochází při tuhnutí 

olejového filmu [37, 38, 47].  

Ve spektrech olejů můžeme sledovat charakteristické pásy v oblasti mezi 3050        

a 2800 cm-1, které přiřazujeme valenční vibraci vazby C-H. Jednotlivé typy C-H vazeb, 

které se vyskytují v olejích (cis >C=CH-, -CH2- a -CH3 skupiny), lze od sebe v IČ 

spektrech dobře odlišit. Dále lze v IČ spektrech nalézt absorpční pásy pro valenční vibrace 

karbonylové skupiny přibližně kolem oblasti 1750 cm-1. Absorpce při 1239, 1170 a 1101 

cm-1 jsou způsobeny přítomností esterových vazeb. [53] 

 Obdobně lze použít také Ramanovu spektrometrii, která má přibližně stejnou 

informační schopnost jako IČ spektroskopie. Metoda je nedestruktivní vůči vzorku a je 

vhodná k identifikaci pojivých materiálů [54, 55]. Nevýhodou je opět problém s rozlišením 

jednotlivých druhů olejů. 

 

1.2.4 Chromatografické metody 

 

Chromatografie je metoda charakteristická vysokou selektivitou, a proto je vhodná 

pro analýzu heterogenních vzorků, jako jsou materiály používané v umělecké tvorbě 

(především pojiva, laky, pigmenty). Chromatografickými metodami lze provádět 

kvalitativní i kvantitativní analýzu. Podstatnou nevýhodou chromatografie je zcela 

destruktivní charakter vůči vzorku. Na druhou stranu mají tyto metody vysokou rozlišovací 

schopnost a je možné jimi identifikovat přímo druh použitého oleje, proteinu nebo jiného 

pojiva. 

Identifikace vysychavých olejů pomocí chromatografie je založena na stanovení 

relativního zastoupení mastných kyselin uvolněných po hydrolýze vzorku. Specifickými 

markery jsou v případě olejů nasycené i nenasycené mastné kyseliny. K identifikaci oleje 

ve vzorku barevné vrstvy uměleckého díla se obvykle využívají poměry množství 

(zastoupení) mezi kyselinou myristovou, stearovou a palmitovou. Nejcharakterističtější    

je podle posledních studií poměr mezi kyselinou palmitovou a stearovou (C18/C16), 

protože nejméně podléhá změnám během stárnutí materiálu [56]. Identifikace produktů 

degradace (kyselina azelaová, suberová a sebaková) je dalším důkazem přítomnosti 

vysychavých olejů ve vzorku [42, 57].  

V současnosti se v laboratořích zaměřených na chemický (materiálový) průzkum 

uměleckých děl používá především plynová nebo pyrolytická plynová chromatografie       
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a vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Plynová chromatografie podle dostupných 

studií vykazuje nejlepší výsledky v kombinaci s hmotnostním detektorem (GC-MS) a je 

nejvhodnější k identifikaci olejových pojiv [39, 47, 56, 58, 59, 60]. Před samotnou 

analýzou je nutné hydrolyzát vzorku (oleje) derivatizovat, aby veškeré složky 

analyzovaného vzorku byly dostatečně těkavé. Volné mastné kyseliny se nejčastěji 

derivatizují esterifikací karboxylových skupin následujícími činidly: 

− kysele katalyzovaná alkylace s jednoduchými alkoholy (methanol, ethanol, 

propanol) v přítomnosti kyseliny jako například BF3 (fluorid boritý), HCl nebo 

TFA (kyselina trifluoroctová) [61] 

− bazicky katylyzovaná transesterifikace pomocí methanolátu sodného [39, 60]; 

vznikají methylestery mastných kyselin, v literatuře se často produkty označují     

ve zkratce FAMEs (z angl. Fatty acid methyl esters)  

− derivatizace kvartérní amoniovou sloučeninou tetramethylamoniumhydroxid 

(TMAH), trimethyl-(α,α,α-trifluoro-mtolyl) amoniumhydroxid (TMTFAH) [56] 

také za vzniku FAMEs 

− derivatizace s ethylchloroformátem (ECF) při pokojové teplotě [47] 

− silylační činidla MTBSTFA (N-terc-butyldimethylsilyl-Nmethyl-trifluoracedamid) 

a BSTFA (N,O-bis-trimethylsilyl-triflouracetamid) [58, 59] 

 

Stanovení lipidových látek vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (dále jen 

HPLC) se provádí na koloně s reverzní fází (RP-C18 nebo C8). Podobně jako v případě 

plynové chromatografie, je nutné hydrolyzované vzorky derivatizovat před separací na 

koloně (tzv. pre-kolonová derivatizace). Detekci UV-VIS lze aplikovat při derivatizaci 

pomocí 2-nitrofenylhydrazinu v roztoku s 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)karbodiimid 

HCl/pyridinem jako katalyzátorem [62]. Kapalinová chromatografie v kombinaci 

s fluorescenčním detektorem vyžaduje derivatizaci volných mastných kyselin pomocí       

4-(brommethyl)-7-methoxykumarin v přítomnosti katalyzátoru (1,4,7,10,13,16- 

hexyoxocyklooktadekan) [63]. Další autoři použili HPLC s fluorescenční detekcí             

ke stanovení mastných kyselin derivatizovaných 1,2-benzo-3,4-dihydrokarbazol-9-ethyl-p-

toluensulfonátem (BDETS) [64]. 

Jiné publikace popisují stanovení lipidových medií použitím kapalinové 

chromatografie v kombinaci s hmotnostní detekcí [64, 65, 66]. Navíc se objevují studie, 

které k identifikaci používají pouze hmotnostní spektrometrii MALDI-TOF (matrix 
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assisted laser desorption/ionisation – time of flight) s průletovým analyzátorem [60, 67]. 

Výhodou metod hmotnostní spektrometrie, samotných nebo v kombinaci s HPLC               

je eliminace derivatizačního kroku.  
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2. Experimentální část 

 

2.1 Materiál a chemikálie 

 

Standardy vysychavých olejů 
 

Lněný olej, zahuštěný na slunci (Linseed oil 3212 Umton, ČR) 

Makový olej (Poppy oil 73600 Kremer, NY)  

Ořechový olej, zahuštěný na slunci (Walnut oil 73511 Kremer, NY) 

Ořechový olej, lisovaný za studena (Walnut oil 73550 Kremer, NY) 

Tungový olej (Tung oil 73900 Kremer, NY) 

 

Standardy vysychavých olejů jsem získala darem od J. Hradilové v rámci spolupráce 

s Akademickou laboratoři materiálového průzkumu v Praze (ALMA). 

 

Standardy čistých mastných kyselin 

 

Kyselina myristová (C14H28O2) Fluka, Švýcarsko* 

Kyselina palmitová (C16H32O2) Lachema, ČSR* 

Kyselina stearová (C18H36O2) Lachema, ČSR* 

Kyselina olejová (C18H34O2) Sigma-Aldrich, USA 

Kyselina arachidová (C20H40O2) Sigma-Aldrich, USA 

 

Standardy označené hvězdičkou byly rekrystalizovány a uchovány v nových nádobách 

pro další použití.  

 

Činidla na derivatizaci volných mastných kyselin 

 

2,4-dinitrofenylhydrazin (Lachema, ČR) 

2-nitrofenylhydrazin (Lachema ČSR) 

1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)karbodiimid HCl (Sigma-Aldrich, USA)  
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Ostatní chemikálie 

 

Lachner, ČR:       J.T.Baker, USA: 

Kyselina chlorovodíková  Acetonitril 

 Hydroxid draselný  

 Pyridin  

Kyselina octová (99%) 

Methanol HPLC 

Ethanol (96%)  

n-propanol  

Hexan  

 

Všechny použité chemikálie kromě označených hvězdičkou byly čistoty p.a.  

 

2.2 Přístroje a vybavení 

 

 Kapalinový chromatograf a detektor - Agilent technologies, LC 1200 series sestává  

z následujících součástí: 

- vakuový degaser (Agilent technologies, Japonsko) 

- kvartérní pumpa (Agilent technologies, Německo)  

- standardní a přípravný automatický dávkovač (Agilent technologies, Německo) 

- detektor s diodovým polem (Agilent technologies, Německo) 

 Vialky – šroubovací, skleněné na mikrovzorky (Agilent technologies, Německo) 

 Víčka na vialky – šroubovací se silikonovým septem (Agilent technologies, USA) 

Separační kolona – HPLC columm NUCLEOSIL 100-5 C18 HD (velikost částic 5µm, 

250 x 4mm) Macherey – Nagel 

Centrifuga – Centrifuge 5418, Eppendorf, USA 

Analytické váhy – Discovery, Švýcarsko 

Vodní lázeň – TW8 Julabo, Německo 

Vortex – MS2 Minishaker, IKA®, Staufen, Německo USA  

Blokový termostat – VLMLS1, Bielefeld, Německo 

Mikrovlnná trouba – Daewoo KOR 6L05, Velká Británie 

Automatické pipety - Biohit, mline, Finsko 

Septa – bílá guma, průměr 8 mm (Sigma-Aldrich, USA 



 

 39 

2.3 Metody 

 

2.3.1 Hydrolýza standardních vysychavých olejů 

 

  Do skleněných zkumavek bylo naváženo 0,5 – 1,5 mg standardního vysychavého 

oleje (lněný olej 3212; ořechový olej 73511 a 73550; makový olej 73600 a tungový olej 

73600) a přidáno 150 µl 6 M vodného roztoku HCl. Zkumavky byly promývány argonem 

1-2 minuty a uzavřeny gumovým septem. Následně byly zkumavky zahřívány v blokovém 

termostatu (VLMLS1, Bielefeld, Německo) při 110 °C po dobu 24 hodin. 

  Po ukončení hydrolýzy a vychlazení bylo nutné volné mastné kyseliny extrahovat       

z vodného roztoku hydrolyzátu. Ke směsi ve zkumavkách bylo přidáno 200 µl hexanu.       

Po minutě třepání byla vrchní organická fáze převedena do čisté zkumavky. Takto byla 

extrakce provedena ještě dvakrát. Tři spojené hexanové fáze se poté nechaly odpařit při        

70 °C a zbytek byl rozpuštěn ve 150 µl ethanolu. Takto je hydrolyzát daného oleje 

připraven k derivatizační reakci. 

  Během půl roku byla hydrolýza vysychavých olejů provedena celkem čtyřikrát 

zhruba v měsíčních intervalech – hydrolýza 1 – 4. 

 

 

Blok A Blok B  

1      2      3 1      2      3 → pozice jamek 

▼  ▼  ▼ █   █   █  

▼  ▼  ▼ █   █   █  

▼  ▼  ▼ █   █   █  

▼  ▼  ▼ █   █   █  

▼  ▼  ▼ █   █   █  

▼  ▼  ▼ █   █   █ → Lněný olej (LS, 3212) 

▼  ▼  ▼ █   █   █ → Ořechový olej (WS, 73511) 

▼  ▼  ▼ █   █   █  
 
 

Obrázek 7: Schéma pozic jamek v blokovém termostatu.  
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Vliv provedení hydrolýzy na stanovení mastných kyselin 

  

 Pro kontrolu byla provedena další hydrolýza (hydrolýza 5), ale jen pro lněný olej 

(3212) a ořechový olej (73511). Do blokového termostatu (blok B) byly zkumavky 

s hydrolyzační směsí v inertní atmosféře umístěny podle schématu znázorněném na 

obrázku 7 na předchozí straně. Hydrolýza a extrakce probíhala za stejných podmínek 

popsaných výše. Vzorky byly následně derivatizovány vybranou metodou                        

a chromatograficky analyzovány 

 

2.3.2 Derivatizační metody 

 

2.3.2.1   Derivatizace mastných kyselin pomocí 2,4-dinitrofenylhydrazinu 

   

  Činidlo 2,4-dinitrofenylhydrazin (dále jen 2,4-DNPH) se používá ke kvalitativní 

identifikaci karbonylových sloučenin (ketony a aldehydy). K důkazové reakci se používá 

Bradyho činidlo, což je roztok 2,4-DNPH v koncentrované kyselině sírové a alkoholu. 

Přidáním tohoto činidla do roztoku, kde jsou přítomné ketony nebo aldehydy vzniká 

žlutooranžová sraženina (tzv. Bradyho test). [68] Karbonylovou skupinu obsahují také 

karboxylové kyseliny. Reakce s činidlem 2,4-DNPH probíhá v případě C1 až C4 kyselin. 

[69] Karboxylové kyseliny reagují s činidlem 2,4-DNPH za vzniku hydrazonů,                 

které isomerují na hydrazidy podle rovnice: 

 

  Derivatizace nasycených mastných kyselin (C8 - C18) pomocí 2,4-DNPH byla 

testována metodou on-line derivatizace a následné detekce pomocí kapalinové 
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chromatografie [70]. Tuto derivatizační metodu jsem se pokusila reprodukovat s rozdílem, 

že derivatizace mastných kyselin byla testována off-line způsobem. 

  Nejprve byl připraven 1 mM roztok 2,4-DNPH v acetonitrilu, do kterého byl přidán 

roztok kyseliny myristové v acetonitrilu tak, aby výsledná koncentrace kyseliny byla 

přibližně 0,05 mM.  

  Směs činidla a mastné kyseliny byla zahřívána v mikrovlnné troubě ve vodní lázni 

při výkonu 385 W po dobu 1 minuty. Poté byly vzorky dávkovány na kolonu pomocí 

automatického dávkovače a analyzovány za separačních podmínek uvedených v kapitole 

2.3.3.1 (str. 43). 

 

Další pokusy 

 

Pokus  č.1: Směs činidla 2,4-DNPH a kyseliny myristové byla zahřívána v mikrovlnné 

troubě ve vodní lázni při výkonu 385 W po dobu 3 minuty. 

 

Pokus č.2: Činidlo 2,4-DNPH a kyselina myristová byly připraveny v roztoku acetonitrilu 

a 0,1 M roztoku HCl v methanolu (v/v 50:50). Směs činidla a mastné kyseliny byla 

zahřívána v mikrovlnné troubě ve vodní lázni při výkonu 385 W po dobu 1 minuty. 

 

Pokus č.3: Směs činidla 2,4-DNPH a kyseliny myristové byla zahřívána v mikrovlnné 

troubě ve vodní lázni při výkonu 425 a 586 W po dobu 1 minuty. 

  

2.3.2.2   Derivatizace mastných kyselin pomocí 2-nitrofenylhydrazinu 

 

  V další části práce bylo použito strukturně podobné derivatizační činidlo                 

2-nitrofenylhydrazin (dale jen 2-NPH), které reaguje s karboxylovými kyselinami                   

v přítomnosti organického katalyzátoru 1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)karbodiimid 

HCl (dále jen 1-EDC.HCl) [62, 71-75]. Reakce karboxylové kyseliny s derivatizačním 

činidlem probíhá schématicky podle této rovnice: 
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  K derivatizaci mastných kyseliny byl připraven 0,02 M roztok 2-NPH rozpuštěním 

ve směsi acetonitrilu a 0,1 M HCl (methanolický roztok) v poměru 50:50 (v/v).                  

Jako katalyzátor byl použit 0,25 M roztok 1-EDC.HCl, který byl připraven rozpuštěním          

v 3% v/v roztoku pyridinu v ethanolu. Dále byl potřeba 15% (w/v) roztok KOH 

v methanolu s destilovanou vodou (v/v; 80:20) a 3 M vodní roztok HCl. 

  Do mikrozkumavky (0,5 ml) bylo pipetováno 50 µl 1-ECD.HCl a 25 µl 2-NPH.         

K této směsi bylo pak přidáno 25 µl analyzovaného vzorku - standardní mastné kyseliny 

nebo hydrolyzátu vysychavých olejů připravených podle 2.3.1 (str. 39). 

  Celá směs byla zahřívána ve vodní lázni v mikrovlnné troubě při výkonu 230 W 

(program rozmrazování) po dobu 6 minut.  

  Následně bylo přidáno 12,5 µl 15% KOH a směs byla promíchána. Poté byla směs 

opět zahřívána v mikrovlnné troubě při stejném výkonu po dobu 3 minut.  

  K neutralizaci roztoku bylo přidáno 12,5 µl 3 M HCl za vytvoření sraženiny. Proto 

byla směs centrifugována (Centrifuge 5418, Eppendorf, USA) při 14 550 g na 3 minuty. 

Supernatant byl převeden do skleněné mikrovialky, která se uzavírá víčkem se septem.  

  Takto je směs připravena k dávkování do chromatografu na kolonu pomocí 

nastaveného automatického dávkovače a následně je analyzována podle 2.3.3.2 (str. 43). 

 

2.3.3 Chromatografické metody 

 

  K separaci derivatizovaných mastných kyselin (standardní mastné kyseliny nebo 

mastné kyseliny získané hydrolýzou vysychavých olejů) byla použita vysokoúčinná 

kapalinová chromatografie (Agilent Technologies LC 1200 series). Součástí této 

přístrojové sestavy je detektor s diodovým polem (dále jen metoda HPLC-DAD). Tento 

detektor měří absorbanci látek v ultrafialové a viditelné (dále jen UV-VIS) oblasti spektra.  

  Vzhledem k nepolárnímu charakteru dlouhých řetězců mastných kyselin byla 

k jejich separaci zvolena kolona s reverzní fází C18 (NUCLEOSIL 100-5 C18 HD, 

velikost částic 5 µm, 250 x 4 mm, Macherey – Nagel). Kolona byla připojena 

k chromatografické sestavě a řádně pročištěna (methanol/voda). K ovládání přístroje byl 

použit nainstalovaný program Agilent ChemStation, kde byly nastaveny následující 

separační parametry: dávkovaný objem, průtoková rychlost mobilní fáze, vlnová délka 

absorpce a celkový čas analýzy. 
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2.3.3.1 Separační podmínky při identifikaci derivatizovaných mastných kyselin 

pomocí 2,4-DNPH 

 

  Dělení derivátů jednotlivých mastných kyselin probíhalo isokraticky. Mobilní fází 

byla směs methanolu a vody v poměru 90:10. Dávkovaný objem analyzovaných vzorků 

byl 50 µl. Průtoková rychlost byla nastavena na 1 ml/min. Eluční čas analyzované směsi 

byl 14 minut. Vlnová délka odpovídající absorpčnímu maximu činidla 2,4-DNPH je          

310 nm, proto byl detektor DAD nastaven k monitorování při této vlnové délce.               

Po spuštění pumpy byl ustálen tlak na koloně, aby nekolísal při měření vzorků. 

 

2.3.3.2 Separační podmínky při identifikaci derivatizovaných mastných kyselin 

pomocí 2-NPH 

 

  Mobilní fáze byla směs methanolu, vody, n-propanolu a kyseliny octové v poměru 

80:14:5:1 - isokratická separace. Dávkovaný objem směsi byl vždy 20 µl. Průtoková 

rychlost byla nastavena na 1 ml/min. Eluční čas analyzované směsi byl 60 minut. 

Derivatizační činidlo 2-NPH absorbuje v UV-VIS oblasti spektra při λmax = 400 nm. DAD 

detektor byl nastaven k monitorování absorbance při 400 nm.  

 

2.3.4 Stanovení mastných kyselin 

 

2.3.4.1   Metoda vnitřní standardizace 

 

  Metoda byla použita pro kyselinu myristovou, palmitovou, stearovou a olejovou. 

Kalibrace byla testována pro koncentrace 25; 5; 2,5; 0,5 a 0,05 mM roztoků příslušných 

mastných kyselin v ethanolu. Jako vnitřní standard byla použita kyselina arachidová          

o koncentraci 25 mM (roztok v ethanolu). 

  Následně byly připraveny derivatizační směsi příslušné čisté mastné kyseliny               

a vnitřního standardu. K 50 µl 0,25 M roztoku 1-ECD.HCl a 25 µl 0,02 M roztoku 2-NPH 

bylo přidáno 25 µl čisté mastné kyseliny o příslušné koncentraci a 25 µl 25 mM vnitřního 

standardu. 

  Každý vzorek byl třikrát analyzován pomocí HPLC-DAD za separačních podmínek 

popsaných výše (kapitola 2.3.3.2, str. 43). Na získaných chromatogramech byly                  
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v programu ChemStation vyhodnoceny plochy píků  pro danou mastnou kyselinu a vnitřní 

standard a poté vypočteny jejich poměry. Data byla statisticky zpracována pro n = 3               

a výsledky byly určeny jako průměrná hodnota se směrodatnou odchylkou. 

  Linearita byla ověřena vynesením kalibrační závislosti mezi poměry ploch píků         

(Ai/AIS) a poměry hmotností složek (mi/mIS) v roztoku derivatizační směsi. Proložením 

bodů kalibrace lineární regresí byly získány hodnoty koeficientů A a B pro lineární funkci 

y = A.x +B. 

 

2.3.4.2   Ověření separace derivatizovaných standardních mastných kyselin 

 

 Pro kontrolu bylo provedeno stanovení derivatizovaných standardních mastných 

kyselin. Připraveny byly 25 mM roztoky jednotlivých kyselin v ethanolu – kyseliny 

myristové, palmitové, stearové, olejové a arachidové. Použita byla derivatizační metoda 

s činidlem 2-NPH. Směs k derivatizaci obsahovala 50 µl 1-EDC.HCl (0,25 M), 25 µl           

2-NPH (0,02 M) a po 25 µl každé mastné kyseliny. Další postup je shodný s výše 

popsaným v kapitole 2.3.2.2, str. 42) a po derivatizaci byl vzorek analyzován pomocí 

HPLC-DAD při separačních podmínkách uvedených v kapitole 2.3.3.2 (str. 43). 

 

2.3.5 Identifikace vysychavých olejů 

 

  Hydrolýzou a extrakcí (kapitola 2.3.1, str. 39) byly získány volné mastné kyseliny, 

které byly následně derivatizovány pomocí činidla 2-NPH a katalyzátoru 1-EDC.HCl 

(kapitola 2.3.2.2, str. 42).  

  Derivatizované hydrolyzáty byly po centrifugaci třikrát analyzovány podle 

popsaného postupu v 2.3.3.2 (str. 43) a ze získaných chromatogramů byly identifikovány 

plochy píků pro kyseliny myristovou (C14), palmitovou (C16) a stearovou (C18), olejovou 

(C18:1). 

  Z ploch píků byly následně vypočítány poměry mezi C14/C16, C18/C16                      

a C18:1/C16 a výsledky určené pomocí střední hodnoty a intervalu spolehlivosti (L1,2), ve 

kterém leží skutečná hodnota (za předpokladu, že měření nebylo zatíženo soustavnou 

chybou) při 95,0% pravděpodobnosti. Statistické zpracování výsledků bylo provedeno 

v programu Microsoft Excel. 
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  Při zpracování výsledků bylo zapotřebí přihlížet k tomu, že identifikované oleje 

byly čerstvé, bez vlivu stárnutí. Proto bylo předpokládáno, že po hydrolýze olejů budou 

stanoveny i vyšší nenasycené mastné kyseliny, které jsou v olejích zastoupeny a způsobují 

polymeraci a následující degradační reakce.  
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3.  Výsledky 

 

 Prvním úkolem, před samotnou identifikací standardních vysychavých olejů, bylo 

experimentálně ověřit, jaké derivatizační činidlo je vhodné právě ke stanovení čistých 

mastných kyselin. Derivatizační metody byly testovány na volných mastných kyselinách 

(kyselině myristové, palmitové, stearové a olejové). Po optimalizaci derivatizace bylo pak 

možné přistoupit k identifikaci vysychavých olejů, které byly hydrolyzovány podle 

postupu popsaném v kapitole 2.3.1. (str. 39). Hydrolyzáty jednotlivých olejů byly 

derivatizovány vybranou metodou a identifikovány pomocí HPLC-DAD na základě 

separace derivátů mastných kyselin. 

 

3.1  Stanovení mastných kyseliny – derivatizace pomocí 2,4-DNPH 

 

Jako první bylo testováno derivatizační činidlo 2,4-DNPH. Toto činidlo                      

se k derivatizaci karboxylových kyselin v zásadě vůbec nepoužívá, ale metoda popsaná            

v práci [70] má jednoduché provedení a úspěšně s ní byly analyzovány právě vyšší 

karboxylové kyseliny. Metoda byla reprodukována s rozdílem off-line derivatizace pro 

kyselinu myristovou a k identifikaci bylo použito zařízení HPLC-DAD. Pokus provedený 

podle popsaného postupu v kapitole 2.3.2.1. (str. 40) byl 5x zopakován, ale derivatizace 

mastné kyseliny se neprojevila na průběhu chromatografických záznamů. Pro kontrolu 

byla provedena i analýza samotného činidla 2,4-DNPH (1 mM roztok v acetonitrilu).           

Na chromatogramech zobrazených na následující straně (Obr. 8) jsou znázorněny výsledky 

pro kyselinu myristovou a pro samotné činidlo. 

Protože se derivatizaci nepodařilo podle výše zmíněné publikace reprodukovat, 

rozhodla jsem se kontaktovat hlavního autora a požádat o radu. Nicméně do této doby jsem 

nedostala žádnou odpověď. Proto jsem přistoupila k dalším pokusům, kdy jsem zkoušela 

pozměnit podmínky derivatizační reakce (pokus č.1, 2 a 3; kapitola 2.3.2.1., str. 40). 

V prvním pokuse byla prodloužena doba derivatizační reakce z 1 minuty na                 

3 minuty. V druhém pokuse bylo pozměněno složení rozpouštědla pro dané reagencie 

derivatizační reakce (1 mM 2,4-DNPH a 0,05 mM kyselina myristová byly připraveny 

rozpuštěním v acetonitrilu a 0,1 M roztoku HCl v methanolu (v/v 50:50). V třetím pokuse 

byl zvýšen výkon mikrovlnného zahřívání na 425 a 540 W, kdy i v případě umístění 

vzorků ve vodní lázni, docházelo během derivatizace k jejich explozi.  
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Výsledky stanovené pro tyto změny derivatizačních podmínek byly shodné jako při 

prvních pokusech a chromatogramy nebyly výrazně odlišné od již znázorněných na 

obrázku 8.  

Od této metody s derivatizačním činidlem 2,4-DNPH jsem dále ustoupila a přešla 

k dalšímu strukturně podobnému činidlu.  
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Obr. 8: HPLC chromatogramy (eluční profily) - (A) 1 mM roztok samotného derivatizační 
činidla 2,4-DNPH v acetonitrilu; (B) směs 0,05 mM roztoku kyseliny myristové v 1 mM 
roztoku 2,4-DNPH v acetonitrilu. Vlnová délka detekce λ = 310 nm. 
 

 

3.2 Stanovení mastných kyselin – derivatizace pomocí 2-NPH 

 

 Oproti předchozímu činidlu je použití 2-NPH při identifikaci mastných kyselin 

dokumentováno ve velkém počtu prací, které jsou zaměřeny nejen na malířský materiál 

[62, 71-75]. Před použitím této metody k identifikaci vysychavých olejů bylo nutné 

optimalizovat derivatizační reakci pro jednotlivé mastné kyseliny.  

 

3.2.1 Optimalizace stanovení – metoda vnitřní standardizace 

 

 Analytické parametry byly stanoveny metodou kalibrace s vnitřní standardizací 

použitím 25 mM kyseliny arachidové jako vnitřního standardu. Metoda byla použita pro 

standard kyseliny myristové o koncentracích 5; 1; 0,5; 0,1 a 0,01 mM. Kalibrační závislost 

A 

B 
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byla vyhodnocena jako závislost mezi poměry ploch píků (Ai/AIS) jednotlivých mastných 

kyselin a poměry hmotnostních složek (mi/mIS) v roztoku derivatizační směsi (Obr. 9             

a Tab. 5). K sestrojení kalibrační křivky byly použity všechny zvolené kalibrační body         

(5 hodnot koncentrace; tři měření pro každou koncentraci, n = 3). 

 
 
Tab. 5: Poměry hmotnostních složek a ploch píků mezi kyselinou myristovou (C14)                
a vnitřním standardem (IS). 

 

c (mM) mC14 / mIS (AC14 /AIS) ± S.D. 

5 7.31 . 10-1 1.27 ± 0.0212 

1 1.46 . 10-1 (2.74 ± 0.0028) .10-1 

0.5 7.31 . 10-2 (1.21 ± 0.0006) .10-1 

0.1 1.46 . 10-2 (2.75 ± 0.0003) .10-2 

0.01 1.46 . 10-3 (3.55 ± 0.0002) .10-3 

 

S.D. – hodnota směrodatné odchylky pro n = 3. 
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Obr 9: Kalibrační křivka závislosti poměru ploch píků kyseliny myristové a vnitřního 
standardu na poměru hmotnostních složek v derivatizační směsi; (vlevo nahoře) HPLC 
chromatogram (eluční profil) získaný derivatizací s 2-NPH/1-EDC.HCl pro kyselinu 
myristovou (C14) a vnitřní standard (IS). 
 

Lineární regresí kalibračních bodů byla pro kyselinu myristovou získána následující 

rovnice: 

=
IS

C

A

A 14
(1,6906 ± 0.0078) 

IS

C

m

m 14⋅  + (0.0016 ± 0.0002); R2 = 0.9953, 
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kde vysoký korelační faktor R2 potvrzuje lineární průběh derivatizační reakce v rozmezí 

koncentrací 5 – 0,01 mM. 

 Obdobně byla řešena kalibrační závislost pro kyselinu palmitovou (Obr. 10). 

K sestrojení kalibrační křivky byla použita stejná koncentrační řada standardů jak je 

uvedeno v následující tabulce 6.  

 

Tab. 6: Poměry hmotnostních složek a ploch píků mezi kyselinou palmitovou (C16)               
a vnitřním standardem (IS).  
 

c (mM) mC16 / mIS (AC16 / AIS) ± S.D. 

5 8.21 . 10-1 1.02 ± 0.0060 

1 1.64 . 10-1 (1.87 ± 0.0008) .10-1 

0.5 8.21 . 10-2 (1.00 ± 0.0003) .10-1 

0.1 1.64 . 10-2 (2.22 ± 0.0002) .10-2 

0.01 1.64 . 10-3 (2.67 ± 0.0001) .10-3 

 

S.D. – hodnota směrodatné odchylky pro n = 3. 
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Obr 10: Kalibrační křivka závislosti poměru ploch píků kyseliny palmitové a vnitřního 
standardu na poměru hmotnostních složek v derivatizační směsi; (vlevo nahoře) HPLC 
chromatogram (eluční profil) získaný derivatizací s 2-NPH/1-EDC.HCl pro kyselinu 
palmitovou (C16) a vnitřní standard (IS). 
 

V případě kyseliny palmitové byl stanoven nejvyšší korelační faktor R2, který byl určen 

lineární regresí kalibrační závislosti vyjádřené příslušnou rovnicí:  

=
IS

C

A

A 16
(1.1929 ± 0.0026) 

IS

C

m

m 16⋅  + (0.0009 ± 0.0001); R2 = 0.9982. 
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 Identicky byla kalibrována kyselina stearová a olejová. Kalibrační křivky pro 

příslušné standardy mastných kyselin byly vyhodnoceny pro koncentrace 5; 1; 0,5; 0,1           

a 0,01 mM a graficky znázorněny jako závislost mezi poměry ploch píků (Ai/AIS) 

jednotlivých mastných kyselin a poměry hmotnostních složek (mi/mIS) v roztoku 

derivatizační směsi (Obr. 11.; Obr. 12, str. 51). Hodnoty poměrů vynášených do grafu jsou 

uvedeny v tabulce 7. a tabulce 8 na straně 51. 

 

Tab. 7: Poměry hmotnostních složek a ploch píků mezi kyselinou stearovou (C18)                 
a vnitřním standardem (IS).  
 

c (mM) mC18 / mIS (AC18 / AIS) ± S.D. 

5 9.10 . 10-1 1.18 ± 0.0365 

1 1.82 . 10-1 (2.12 ± 0.0017) .10-1 

0.5 9.10 . 10-2 (1.26 ± 0.0007) .10-1 

0.1 1.82 . 10-2 (2.42 ± 0.0011) .10-2 

0.01 1.82 . 10-2 (4.83 ± 0.0006) .10-3 

 

S.D. – hodnota směrodatné odchylky pro n = 3. 
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Obr 11: Kalibrační křivka závislosti poměru ploch píků kyseliny stearové a vnitřního 
standardu na poměru hmotnostních složek v derivatizační směsi; (vlevo nahoře) HPLC 
chromatogram (eluční profil) získaný derivatizací s 2-NPH/1-EDC.HCl pro kyselinu 
stearovou (C18) a vnitřní standard (IS). 
 
Lineární regresí kalibračních bodů byla pro kyselinu stearovou získána následující rovnice: 

=
IS

C

A

A 18
(1.2626 ± 0.0075) 

IS

C

m

m 18⋅  + (0.0046 ± 0.0005); R2 = 0.9859. 
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Tab. 8: Poměry hmotnostních složek a ploch píků mezi kyselinou olejovou (C18:1)                
a vnitřním standardem (IS).  
 

c (mM) mC18:1 / mIS (AC18:1 / AIS) ± S.D. 

5 9.04 . 10-1 1.22 ± 0.0045 

1 1.81 . 10-1 (2.62 ± 0.0010) .10-1 

0.5 9.04 . 10-2 (1.33 ± 0.0000) .10-1 

0.1 1.81 . 10-2 (1.97 ± 0.0006) .10-2 

0.01 1.81 . 10-3 (1.81 ± 0.0002) .10-3 

 

S.D. – hodnota směrodatné odchylky pro n = 3. 
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Obr 12: Kalibrační křivka závislosti poměru ploch píků kyseliny olejové a vnitřního 
standardu na poměru hmotnostních složek v derivatizační směsi; (vlevo nahoře) HPLC 
chromatogram (eluční profil) získaný derivatizací s 2-NPH/1-EDC.HCl pro kyselinu 
olejovou (C18:1) a vnitřní standard (IS). 
 

Lineární regresí kalibračních bodů byla pro kyselinu olejovou získána následující rovnice: 

=
IS

C

A

A 1:18
(1.4638 ± 0.0022) 

IS

C

m

m 1:18⋅  + (0.0009 ± 0.0002); R2 = 0.9975. 

 

Vysoký korelační faktor R2 v případě kyseliny stearové a olejové také potvrzuje lineární 

průběh derivatizační reakce v rozmezí koncentrací 5 – 0,01 mM. 
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3.2.2 Chromatografické rozdělení směsi standardních mastných kyselin 

 

 Směs 25 mM roztoků jednotlivých mastných kyselin v ethanolu s přídavkem              

25 mM roztoku vnitřního standardu v ethanolu byla analyzována pomocí HPLC-DAD. Jak 

můžeme vidět na chromatogramu (Obr.13), jsou jednotlivé píky pro příslušné mastné 

kyseliny dobře separovány a jejich tvar je přibližně gaussovský.  
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Obr. 13: HPLC chromatogram (eluční profil) získaný derivatizací pomocí 2-NPH/1-
EDC.HCl 25 mM roztoků kyseliny myristové (C14), palmitové (C16), stearové (C18), 
olejové (C18:1) a arachidové (IS).  
 
 
3.3 Identifikace standardních vysychavých olejů 

 

 Derivatizace mastných kyselin pomocí 0,02 M činidla 2-NPH za přítomnosti           

0,25 M katalyzátoru 1-EDC.HCl byla použita k identifikaci standardních vysychavých 

olejů. Derivatizovány byly hydrolyzáty lněného, ořechového, makového a tungového oleje. 

Analyzovány byly pouze čerstvé oleje bez vlivu stárnutí. Vybrané chromatografické 

záznamy pro identifikované oleje jsou pro ukázku znázorněné na obrázku 14 (str. 53). 
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Obr. 14: HPLC chromatogram (eluční profil) získaný derivatizací pomocí 2-NPH/1-
EDC.HCl hydrolyzátu standardního (A) lněného oleje (LS, 3212); (B) ořechového oleje 
(WS, 73511); (C) makového oleje (MO, 73600); (D) tungový olej (TU, 73900). Vlnová 
délka detekce λ = 400 nm. 
 

A 

B 
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 Na výsledných chromatogramech byly identifikovány píky pro kyselinu palmitovou 

(C16), stearovou (C18), olejovou (C18:1) a α-linolovou (C18:2). Pík pro kyselinu 

myristovou nemohl být identifikován, protože při eluci docházelo pravděpodobně 

k překryvu píku signálem pro kyselinu linolenovou (C18:3). Lněný olej obsahuje kyselinu 

linolenovou z 48-60%. K posouzení byly porovnány chromatografické záznamy pro 

standardní kyselinu myristovou a lněný olej (Obr. 15).  
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Obr. 15: Srovnání HPLC chromatografických záznamů získaných derivatizací pomocí 2-
NPH/1-EDC.HCl. (černá křivka) 5 mM standardní kyselina myristová. (fialová křivka) 
hydrolyzát lněného oleje z 3. měření (LS, 3212). Eluce derivátu kyseliny myristové (C14) 
je v případě stanovení čerstvých olejů málo pravděpodobná, jelikož tuto kyselinu obsahují 
oleje v nepatrném zastoupení. 

 
 

 

 K interpretaci dat byly zvoleny následující poměry ploch píků mezi mastnými 

kyselinami – (C18:3+C14)/C16, C18/C16 a C18:1/C16. Hodnoty stanovené pro příslušné 

poměry jsou uvedeny v tabulce 9 na následující straně. Hydrolýza stanovovaných olejů 

byla provedena dohromady 4x (měření 1.-4.; kapitola 2.3.1).  
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Tab. 9: Hodnoty poměrů ploch píků mezi kyselinou linolenovou + myristovou/palmitovou 
(C18:3+C14/C16), olejovou/palmitovou (C18:1/C16) a stearovou/palmitovou (C18/C16). 
 

Vysychavý olej 
Číslo 

hydrolýzy 
(C18:3+C14)/ 

C16 
C18:1/C16 C18/C16 

1. 3,99 ± 0,03 2,46 ± 0,01 0,91 ± 0,04 

2. 4,11 ± 0,08 2,58 ± 0,01 0,89 ± 0,02 

3. 4,40 ± 0,07  2,80 ± 0,02 0,90 ± 0,05 

Lněný olej  
(LS, 3212) 

4. 4,68 ± 0,14 2,81 ± 0,07 0,90 ± 0,07 

1. 0,34 ± 0,00 1,28 ± 0,01 0,77 ± 0,01 

2. 0,29 ± 0,06 1,33 ± 0,03 0,77 ± 0,07 

3. 0,50 ± 0,04 1,54 ± 0,05 0,96 ± 0,04 

Ořechový olej 
(WS, 73511) 

4. 0,39 ± 0,01 1,62 ± 0,01 0,62 ± 0,01 

1. 0,59 ± 0,01 1,49 ± 0,01 0,69 ± 0,02 

2. - - - 

3. 0,72 ± 0,05 1,55± 0,09 1,05 ± 0,09 

Ořechový olej 
(WS, 73550) 

4. - - - 

1. 0,04 ± 0,01 1,49 ± 0,05 0,31 ± 0,07 

2. 0,06 ± 0,05 1,14 ± 0,01 0,65 ± 0,02 

3. 0,21 ± 0,01  1,23 ± 0,01 0,96 ± 0,01 

Makový olej 
(MO, 73600) 

4. 0,08 ± 0,00 1,37 ± 0,02 0,52 ± 0,02 

1. 0,12 ± 0,02 0,81 ± 0,03 1,23 ± 0,07 

2. - - - 

3. 0,42 ± 0,13 0,75 ± 0,34 1,74 ± 0,45 

Tungový olej 
(TU, 73900) 

4. 0.30 ± 0.01 1.59 ± 0.12 1.31 ± 0.06 
 

Poměry ploch píků stanovených pro čerstvé oleje. Hodnoty jsou uvedeny jako střední hodnota            
± interval spolehlivosti (95,0%) pro n = 3.  
Výsledky z pokusu 1. jsou stanoveny bez použití vnitřního standardu kyseliny arachidové (platí pro 
všechny uvedené standardní oleje). 
Pokud je uvedena pomlčka (-) měření v těchto případech nebylo provedeno z důvodu znehodnocení 
vzorku během derivatizace. 

 
 

3.3.1 Vliv provedení hydrolýzy na stanovení mastných kyselin  

  

K tomuto experimentu bylo přistoupeno na základě nestability poměrů C18/C16 

stanovených při jednotlivých měřeních hydrolyzovaných olejů. Hydrolyzáty lněného 
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(3212) a ořechového (73511) oleje z páté kontrolní hydrolýzy (kapitola 2.3.1, str. 39) byly 

derivatizovány pomocí 2-NPH/1-EDC.HCl a identifikovány metodou HPLC – DAD.            

Ze získaných chromatogramů byly určeny poměry ploch píků mezi (C18:3+C14)/C16, 

C18/C16 a C18:1/C16. V tabulce 10 jsou uvedeny výsledné hodnoty pro příslušný olej 

hydrolyzovaný v označené pozici na blokovém termostatu (Obr. 7, str. 39). 

 
Tab. 10: Hodnoty poměrů ploch píků mezi kyselinou linolenovou+myristovou/palmitovou 
(C18:3+C14/C16), olejovou/palmitovou (C18:1/C16) a stearovou/palmitovou (C18/C16). 
 

Vysychavý olej 
Pozice 

jamky na 
bloku B 

(C18:3+C14)/C16 C18:1/C16 C18/C16 

3.58 2.83 0.87 1 
3.25 2.75 0.83 

4.74 2.95 0.82 2 
4.68 2.97 0.85 

3.77 2.52 1.04 

Lněný olej 
(LS, 3212) 

3 
3.18 2.18 0.86 

- - - 1 
0.43 1.73 0.75 

0.64 1.68 0.59 2 
0.73 2.05 0.65 

- - - 

Ořechový olej 
(WS, 73511) 

3 
- - - 

 

Pokud je uvedena pomlčka (-) měření v těchto případech nebylo provedeno z důvodu znehodnocení 
vzorku během derivatizace. 
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4. Diskuse 

 

 Prvním úkolem diplomové práce bylo optimalizovat vhodnou derivatizační metodu 

k identifikaci mastných kyselin. K derivatizaci byla zvolena dvě strukturně podobná 

činidla 2,4-dinitrofenylhydrazin (2,4-DNPH) a 2-nitrofenylhydrazin (2-NPH).                      

Ke stanovení derivatizovaných mastných kyselin byla použita vysokoúčinná kapalinová 

chromatografie a detektor s diodovým polem (HPLC-DAD). 

  

 Derivatizační činidlo 2,4-DNPH lze vhodně použit k identifikaci karbonylových 

sloučenin, jako jsou ketony a aldehydy. Karboxylové kyseliny, mezi které patří i mastné 

kyseliny, obsahují také karbonylovou skupinu. Přímá derivatizace vyšších karboxylových 

kyselin (kyselina kaprylová, kaprová, laureová, myristová, palmitová a stearová) činidlem 

2,4-DNPH byla úspěšně testována a popsána v publikaci [70]. Vzhledem k jednoduchému 

provedení popsané metody, byla derivatizace tímto činidlem použita i v rámci předkládané 

práce. Analýza byla prováděna off-line způsobem, tedy derivatizace a separace s detekcí 

byly prováděny diskontinuálně. Derivatizace byla testována na standardu 0,05 mM 

kyseliny myristové ve směsi s 1 mM roztokem činidla 2,4-DNPH v acetonitrilu. Přes 

opakované pokusy se nepodařilo popsanou metodu reprodukovat (nedocházelo podle 

všeho vůbec ke vzniku derivátů) (Obr. 8, str. 47). Dále byla zkoušena modifikace 

podmínek derivatizace (prodloužení doby zahřívání při výkonu 385 W; zvýšení výkonu 

mikrovlnného zahřívání nad 385 W; změna rozpouštědla pro reagencie derivatizační 

reakce). Ani tyto pokusy nepotvrdily na základě chromatografické analýzy vznik derivátu 

myristové kyseliny. Výsledky byly porovnány s daty pro samotné derivatizační činidlo. 

Jelikož se metodu derivatizace činidlem 2,4-DNPH nepodařilo optimalizovat ani v případě 

jedné mastné kyseliny, není tento postup identifikace vhodný pro další použití. 

  

 V další části práce bylo přistoupeno k identifikaci mastných kyselin pomocí činidla 

2-NPH, které za vhodných podmínek reaguje s karboxylovou skupinou za přítomnosti 

katalyzátoru 1-EDC.HCl [62, 71-75]. Experimentálně ověřené derivatizační podmínky 

vyhovující maximální dosažitelné derivatizaci, jsou pro 0,02 M roztok 2-NPH ve směsi 

acetonitrilu a 0,1 M HCl (methanolický roztok) v poměru 50:50 (v/v); pro 0,25 M roztok 

katalyzátoru 1-EDC.HCl v 3% pyridinu (roztok v ethanolu) [72]. K ukončení derivatizační 

reakce byl po ohřevu směsi v mikrovlnné troubě přidáván 10% roztok KOH. Přídavkem 
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hydroxidu se eliminují případné interference při chromatografické analýze. Interferující 

mohou být přebytky činidel nebo vedlejší produkty, které mohou vznikat během spojovací 

reakce mezi karboxylovou kyselinou a katalyzátorem. [71, 76] 

 Derivatizace činidlem 2-NPH byla nejprve testována s 25 mM roztoky příslušných 

standardních mastných kyselin (kyselina myristová, palmitová, stearová a olejová). 

K optimalizaci stanovení byla zvolena kalibrační metoda za použití vnitřní standardizace 

(25 mM kyselina arachidová). Po ověření lineárního průběhu v rozsahu koncentrací 0,01      

až 5 mM pro příslušné standardy mastných kyselin byla analyzována směs 25 mM roztoků 

těchto mastných kyselin a ověřena separace jejich derivátů (Obr. 12, str. 52). Jednotlivé 

plochy píků se liší z důvodu různých derivatizačních výtěžků pro každý analyt a odlišných 

absorpčních koeficientů pro každý derivát [62]. 

 Dalším úkolem této práce bylo identifikovat vybrané vysychavé oleje na základě 

zastoupení mastných kyselin, které byly uvolněny hydrolýzou působením 6 M HCl při        

110 °C po dobu 24 hodin (v argonové atmosféře). Hydrolýza lněného (LS, 3212), 

ořechového (WS, 73511 a 73550), makového (MO,73600) a tungového (TU,73900) byla 

provedena celkem 4x po zhruba měsíčních intervalech. 

 Na získaných chromatogramech byly jednoznačně přiřazeny píky pro kyselinu 

palmitovou (C16), stearovou (C18) a olejovou (C18:1). Při přiřazování píků se objevil 

problém s určením signálu pro kyselinu myristovou (C14) (Obr. 15, str. 54). Tato mastná 

kyselina se ve vysychavých olejích vyskytuje jen v nepatrném množství a pravděpodobně 

její zastoupení narůstá až po polymeraci a degradaci vyšších nenasycených mastných 

kyselin [39]. Čerstvý lněný olej obsahuje ze 48-60% kyselinu linolenovou (C18:3) [4], 

která je trojnásobně nenasycená. Z literatury bylo zjištěno, že tato mastná kyselina by se 

měla eluovat dříve (rychleji) než kyselina myristová [72]. K eluci standardu kyseliny 

myristové dochází přibližně v 8 až 9 minutě celkového elučního času. Podle zastoupení 

mastných kyselin v olejích je pravděpodobné, že při menším rozlišení může docházet 

k překryvu signálu pro kyselinu myristovou  píkem pro kyselinu linolenovou. Tedy tyto 

kyseliny mají podobné nepolární vlastnosti a interagují se stacionární fází přibližně stejnou 

měrou.  

 Jelikož byly testovány jen čerstvé oleje, lze v případě hydrolyzátu lněného oleje 

přiřadit pík, odpovídající podle elučního času kyselině myristové, signálu pro kyselinu 

linolenovou. Podle zastoupení mastných kyselin v čerstvých olejích lze u makového, 

ořechového a tungového oleje uvažovat podobně, i když kyselinu linolenovou obsahují 
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v menším zastoupení. Dále byl na chromatogramech identifikován signál pro kyselinu 

linolovou (C18:2) (Obr. 14, str. 53) [72]. Makový a ořechový olej obsahují až 72% této 

kyseliny [4]. Tungový olej je charakteristický vysokým obsahem kyseliny α-eleostearová 

(C18:3). Na získaných chromatogromech nebyl signál pro tuto kyselinu přiřazen, protože 

není znám její alespoň přibližný eluční čas při chromatografickém stanovení metodu 

HPLC. Přiřazování píků bylo při stanovení hydrolyzátu tungového oleje obtížné, jelikož 

absorbance jednotlivých derivátů sledovaných mastných kyselin byla velice nízká        

(Obr. 14 - D, str. 53). Toto odpovídá zastoupení sledovaných mastných kyselin 

v tungovém oleji. 

 Posledním úkolem bylo statistické vyhodnocení získaných chromatografických 

záznamů s identifikovanými píky pro mastné kyseliny (Tab. 9, str. 55). Oleje přítomné 

v reálných vzorcích odebraných z malby lze charakterizovat na základě poměrů mezi 

mastnými kyselinami. Během stárnutí oleje podléhají výrazným chemickým změnám          

a většina nenasycených kyselin je redukována oxidační polymerací. Z tohoto důvodu se ke 

stanovení používá nejčastěji poměr mezi nasycenými kyselinami stearovou/palmitovou 

(C18/C16) a olejovou/palmitovou (C18:1/C16), které podléhají nejmenším změnám 

v průběhu polymerace a degradace olejů [56].  

 Porovnány byly výsledky pro příslušný druh vysychavého oleje mezi jednotlivými 

měřeními. V případě lněného (LS,3212) a ořechového (WS, 73511) oleje se hodnoty 

měnily nejméně právě u poměru C18/C16. Poměr C18/C16 určený u makového oleje byl 

pro každé měření výrazně odlišný. Na druhou stranu poměr C18:1/C16 byl v případě          

2. – 4. měření stabilnější. Poměry určené pro tungový olej byly v každém případě znatelně 

odlišné. Toto můžeme přičíst chybnému odečtení ploch píků, které měly příliš nízké 

absorpční maximum. Podle určené spolehlivosti skutečných hodnot bylo 3. měření 

analyzovaných olejů nejvíce chybné.  

 V publikovaných pracích, které jsou zaměřeny na identifikaci olejových pojiv 

používaných v malířství, byly nalezeny odlišné hodnoty poměru C18/C16 (ve všech 

případech tyto hodnoty platí pro nepolymerizované čerstvé oleje) [39, 41, 56 59, 62, 63]. 

Při porovnání se získanými výsledky v této práci byly hodnoty poměrů C18/C16 větší        

u všech analyzovaných olejů než hodnoty stanovené v jiných pracích (Tab. 11, str. 60).   

Jen v případě 1. měření pro makový olej jsou hodnoty poměru v souladu s referovanými. 

Rozdílné výsledky od publikovaných lze přičíst k použití jiných standardních olejů            

k analýze. Olej lněný a ořechový, které byly testovány v této práci, byly již částečně 
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polymerizované jejich zahušťováním na slunci. Vysokou hodnotu poměrů C18/C16 v obou 

případech olejů lze vysvětlit právě nárůstem nasycených mastných kyselin v průběhu 

částečné polymerace. Publikovány byly také práce, kde poměr mezi C18/C16 pro lněný 

olej vychází podobně jako v případě stanovení lněného oleje v rámci této práce [41, 77, 

78]. Hodnota relativního poměru C18/C16 obecně roste v průběhu stárnutí a degradace 

olejů v tenké vrstvě v závislosti na snižování obsahu nenasycených mastných kyselin, které 

podléhají oxidační polymeraci.  

 
Tabulka 11: Srovnání získaných hodnot poměru ploch píků mezi kyselinou stearovou          
a palmitovou (C18/C16) s publikovanými hodnotami. 
 

Poměr ploch píků C18/C16 

Vysychavý olej 
(bez vlivu stárnutí) 

Stanovené hodnoty 
poměru pro 1., 2. a 4. 

měření 

Rozmezí hodnot poměru stanovených 
ve vybraných publikacích [39, 41, 56 

59, 62, 63] 

Makový olej 0,31; 0,65; 0,52 0,16 – 0,33 

Ořechový olej 0,77; 0,77; 0,62 0,28 – 0,45 

Lněný olej 0,91; 0,89; 0,90 0,45 – 0,68 

 

 Stanovené poměry mezi kyselinami C18:1/C16 pro čerstvý lněný, ořechový               

(3. a 4. měření) a makový olej byly v souladu s naměřenými hodnotami v publikovaných 

pracích zaměřených na stanovení lipidových pojiv (Tab. 12) [62, 63]. Vliv stárnutí (UV 

záření a zvýšená teplota) způsobuje výrazný pokles hodnoty poměru C18:1/C16 a proto 

tento poměr není vhodný k porovnávání při identifikaci olejových pojiv v reálných 

vzorcích. 

 
Tabulka 12: Srovnání získaných hodnot poměru ploch píků mezi kyselinou olejovou                
a palmitovou (C18:1/C16) s publikovanými hodnotami. 
 

Poměr ploch píků C18:1/C16 

Vysychavý olej 
(bez vlivu stárnutí) 

Stanovené hodnoty poměru 
pro 1., 2., 3. a 4. měření 

Citace [62] 

Makový olej 1,49; 1,14; 1,24; 1,37 1,36  

Ořechový olej 1,28; 1,33; 1,54; 1,62 2,03  

Lněný olej 2,46; 2,58; 2,80; 2,81 2,60 
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 Výsledky vykazovaly vysokou reprodukovatelnost v rámci jednoho stanovení           

(tj. při analýze výsledku jedné hydrolýzy a jedné derivatizace). Rozdíly mezi jednotlivými 

stanoveními pro příslušné vysychavé oleje mohou být způsobeny především chybami při 

vzorkování vzhledem k vysoké viskozitě olejů a malému odebíranému objemu. Dále může 

mít vliv nerovnoměrným průběhem hydrolýzy esterových vazeb při zvolené teplotě 

(v případě různých mastných kyselin vázaných na glycerol). Stálost teploty při hydrolýze 

v blokovém termostatu byla experimentálně ověřována pomocí vhodného teploměru. 

Naměřené teploty odečítané v 5 minutových intervalech během 2 hodin kolísaly 

maximálně mezi 109– 110 °C. Přesto je podle výsledků (Tab. 10, str. 56) pravděpodobné, 

že hydrolýza v blokovém termostatu nemusí probíhat ve všech pozicích stejnoměrně. 

 Metoda HPLC-DAD s derivatizací mastných kyselin pomocí činidla 2-NPH/1-

EDC.HCl, je v současném stavu použitelná k identifikaci olejů na základě relativního 

zastoupení příslušných mastných kyselin. Případná identifikaci zestárlých modelových 

vzorků olejových pojiv, eventuelně reálných (historických) vzorků, vyžaduje popsanou 

metodu dále optimalizovat a odstranit nejistotu při reprodukovatelnosti výsledků. 

  

 Při chromatografické analýze bylo pozorováno postupné snižování  elučních časů 

při jednotlivých měřeních. Tento jev mohl být způsoben změnou vlastností mobilní fáze 

(použití rozpouštědel jiné šarže nebo jiného výrobce) nebo změnou vlastností pumpy 

(kolísání napětí v síti). Stabilita průtoku byla ověřena měřením nárůstu objemu v čase. 

Další vliv na kolísání elučních časů může mít také degradace nebo kontaminace separační 

kolony. V průběhu experimentálního stanovení byla provedena oprava a celková údržba 

přístroje servisním technikem, což mohlo mít také vliv na změnu při dalším měření. 

  

 V průběhu optimalizace metody byly připraveny modelové vzorky těchto 

vysychavých olejů – lněný olej (LS, 3212), ořechový olej (WS, 73511 a 73550), makový 

olej (MO, 73600) a tungový olej (TU, 73900). Původně plánovány pokus (umělé stárnutí 

vzorků olejů v klimatické komoře) nebyl proveden vzhledem k nedořešeným problémům 

s reprodukovatelností stanovení. 
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5. Závěr 

 

 Práce se zabývala možnostmi stanovení vysychavých olejů, které se používají 

v malířství jako pojiva pigmentů. Identifikace olejů byla založena na relativním zastoupení 

mastných kyselin, které byly uvolněny hydrolýzou olejů působením 6M HCl při                     

110 °C po dobu 24 hodin. K derivatizaci mastných kyseliny byla testována činidla              

2,4-dinitrofenylhydrazin (2,4-DNPH) a 2-nitrofenylhydrazin (2-NPH). Stanovení 

příslušných derivátů mastných kyselin bylo provedeno pomocí HPLC-DAD na koloně 

s reverzní fází (RP-C18).  

  

Při práci s činidlem 2,4-DNPH opakovaně nebylo dosaženo derivatizace testovaného 

standardu kyseliny myristové (0,05 mM).  

• Změna derivatizačních podmínek se neprojevila na průběhu chromatografických 

záznamu, které se neodlišovaly od záznamů pro samotné činidlo 2,4-DNPH (1 mM 

roztok v acetonitrilu). 

• Metoda nebyla použita k identifikaci vysychavých olejů. 
 

Při práci s derivatizačním činidlem 2-NPH (0,02 M) v kombinaci s činidlem 1-EDC.HCl 

(0,25 M) bylo úspěšně dosaženo derivatizace všech standardů mastných kyselin 

(kyselina myristová, palmitová, stearová a olejová).  

•  Metoda byla optimalizována pro čisté standardní mastné kyseliny s 25 mM 

kyselinou arachidovou jako vnitřním standardem. Získané kalibrační závislosti 

potvrdily lineární průběh derivatizační reakce v rozmezí koncentrací 5 – 0,01 mM 

pro testované standardy mastných kyselin. 

• Metoda derivatizace s použitím činidla 2-NPH/1-EDC.HCl a následnou detekcí 

derivátů pomocí HPLC-DAD analýzy byla použita ke stanovení vysychavých 

olejů.  

• Separace byla provedena isokraticky v mobilní fázi o složení MetOH/H2O/n-

propanol/CH3COOH v poměru 80:14:5:1. Absorbance byla měřena při 400 nm.   

• Testovány byly oleje bez vlivu stárnutí – olej lněný, ořechový, makový a tungový. 

• Identifikovány byly následující poměry ploch píků mezi mastnými kyselinami – 

(C18:3+C14)/C16, C18/C16 a C18:1/C16.  
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• Výsledné hodnoty poměru C18/C16 byly v případě lněného oleje dobře 

reprodukovatelné a v jednotlivých měření nebylo pozorováno výrazné kolísání 

hodnot. 

• V případě ořechového a makového oleje byl stanovený poměr C18/C16 

v jednotlivých stanovení značně nestabilní. 

• Výsledky vykazovaly vysokou reprodukovatelnost v rámci jednoho stanovení         

(tj. při analýze výsledku jedné hydrolýzy a jedné derivatizace) ale výrazně nižší 

reprodukovatelnost mezi stanoveními. 

• V současném stavu je metoda použitelná k identifikaci olejů na základě relativního 

zastoupení charakteristických mastných kyselin. Pro identifikaci modelových 

vzorků vysychavých olejů vyžaduje tato metoda další optimalizaci. 
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