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Roztoky hydrolyzovatelných taninů jsou velmi často používané 
v procesu konzervování železných předmětů, u kterých se neodstra-
ňuje korozní vrstva. Využívá se jejich schopnosti stabilizovat korozní 
produkty železa tvořené převážně jasně oranžovým lepidokrokitem, 
γ-FeO(OH). Hydrolyzovatelné taniny jsou složené z glukozové jednotky, 
na kterou jsou vázané esterovou vazbou molekuly kyseliny gallové, 
popřípadě různé kombinace kyselin gallových a digallových (kyselina3-
-galloygalová) v různých stereoizomerních formách (Obr. 1a, 1b). Tyto 
strukturní parametry se mění podle původu rostlinného zdroje taninu 
a ovlivňují zejména jeho citlivost vůči kyselé hydrolýze. Tedy roztoky 
různých taninů o totožné koncentraci mohou vykazovat odlišné hod-
noty pH. Z tohoto důvodu je doporučováno do tanátovacích roztoků 
přidávat malé množství kyseliny fosforečné pro korekci optimálního 
pH 2,2–2,4. Této problematice byla věnována pozornost v rámci úvodní 
studie Stabilizace rzi prostředky na bázi taninů [Selucká – Mazík – Pelíš-
ková, 2011], v rámci které byl potvrzen pozitivní vliv kontrolovaného 
množství kyseliny fosforečné na stabilitu vrstev tanátů železa.  
Pokračování této studie se věnuje podrobněji dalším parametrům 
aplikace tanátovacích roztoků, a to zejména vlivu relativní vlhkosti (RV) 
okolního prostředí na kvalitu železogallové vrstvy a otázce sušení před-
mětů po aplikaci taninů. V této souvislosti byla využita kolorimetrická 
stanovení iontů železa jako indikátoru stability vzniklého tanátového 
povlaku za různých podmínek pH, RV a teploty. Stanovení byla pro-
vedena na jednotně připravených modelových vzorcích oceli. V závě-
rečné části studie bylo provedeno hodnocení tanátových povlaků 
na archeologických železných předmětech, kdy je nutné počítat s dal-
šími vlivy, které ovlivňují aplikaci a stabilitu tanátových vrstev a jsou 
dány zejména charakteristickým složením korozních produktů vytvá-
řených v kontextu reálných půdních podmínek.  

Obr. 1 Různé varianty struktury tanátu (kyseliny taninové) 
 a) tanin s vysokou molekulovou hmotností (pět vázaných 
 kyselin digallových) 
 b) tanin s nízkou molekulovou hmotností (dvě vázané 
 kyseliny gallové a jedna vázaná kyselina digallová)

Práce se zabývá hodnocením vlastností hydrolyzovatelných taninů 
a různými možnostmi jejich aplikace na železné zkorodované před-
měty. Navazuje na předchozí studii, která se věnovala zkoumání 
vlivu pH tanátových roztoků na kvalitu dané povrchové úpravy. Další 
výzkum se zaměřuje na posouzení pracovních podmínek aplikace 
tanátovacích roztoků, a to zejména vlivu relativní vlhkosti okolního 
prostředí a postupu sušení předmětů. V této souvislosti byla využita 
spektrofotometrická stanovení iontů železa jako indikátoru stability 
vzniklého tanátového povlaku. Hodnocena byla rovněž účinnost 
různých koncentrací roztoků taninů v souvislosti se složením koroz-
ních produktů vytvářených v kontextu reálných půdních podmínek. 
Charakteristika korozních vrstev byla vytvořena pomocí kontrastních 
prvkových map SEM-EDX, které byly aplikovány i při analýze hloubky 
penetrace zkoumaných roztoků do korozních vrstev.   

Stabilization of corrosion by agents based on tannins II
The work addresses the evaluation of the properties of hydrolysable 
tannins and the different possibilities of their application on the 
corroded iron objects. It is based on a previous study which was 
devoted to examining the effect of pH tannate solutions on the quality 
of the particular surface treatment. Further research focuses on the 
assessment of the working conditions in which the tannate solutions 
are applied, especially the effect of ambient relative humidity and the 
procedure of drying the objects. In this context, spectrophotometric 
determination of iron ions was used as an indicator of stability 
of the resulting tannate coating. Also, the effectiveness of different 
concentrations of the tannin solutions was evaluated in connection 
with the composition of the corrosion products formed in the context 
of realistic soil conditions. The characteristics of the corrosion layers 
was created using contrasting elemental maps SEM-EDX which 
were also applied in the analysis of the depth of the tested solutions 
penetration into the corrosion layers.
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TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY VZNIKU TANÁTOVÉ VRSTVY 
PŘI KONZERVACI ŽELEZNÝCH PŘEDMĚTŮ

V oblasti ochrany kovových materiálů proti korozi je použití taninů 
dlouho známé.  Jsou používány jako stabilizátory, respektive konver-
tory či přeměňovače rzi. Využívá se jejich schopnosti reagovat s oxidy 
a oxidy-hydroxidy železa za vzniku černé vrstvy tanátu železitého, který 
je značně nerozpustný a vytváří bariérovou vrstvu na povrchu kovu. 
V případě interakce s vodnými roztoky duběnkových taninů uvádíme 
jednu z variant tvorby bis-chelátů tanátů železa (Obr. 2). 
.

tanátu popraskaná i jinak degradovaná. Pod touto vrstvou se vysky-
tuje další oblast korozních produktů stabilizovaných tanátem, kterou 
lze označit jako sekundární (Obr. 3). Tato forma dvojvrství je patrná 
i na obrázcích reálných vzorků (Obr. 4). V závislosti na množství a veli-
kosti pórů korozních produktů a na koncentraci roztoku taninu i cel-
kovém způsobu aplikace může docházet také k zatékání tanátovacího 
roztoku dále do nižších vrstev korozních produktů až k zachovalému 
kovovému jádru, kde může svým kyselým charakterem přispívat k dal-
šímu pokračování korozních dějů, které nemusí být zřetelně viditelné 
na povrchu. 
Hydrolyzovatelné taniny jsou dlouhodobě využívány v rámci ochrany 
archeologických i historických kovových předmětů. Jeden z důsledků 
této rozšířené praxe je existence mnoha variant složení roztoku a jeho 
aplikace, vyplývající zejména z empirického pozorování a praktické 
zkušenosti konzervátorů. I když v zásadě veškeré známé postupy 
odkazují na původní zdroj, recepturu J. B. Pelikána [Pelikán, 1966], liší 
se koncentrací použitého roztoku taninu, úpravou pH kyselinou fosfo-
rečnou, využíváním tepla pro urychlení chelatační reakce a postupem 
sušení ošetřovaných předmětů. Hodnocení těchto faktorů je hlavním 
předmětem této studie.

Obr. 2 Bis-chelát tanátu železa

Obr. 3 Řez vrstvou rzi po reakci s taninem (upraveno dle Ross, 1978)

Obr. 4 Fotodokumentace reálné tanátové dvojvrstvy v režimech BSE a SE skenovacího elektronového mikroskopu. Vlevo režim BSE, světlá sekundární 
 tanátová vrstva, dobře viditelná díky vysoké koncentraci železa a černý povlak primární vrstvy, tvořící horní tmavé pole obrázku. Vpravo snímek 
 v režimu SE s detailem na morfologii totožné tanátové dvojvrstvy 

Předpokládá se, že vznik komplexů tanátů s ionty železa probíhá 
od povrchu vnější korozní vrstvy směrem do hloubky ke kovovému 
jádru předmětu. Vnější korozní vrstva (primární vrstva) může být vzhle-
dem k působení podmínek okolního prostředí nebo způsobu aplikace 
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

Metody a postupy použité pro vyhodnocení kvality tanátové vrstvy
Příprava modelových a reálných vzorků
Pro přípravu modelových vzorků byly použity plíšky uhlíkové oceli 
ČSN 11600 o rozměrech 100 × 50 × 1 mm, které byly odmaštěny (ace-
tonem), přebroušeny ocelovou vatou (a uměle zestařeny v klimati-
zační komoře po dobu čtyř měsíců při stálém střídaní cyklů 85 % RV 
(10 hod.) a 20 % RV (2 hod.) při stálé teplotě 60 °C. Část vzorků byla 
navíc upravena nátěrem roztoku chloridu železnatého (nasycený 
vodný roztok FeCl2) pro simulaci podmínek chloridové koroze železa. 
Dále byly do hodnocení zahrnuty vzorky ocelových nosníků, které 
byly bez jakékoliv stabilizace nebo ošetření vystaveny působení atmo-
sférické koroze na střeše Technického muzea v Brně po dobu dvou 
let. Pro hodnocení parametrů tanátové vrstvy na reálných půdních 
korozních vrstvách archeologických nálezů byly vybrány drobné kovář-
ské výrobky (podkovy, srpy, nožíky). Bylo použito přibližně dvacet 
drobných předmětů s bohatou půdní korozní vrstvou bez stabilizace 
desalinací, například obr. 20. Z těchto předmětů byly zhotoveny dva 
druhy vzorků. Nábrusy různých částí předmětů a odebraná korozní 
hnízda po aplikaci tanátu. Dále byly pro experiment použity předměty 
pocházející z povrchových půdních vrstev (do 0,5 m) s neutrální půdní 
reakcí, které byly stabilizovány desalinací v demineralizované vodě.

Příprava tanátovacích roztoků a jejich aplikace
Pro přípravu všech  tanátovacích roztoků byl použit jediný druh v lékár-
nách dostupného taninu značky Fagron. Byla použita receptura: 20% roz-
tok taninu: 250 g taninu, 1000 ml vody, 150 ml ethanolu, přídavek kyseliny 
fosforečné na pH 2,2 (nižší koncentrace roztoku tanátu byly připraveny 
ředěním s demineralizovanou vodou a následně upraveno pH kyseli-
nou fosforečnou na hodnotu 2,2). Roztok tanátu byl aplikován klasickým 
způsobem vtíráním malého množství roztoku za pomoci silonového kar-
táčku. U modelových vzorků byla aplikována jedna vrstva tanátu, u vzorků 
s reálnou korozní vrstvou se jednalo o tři vrstvy tanátu. Pro experimenty 
porovnávající vliv různé RV byly podmínky prostředí dosaženy za pomoci 
sorpčních materiálů (silikagel) a pro dosažení 0% RV bylo využito vakua, 
pro měření RV byl použit datalogger Comet S3120.

Spektrofotometrické stanovení koncentrace volných iontů železa
Hodnocení kvality (stability) tanátové vrstvy bylo hodnoceno mírou její 
rozpustnosti ve vodě při definovaných podmínkách. Rozpustnost této 
vrstvy koresponduje s korozní odolností a charakterizuje míru stability pod-
míněnou faktory aplikace a podmínkami průběhu komplexačních reakcí 
tanátu s povrchem předmětu. Železogalové ochranné povlaky uvolňují 

ionty železa v závislosti na podmínkách komplexace (chelatace) a změně 
jejich vlastností v čase. Zdrojem iontů železa jsou však i korozní produkty 
neovlivněné tanátem a kovové jádro železného vzorku, ze kterého uvolněné 
kationty železa difundují skrze póry a defekty železogallového povlaku 
[Stoulil, 2010]. Tento faktor byl eliminován na základě porovnání stejně 
definovaných modelových vzorků (stejného chemické složení, způsobu 
zestaření a dodržení stejných experimentálních podmínek stanovení kon-
centrace železa), na které byly aplikovány různé postupy tanátování. 
Na ošetřené plochy vzorků byl přiklopen skleněný válec s plochou pod-
stavy cca 7 cm2 obsahující vždy stejné množství demineralizované vody, 
což umožňovalo kolorimetricky porovnávat koncentrace celkového 
uvolněného železa vždy ve stejných objemech. Nemíchaná voda ve válci 
působila na železogallovou vrstvu vzorku při stejnoměrném smáčení 
po definovanou dobu. Takto bylo dosaženo lepších možností reprodukce 
postupu a zanedbání vlivů uvolňování iontů železa z neošetřených hran 
vzorků (Obr. 5 a 6). Celkové uvolněné železo (ionty Fe2+ a Fe3+) bylo sta-
noveno metodou jednoduché kolorimetrie, s využitím kolorimetru Hach 
LED 600 nm, s přesností měření 0,01 mg/l Fe.
Tato metoda byla zvolena pro svou jednoduchou praktickou prove-
ditelnost. 

Analýza vzorků za pomoci SEM/EDX 
Za využití elektronového mikroskopu s mikrosondou (SEM-EDX) byly 
zkoumány zejména korozní vrstvy a jejich interakce s roztoky tanátů. 
Zkoumány byly možnosti penetrace tanátovacího roztoku o různých 
koncentracích do korozních vrstev a za různých aplikačních podmí-
nek. Pro vyhodnocení těchto parametrů bylo nutné stanovit způsob 
identifikace železogallového povlaku. Jako vhodné sledovací znaky, 
charakterizující tanátovou vrstvu, byly nejprve vybrány chemické prvky 
uhlík a fosfor, které byly detekovány na celkovém řezu korozní vrstvou 
prostřednictvím dvojrozměrné prvkové mapy (EDX) přeložené přes 
snímek SEM. Uhlík vzhledem k organické části molekuly tanátu a fosfor 
pro použití kyseliny fosforečné při úpravě pH tanátovacího roztoku. 
Sledování penetrace tanátové vrstvy na základě sledování zastoupení 
fosforu se neosvědčilo nejen z důvodu omezené citlivosti detekce 
analyzátoru SEM-EDX při použitém malém množství kyseliny fosfo-
rečné, ale též zkreslením výsledků vlivem častého výskytu půdního 
fosforu v korozní vrstvě. Sledování prvkové linie uhlíku v řezu korozní 
vrstvou přibližně charakterizuje i pronikání tanátovacího roztoku. Pří-
tomnost uhličitanů, případně i plynného oxidu uhličitého, obsaženého 
v prasklinách a dutinách korozní vrstvy, však neumožnuje dostatečné 
kontrastní rozlišení průniku, řádově již při zvětšení desítek mikrometrů. 

Obr. 5 a 6 Viditelné stopy po různé časové expozici (0,5 hod., 1 hod. a 2 hod.) demineralizované vody na definovaném povrchu
 (plocha kruhu o průměru cca 3,5 cm) modelového vzorku (vlevo). Na obrázku vpravo detail na interakci tanátové vrstvy 
 s demineralizovanou vodou v objemu válce.
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Pro zjištění hloubky penetrace tanátovacího roztoku bylo proto nutné 
zvýšit kontrastní možnosti dané vlastnostmi analyzátoru EDX. Jako 
jednoduchá kontrastní látka, která minimálně ovlivňuje vlastnosti 
tanátovacího roztoku, byla zvolena suspenze jemných částic stříbra, 
olova a mědi o velikostech 5–50 μm. Nejkontrastnější linie průniku byly 
dokumentovány u částic Ag. Tyto částice podle své velikosti pronikaly 
různě hluboko do korozních vrstev a na jejich řezech byly díky vysoké 
hustotě stříbra snadno a přesně detekovány. Společným porovnáním 
prvkových map uhlíku a stříbra lze pak získat již velmi přesnou před-
stavu o pronikání tanátovacího roztoku do korozních vrstev. Kromě 
kontrastních prvkových map, získaných EDX detektorem z řezu ošet-
řené korozní vrstvy, umožnuje SEM také fázovou analýzu a detailní 
pozorování morfologie povrchu v režimu zpětně odražených (BSE) 
a sekundárních elektronů (SE), jak je patrné na obrázku morfologie 
tanátové dvojvrstvy (Obr. 3).
Pro vlastní snímkování byl použit skenovací elektronový mikroskop 
TESCAN Mira 3 s EDX mikrosondou firmy Oxford Instruments.  

VÝSLEDKY EXPERIMENTŮ A DISKUZE

Vliv teploty na tvorbu a stabilitu tanátové vrstvy
V rámci testů byl zkoumán vliv teploty okolní atmosféry na stabilitu 
tanátových vrstev. Po aplikaci tanátovacího roztoku byly vzorky ihned 
vystaveny uvedeným teplotám po dobučtyř hodin. Výsledky zkoušek 
jsou uvedeny na obr. 7. Poukazují na prokazatelně vyšší naměřené 
hodnoty koncentrací iontů železa ve vodě a tedy i větší rozpustnost 
tanátových vrstev, vystavených teplotám nad 90 °C. Hodnoty teploty 
v rozmezí 20–90 °C mají minimální vliv na stabilitu tanátové vrstvy. 
Pro zanedbání vlivu relativní vlhkosti (RV) na stabilitu tanátové vrstvy 
byly vzorky testovány za stejných podmínek při 100 % RV prostředí 
po celou dobu zahřívání.

Na druhou stranu je potřeba zmínit, že vyšší hodnoty teploty roztoku 
urychlují rychlost oxidace tanátu železnatého na železitý. Zjednodu-
šeně lze tuto reakci pozorovat i změnou zabarvení tanátových vrstev 
během aplikace (většinou modrý tanát železnatý se barví do černého 
tanátu železitého). Zvyšováním teploty roztoku se rovněž urychluje 
odpařování přebytečné vody z aplikovaného roztoku tanátu a dochází 
ke snižování viskozity roztoku a zhoršuje se smáčivost ošetřovaného 
povrchu. Tvorba silnějšího povlaku, způsobeného zrychlením odpa-
řování vody během aplikace, může i pozitivně ovlivnit krycí vlastnosti 
tanátového povlaku, čehož je využíváno při aplikaci tanátu za účelem 
napodobení patinování předmětu na černo.

Vliv teploty na pH roztoku tanátu
Dalším faktorem, který byl sledován, je vliv teploty na pH roztoků 
tanátů. Ze získaných výsledků vyplývá (Obr. 8), že se vzrůstající teplo-
tou dochází ke snižování pH roztoku tanátu, jak je patrné z naměřené 
teplotní závislosti pH 20% roztoku tanátu bez přidání kyseliny fosfo-
rečné. Počáteční hodnota pH roztoku měřená při teplotě 20 °C je rovna 
3,1 a s rostoucí teplotou se postupně snižuje až na hodnotu pod 2,7 
při 60 °C. Následovný mírný nárůst hodnot pH, při teplotě nad 60 °C 
souvisí s chybou měření pH elektrody při vyšších teplotách.

Obr. 7 Hodnoty rozpustnosti železogallové vrstvy o ploše 7 cm2 (mg/l) 
 v demineralizované vodě (pH = 6,5 při 20 °C). Vzorky byly 
 vystaveny pod dobu  hodin uvedeným teplotám při 100% RV. 
 Výsledek při každé teplotě a délce expozice je průměrem 
 pro tři nezávislé zkušební vzorky

Obr. 8 Závislost pH roztoku 20% roztoku tanátu (Fagron) bez 
 přídavku H3PO4 na teplotě 

Obr. 9 Graf hodnot rozpustnosti železogallové vrstvy (aplikace 20%
 roztoku tanátu o pH 2,2) v demineralizované vodě, vyzrávané 
 při různých hodnotách RV po dobu 48 hodin (R – referenční 
 vzorky bez vrstvy tanátu). Vzorky byly exponovány demine-
 ralizované vodě po dobu 1 a 2 hodin. Výsledek pro každou 
 hodnotu RV a expozice je průměrem ze tří zkušebních vzorků

Z uvedených výsledků je patrné, že hodnoty teploty během aplikace 
roztoku tanátu i následného ošetření ovlivňují vlastnosti železogallové 
konzervační vrstvy. Bylo zjištěno, že vyšší teplota může mít negativní 
účinky na antikorozní vlastnosti tanátové vrstvy a to v případě dosažení 
hodnot nad 90°C při následném zahřívání vzorků. Změny morfologie 
vrstvy po dehydrataci jsou pozorovatelné pouhým okem. Často se 
jedná o zpráškovatění povrchu a ztrátu soudržnosti povlaku s povrchem 
předmětu. Následným otěrem nebo stlačeným vzduchem dochází 
k odstranění většiny původní aplikované vrstvy tanátu až na kov. Lze 
se tedy domnívat, že sušení předmětu po aplikaci tanátu (v sušárně 
při teplotě nad 90 °C), má negativní vliv na ochranné vlastnosti této 
vrstvy, která se stává rozpustnější ve vodě a navíc i méně přilnavou 
k povrchu kovu. 

Pokud je tedy v rámci aplikace zahříván samotný roztok tanátu, 
je nutné počítat s tím, že dochází k poklesu hodnoty jeho pH (Obr. 8). 
Toto snížení lze vysvětlit jednak zvýšenou hydrolýzou/disociací taninu, 
ale je nutné si uvědomit, že ke zvýšené koncentraci kyselých H3O+ iontů 
přispívá i zvýšená disociace samotné vody [Brdička, 1972]. Snížené pH 
roztoku tanátu pak může působit korozivněji na povrch kovu a může 
mít vliv i na kvalitu výsledného tanátového povlaku.
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Vliv relativní vlhkosti na tvorbu a stabilitu tanátové vrstvy
Předmětem dalších testů bylo hodnocení vlivu relativní vlhkosti okolní 
atmosféry na stabilitu vzniklé tanátové vrstvy. Výsledky kolorimetric-
kého stanovení uvolněného železa z modelových vzorků, na které 
byl aplikován stejný roztok tanátu, který následně vyzrával po dobu 
48 hodin při 100 %, 5–10 % a 0 % relativní vlhkosti okolní atmosféry, 
jsou uvedeny na obr. 9. Tanátové vrstvy, které vyzrávaly při nízkých 
hodnotách RV, zejména při 0 % RV, a pravděpodobně tak neměly 
dostatek vody pro vytvoření málo rozpustných forem železogallových 
komplexů, vykazovaly větší hodnoty rozpustnosti ve vodě (Obr. 9). 
Experiment byl opakován i na ocelových nosnících, kdy byl shodný 
roztok tanátu po aplikaci vyzráván při 100 % (nosník A) a 10 % (nosník 
B) relativní vlhkosti po dobu 72 hodin (Obr. 10). 

hydrolýzy/disociace menšího množství kyseliny taninové. Zvýšené 
množství kyseliny fosforečné zpomaluje také rychlost samotné kom-
plexace iontů železa tanátem tvorbou nerozpustných fosforečnanů 
železa [Kuznetsov, 2000; Beltrán, 2009].  
Bylo dále zjištěno, že 20% roztok tanátu tvoří 10× silnější vrstvu 
(cca 117,91 µm) stabilizovaných korozních produktů, než tanátovací 
roztoky o koncentraci 5 % (tloušťka vrstvy cca 7,34 µm, Obr. 11 a 12).  
I když je tloušťka výsledné tanátové vrstvy rovněž velmi závislá 
na morfologii ošetřovaného povrchu (např. nabývá na objemu v mís-
tech nerovnoměrností, jako jsou důlky, praskliny apod.), aplikačním 
postupu a dalších parametrech, můžeme usuzovat, že koncentrova-
nější roztoky tanátu jsou pro zlepšení celkových ochranných vlastností 
těchto vrstev vhodnější. 

Obr. 10 Graf hodnot rozpustnosti železogallové vrstvy (aplikace 20%
 roztoku tanátu o pH 2,2) v demineralizované vodě při různých 
 podmínkách RV (10 a 100 %). Vzorky byly vystaveny dvanácti-
 hodinové expozici demineralizované vodě a jednotlivé výsledky 
 reprezentují hodnoty z osmi měření testovaných vzorků.

Obr. 11 a 12 Snímky SEM (BSE) porovnáni tloušťky tanátové vrstvy při 
 aplikaci 20% roztoku tanátu aplikovaného na lícovou stranu 
 reálného předmětu (vlevo) a 5% roztoku tanátu aplikovaného
 na rubovou stranu stejného předmětu (vpravo)

 Při sledování vlivu relativní vlhkosti na kvalitu (stabilitu) vznikající žele-
zogallové vrstvy bylo prokázáno, že méně rozpustné a tedy kvalitnější 
ochranné vrstvy vznikají, pokud jsou při svém vyzrávání vystaveny 
vyšším hodnotám RV, přičemž nejlepších výsledků bylo dosaženo pro 
hodnotu 100 % RV. Tyto výsledky jsou v souladu se závěry dalších studií 
[Němec, 1985; Ross, 1978]. Předpokládá se, že voda je důležitým fakto-
rem pro tvorbu ochranně účinných tanátových povlaků.  Jejím zdrojem 
je jednak vodní pára obsažená v atmosféře a jednak kapalná voda, 
která je součástí tanátovacího roztoku. Správná aplikace tanátova-
cího roztoku a vyzrávání vznikající železogallové vrstvy by proto mělo 
probíhat při vyšších hodnotách relativní vlhkosti okolní atmosféry. 
V této souvislosti existuje určitý rozpor v celkovém postupu ošetření 
železných předmětů, který spočívá v otázce předchozího sušení před-
mětu a následné aplikace tanátu. V kontextu konzervace železných 
archeologických nálezů se přistupuje zpravidla k tanátování po desa-
linaci a následném odstranění vody (včetně krystalicky vázané vody) 
sušením, tedy teprve na vysušenou korozní vrstvu se aplikuje vodný 
roztok tanátu. Nabízí se proto otázka, zda sušení předmětu před taná-
továním je nutné.  Vycházíme-li ale z předpokladu potřeby odstranění 
vody z reálného archeologického artefaktu, který je pokryt objemnější 
vrstvou korozních produktů a u kterého nelze zajistit kompletní reakci 
s roztokem taninu (Obr. 3, 11, 13), je sušení před tanátováním potřebné.

Vliv koncentrace roztoku tanátu na tloušťku vzniklé tanátové vrstvy
Dalším souvisejícím faktorem, který ovlivňuje kvalitu železogallové 
vrstvy, je použitá koncentrace roztoků tanátů. Některé receptury [CCI 
Notes, 2007] doporučují 4–10× méně koncentrované roztoky (tedy 
koncentraci 2–5 %), s cílem co největší penetrace roztoku do korozní 
vrstvy. V takovém případě je použito méně komplexotvorné látky, 
tedy je pravděpodobné, že do korozní vrstvy z roztoku může dostat 
také více vody. Navíc ve zředěných tanátovacích roztocích, u nichž 
je pH upravováno přídavkem kyseliny fosforečné,  musí být přítomno 
více kyseliny fosforečné, aby bylo dosaženo stejného pH z důvodu 

Tvorba tanátové vrstvy v kontextu s reálnými půdními korozními 
produkty
Otázka stabilizace železných předmětů s  půdní korozní vrstvou 
je samostatnou kapitolou konzervátorské praxe.  Možnosti stabilizace 
archeologických artefaktů, zejména s ohledem na potřebu zachování 
objemových a strukturních parametrů korozních produktů, jsou značně 
omezené.  Různé postupy desalinace a související chemické prostředky 
výrazně ovlivňují následné interakce povrchu předmětu s tanátovou vrst-
vou. Rozšířená desalinace v čisté destilované vodě vede po delší expozici 
předmětu v lázni k pokrytí jeho povrchu produkty sekundární koroze, 
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zejména lepidokrokitem γ-FeO(OH). Tento korozní produkt reaguje 
s roztokem tanátu za vzniku černých vrstev bohatých na trojmocné 
formy železitogallových komplexů. Pro tvorbu barevně homogenní 
tanátové vrstvy je tedy důležitým faktorem druh korozního produktu 
vyskytující se na povrchu ošetřovaného předmětu, jeho homogenní 
zastoupení na povrchu a jeho množství. Množství korozních mine-
rálů železa, které se rozpustí za tvorby tanátové vrstvy, je omezeno 
množstvím H3O+ iontů v tanátovacím roztoku. V případech, kdy je 
objemové zastoupení jasně oranžového lepidokrokitu dostatečné, 
podílí se na barevnosti vzniklé tanátové vrstvy. Desalinační proces však 
také může komplikovat aplikaci tanátovacího roztoku zejména v přípa-
dech použití alkalických desalinačnách lázní. Při nehomogenním nebo 
nedostatečném vymytí desalinačních roztoků (hydroxidů, uhličitanů, 
siřičitanů) nedochází k dostatečnému uvolňování potřebných iontů 
železa z povrchu železného předmětu vlivem spotřebování H3O+ iontů 
jejich reakcí s alkalickými zbytky desalinačních lázní. Půdní kontami-
nace předmětů solemi, které mohou způsobit podobnou „alkalickou 
rezervu“ v korozní vrstvě, například běžný kalcit (CaCO3), způsobuje 
aplikační problémy ještě ve větším měřítku. Půdní kontaminace uhli-
čitany souvisí s migrací vody v půdních systémech a při dlouhodobé 
expozici archeologických nálezů může být množství těchto solí v jejich 
korozních vrstvách značné. Dále lze předpokládat přítomnost silikátů, 
hlinitokřemičitanů a fosfátů. Tyto zpravidla krystalické minerály nebo 
anorganické polymery se vyznačují malou rozpustností i při nízkých 
hodnotách pH. Můžeme se proto domnívat, že nebudou mít zásadní 
vliv na komplexační reakci tanátovacího roztoku s povrchem železných 
předmětů. Mají však vliv na penetraci tanátovacího roztoku do koroz-
ních vrstev a na řadu dalších vlastností vzniklé železogallové vrstvy 
jako je její tloušťka, přilnavost, tvrdost, pórovitost apod. 
Uvedené charakteristiky půdní korozní vrstvy archeologických želez-
ných artefaktů (například Obr. 13) byly pozorovány pomocí skenovací 
elektronové mikroskopie a získané výsledky jsou zobrazeny na sním-
cích a prvkových mapách uvedených níže.

Obr. 13 SEM (SE) snímek řezu půdní korozní vrstvou reálného arche- 
 ologického železného předmětu desalinovaného v demine-
 ralizované vodě, s následnou standardní aplikací 20% 
 roztoku tanátu.  Snímek ukazuje stav konzervovaného
 předmětu s málo zachovaným kovovým jádrem viditelným 
 jako bílé pole vpravo nahoře.  Zleva je patrná tmavá oblast 
 tanátového povlaku, mezi oběma vrstvami je zřetelná 
 hrubozrnná struktura silikátů, hlinitokřemičitanů a fosfátů 
 bránících průniku tanátu do hloubky korozní vrstvy směrem 
 ke kovovému jádru

Obr. 14 a 15 SEM (SE) snímek řezu půdní korozní vrstvou, prvkové mapy 
 Si (vlevo) a P (vpravo). Křemík představuje především inertní 
 SiO2, v místech, kde se jeho výskyt překrývá s Al (Obr. 16), 
 je představován hlinitokřemičitany. Tyto vrstvy mají význam 
 zejména z hlediska tvorby těžko propustné, spíše makroporézní 
 vrstvy s obsahem dutin vyplňovaných vápenatými sedimenty 
 a přikorodovanými částicemi půdy. Sloučeniny fosforu, v půdě 
 zejména organického původu, v tomto případě tvoří vrstvu pod 
 korozní vrstvou bohatou na hlinitokřemičitany

Obr. 16 a 17 SEM (SE) snímek řezu půdní korozní vrstvou, prvkové mapy 
 Al (vlevo) a Ca (vpravo). Přítomnost hliníku se v korozní vrstvě 
 omezuje na sloučeniny hlinitokřemičitanů a to v ohraničené 
 povrchové vrstvě o tloušťce přibližně 100 μm. Prvková mapa 
 vápníku, díky jeho nízkému atomovému číslu a nízké koncentraci 
 jeho sloučenin, má silně rušící pozadí. Patrné jsou však možné 
 půdní minerály vápníku nebo vápenaté usazeniny v oblasti 
 korozní vrstvy bohaté na hlinitokřemičitany

Obr. 18 a 19 SEM (SE) snímek řezu půdní korozní vrstvou, prvkové mapy C 
 (vlevo) a celková prvková mapa (vpravo). Prvková mapa 
 uhlíku v řezu korozní vrstvou by měla poskytovat zejména 
 informace o výskytu organických molekul tanátu. Přítomnost 
 uhličitanů a oxidu uhličitého v dutinách korozní vrstvy však 
 neumožnují dostatečné přesné pozorování penetrace tanáto-
 vacího roztoku do korozních vrstev
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ZÁVĚR

Cílem studie bylo ověřit možnosti aplikace konzervačního antikoroz-
ního povlaku na bázi tanátu. Úvodní část výzkumu prokázala potřebu 
kontroly pH tanátovacího roztoku a věnovala se problematice spojené 
s rozdílnými hydrolytickými/disociačními vlastnostmi různých komerč-
ních taninů, včetně hodnocení barevnosti vznikající tanátové vrstvy. 
Pro stanovení míry stability železogallového povlaku, vytvořeného 
na standardně připravených vzorcích za různých pracovních podmí-
nek, bylo použito hodnocení rozpustnosti vzniklé železogallové vrstvy 
ve vodě, přičemž tato veličina byla kvantifikována kolorimetrickým 
stanovením celkového železa, které se z této vrstvy uvolnilo do demi-
neralizované vody. 
Experimenty prokázaly zvýšení rozpustnosti a tedy snížení stability 
tanátového povlaku, který dozrával (dozrávání spočívá zejména v oxi-
daci komplexovaných železnatých iontů na železité) v podmínkách 
s malým obsahem vzdušné vlhkosti. Pro tvorbu nerozpustné a stabilní 
tanátové vrstvy je tedy žádoucí přítomnost vodní páry v průběhu 
jejího dozrávání. S tím souvisí i vliv teploty, která sice způsobuje zvý-
šení rychlosti chelatačních reakcí, ale také ovlivňuje samotné množ-
ství vody v aplikované a dozrávající tanátové vrstvě. Tanátový povlak 
po simulovaném sušení při teplotě nad 90 °C vykazoval minimální stabilitu, 
která se projevovala zpráškovatěním tanátového povlaku a ztrátou jeho 
soudržnosti s povrchem předmětu. Bylo také prokázáno, že se zvýšením 
teploty aplikovaného tanátového roztoku dochází ke snížení hodnoty 
jeho pH, což může způsobit jeho agresivnější působení na vlastní kov. 
Posledním parametrem, který byl v této studii sledován, byla koncentrace 
tanátu v aplikačním roztoku. Bylo prokázáno, že po aplikaci 20% roztoku 
tanátu vznikal ochranný povlak o desetinásobně větší tlouštce oproti 
povlaku vzniklému při aplikace 5% roztoku tanátu.
Dalším faktorem, který byl sledován, je složení reálných (archeologických) 
půdních korozních vrstev. Různé složení a morfologie korozních produktů 
mohou způsobit nežádoucí barevné změny tanátové vrstvy, neschopnost 
reakce povrchu předmětu s roztokem tanátu a snížení jeho penetrace. Pro 
sledování tohoto aspektu byla odzkoušena nová metodika identifikace 

průniku tanátovacího roztoku do korozních vrstev za pomoci přídavku 
kontrastních sledovacích prvků (suspenze částic stříbra) s využitím 
techniky SEM-EDX. Závěrem lze konstatovat, že ideální absolutní 
penetrace a stabilizace celé reálné půdní korozní vrstvy tanátem není 
možná. Roztoky taninů i při nízkých koncentracích nevykazovaly 
výrazně lepší schopnosti pronikat reálnou půdní korozní vrstvou. 
Na základě zjištěných faktů můžeme považovat za nejvhodnější takový 
postup, který spočívá v použití 20% roztoku tanátu s pH upraveným 
přídavkem kyseliny fosforečné na hodnotu 2,2–2,4 a aplikovaným 
na vysušenou a desalinovanou korozní vrstvu. Postupným opakova-
ným vtíráním roztoku silonovým kartáčkem se snahou o minimalizaci 
penetrace přebytečného tanátovacího roztoku do vnitřních korozních 
vrstev předmětu a následným vyzráváním vznikající železogallové 
vrstvy při vyšší relativní vlhkosti je možné docílit nejstabilnějších 
ochranných tanátových povlaků. 
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Obr. 20 SEM/EDX (SE, prvková mapa) snímek řezu půdní korozní 
 vrstvou archeologického železného předmětu ošetřeného 
 standardní aplikací 20% roztoku tanátu na nedesalinovaný 
 povrch. Korozní vrstva má tloušťku přibližně 0,5–1 mm. 
 Snímek zachycuje průřez železným předmětem s dobře 
 viditelným kovovým jádrem (ve středu snímku). U kovového 
 jádra je viditelná typická vyšší koncentrace chloridů urychlující 
 rozpouštění kovu. Korozní vrstva obsahuje řadu kanálků, 
 ve kterých došlo k zatečení tanátovacího roztoku, viditelné 
 zejména v pravém horním rohu. Pronikavost tanátovacího 
 roztoku u tohoto typu nedesalinované korozní vrstvy 
 je přibližně 100–250 μm


