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Průzkum a restaurování bronzového kruhu 
z doby železné s využitím 3d technologií

Jiří kmošek • Šárka msallamová  (Jiri.Kmosek@vscht.cz)

Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Práce se zabývá materiálovým průzkumem a restaurováním archeo-
logického předmětu – bronzového kruhu s využitím moderních 3D 
technologií rekonstrukčních zásahů. Předmět byl nalezen jako součást 
hrobové výbavy z přelomu starší a mladší doby železné na lokalitě Čer-
vený Hrádek v západních Čechách. Kombinace mechanického namá-
hání a korozního poškození (nemoc bronzu) vedla k rozpadu předmětu 
na množství fragmentů. Průzkum předmětu byl zaměřen na určení 
korozního poškození, chemického a fázového složení kovového mate-
riálu, technologických aspektů výroby předmětu a identifikaci před-
chozích konzervátorských zásahů. Při tvarové rekonstrukci fragmentů 
předmětu byly využity moderní 3D technologie. Jednotlivé fragmenty 
byly prostřednictvím technologie optického 3D skenování s vysokým 
rozlišením převedeny do digitální podoby a virtuálně rekonstruovány 
do původního tvaru. Vzniklý 3D model předmětu posloužil jako před-
loha pro vytvoření pomocné šablony prostřednictvím technologie 
3D tisku do poloprůhledného polymerního materiálu. Na vytištěnou 
šablonu byly jednotlivé kovové fragmenty hmotně rekonstruovány. 
Tato práce přibližuje dostupné 3D technologie, které jsou běžně vyu-
žívány v zahraničních institucích za účelem kvalitnější dokumentace, 
prezentace a restaurování různých historických památek.

INVesTIgaTIoN aND resToraTIoN of a broNze rINg from THe 
IroN age usINg aDVaNceD 3D TecHNologIes This paper 
addresses the investigation and restoration of an archaeological object 
- a bronze ring, using modern 3D technologies for the reconstruction 
interventions. The object was found as part of the burial grave equipment 
from the Iron age site at Červený Hrádek in western bohemia. The 
combination of mechanical stress and corrosion damage (bronze disease) 
led to the disintegration of the object to a number of fragments. The 
object investigation was aimed at determining the corrosion damage, 
chemical and phase composition of the metallic material, technological 
aspects of the production technology and identification of previous 
conservation interventions on the object. modern 3D technologies were 
used in the shape reconstruction of the bronze ring fragments. Individual 
fragments were scanned through optical 3D scanning technology 
with high resolution into digital form and virtually reconstructed to 
its original shape. The obtained 3D model served as the basis for the 
creation of supporting construction through 3D printing technology 
to semi-transparent polymer material. Individual fragments of the ring 
were reconstructed on a printed template. This work describes available 
3D technologies that are commonly used in foreign institutions for the 
purpose of professional documentation, presentation and restoration of 
various historical monuments.

bronzové turbanovité kruhy (turbany) jsou zvláštním šperkem z období 
na přelomu starší a mladší doby železné (5.–4. st. př. n. l.). Vykytují 
se ve dvou velikostních variantách o průměru 9–13 cm a 17–26 cm. 
Ve většině případů byly kruhy zhotoveny svinutím z plechu, ale výji-
mečně se objevují i kruhy odlité. Na povrchu jsou hojně dekorovány 
geometrickými rytinami, v některých případech doplněnými vykru-
žovanou výzdobou ze soustředných kroužků. V největším množství 
se turbany vyskytují v mohylových hrobech v jihočeské a západo-
české oblasti. menší turbanovité kruhy původně sloužily jako ozdoby 
lidského těla – nánožníky, nápažníky, nákrčníky, zatímco u větších 
turbanů jejich funkce není jistá [salač 2008; chvojka, michálek 2011]. 
bronzový kruh (výška 120 mm, vnější průměr 245 mm, vnitřní prů-
měr 140 mm) byl nalezen na mohylovém pohřebišti v Plzni – Červe-
ném Hrádku v první polovině 20. století. V současné době je předmět 
součástí sbírky západočeského muzea v Plzni, oddělení Prehistorie, 
kde je evidován pod inventárním číslem P 14.698. samotný předmět 
je tvořen pouze jedním kusem materiálu bez dalších studených spojů. 
Tloušťka materiálu je proměnlivá, nejsilnější je materiál na zesílených 
viditelných hranách, kde dosahuje až 3 mm a v opačném případě 
tloušťka klesá až na 0,5 mm. Povrch kruhu je dekorován systematicky 
volenými geometrickými motivy, pokrývajícími téměř celou vnější 
plochu předmětu. Na vnitřní straně kruhu je možné pozorovat velké 
množství otisků nástroje (kladívka), které pravděpodobně souvisejí 
s výrobou předmětu.

Obr. 1 Stav předmětu před restaurováním
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Průzkum

zjištění aktuálního stavu předmětu Předmět se nachází  
ve stavu fragmentů různých velikostí (okolo 50 ks), které jsou již částečně 
zbaveny půdních nečistot a některé jsou deformovány (obr. 1, 2). Jed-
notlivé fragmenty byly rekonstruovány do kompaktního tvaru pomocí 
obarveného parafinu na sádrovou kostru. s největší pravděpodobností 
se jedná o zásah muzejních konzervátorů z první poloviny 20. století. 
Příčinou destrukce předmětu a jeho rozpadu na velké množství frag-
mentů byla pravděpodobně kombinace vlivů vnitřních – vady v mate-
riálu – a vnějších – atmosférických. mezi vnitřní vlivy můžeme počítat 
rozsáhlé praskliny a trhliny v materiálu, způsobené tvářením slitiny 
bronzu s poměrně vysokým obsahem cínu. Dalším aspektem ovliv-
ňujícím šíření korozního poškození jsou nehomogenity v materiálu, 
v tomto případě sulfidické vměstky (obr. 3, 4). Další možnou cestou 
pro šíření trhlin jsou drážky geometrické výzdoby, kde dochází k zesla-
bení materiálu a ke vzniku trhlin, kopírujících zdobné prvky. Hlavním 
mechanismem korozního napadení bronzového kruhu, vedoucím 
k zeslabení materiálu a ztrátě soudržnosti (vzniku prasklin), byla určena 
nemoc bronzu, která je důsledkem aktivity přítomných chloridových 
aniontů v blízkosti trhlin v kombinaci se vzdušnou vlhkostí [selwyn 
2004; msallamová, Kmošek 2012]. Toto zjištění potvrzuje i přítomnost 
atakamitu v korozních produktech, který byl identifikován metodou 
rentgenové difrakční analýzy korozních produktů z povrchu předmětu 
(Tab. 2) a přítomností zvýšeného množství cl- iontů v místech prasklin 
ve vnitřní struktuře kovu, které bylo identifikováno metodou elektronové 
mikroanalýzy. agresivní chloridové prostředí v kombinaci s trhlinami 
a nehomogenitami ve struktuře materiálu způsobilo korozní praskání 
po hranicích zrn kovového materiálu a úplnou destrukci předmětu.

Chemické složení materiálu za účelem objasnění tech-
nologického postupu výroby předmětu a jeho korozního poškození 
byly odebrány dva vzorky kovu z kovového fragmentu ve střední části 
kruhu tak, že odběrem vzorků nebyla narušena konstrukce ani estetická 
hodnota předmětu. K určení chemického složení kovového materiálu 
a k pořízení fotodokumentace strukturních fází kovu byla využita metoda 
elektronového skenovacího mikroskopu TescaN Vega 3 s eDs analyzá-
torem oxford Instruments INca 350 (sem/eDs). Vzorky byly analyzovány 
ve formě vybroušeného a vyleštěného metalografického preparátu. Pro 
zpřesnění výsledků chemického složení a identifikaci příměsových prvků 
ve slitině základního materiálu byla použita rentgenová fluorescenční 
analýza (Xrf), analyzovaná na spektrometru arl 9400 XP. 
z výsledků elektronové mikroanalýzy vyplývá, že základním materi-
álem použitým pro výrobu předmětu je 10% cínový bronz s kolísa-
vým rozložením koncentrace cínu v materiálu. analýza nekovových 
vměstků přítomných ve struktuře materiálu potvrdila domněnku, 
že se jedná o sulfidické vměstky s nízkým obsahem železa. Železo 
mohlo být příměsí použité měděné rudy, ale pravděpodobně bylo 
přidáváno ve formě železné rudy do taveniny mědi za účelem vzniku 
fayalitických strusek s cílem lepšího oddělení strusky od taveniny [Tylecote 
1990; Tylecote 1992]. Ve struktuře materiálu bylo možné identifikovat 
i vyredukované částice olova. Výsledky rentgenové fluorescenční ana-
lýzy jsou téměř ve shodě s elektronovou mikroanalýzou. Ve složení 
slitiny cínového bronzu byla navíc identifikována příměs Ni, zn a Pb, 
které se do slitiny v nízké koncentraci dostaly jako doprovodné prvky 
z použitých rud.

metalografická analýza ze dvou odebraných vzorků 
byl vyhotoven výbrus z plochy a příčného řezu (z profilu). Vybroušené 
a vyleštěné vzorky byly leptány 5% roztokem fecl3 a pozorovány při 
násobném zvětšení pod metalografickým mikroskopem. K pozorování 
struktury materiálu předmětu a k pořízení její fotodokumentace byl 
použit metalografický mikroskop olYmPus Pme 3. 
Vnitřní struktura kovu je tvořena plně rekrystalizovanými zrny tuhého 
roztoku mědi a cínu s patrným dvojčatěním a s výskytem drobných 
nekovových vměstků v různém stupni deformace (obr. 5, 6). metalo-
grafická analýza prokázala, že předmět byl vyroben z odlitého polo-
tovaru (pravděpodobně plechu) tvářením zatepla nebo zastudena se 
závěrečným rekrystalizačním žíháním [scott, 1991; Wang, ottaway 

SEm/EDS analýza Cu Sn S Fe Ni Pb zn

vzorek č. 1
základní materiál 90.6 9.4 - - - - -

vměstek (obr. 3) 79.7 1.1 19.2 - - - -

vzorek č. 2
základní materiál 89.6 10.4 - - - - -

vměstek (obr. 4) 84.9 1.4 12.4 1.4 - - -

XrF analýza

vzorek č. 1 základní materiál 85.7 12.9 - - 0.6 0.5 0.3

Obr. 2 Detail parafinových a sádrových doplňků kruhu

Obr. 3 Detail protažených sulfidických vměstků ve vzorku č. 1 
 (označeny šipkou)

Obr. 4 Detail sulfidických vměstků ve vzorku č. 2 (označeny šipkou)

Tab. 1 Chemické složení kovového materiálu a sulfidických vměstků
 z odebraných vzorků č. 1 a 2 (hm. %)
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2004]. Intenzivní tváření materiálu je charakterizováno výraznou defor-
mací nekovových vměstků (obr. 3, 5). Ve struktuře materiálu můžeme 
pozorovat výrazné korozní napadení šířící se po hranicích zrn (obr. 5), 
které je charakteristickým projevem nemoci bronzu způsobujícím 
degradaci předmětu.

rentgenová mikrotomografie Při vizualizaci a prů-
zkumu fragmentu kovu s nálitkem byla využita metoda rentgenové 
mikro a nano počítačové tomografie na zařízení ge Phoenix v|tome|x l 
240 mikro cT v laboratoři X-ray mikro cT a nano cT na fakultě strojního 
inženýrství VuT v brně. cílem vizualizace byl nedestruktivní průzkum 
fragmentu kovu s nálitkem se zaměřením na určení technologického 
postupu výroby použitého v minulosti. mikro cT průzkum fragmentu 
kovu s nálitkem (obr. 7 a) probíhal při rozlišení 18 µm a intenzitě rent-
genového záření 180 keV. Průzkum odhalil velkou porozitu původního 
materiálu v místě nálitku (obr. 7 c). Pravděpodobně z důvodu vzniku 
prasklin při tváření materiálu bylo dané místo v minulosti opraveno. 
Úspěšného protavení původního materiálu s dodaným materiálem 
bylo docíleno pouze ve střední části nálitku a u okrajových partií 
doplňku můžeme pozorovat studený neprotavený spoj (obr. 7 b).

Obr. 5 Metalografický výbrus z příčného řezu vzorku č. 2, neleptáno; 
 korozní napadení po hranicích zrn při povrchu vzorku

Tab. 2 Semikvantitativní chemické složení korozních produktů bronzo- 
 vého kruhu určené rentgenovou difrakční a Rietveldovou analýzou

Obr. 7 Snímky z rentgenové mikro CT analýzy fragmentu kovu 
 s nálitkem; a – celkový pohled na fragment s nálitkem, 
 b – příčný řez nálitkem s patrným neprotavením dodaného 
 a základního materiálu v horní části, c – výrazná porozita 
 ve struktuře nálitku

Obr. 6 Metalografický výbrus z plochy vzorku č. 1, leptáno FeCl3; 
 plně rekrystalizovaná struktura kovu s  patrným dvojčatěním,
 nekovovými vměstky (světle šedé částice označené šipkou) 
 a drobnými dutinami (tmavé útvary)

Chemické složení korozních produktů za účelem iden-
tifikace korozních produktů na povrchu předmětu byla provedena 
rentgenová difrakční analýza práškového vzorku korozních produktů 
na přístroji siemens X’pert V12. Jednotlivé minerály byly určovány 
v programu eVa a posléze byl záznam vyhodnocen rietveldovou ana-
lýzou v programu Topas3. Výsledky analýzy (Tabulka 2) prokázaly velké 
zastoupení minerálů mědi: brochantit (49 %), atakamit (18 %), kuprit 
(14 %), malachit (9 %) a minerál cínu – kasiterit (10 %). Přítomnost 
atakamitu v korozních produktech svědčí o mechanismu korozního 
napadení – nemoci bronzu. 

minerál Chemický vzorec Obsah (hm. %) Tolerance (hm. %)

brochantit cu4so4(oH)6 49 % 5 %

atakamit cu2cl(oH)3 18 % 3 %

kuprit cu2o 14 % 3 %

kasiterit sno2 10 % 3 %

malachit cu2co3(oH)2 9 % 3 %

kONzErvaCE PřEDměTu

Veškeré předchozí konzervátorské zásahy ve formě parafinových 
doplňků byly odstraněny rozpouštěním parafinu v technickém ben-
zinu. zbytky půdních nečistot byly z povrchu fragmentů předmětu 
odstraněny v destilované vodě, s  mechanickým dočištěním žíněnými 
kartáčky a skalpely. fragmenty kruhu byly desalinovány difuzním 
procesem v destilované vodě při stálé teplotě 60 °c, s omezeným 
přístupem vzduchu a celkovém objemu lázně 20 l. Doba desalinace 
byla s ohledem na mechanický stav fragmentů stanovena pouze na 
nezbytně dlouhou dobu s cílem odstranit co možná nejvyšší množ-
ství cl- aniontů. celková doba desalinace činila 25 dnů, lázeň byla 
v průběhu celkem pětkrát vyměněna a obsah cl- iontů byl orientačně 
kontrolován metodou agNo3. Do vrstvy korozních produktů byla před 
konzervací aplikována inhibiční látka benzotriazol dvoudenním pono-
rem v 3% roztoku v ethanolu. fragmenty byly sušeny 5 hodin při 105 °c 
v horkovzdušné sušárně a bezprostředně poté byl proveden nátěr 
všech kovových částí dvěma vrstvami 10% a 15% laku Paraloidu b72 
rozpuštěného v toluenu. 
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SkENOváNí, zPraCOváNí DaT a TiSk 3D šablONy

V posledních letech byla vyvinuta řada sofistikovaných zobrazovacích 
a reprodukčních metod pracujících v oblasti 3D technologií. mezi nej-
důležitější používané techniky tohoto druhu patří: rentgenová mikro 
a nano počítačová tomografie, optické a laserové 3D skenování a 3D 
tisk [Payne 2013]. Tyto metody jsou různými způsoby využívány napříč 
oblastmi kulturního dědictví [arbace 2012; cane 2013; Heinz, lehnert 
2013]. Pro usnadnění a zpřesnění tvarové rekonstrukce byly použity 
některé z výše uvedených 3D metod. Ke skenování jednotlivých již 
zakonzervovaných artefaktů byly použity dva typy optických 3D ske-
nerů: systém rangeVision rVs standard Plus s rozlišení 0,05 mm, přes-
ností 0,015 mm a ruční 3D skener artec spider s rozlišením 0,1 mm, 
přesností 0,03 mm. Výstupní data byla v obou případech ve formátu 
sTl. fragmenty byly skenovány individuálně z rubové a lícové strany 
(obr. 8, 9) bez použití referenčních značek. 
Data ve formátu sTl získané skenováním byla zpracovávána v soft-
waru blender 3D. Prvním krokem byla kompletace rubových a lícových 
vizualizací fragmentů a jejich následné složení do odpovídajícího tvaru 
podle lomových ploch a lineárního reliéfu na povrchu (obr. 10, 11). 
z rekonstruovaného tvaru byla virtuálně vytvořena vnitřní pomocná 
šablona, která svým tvarem respektuje deformace a nepravidelnosti 
kovových fragmentů a umožňuje jejich spolehlivé osazení. Šablona 
byla rozdělena na dvě poloviny vzhledem k rozměrovému omezení 
technologie tisku 3D tiskáren (obr. 12). Tisk šablony v tloušťce stěny 
1,5 mm byl proveden 3D technologií do poloprůhledného materiálu 
VisiJet® sr 200 Plastic material od firmy 3D systems.

rEkONSTrukCE

oba díly opěrné šablony byly slepeny dohromady transparentním 
lepidlem na tvrdé plasty uHu Hart Kunststoff. Následovalo mechanické 
opracování šablony (broušení, smirkování, leštění). Povrch opracované 
šablony byl opatřen několika vrstvami akrylátového kopolymeru Vero-
pal uV-40, který má ochrannou funkci proti uVa a uVb záření a měl 
by zabránit barevné degradaci poloprůhledné polymerní šablony. 

Obr. 8, 9 3D sken lícové strany největšího fragmentu předmětu

Obr. 10, 11      3D sken lícové strany největšího fragmentu předmětu

Obr. 12 3D sken lícové strany největšího fragmentu předmětu

Následovalo osazení bronzových fragmentů na šablonu. akrylátový 
kopolymer aplikovaný na povrch šablony i fragmentů kruhu by měl 
oddělit druhotné doplňky (výztuž z polymerního materiálu, epoxidové 
lepidlo) od kovových částí, zabránit tak dalšímu možnému korozního 
poškození a zajistit také reverzibility lepených spojů kovových frag-
mentů s polymerní výztuží. Pro uchycení kovových fragmentů k povr-
chu formy bylo použito rychle tuhnoucí transparentní dvousložkové 
epoxidové lepidlo bison epoxy 5 min. bronzové fragmenty byly osazo-
vány jednotlivě od největšího po nejmenší, za předpokladu dodržení 
původní pozice v lineárním schématu povrchové výzdoby. Na závěr 
byl povrch kovových částí zrekonstruovaného kruhu opatřen vrstvou 
mikrokrystalického vosku revax 30 (obr. 13, 14). zrestaurovaný před-
mět byl vložen do specielně vytvořeného pouzdra z pěnového poly-
ethylenu spolu s absorbéry vlhkosti (silikagel) a indikátorem vlhkosti 
do vzduchotěsného pouzdra z polypropylenu. sádrová kostra s pozůs-
tatky parafinu, dokumentující dřívější konzervátorské postupy, byla 
zachována v celistvém stavu a přiložena k zrestaurovanému předmětu.

DOPOručENý rEžim ulOžENí a vySTavOváNí PřEDměTu

Při dlouhodobém uložení předmětu doporučujeme zajistit stabilní 
klima, hodnoty relativní vlhkosti maximálně 55 % a teplotou v roz-
mezí 20–25 °c. Předmět by měl být uložen v prostředí bez osvětlení, 
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SOuPiS POužiTýCh maTEriálů

bison epoxy 5 min, výrobce bison International b.V. Nizozemsko, složení: 
epoxidová pryskyřice a 3-azapentan-1,5-diamin 2,5
Paraloid b72, výrobce ImesTa Česká republika, složení: ethylmethakrylát-
-methylakrylát kopolymer
uHu Hart Kunststoff, výrobce uHu gmbH & co. Německo, složení: 
směs ethyl-acetát, aceton, butanon
Veropal uV40, výrobce sYNPo Pardubice, složení: akrylátové pryskyřice 
s polymerně vázaným uV filtrem
VisiJet sr 200 Plastic material, výrobce 3D systems, Inc. u.s. a., složení: 
triethylenglykol dimethakrylát ester a urethan akrylátový polymer
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Obr. 13, 14      Bronzový kruh po restaurování

s omezeným množstvím polutantů a měl by být zajištěn proti otřesům 
a pádu. Při vystavování předmětu je nutné zajistit stabilní klima, relativní 
vlhkost maximálně 55 % a teplotou v rozmezí 20–25 °c. Intenzita osvět-
lení by měla být nižší než 50 lx, obsah uV složky nejlépe pod 30 mW/lm, 
ale maximálně 75 mW/lm. Pro zabránění barevných změn polymerních 
materiálů je nutné dodržet maximální dobu osvitu 15–40 klxh za rok.

závěr

Průzkumem bronzového kruhu z přelomu starší a mladší doby železné 
bylo zjištěno, že byl vyroben z cínového bronzu s kolísavým obsahem 
cínu kolem 10 % a s příměsemi Ni, zn a Pb, které pocházejí z použitých 
rud. Předmět byl vyroben intenzivním tvářením plochého materiálu 
– plechu, zatepla nebo zastudena se závěrečným rekrystalizačním 
žíháním. Vnitřní struktura kovu obsahuje výrazně deformované sul-
fidické vměstky a vyredukované částice olova. Přítomnost atakamitu 
v korozních produktech na povrchu předmětu svědčí o mechanismu 
korozního poškození – nemoci bronzu. Korozní poškození předmětu 
se projevuje praskáním materiálu po hranicích zrn a rozpadem předmětu 
na množství fragmentů. bronzový nálitek vyskytující se na přehnuté 
hraně předmětu pravděpodobně posloužil k opravě praskliny vzniklé 
při výrobě předmětu a vyznačuje se výraznou porozitou a vzniklým 
studeným spojem dodané taveniny se základním materiálem. Použitá 
metoda konzervace předmětu byla zvolena s cílem zpomalit degradační 
procesy kovového materiálu a zajistit separaci originálního materiálu 
od materiálů druhotně dodaných při rekonstrukci. Tvarová rekonstrukce 
kovových fragmentů kruhu byla provedena až po jejich úplné konzervaci. 
Při tvarové rekonstrukci originálních kovových fragmentů byly použity 
moderní 3D technologie, které měly za úkol usnadnit a zpřesnit prová-
děné operace. Jednotlivé kovové fragmenty byly naskenovány pomocí 
optických 3D skenerů z rubové a lícové strany, následně byly obě strany 
virtuálně složeny a jednotlivé fragmenty rekonstruovány do odpoví-
dajícího tvaru. z rekonstruovaného virtuálního modelu byla vytvořena 
opěrná výztuž, respektující nepravidelné tvary a deformace fragmentů, 
která byla vytištěna na 3D tiskárně do poloprůhledného polymerního 
materiálu, na kterou byly osazeny jednotlivé kovové fragmenty.




