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SAATEKS 

Mida vanem on käsikiri voi raamat, seda enam nõuab ta 
tähelepanu ja hoolt, et kuri kahjustaja - aeg - vaimaidaks 
teda säilitada tulevastele põlvedele. 

TRU Teadusliku Raamatukogu fondide iga on kaugelt va
nem raamattik:Ogust endast: juba XIII sajandist pärineb siin 
esimesi köiteid, millele järgnevatest aastasadadest on ko
gutud rohkesti lisa kÜll käsikirjade, trÜkiteoste, graafi
ka jms. näol. 

Paraku on mÕÖdunud _aegadel kirjanduse säilitamisel 
piirdutud vaid kaige primitiivsemate võtetega, mistottu 
teadmiste nappus, säilitami�tingimused ja maailmasodadeM 
aegsed olud on raamatufonde mitmeti kahjustanud. 

Nagu vanemates raamatukogudes mujal maailmas, on ka 
Teaduslikus Raamatukogus säilitamisküsimused tõusnud eri
ti teravatena päevakorda pärast Teist maailmasoda. Esialg
ne tegevus selles valdkonnas on olnud mõnevõrra juhusliku 
ilmega ja toimunud spetsiaalse ettevalmistuseta kaadri 
abil. kuid juba 1957.a. alates on raamatukogu koosseisu 
kuulunud restauraator. Vajaduste kasv ja intensiivsemad 
otsingud ka teoreetilisel pinnal on viinud iseseisva 17 
töötajast koosneva hÜgieeni ja rest�ureerimise sektor'i 
loomiseni 1966.a. 

Suhteliselt lÜhikese teg�vusaja vältel on sektor läbi 
töötanud terve rea vajalikke teoreetilisi probleeme nii 
säilitamise kui ka restaureerimise valdkonnast ja kavanda
nud edasisi perspektiive. Samuti on omandat�d mõnevorra 
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kogemusi Ü�nagi keerukate kÜsimuste praktilises lahendami
ses, milleks tohusat abi on pakkunud vahetu kontakt ja kir
·javahetus oma ala esindajatega nii NSV Liidus kui ka välis
maal. Sektor volgneb �eejuures tänu.silmapaistvatele spet
sialistidele, nagu A.M • .Anossova (Riikliku Erm.itaazi Graafi
ka restaureerimise tÕÕkoda); J.P.Njuksa (M.J.Saltokov
Stsedrini nim. Riiklik Avalik Raamatukogu), I.K.Belaja
(V.I.Lenini nim. NSVL Riiklik Raamatukogu), T.M.Subbotina
(NSVL TA dokumentide_konserveerimise ja restaureerimise la
boratoorium Leningradis), Harold J.Plenderleith (Kultuuri
mälestiste Konserveerimise ja Restaureerimise Rahvusvaheli
ne Uur:i.miskeskus Roomas), Emerenziana Vaccaro (Alfonso Gal
lo nim. Raamatupatoloogia Instituut Roo�as), Csaba Csapodi
(Ungari Teaduste Akadeemia Raamatukogu), A.Werner (Briti
Muuseum), Frazer G.Poole (USA Kongressi Raamatukogu),.Ta
deusz Tuszewski (Kultuurimälestiste Konserveerimise Labo
ratoorium Varssavis), Virve Piho (Mehhiko Rahvuslik Uli
kool) jt. Samuti on sektor tänulik Tartu Riikliku Olikooli
paljudele oppejoududele, eeskätt dots. T.Ilametsale, nende
tähelepanu ja abivalmiduse eest.

Sektori töö tulemusena on valminud käesolev artiklite
kogumik kui esimen� katse käsitleda vajalikke teoreetilisi
aluseid ja Üldistada moningaid tÖÕkogemusi senise praktika
alusel. Lisaks esitatule tegeldakse sektoris käesolevAl
ajal veel järgmiste probleemidega: hallitusseente efektiiv
sema hävitamise viisid raamatufondides, tintide ja värvai
nete eemald�ise metoodika erinevate paberisortide puhul,
taimsete värvide kasutamine restaureerimisel, monokromaati
lise graafika restaureerimise metoodika, metallehistööd va
nadel kÕidetel jne.
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RA.AMA!I'UID KAHJUST.A.VATBST MIKROORG.ilUSMIDEST 

JA NENDE HlVITAJUSEST 

E.Kool

Sellest ajast alates, kui inimese vaimse töö tulemusi 
hakati järeltulevatele polvedele kirjalikul.t säilitama, on 
seda pärandit ohustanud hävitavad joud. Kesksel kohal vii
maste hulgas on loomsed ja taimsed kahjurid. 

Juba antiikaja autorid Aristoteles, Horatius, Ov1d1us 
ja Plinius (van.) on pärandanud Õpetusi kirjarullide pare
maks säilitmaiseks. Need nouanded piirdusid aga "raamatu
usside", s.o. putukate hävitamisega. 

Rooma arhitekt Vitruvius Pollio (I saj. m.a.j.) avas
tas, et ka niiskus on tähtis tegur raamatute hävinemisel,ja 
soovitas paigutada raamatuhoidlad hoonete idapoolsetesse 
osadesse, et kaitsta neid hallituse tekkimist soodustavate 
niiskete louna- �a läänetuulte eest./1/

Ometi jäi see tähtis avastus kauaks ajaks tähele pane
mata ja järgnevate sajandite jooksul on hävinud palju väär
tuslikku, sest ka mitmed hävimise pohjustajad on olnud tund
matud. Veel XIX saj. olid raamatukoguhoidjad raamatute kah
justajate suhtes abitud ja pÜÜdsid neid tõrjuda osalt va
henditega, mida soovitasid antiikaja Õpetlased.11/

Vajadus võidelda raamatute kahjustajate vastu tostis 
probleemi aktuaalsena päevakorda aastal 1900 toimunud rah
vusvahelisel raamatukogunduslikul kongressil Pariisis. Te
gevusse tõmmati kaasa juba biolooge ja keemikuid, määrati 
suuri preemiaid raamatukahjustajaid käsitlevate teaduslike 
tööde eest. 

Sellest ajast alates on uurimused raamatutele kahjulike 
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putukate kohta muutunud Üha arvukamaks ja on valmist atud ka 
radikaalseid insektitsiide nende tagajärjekaks hävitamiseks. 

Suhteliselt hiljuti avastati aga, et paljud kahjustused 
raamatutes on pohjustatud hallitusseentest ja bakteritest. 
Veel aastal 1900 toimunud kongressil tehti putukad 1 eriti 
leivamardikas (Stegqbi_!llll paniceum) vastutavaks kahjustuste 
eest, mis tegelikult olid taimse päritoluga. 

Seent hakkas käesoleva sajandi algul raamatukahjuriks 
pidama esimesena prantsuse uurija P.Sie.111 Seejärel algas
Itaalias, Prantsusmaal, Inglismaal, Nouk.ogtide Liidus jm. 
raamatuid kahjustavate mikroorganismide teaduslik uurimine 
ja võimaluste otsimine nende tõrjeks. Eriti hoogsalt on see 
arenenud pärast Teist maailmaaõ�a. Eri autorite uurimustes 

• ja nende soovitatud tõrjevahendites valitseb aga tänapäeva
ni suur vastuolulisus.11, 2 ,3/

I. �§BJD.%tukogud�=mikrQfloorast.

Koile raamatuid kahjustavad mikroorganismid kuuluvad Üld
levinud süsteemi järgi alamate taimede hulka, ehkki paljude 
kaasaegaete teadlaste arvates moodustavad seened (ka halli

'tusseened) omaette ,seeneriigi./4/
Ba k t e r  1 d on väga väikesed, enamasti ainuraksed 

organismid. Kõige levinumad neist on keraja, kepikujulise, 
komaja voi spiraalselt keerdunud välis.kujuga. Nad 4_-:ujune
vad kiiresti, moodustades silmaga nähtavaid kolooniaid. 
Raamatuhoidlate Õhus ja raamatutel leidub neid alati. 

Raamatutele on kahjulikud tselluloosilammutajad ja li
mabakterid. Normaalsetes tingiJnustes nad raamatuid ei kah
justa, vaid vajavad oma elukeskkonnaks vett (avariid, ka
tastroofid jne.). Limabakterid kahjustavad liimaineid, nah
ka ja pärgamenti, tselluloosilammutajad riide- ja paberi
kiude. 

Praktiliselt on bakterite tekitatud kahjustused tÜhi
sed./5/ 

Kiir i k s e e n e d sarnanevad oma ehituselt nii 
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bakterite kui ka hallitusseentega0 olles seega nende vahe
lÜliks. Kiirikseente tüüpiliseks tunnuseks on niitjas ehi
tus, tuumaaine esineb neil difuusses olekus. HÜtseel e� 
seeneniidistik moodustub kiirjalt hargnenud Üherakulistest 
niitidest, millel arenevad eostekandjad eostega. Kiirik
seente paljun�mine toimub eostega, mÜtseelitÜltikestega ja 
pungumise teel, kusjuures eosed on väga vastupidavad tempe
ratuurile ja kuivusele. 

Kiirikseened tekitavad hallitusseente kõrval raamatutes 
Üsna suuri kahjustusi, pigmenteerides paberit, lÕhuatades 
tselluloosimolekule ja nõrgestades sellega paberimehaa
nilist vastupidavust.11, 6/

Halli t u s s e e n e d on organismid, mille pea
miseks osaks -on mütseel. Selle Üksikud hargnevad niidid on 
Üksteisega tihedasti läbi põimunud ja mo9dustavad koloonia. 

Mütseel võib olla mitmesugu.ae värvusega, koosnedes 
erinevatel seentel erineva jämeduse ja ehitusega niitidest 
(joon�1). Uksiku seeneniidi läbimÕot on enamasti ainul�: 
mõni mikron (1 mikron = 1/1000 mm.)./4/

Joon.·":. Pen.ici.llium notatUlll. 1 1. seeneniidiatu 



Osa mütseelist, mõnikord ka kogu seeneniidistik asub sü
gaval substraadis, millest ta toitub. Osa asub ka substraa
di. kohal, moo.dustadea vatitaolise või monikord nahkja ko
loonia (foto 1). Sellel ÕhumÜtseelil asuvad enamasti ka 
eostekandjad. 

Nagu kolk seened, paljunevad ka hallitusseened eoste 
või mÜ�seeli tÜk:ikeste abil. Enamikul neist tekivad eosed 
kindla kujuga eostekandjatel. Eostekandja ja eoste kuju 
ning suurus on tähtsamateks tunnusteks liikide määramisel 
{joon.2). 

Eosed moodustuvad väga kiiresti ja suurel hulgal. Uks 
eostekandja võib anda mitu tuhat eost, aga selliseid eoste
kandjaid on 1cm2 suuruse viitja koloonia pinnal ka mitu tu
hat. Iga eos võib sobivates tingimustes anda 4-? päeva pä
rast samasuguse koloonia uute eostega. Oma kerguse tõttu· 
võivad eosed vähimagi. Õhu liikumise korral kanduda väga 
kaugele. 

Mütseel on väga vastupidav ebasood.aate välistingillluste

suhtes. Ta kannatab üsna suurt kuivust, suuri temperatuuri 
kolkumisi, mitmekordset läbikÜlmumist jne. Veel vastupida
vamad on eosed. Aspergillus·• e ja Penicillium • i - perelcondadea
.se kuuluvate see�te eos�d säilivad idanemisvõimelistena leu-' 
ni 25 -aastat, mõnede .lspergillus'te eosed võivad vilja k:aD
nataä lÜhiajalist ku�t�ist · temperatuuril 120°C J4/ 

Koilt seened toituvad juba va.l.ais orgaanilisest ainest. 
Nende süsinikuliseks toitumiseks on v&Jalikud suhkur ja 
tärklis, vastavalt kohanenud liikidel ka tselluloos. Läa
mastikku sisaldavatest ainetest omast.-vad seenec

f 
valke või 

nende lagu.aineid, aga ka mõningaid anorgaanilise päritoluga 
aineid./5/

¼¼L--�22tSAD!W4-tHHtHHJ�!ttDA.t. 

Raamatukogudes ja arhiivides leiduvad hallitusseened 
erinevad muudest tselluloosilammutajatest Ökoloogiliste ja 
fÜSioloogiliste tunnuste, samuti olell18tingimuste kompleksi 
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Joon.2. Hallitusseente eostek$?1d�ad eostega: 
1 - Oospora; 2 - Aspergillus; 3 - Gliocladium; 4 - Mo

nilia; 5 - Penicillium; 6 - Cephalosporium; 7 - Spicaria; 
8 - Trichoderma; 9 - Botryt1$; 10 - Trichoteciua; 11 - To
rula; 12 - Verticillitu1; 13 - Stachybotr;ys; 14 - Helain-

thosporiWll; 15 - stacbylidia; 16 - Stemphyliua 

poolest.15,G ,7/ Nende arenemisvõimalused olenevad ruumi
ohureziimist, raamatute fÜÜSikalis-keemilistest omadustest 
ja seene enda iseärasustest. 

Ruumi temperatuur, niiskus ja ohu koostis kujundatakse 
raamatukogudes kunstlikult selliseks, et raskendada mikro-
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organismide are:o.emist, aiatöttu sobi.vad tingiaused seente 
arenemiseks võivad e.sined& ka ajutiselt ja lÜhikest aega. 
Samuti on seente arenelli;ses oluline osa säilitatavatel ma
terjalidel kui toitekeskkonna.l. See koile äärab mikrofloora 
koostise ja aDDab talle iseloomuliku ilmeo/G/ Nii voib raa
matlJkogudes arened.a terve kompleks mikroorgenisme, millest 
igal on oma kindel tegevusväli. 

KÕik raau:tultoidlates e�inevad•seened, olenemata sel
lest, millise astmeni l)t..d koostismaterjale hävitavad, on 
raamatutele kahjulikud. Nad kasutavad toiduks l!.illle, riiet, 
paberit, nahka, värve, kÕitmisniite ja nööre, s.oo koiki 
raamatute koostism.aterjale./5,S/ Enamik seeni omastab liim
ai.neid - tärklist, zelatiini 11 �isleriliimi, kaseiini jne., 
mille tõttu lehtede ja kÕidete liimistus kaob. Erilist oh
tu kujutavad raamatutele seened, mis toituvad paberikiudu
des ja tekstiilis leiduvast tselluloosist. On kindlaks teh
tud, et mitmesugused raamatuid purustavad seeneliigid on 
võimelised 3 kuu jooksul hävitama 10-Go,g paberikiude, 5 päe
vaga voib aga hallitusseente elutegevuse tagajärjel paberi 
tombetugevus langeda 50% võrra./5,S/

Seened võivad,tekitada nii suuri kahjustusi, et paber 
ja riidematerjal muutuvad pikkamisi pude4aks, lagunevad 
koost ja omandavad punakaspruuni värvuseJ5,8, 9, 10, 11, 12,1 31

Paber. auutub kohati läbipaistvaks ja auklikuks. Seda osalt 
,seente poolt toodetavate orgaaniliste hapete mojul, mis suu
rendavad paberi enda happesust, mõnes eriti tugevalt naka
tatud kohas isegi kuni� korda.15,8/ 

Tselluloosi läbiniiskumisel ja raku.kestade limastumisel 
kleepuvad monikord raamatulehed 'kokku, seda enamasti siis, 
kui raamatud-hallitavad pika aja vältel. Eriti kergesti ja. 
kiiresti kleepuvad kokku kriitpaberi lehed. Kiiresti hakka� 
vad hall.itama ja kergemini kleepuvad ka virnades säilitata
vate raamatute lehed.12,5, 8/

Seente arenemise esmaseks eeltingimuseks raamatukogus 
on niiskus/14/ Vastastikused suhted ohuniisk'USe ja raama
tute vah;l raamatuhoidlas on aga keerukamad kui võib oleta-
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da. Raamatud koosnevad poorsetest� higroskoopsetest.matel.'
jalidest, milles niiskus säil�b vam.;aval� ümbritseva Õhu 
niiskuselee Temperatuuri muutmuiael tekivad olul.ised lahku
minekud ru13is :mõõdetava ja raumtuis esineva tege liltu niis
kuse vahel, sest raam.atud koguvsd niiskust kiiresti, kuid 
anna:vad ära äärmiselt aeglaselt„ Suur. raamatute hulk on aga 
sageli ise Õhu ku1v8.lll:ise teguriks. Seepärast on lubatwl 
niiskuse piir raamatuk:O@J"Udes tunduvalt-madalam, kui labora
tooriuai�e andmetel on vajalik ballit\lfilseente elutegevuse 
alguseks.f1,5,6,8,12/ , ' 

Olenevalt fÜÜsikalia-keemilistest oliadustest siaa1da
vad ka raamatu erinevad koostismaterjalid erineval hulgal 
niiskust. Bäit. temperatuuril +18°C ja suhtelises Õhuniis
kuaem 55% sisaldab paber ea '7% niisltust9 papp 12% ja nahk 
ea 1411,. IS/ Tuleneb see erinevast hÜgroskoopsusest,Ja kui 
need materjalid on �allitusseente'ie võrdse toiteväärtusega, 
algab hallitamine hÜgroskoopsematest. Seega algab lte. raa
matute hallitaine harilikult kÕitematerjalidest.15, B/ 

Nagu teistel seentel ei ole ka hallitusseentel vee re
guleerimise süsteemi ja nad on kohanenud kasYama üsna kit-. 
sapiirilises niiskuses. VaatJused näitavad, et eoste idane
miseks ja mütseeli moodustamiseks vajaliku temperatuuri ja 
suhtelise Õhuniiskuse optb1\1Dl on. erinevatel liikidel eri'!'" 
nev • .lrenemiseks vajalik optimaalne temperatuur on valda
val enamusel +20-30°C vahel. Optimaalses temperatuuris või
vad aga arenguks vajaliku niiskuse kÕikumised olla lrSige 
suuremad, näit. �enieillium_canescens areneb paberil_ 
+23-24°C temperatuuril suhtelises niiskuses 80%, tellJ)era
tuuril +1o•c ei kasva ta isegi 90%-lises niiskuses.16/ Mi
da kaugemal optimumist, on temperatuur, seda vähem on luba-
tavad niiskuse koikumised.

Hallitusseente eosed paberil ja kÕitematerjalidel hak
kavad idanema Üldiselt suhtelises niiskuses 80-95% ja ai
nult vähesed liigid 8�-lises niiskuses ja kuivemas Õhus. 

Poola uurijate väidetel vajavad Penicillium'id ja As
pergillus'ed arenemiseks teistest vähem.vett ja asuvad pa-
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berile kÕige enne, teevad substraadi oma elutegevusega 
niiskeks ja seejärel tekivad sinna 'teised hallitused. Mis
sugune on.hallitusseente arenemiseks vajalik Jaini.Jlaalne 
suhteline niiskus, ei ole lÕplikult selgunud.11/

Hallitusseentele sobivam keskkonna reaktsioon on tüü
piliselt nõrgal� happeline (pH 4,5-7), nagu see esineb va
nadel paberitel. Seened kasvavad ka teistel happelise reakt
siooniga materjalidel, Penieillium•� ja .A.spergill�•e lii
gid arenevad h:\Sti nahal.11,4,5/

Elutegevuseks vajaliku hapniku suhtes on hallitusseened 
vähenõudlikud. Vajaliku hulga leiavad nad ka suletud raama
tus. Eosed jäävad ellu isegi mõneajalisel hapniku puudu:mi
se1.l4/ 1ormaldehÜÜdi atmosf�is voivad nad vastu pidada 
24 tundi. 

Enamasti on paberi vigastused mütseeli tekitatud. Eo
seid moodustav mütseeli osa on enamikul hallituse liikidel 
paberi pilmal, osal aga paberi sees.'61

Osa hallitusseeni lev_ib kogu lehe pinnal, sagedamini 
eelistavad nad aga lehe keskosa, kus niisleus on kÕige sta
biilsem. Suuti levivad nad raamatuploki seljaosas, kus 
lehed on tihedamini kokku surutud ja esineb liimi. 

·Esineb ka juhtumeid, kus kah.justus ilmneb ainult lehe
tÜhjadel äärtel või raamatu servadel. I(äit.: �oascus se:
tosus' e punane mütaeel lokaliseerub lehtede äärtel ja ser-
_.,. .... ___ ... 

vadel, viljakehad eoskottidega aga ripuvad narmastena raama
tuploki servade kÜljes.16/ Samasuguseid vigastusi leidub il
lustreeritud raamatute pildilehtedel, mis on kolmest välisest 
äärest kaetud pruunikaskollaste kiirikseentega. Osalt tungi
vad viimased ka naaberlehtedesae, kui4 tekstiga kaetud ala
del on kahjustused tunduvalt norgemad. Kiirikseened valivad 
selliseid 1,hti raamatus seepärast, et neile on sobivam rik-
kalik kaseiinisisaldus trükivärvi aluses, kriitpaberi neut
raalne või nõrgalt aluseline reaktsioon ja parem ohu juurde
vool vahetult ra�atu serva läheduses.161

Koned seeneliigid kasvavad ainult raamatulehe paljandi
kel,s.o. teksti vahel asuvatel tÜb.ikutel, sest trÜkivärvil 
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on f'tmgitsiidsed omadued. Värsked triikivmid oma mÜrgisuse 
tõttu isegi kaitsevad raamatut teatud aja vältel mikroorga
nismide nakkuste vastu. Uute raamatute hallitamine on see
tõttu alati tÜhiJ).e ja esineb peamiselt kÕitematerjalidel 
ning eeslehtedel. Aja jooksu1 raamatute kaitsevoiJne langeb 
ja hallitamisvõimalUBed suurenevad. 

Hallituse levik sõltub ka paberisortidest. Hästi arene
vad hallitusseened nendel sortidel, mis on valmistat�d kalt
sukiududest ja lii111listatud tirklise ning zelatiiniga. Puit
massisisaldusega paber (näit. ajalehepaber), hoolimata tema 
suurest hÜg:roskoopsusest, hallitab vähem. ffldiaelt aga hal� 
Utavad eranditult koik paberid p erinevused on ainult naka
tumise ajas ja kahjustuste ulatuses.15, B/

Raamatu koostimaterjalid on hallitusseente arenemise 
substraadiks. Hallitusseente eluks vajalik süsinik saadakse

liimainetest ja tselluloosist, kuid puudulikult tagatud läm
mastikuline toituaine tekitab suurenenud pigmentide moodus
tamise, millega kaasneb mütseeli kiire suremine. Surnud müt
seel jääb paberisse ja selle eemaldamiseks pole vahen
deid./5,6,12,14/

Tuntud on juhtumid, kus ruut. gravÜÜride krobeline paber 
on Üleni kirjuks muutunud tillukestest mÜgaratest, mille ti
puJ. on.seene viljakeha avaus. Selline paber on ja jääb kah
justatuks. /G/ 

Kasvavad hallitused esinevad paberil sametiste või ja
huste padjanditena. Nendes kohtades on paber värvunud, lii-. 
m.istus kadunud ja kiud kahjustatud, paber laguneb tÜkikes
teks. MÕnikord on nendes kohtades tekst pleekinuq või tuhm 
(fotod 12, 14) o 

Tavaliselt on padjandid värvilised tohutu hulga eoste 
tõttu. MÕnikord aga arenevad kolooniad norgalt ja hallituse 
esinemist saab kindlaks teha.ainult iseloomulike värvilaiku
de järgi paberil ja kÖidetel. Värvilaigud on hallitusseente 
elutegevuse käigus eraldatud pigmentidest tekitatud. Need on 
väga püsivad, värvivad sÜgavalt tselluloosi kiude ja neid 
peaaegu ei ;aagi eemaldada (fotod 3,13,15). Koige tavalise-

1�, 



raad on nakatatud raamatutel kollased ja punased täpid mitme
tes toonides, kuid ka hallid, hallikae-lillad, rohelised, 
pruunid, ruuged, kollaaed, roosad jne. Pigiaenteer1tud kobad 
paberis �urunevad sageli ja langevad välja. Esineb ka halli
tusaeeni, mis muudavad paberi värviliseks sellega, t nende 
värvilised niidid on põimunud ümber paberi kiudude./9/ 

Uhes ja samas hoidlas voib leiduda mitmesugu.st hallituse 
astet ja mitmesuguse iseloomuga hallitust. See tuleneb raa
utute koostismaterjalido erinevusest, kuid ka erinevast 
niiskusastmest. 

KÕige sagedamini arenevad hallitused vastu välisseinu 
asetatud riiulitel, akende juures ja hoidla nurkades, kus 
teaperatuur märgatavalt koigub ja värske Õhu juurdevool on 
millimaalne. 11, 2, ·5' S/ 

Kindlaks saab hallitamist teha iseloomuliku kopitusloh
na järgi hoidlas. Hallitavad raamatud tunduvad niisked, nen
de lehtedel esineb punalr:aspruune plekke, iseloomuliltku puu
derjat tolmu või värvilisi padjandeid, milles mikroskoobi 
abil voib määrata hallitusseente eoseid (foto 1b). Eoste 
kasvuvõime määratakse kÜl.viproovide abil. 

Vaatlused.näitavad, et hallitusseente eoseid leidub raa
matutel alati. Neid on Õhus (foto 1e.), kuhu nad satuvad va
nadel� nakatatud raamatutelt, kuid neid tule� kaasa ka uute 
raamatutega trÜkikojast, kÕitekojast jne.11, 2,6, 12, 14/ Hal
lituse levitajaiks hoidlates on raamatukogutõõtajad., Õhu
voolud, närilised, putukad jm. 

I��=l8�ii�=l�eggi§P.�l��g�=�•�� 

Bool�tsus raamatuf'ondide pikaa�alise säilitamise eest 
tänapäeval: algab �otül�1listest votetest ra$Blatu koostis
aaterjalid,--e tootmisel ja raamatu valmistamisel. Raaaatu koos
tiamaterjalide h�lgas toimub järjekindlalt valik selles suu
nas, et suurendada nende sobimatust mikroorgan.ismidele. Ma
terjale desinfitseeritakse, tÕÕdeldakse kaitsvate segudega, 
samuti asendatakse looduslikke aineid Järk-järgult sünteeti-
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lis�ega. Ka on latalt levinud mitmesuguste antiseptiliste 
ainete kasutamine. 

Juba paberi tootmisel kasutatakse tõõstrusee mitmesugu
seid konserveerivaid aineid, nagu vaak- äa tsinksul.taat 
ning -boraate, naatriUJllf'luoriidi, hÜpokloritit, feD.C>Oli de
rivaate, salitsÜÜlaniliid.1, difenÜÜli, ammooniumsooli, 
tallorgaanilisi Ühendeid jne. 11e2/

Ka liimide ja kliistrite valmistamisel, peamiselt kÕi
te- ja restaureerimistÕÕdel, kasutatakse pro:f'Ülalttillsi u ...

sandeid. Laiemalt on levinud näit •. formaliiJ;l, m1Ue Õju on 
aga suhteliselt lÜhiajaline tema lenflttn1Se tõttu. Ka muudab 
formaliin naba ja pärgamendi jäigaks. Viimaste liimimisel on
kliistrile soovitav lisada tÜmooli.17,15/ Kestvama desi.D.fit
seeriva toimega on pentakloornaatri'Qlllfenolaat (lisatakse
vastavalt lii.mi koostisele 0,4-1%) 11,2,7�16l,ka tärklis
kliistrile lisatav salitsuulaniliid (0,.5%), mis kir�anduse 
andmetel mojub mikroorganismidele 25 aastat, iniaesele on 
aga kahjutu.12/ Ajal.ehe- ja kartongiliimidele sooTitatakel9 
lisada beetanaftooli (vastavalt 3 ja 5%)/171 PolÜVinÜÜl-. 
alkoholi baasil on soovitatud segu dekstriin- ja sÜJ.lteeti
lisele kliistrile: 09 1% elavhõbeatsetaati, 0,1J par$kloor
metskt'esooli ja 0,1% heksakloortsÜkloheksaani (insektit
siid). Antud kliistrid tuleb enne tarvitallist neutralisee
rida, et nad_ ei kahjustaks paberit, töötamisel aga kanda 
kummikinda.id.11, 2/

Kemikaalide valik, mida soovitatakse lisada mitmesusus.;..
tele liimidele, on kirjanduse andmetel üsnagi sufui.l1,2 • 12 • 191

v"alismaises kirjanduses on restaureerimiseks soovitatud

sÜnteetilistest liimidest glutofixi ja vinavin�li.11•21 

ProfÜlaktilised votted on rakendatavad kaasaegse raama
tu tootmisel, samuti konserveerimisel Ja restaureerimisel. 

Juba tekkinud mikroorganismide hävitamiseks on aga va� -
likud radikaalsemad vahendid, mille kasut6llline on raamatu 
mitmekesiste koostismaterja+ide erineva tunilliklruse tõttu 
nii keemiliste kui ka fÜÜSikaliste mojude suhtes komplit
seeritud„ 
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A� Keemiiised meneiJ:used. 

1. Raamatute kuivdesinfitseerimine.

Hallitanud raamatute desinfitseerimisel on Üheks liht
auaaka vahendiks mikroorganisme hävitavas lahuses immutatud 
ja kuivatatud paberilehed, mis asetatakse raamatulehtede 
vahele. 

Paberilehtede immutamiseks on soovitatud kasutada� 
11st pentalcloo:rnaatriumfenolaadi etÜÜlalkoholi lahust1'121,
aaauti on soovitatud kogu raamat mähkida sama aine 10;$-li
aea lahusea immutatud paberisse.•/2,121 Ka võib pabereid
iJumtada 1QJ-lises tümooli etriülalkoholi lahuses.12,1?/

Kui rauatu kooatisaaterjalide hulka el kuulu nahk ega 
pargaaent ja kui pole ohustatud illustratsioonid, va1b pa
bereid 1.mmutada ka 1�11ses formaliinilahuses. 

Prantsusmaal kasutatakse paberite immutamiseks 2%-list 
lallrÜÜldiaetÜÜlk:arboksimetÜÜlammooniumbromiidi vesilahust-!1/

Soovitatud on filter- või siidpabereid immutada ka 1%
lisea topaani (ortooksidifenÜÜl) etÜÜlalkoholi lahuses, või 
ka ea 1�lises lahuses, kui 1 desinfitseeriv leht asetada 
4-5 rauatu- voi käsikirjalehe kohta.•• 

ttlalkirjeldatud menetlus on mõeldav väheste ja.väga ha� 
ruldaste materjalide desinfitseerimiseks; selle efektiivsu
se kohta puuduvad kirjanduses andmed. 

Ka nahkkÕidete konserveerimisel on raamatukogude prakti
ka.a kasutatud desinfitseerivaid aineid. Nii on Florida Üli
kooli ra81latukogus nahkkÕidetele kasutatud segu: etÜÜltsel
luloosi 283,5 g, Shirlan Extra't 14,2 g, ksÜlooli 3,3 l, 
butanooli 170, 1 g/1 • 21 Prantsusmaal on samal otstarbel ka
autatud insektitsiidset ja fungitsiidset vaha./1,2/

• Briti Muuseum TRU Teaduslikule Raamatukogule 9.VI 1966.
•• Briti Muuseum TRtt T�aduslikule Raamatukogule 9.vI 1966

ja 20.III 1968; Kultuurimalestiste Konserveerimise ja Res
taureerimise Rahvusvaheline Uurimiskeskus TRtl Teaduslikule
Raamatu.kogule 12. III 1968. 
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2. Desinfitseerivad vannid.

Desinfitseerivad vannid on mõeldavad Üksikute-lehtede 
töötlemiseks. Hallitanud lehti võib näiteks 8-10 Iilin. hoida 
6�lisea vesinikÜlihapend.1 lah\U'Jes, mitte aga kauem tin
tide lahustuvuse tõttu. Hallitusseened hävivad selle menet
luse juures täiesti.11/ 

On soovitatud veel �lise lÜSooli ja 5%-lise sublimaadi 
või 10!$-lise fenooli vesilahuste vanne 2 tunni jooksul, ka 
0,5%-lise kaaliumpermanganaadi vesilahuse vanne. Paberilt 
pruuni •ärvuse ärastamiseks viimasel juhul tuleb see aga 
kohe asetada �lise naatriumtiosulfaadi vanni.118/

Poolas on kasutatud kaalium.permanganaadi (2,2%) ja naat
riumh.Üposultiti (0,9%) vesilahuste vanne. Neid molemaid on 
soovitatud valmistada ka 6"-listena, kuid kestusega 30-60 ae-, 
kundit.11/

Lamineeritavat paberit• soovitatakse hallituskindluse 
tõstmiseks tÕÕdelda 2-5"-lise laurÜÜldime·i;ÜÜlkarboksimetÜÜl
ara.oonium.bromiidi vesilahuses11 ! 21 ja restaureeritavaid leh
ti salitsÜÜlaniliidi labuse��1/ 

P'irenzes kasutati 1965.a. uputuse järel mitmesuguste 
hallitanud materjalide desinfitseerimiseks topaani kÜllas
tatud vesilahust, kusjuures tÕÕdeldav ese asetati lahusesse 
Üleni.•• 

3. Niiske desinfitseerimine.

Tolmuste raamatute puhastamisel, aga ka hallitanud raa
matute desinfitseerillisel kasutatakse vati- või . marlitam
poone, mida niisutatakse 2-�lises formaliinis. Raamatute 
massilisel desinfitseerimisel on see spetsiaalse desinfit
seerimiskambri puudumisel sobivaimaks viisiks, _mis ei taga

•Vt.käesolev kogumik, lk.34-35•
•• Raamatupatoloogia Instituut TRU Teaduslikule Raamatu

kogule 25.IV 1968. 
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kÜll kÕigi halll�useente eoste täi�likku hävitamist. TÖÖks 
on Ya�alik eraldi rl1\Ull0 et Tältida puhastamisel lendunud 
hallituse J� tolmu leviJ!list teistele. raamatutele. Formaliini 
tervistkahjustava toiae tõttu on vajalikud tõmbekapid. Vii
maste puudwnisel va1b tÕÕtada ka tavalisel laual, kusjuures 
ruumiq endas on vajalik pidev ventilatsioon �a puhastatava 
raamatu ette tuleb asetada 2%-l�ea f omalii.Dis :niisutatud. 
marli, millele pihitalese tolm �a prügi. 

HallituspadJandid eemaldatü,e raamatulehtedelt tan
pooD.1 sisse keerates, m.i:tte.pÜhkidea. Tampoone peab puhasta
misel sageli vahetama, sest hallituskolooniat eemaldada ja 
kogu lehte pÜhkida ei tohi sama tampooniga. 

Lehtedel puhastatakse kÕigepealt triikivabad ääred, siis

tekstiala (kui :tonaliin seda ei kahjusta). Kui trÜkk: või 
illustratsioon ei võimalda :tormaliiniga tÕÕtlemiat, tuleb, 
seda pÜhkida puhta vatiga. Hallituseta lehtede vahelt kor
valdataltse tolm 3a prügi pehme harja või pintsli abil. 

Niiske tÕÕtlemse järel kuivatatakse raamatud kuivas ja 
soojas toaõhus. Soovitatav on seejuures Õhu liikuma.panemiseks 
kasutada lauave:nt1laatore1d. 

Pormaliiniga t9Õtlemiael on tarvis kwmaik:indaid. 
!RU Teaduslikus Raamatukogu.s on.kirjeldatud viisil raa

matuid puhastatud üsna ulatuslikulto Tulemused ei olnud ra
huldavad, kuni kuivatamisele ei pÕÕratud kÜllalt tähelepanu, 
sest raamatuisse viidud niiskuse arvel kasvavad hallitussee
ned, mida. nende asukoha tottu ei saa eemaldada tampooniga, 
endisest intensiivsemalt. Kuivatatud raamatutes seda ei esine 

Naha ja pärgamendi desinfitseerimiseks formaliin ei sobi 
valke koag,..lleeriva toime tõttu. Sel juhul kasutatakse � 
11st tümooli etÜÜlalkoholi lahust. Sobiv on valmistada 7,� 
line tümooli.lahus 96%-lises etÜÜlalkoholis ja lisada tümooli 
lahustumise järel 5°" destilleeritud vett. Ka paberit võib 
sellise lahusega desinfitseerida. 

Kirjanduse andmetel/151 hävitab ttimoolilahus nahk- ja
pärguentkÕidetel kÕik hallitusseened. Sama voib Õe·lda ka 
TRtt Teadusliku. Raamatukogu praktika pÕbjal. 
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Sageli kasutatakse niiskel desinf'itseerilll1ael ka penta
kloornaatriumtenolaadi 1.,_list lahust, kuid on arvatud, et 
seda võib kasutada hallituse hävitami.seks aillult siis, kui 
�uud ainod tulemusi ei Sll'l.lao/2/ Massiliseks tõitlemiaeks on
ta sobimatu ebameeldiva lÕlma ja mürgisuse tõttu. 

Hallitanud raamatuid on soovitatud tÕÕdelda ka 1%-lises

topaani etÜÜlalkoholi lahusez niisutatud lapi või tempoo
niga. 0 

Paberit voib töödelda ka lahusega, mis sisaldab 10 g tü
mooli, 4 g sublimaati, 200 cm� eetrit ja 400 cm� bensooli. 
Mõnedel andmetel hävitab see hallitusaeene4 kÕikides ataa
dium.ides.11/ Lahus on väga mÜrgine ja temaga tÕÕtlemisel tu
leb kasutada kummikindaid. Nahka selle lahusega tÕÕdelda ei 
ole soovitatav, või ainult siis, kui sef::. hiljem pehmenda
takse toiteseguga. 

4. Desinfitseerimine gaasi abil.

Raamatute massiline desinfitseerimine lahuste a�il ei 
võimalda hallitusseent& täielikku hävitu.ist. ·Kahtlemata an
nab paremaid tulemusi raama·tute töötlemine auru- või gaasi
kambrites. Menetluse varaselll8.S praktikas oli gaasi toimet 
pidurdavaks teguriks raamatute halb läbitavus. See Ületati 
kambrist ohu väljapumpamise ja deainfitseer�va ainega asen
damise teele

Kolge laialdasemalt on leidnud kasutamist formaliini, 
tümooli, etüleenoksiidi jt. antiseptikumide aurud.

F o r m  a l d e  h Ü ü d 1 saab kasutada mitmeaugustes

temperatuuri ja suhtelise niiskuse kombinatsioonides, mis 
avaldavad mõju tema efektiivsusele. Vajalikud formaldehÜÜdi 
doosid olenevad desinfektsioonikapi tüübist, temperatuuri ja 
niiskuse tingimustest, desinfitseeritavate raamatute hul
gast jne.11,2,3,s,19,2�, 21,22,23, 24/

• Briti Muuseum TRff Teaduslikule Raoatukogule 9.VI 1966.
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Hallitusseeni tapab form.aldehÜÜd aktiivselt, kuid naha 
ja pärgamendi desinfitseerimisel teda kasutada ei saa: 

Kuna formaldehÜÜd atmosfäärse rõhu juures tungib raa
matutesse halvasti, on rea uurijate poolt saadud negatiiv
seid tulemus1.11• 18 • 2'1 Nende katsemeetodid on aga erine
nud des�nfitseerim.istemperatuuri, ohu tiheduse, toimeaja, 
toimeaine allika ja hulga, Õhu niiskuse, raamatute asetuse 
jne. poolest. Häid tulemusi on sama aenetlusega saadud NSV 
Liid'Q.S (Leningradis, lloskvas jm.), Prantsusmaal ja Itaa
lias.12,3,s,19,20,24/

Katseand.m.ete pÕhjal on·selgunud, et desinfitseerimisel 
ei tohi temperatuur olla alla +18°C ja niiskus alla 60%. 
Hallitusseente hävinemine toimub siis 12 tunni jooksui.119/

Desinfitseerimisel on temperatuuril +�o•c kasutatud 
250 g/m3 4-0J-list formaliini ja sama hulka veeauru. Ekspo
sitsiooni aeg oli seejuures 24-?2 tundi soltuvalt nakatuse 
astmest. Tulemusena enamik hallitusseeni hävia.13/ 

Parimate resultaatideni on jõutud järgmistel tingim�
tel: temperatuur +30-40°C, suhteline niiskus 70-80%, vaakum 
?50 p Hg, vähemalt 1 g formaldehÜÜdi 1 kg raamatute kohta 
(s.o. 350 ml 40%-list formaliini 100 kg raamatute kohta), 
ekspositsiooni aeg 12-15 tundi./19/

Desinfitseerimiseks on kÕige sobivam.ad autoklaavi tÜÜpi 
kapi9-, mida tuleb aga vastavalt kasutatava aine iseärasus
tele täiendada (näit, vee aurustamise ja auru ning forma
liini manustamise seadmed). 

TRff Teaduslikus Raamatukogu.s on kasutatud elektriliselt 
soojendatavat kuivatuskappi, mis mõningate täienduste järel 
võimaldas uurida desinfitseerimiseks vajalikku reziimi. Pa
rim efekt saavutati temperatuuril +45°C, suhtelises niisku
ses ?0-85%, vaakuumiga ?10-?50 mm Hg, 40.l-list formaliini 
kulus 38. ml 10 kg raamatute kohta. Ekspositsiooni aeg oli 
24 tundi. 

Katsetamise käigus kontrolliti pidevalt hallituste kas
vuvoi.meta Igast desinfitseeritavast raamatust võeti enne 
kappi asetamist mitmest· kohast hallituse proov, mis kÜlTati 
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kats klaasi steriilse virreagar-söötme kaldpinnale. Enam
vähem samadest kohtadest, kuid ka erinevatest, võeti proo
vid pärast desinfitseerimist ja kÜlvati sarnaselt eelmis
tega. Külvamiseks kasutati plaatina.traadist kÜlvinoela� 
Kõik kÜlvatud proovid hoiti vordsetes tingimustes: tempe
ratuuril +1 8-2}°C ja suhtelises Õhuniiskuses 45-5�0 Iga 
5 päeva järel kontrolliti hallituste seisundit, kusj�ures 
esimene otsus tehti 15 päeva, lÕplilt ,o päeva pärast. 

Formaliini hulga määramisel tuleb arvestada järgmist: 
1 ) 1 kg raamatuid adsorbeerib keskmiselt 2,5 g formaldehÜÜ
di, kuid desinfitseeriva efekti saamiseks piisab poole 
väiksemast kogusest; 2) kuuma veeauru manulusel mõjub fom-

. aldehÜÜd efektiivsemalt. 
� Ü m o oli peavad mitmed autorid nõrgatoimeli-

seks.13, 21/

Briti Muuseumis ja Kongressi Raamatukogus• soovitatakse 
seda kasutada hermeetiliselt suletud kastis, kuhu raamatud 
on asetatud poolavatult. Tüm°ooli (sulamistemperatuur +44°0) 
kristalle soojendatakse nõrgalt madalas nõus. Toimeaeg ar
vestatakse olenevalt na.katusastmest 12-20 tundi kuni 2 nä
dalat • 

. Pariisi Rahvusraamatukogus on 56-250 g/m3 tümooli aurus� 
tatud hermeetiliselt suletud nõus, kus raamatuid hoiti 2 nä
dalat, hommikuti temperatuuril +30°C. Külvides olid halli
tusseente eosed aga kasvuvõimelised.131

Ka TRtt Teaduslikus Raamatukogus katset4li tÜmooliaUJ.•u 
hermeetiliselt suletud kapis, mida soojendati elektripirni
dega. TümoÕli arvestati 65 ja 115 g/m3 • Raamatud hoiti ka
pis 2 nädalat, iga päev kahe tunni vältel temperatuuril 
+30°C. Jargnevatest kÜlviproovidest osa kasvas. LÕppjärel
d�te tegemiseks katsed jätkuvad erinevate tümoolisortide
ga. 

• Briti Muuseum TRtt Teaduslikule Raamatu.kogule 9.VI 1966;
Kongressi Raamatu.kogu TRff Teaduslikule Raamatu.kogule 
?.nr 1968. 
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E t Üle e no k s 11 d võeti kasutusele alles 
1928.ao/2S/ See en värvitu, meeldiva lolmaga gaas, mida ka
sutatakse insektitsiidina.. Seejuures 8 g/m3 surmab ,me tun
ni jooksul ka hiired. Inhaleerimiaeks on see mürgine ja mo

jub inimesele kontsentratsioonis 0,05 g/m3 jÕuetukc tege
valt Kuna _etüleenoksiid on tl.lgeva oomiga, saab toksili
sest doosist kergesti hoiduda. 

IttÜleenoksiid1 mikroorganisme surmav toime avast ti 
19�••• ja 1C)tl-8.a. võeti temaga tÕÕtlemisel kasutusel vaa
kuumseade. Kasutatakse etÜleenok:siidl kas segus süsihappe
gaasiga (1(),1 etüleenoksiidi ja 9°-' sÜSibappegaasi) või Õhu
ga segatult. Desinfitseeriva efekti saamiseks on tingimata 
vajalik vaakuumkamber. 121 Kasutamis el tuleb arvestada gaasi

plahvatusohtlikkust ja ker'e ti süttivust.11, 2 ,3, 10/

Mitmete uurijate 1203 andmetel �oimib etÜleenoksiid
kiiresti ja hävitab kÕigi raamatuhallituste eosed. On lei� 
tud ka, et ta ei mõju halvasti n.ahale, puuvillale, paberi
le, siidile, nailonile jm. Raamatute desin:f'1.tseerimiseks 
kasutatakse seda laialdaselt Prantsusmaal ja Poolas, 1965.a. 
uputuse järel ka Itaalias. Soovitatav do�s on 150 g/m3. 

EtÜle0nok.aiid on tugeva läbitungimisvõimega, difundee
.rub materjalidess hiisti ja pärast tÕÕtle ist hajub ruttu 
ega anna seepiirast pikaajalist 1-anuu.nsuat, eriti kui raa�a
tud asuvad soojas niiskes ruumis.• 

Pariisi RahvusraSJ11atukogus on katsetatud autoklaavis 
ohurÕhuga 10-60 mm Bg. Õhuh.Õrenduse saavutamise järel las
ti etÜleenoksiid ja Õbk sisse kindlas vahekorras (50'J'+5�) 
nii, et rõbk autoklaavis jäi veidi madalamaks kui atmos
fääris, et vältida vähimatki segu difusiooni ümbritsevasse 
Õhku. Maksimaalne efekt saavutati temperatuuril +20-22°C, 
kasutatad doos oli 160 g/m3, toimeaeg 6 tundi. Niiskete 
raamat1;lte ·puhu1/peab etÜleenoksiidi kontsentratsioon olema 
auurea.131 

• Raamatupatoloogia Instituut TRtt Teaduslikule Raamatu
ltogule 25.Iv 1968. 
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Õnedelt uurijatelt on aga andmeid etÜle.enoksiidi mada
la letaalse ning plastmasse kahjwrtave toime kohtaa/1, 2/
Seetõttu on ajalik ettevaatus ja rohkem uurimusi, sest 
näib, et etüleenoksiidi tuleb pidada perspektiivikamaks 
fungitsiidina. 

M e t Ü l e  e n·b r o m i  i d on vees vähela1mstlff9 

Õhust raske gaas ja raamatu koosti.ematerj&lide suht s 
inertne. Ta on kergesti lenduv ja iniaeaele mm.-gin.eo Vii
mastel aastatel oa avastatud. etÜle nbromiicli fUDgitsiidn.e 
toime, kui4teadusl1lcult põhjendatud an4med efektiivsuse �a 
asutamisvõimaluste kohta seni puuduvad. 12/

., 

Raamatuid kahjustavaid mikroo_be �� sooTitatav hävitada 
ka hallitavate raamatute hoidla Õhus. 

Selleks· võib mõnel �uhul (kui hoidlas pole nahkkÕiteid) 
kasutada 1�11st fomaliinilahust, mida pritsitakse sein
tele. Toimeainet võib pihustada ka tillukeste piiskadel)Q ih
ku, kuhu see jääb uduna püsima ja hajub gaasitaoliselt. 

Õhu p\lhastamiseks on sobivamad kvaternaarne ammooni�• 
sool - laurüÜldimetÜÜlkarbetokaimetÜÜlammooniumbromiid 5f� 
lise alkohollahusena ja trietanoolammoonil:Ulldiborolaktaadi 
dekahÜdraat �lise vesilahusena. Esimene lahus on tugeva 
toimega, kuid ka inimesele rohkem •iirsine, mistattu pihus
tamise ajal peab.kandma gaasimaski. Toimiv kontsentratsioon 
Õhus on 5 cm�/m�. 

Hoidlate Õhu puhastamiseks hallituseostest kasutatakse 
veel paradiklorobenseeni, mis asetatakse :madalates nõudes 
raamaturiiulitele. Paradiklorobenseen on valge tahke f\mgit
siidsete omadustega aine, mis esineb pulbrina, terades· ja 
tablettides, sublimeerub toatemperatuuril. Kõige efektiivsem 
on see pulbrina, mille aurustumispind on suurem, kuid pulber 
hajub kiiresti ja seda tuleb vahetada 2 korda kuus„ Seepä
rast on sobivSJD. kasutada teralist ainet, mille abil Õhk muu
tub hallitusseentele üsna pikaks ajaks kÜllalt tokailiseka(�/ 
Pe.radiklorobenseen hallitusseeni ei tapa, kuid pidurdab nen
de'arengut. Inimestele on see veidi mürgine, kuigi tal on 

23 



nee1div lÕlm. Soovitatav on seda ta:rv1tada raamatuhoidlates, 
itte aga lugemissaalides.12/

Raamatute desinfitseerimiseks tuntakse meetodeid, mille 
järgi kahjureid hävitatakse kõrgendatud temperatuuri, kÜl
mutamise, kuwna veeauru, mitmesuguste kiirguste, korgsage
dusvoolu jms. abil. 

Temperatuuri järsk tostmine ja langetamine, samuti vee
aur, arvestades raamatu iseärasusi, pole raamatukogudes r -
ltendatavad. 

Siiski on kasutatud kuuma veeauru temp. 100°c, mis la
gundas raamatute kÕited, ka paber kahjustus.118/

Raamatuid on desinfitseeritud ka niisk kuuaa Õhuga 
{niiskus 4o-60%, temperatuur +95vc), kuid selle tagajärjel 
muutuid puitmassisisaldusega paberist raamatud kolla
seka.f1, 18, 23/

On kasutatud ka liikuvat kuuma Õhku (niiskus alla 4o,;, 
temperatuur 13o•c) Fon�ran'i aparaadis. 118, 23/

:rüüsikalistest raamatute desinfitseerimise võimalustest 
uuritakse tänapäeval.mitmesuguseid kiirgusi, kÕrgaagedus
voolu, ultrahe�i ju. 

K õ r g s a g e d u  s v o o l u peetakse raamatute de
sinfitseerimisel perspektiivseks voimaluseks. Meetod on lä
bi töötatud NSVL TA dokumentide konserveerimise ja restau

, reerimise laboratooriumis •ja vastav seade asub TA Raamatu
kogus Leningradis.126, 27, 281

KÕrgsagedusvoolugc. saavutatakse ma'Derjali sÜgav ja Üht
lane läbisoojendamine, kusjuures hallitusseened aurevad 
+9()•c juures 5 minutiga. Kogu tÕÕtsÜldtel koos eelsoojenduse
ga kestab 20-25 min., Ühekorraga saab desinfitseerida O,Olf.-
0,05 m� ehk 4000-10000 lehte (olenevalt formaadist). KÕrg
aagedusvoolu eelisteks on tÕÖtlem�se kiirus, paberi· suurem
läbitavus, voimalus.tÕÕdelda niiskusele ja kemikaalidele
tundlikke materjale. Desinfitseerimine peaaegu ei mõjusta pa-
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beri mehaanilisi omadusi ja teksti kontrastsus✓.29,30,31,32/
Ometi pole kÕrgsagedusvoolu meetod kuigi laialt levinud. 

Ka u l t r a h e l 1 s e a d e võimaldab raamatuid 

hallitusseentest kiiresti puhastadae tlht niisugust kats�ta
takse praegu TA Raamatukogus_ Leningradis. 

U l t r a  v i o l e t t k i i r  t e maksimaalne mikro
organisme surmava toime tsoon on uurimuste kohaselt ea 
2650 mn/7,33/, kusjuures moned uurimused näitavad, et kiired
lainepikkusega 2537 nm raamatute desinfitseerimiseks ei so
bi.121_Kudedele nimetatud kiired ei moju oma väikese läbi
tungimisvõime tõttu. 

Ultraviolettkiirtega on saadud häid tulemusi V.I.Lenini 
nim. NSVL Riiklikus Raamatukogus ruumide Õhu puhastamisel, 
kus 30 min. kiiritamise järel hävis 70-8� hallituste eo-
seid.134, 35/ .

Spetsiaalsed lambid raamatuhoidlate kiiritamiseks val
mistatakse uvioolklaasist, mis laseb läbi bioloogiliselt 
aktiivsemaid kiiri. tlksikuid varjestamata lampe (näit. 
EY"B -15 ja IiYB -30) ei saa raamatukogus kasutada, sest kiir
gus kahjustab paberi t. Portatii vaed lambid on kasulik aseta
da avasse või torusse, mille kaudu Õhk tuleb raamatuhoidlasse. 
Lakke asetatud lampide alla pannakse alumiiniumist kaitse
ekraan. 

Bakteritsiidsete lampidega tõõt_amisel peab kasutama 
kaitseprille, ekraanita lampe inimeste juuresoleku.l kasutada

ei tohi. 
Ungari Teaduste Akadeemia raamatukogus kasutatuse hoid

late Õhu puhastamiseks ka infrapunase valguse lampe.114/
Ga m m a  k i i r  t e kasutamise võimalusi uuritakse 

laialt nii NSV Liidus kui ka välismaal, kuid nende mõju mik
roorgan.ismidele ja praktilise kasutamise võimalused ootavad 
veel lÕplikku selgitamist.12/

On uuritud mõningate seeneliikide tundlikkust gammakiir
te suhtes ja saavutatud nende seente täielik hävitamine ra
dioaktiivse isotoob1.Co60 abil doosides 650000 röntgeni fÜÜ
sikalist ekvivalenti. Väliselt paber ei muutunud, kÜll aga 
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tõmbekindlus.l:36/·võib aga oletada, et gammakiired kahjus
tavad nii paberit kui ka nahka (tselluloosi molekulid de
strukteeruvad, taimparknaha pea11sp1nd lÕheneb)./2/

c�_li,n�ibiootikumid. 

otsingud mikroorganismide hävitamise YÖimaluste avar
damiseks raamatukogudes on viimastel aastatel suunanud tä
helepanu antibiootikumidele. Nende tugev bakteritsiidne ja 
:fungitsiidne toime, samuti vähene mürgisus ennustavad prob
leemile laiemat perspektiivi. Senised katseandmed (il:fonso 
Gallo nim. Raamatupatoloogia Instituudis Roomas, Riiklikus 
Matenadaranis Armeenias) lubavad aktiivsemaks pidada grise

miini, streptomütsiini, terramütsiini, nüstatiini ja gri
seofulviini.12 • 221 

• 

Oigel viisil hallitusseente vastu võitlemiseks ja in
fektsiooni vältimiseks on vaja tundma Õppida nende elutege
vust, noudeid väliskeskkonna tingimuste suhtes ja kohane
misvõimet. Raamatute desinfitseerimine on efektiivne ainult 
siis; kui hoidlates on uus nakatumine välditud. Vanades 
hoidlates ja nakkusohu naabruses mei1 laiemalt kasutatavad 
keem�lised vahendid tagavad resultaadi kuni temperatuuri ja 
suhtelise Õhuniiskuse uue kõikumiseni või niiskuse Üldise 
suurenemiseni hoidlas. 

Eris.laste uurimistööde laienemine ja tehnika areng või
maldavad perspektiivis arvestada ka probleemi lÕplikku la
hendust. 

26 



KASUTATUD KIRJANDUS 

I. G.Ewald. Mikroorganismen als Schädlinge 1n Bil;>- ·
liotbeken. - Bibliothek und Wi�senscha.tt. 
Bd.;. Wiesbaden,1966, s.13-112. 

2. t.ranBo. BopD6a e wmpoopraHH8UaD B 6H6RHOTeKax H
aanacuuax apXHBa. - Coo6�eBHH /Bcecoma. 
U8HTp. Bay�.-HCC�e�. Ba6opaTOpHH no KOHC8pBa
qmu H pecTaBpaqwu uyselma: xyio�ecTBeHHhtX neH
HOCTel/, -npu.3, BHll.2, !966, C.86-138. 

3. F.Flieder. Action de six composea fongicides ou in
secticides eur la resistance pn7sieo-chimique 
des papiera. Reunion du comite de l'icom pour 
les laboratoires de musees et du sou-comite de 
l'icom pour le traitement des peintures. �n:1.n
grad-Moscou 16-Z3 Septembre 1963. Paris, 1963• 

4. V .Lasting. Elav niit. Tln., 1958.
s. MaTepaaJIH, H3 KOTOPHX c�e�aHa KHHra K npnmm HX

paspymeHHH. - rarweua a pecTaBp�u 6H6RHOTeq
ma: �OH�OB. u.,I964, c.5-26. 

6. D.Il.HDKma. CHCTeMaTH�eCRH� o6aop rpB60B, 06KTallDlBX
Ha õyMare, KHHrax H B 6yMa.XHoä uacce. - :SOTa
HHqecKd zypaan, T.46, � I, I96I, c.70-79. 

?. R.A.Ee�HKOBa. Il.necHeBHe rpu6H Ha KHHrax H KepH 
6opD6H e HIDIH. - C6opHmt waTepuanoB no coxpaH
HOCTH KHHXHWC WOH'AOB, BHn.3, I958, e I34-I89. 

8. r.�.TTeTpOBa H D.Il.Hmma. IloBpe-.;B;eHHff KRIii' inmpoopra-
HB3M8JIH H HaceKOMHMH. - CoxpaHHOCT» KHHEHWC 
(pOfmOB. �3�.3-e. M •. ,1960, c.I7-3I. 

9. �.Il.HDKma. MmtpOCKOllffqeCKOe usyqeuHe õy»arI, llHI'U8H
THpOBaHHO� rpHÕOM Gymnoascus aetosus. - Mrmpo
ÕHORor�H, T.29, BHIT.I, I960, c.I33-I36. 

27 



IO. D.Il.Hmma. �aHeHeH�H XH)(Htl8CKHX_H MeXaHHqecKHX CBOIC!B 
6yxarH npn ee nopazeHHä rpHÕOM Gymnoascus seto-
�- - Mmpo6HonorHH, T.29, BHn.2, I960, 
c.276-280.

II. A.Il.IleTpoBa-3aBropo)UlaH u n.apacToB. Onpe�eneHne aapa
aeHHOCTB õyuarH IIJI8CH8BWIK rpHÕaMB npH IlOMO�H JID
umecneHnHK. - HaB. AH CCCP. CepHH 6won.,I959, 
N! 3, c.403-4!!. 

I2. H. J.Plenderlei1;h. The conservat.ion of antiquities 
and works of art. London,1956. 

I3. S.A.3aeyJrneBa. 0 lpJIOpe IIJl8CH8BHX rpHÕOB Ha 6yuare. -
Bonpocs ROHcepBannw H pecTaBpailHH 6YJ1arH w nep
raueua. M.-B.,!962, c.60-64. 

14. c.csapodi. Conservation of the manuscript and old
book collections at. the library of the Hungarian 
Acadeipy of Sciences. Methods and results (1949-
1964). Budapest,1965. (Publicationes Bibliothe
cae Scientiarum Hungaricae. 44.) 

IS. B.H.CMHPHOBa. K BOnpocy O MHICPO�Jiope rrepraMeHa. -
Borrpocu KOHCepBanHH H pecTaBpaIUfH. 6yMa.rH H nep
raMeHa. M.-H.,I962, c.49-60. 

16. �.K.EeJiaH. neäCTBHe H8KOTOpLIX aHTHCellTHKOB Ha 6yga
ry. - C6opHHK MaTepHaJIOB no coxpaHHOCTH KHHEHHX 
�OH�OB, BHrr.3, 1958, c.79-82. 

17. c.r.Pe6aKOBa.f.>-Ha�TOJ1 B 6op»6e e llJ18CH8BblMH rpuõa
MH, nopaxa�miH paanwqHHä KJiei Ha 6yvare H Kap
ToHe. - Mmtpo6HOJIOrHH, T.24, B�n.5, 1955, 
c.608-6IO.

18. H.Helwig. BÜcher mit Schimmelpilzbefall. Deeinfek
tions- und KonservierungsmÖglichkeiten. - Das 
Papier, Bd.7, 1953, s.235-239. 

I9. D.IT.Hmma. neaHHWeKUHH KHHrH B KaMepax. � �eaHH�eKUHH 
H pecTaBpaUHff 6H6HHOTeqmrx MaTepKaJIOB. ].,1959, 
c.5-27.

28 



20. A.A.Cy660!HH. neami�eKUHH KHHr B napo�opuanmHOBHX Ka

Mepax. - Tpy,nu UeHTp. Hayq.-uccne�. �eae�. 

HH-Ta, BHn.9, 1956, c.I46-I54. 

21. TeopHH H npaxT.mca no COXpaHHOCTH KHJ,fi'H B 6H6HHOTeRe.

C6opHHR MaTepH8.JIOB O!Äexa rHrHeim H peC!8BP8.IllK 

ltHHr. JI.,1966. 

22. 3.X3KaJIHB. Mmtpo�Hopa KHHZHOro �OH�a MaT8BBJtap8.Ha
Ap»HHcxoä CCP. - Ma�epHB.Jibl nepBoro SaitaBKaacxoro 
COBB�amtfi, IlOCBH�8HHOI COC!OftBBD K nepCD8K!HB&II 
usyqeHHfl IIHKOHOrHlleCKOI �nops. EpeBaH,!958,
c.44-51.

23. E.Mischel. ttber die Desinfektion von Schimmelpilzen·
au:f BÜchern. Jena, 194?. 

24. B.M.KatUCOBCltd, C.Il.KOKaJJ;OBCKHI u r.M.MeepcoH. ieao

�eKqHomrae KaMepH. KHeB,1966. 
25. J.Russ. Ethylene oxide and etbylene dichloridae two

new fumigants. - Industrial and Engineering Che

mistry, 1930, N.22. pp.844-84?. 

26. Bl:iCOKO�aCTOTHaH ycTaHOBKa ��H o6eaaapamtBaHlffl a cymca

KHKI' H �OKYJ(8HTOB. /KpaTKM HHCTpyit�HH/. R.,!960. 
(AH CCCP. Jia6opaTOpHH KOHCepBanHH H peCT8.l3P8.IUDI 
�OKYM8HTOB.)

27. A.B.�OHCKO«, C.M.KynffillOB H ID.Il.Hmma. �eSHB�eKUHH KBHI'
B aneRTpouarHHTHOM BHCOROqacTOTHOK rrone. - iesHB

�eKUHH H pecTaBpanHR 6HÕRHOTeqmnc MaTepHaJIOB. 

JI.,!959, c.28-34. 
28. 3.A.3arynHeBa. K BOnpocy O �eTMDHOK Ä8ÖCTBHH TOKOB

BHCOKOÖ qaCTOfil H8 ueRRRlJI030paspymaDitH8 nHecae� 
BHe rpH6H. - HOBHe MeTO)Vl pecTaBpanHH H KOHC8pBa
�HH �OKYJ(eHTOB H KHHr. M.-].,1960, c.30-32. 

29. 3.A.3arynHeBa. �HCTPYKnHH no cymKe H o6esaapaDBaBHD
KHHr H �OKyMeHTOB TOKaJIH BHCOKOff qacTom. - Bon
pOCH KOHCepBaUHH H pecTaBp8UHH 6yuarH H nepr8.lle
Ha. M.-E.,1962, c.77-81. 

29 



30. A.IT.IleTpOBa-3aBropo�HHH m T.A.IlpaBHJIOBa. 06eaaapaoBa

HHe 'KmiF w �ORyYeHTHliX KaTepHaJIOB B sneKTpouarHB!'

HOM none TOKOB BHCOKOI qacTOTH. - HOBH8 M8TO;znl 

pecTaBpa�HH M KOHCepBaUHD �OKyY0HTOB H KHHr. 

M.-JI.,I960, c.25-29. 
31. A.Il.IleTpOBa-38.BrOpO:ztHHH w 3.A.3arynHeBa. JleäcTBHe

8JI8K!pOMarHUTHOro IlOBH TOKOB BHCOKOI qac�OTH ua 

nnecueBHe rpmõa paapymalllltBe 6Y14ary. - HoBHe ueTo
� pecTaBpallHH H KOHCepB�HH ,1tOKYJ48HTOB H ItBKr. 

M.-R.,1960, c.5-I2. 
32. T.A.IIpaBHJIOBa, H.H.ConequHK H r .-H.Xo:ztapeoBa. JleäcTBHe

SJI8KTpouarHHTHOro llOJIH TOKOB BHCOKOA qacTOTH Ha 

õyuary. - HOBHe M8TO)UI pecTaBpaIUfK B KOHC8PBB.IUfH 

,1tOKYlf8HTOB H KBID'. M.-R.,1960, C.13-24. 

33. D.Il.Hmtma. JleäCTBHe 68.KTepmtH:ztHOro o6.nyqeHHH Ha cnops

rpm60B. - MHKp06H0JI0rWI, T.22, BHn.6, !953, 

c.678-681.

34. K.K.Benaa. 0 A81CTBHH KOpOTKOBORHOBOro ynTpawHOJie!O

BOro HSJIYqeHHff 6mtTep�ll,1UIHX nmm Ha 6yuary. -

C6opHHK MaTepHaJIOB no coxpB.BHOCTH KHHDHX �OBlOB, 

BHn.3, I958, c.8?-95. 

35. H.K.BenaH. ·neaHH�eKnHH BOSJtYXB. 6aKT8PWlllltHID.UI H8JIIl8JIH.

- BH6HHOT8K8PD, !957, t I2, c.56-57.
36. lsA.BeB1llCOB8. I'awtaH8JIYll8HH8 KaK cpe�CTBO ÄeaHll{peK�HH

KHHI' OT cnop llJI8CH6BHX rpH60B. - Mmcpo6wonorHH, 
T.29, BHn.S, !960, c.?62-765.



PABER, SELLE WITSI KONSERVEERIMISEST JA 

RESTAUREERIMISEST 

A.Espenberg

Enne paberi leiutamist kasutati kirjutaJliseks mitmeeu
SUSeid teisi materjale/1, 21, nagu kivi, siis savi- ja vaha
tahvlid , puu, puukoor, palmilehed ni� metall. 

Vanal ajal kujunes levinumaks Hiiluse deltal kasvavast 
papÜÜruse pilliroost (Cyperus papyrus) valmistatud kirjutus-
materjal, mille tootmi;e't�hnika oli egiptlastel välja are
nenud juba 4000 a. tagasi. Papüüruse valmistamiseks ld.hista
ti taim pikuti. Saadud ribad asetati Üksteisele risti ja pi
kuti ning pressiti tihedalt kokku, kusjuures liimiks oli 
taime enese mahl. JU.rjutada sai papüürusele ainult Ühele 
poolele, pikikiudu. 

V saj. e.m.a. tekkis papüürusele võistleja pärgamendi 
näol.• 

P:lkkamÕÕda hakkas pärgamenti välja tõrjuma paber.111 213/
Paberi sünnimaa on Hiina, kus enne paberit k�utati kirju� 
tusmaterjalina bambustahvleid ja siidi (dzi). Pabert leiu
tajaks arvatakse hiina Ülikut Tsai Lun'i:�kes 105.ao m.a.�. 
kujundas välja paberi valllistamise tehnoloogilised alused, 
mis on säilinud käesoleva ajani. Tsai Lun valmistas paberit 
mooruapuust ja teistest kohalikest taimedest. Peale taimed� 
koore tarvitasid hiinlased paberi valmistamisel juba 
II saj. m.a.j. kaltse. 

Koreas hakati paberit valmistama III saj., Jaapanis 
VII saj • .Araablastele sai paberi valmistaipine tuntuks 

•Vt.käesolev kogumik, lk.?6-?8.



VIII sa;J. vangistatud hiinlaste kaudu. Araablased tõid 
XII sa.j. paberi Hispaaniasse, kust see levis Itaaliasse, 
Prantsus:maale ja Saksamaale. Venemaal kuuluvad esimesed pa
beri valmistamise katsetused aastatesse 1564-15?6. 

Eestis kas·utati trÜkkimiseks esialgu välismaalt toodud 
paberit. Esimesena sai paberi valmist8Jlliseks loa 1632.a. 
Meltsi veski Tartws 12{ kuid selle toodangu kasutamise kob
ta puuduvad andmed. Seetottu peetakse esimeseks paberival
mistajaks Eestis 1664.a. rajatud !allinna paberiveskit.14/ 
rargnes 1736.a. Räpina paberiveski /5{ mis valmistas kalt
sudest eaialp trüki- ja lihta8Jll8.id kirjutuspaberi sorte 
ning pappi, hiljem isegi rahapaberit. 

Kei XVIII saj. lõpuni valmistati paberit käsitsi /3,6{ 
•1s oli aega nõudev ja raske. Kaltsud lasti niisutatult hun
nikus määnduda, kiudained peenestati kivist uhmris. Pätis 
veega tugevasti lahjendatud paberima.sa amllutati puuraamile 
pingutatud sõelale, kust nõrgus suurem osa vett ära. sõela 
raputati, kuni mass jaotus Ühtlaselt ja kiud omavahel poilau
sid. sõelal tekkinud paberileht asetati niiskele vildile. 
Uksteisest viltidega eraldatult asetati poognad pressi alla. 
Seal suruti Ülearune vesi valja Ja kuivatati seejärel ohu 
käes. Vajalik pindliimistus anti paberile pärast kuivamist 
pintsliga. 

Vesimärgiga/?/ paberi val.JD.istaaiseks punuti sõelale 
voi suruti sinna templiga muster või joonis. Kumeratesse 
kohtadesse jäi Õhea kiht massi ja paberipoognal tekkis ku
jund, mis on nähtav paberit vastu valgust hoides. Esillea
telts teadaolevateks vesimärkideks olid härja- ja narripea. 

Paberi vajaduse kasvamisel hakati otsima rohkem. levi
nud tooraineid./G, B/ Ka tingis seda paberilila.sina leiutamine
aastal 1799 prantslase Louis Robert'i poolt. Peale lina-, 
puuvilla- -ja kanepikiu hakati kasutua puittselluloosi ja 
puitmassi, Õlgtselluloosi ja Õlgmassi. 

XIX saj. II poolel saadi paberi valmistamiseks vajalik
ku tselluloosi peamiselt puidust, milles on aga ainult 5a;g 
-f•elluloosi, kuid 20-'°" ligniini. Ligniini sisaldav �aber
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valguse toimel koltub, kaotab mehaanilise tugevuse ja muu
tub rabedaks. Nii ongi enamiku tänapäeva paberite lÜhiaja
lise säilivuse põhjusteks paberi keemiline koostis ja val

mistamise tehnoloogia. 
Vastupidavam ja tugevam on kaltsupaber, milles lignii

ni esineb väh_esel määral (puuvillakiududes ligniini pole, 
linakiududes on 2-3% ja kanepikiududes 8-15%). 

Paberi valmistamiseks kasutatavad materjalid on orgaa
nilise päritoluga. Pikemaajalisel säilitamisel toimub nen
d�ga mitmeid keemilisi, _,a ka mehaanilisi muutusi, mida
nimetatakse vananemiseks. 9/ 

Paberi vananemisel on olulisteks teguriteks hoiutin-. 
gimused.• Hajutamata valguses koltub paber väga kiiresti. 
Liiga kuivas ohus kaotavad raamatulehed suure koguse niis
kusest, mis vähendab paberi elastsust ja vastupidavust. 
Suuremas niiskuses tselluloosikiud paberis paisuvad ja 
laienevad, seda peamiselt ristsuu.naa -kuni 30% (pikisuu
nas kuni 1%), ja raamatuleht deformeerub, muutub laineli
seks. Liigne. niiskus vähendab ka paberi tugevust ja soodus
tab hallituse tekkimist. Õhuniisku.s mõjub samuti raamatu
lehtede liimistusele: väga kuivas Õhus muutub liiming hap
raks ja rabedaks, suure niiskuse puhul liimaine porsub, 
eriti tänapäeva paberid kleepuvad Üksteise kÜlge, arenevad 
hallitusseened ja raamat võib hävineda. Peale liimainete 
mängivad kokkukleepumisel suurt osa paberis ka täiteained, 
pigmendid ja trÜkivärv, eriti kriitpaberi puhu1.•• 

Keemilisi kahjustusi võib tekkida ka hapete söövitusel 
jms. toimel. 

Säilitamistingimustest tulenevad paberis ka bioloogili
sed kahjustused,.mida pohjustavad hallitusseened ja putukad 
(fotod 12,14,10). Mehaanilised kahjustused tekivad murdumi
sel, hÕÕrdumisel, raamatu hooletul lehitsemisel, .lehtede
väljatombamisel, katkirebimisel jne. (fotod ?,8). 

•Vt.käesolev kogumik, lk.111-114.
••Vt.käesolev kogumik, lk.55.
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Aegade jooksul paberis ja raamatutes tekkinud kahjus
tu.si on võimalik parandada konserveerimise ja restaureeri
mise teel. Seejuures kasutatakse paberi tugevdamiseks mit
mesuguseid kattematerjale. 

KÕige vanemad kirjeldused konserveerimis- ja restau
reerimistÕÕdest 1101 pärinevad XIX sajandist P.rantsusmaalt,
kus. osutati tähelepanu eriti g�avüüride, piltide, joonis
tuste ja haruld�e' raamatute restaureerimisele. Seal kasu
tati trÜkiste katmisel Õhukest siidi - crepe Une, mis tind
lu.st� dokumendi tugevuse ja säilitas t�ti loetavuse • 
.Ameerikas ja Inglismaal kasutati selleks siidmarlit (silk 
gause). Peaaegu kogu maailmas kasutasid restauraatorid ka 
siidp.aberit, mida valmistati Jaapanis {japaneae tiaaue). 

MÕÕdunud sajandi lÕpul _osutati ka S�samaal suurt tä

helepanu paberi kindlustamiseks sobiva aine otsimisele. 
1902.,-190�.a. tehti juba esimesi uudseid katsetusi ning 
alates 1907.a. hakati.seal pehastunud paberi tugevdamiseks 

kasutama tsapoonlakke. Berliinis valmistatud tsapoonlakk 
(.Archiv Zapon) koosn�s kolloksiliinist, amÜÜls:tsetaadist, 
vähesest Õlist ja kampolist, millele lisati Üks kergesti 
lenduv naftafraktsioon. Segu kanti dokumendile pintsli või 
pihustiga, lahustajad aurustusid ja paberile jäi väga Õhu
ke kile.• Lakkide valik edaspidi mitmekesistus (kopaal, 
sellak, kamaubavaha jne.), kuid lopuks osutusid need vas
tuvoet8Dl&tuks: kopaal muutis paberi rabedaks ja kahjustas 
kiude, -sellak aja jooksul tumenes, tegi paberi murduvaks .
ja oli raskesti eemaldatav. 

Teapoonlakkide ajastule järgnes pehastunud lehtede ki
leatamine tselluloid.kilega, mida nimetatakse lamineerimi- · 
seks.1111 See võeti laiemalt tarvitusele aastal 1936. Kile
dest osutus parimaks atsetaattselluloid.kile, mis on hiisti 
läbipaistev ja atsetooniga kergesti eemaldatav. Nitro� ja 

• Tsapoonlakke kasutati 1950. aastatel ka TRff Teadus
likus Raamatu.kogus. 



regenereeruv tselluloos (tsellofaan) osutusid restaureerimi
sel samuti kÕlbmatuks: nitrotsellulooskile on tuleohtl!k ja 
koltub lämmastikoksiidi tõttu, tsellofaan tõmbub kipra. 

Lamineerimise tehnoloogia seisnes järgmises: atsetaat
tselluloidi ohuke leheke kuumutati plastilise olekuni ning 
pressiti paberi pooridesse nii, et mõlemad pärast jahtumist 
moodustasid terviku. Lehedr mis kaeti mõlemapoolselt kilega, 
muutusid tunduvalt vastupidavamaks paberi vaenlaste suhtes, 
nagu mikroorganismid, putukad, närilised ja ultraviolettkii
red. Lamineerimise ebameeldivaks kÜljeks oli aga paberi kaa
lu suurenemine. Näi.teks 1 m2 keskmine kaal atsetaattsellu
loidikilega (25,4t,,tm) katmisel oli 29,4 g, sama jaapani sif.
diga (42,5,µm) ligikaudu 9,6 g. Seega sobis lamineerimine 
pigem harva kasutatavatele dokumentidele (näit. arhiivmater
jalid) kui raamatutele. 

NSVL Teaduste Akadeemia dokumentide.restaureerimise ja 
konserveerimise laboratooriumis hakati 1956.a. lamineerimi
sel kasutama ohukest polÜetÜleenkilet.1121 Viimane on keemi
liselt neutraalne ja niiskuskindel. PolÜetÜleenkilet. saab 
restaureeritud .materjalilt eemaldada soojendatud bensooli 
või toluooliga. 

Tänapäeval kasutatakse konserveerimisel ja restaureeri
mistÕÕdel ka mitmesuguseid paberisorte. Kattematerjalina ka
sutatav paber peab lisaks läbipaistvusele säilitama raamatu
lehe elastsuse ja tugevuse, olles ise seejuures võimalikult 
ohuke. 

Aastaid on pehastunud lehti kaetud k o n  d e  n s a a -
t o r p a b e r i g a  (kreem ja kollakaspruun).111,1 3/ Kon
densaatorpaber on paberisortidest kÕige Õhem ja väga hea lä
bipaistvusega. Sell�ga restaureeritud lehtede välisilme on 
kaunis, kuid leht on muutunud jäigemaks ja võib pikaajalisel 
säilitamisel murduda. Eriti sobimatu on kondensaatorpaber 
ajalehtede konserveerimisel. 

Kondensaatorpaberi puudumisel kasutatakse m a. 1 s i  -
Pa b e r i  t ,  kuid.selle iäbipaistvus on väiksem. 

RestaureerimistÕÕdes on tähtsal kohal p i k a k i u  -
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l i n e P a b. e r (Miu:aJieHTHB.ii Õy'Mara ) 110, 14� mida
NSV Liidus kasui;atakse 1950. aastatest alates.

Pikakiulist paberit valmistatakse erineva paksusega. 
Selle paberi pind on liimistatud kartulitärklise voi polÜ
vinÜÜlalkoholiga, mille abil saavutatakse kiudude suurem 
siduvus ja :tugevus. Paber on Õhuke, pehme ja elastne. Eriti 
tugev on pikakiuline paber pikikiudu. Sellega restaureeri
tud raamatulehed säilivad kaua ega deformeeru. Pikakiulise 
paberi puuduseks on ebaÜhtlane läbipaistvus, mis on tingi
tud tema nn. pilvisusest. 

Viimasel ajal valmistatakse pikakiulist paberit ekspe
rimentaalkorras ka vÕrdtÕmbelisena.1131 Selle paberi kokku
tombuvus niisutamisel on nii piki- kui ka ristsuunas võrdne. 
Ta on väiksema "pilvisusega" ja selle materjaliga restauree
ritud lehtede deformatsioon on minimaalne. Liimi mõjul suu
reneb antud juhul ka kattematerjali läbipaistvus. 

Abimaterjalina kasutatakse restaureerimistöös parafiin
paberit 113� mille pH on ligikaudu?. Selle abil välditakse
liimiste restaureeritud voi konserveeritud lehtede kokku
kleepumist pressimisel. 

Jiii konserveerimisel kui ka restaureerimisel kasutatak
se mitmesuguseid liime, mis ei tohi aga kahjustada paberit. 
Seetottu on lubamatu kasutada silikaatliime, mis kivistu
nult·pole enam lahustuvad, pealegi muudavad nad aegade jook
sul paberi kollaseks. Restaureerimisel kasutatakse enamasti 
n i s u  j a h  u k l ii s t r  i t , mille valmistamisel li
satakse plastifikaatoriks glütseriini ja antiseptikuks for
maliini või tümooli. 

V.I.Lenini nim. NSVL Riiklikus Raamatukogus kasutatakse
kliistri valmistamisel järgmist retsepti:/15/

nisujahu 40 g 
destilleeritud vett 750 ml 
glütseriini 
40%-list formaliini 

10 ml 
4 ml 



Leningradis Riikliku Ermitaazi graafika restaureerimise 
tÕÕkojas, kus restaureeritakse ka käsikirjalisi materjale, 
soovitatakse järgmist retsepti:• 

nisujahu 50 g 
destilleeritud vett 450 ml 
glütseriini 5 ml 
1°"-list tümooli etÜÜlalkoholi lahust 6 ml 

Sobiv kliister valita.1'se vastavalt paberi paksusele, 
struktuurile jne. Kliistri viskoossus reguleeritakse destil
leeritud vee hulgaga • .  

Kliistri keetmiseks tarvisminevad nõud pestakse hooli
kalt ja puhastatakse_etÜÜlalkoholiga. Läbi sõela nr.0,5 sõe
lutud ja termostaadis kuivatatud (temperatuuril +?0°C 
1,5 tundi) jahu kallatakse emailitud nõusse, lisatakse kÜlm 
destilleeritud vesi ja segatakse. Segu omakorda lastakse lä
bi sõela nr.1 ja asetatakse vesivanni keemü, kusjuures teda 
kogu aeg segatakse. Segu soojendatakse kuni 80°C ja keede
takse sellel temperatuuril 25-30 minutit. Keedetud kliister 
lastakse läbi sõela nr.1 või marli, valatakse portselankaus
si ja klopitakse vahustajaga. Pärast jahtumist lisatakse 
vastav hulk glütseriini ja tümooli etÜÜlalkoholi lahust või 
formaliini, klopitakse uuesti ja suletakse kaanega. Vajalik 
osa kliistrist voetakse väiksemasse nõusse, Ülejäänu aseta
takse kÜlma kohta. Säilib koige rohkem 3_;-4 päevae 

Restaureerimisel soovitatakse kasutada ka m e t u u l -
t s e l l u l O O s i (MU ).1131 161 See on lohnata, mait'.'" 

seta pulber, kuid võib esiMda ka kiulisena. Hallitanud pa
beri restaureerimiseks kasutatakse 4%-list lahust, samuti 
ka Õhukeste paberitega katmisel (kondensaator- ja pikakiuli
ne paber). Raamatulehtede liimistamiseks kasutatakse 2...Lf.%
list metÜÜltselluloosi lahust. TRU Teaduslikus Raamatukogus 
kasutatakse metÜÜltselluloosi lehtede liimistamiseks ja 
kaartide restaureerimisel ning konserveerimisel • 

•••. • Riikliku Ermi taazi graafika restaureerimise tÖÖkoja 
toojuhend. /Käsik./ 
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Nii konserveerimisele kui ka restaureerimisele eelneb 
paberi voi raamatu desinfitseerimine• ja mehaaniline puhas
tamine voi pesemine.•• Samuti fotografeeritakse need raama
tu lehed, mis on suurte kahjustustega. Kui restaureerimise
le kuulub kogu raamat, võetakse kÕide lahti. 

Mehaaniliseks puhastamiseks on vajalikud pehme valge 
kantseleikumm, silmaskalpell ja pehme hari • 

.Puhastamisel asetatakse määrdunud leht papile või tuge
vale paberile. Lehte Ühe käega toetades kustutatakse mustus 
kummi abil väikeste osade kaupa esialgu lehe tekstita väl
jadelt, hiljem tekstilt. Pehastunud lehti puhastatakse kum
mipuruga, mida hÕÕrutakse määrdunud lehele ettevaatlikult 
ringlevate liigutustega. Puhastamise järel pÜhitakse �ehalt 
pehme harjaga kummipuru ja tolm. Paberipinnal olevad saas
tamoodustised (kärbsemustus, vahaplekid jt.) eemaldatakse 
eelnevalt skalpelliga. Skalpelliga puhastamist alustatakse 
moodustise keskelt suunaga äärte poole. 

Kui mehaanilisest puhastamisest ei piisa, tuleb lehti 
pesta. Lahtivõetud. lehepoognad asetatakse Ükshaaval polÜ
etÜleenkile peal vanni sooja vette ja hoitakse seal kuni 
30 min., seejärel vahetatakse vett olenevalt lehtede ·kah
justustest ja vajadusest. Määrdunud lehti pestakse glütse
riini sisaldava destilleeritud veega (20:100). Viimane pe
semine toimub alati destilleeritud veega. Lehed kuivatatak
se pressi all ja eraldatakse restaureerimisele kuuluvad. 

Värvilised templijäljendid ja ebapüsivate tintidega 
kirjutised kinnistatakse enne paberi niisutamist kaitsva 
kilega.••• 

• Vt. käesolev kogumik, lk.16-26.
•• Riikliku Ermitaaii graafika restaureerimise tÖÖkoja

tÕÕjuhend. /Käsik./ 
••• Vt. käesolev kogumik, lk.69-?1. 
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Restaureerimist vajavad eelkõige sageli kasutatud raa
matud, millel esineb järgmisi pÕhilisi defekte: murdunud 
ja keerdunud lehenurgad, eraldunud lehed või poognad ja re-
bendid./15,1?,18/

K e e r d u n u d l e h e  n u r g  a d  niisutatakse 
kergelt märja tampooniga ja pannakse pressi alla filterpa
berite ning pappide vahele. Vajaduse korral neid tugevda
takse liimistamise teel või kondensaatorpaberiga. 

Raamatust e r a  l d u n u d l e h t i  kleebitakse 
raamatusse järgmiselt: võetakse kitBas kokkumurtud paberi-
riba (sarnane raamatulehtede paberiga) ja kinnitatakse 
selle Üks pool lahtisele lehele, teine aga kõrvaloleva le
he kÜlge • 

R e b e  n d i t e puhul liimitakse neile pikakiuli
sest, kondensaator- või maisipaberist rebitud riba. Sel
leks asetatakse raamatuleht polÜetÜleenkilele ja koos sel
lega alt valgustatud lauale. Rebendite servad .niisutatakse 
destilleeritud veega, kaetakse kliistriga ja Ühendatakse 
nii, et nende vahele ei jääks vahet ja et Üks äär ei ka
taks teist. TÖÖ tehakse silmaskalpelli ja hambasiluri abil. 
Kondensaator- või pikakiulise paberi riba-kiusuund peab 
olema risti restaureeritava lehe rebendiga. Kui rebendid on 
lehe tekstita väljadel, lilmitakse kattepaber kogu äärele, 
lehe vasakule kÜljele.

Suurte ja sügavate f i g u u r s e t e r e  b e n -
d i t e g a 119/ tekstil või tÜk:kideks rebitud lehe puhul
võetakse tarvitusele nn. ajutised kinnitusribad, sest re
bendite servade ja fragmentide Ühendamisel peavad read täp-· 
selt Ühtima. Selleks liimitakse enne restaureerimist alt 
Valgustatud laual lehe Ühele poolele paralleelselt Õhukesed
Paberiribad Üksteisest 2-3 cm kaugusele (väikeste fragmen� 
tide puhul isegi 1-2 cm kaugusele). Sellise moodusega kin
nitatakse fragmendid või rebendid restaureerimiseks ja leht
pÕÕratakse ümber. Lehe pealmisele pinnale liimitakse reben
ditele katteribad, fragmentide restaureerimisel kaetakse 
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aga kogu lehe pind kattepaberiga. Leht pööratakse ja eemal
datakse kinnitusribad (kui need on ära kuivanud, niisuta
takse destilleeritud veega) • .fargnevalt kaetakse ka montee
ritava lehe teine kÜlg kattepaberiga. 

Kirjeldatud votteid kasutatakse ainult sel juhul, kui 
paber on mehaaniliselt vigastatud, aga mitte pehastunud ega 
kodunenud. t:lksikuid rebendeid on võimal ik kinnitada ka kÕi
detud raamatus, kasutades liikuvat alt valgustatud lauakest 
(joon. 1 ). Seda on kerge asetada raamatulehtede vahele ja 
suuremate pindade puhul saab seda liigutada Ühest lehe 
äärest teise. 

Joon. 1 . 

Restaureerimisel on sageli vajalikuks võtteks lehe 
p u u d u  v a o s a  tä i di s t a m i  n e paikamise

te,ei/15, 17/ Seejuures tuleb jälgida: 1) et paiga paber·
oleks omadustelt võimalikult lähedane restaureeritava lehe 
paberile; 2) et kiudude suund molemal paberil Ühtiks. (l'äna
päeva raamatute, ajalehtede ja teiste materjalide paber 
võetakse peamiselt pikisuunas, sest pikisuunas on paber 
vastupidavam.) 
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Kiu suuna määramiseks niisutatakse restaureeritava l�
he Ülemist ja külgmist äärt. Ristsuunas muutub niiQ:e paber 
laineliseks, pikisuunas pole deformeerumist märgata. Täite
lehe (paiga) kiusuuna määramiseks lÕigatakse paberist ketas 
ja asetatakse veepinnale. Paberi märgumisel tekib kumerus, 
mille telg näitab kiudude suunda. Ka võib kuiva paberit re
bida kahes erinevas suunas: pikisuunas on rebitud äär pea

aegu alati sirge, ristsuunas aga sakiline ja ebatasane.
(Vii�ane võte sobib ainult.Jll8.sinpaberile p mitte pÜt;ipabe
rile.) 

Paikamisel silutakse augu rebenenud äär niiske tampo�
niga (niisutamiseks kasutatakse ainult destilleeritud vett) 
ja hambasiluriga ning kaetakse kliistriga kuni 0,5 cm laiu
selt. Sobiv p�ilt võetakse 1,5-2 cm suurem ja asetatakse le
he puuduvale osale. Seejärel kaetakse paiga ja augu servad 
teiselt poolt kliistriga ning asetatakse sellele pisut suu
rem kondensaatorpaber, et vältida paiga nihla,uaist. Jargmine 
tÕÕoperatsioon tehakse alt valgustatud laual. Leht aseta
takae laua klaasile paigaga Üle�poole, kliistrist märgunud 
paiga servad surutakse skalpelliga paigatava lehe ligi ning 
rebitakse ära Üleliigne täitep•ber mõõda augu kontuure ar
veatu.aega, et paik oleks moQtmetelt täpselt vastav lehe puu
duvale osale (foto nr.2). NÜÜd kaetakse paiga senad ka

Pealmisel pinnal kliistriga ja asetatakse sellele kondensaa
torpaber. Pärast lehe kuivatamist pressi all rebitakse m� 
lemalt poolt Ülearune kondensaatorpaber ära (jääb katma ai

nult paiga servi). Molemapoolse tekstiga trükiste restau
reerimisel tuleb jälgida, et paiga äär ei varjutaks tähti. 

Kui lehed on katkenud raamatu selja juurest, joonesta
takse abimaterjaliks valitud paberile voi polÜetÜleenkilele 
kaksiklehesuurune raamistik (joon.2), mille abil on Yoima
lik kindlaks teha puuduva osa ulatus. Puuduv osa täidetakse
eespool kirjeldatud meetodil. 

Kui kaksiklened on Üksteisest eraldunud suuremate Yi
gastusteta, siis Ühendatakse need pikakiulise paberi ribaga.
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Raamatulehted.e pesemisel kaob paberist liimaine. Nad 
liimistatakae uuesti, et teha paber vastupidavamaks ja kin
nistada teksti. Liimistamiseks kasutatakse z e l a -
ti 1 n l i i  m i  voi metÜÜltselluloosi.• 

M.J.Saltokov-Stsedrini nim. Riiklikus .Avalikus Raamatuko-
gus valmistatakse zelatiinliimi järgmise retsepti alusel:/13/

toiduzelatiini 3 g 
destilleeritud vett 100 ml 
e-tÜÜlalkoho.li 15 ml 
glütseriini 1 ml 
40%-list formaliini 0,5 ml 

Leningradis Riikliku Ermitaazi graafika res�aureerimi$e 
tÕÕkojas soovitatakse paberi liimistamiseks:•• 

toiduzelatiini 
destilleeritud vett 
etÜÜlalkoholi 
glütseriini 
1�1ist tümooli etÜÜlalkoholi lahust 

• Vt. käesolev kogumik, lk.37.

1,25 g 
250 ml 

35 ml 
25 ml 

2 ml 

•• Riikliku Ermitaazi graafika restaureerimise tÖÖkoja
tÖÕjuhend. /Käsik./

42 



,_ 

i/ 

�elatiin asetatakse keetmiskolbij lisat.akse destillee
ritud vesi ja lastakse mõned tunnid pundud.ao Seejärel ase
tatakse kolb keeva vee nõusse ja soojendatakse-zelatiini 
täieliku sulamiseni. Jahtunult lisatakse etüÜlalkohol, . 
glütseriin ja tümooli lahus ( või :formaliin) ning sega
takse. 

LiiI!listamine toimub temperatuuril 40-50°C soojendatud 
liimiga. Pehastunud lehti liimistatakse pulverisaatori 
abil, tavaliselt kasutatakse aga fotorullip mis on kaetud 
valge kaleviga. Niisked �ehed asetatakse plaatikas.tkilele, 
liimistata.kee Ühelt poolt ja kuivatatakseo Analoog-iliselt 
tehakse ka teis poolegao Kuivad liimistatud lehed aseta
takse niiske marli vahele ja hoitakae soal 1-3 min. ole
nevalt paberi paksusest. Jargnevalt pannakse lehtede mo-, .. 
lemale poolele parafiinpaberid, seejärel filterpaberid ning 
papid. Koos nendega pannakse lehed pressi alla, kusjuures 
aeg-ajalt vahetatakse filterpabereid lehe lÕpliku kuivami
seni. 

Vanades käsikirjalistes voi trÜkitud raamatutes võib 
osa lehtedest olla p e h a s t u  n u d, koguni tÜkkideks 
lagunenud�/19/ Nende konserveerimine toimub samaaegselt
restaureerimisega. Selleks võetakse 2 orgaanilisest klaa
sist plaati, mõõtmetelt suuremad kui restaureeritav leht. 
tbiele klaasile paigutatakse nii·sutatud filterpaber, selle
le asetatakse pehastunud leheosad ja paigaldatakse frag
mendid. Kui lehel puuduvad osad, siis need täidetakse pai
ga rebimisega järgmiselt. 

Orgaaniline klaasplaat sellele asetatud restaureerita
va lehega pannakse alt valgustatud lauale. Leht kaetakse

ettevaatlikult, et ei liiguks kohalt �onteeritud· frag�en
did, läbipais.tv a ohubse kilega (näi t. polüetüleeniga). 
Viimasele asetatakse omakorda auku tiitev paber, millest 
rebitakse välja vajaliku kujuga paik. NÜÜd kile koos pai
gaga eemaldatakse. 

Teisele orgaanilisele klaasplaadile pannakse lehte tu-
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gevdav paber, näit. kondensaatorpaber nii, et selle Üks äär 
ulatuks pikisuunas Üle klaasi - see iär liimitakse klaasi 
alum.ise poole kw.ge. Ka paberi teine äär peab ulatuma klaa
sist 2-3 cm Üle. Kondensaatorpaber kaetakse Ühtlaselt 
kliistriga. Kortsude sil'Wlliseks tõstetakse kliistrist va�1 
äär Üles ja last�se aeglaselt uuesti langeda klaasile, 
vältides Õhu.mulle. Klaasplaat koos kondensaatorpaberiga 
asetatakse restaureeritavale lehele ja surutakse ettevaat
likult käega kinni. Seejärel, hoides kinni kondensaatorpa
beri liimita äärest, klaas eemaldatakse. Restaureeritav leht 
koos esimese.klaasiga pÕÕratakse ümber ja asetatakse para
fiinpaberile. NÜÜd eemalda�akse ka esimene orgaaniline 
klaasplaat ja filterpaber. Restaureeritav.leht paraf'iin
paberil asetatakse alt valgustatud lauale. Seejärel täide
takse puuduvad lehe osad eelnevalt rebitud paikadega. Ka 
see lehe pool tugevdatakse kondensaatorpaberiga. Sellele 
asetataks� ka parafiinpaber.ja pressitakse filterpaberite 
ning pappide vahel filterpabereid aeg-ajalt vahetades. 

Rabedaks muutunud või hallitusseentest pehastunud raa
matulehed konserveeritakse kondensaator-, maisi- või pika
kiulise paberiga •. Kahepoolse tekstiga lehed kaetakse kon-
densaatorpaberiga.115/ 

Kondensaator- või maisipaber niisutatakse eelnevalt 
veevannis kile peal kortsude ja viirgude vältimiseks. Kon
dens�atorpaber on võetud restaureeritava lehe formaadist 
umbes 1,5-2 cm suurem. Niisutatud konde�saator- või maisi

paber asetatakse koos kilega alt valgustatud lauale, kae
takse kliistriga ja asetatakse sellele konserveeritav leht. 
Puuduvad leheosad täidetakse paikadega ja Ühendatakse ka 
olemasolevad rebendid. Seejärel kaetakse restaureeritav 
leht kl.!_ist��ga ja asetatakse sellele teine eelnevalt nii
sutatud kondensaatorpaber koos kilega. Kurdude ja Õhumulli
de tekkimisel tõstetakse paber alumisest servast ja las
takse uuesti vajuda aluslehele. Kortsud, mis veel jää�ad, 
silutakse kile pealt kergelt käega. Seejärel eemaldatakse 
kiled ning konserveeritud leht asetatakse parafiin- ja fil-
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terpaberite ning pappide vahele. Parafiinpaberid eemalda
takse poolniiskelt, filterpabereid vahetatakse aeg-ajalt 
kuni lopliku kuivamiseni. 

K a a r t e, p l a k a t ei d, a f i s s e ja Ühe
poolse tekstiga lehti kaetakse konserveerimisel pikakiu
lise paberiga.115/ Selle puhul on liimi imavus suurem kui
teistel restaureerimistõõs kasutatavatel paberitel. Pika
kiUline paber võetakse konserveeritavast lehest 3--4 cm 
suurem, pannakse läikiva poolega orgaanilisele klaasile. ja 
kaetaks� laia, pehme pintsliga pikikiudu tõmmates Ühtla
selt liimiga. Konserveeritava lehe tekstita pool lastakse 
Ühtlaselt langeda pikakiulisele paberile. 

Kaartide konserveerimisel pannakse ka pikakiuline pa
ber orgaanilisest klaasist plaadile ja kaetakse liimiga, 
kuid kaart asetatakse eelnevalt teksti poolega läbipaist
vale kilele ja niisutatakse. Kaart koos kilega pÖÕratak
se Ümber ja asetatakse pikakiulisele paberile ning rulli
takse kergelt fotorulliga. Seejärel kile eemaldatakse, 
täidetakse vajaduse korral puuduvad kaardi osad paikami�e 
teel ja lastakse kuivada orgaanilisel klaasplaadil. Lehe 
tõmme klaasplaadil kuivamisel asendab pressimist. Kuiva
tamise järel loigatakse ära pikakiulise paberi Ülearused 
u.red.

Kui kaart �i vaja täielikku konserveerimist, siis tu
gevdatakse ainult selle ääred pikakiulise paberi ribadega. 
NSVL Teaduste Akadeemia Raamatukogus Leningradis tugevda
takse kaartide ääred veel jämeda niidiga. Selleks aseta
takse kaardi äärtele kaardi alumisele poolele Üleulatuvalt 
liimitud pikakiulisele paberile jäme niit ja keeratakse 
kattepaberi serv ümber niidi. kaardi esikÜljele. Niit tu
gevdab äärt tunduvalt. 

• 

Pressitult ja kuivanult murtakse restaureeritud ja 
konserveeritud lehed poognateks kokku ja kontrollitakse 
lehtede järjestust. 
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Murdekohad silute.kae siluriga. Kokkumurtud lehed pres
sitakse veelkordselt. 

Pärast restaureerimist fotografeeritakse kogu materj�l 
uuesti sellek�, et fikseerida restaureerimise tulemusi. 

Restaureerimismeetodite mitmekesisus annab võimaluse. 
valida sobivamat igale konkreetsele materjalile ning kah

justusele. 
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RESTAUREERIMINE PABERilü.SSIGA 
/' 

L.Noodla

Paberi pikk ajalugu ja tema valmistamiseks kasutatava 
toormaterjali mitmekesisus on aegade jooksul järjest ak
tuaalsemaks muutnud restaureerimise probleemid. Selle me
toodikas on käsitsi restaureerimise korval pÜsivaks kuju-. 
nenud restaureerimine paberimassiga. 

Juba XIX sajandi teisel poolel on prantslane A.Bonnar
dot kirjeldanud .putukatest kahjustatud paberi täidiatamist 
paberimaasiga. Moni aeg hiljem käsitles teine prantsuse res-· 
tauraator F.C.Lonchamp sama moodust, valmistades massi pa
beritÜlckidest keetmise ja jahvatamise teel.11/

Tänapäeval kasutatakse restaureerimiseks paberimaae1, 
mis oma koost_iselt vastab restaureeritavale materjalile. 

Tselluloosi- ja puitmassisisaldusega paberite puhul so
bib kasutada j a h  v a t a t u d t s e l l u l o o  s 1, 
mida saab varuda paberivabrikust� Mass säilitatakse kuivata-. 
tult, lisades eelnevalt mõnda antiseptikumi. Enne tarvita
mist segatakse kuiv mass veega ja klopitakse kUdedepurusta
jas (Pr-1) vedelaks paberimassiks. 

Vajalikku k a l t s u p a b e r i m a s s i  saab

valmistada kaltsupaberi jahvatamisel. VÕib kasutada ka kalt
supaberi makulatuuri, vahekorras 1:6 puhta paberiga, et saa
da vanapaberile omast kergelt hallikat ja määrdunud tooni. 
Liiga tugeva liimistusega paberitÜkke keedetakse liimistuse 
vähendamiseks puhtas vees vett 2-3 korda vahetades. Järgne
valt paberitÜkid jahvatatakse kudedepurustajas vee vahendu
sel vedelaks massiks. 

48 



Kaltsumassi võib valmistada ka laboratoorsel teel lina
kiust.12,3/ Selleks sobivad vanad linased kal�sud, mida kee

detakse autoklaavis 6fo-lises lubjapiimas 3,5-4 atü rohu all 
6 kuni 7 tundi. Seejärel kaltsud pestakse, jahvatatakse. 
poolmassiks, pleegitatakse kloorlubjaga, lÕpµks pestakse 
veega ja klopitakse kudedepurustajas lahti. 

Teoreetiliselt tuleb lupja võtta 8-15% kaltsude kogu
sest. Hea tehniline lubi sisaldab Cao-d umbes 8.5%, meil ta
Valiselt kasutatav aga ainult 60-65%. Seega t�leb keetmi
seks.võtta lupja umbes poolteist korda rohkem. Kuna kustuta� 
tud lubi vees halvasti lahustub, kasutatakse lubjapiima. 
Leelise kontsentratsioon jääb keetmisel püsivaks, vajalikult 
nõrgaks ega kahjusta kiudu. 

Restaureerimisel on eriti oluline, et paberimassi võe

taks Õiges k·o g u s e s. See määratakse iga lehe puhul 
eraldi, lähtudes puuduvate pindade summast ja tÖÕdeldava le
he kaalust. Täitmist vajavate pindade mõõtmed tehakse kind
laks planimeetri või läbipaistva millimeeterpaberiga. 

TRU Teaduslikus Raamatukogus �oimub massikoguse arvuta
mine Üldvaleilliga 

100 eS 
X = f 

2 kus S - puuduvate pindade summa cm , 
W - kuivkomponendi hulk paberimassis 
e - 1 cm2 paberi kaal g, kusjuures 

e=+ ja 

P� lehe kaal g, 

( % ), 

2 k - lehe geomeetriline pindala cm. 
Kui näiteks p = 5 g; k = 83,0 cm2'; S = 50 em2 ; W = 9().1, 

a1is 100 • 0 006 • 50 e=*= o, CXl6 g ja x = �ö = 0,33 g. 

Kuna paberi enda niiskusesisaldus on tavalistes tÕÕtin-
100 100 gimustes ligikaudu 8-10%, seega suhe ...,,- = -gn � 1, 1, siia

Valem lihtsustub: 
x = 1,1 eS. 
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Valamisel kaotab restaureeritav leht vee toimel osalt 
või täielikult oma esial�se liimist"Use. Lehe tugevdamiseks 
ja tema säilivuse pikendamiseks tuleb esialgne liiming 
taastada. Toimub see kas valamise käigus massiliimistusena, 
kus vajalik kogus liimainet segatakse vedela paberimassiga, 
või pärast valamist pind- ehk järelliimistusena. TRtl Tea

duslikus Raamatukogus kasutatakse peamiselt pindliimistust.• 
Paberi liimistamiseks kasutatakse zelatiini, aga ka 

tärklist, karboksÜÜlmetÜÜltselluloosi, metÜÜltselluloosi ja 
polÜmetÜÜlmetakrÜlaati. M.J.Saltokov-Stsedrini nim. Riik-

- liku Avaliku Raamatukogu restauraatorid soovitavad liimai
neid kasutada järgnevates kontsentratsioonides:/4/

Aine 
Kontsent- •• Kogus lruivg kiu
ratsioon uhele kaaluuhilrule 

!elatiin 1 % 1 - 2

Tärklis 0,5 % 0,05 o, 1

KarboksÜÜlmetÜÜl-
tselluloos 1 % o, 1 - 0,2 

PolÜvinÜÜlatsetaat 50 % 1 - 1,5
PolÜmetÜÜlmetakrülaat 30 % 1 - 1,5

Pindliimistus antakse kaltsupaberitele zelatiiniga 
(kontsentratsiooni määrab paberi seisund), teistele.- karb
oksiÜlmetÜÜltselluloosi voi teiste ainetega. TRO Teadusli
kus Raamatukogus kasutatakse selleks metÜÜltselluloosi ja 
massiliimistuse korral karboksÜÜlmetÜÜltselluloosi. Pind
liimistuse andmisel tuleb jälgida, et restaureeritud leht 
oleks kergelt niiske, sest siis ta ei deformeeru. 

Vanade paberite värvus on tugevalt kollane, isegi pruu
nikas ja hallitusseente toimel sageli kaetud mitmesuguste 
pigmendilaikudega. Eriti kiiresti koltuvad suure puitmassi
sisaldusega paberid. Koltumise pohjuseks on tööstusliku 
tootmise happejääkide ja valguse moju puitmassis sisalduva-

• Vt. käesolev kogumik, lk.42-43.
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le ligniinile. Vanatooniliste paberite restaureerimisel ra
kendatakse uue ja vana paberi toonide erisuse kaotamiseks

-2!!- Või järeltoonimist. 
Paberimassiga restaureerimisel on atatarbekas toonida 

massi. Käsitsi järeltoonimise korral võib tekkida raskusi

tärklist sisaldavate paberitega, sest teistkordse.niisuta
mise järel tombuvad need kuivades tugevasti kokku. Selle 
vältimiseks kantakse sobiv värvilahus järeltoonimisel veel 
mitte kuivanud paberile vatitampooni voi pehme pintsli ab:Ll. 

Eeltoonimise korral segatakse vajalik hulk lahustatud 
värvainet vedela massiga. Värvi kogus määratakse katsetuste 
teel visuaalselt. 

Paberimassi ja paberite toonimiseks on koige sobivamad 
taimsed värvid. Viimased annavad paberile vana tooni, vär
vivad Ühtlaselt ega jäta viirge. Aniliinvärvidest on need 
Valguskindlamad. 

Toonimise tehnoloogia moodustab restaureerimise metoo
dikas omaette käsitlemist vajava peatÜki. 

Paberimassiga restaureerimine toimub käsitsi või apa

raadiga. 
Köidetud ja suureformaadiliste materjalide puhul on 

otstarbekas kasutada paberimassiga k ä s i t s i v a -
l a m i  s t. Selleks asetatakse·restaureeritava lehe alla
Õhuke siid (näit. siid.marli, teatrimarli) voi paber. Pipeti
abil täidetakse lehes olevad augud vedela paberimassiga,
millele liimistuae ja parema siduvuse saamiseks on eelne
valt lisatud natuke jahukliistrit või muid liimaineid.
Liigne vesi imetakse ära filterpaberitega, mis on asetatud

restaureeritava lehe ja siidi alla •
. Suuremate aukude puhul asetatakse.restaureeritava lehe
alla ohuke metall- või plastmassplaat, sellele mitmekord
selt filterpaberit või pappi ja siis siid� voi Õhukest pa
berit. Augu ääred pealispinnal ääristatakse värvitu plasti
liiniga. Täitmine ja vee imendamine toimub eespool kirjel
datud viisil. 



A pa r aad 1 g a v a l a m i  s e l täidistatakae 
lehe puuduv osa tihedal pronks-, siid- voi kaproonsoelal. 
TÕÕ käik sarnaneb pÜtipaberi valmistamisega.• 

TRU Teaduslikus Raamatukogl,IS restaureeriti paberima.sai
ga käsitsi alates 1960.a. 1962.aastal voeti ef;lma.kordselt 
kasutusele valam:i,_saparaat, mis valmistati M. J. Saltokov
ätsedrini nim. Riikliku Avaliku.Raamatukogu restauraatori 
J.Njuksa skeemi pohjal./4/ 1964.a. valmis Ülikooli ekeperi
mentaaltÕÕkoj� uus, senisest täielikum aparaat (joon.1). 
See koosneb lamedapÕhjalisest plekknõust (a), millele on 
asetatud perforeeritud alusplaat (b) mõõtmetega 28,5148,5 cm, 
viimasele liibuvast tihedast kaproonsÕelast (e), pealmisest

pohjata nõust (d), mida saab alumise nõuga lukkude (e) ja 
kummitihendite (f) abil veekindlalt sulgeda. Et restaureeri
tava lehe osad soelal vee sissevoolamisel ei nihkuks, kae
takse need pealt käepidemega varustatud perforeeritud kait
sepl_aadiga (g). Paberimassi enneaegse settimise vältimiseks 
segatakse vett perforeeritud segamisplaa_diga (h). Anum on 
äravoolukraani (i) ja kummivooliku abil Ühendatud imevpum
baga (k) (''Kama-2"). 

Valamise alustamisel on äravoolukraan (i) suletud. Alu
mine rlou täidetakse juurdevoolukraanist (j) ääretasa veega, 
peale asetatakse perforeeritud plaat. Seda on otstarbekas 
katta kahekordse marlikangaga, et vältida imemisel perfo
ratsioonimustri tekkimist uuele paberile. Marli peale si
lutakse niisutatud kaproonsÕel. Viimane peab alusele lii
buma hästi tihedalt, sest Õhumullid ja kortsud rikuvad töö. 
Niisutatud restaureeritav leht asetatakse niiskele soelale. 
Et saada vajalikku formaati, äärestatakse lehe piirjooned 
niisutatud paberiribadega (soovitatav ajalehepaber) nonda, 
et katmata pi1_1da jääks ainult sinna, kuhu soovitakse uue 
paberi moodustumist. 

Pealmine nõu Ühendatakse lukkude abil alumisega. Res
taureeritavale lehele asetatakse ferforeeritud kaitseplaat 

•Vt. käesolev kogumik, lk.32.
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Joon.1. Valamisaparaadi skeem ja laboratoorselt 
valmistatud toonitud kaltsupaberj näidis 



ja sellele massisegamise plaat. Nou täidetakse kolmveeran
di ulatuses veega (ea 40 l), lisatakse vajalik kogus jahva
tatud ja toonitud paberimassi ning segatakse segamisplaa
diga kuni pumba sisselülitamiseni. NÜÜd eemaldatakse mole
mad plaadid ja avatakse äravoolukraan. Pump imeb vee läbi 
sõela pealmisest nõust alumisse ainult nendes kohtades, kus 
paberilehes on augud. Paberimass jääb aukude kohal sõelale, 
moodustades sinna uue paberi. Saadakse Ühtlase paksusega 
terve leht, kus vana ja uus paber on kindlalt Ühinenud. 

NÜÜd avatakse valamisaparaat (foto 6). Valatud lehele 
asetatakse niisutatud kaproonsoel. sõelale pannakse 0,3-1 cm 
paksuselt filterpaberit või vilti. Viimasele asetatakse 
pressilaud. Perforeeritud plaat koos temal asetseva restau
reeritava lehe, filterpaberi ja pressilauaga keeratak�e üm
ber. Ettevaatlikult eemaldatakse seejärel perforeeritud 
plaat ja marli. KaproonsÕelale asetatakse uu�sti 0,3-1 cm 
paksuselt filterpaberit või vilti ja pressilaud. Selliselt 
välditakse restaureeritava lehe vigastamist. Seejärel kui
vatat�se lehed pressi all filterpaberite vabel (fotod 9, 
1�, 15). 

Tugevasti kahjustatud lehed, mis tõstmisel lagunema ki
puvad, asetatakse sobivas suuruses siidmarlile ja valatakse 
koos sellega. Siidmarli jääb lehele armatuuriks, sest ta 
Ühineb sellega suurepäraselt. Pärast uut pindliim.istust on 
marli vaevalt märgatav. 

Uhepoolse tekstiga pehastunud paberilehtede (gravüürid, 
kaardid) tugevdamiseks on otstarbekas katta restaureeritav 
leht valamise teel tervikuna uue kihiga. Selleks asetatakse 
leht teksti poolega vastu kaproonsÕela. Valamisnousse lisa
takse tavalisest tugevama kontsentratsiooniga nn. rasvane 
segu. TÜhikud täituvad vees olevast kiudainest, jääk aga la
destub lehele, imendudes vana paberi kiududevahelistesse 
onarustesse ja moodustades uue ohukese paberikihi. Sama moo
dus on rakendatav ka tekstiga lehe puhul. Seejuures kaetakse 
tekstiosa eelnevalt kinni ja "rasvane segu 11 ladestub teksti
vabadele kohtadele. 
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Restaureerimisel tekitab keerukamaid probleeme 
k r  1 1 t p a b e r.

151 See on kas Ühelt või kahelt poolt
kaoliinist, kriidist voi muudest valgetest pigmentidest ja 
kilet tekitavatest ainetest koosnev nn. kriitimisseguga 
kaetud väga Ühtlase ja sileda pinnaga paber, millele on an
tud korgläige. 

Aluspaberi liiming on nõrk, sest ta peab hästi siduma 
kattekihti. Kattekihi poorsusest sõltub trÜkivärvi imavus. 
Mittekriitpaberi poorid vastavad suuruselt tselluloosikiu 
läbimÕÕdule (20-25),Ull). Kriitpaberi kattekihi poorid on lä
bimoÕdult ea 25 korda väiksemad, kuid neid on pinnaÜhikul 
100-500 korda rohkem. Seetõttu ongi kriitpaberi imavus suur 
ja ta kleepub niiskumisel kergesti kokku. 

Lisaks siledusele ja imavusele peab kriitpaberil olema 
kõrge valgedusaste. Selle saavutamiseks lisatakse kriiti
missegu koostisse luminestseeruvaid aineid,nn. luminofoore. 
Sellist moodust paberi valgedusastme suurendamiseks nimeta
takse paberi fÜÜsikaliseks pleegitamiseks. 

Kriitpaberi kahjustused esinevad peamiselt lehe murde
ja paindekohtadel, samuti kleepunud lehtede oskamatul eral
damisel sageli kogu lehe pinnal. 

TRtt Teaduslikus Raamatukogus rakendatud metoodika järgi 
toimub kriitpaberi restaureerimine kahes järgus. Esiteks 
restaureeritakse aluspaber, s.t. täidetakse paberimassiga 
valamisel puuduvad leheosad, kusjuures töö käik oluliselt 
ei erine varem kirjeldatust. Tuleb vaid. jälgida, et uus va
latud paber oleks vanast kattekihi paksuse võrra Õhem. On

aluspaber restaureeritud, järgneb pinnakatte (kriidistuse) 
taastamine. Viimast tehakse alati kogu lehe ulatuses, sest 
kord juba niisutatud kriitpaber kaotab oma läike. 

Kriitimissegu valmistamiseks kasutatakse erinevates 
toonides kaoliini, baariumsulfaati ja kriiti. PRremate 
kriitpaberite puhul kasutatakse satäänvalget (kal�siumalu
minaadist ja kristalliseerunud kipsist koosnevat valget pig
menti). KÕik pigmendid tuleb Üksikult kuulveskis jahvatada 
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ja pärast jahvatSJ11ist soeluda. Väikeste koguste puhul asen
dab kuulveskit uhmer. sõelaks sobib mitmekordne siidsukk. 

Kilet tekitavaist aineist kasutatakse kaseiini, zela
tiini või tärkliskliistrit. Kaseiini lahustamisel tuleb 
veele lisada veidi booraksit või ammoniaaki. Uue kattekihi 
imavusel ei ole prakt�list tähtsust. 

Kriitpaberite järeltoonimine ei ole võimalik, seepä
rast tuleb segu koostamisel pÜÜda saav�tada originaali too
ni. See on võimalik ainult katsetamise ja visuaalse võrdle
misega. KÕik proovitÜk:id on soovitatav säilitada ja märkida 
pÕÕrdele segu täpne koostis. Selline kartoteek on suureks 
abiks järgmiste tÕÕde puhul. 

Kriitimissegu koostamisel valmistatakse vedel tärklis
kliister, millele 100 ml kohta lisatakse 10-25 ml 2%-list 
zelatiinilahust, 5-8 ml glütseriini ja mõni tilk tormaliini. 
100 ml valmis liimilahusele lisatakse 150-200 g pigmente ja 
segatakse koik hästi läbi. Valmis kriitimissegu peab olema 
kooretaolise konsistentsiga. Vältida tuleb liiga tugevat ja 

"rasvast" segu. 
Segu kantakse kergelt niisutatud paberile vatitampooni 

(suured pinnad) või pehme akvarellipintsliga (murdekohad). 
Eriti tuleb jälgida, et kattekiht saaks Ühtlase· paksusega 

ega satuks trükipinnale. HalTasti kaetud kohad tuleb katta 

teist korda. 
Kuiv8Jl18. asetatakse leht kaetud pinnaga Ülespoole, kus

juures märga kriidistatud pinda ei tohi puudutada. Kui kat
mist vajavad lehe mõlemad pooled, võib teist poolt katta 
alles pärast Ühe poole kuivamist. 

Enne kattekihi lõplikku kuiva.mist tuleb taastada läige 
ja seda kogu lehe ulatuses. Selleks asetatakse leht sileda

le kartongile kriidikihiga Ülespoole. Koige lihtsam on anda 
läige sooja triikrauaga. Siinjuures tuleb jälgida, et triik
raua pÕhja kroomkate oleks terve. Triigitakse niikaua, kuni 
kogu leht saab Ühtlase läike. (Liiga kuuma triikraua puhul 
on saadud läige pruunikas.) 

Triikimisel ei kujune läikepind alati Ühtlaseks, seepä-
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rast võib triikrauda kasutada Üksnes väikeste defektide 
puhul. Paremaid tulemusi annab poleeritud terasrull. Sel
le võib fotorulli eeskuju.l valmistada sobivast nõellaag
rist. Käepide peab olema nii pikk, et Õlaga oleks mugav 
vajutada. Niisuguse rulliga kalandreer1misel {silumisel) 
asetatakse leht samuti tugevale siledale ltartongile (elekt
rokartong) ja rullitakse vaheldumisi pi]s:i- ja ristsuunaa, 
kuni saadakse soovitud läige ja siledus. Läiget võib anda 
ka foto-kÕrgla.ikepressiga, kuid sel juhul jääb pind lai
guliseks (koosneb läikivatest ja mattidest laikudest). 

• 

Paberimassiga võib restaureerida kÕiki paberisorte. Sel-
lega võib täidistada puuduvaid leheosi, tugevdada pudedaks 
muutunud lehti või parandada poognate selgasid. Paberimas
aist võib valmistada sobiva tooni ja paksusega parandus
materjali või toota isegi dekoratiivpabereid eeslehtedeks 
ja kÕidete restaureerimiseks. Asendamatu on paberimassiga 
Valamine aga loomsete kahjurite poolt tekitatud uurisauku-. 
de täitmisel, mille puhul muud restaureerimisviisi'd kahjus
tuste ulatuse . ja järskude servade tõttu ,ei ole rakendata-

. Vad (foto 11). 
Meetodi puuduseks on paberi märgumine restaureerimise 

käigus. Kui tekstis on kasutatud vett kartvaid tinte, tu
leb selline teket eelnevalt kinnistada.• Ka ei sobi see 
moodus kÕites olevate lehtede puhul. Enamikul juhtudel va
jab aga kÖide samuti restaureerimist, ka on -Yanad käsikii
jad kirjutatud 'Yeekindla gallustindiga, nii et need puudu
sed ei ole olulisteks takistusteks meetodi laialdasel ka
sutamisel. 

• Vt. käesolev kogumik, lk.69-71.
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TINTIDE PROBLEEMIST PABERI RESTAUREERIMLSE,1, 

M.Bender

Paberi restaureerimisel tekib sageli vajadus tinte 
eemaldada (väärtusetud märkmed, tindiplekid jne.). Samas on 
aga käsikirja teksti, vajalikke templeid ja märklileid tarvis 

)�H säilitada. Tintide eemaldamise ja kinnistamise meetodid ei 
tohi seejuures �ahjustada paberit. Seega kujutavad tindid 
Paberi restaureerimisel keerukat kÜsimusteringi, sest kirja 
tekkimisest kuni tänapäevani on kasutatud väga erinevaid 
tinte: hiina tussi, mitmesuguseid suspensioone, gallustin
ti, kampesstinti ja aniliintinti. 

Vanaaegsed tindid on tänaseks läbinud vananemisprot
sessi, paberiga tugevasti Ühinenud ja seda lagundanud. Va
nanenult erinevad nad oluliselt omal ajal kasutatu4 värske
test tintidest, mistõttu nende analüüs on keerukas. Täiesti 
erinevad neist oma keemilise koostise poolest tänapäeva 
aniliintindid. 

Käesolevastõõs antakse kirjanduslik Ülevaade tinti
dest, nende analÜÜSi meetoditest, eemaldamisest ja kinnis
tamisest. Kirjeldatakse ka �tikli autori katseid tintide 
analÜÜSimiseks paberkromatograafiliael meetodil. 

!
!
=�����!�-���!g-�!n�!g����j�-n�ng� 

�QQ!H!!Ht� 

Laiemas tähenduses nimetatakse tintideks/1/ värvainete
lahuseid või suspensioone, mis on ette nähtud kirjutamiseks 
Paberile ja teistele materjalidele, joonestamiseks (tuää), 



kirjutusmasinalintide immutamiseks, �embeldamiseks jne. 
Vanimaks kirjutamisel kasutatud t:Lncj.ik:s oli hiina tuss,

mida valmistati juba 2700.-2600.a. e.m.a. Hiljem kasutati 
tindina tahma, kollase -värvi.mulla, kinaveri ning hoolikalt 
peenestatud kulla ja hobeda pulbri suspeuioone munavalges 
v&i vedelas �araabikutaolises liimis. Kasutati ka loom
se ja taimse päritoluga värvainete (purpur, seepia, krapp 
jt.) suspensiooxie� 

II saj. m.a.j. kirjutati �uba rauaÜhendite ja parkaine
te baasil valmistatud tintidega,·m111e valmi.atamisviis oli 
teada ainult kitsale raamatute naberkirjutajate ringile. 

Galluspähklitest -valmistatud tinte hakati laiemalt .Q&utama 
alles XIV saj. Hiljem levieid F.F.Runge poolt 1847.a. kaau
tuselevõet\ld kampesstindid. 

1855.a. Õnnestus Tartus töötanud poola keemikul J.Na-. 
tansonil sünteesida esimene värvaine - tukaiin, mille läh
teaineteks olid aniliin ja diklooretaan. Jargnes rida uusi 
aniliinil pÕ�inevaid sünteese ja juba esimeste sünteetilis
te värvainete saamisega hakati TalmistB.118. uusi tinte. Kuna. 
kasutatavad värvained sünteesiti aniliinist lähtudes, tule
neb siit ka nimetus aniliintindid, mis on jäänud püsima tä-:

napäevani, ehkki nende valmistamisel alati ei kasutata ani
liinist sünteesitud värvaineid. 

T.ina.päeva tindid on happeliste või.aluseliste värvaine
te vesilahused; lahjendatud alkohoolsed lahused või suspen
sioonide Nad on suhteltselt vastupidavad välisfaktoritele 
(valgus, Õhk, nHskua). Viskooaauae ja stabiilsuse tõstmi
seks lisatakse neile sublcrut, dekstriini või siirupit, mis 
suspensiooJ;litaoliates tintides takistavad värvainete väl.ja
sadenemist. gallituae tekke vältimiseks manustatakse anti
septikume (sa'litsÜÜlhapet, formaliini, fenooli, etÜÜlalko
holi, äädikhapet jt.). 

Koostise järgi jagune�ad tindid: 1) rauaÜhendite ja 
parkainete baasil valmistatud tintideks, 2) ka.m.pesa- ja 
,) aniliintintideks. 

Kasutatavuse järgi liigitatakse neid: 1) kantseleitin-
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tideks (lÜhiajaliseks kasutamiseks maaratud dokumentide 
kirjutamiseks), 2) dokumenditintideks ja 3) koolitintideks. 

Värvuse järgi klassifitseeritakse neid mustadeks ja 
värviliRteks. Tindi uurimise seisukohalt on see kÕige ots
tarbekam. 

1. Mustad tindid.

Koostiselt on mustad tindid 'rauaÜhendite ja parkünete 
baasil valmistatud tindid, kampess- ja aniliintindid. 

a) R a u a ü  h e n d i  t e s t j a park a i  -
n e t e s t tintide valmistamiseks kasutati. algul gallus;_. 
Pähkli ekstrakti (raud-galluspähklitindid)/1{ samuti •änn.i,
Paju, hobukastani, kreeka pähkli, rohelise kastani jt. puu
de juurte ning koore parkaineid.121 Kui avastati parkaine
koostisse kuuluv tanniin, hakati val.Jliistama tanniinil ba
seeruvaid tinte (raud-tanniintindid).111 Tanniinide kooati
se selgumisega hakati tintide valmistamiseks kasutama.k� 
Üht tema koostisosa - gallushapet (raud-gallustindid). 

Teiseks lähteaineks oli kaheväärse raua mingi sool 
(Feso4, Fec12), mis oksüdeerudes annab parkainetega (tan
niin, gallushape) musta värvusega Ühendi. 

Raud-galluspähklitindid omandavad sÜgavmusta värvuse 
Parkainete ja rauavitrioli lahuste vananemisel, kusjuures 
Pe (II) oksüdeerub Fe (III). Valmistamisel lisati suspen
siooni stabiliseerimiseks kummiaraabikut. 

Raud-tanniintintide ja raud-gallustintide valmistamise 
Protsessis vajalikku värvi ei tekkinud, sest FeC12 ja gal
lushappe (või tanniini) vahelise sinist värvi Ühendi 
(kloorferrigallushappe) tekke takistamiseks li�ati llCl, 
cn3coon, (COOH)2 ja teisi happeid. Hapete mÕjul muutus
tint kirjutamisel halvasti nähtavaks. Värvi saamiseks lisa
ti vees lahustuvat happekindlat orgaanilist värvainet, pea
miselt sinist, rohelist või helesinist. Raud-tanniintintide 
ja raud-gallustintide kiri oli pab�ril esialgu manustatud 
värvaine värvusega, hiljem muutus aga mustaka tanniini ja 
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Pe (III) vahelise Ühendi tekke tottu. Olenevalt lisatud 
värvainest, nimetatakse tanniintintide sorte eri nimetus
tega, on tuntud alisariin- ja antratseentindid. 

Teise meetodi/3/ järgi FeC12 ja gallushappe vahel tek
kiv sinine Ühend (kloorferrigallushape), reageerides 
NH40H-ga, muutus ammooniumokaiferrigallushappeks. See oli
pruunikasvioletne vees hästi lahustuv Ühend, mille ?-8%
list vesilahust kasutati tindina. Kirjajoonel oli esialgu 
violettmust värv, mis oksüdeerus paberil hallika.emustaks, 
paberi täielikul kuivamisel �ga mustaks� Kuivanud tint vees 
enam ei lahustunud. 

Raud-galluspähklitindi kiri erineb tanniin- ja gallus
tindi kirjast, sest esimese pigment on paberi pinnal, teise 
oma aga tunginud tekkimise ajal sÜgavale paberisse. 

b) K a m p e s s t i n d i d on saanud oma nimetuse
nende valmistamiseks kasutatava. kampessipuu-ekstrakti Järgi. 
:ikstraktist kuutati Ühendit - hematoksiliini (c16H14o6),
mis puhtal kujul on värvusetu, kuid oksüdeerudes muutub 
purpurpunaseks hemateiiniks (c

16
H

12o6). Tindi valmistami
sel oksüdeeriti hematokailiin �cr2o7 abil hemateiiniks, 
kujuures kroom taandus kuuevalentsest kolmevalentseks. 
Cr(III), reageerides hemateiiniga, annab sinekasmusta laki. 

e) M u a t a d "a n 1 l i i n t i n d i d" /1/ kuju
tavad endast musta orgaanilise värvaine vesilahust antisep
t1kum1 ja viskoossust tostva aine lisandiga. värvaineteks on: 
1) vees lahustuv nigroaiin, 2) naftoolsinakasmust ja 3) hap
pe must, mis koosneb kolmest värvainest - sina1msmustast,

, ormist ja bordoost. Vastavalt kasutatavale värvainele ni
metatakse esimesi nig:rosiintintideks, teisi naftooltintideks. 

2. Tärvilised tindid.

Tänapäeval kasutatakse värvilisi an1liintintel11 : rohe
lisi, siniseid, violetseid ja punaseid. Valmistamisel kasu
ta:bakse mitmeid vees lalmstuvaid valguskindlaid värvaineid. 

Punaste tintide jaoks kasutatakse eosiini, rodamiin B-d, 
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happelist punast e, happelist erepunast, happelist punast H, 
happelist fuksiini; siniste tintide jaoks: metüleensinist, 
happelist sinist K, otsest helesinist, azuur I, azuur II ja 
happelist belesinist 3; violetsete tintide jaoks: aluselist 
violetti K, happelist violetti ja kristallvioletti; rohelis� 
te tintide jaoks: briljantrohelist, metüleenrohelist ja hap� 
Pelist rohelist. 

3. Tuss.

Valmistatakse kaseiin- ja aellaktusse/1/
Vedel must tuss koosneb.kaseiinist, booraksist, NH40H-st,

fenoolist, tahmast ja veost. Kuiv must tuss koosneb puuli�
mist (kaseiini asemel), glütseriinist, suhkrust, kaoliini.ist 
ja tahmast voi puuliimist, suhkrust, glÜtseriihist, fenoo-. 
11st, kaoliinist, ftaalteüaanhelesinise pigmendist, disper
gaatorist Ht ja tahmast. 

Sellaktussi toodetakse NSV LiidU8 eritellimusel väikes
tes kogustes. 

v"arvilisi tusse valmistatakse ligikaudu samadest aine
test, asendades tahma orgaaniliste värvainetega ja lisades 
formaliini. Orgaanilistest värvainetest kasutatakse harili
kult aluselist violetti K ja metüleensinist sinise tussi 
jaoks, happe11st erepunast ja otsest punast punase tussi 
jaoks, happelist oranii oranii jaoks, metanÜÜlkollast kol
lase jaoks, otsest pruuni K ja happelist oraI;1zi pruuni jaoks 
ning happelist rohelist rohelise tussi jaoks. 

4. Templivärvid.

�emplivärvid/2/ jagunevad rasvasteks värvideks ja glüt�,
seriinvärvideks. 

Rasvased värvid tungivad sÜgavale paberisse ega ole 
Praktiliselt eemaldatavad. Nad jätavad paberile rasvase 
äärise ja sobivad markide ning dokumentide tembeldamiseks. 
Kui dokument ei kuulu kauaaegsele säilitamisele, eelista
takse kasutada glÜtseriinvärve. 
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Rasvaseid templivärve valmistatakse tÜpograafilisest la
kist ja vastavast värvainest. Musta trÜkivärvi jaoks kasuta
takse tahma, sinise jaoks ultramariini ja punase jaoks kar
miin�kinaveri. 

Glütseriintemplivärve valmistatakse glütseriinist ja 
vastavast värvainest. Olenevalt sordist lisatakse veel sii-
1-u.pit jm. 

!!�_t!Dt!ät_mi��i!!§t_j�-���!�!!� 
voi.:inQilUSt§St. 

Paberi restaureerimisel tuleb sageli eemaldada värvaine

te plekke. Enamikul juhtudel on tegemist tintidega (sisse
�irjutused, vanad templid jne.), mille eemaldamiseks on tar
vis määrata tindi värvaine. 

Tintide määramisel kasutatakse nii keemilisi kui ka fÜÜ
eikalisi meetodeid. 

, On tuntud tindikirja t o p o k e e m i l 1 n e määra
mismeetod./4/ Topokeemilised reaktsioonid �aimuvad �indijoo
ne Ühes punktis, millele kantakse reaktiivi tilk kapillaari 
abil. Igale tindijoonele viiakse rida keemilisi aineid, mil
le1ts kasutatakse happeid, aluseid, taanclajaid ja oksüdeeri
jaid. 

V. I.Lenini nim. NSVL Riiltlikus Raamatukogu.s/4/ on kat
setatud järgmisi reaktiives 20.S s2so4, 1QI BCl, 10J NaOB,
n4oB, SnCl2 + �. HCl �1 s10), 5" (COOH)2, � Ca(OC1)

2
• v"arv

aine ja reaktiivi vahelist värvireaktsi�ni vaadeldakse luu
biga. Saadud tulemuste pÕhjal koostatakse tabel, mis võimal
dab eristada erinevaid tinte. 

Restaureerimisel ei ole topokeemiline me�tod soovitatav, 
sest Ühe tindi määramiseks tuleb kanda paberile hulk reak
tiive, mis võivad rikkuda alusmaterjali. Samuti ei võimalda 
see meetod hästi eristada sarnaseid tinte. 

1 Ü Ü s 1 k a l i s  e d tindi ja tindikirja uurimise 
·meetodid on järgmised/5/: 1) visuaalne, mikroskoopiline ja
fotograafiline uurimine peegeldunud, läbinud ja murdunud
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valguses; 2) visuaalne ja fotograafiline uurimine peegeldu
nud ultravioletses valguses (kaasa arvatud fluorestsents); 
3) infrapunane fotoskoopia; 4) infrapunane fotograafia;
5) spektrofotomeetria �a 6) uurimine röntgenikiirtega.

FÜÜsikaliste meetoditega tÕÕdeldes ·ei rikuta paberit,

samuti on voimalik eristada sarnaseid tinte. Nende meetodi
te rakendamine eeldab aga spetsiaalseid ruume ja seadmeid. 

Tinte ja värvaineid on voimalik määrata ka p a b e r -
k r  o m a  t gr a afi l i s e  l meetodil. 

Vani ·, analÜÜSimeetodiks on ringkromatograafia/6/
( joon. ·l J. Kettakujulisele kromatograafiapaberile (a) 0,5-1 .. cm 
raadiusega ringjoonele kantakse 8 tindiproovi (b). Paberi
ketas, mille tsentrit läbib paberist taht (e), asetatakse 
Petri tassile(�), see omakorda klaasplaadiga (e) kaetud 
kristallisaatorisse (f). Kapillaarsete joudude.mojul hakkab 
tassi pÕhjas olev lahutuslahusti (g) liikuma tahi kaudu ho
risontaalselt paberi tsentrist välisserva. Tindiproovid la
hutuvad ahutuslahusti mojul komponentideks.

9. 

[..:::::==l ==::::::::h J;======-�-�� :====::.iij l

Joon.1. 
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Tintide lahutamiseks sobivad järgip.ised lahutuslahustid 
(lahustitesüsteemid): 1) n-butanool - äädikhape - vesi 
(4:1:1); 2) 1�line ammooniumhÜdroksiid kÜllastatud n-amÜÜl
alkoholiga; 3) n-amÜÜlalkohol kÜllastatud 10J'-lise ammoo
niumhüdroksiidiga; 4) etÜÜlalkohol - 25�11ne ammooniumhÜd
roksiid - vesi {95,:1 :1'6). 

Tindid lahutuvad 15-60 min. jooksul mitmeks laiguks 
olenevalt koostisvärvainete arvust, puhtusest jm. Tundma
tute tintide määramiseks vorreldakse nende kromatogramme 
tuntud tintide kromatogrammidega. 

Inglismaal/7/ on saadud kromatogramme uuritud ultravio
letses valguses enne ja pärast töötlemist KOH, NaHso3, H2o2
ja K4 [Fe(CN)61 lahustega. Varvained andsid seejuures erine
vaid värvireaktsioone ja fluorestseerusid erinevalt. Tulemu
s�g kanti tabelisse � s�].le abil mä�ati tundmatuid t�. 
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a. 

Joon.2. 

Tõusva paberkromatograafia korral (joon.2) liigub lahu
tuslahusti mööda paberit vertikaalselt. Tindiproovid kanta.k

, se kapillaari abil nelinurkse kromatograafiapaberi stardi-
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joonele (a) ja kuivatatakse Õhu käes. Leht kinnitatakse her
meetiliselt suletavasse klaasakvaarium.l (b) nii, et tema alu� 
mine serv ulatuks 5 mm pÕhjas olevasse lahutuslahustisse (e). 

Tindiproovi Ülekandmiseks kasutatakse lahustit/5/, mis 
ei lendu kergesti ja milles tint hästi lahustub. Täitesule
Peatintide ja templivärvide Ülekandmiseks on sobiv destil
leeritud vesi. Vees raskesti lahustuvate tintide jaoks on 
kasutatud 1%-list äädikhapet, 20%-list soolhapet ja 10%-list 
ammoniaaki.ISI Pastapliiatsi kirjajoonelt proovi votmiseks 
sobiv lahusti koosneb 2,6 osast glütseriinist, 3 osast atse
toonist, 2,5 osast äädikhappest ja 10 osast veest.151 See
segu lahustab ka vees mittelahustuvaid templivärve. 

Lahusti pealekandmiseks kirjajoonele ja proovi Ülekand
miseks kromatograafiapaberile kasutatakse pipetti, kusjuures 
lahusti tilk ei tohi olla suurem kirjajoone laiusest. 

Sobivalt valitud lahustite süsteemi korral lahutuvad 
tindid komponentideks 16-48 tunni jooksu.l. Saadud kromato
grammid on täpsemad ringkromatogrammidest. Tundmatute tin
tide määramiseks vorreldaltse nende kromatogramme tuntud tin
tide kromatogrammidega. 

Veelgi täpsemaks identifitseerimiseks/5/ voib kromato
grammidest välja loigata eraldunud Üksikud värvilaigud, 
ekstraheerida värvid ja määrata nende lahuste adsorptsioon-, 
karakteristikad. Tundmatute värvainete karakteristikaid võr-
reldakse 'tuntud värvainete karakteristikatega. 

Paberkromatograafilise meetodi eelisteks on: 1) analüü
siks vajaliku tindi väike hulk, 2) silmaga nähtavad ning 
fotograafiliselt reprodutseeritavad tulemused ja 3) suhteli
selt lihtne ap�at��-

Tindi värvaine määramise järel tuleb leida sobiv meetod 
tindi eemaldamiseks. 

Restaureerimise praktikas on laialt kasutusel tindiplek
kide pleegitamine erinevate keemiliste reaktiividega, peami
selt oksüdeerijatega, mille toimel värvaine molekFl oksüdee
rub värvusetuks, oksüdeerija aga taandub. Kasutatud on järg-
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misi.reaktiive/9/: alakloorishape, kloor, soolhappe vesila
hus, lämmastikhappe vesilahus, oblikha,ppe vesilahus, viin
happe vesilahus, vesinikÜlihapend, vääveldioksiid, naatrium
hÜpoklorit, kaltsiumhÜpoklorit, sidrunhape, KMn04, klora
miin T, naatriumhÜdrosulfit ja 10/h-lise oblikhappe ning 
1�1ise sid.ruJüulppe segu. Itaalias on tindiplekke eemalda
tud 7.5 osast atsetoonist �a 25 osast NH4 OH-st koosneva se
guga, millele on voetud patent. Arvatavasti kasutatakse siin 
tritenÜÜlmetaani rea värvainete Uleminekuomadust värvusetu 
bipolaarse iooni olekusse. Selline ümbergrupeering toimub 
aluselises keskkonnas, tekib värvusetu Ühend. Itaalias on 
võetud patent ka triklooretaanist, fenÜÜlaldehÜÜdist, klo
roformtst ja nitrobenseenist koosnevale pleki eemaldamise 
segule. 

M.J.Saltokov-ätsedrini nim. Riiklikus Avalikus Raamatu
kogus/9/ on eksperimentaalselt rakendatud järgmisi tindi
pleki valgendamise meetodeid: 

1) pleegitamist KMn0
4 

happelises keskkonnas, kusjuures
tekkinud Mn02 taandatakse oblikhappe ja naatriumsulfitiga;

2) pleegitamist KMn04-ga ortofosforhappe keskkonnas,
kus Mn02 taandatakse 5%-lise naatriumbisulfitiga ning töö
deldakse veel 5%-lise sidrunhappega; 

3) pleegitamist zavelli veega (NaOCl).
Viimane meetod osutus kolbmatuks, sest selle puhul kah

justub tugevasti paberi struktuur, soovida jätavad ka kaka 
esimest. Ka Inglismaal/10/ on leitud, et KMn04 lohub tuge
vasti paberit. Seega oksüdeerijad, valgendades tindiplekke, 
reageerivad aktiivselt paberi kiududega ning osaliselt la-
gundavad neid. 

Sobivamaks on elektrokeemiline oksÜdeerimismeetod/111,
kus NaCl vesi�ahuse elektrolüütilisel lagunemisel tekkiv c12
eraldumise momendil oksüdeerib värvainet. c12 puutub paberi
ga kokku ainult niikaua, kuni valgend�b värvaine, seejärel 
elektrivool katkestatakse. Niisiis on sellel meetodil väik
sem d�struktiivne toime, kuid seda.ei saa rakendada puitmas
si sisaldavate paberisortide puhul. 
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III�=T;intid�_kinnistl;llllis�st. 

Käsi.kirjade ja trÜkiste restaureerimisel tuleb sageli 
tindikirja või templitega paberilehti pesta ja pressida, 
mistõttu tint võib laiali valguda, lahustuda või Üle minna 
teistele lehtedele. Paberi valgendamisel voib aga vajalik 
kiri, tempel või märge oksüdeeruda värvusetuks. 

Enamik gallustinte on pesemisele vastupidavad ja ai
nult mõned �eist (olenevalt valmistamisviisist) võivad val
guda laiali. lindlasti on neid aga tarvis kinnistada paberi 
valgendamisel. 

Tindi kinnistamiseks kasutatav aine peab hästi kaitsma 
teksti, olema inertne paberi ja oksüdeerijate suhtes. Ta 
peab moodustama värvusetu, läbipaistva, elastse ja kergesti 
eemaldatava kattekihi. Inglismaa11101 soovitatakse gallus
tintide kinnistamiseks paberi valgendamisel kasutada 5fo-list 
nitrotselluloosi lahust atsetooni ja amÜÜlatsetaadi segus 
(1 :1). Nitrotselluloosi vananemisel aga eralduvad lämmasti
ku oksiidid ja lämmastikhape, mis lÕhub paberit. 

Riikliku Ermitaazi graafika restaureerimise tÕÕkojas/12/

on katsetatud fluoroplastide (kopolÜineer C-42, C-42-12, 
�-26 ja H-6) 5%-lisi lahuseid metÜÜletÜÜlketoonis. Lahus 
kanti peene pintsli abil tekstile paberi molemalt poolelt 
kokku 6-7 korda alati pärast lahuse kuivamist. Valgendamise 
järel eemaldati kile metÜÜletÜÜlketoonis või atsetoonis 
niisutatud vatitampooniga. Soovitatakse kasutada kopolümee
re H-6 ja H-26, sest need annavad elastsemaid, hästi kaita-· 
Vaid ja kergemini eemaldatavaid kilesid. 

Rahuldavaid tulemusi ei andnud polÜbutÜÜlmetakrÜlaat, 
polÜvinÜÜlatsetaat, polÜvinÜÜlbutüraal ja metÜloolpolÜamiid
Vaik Il�S 2/10. Katsetatud on ka 5%-list triatsetaattsellu
looai lahuet atsetoonis ning 5%-list etÜÜltselluloosi la
hust etÜÜlalkoholi ja bensooli (1:4) segus. 

EtÜÜltselluloosi toodetakse Leningradis kolme marki 
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K,H ja HK, millest kergema puhtusastmega on K. Katsetami
sel on selgunud, et etÜÜltselluloos suurendab oksüdeerija 
lagundavat toimet paberile, mistottu seda voib kasutada vaid 
tingimusel, kui kaetud piirkonda oksüdeerijaga ei niisutata. 

Tänapäeva aniliintindid valguvad lahustite toimel ker
gesti laiali ning vajavad seetottu kinnist�ist ka trÜkiste 
pesemisel ja pressimisel. Nende tintide kinnistamisviisid 
olenevad värvainete kuuluvusest happeliste voi aluseliste 
hulka. 

Aluselisi värve (aluselist metÜleenainist ja aluselist 
violetset K) saab kinnistada NSVL Arhiivide Peavalitsuse la
boratooriumis väljatöötatud la.husega.1131 Selle valmistami
seks kuumutatakse 0,3 g NaH2P04 1 tunni vältel tiigelahjus
temperatuuril +630°0. Saadud klaasitaoline mass hoorutakae
uhmris peeneks, lisatakse 1 g emmooniumparamolÜbdaati ja 
4 ml �o. Segades lisatakse veel 0,1 g naatriumkarbonaatde
kahÜdraati (Na2co3•10H2o). Tiiglit kuumutatakse 1-Z tunni
vältel kuni 600°C roheka värvuse tekkimiseni. Tekkinud pro
dukt peenestatakse uhmris, 0,3 g produkti lahustatakse 100 ml 
vees, filtreeritakse ja lisatakse juurde 0,3 g naatrium
metafostaati (NaP03). Tekkinud roheka varjundiga läbipais
tev lah� kantakse pintsli abil kirja tekstile. 

Happeliste värvainete kinnistamiseks soovitatakse/141

kinnistit JUIY (YKCYCHOKHCnaft COJll, OCHOBaHBH l[il). 
Ditsüaanamiidi ja formaldehÜÜdi kondensatsioonil tekib 

neutraalne kÕrgmolekulaarne Ühend, mille struktuuri võib ku
jutada järgmiselt/15/:

( HN = r 
- C ; N]

... - l - CH2-... n.

Saadud Ühendi hÜdrolÜÜSil äädikhappe keskkonnas tekib: 

[ NH-C:N 1.lm=C 

• • .-�-CH2-• • n
+nH20+ncH3coOH ➔ H2N=1 �-CH

:; 
[( 

+ NH-CO-NH2)(0- ]
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Q. 

Saadud norga aluse ja happe sool on kinnisti llllY� 
Tehniline llUY on hallikasroheline produkt 40-45%-lise 

kuiva aine sisaldusega ja sulamistemperatuuriga 0 °C. Kui
vatatult on ta valge, kuumas vees ja soojas 2%-lises äädik
happes kergesti lahustuv pulber. Tugeval lahjendamisel vee-· 
ga llUY opalestseerub. Tema kinnistav toime seisneb keemili
ses ja mehaanilises reageerimises kiudude ja värvainetega. 

Kinnistamiseks on kasutatud lahust, mis koosneb 4 osast

llUY-st ja 1 osast kuumast destilleer�tud veest. Tekst kae
takse Ühtlaselt lahusega, mustade aniliintintide puhul pa
beri mõlemalt kÜljelt. 

Kinnisti helendub rohekassiniselt lainepikkusel 365 ruri. 
Kile eemaldamisel paberilt võimaldab see asjaolu määrata 
mahapesemiseks vajaliku aja - helendumise lõppedes lahusta
mine katkestatakse. 

Paberi mehaanilised ja keemilised omadused .llllY toimel 
oluliselt ei muutu,' mistõttu teda soovitatakse ka happelis
te värvide valguskindluse tõstmiseks. �äitesulepeatintide. 
kinnistamiseks tuleb esitatud andmeid pidada siiski ennat
likeks. 

Gallustintide, vanade trÜkivärvide ja grafiitpliiatsi 
teksti kinnistamiseks on kasutatud ka 1,5-2?"'-list metÜÜl
tselluloosi lahust 40-5�lises etÜÜlalkoholis.116• 171

Gallustinte, etÜÜlalkoholiga töötlemisele vastupidavaid 
värve ja grafiitpliiatsi teksti on kinnistatud veel 
Il�9 2/10-ga./18/ Liim ll�S 2/10 on 25-30f-lise metÜloolpo

lÜamiidi 
••• -HN(CH2)n-f-CO(CH2)nc0- •••

CH20H
lahus etÜÜl.alkoholi ja vee segus. 
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VANADEST NAHAPARKIMISVIISIDEST JA IWIKld5ITE 

KAUNISTUSTEHNIKATEST 

E.Valk-Falk

Vana, kulunud ja sageli juba räbaldunud kÕidet lelüt
sedes avanevad restauraatori silme ees kÕite valmistami
se ja kasutamisega seotud Üksikasjad.' On võimalik kind
laks määr�ta kasutatud materjalid, kÕitmisviis ja kompo
sitsiooni- ning kujunduselemendid. Selguvad kÕite Üldiee
vananemise ja lagunemise iseloom ning defektide ulatus. 
Ometi ei piisa kÕite konserveerimisel või restaureeri
misel silmaga fikseeritavatest Üksikasjade_.t. X3rnrt1 
laboratoorsete uurimustega (happelisuse, plekk�4• jm. 
kindlaksmääramisega) on vajalik tunda vastava ajaatu. ja 
maa kÕite ajalugu, naha ja teiste materjalide valmista
mise tehnoloogiat. Seega peavad restauraatoritel olema 
laialdased teadmised, et kultuuriväärtuste ko�erveeri
misel ei läheks kaduma Ükski detail ja et restaureerimis
protsessis.korrataks samu tõõvõtteid nagu konkreetse kÕ1-
te Valmistamisel sajandeid tagasi. Selleks et pikendada
vanade kÕidete iga ja hoida neid·tarvitamiskÕlbliltena, 
tUJ.eb restauraatoril tundma Õppida ka neid tegureid, mis 
on soodustanud nahkkÕite vananemist. Peale säilitaais
ting1muste on oluline teada, millisesse olek�ee· jäi ka
sutatud materjal kÕite valmimise m�endil - k� naha p�
kimisel nahka jäänud või naha must�rdamiael ja viimistle
misel kas�tatud ainetel oli naha säilimist soodustav moju 
VOi mitte. 
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Kaailma suuremates restaureerimiskeskustes• töötavad 
spetsiaalsed osakonnad, kus uuritakse ja määratakse kind
laks konserveerimist vajavate kunstiteoste ajalooline ja 
kunstiline väärtus ning otsustatakse restaureerimismeetod 
antud tõõ teostamiseks. 

Keie vabariigis, kus restauraatorid töötavad raamatu
kogude juures väikeste gruppidena, tuleb neil sageli ise 
valida restaureerimisviis, mis eeldab aga pÕhjalikke tead
misi raamatu- ja kÕiteajaloo alalt. 

Käesolevas artiklis püütakse anda lÜhiÜlevaade sageda
mini kasutusel olnud kÕitenahkadest, nahkkÖite kaunistus
viisidest, tutvustada mõningaid vanu tehnoloogilisi võt
teid Euroopa kÕitekunstis, viidates Ühtlasi neid küsimusi 
käsitlevatele olulisematele väljaannetele • 

• 

Naha konserveerimise ja töötlemise kunst on märksa va
nem kirjakunstist, mistõttu nahkade esialgset tarvitamist 
on võimalik jälgida vaid Üksikute kaljujooniste, juhuslike 
kurgaanileidude (Pazõrõki kurgaan V-IV saj. e.m.a.)111 voi 
primitiivrahvaste nahatÖÕtluse järgi. Kuna toores nahk 
roiskub kiiresti, kuivades muutub aga kÕvaks, on seda oma
duste parandamiseks mitmeti tÕÕdeldud: eskimod hÜlgenahka
de n�imise teel 121

, tatarlased parkisid nahku kumõssis.
Naha omadusi parandas ka mehaaniline muljumine ja rasvata

mine. Seejuures on 3000-4000 aastat tagasi Hiinas ja Egip
tuses pargitud nahad säilinud tänini . Ka egiptlast·e palsa
meeriaiskunst ei ole muu kui parkimine. 

flheks vanema.ka kirjutus- ja kÖitematerjaliks on nahk -
pärg a m e n t./3/ Pärgament on saanud oma nime Perga
moni linna järgi, kus ta kuningas Attalos I (III-II saj. 

• Alfonso Gallo nim. Raamatupatoloogia Instituut Roo
mas; Kultuurimälestiste Konserveerimise ja Restaureerimise 
Rahvusvaheline Uurimiskeskus Roomas; Kultuurimälestiste 
Konserveerimise Laboratoorium Varssavis. 
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e.m.a.) ajal leidis laialdast kasutamist käsikirjad. val
mistamiseks Pergamoni kuulsa raamatu.kogu tarbeks.

Kuid juba Herodotos (V saj. e.m.a.) on oma "Terpsicbo
res" märkinud, et pärslased kasutavad kirjutamiseks lamba

ja kitsenahku. 
Pärgament on raamil kuivatatud ja Õhukeseks ka.abitud 

toornahk. Naha eeltÕÕtlus on sarnane kÕikide parkimisvii

sidega 12� kuivalt või soolatult parka�ile saabunud nahad
Viidi tagasi nende loomulikku olekusse, leotades neid 
2-3 päeva vees • .tärgnes nahkade painimine (karvajuurte la
hustamine), milleks vanasti kasutati tuhaleelist või kus
tutatud lupja. Pärast painimist eemaldati karv, nahad lo
putati, ärastati kÕlu ja puhastati pealispind. Selliselt
tÕÕdeldud nahka nimetatakse mälvaks.

Puu.raamile Ülestõmmatud nahast pressiti kaarja rauaga

Üleliigne vesi välja, seejärel nahk Õhendati ja lihviti 
Pimsskiviga. Lihvitud pinda tÕÕdeldi kriidipulbriga ja hõõ
ruti karvase lambanahaga. Eriti hinnatud olid kahepoolselt 
Õhukeseks saaberdatud nahad, sest neil ei esinenud enam ve
re- ja rasvaplekke. Silumiseks kasutati vulkaanilist kivi -
Pimsskivi, mis on kÜllalt krobeline ja sealjuures pehme. 
Parimad pimsskivid pärinevad Sitsiiliast, neid on punaseid, 
:p.&lle ja valgeid. Pärgamendi silumiseks kasutati viimati 
nimetatuid, kusjuures päevas jõuti lihvida 7-8 väikest nahka. 

Pärgamendi liike on robkesti./4/ Antiikpärgamenti val
mistati lõpnud loomade nahkadest, mistõttu neid iseloomustab 
eriline soonestiku struktuur. Naturaal-pärgamendi all mõel
dakse kahepoolselt silutud ja apreteeritud nahka. Kirjutus
pärgamenti.valmistati vasikanahast, see on molemapoolse 
töötlusega. Köitepärgamendi all tuntakse lambanahast valmis
tatud pärgamenti, mis on ainult sisekÜljelt lihvitud ja vä
liskÜljelt kaetud munavalge-apretuuriga. Köitmiseks kasuta
ti ka seapärgamenti, see ·011 aga väga suurte pooridega, tu
gev ja raskesti töödeldav. Kalanahast valmistatud pärgamen
ti kasutati poolnahkkÕidete valmistamiseks. Esineb ka vär
vitud pärgamenti: rohelist, punast ja kollast. 
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Parimaid pärgamente . on valmistatud Lähis-Idas lamba
ja kitsetalle nahkadest. Lääne-Euroopas valmistati pärga
menti vasika.nahkadest ja seda nimetati vellumiks. Roolllla
sed nimetasid kuni IV sajandini pärgamenti membranaks. Eu
roopas on kv(lliteedilt kuulsad strassburgi pärgamendid. 

Sagedamini esinevateks vigadeks pärgamendil on laigu� 
lisus, mis tuleneb naha.haigustest, erivä-�ilisest karvas
tikust, vereplekkidest ja koltkupuutest rauaga. 

Naha vanemaks, kõige enam levinud parkimisviisiks on 
parkimine taimeekstraktidega - t a i  m p a r k. Selleks 
kasutati väga erinevaid taimi ja nende osi: koort, puitu, 
lehti, vilju ja juuri, mille mahlas leidub parkaineid -
tanniine. Parkimisel oli oluliseks teguriks kasutatavate 
taimede Õige valik/5/ Tammekoort koguti Prantsusmaal ap-
rillis ja ain.11.t kuni 30-aastastelt puudelt. Cordobas 
(TÜrgis) pargiti sapiountega, Pärsias ja Egiptuses kasuta� 
ti selleks akaatsiavilju, teistel hommikumaadel aga sumah
hipuu koort, võrseid ja lehti, Itaaliaa mirti ja astelpaju 
koort, Rootais pajukoort, Prantsusmaal punatamme juuri 
(saadakse. must nahk), Eestis pargiti paju- ja kuusekoo�ega. 
Tuntud olid veel harilik viinapuu, hÕberemmelgas, raagre► 
melgas, pähkel, pÕÕk, kirsskontpuu, kastan, pappel, pihla
kas ja pirnipuu. !aimparknaha värvimiseks ja naha omaduste 
mõjutamiseks kasutati tol ajal veel sookailu, levkoi, korts
lehe ja lobeelia Õisi; mustika, muraka, metsmaasika vilju; 
iirise, vesiroosi, angenakaa, jÕetakja ja paganpea juuri.

Taimpargi eeltÕÕna tunti vanasti ka Eesti aladel 61 

toornahkade leotaaiet jahuhapatises.Valahhid leotasid nahku 
odrajahu hapatisea koos potasega 24 tunni jooksul ja said· 
väga heleda naba. Tranailvaanias leotati nahku kuumas ruk
kijahu rokas, Liege'is aga otse taimeekstraktis. Juba aas
tal 1349 pargiti Burgundi,as.nahku kolmes erineva tugevus
astmega ekstraktis a 3 kuudo Vasikanahku, mida oli töödel
dud leelises, hoiti 1 kuu vanas pargis·, siis 3 kuud värs
kes ja veel kord 3 kuud kaks kordd. kangemas lahuses. Parki
mist kiirendas tünnipargi (seisev) asendamine tõrrepargiga 

7-S 



(pÕÕrlev) ja temperatuuri tõstmine parkimisprotsesais. 
Taimeekstraktidega pargitud nahk on meeldiva· helebe'ezi 

tooniga, elastne ja vettimav. Viimane omadus võimaldab te
da värvida vees lahustuvate värvidega ja modelleerida VO� 
lipulga abil. 

Taimparknaha vananemise pililiseks tunnuseks on tema 
kodunemine - murenemine, mis on tingitud naha korgest haP
pelisusest, sageli ka naha värvimisel või marmoreerimisel 
kasutatud metallioksiidide vesilahuste ja peitside toimest. 
Seega tuleb konserveerimisel enne pehmendavate emulsioonide 
ja toitekreemide kasutamist nahka neutraliseerida. Taim
Parknaha toitmine Õliste toitekreemidega kaitseb nahakiudu 
hapendumise eest ja annab nahale elastsuse.• 

Teiseks väga vanaks ja levinud parkimisviisiks on 
v alg e p a r i/7{ mille saamislugu tu�eneb palsameeri
miskunstist. Eriti kuulus oli valgepargi poolest Tenerise 
saar oma meistritega, sama kunsti tunti ka Hiinas juba kei
ser Wang Ti ajal. Hilisemast ajast on kuulsad Taani ja Gre
noble'i valgepargimeistrid. Viimases tegutses XVIII saj. 
algul 5 parkalit, kes parkisid aastas 100 000 nahka. Parii
sis töötas neid tosina ümber ja nende voimupiirid täpsusta
ti juba 1407. aastal vastava seadusega. 

Valgepargiks sobisid kÕige enSJil oina-, ute- ja noore 
1- kitse nahad. Tähtsad olid ka parkimisel kasutatava vee oma

dused. Naha eeltÕÕtlus sarnaneb taimpargiga. Valmis mälv,
mis kÜllalt Üles tursunud, asetati kliidest valmistatud ha
patisse. Protsessi korrati mitu korda nahku vahepeal nõru
tades. J'argnevalt puhastati nahad nÜlgimisrauaga kliidest
ja asetati 7%-lisse maarjajää lahusesse: 1000-le nahale ar
vestati 30 naela maarjajääd ja 0,5 naela meresoola. Maarja
jääs ligunenud nahad asetati ööseks virna. J'ärgmisel päeval
määriti nahad taignaga, mis valmistati kliidega odrajabust
(12-13 naela), 50 munakollasest ja hapatise vedelik�t.

Teise retsepti järgi võeti 24 naha toitmiseks 24 naela 

•Vt.käesolev kogumik, lk.97-101.
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kliidega odrajahu, 10 naela maarjajääd ja 3 naela soola. 
Maarjas ja sool segati ämbris soojas vees, lisati jahu ja 
3 naela Õlipuu Õli. Kui segu oli jahtunud, lisati 12 to
sinat munakollast ja segu Ühele osale kolm osa vett. Nii
suguses segus leotati nahku järgmise hommikuni. 

Ulalkirjeldatud retseptist on TRO Teadusliku Raamatulco
gu hügieeni ja restaureerimise sektoris tuletatud toite
emulsioon pärgament- ja maarjasparkkÖidete pehmendamiseks: 

Õllevirret 410 g (ehk 386,2 ml) 
maarjajääd 32,8 g

keedusoola 9,8 g

oliivioli 9,8 g (ehk 11 ml) 
munakollast 23 g (ehk 1 munakollane) 
tÜmooli 6,5 g 

Saadud kogusega (491,9 g) on voimalik katta ea 150

kÖidet.• 
Valgepargi teise variandina on tuntud r a s v  a -

p a r x/81, mille mälva tÕÕdeldi jahuhapatises või india
kastanite ekstraktis • .t"a.rgnevalt nahku rasvatati ja klopi
ti pÕÕr�evates veskites. Protsessi korrati mitu korda ole
nevalt naha Liigist ja paksusest. Rasvatamiseks kasutati 
traani, näit. tursa, heeringa, hÜlge või meresea rasva. 
Nahku hoiti soojas ruumis, kus toimus lubja Ühinemine Õli
ga • .f"argnes nahkade puhastamine leelisega, mida valmistati 
Yiinapuuväätide tuhast (6-7 vakka 25 tosina lambanaha koh
ta). Õlitamisel kasutati taimseid Õlisid, nagu pähkli- ja 
oliiviÕli. Rasvapargi.ka sobivad kÕige enam mägikitse, kit
se- ja oinanahad. Lisaks nendele tÖÕdeldi selliselt ka ko
halikke lambanahku ja sisseveetud nahkadest hirvenahku 
(KanadastJ ning pÕdranahku (Venemaalt ja Norrast). 

Alates XVIII sajandist levis Mesopotaamiast Euroopasse 
uus parkimisviis, mille järgi töödeldud nahku s a f i a -

• Pehmendatud kÖidete katsepartii 1968.a. juunis andis
.rJ!buldavaid tulemusi ja 1969.a. jaanuaris alustati kÕidete 
süstemaatilist puhastamist ning katmist toiteemulsiooniga. 
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nik s, Prantsusmaal ka m a r o käänik s nimeta
ti.•191 Safianiks sobisid kÕige paremini eesli-, kitse- ja 
kalJuk:itsenahad, eriti kauneid nahku pargiti tallede nah
kadest. Suurimad safianimeistrid olid Hispaanias, Konstan
tinoopolis, KÜprosel, Aleppos ja Sniürnas. 

Tuhas ja lubjas töödeldud nahad puhastati karvadest 
(painimist korrati, sest sellest sõltus safiani värvimine 
ja Pinnaviimistlus). J°ärgnes naha leotamine koeraroojas.•• 
Pärast leotamist asetati nahad 30 tunniks sumahhilehtede 
PUlbri vedelikku. Prantsusmaal hoiti nahku sapiõunte leo
tises, mis sobis aga ainult pruuni ja musta safiani valmis
tamiseks. Punast safiani painiti kliide, viinamarjade ja 
soolaga (kÜprose retsept), P.rantsusmaal ka maarjases. 

Laiemalt on levinud punane safian, mille saamiseks nah
ku värviti (5 korda) kaktustel elunevate kosenillitäi vast
setest valmistatud värvainega, loputati aga sapiõunte vede
likus (1,5 naela 10 toobile). KÕik värvinõud pidid olema 
Valmistatud kuusepuust, et nad värvimisprotsessi ei mojus
taks. Värvimisprotsessi lõppedes Õlitati nahku linaseemne
Õliga. 

Kollast safiani värviti türnpuu marjade leotisega, si
nist ja rohelist saadi indigo ja viina.kiviga värvides, ro
helist mõjutati sageli ka kollasega. Rouen'is valmistati ka 
musta nahka - rauavitrioliga, mujal-hapu Õllega, milles 
leotati rauda. Valget safiani valmistati jahurokas, vii
mistleti piima ja munadega.

Värvitud nahku viimistleti kukerpuu-, kÜÜslaugu-, sid
runi-_ ja apelsinimahlaga. Safianile on iseloomulik ere vär
vus ja pinnastruktuuri reljeefsus.• 

- • Prantsuse akadeemia Ülesandel käis arst ja maai-lmarandur T.Granger 1735. aastal tutvumas selle parkimisviisig! Nikosia meistrite juures. Oma eesmärgi saavutamiseks
randas ta roivastatuna palveränduriks. 

•• Kui KÜprose valitsus 1735.a. suure katku tõttu oli
�lll'lnitud an�a käsu koigi koerte hävitamiseks.\ •• pidi t§. sel
e peagi tuhistama, sest rahvuslikku safianitoostust ahvar--, 

das väljasuremine. 
81 

l l. 



Hoopis teiste omadustega on m� a r j a s p a r g  1 s 
tÕÕdeldud nahad. Juba Üle 2000 aasta on see parkimisviis 
tuntud Ungaris, sealt levie ta Pohja-Saksamaale, Prantsus
maale ja mujale. XVIII saj. algul töötas Pariisis juba to
sin ungari parkalit, kes aga oma Õpetust hoidsid saladuses. 
1691. aastal pÕÕrdusid prantsuse kaupmehed ja käsitÕÕlised 
kuninga poole palvega, et seda uut kunsti ära Õppida. Alles 
50 aastat hiljem sai nende soov seadusejõus kinnituse./10/

Maarjaspargi parkaineteks olid maarjajää ja keedusool, 
millest viims..'3eta maarjajää nahka ei pargi: hapude omaduste t 
tõttu tursutab ta nahka, mis takistab parkainega Ühinemist. 11 
tfldse Ühineb maarjajääst nahaga umbes 1%, mistõttu ka naha 1 

kiud on lamedad, nahad tunduvad paberisarnastena, tÜhjade- � 
na. Nahkade toitmiseks kasutati jahu ja munarebu. t 

Maarjaspargis pargitud seanahku kasutati keskajal mas- t 
siliselt pimetrÜkk-kÕidete valmistamiseks. Hiljem kasutati l
maarjajää asemel ka teisi mineraalseid aineid (kroomi jt.), I 
milledel oli nahku parkiv toime. Selliselt töödeldud nahad m 
on aga tuimad ega allu paljudele varem kasutusel olnud kau- n 
nistustehnikatele. 

k 

·Parkimisviiside iseärasused annavad nahale erinevad t 
omadused, millest omakorda sõltuvad nahkk:Õidete kaunistus- m 
te�ikad. Nii pohinevad taimparknaha omadusel imada vett t 
loike-, joon-, batik- ja voolitehnika, samuti värvimine 
vees lahustuvate värvimuldadega. Seevastu pärgament ja mi- 8 
neraalparknahast kÕited kaunistatakse tempeltrÜki, azuur-, a 
nahapõime-või intar3iatehnikas, värvitakse aga kattevärvi- r 
dega. Restaureerimisel sõltub kÕite kattematerjalist res- s, 
taureerimismaterjalide valik. Puuduolevate nahaosade asen- o-
damisel uue:materjaliga valitakse par.1.Ceomadustelt ja struk-
tuurilt sobiv nahk, et paigad liituksid- säilinud origi- 11 
naalmaterjaliga esteetiliseks tervikuk8. vi 

jt 
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Vanaaja raamatu kuju ei sarnane tänapäevasega. Egiptu
ses, hiljem ka Kreekas ja Roomas säilitati kirjalikke Üles
tähendusi rullides kirjutatuna papüürusele. Kirjutusmater
jalina kasutati edaspidi ka pärgamentlehti ja vahaga kaetud
.PUUtahvleid. Sageli seoti kaks tahvlit kokku rõnga või nöö
ri abil. Kaksiktahvleid võibki lugeda raamatu.köite ee�käi
jaiks. 

Köitmine tuli kasutusele I sajandil m.a.j. ja võitis 
ainuõiguse V saj. Tolle aja raamat oli puu.kaantega, kauni$
tatud eleva:idiluust või metallist plaatidega. Kuni XV saj • 
köideti peamiselt kloostrites, mistõttu ka esimest kÕite
rÜhma nimetatakse kÕiteajaloos varase keskaja luksuslikuks 
kirikuköiteks� Alles trÜkikunsti levikuga laienes ja täius
tus raamatu.köitmine - suurenes vajadus Õhukeste ja elastse
te kÕitenahkade ning vähem aega nõudvate kaunistuste järe
le. Raamatuid hakati valmistama käsitÖÖliste tsunftides • 
Peagi leiti pargitud nahale kaunistusviise, millest varase
maid. kohtame juba VIII sajandi lÕiketehnika ja tempeltrÜki
näoi.111/ 

T e m p e l t r  ü k 1 all tuntakse nahast kÖitekaante 
kaunistamist metalltemplite jäljenditega. Uksiktemplite mo
tiivid suruti kuumalt naha pinda,- millele tempel jättis tu
meda jälj�ndi. Niiskele nahale kÜlmalt pressitud jäljendeid 
toonitati hiljem käsitsi kattevärvid�ga.

Uksiktemplite motiivistik pärines taime- ja loomarii-
8iat. Lemmikloomadeks ol�d: lÕvi, kull, põder, hunt, jänes, 
ahv ja luik; taimedest - looklev väät, granaatõun, gooti 
roos; kasutati ka lihtsaid geomeetrilisi vorme nagu kaksik
sõõr, ruut, romb, põimuv nöörimotiiv jt. Uksiktemplid olid
ovaali-, sõõri-, nelinurga-, rombi- või südamekujulised.

XI saj. kohtame templitel juba uut vormi - kontuurtemp
leid, millega naha pinda ei surutud enam tervet motiivi,
Vaid ainult selle kontuurid. Uksiktemplitele lisandusid 
jooned, mis markeerisid kÕitel pÕhikompositsiooni. Esineb 
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1-, 2-, 3- ja 4-joonelisi mustriraudu. 
PimetrÜki Õitseaeg oli Inglismaal XII-XIII saj., kuid 

selle tehnika lihtsustamine ja täiendamine jätkub edaspidi
gi. XV saj. keskel pressiti Üksiktempli motiivid nahka juba 
ribadena. Saksamaal voeti taimemotiivilised rulltemplid tar
vitusele aastal_ 1469, figuraalsed rulltemplid aastal 1520. 
Keskväljade kujundamisel kasutati aga graveeritud plaate 
(foto 18). 1433.a. pressis munk-köitja Conrad Forster esi
mesena kÕitele Üksiktähed. Sel+e kohta oletab Üks kuulsa
maid kÕiteajaloolasi Jean Loubier, et J.Gutenberg on oma 
suures avastuses lähtunud raamatukÕitjate tähttemplite pres
simise eeskujust.111/

XVI saj. esimestel aastakÜmnetel täiendati tempeltrÜkki 
veelgi: idamaade eeskujul hakati templijäljendeid pressima 
nahka kuldsetena. K ä s 1 k u l d  a m i  n e levis kiiresti 
Itaaliast Prantsusmaale, hiljem ka Saksamaale ja Inglismaa
le ning jäi lemmiktehnikaks kolmeks järgmiseks sajandike.• 

Käsikuldamine on kÖitekunstis koige dekoratiivsem kau
nistusviis, millega ei suuda voistelda isegi mitmevärviline 
aplikatsioontehnika. Meetod seisneb Õhukese kullalehe Ühen
damises nahaga munavalge voi kÜÜslaugumahla (Armeenias) 
abit. Taimparknahka pressitakse nõrk templijäljend, mis 
kaetakse pintsli abil munavalgega ja pärast kuivamist 
(20 min.) kuldlehega. Seejärel pressitakse templi jäljendit 
kuuma templiga (68°C)./4/

11 Idamaal oli kÖite Üheks omapäraks mitmetoonilise kulla
Üheaegne kasutamine. Heledatooniline kuld on hÕbedalisandi
ga, tume kuld vaselisandiga. Samaaegeelt kullaga tarvitati 
ka hobedat, mis aga Õhu käes oksüdeerub tumedaks 
(fotod 16, 1-7). 

• XVII 47j• algul tulid moodi ka kullatud ja hÕbetatud
tapeedid./1 Pariisis tegutses 2-3 selle ala meistrit, 
syyr tapeedivabrik oli Potsdamis. Hobetamis- j� .. kuldamis
toodeks saadi lehtmaterjali kullasse�padelt. Vaarismetalli, 
lehekesed olid kÖidetud raamatusse, illes raamat sisaldas 
200 hobelehte (mõõtmetega 3x4 tolli), mis asusid kuuekaupa 
uhel lehekÜljel. 
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Kui idamaa kÖidete juures kasutati kullaga pressimist 
nii kontuurtemplite puhul kui ka fooni täiteks, siis Euroo
Pas, eeskätt Prantsusmaal, kujunesid valja täiesti uued 
motiivid ja graveerimisvõtted: fanfaar-stiil, punktii.rtemp
lid, fooni täitmine punktidega. XVI sajandil hakati kulda
ma ja templijäljenditega ornamenteerima ka raamatuploki 
lÕikeservi. Prantsusmaal kasutuselevõetud kompositsiooni
võtteid täiendasid saksa meistrid XVII saj. meisterliku 
templite graveerimisega.11 11

Idamaa kÕ1.tekunsti mõjul võeti Euroopas XVI saj. kasu
tuaele veel teinegi kaunistustehnika n a h  a i  n t a.r -
s i a - Ühest nahast ornamendipindade asendamine teisest 
nahast pindadega.11 2, 1 3/ Nahaintarsia puhul on väga oluli
ne sobiva naha valik. Selleks olid kÕige kohasemad sileda
Pinnalised, Õhendatud nahad nagu vasikanahk, ja struktuur
Pinnalistest sagräännahk.11 11 EeltÕÕna kleebiti nahkadele
Õhuke joonisega paber, pressibi tsinkplaadi all siledaks, 
lasti kerge vajutuse all kuivada ja alles siis loigati 
joonise järgi välja ornament. Välja lÕigati ainult sirg� 
jooned ja suured kaared, väikesed kaared täksiti. Välja
lÕigatud ornamendiosad täideti teisevärvilise nahaga, kogu 
naha aluspind kleebiti Üle tugeva paberiga ja lasti rasku
se all kuivada. Selliselt ettevalmistatud nahaga tõmmati 
Üle koitekaaned. 

Eelkirjeldatuga on sarnane a p l i k a  t s i  o o n  -
t e h n i k a.112• 1 3/ Ornamendi detailid lÕigati välja
Õhukesest nahast, kleebiti papile ja lasti kuivada raskuse 
all. Kui aplikatsiooni detailid olid tempeltrÜk:1 täiendus
osad, vajutati templijäljendid nahale enne detailide vä:L
jalÕikamist. VäljalÕigatud detaile niisutati, eemaldati 
Papilt ja kleebiti nahale. Jargnevalt vajutati kontuur
templiga kuldne jäljend, Ühendades selliselt kÕik kompo
sitsioonielemendid. Aplikatsioontehnikat kasutati_peami
aelt kÕitekaane sisekÜlje kujundamiseks (foto 17). 

Vanimate kaunistustehnikate hulka kuulub ka a z u u r
t e h n i k a, mille esimesi näiteid kohtame kopti kÖidete 
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juures juba VIII saj.1111 Kullatud alusnahk tõmmati Üle
teise ohukese nahaga, millesse olid lÖigatud ornamentaa.1-
sed avad. 

V-aga sarnane kirjeldatuga on tehnika, mis XlX saj. le
vis euroopa kÕitekunstis (Itaalias, alates 1885. aastast 
ka Saksamaal) ja mida nimetati v e n e e t s i  a naha
tehnikaks.1121 Sile vasika- või marokäännahk Õhendati 
0,5 mm paksuseks. J°argnevalt lõigati nahast välja ornamen
di pinnad, kleebiti pärgamendile või valgele taftile, mida 
soovi korral toonitati aniliinvärvidega. Sageli täiendati 
kompositsiooni veel käsikuldamisega. 

Nii nahaintarsia, aplikatsioon-, azuur- kui ka veneet
sia nahatehnika ei levinud kÖitekunstis kuigi massiliselt. 

Kõigi aegade kaunimaks ja 1:1D,ikaalsemaks naha kaunis
tustehnikaks jääb loi k e t e h  n i k a. See pÕhineb 
taimparknaha omadusel imada vett ja lasta ennast niiskelt 
ja kÜlmalt vormida. Spetsiaalse noa abil (joon.1a) lõigati 
ornament 1/3 naha paksuselt naha pinda, lÕikejoon avati ja 
vooliti joonepulga abil (joon.1b). LÕiketehnika teostaja 
pidi meisterlikult valdama joonistustehnikat. 

ei 

b �-=="----------�) 

e ) 

Joon.1. a - noake ornamendi kontuurjoonte lÕikamiseks; 
b - joonepulk ornamendi joonte lahtiajamiseks; e - vooli

pulk ornamendi pindade modelleerimiseks 
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Esialgu jäeti lÕikejoon tÜhjaks. Ornamendi pindade il
mekamaks esiletoomiseks täideti foon nõgusaotsalise temp
li - pärltempli jäljendiga. XIV saj. hakati loikejooni 
täitma kattevärvidega: kollase

9
rohelise ja punasega. Täius

likkuse saavutas loiketehnika 1460. aastatel Nürnbergis 
(foto 19).1111

Aegade jooksul on kaunistusviis lÕiketehnikas teinud 
läbi suuri kompositsioonilisi muudatusi, mõjudes algul pin
du jagavana, kujunedes siis intensiivselt majuvaks graafi
liseks joontemänguks ja taandudes jälle dekoratiivsete er�
värviliste pindade rütmile. Viimase uuendusena soonitakse 
joonestik naha pinda loiketa ja seda tuntakse j o o  n -
t e h n i k a nime a11.l15/

Loiketehnikat täiendati ka ornamendipindade voolimise
ga, kusjuures kogu naha aluspind oli eelnevalt täidetud mo
delleerimisvahaga.1121 Ornamentidevaheline pind taoti ma� 
dalamaks pärltempliga ja toonitati tuhaleelisega pruuniks. 
Sellist kaunistustehnikat nimetati v o o  l 1 t e h  n i 
k a k s. 

Voolitehnika jaguneb kÕrg-, lame- ja nogusvooliks. 
Kõrgvooli Üheks vanemaks vormiks on topisvool - ornamenti 
Piiravas lÕikejoones tehti läbilÕikeid, kust naha ja kÕite 
kattematerjali vahele topiti vatti või ligniini, ornamendi
le-·anti aga pealtpoolt voolipulgaga (joon.1c) soovitud 
Vorm. Selline Üksikute aktsentueeritud motiivide rõhutamine 
ornamendis võimaldas rikastada dekoori ja luua vahelduvaid 
joonte ja pindade rÜtme. Hiljem täideti ornament massiga 
�eljeefselt naha tagakÜljelt ja, asetatuna papile, vooliti 
Pealtpoolt soovitud kompositsiooni ulatuses. 

Lamevooliks nimetatakse kÕrgvooli lihtsamat varianti, 
kus ornament täidetakse papiga kogu pinna ulatuses Ühtlase 
tasapinnana. Reljeef vaheldub ainult ornamendi servadel. 

Nõgusvooliks nimetatakse selljst vooli, kus ornamendi 
motiiv asub teda ümbritsevast pinr.ast sügavamal. 

Voolitehnika kÕikides liikides kasutatakse ornamendi 
ilmekamaks esiletoomiseks motiivi servades loikejoont, de-
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koorivahelisi pindu _aga täidetakse templijäljenditega (pÕh
jaraud) voi toonitatakse aniliin- (varem taimev�idega) 
või kattevärvidega. 

Karvuti mitmevärviliste safianide kas�tamisega kÖite
kunstis1 lisandus XVIII saj. taimparknahkade värvimine 
taimsete värvidega ja metallioksiidide vesilahustega (kroo
mi- ja rauaoksiidid).• Kuna taimsed värvid olid vähe happe
lised, värvisid nad pinda intensiivselt. Metallioksiidide 
kasutamine nahkade tagasihoidliku.maks toonitamiseks, eriti 
aga nahkade marmoreerimisel, mis oli moes XVIII sajandil, 
kahjuotab naha pinda, mistõttu see loheneb ja· m:ureneb. ffhe 
ulatusliku tööna seisab ees.selliste kÖitenahkade neutra
liseerimine ja pehmendamine. 

Väga vanad on ka m a a l 1 t u d kÕite traditsioonid. 
Varasemad kaunistused on maalitud kriidikrundiga puukaan
tele (Sienas 1258.-1689.a.). XIV sajandist pärineb Itaalias

valmistatud kullamaalingutega nahkkÕiteid, hilisemast ajast 
ka olimaalinguid pärgamendil. XVI saj. värviti Saksis ja 
LÕuna-.Prantsusmaal pimetrÜkk-kÕiteid lakkvärvidega. Lemmik
motiivideks maalimisel olid vapid ja monogrammid. XX saj. 
algul said kuulsaks Rivieras vees lahustuvate värvidega 
maalitud kÕited.113/

Kä s i  m a a l 1 all tuntakse naha värvimist kontuur
joonteta pintsli abil käsitsi. Taimparkn�e tehakse kä
simaali aniliin- või akrÜÜlvärvidega, kroomnahale akrÜÜl
vÕi nitrovärvidega. 

Tutvumine kaugete maade käsitÕÕga võimaldas eurooplas
tel kasutueele votta uusi kaun.istustehnikaid ka naha mus
terdamisel. Jaava kuulsate puuvillkangaste käsitsimuster
dajatelt võeti XV saj. Üle uus tehnika - b a t 1 k.112, 16/
Batiktehnika põhineb värvitava mate:L'jali pindade kinnikat
misel kuUJ11.a vahaga (et vaha liituks kindlamini nahaga, võe
takse vaha vahekorras petrooleumiga 2: 1). Vahata pinda vär
vitakse soovikohase värvitooniga, mida kord-korralt {pärast 

• Vt. käesolev kogumik, lk. 101-102.
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kuivamist) osaliselt vahaga kinni kaetakse, vabu pindu aga 
korduvalt värvitakse. theliigne vaha eemaldatakse mehaani
liselt või bensiini abil. 

Batiktehnikat kasutati peamiselt pärgamendi musterda
miseks, kusjuures sageli valiti kontrasttoonid (valge-must). 
Huvitavaid batiktehnika näiteid võib leida XVIII saj. 
Prantsuse- ja saksa kÕidetel./13/

Väga sarnane eelkirjeldatuga on nahkade m a r m  o -
r e e r i m i  n e, mis levis XVIII saj. Taimparknahad kort
sutati või väänati krobeliseks, kuna kortsude harjad toonj
tati peitside või hapetega tumedaks. Kortsutatud nahad si
luti poleeritud pinnal ja saadi kivi või puusÜÜd meenutav 
struktuur. Kirjeldatud tehnikaga muaterdati madalakvalitee
dilisi nahku (lambanahk), mida kasuta�i kÕitenahaks, sageli 
ka laegaste ja pisiesemete voodriks. 

Olenevalt naha omadustest on kaunistustehnikatest kasu� 
tatud veel nahapoime, koorimistehnikat, poletustehnikat jm. 
NahapÕimetehnikat on kasutatud peamiselt pärgamentkÕidete 
dekoreerimisel, eest pärgament allub teistele kaunistusvii
sidele raskemini. Koorimistehnika juures eemaldati taim
Parknahal ornamendi Üksikutelt motiividelt osa naba pinda. 
Saadi tagasihoidlik, kuid buvitav mati ja läikiva (loomu� 
lik) nahapinna vaheldumine. Põletustehnika pärineb peami
selt puitesemete dekoorivõtetest, eriti huvitava koloriidi
nüansi saab sinaka varjundiga värvimata kroomnahkadel. 

Viimased sajandid on naha dekoreerimise tehnilistesse 
võtetesse toonud vähe uut. otsingud on toimunud peamiselt 
kompositsioonivallas, kuna idee realiseerimisel on kasuta
tud mitme tehnika koosmoju. 

Vanade nahkkÕidete restaureerimisel on kÕitematerjali 
kõrval oluliseks probleemiks ka naha kaunistamisel kasutu
sel olnud ained, nagu värvid,, sideained, väärismetallid 
jm., mis on mojutanud kÖite säilivust. Objekti detailne 

t uurimine ja teoreetilised teadmised võimaldavad paremini 
kindlaks määrata kahjustuste iseloomu ja restaureerimisel 

12. 
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l. 

neutraliseerida nende pÕhjusis säilit�des samal ajal kÖi' 

tekujunduslikku omapära. Suuremate restaureeritud pindade 
puhul kantakse kompositsiooni pohielemendid ka uutele na� 

haosadele (foto 23). Eeskuju puudumisel voi kaane täieli' 
kul uuendamisel jäetakse kaas dekoorita. 
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.NAHK- JA. PÄRGAMENTKÖIDETE RESTAUREERIMISEST 

V.Nagel

Kirjalikke dokumente on kÕikidel aegadel puutud kaitste 
välismõjude eest kapslite, vutlarite jt. ümbristega. Raama� 
tuploki pÜeivaks kaitsevormiks on kujunenud kÕide, mida va
jaduse korral on täiendatud klapi, pÕÕratud kaaneserva või 
ka nn. kukku.rkÕite näol. 

Vanade. raamatute kÕited on tänapäevaks läbinud pikaaja
lise vananemisprotsessi, kannatades nii mehaaniliste, bio
loogiliste kui ka keemiliste kahjustuste all. See asjaolu 
tingib nende konserveerimise ja restaureerimise vajaduse. 

Köite konserveerimise eesmärgiks on pidurdada selle 
loomulikku vananemist ja parandada väiksemaid vigastusi 
uute materjalide lisamiseta. 

Restaureerimisel taastatakse kÖite endine vorm juba 
uute materjalide abil. Seejuures peab nii teostusviis kui 
ka materjalide valik olema võimalikult originaalilähedane, 
kusjuures igal säilinud vanal fragmendil on asendusmaterja
li ees eelisoigus. 

Kuna pärgament- ja nahkkÖidete restaureerimise teema on 
äärmiselt lai ja probleemiderikas, on käesolevas töös vaat
luse alla võetud vaid TRU Teadusliku Raamatu.kogu hÜgieeni
ja restaureerimise sektori senine tÖÖpraktika peamiselt XVI 
ja XVII sajandi puukaantega nahkkÕidete restaureerimisel. 

• 
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Keskaja r.a a m a t u v a l m i  s t a mi s e 111/

Õmmeldi raamatuplokk linase niidiga nahk- või pärgament
ribale voi ka kanepinÕÕrile. Plokk oli sageli varustatud 
kaksik-ees- ja tagalehtedega. Kuni XVII sajandini jäeti 
köitmed raamatuploki seljale, edaspidi aga saeti nende 
jaoks onarused. (XX saj. raamatutel esineb kÕitme koha.l 
tihti vale markeering, kuna ehtne kÕitenÕÕr sisselastuna 
voib esineda hoopis teises kohas.) Raamatuploki selga sel
lal veel Ai kumerdatud ja raamat sarnaneb XVI ja XVII sa.
jandi köitega, mille plokk oli ommeldud pärgamentribadele. 

Köitmete otsad kinnitati algul kaane peale, hiljem kaa.
ne sisekÜljele. Kaane seljal on nad sageli reljeefselt väl
ja töötatud (3-7 kaksiknÕÖri), esineb ka kqitmete lamedaid 
töötlusi. Hilisema keskaja puukaantega kÕidetel tulevad 
köitmed puukaane pealmiselt kÜljelt uurisaukudest läbi s1-
sekÜljele, kulgevad uurisrennis ja tulevad teistest uuris
aukudest koos kinnituskiiludega uuesti kaane välispinnale,

Samasugused süvendid, kuid diagonaalsuunas tehti ka otsa
nÖÖridele e. kaptaalidele (foto 24). Varasemad kapta.alid 
Valmistati nÕÕrist ja kujundati juba poognate ombl.emise 
ajal ploki tugevdamiseks, edaspidi kaunistamiseks. Kaptaa
le kasutati Üle 2 cm paksuste raamatute juures ja valmista
ti kanepinöörist, nahast, pärgamendist, lõuendist voi sii
diniidist, ka sametist. 

Varasel keskajal raamatuploki kÜlgi ei lÕigatud, hiljem 
hakati plokki lÕikama, lÕiget värvima, selga kumerdama, 
kusjuures kaptaalid valmistati eraldi ja kleebiti ploki 
seljale. 

Ploki leige keskajal, ka XVI sajandil oli valge voi 
kergelt toonitatud, XVII ja XVIII sajandil tihti punane. 
Kullatud leige tuli kasutusele renessansiajastul. Harili
kult oli värvitud Ülemine» või Ülemine ja esimene kÜlg, aga 
hiljem kÕik kolm kÜlge. XV sajandi lepust alates hakati 
Ploki loiget ilustama mustriraua abil ornamentidega. 

Puukaaned, mida kasutati veel XVI saj. keskpaigani, 
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valmistati enamasti pÕÕk- või vahtrapuust, kuid ka tammest 
ja kuusest, mis oli eriti kergee Esialgu oli igal raamatul 
kaitseks kolm kantisservalist puuplaati - esikas.s, taga
kaas ja seljaosa, edaspidi valmistati puidust ainult kaaned. 
Servadest olid nad Ümardatud või kaldu loigatud, kreekapä
rastel kÕidetel uuristatud rennidega. 

Idamaa eeskujul hakati XVI sajandil raamatuid, eriti 
pärgamentkÕiteid kÕitma pappkaante vahel�, milleks kleebiti 
kokku korrektuurpoognaid, trükiste ja käsikirjalehti. Tih
tipeale kasutati pappkaanteks materjale, mida tsensor oli 
keelanud avaldamast. Makulatuurkas.s-i kasutati peamiselt 
väikeses formaadis raamatute köitmiseks. 

Raamatuploki Ühendamisel kaantega kujundati kÕide kas 
kinnise või õõnsa seljctga. Vanematel nahk- ja pärgamentköi
detel kleebiti kÖite seljanahk ploki selja kÜlge. Sellal ei 
tuntud nn. hÜppeselja moodust, kus seljanahale liimitakse 
katteriba, mida-ploki selja kÜlge ei kinnitata. PappkÖite 
kasutuselevõtmisel kujundati juba kÕrge selg, mis on jäänud 
püsima tänaseni ja annab raamatuplokile suure liikumisvaba
duse. Kinnise seljaga on ka idamaa kÕited, kuna sealne teh
nika Ümaraid selgi ei tundnud. 

Varasel keskajal kaeti puukaaned tekstiiliga (linane 
riie, samet, siid) ja kaunistati elevandiluust voi metal
list plaatidega. Nahaparkimise arenedes hakati puukaasi 
katma ka nahaga, kasutades nahale sobivaid kaunistusviise 
(pimetrÜkk, loiketehnikA, käsikuldamine jt.). Nahkk:Öidet 
kaitsti kulumise eest metallnurkade, tugede ja sulguritega • 

. Taimparknahka toonitati taimsete värvide ja metallioksiidi
de vesilahustega. XVIII sajandil raamatukÖitmise kunst lan
ges ja täisnabkkÖide asendus poolnahkkÖitega, mille puhul 
k&unistati ainult nahast seljad, kuna kaaned kaeti tekstii
li või paberiga. 

Nagu paberit, kahjustavad ka kÖitematerjale korge tem
peratuur, niiskus, hallitusseened, putukad, ultraviolett
kiired ja hooletu käsitsemine. Ehkki hästi pargitud naha 
omadusteks on painduvus, sitkus ja vastupidavus kulumisele, 
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kaotab nahk aja jooksul rasvaine, mistõttu vanad nahad on 
m utunud kuivaks, kalgiks ja hapraks. Enamasti on nahkkÖi
detel kahjustatud liigse kuivamise tagajärjel seljad, kus 
Pinge on suurem. 

Enneaegselt on vananenud kÕited, mis on valmistatud 
halvasti pargitud või Ülepargitud nahast. Pärgamentköited 
kannatavad ka määrdumise all. 

Suurte puukaantega raamatute käsitsemisel tekib mehaa
nilisi vigastusi nende raskuse tõttu. PÜstiasendis säilita
misel rebib kÕite sisuplokk, mis ei toetu riiulile, kÕite
nÕÕre ja derormeerib kÖite selga. Selliste raamatute võtmi
sel riiulilt rakendatakse kogu tÕmbejÕud sageli raamatu 
Ülemisele seljaosale, kust enamasti algabki kÖite lagllnemi
ne. Aegade jooksul rebeneb kÕite kattematerjal, siis kap
taal, köitmed ja lepuks murduvad ka puukaaned, mis omakorda 
lõhub raamatuplokki, kuni see eraldub kaantest (fotod 7, 
20,22). 

• 

Sõltuvalt parkimisviisist ja otstarbest (kirjutamiseks, 
köitmiseks) moodustab pär g a m e ndi konserveerimine 
ja restaureerimine omaette peatÜki. NSV Liidus on pärgamen
di töötlemise metoodika välja töötatud V,I.Lenini nim. NSVL 
Riiklikus Raamatukogus.121

Enne pärgamentlehe konserveerimist kontrollitakse peene 
pulga otsa pandud niiske vati abil kirja ja värvide lahus
tuvust. Kui värvid pole niiskuskindlad, on soovitatav lehte 
Puhastada ainult kummiga. Niiskeks puhastamiseks kinnista
takse tekst lahuses: 13-14 ml kÜlma liimi Il�9 2/10 100 ml 
etÜÜlalkoholis. 

Pärgamendi kuivalt puhastamiseks mustusest kasutatakse 
Pehmet kummi, hÕÕrudes sellega lehte servade suunas. Seejä
rel puhastatakse leht teksti vahelt peene pulga või silma
pintseti otsa pandud destilleeritud vees niisutatud vatiga, 
tampooni järjest vahetades. Siis asetatakse leht klaasile, 
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kusjuures lehe alla on soovitatav panna filterpaber, et see 
imaks nahka kogunenud niiskust. Edasi puhastatakse pärga
menti etÜÜlalkoholiga ja tupsutatakse pehmendamiseks 10%-li
se karbamiidetÜÜlalkoholi lahusega. Puhastatud leht aseta
takse parafiinpaberite vahel ÖÖpäevaks kerge surve alla. 
Vajaliku rasvakoguse taastamiseks kaetakse järgnevalt lehe 
mõlemad kÜljed lanoliinemulaiooniga, mis on segatud 1()}b-11-
se karbamiidetÜÜlalkoholi lahusega. Pärgamendi pe�llllendami
seks kasutatakse ka 2%-list spermatseetemulsiooni. Jargneb 
pressimine (24 tundi) parafiinpaberite vahel ja seejärel 
7-10 päeva vältel filterpaberite vahel. Tugevasti deformee
runud lehtede puhul (näit. murdejoontega lehed) võib kogu
niisutamise ja pehmendrunise protsessi korrata.

Puhastatud niisket lehte voib sirutada ka kwnmirulli 
abil läbi nolÜetÜleenkile, mille järel leht asetatakse nõr
ga surve alla. Samuti voib niisket pärgamenti siledaks ve
nitada spetsiaalsete näpitsate abil. 

NSVL Teaduste Akadeemia dokumentide konserveerimise ja 
restaureerimise laboratoorium Leningradis soovitab lano
liinemulsiooni retsepti:/3/ 

etÜÜlalkoholi 62 ml 
destilleeritud vett 
glütseriini 
lanoliini 

100 ml 
8 ml 
5 ml 

neutraalset seepi 2 ml 
ja V.I.Lenini nim. NSVL Riiklikus Raamatukogu.s kasutatakse 
2ro-list spermatseetemulsiooni:121 20 g spermatseeti lahus
tatakse 100 ml keemiliselt puhtas bensoolis. Tarvitamisel 
lahjendatakse 10 ml saadud lahust 90 ml 96%-lises etÜÜlal
koholis. 

TRU Teaduslikus Raamatukogus peetakse efektiivsemaks ja 
kasutatakse nii pärgamentkÖidete kui ka maarjasparknAllkade 
Pehmendamiseks spetsiaalset munaemulsiooni, mille retsept 
on välja töötatud vanade nahaparkimisviiside alusel.• 

• Vt. käesolev kogumik, lk.80.
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e Varasel keskajal, kui pärgament oli raskesti kättesaa-

dav, kasutati suureformaadiliste raamatute kÕitmiaeks jät-
i- katud nahku. Selleks Õhendati naha servad marmorplaadil te-

1•ava noa abil ja määriti kummiaraabikuga. Paigatud naJ!lk 
asetati puust alusele ja klopiti haamriga kimli, mille jä
rel paigale asetati raskus. Hiljem hõõruti paika kriidi
pulbriga. Normandias liideti paiku munavalge abn.14/

Tänapäeval kleebitakse paigad pärgamendile tavaliselt 
niaujahust kliistriga, rebendeid parandatakse aga liimiga 
lltS- 2/10 (kontsentratsioon 25-28%) (fotod 20,21). Reben
dite kinnit811iseks lehe äärtel kasutatakse pikakiulise pa
beri riba, mida võib.toonitada kohvi või teega vastav�lt 
pärgamendi värvusele. Parandatud lehed kuivatatakse p�esai 
all. Illustratsioonidega lehed tuleb pressi alla pannes 
katta kartongiga, millesse illustratsioonide kohale on lõi
gatud. avad.

•.J.Sal.tÕkov-&tsedrini nim. Riiklikus Avalikus Raamatu
kogu on kuutu.Hl apetaiaal.ne pärgamendiliim { IlBC 1,1):
70 g polÜ.inÜÜlalkoholi l�endatakse 1 l veega, �wmtta
takse keeval veevannil, tiltreer1takae läbi klaasvati ja 
segatakae 60 ml glütseriiniga. 

Saadud liimi kasutatakae Õhukese ja hallitusest kõdu
nenud pärgamendi restaureerimisel •

• 

Taimparknaha (värvuselt hele-beezistpruunikani) 4>ma
dusteks/5/ on pehmus, elastsus ja vastupidavus kul'UJll1-ele. 
Tal on aga vähene soojuskannatavus ja juba temperatu�il 
Üle +50°C hakkavad nahakiud hävinema. Eriti ohtlik on te11.
per9.tuur1 tõus suure niiskuse puhul. Nahakiud lagunevad ja 
kiududevahelised sideained, kokku puuti�es ohuhapnikuga, 
hapenduvad. Harilikes tingimustes on see hapendumine aeg
lane ja hästi pargitud nahkesemed säilivad sadu aastaid. 
Aegade jooksul kaob aga nahast rasvaine, mistõttu �aamatu
te kauaaegseks säilitamiseks on vajalik n a h  k k Õ i -
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d e  t e p e h m e n d a m i n  e. Selleks kasutatakse 
rasvatavaid aineid, sest rasv takistab hapniku juurdepääsu 
ja kaitseo nahkahapendumise, liigse kuivamise ja hoÕrdu
mise eest •. Pehmendamiaeks kasutatakse mitmesuguseid tai
me-, looma- ja mineraalrasvu ning Õlisid. Seejuures Õli 
emulsioonina tungib nahasse paremini kui emulgeerimata Õli, 
sest viimane jääb peamiselt naha välistesse kihtidesse. 

V.I.Lenini nim. NSVL Riiklikus Raamatukogus väljatoo
tatud nahk:k:Õidete pehmendamise tehnoloogia kohase1t"6I ase�
tatakse raamatu kaante ja eeslehtede vahele parafiinpabe
rid, et kaitsta raamatuplokki niiskumise ja määrdumise 
eest. Seejärel proovitakse nahavärvide vastupidavust niis
kuse suhtes, milleks hõõrutakse nahka kaane sisekÜljelt 
96f-lises etÜÜlalkoholis niisutatud vatitampooniga. Võima
luse korral puhastatakse kÕide destilleeritud vees niisu
tatud ja kuivaks pigistatud vatitampooniga, 5-10-minutise 
ku.ivamise järel aga 96f-lise etÜÜlalk:ol)oliga, et eemaldada 
roiskuv rasv (oksüdeerunud rasvhapped). 

·-Liiga kuivanud nahkkÕite pehmendamiseks hÕorutakse pu
hastamisest pohjaliku kuivatamise järel nahka marlitampoo
ni abil glütseriiniga. Uhe tunni mÕÕdudes olitatakse nahka 
kõrgema sordi kabjaÕliga pehme harja voi pintsli abil ava
tud raamatul mõlemat kaant võrdselt määrides. Kabjaoli 
imensiub Ühe tunni jooksul, mille järel, raamat asetatakse 
püstiasendisse 12-18 tunniks. KabjaÕliga töötlemise järel 
rasvatatakse nahka toitekreemiga villase lapi abil. Ka 
kreemiga töödeldult jäetakse raamat püstiasendisse 24 tun
niks, siis hõõrutakse pehme tasase harjaga ja lopuks plüü
siga. 

Vajalik rasva hulle liiga kuivanud nahkkÖite puhul on 
igale 10 cm2�le 0,07-0,1 g kabjaoli ja 0,015 g toitekreemi• 

Mitte väga kuivanud nahkk:Õi·te pehmendamisel töödeldakse 
nahka kergelt glütseriiniga, pÜhitakse täiesti kuivaks ja 
tunni aja möödudes rasvatatakse toitekreemiga ilm.a vahe
pealse Õlitamiseta. Rasvatamist soovitatakse korrata iga 
viie aasta järel toitekreemiga ilma eelneva etÜÜlalkoholi 
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ja glütseriiniga töötlemiseta. 
V• I.Lenini nim. NSVL Riiklikus Raamatukogus kasutatak:-

se järgmise koostisega toitekreemi:161 

kabjaoli ' 100 g 
puhast mesilase vaha 30-40 g 
tÜmooli 5,2 g 
paraoksÜdifenÜÜlamiini 0,15 g. 

Saadud helekollast kreemi määritakse nabale pehme la
piga, kusjuures vajalik osa kreemist tungib nahasse, Üle
jäänu pÜhitakse ära.

Väga ÕhUkeseks tÕÕdeldud naha pehmendamiseks kasutatak
se ainult lanoliinemulsiooni. 

Briti Muuseumis kasutatakse naha pehmendami�eks lano-
liinkreemi retsepti järgi:• 

lanoliini 200 g 
seedrioli 30 ml 
mesilase vaha (naturaalne) 15 g 
heksaani (või petrooleetrit) 330 ml. 

Lanoliinkreem sobib eriti heleda naha tÕÕtlemiseks. Pa
remaks imendumiseks võib nahka enne paar korda kergelt nii
sutada heksaani või petrooleetriga. Rasvatatakse nahka kor
duvalt, Ülearune .kreem .... pÜhitakse maha. TÕÕtlemise juures
tuleb silmas pidada, et segu on tuleohtlik.

Kun� glütseriini on hakatud niiskuse suure imavuse ja 
oksÜdeerumise tõttu konserveerimise praktikas järjest vähem
kasutama, siis vuditakse seda ka TRU Teaduslikus Raamatu
kogus. Ka kabjaoli k-utatakse valikuliselt, sest see muu
dab naha tumedamaks. Teadusliku Raamatukogu praktikas peh
mendatakse na.bkkÖiteid•jit-gllliselt: kÕide p�tatakse des
tilleeritud veegaa 5-10 min. ·pärast deainfitse�ritakse
72%-lise etÜÜlalkoholiga; 15 min. järel pehmendatakse toi
tekreemiga. Lamba- ja kitsenahast kÕiteid pehmendatakse
lanoliinemulsiooniga, veise- ja vasikanahast kÕiteid kabja-

Rah 
• Kultuurimälestiste Konserveerimise ja Restaureerimise

12 vusvaheline Uurimiskeskus TRff Teaduslikule Raamatukogule
.nr 1968. 
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Õlist valmistatud toitekreemiga. cJaDgmisel päeval hõõru
takse kÕide Ü1e plÜÜSiga. 

Eelnevalt pehmendamisele määratakse kindlaks naha hap
pesus, kusjuures vajaduse korral nahka neutraliseeritakse 
(pH vajalik väärtus 4,5-5,5). 

Liiga kuivanud naba puhul on toitekreemiga töötlemine 
toimunud kahel päeval, millest esimesel kasutatakse Õlise

mat (vähem vaha sisaldavat) kreemi. 
Teaduslikus Raamatukogus on katsetatud ka karunaha'!'

töõstuses parkimisel kasutatavat saksa mineraalõli •Deg
raani", mille vee-emulsiooniga on tagajärjek-.lt pellilend.a
tud naha.fragmente ja äärmiselt kuivanud pärgamenti. 

Liiga kuivanud nahkkÕidetel/?/ on naha pealispind ti
hedalt ja sÜgavalt !Õhenenud ning hÕÕrdub kergesti pulb
riks. Sellise surnud pinnaga naha niisutamine ja raevata
mine ei tagasta nahale elastsust ning vastupidavust. Mure
nenud pealispinnaga naha tugevdamiseks ja kiudude sidumi
seks tuleb nabka'katta polÜmeerse sünteetilise ainega, aia 
peab: 1) oma keemiliselt struktuurilt olema lähedane naba 
valgu pohiainele - kollageenile; olema suure adhesiooni ja 
kohef1iooniga; andma tugeva ja elastse kile; ei tohi nahka 
kahjuetada pikaajalisel säilitamisel. 

V.I.Lenini nim. NSVL Riiklikus Raamatukogus tÕÕdeldak
se 1950. aastatest alates murenenud pinnaga nahkk:Õiteid 
5%-lise 1D8tül.oolpolüamiidi ( Ilt9 2/10) lahusega segatuna 
2%-11,se loodusliku taimparklahusega. Seejärel rasvatatakse 
nahka kabjaÕlist valmistatud kreemiga. 

Murenenud naha kaasaegsemal töötlemisel kasutatakse 
2-5%-list lahustuvat nailonit (Maranyl Soluble Nylon
:: 1O9/P), mille eeliseks on painduva kile ill0odustumine,
·matt välim.US" ja veeauru läbilaskvus.• Lahustuv nailon on
valge granuleeritud pulber, mid.a lahustatakse metÜÜl- ja
etÜÜlalkoholis, ka tõõs�uslikus metÜleeritud või kirurgi-

• Briti Muuseumi teaduslik laboratoorium TRU Teadusli
kule Raamatukogule 2O.III 1968. 
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lises etÜÜlalkoholis. Lahus kantakse nahale tavaliselt har
ja abil, kuid sooja �list lahust võib ka pulYeriseerida 
jUhUl, kui töödeldav materjal on eriti pude või habras. La
husti aur on tuleohtlik • 

• 

KÕ1te konserveerimisel ja restaureerimisel osutub sage
li vajalikuks n a h a v ä r v i m 1 n e. Taimparknahkade 
Ym1misel kasutatakse nii happelisi kui ka aluselisi ani
liinvärve./5, B/ 

Anioonsed e. happelised värvained lahustuvad hästi vees, 
on valguskindlad ega SJ'lDa nahale sadet, värvides seda Üht
laselt. Taimparknaha pinna maksimaalne värvumine happeliste 
värvidega saavutatakse pH madalate väärtus:te juures. See
juures lisatakse värvilahusele 3�list äädikha.pet või 
85%-list sipelghapet, mille kogus peab võrduma kuiva vär-
vi kaaluga. 

Katioonsed e. aluselised värvid on intensiivse värvuse
ga, lahustuvad hästi vees keedusoola lisamisel. iluselisi 
värve kasutatakse happeliste värvidega värvitud nahkadele 
sÜgavama tooni andmiseks, kuid ei segata happeliste �oi

otsevärvidega, sest siis tekib lahuses sade. Aluseliste 
värvide puuduseks on valgustundlikkus, samuti tekib suure 
kontsentratsiooni puhul nahale sade. Värvimisprotsessi re
sultaat oleneb naha parkimiseks kasutatud ekstraktist. 

SÜgavamate värvitoonide saamiseks alustatakse värvimist 
happeliste värvidega ja lõpetatakse aluselistega. Soovitud 
tooni saamiseks, näiteks rohelise värvuse puhul, värvitakse 
algul kollase happevärviga, teistkordselt aga sinise aluse
lise värvaine vesilahusega. 

tbie liitri värvilahuse valmistamiseks kulub happelise 
ja otsevirvi mulda 40 g, aluselist aga 20 g. värvilahuseid 
ei tohi valmistamisel keeta, vaid kuumutada kunj_ 75°c. Vär
vilahuse kaaluline hulk värvitavale nahale on 3�1� Värvi
muJ.da.de -säilitamise eesmärgil on soovitatav lendum:i.se väl-
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timiseks segada värvimuld veega värvipastaks. 
Restaureerim.isel võiks elustada ka nahkade vanu värvi

misviise taim�dest valmistatud värviekstraktidega, sest 
need oleksid pleekimise vastu kÕige kindlamad. 

Naha eelnevaks neutraliseerimiseks värvimisel kasutatak
se booraksi- voi sÖÕgiaooda lahust (1-2% kuiva naha kaa
lust), mis seob nahas oleva vaba ha,ppe •. Tumedamate, sÜgava
mate toonide · saamiseks taimparknabkade puhul pestakse nahltu 
eelnevalt pesupulbri 0il-7 voi "Novost" vesilahusega, mil
les pulbri hulle moodustab 0,5% kuiva naha kaalust. 

Paikamisel värvitakse n�hk vorreldes allesoleva kaane
nahaga enam-vähem samasuguseks voi pisut tumedamaJa/9/, et 
paik.jääks taga,plaaDile ega kujuneks vana allesjäänud naha 

' kõrval domineerivaks. Siiski ei tohi värvitoon täielikult 
Ühte sulada vana nahaga, et oleks voimalik eristada vana ja 
restaureeritud pinda. 

• 

Restaureeri1111stÕÕdele eelneb objekti fotografeerimine: 
kÕite puhul fotografeeritakse nii esi- kui ka tagakaas ja 
selg; samuti tehakse detailvotted defektidest ja originaal� 
setest kÕitmisvötetest. Ka on soovitav fotografeerida Üksi
ltu:l.d tÕÕprotsesse, eriti kui ilmnevad defektide ja kÕite 
iseärasused. Samuti on vajalik enne restaureerimist koosta-· 
da kÕite seisundi Üksikasjalik kirjeldus, määrata kindlaks 
tõõ ulatus Ja teostamise meetod. Ka lopetatud tõõ kuulub 
fotografeerimisele. 

Lagunenud k · õ 1 t e r e s t a u r e e r i m i s e k s 
osutub enamasti vajalikuks kÕide tervikuna lahti votta, 
sest vigastatud kÕite puhul on sageli kahjustatud kop.;u raa
matuplokk (foto ?) • lt'öite restaureerimine algabki raamatu
ploki restaureerimisestl10•111, milleks konserveeritud vo1
restaureeritud lehed volditakse siluri abil uuesti poogna
teks, järjestatakse ja varustatakse esimene ning viimane 
poogen eeslehtedega. Tiht

°
i on eesl�htedest säilinud ainult
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määrdunud fragmendid. Sellisel juhul valmistatakse vÖima1i
kult samast paberist uued eeslehed, mi�lele pestult kleebi
takse fragmendid. 

Uus eesleht lõigatakse arvestusega, et see.kokkumurtult 
oleks' raamatuplokist 5-7 mm laiem. Seejär�l lõigatakse rii
dest 2,5-3 cm laiune ja eeslehe pikkune riba (vanadel raa
matutel kasutati selleks pärgamenti) ja kleebitakse eesle

hele nii, et �iba äär langeks täpselt Ühte eeslehe mur4e
joonega. Kuivamise järel keeratakse eeslehe murtud äär koos· 
riideribaga 5-7 mm laiuselt ära. Saadud käänise vahele ase
tatakse esimene(ja viimane)poogen. Poognate Õmblemisel plo
kiks tagab eeslehe kimlitusriba tugeva Ühenduse ploki ja 
kaante vahel. Ploki &mblemise eel koputatakse poognad sel
jast ja Ülaservast Ühetasaseks ja asetatakse moneks ajaks 
pressi alla. 

Poognad Õmmeldakse kokku vahatatud linase niidiga poog
nate seljal asuvale kanepinöörile, naha- voi pärgamentriba
le, alustades omblemist ploki viimasest poognast ja lopeta
des esimesega. Ploki Õmblemiseks kasutatakse omblusraami, 
millele kinnitatud köitmete vahekaugused peavad võrduma en
distegae Poognate nihkumise vältimiseks tehakse enn� Õmble
mist ploki seljale kummastki otsast 2,5-3 cm kaugus�le 
pliiatsimärk, mis tähistab niidi algu.st. Samas punktis sel 
mitakse järgmise poogna niit eelmisega. 

l (------�-------- ---<sf·---�- ·s····---·----
$
.--------\ 
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Joon.1. Poognate •• §mblemine seljanööri}�; � - Ühele. nöö
rile; b - kaksiknoorile; e - paelale vo1 pargamentribale 



õmblemisel suunatakse noel poogna murdekohal köitme 
juurest seestpoolt väljapoole ja ümber nööri smnast august 
tagasi, kusjuures niiti pingutatakse ainult piki poognat. 
Kaksikij.ÕÖri puhul kordub sama vote kÕrvaloleva nööriga 
(joon.1). õmblemine pärgamentribadel.e toimub Üldjoontes 
samasuguselt, kuid nõel läbib poogna selja riba kõrvalt ja 
suundub tagasi sissepoole teiseltpoolt riba. Ploki selja
nõõre või paelu aeg-ajalt pingutatakse. 

Esimesel j� viimasel poognal ei pisteta naela läbi 
murdejoone otse, vaid esimesel poognal sellest veidi kõr

gemalt, viimasel aJ2:a veidi madalamalt. 
lt vältida raamatuploki selgade Ülemäärast paksenemist, 

Õmmeldakse paksude kÖidete puhul poognad nii, et niit haa
raks seestpoolt Üht poognat ainult esimese ja teise nööri 
vahelt, järgmist poognat teise ja kolmanda nööri Vahelt, 
kolmandat poognat jälle esimese ja teise nööri vahelt jne. 
Selja paksenemine on niisuguse Õmblemisviisi juurea peaae

gu kaks korda väiksem. 
Juhul kui raamatuplokk ei ole tervikuna lahti võetud, 

kuid köitmed on katkenud või lahti tulnud, tuleb nad jät
kata ja kinnitada uuesti. Väga raskete kÕidete puhul võib 
oautuda vajalikuks isegi abitoestus oloki seljale kleebi
tud ohukese riide näol. 

Ploki omblemise järel kleebit•ks� eeslehtede käänised
esimese ja viimase poogna kÜlge kinni ja asetatakse plokk 
pressi alla. Seejärel harutatakse kÕitmete otsad lahti, 
määritakse keskmise paksusega kondiliimiga ja vajutatakee

eesleheie. Ka ploki selg määritakse paksult liimiga ja ko
gu plokk asetatakse 10-12 tunniks uuesti tugeva surve alla 
nii, et ploki selg ulatuks pisut välja. Sileda selJa puhul 
lõigatakse ajalehepaberist ploki selja laiune, kuid 3-4 cm 
vorra lÜhem pabeririba ja kleebitakse ploki selja keskele. 

Restaureeritud ja uuesti kokkuõmmeldud raamatuplokki 
Üle ei loigata, ehkki see Õmblemise �a eriti lehtede pese
mise j'ä.rel, mis pressi all alati pisut venivad, ei ole pä
ris sile. 
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Uuematel raamatutel taastatakse ploki omblemise järel 
ka seljakumerus. Selleks ploki selg niisutatakse ja taotak
se kiviplaadil puuhaamriga enne Ühelt, siis teis�lt poolt 
kumeraks. 

Ploki loike värvimiseks asetatakse plokk laudade vahele 
raskuse alla. Värvi takse kas pritsimise ·t;eel, pintsli või 
vatitampooniga, kuid võrdlemisi kuivalt. värvimiseks kasu
tatakse tinte, vesi- või aniliinvärve, millele lisata.1$:se 
pisut liimi, et vältida värvi imbumist lehtede vahele. 

Ulevärvimisele kuuluvad ainult varem värvitud kÜljed, 
samuti tuleb ploki restaureerimisel arvestada või�alikke 
mustreid. 

Ploki viimistlemisel kleebitakse tagasi voi asendatakse 
ka kaptaalid, mida valmistataks'e mone allesjäänud fragmendi 
eeskujul. Vanade kaptaalide puudwnisel uusi ei tehta. 

Köite restaureerimisel osutub sageli vajalikuks paran
dada kaant voi valmistada hoopis uus. 

Kaane murdunud nurgad taastatakse uute puust voi papist 
loigatud nurkadega, kusjuures nii juurdekleebitava nurga 
kui ka kaane Ühenduskoht lõigatakse liimimisekc 10-15 mm 
laiuselt kaldu. Pappkaante kulunud nurki täideta.l'..se ka 
kihtkihiliselt Ülekleepimise teel. 

Pehmunud ja kihistunud pappkaante nurki ja servi võib 
tugevdada ka liimiga, et saavutadp. kogu kaane Ühtlane pak-·, 
sus. Soovitatav on sel juhul kasutada toonitatud kliistrit. 
Nurkade liimistamisele järgneb kaante pressimine. 

Pooleksmurdunud puukaaned liimitakse kokku kondiliimi
ga ja kaetakse tugevdamiseks Õhukese riide vai pabeririba
ga. Õhukesed ja liiga purunenud puukaaned vpib asendada 
uute samast puust vai vineerist liimitud kaantega. Papp
kaante asendamiseks kasutRtakse 3- kuni 7-kordselt kleebi
tud pappi. Kuna papp pikikiudu paisub , ristikiudu aga mur
dub, liimitakse kaaned vahelduvas suunas laigatud tÜkki
dest, et vältida hilisemat deformeerumist. 

Kaane servadest vai mujalt katkenud kattematerjal nauab 
paikamist, kusjuures paigad asetatakse alati vana naha alla 

105 
14. 



ja kinnitatakse eelnevalt kattematerjali või kaane kÜlge. 
Ainult erandjuhul, näit. väga Õhukese ja hapra kattemater
jali puhul, voib ohendatud paiga asetada pealepoole� 

Äärmiselt lagunenud ja räbaldunud kaane kattematerjal 
asendatakse kogu ulatuses uuega, millele kleebitakse vanad 
säilinud fragmendid (foto 23). Viimased tuleb pehmendada 
ja Õhendada servAd, et Üleminek alusnahale oleks Ühtlasem. 
Uue katte väljaloikamisel tuleb arvestada Ümber kaane ser
vade keeramiseks 1,5-2 cm nahka, mida samuti tuleb äärtest 
Õhendada. 

Vanade kÕidete puhul võib kaane täitematerjal sageli 
koosneda omal ajal tarbetuks muutunud trÜkiste või käsi
kirjade l-ehtedest. Kuna selline materjal võib tänapäeval 
osutuda väärtuslikuks, tuleb see hoolikalt eemaldada ja 
puhastada, sest see kuulub omAette säilitamisele koos mär
kustega päritolu kohta.• 

Enamik kÕite kahjustusi esineb kÕite selja juures. 
Katkenud köite selga on heal juhul võimalik paigata, sage
li tuleb see aga asendada uuega. Paberköite puhul võib uue 
seljapaberi alla toestuseks kleepida riiet, miij osutub mõ
nikord_ vajalikuks ka raskete nahkkÕidete puhul. 

·Raamatu kaane täielikul puudumisel asendatakse see
uuega säilinud kaane või sama seeria teiste eksemplaride 
eeskujul./9/ Kaane keeruline dekoor sel juhul ei kuulu 
taastamisele, lubatud on ainult lihtsamate kaunistusvõtete 
pikendamine paikadel voi osaline jäljendamine täielikult 
asendatud kattenahal. Uus kaas Ühendatakse :!$:Õite selja na
haga ja seestpoolt riideriba ning eeslehega. 

Vanadel kÖidetel, millP. kÕitmete otsad kleebiti kaane 
peale, tuleb kaaned kinnitada enne rawnatuploki kÜJ.ge ja 
alles siis varustada kattematerjaliga. Puukaantega kÖide
tel tuleb k3itmete otsad, kui need olid kinnitatud puupun
nidega, kinnitada kaane k:Ülge uute puukiiludega. 

•Teatavasti leiti ma.kulatuurtäidisena ka vanima säili
nud ,��jikeelse raamatu Wanradt-Koelli katekismuse fragmen
did. 
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Hilisemate kÖidete puhul, kui plokk oli kinn.itatud kaa� 
ne sisek:Üljele, on lihtsam restaureerida kaas täiesti eral
di ja alles siis Ühendada plokiga. 

Kaanenaha pealekleepimiseks kasutatakse kliistrit, sel
ja kinnitamiseks aga kondiliimi, et ta rutem kuivaks ja 
kinnituks tugevamalt.11 0, 111 Seejärel asetatakse raamat
15 ·minutiks pressi alla ja siis pappide vahel raskuse·. alla 
kuivama. 

Raamatuploki kinnitamisel kaante kÜlge tuleb jälgida 
pl.9ki varasemat kinnitusviisi kaante selja k:Ülge. Kinnise 
selja puhul kaetakse kaane n�ast selg kondiliimiga ja va-.. 
jutatakse plokk tugevasti selle ligi. Raamatu seljajoon ja 
ploki köitmed tuleb seejärel hästi välja voolida. 

Lahtise selJa puhul kaetakse kÖite selg seestpoolt ti
hedast paberist pikisuunas lõigatud katteribaga, mille pik
kuseks on kaane pikkus ja laius 2 mm vorra suurem raamatu
ploki paksusest. Katteriba ja kaane vahele peab jääma 4-7 m.m 
laiune lÕtk. Seejärel kaetakse raamatuploki eeslehed kliist
riga ja vajutatakse plokk valmis kaante vahele� 5-10•minu
tilise kerge pressimise järel asetatakse raamat raskuse al
la kuivama. 

Vastavalt kaane kattematerjali tugevusele ja paksusele 
tuleb kaane sisekÜlge sageli täita paberiga enne eeslehe 
pealekleepimist. Täitematerjal takistab kaante deformeeru
mist ja katab ka kaanele kleebitud kÕitmete jäljed. 

Kuivõrd raamatu säilitamisel on oluline osa täita kÕi
te sulguritel või lukkudel, kuuluvad need võimaluse piires 
restaureerimisele. Puuduvad lihtsamad sulgurid (sidumispae
lad, naharibad, ka metallist lukud) võib asendada ole�as
olevate eeskujul, keerukamad ja hinnalised jäljendamisele 
ei kuulu. Samuti on moeldav asendada lihtsamaid metalltu
gesid. 

Koigi restaureeritud kÖidete viimistlemine toimub vaja
duse korral toonitamise, vahatamise või rasvatamise näol. 
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Kogu restaureerimisprotsessis osutub vajalikuks kasuta-
da mitmesuguseid liime ja kliistreig. 

Pappide ja naha kleepimiseks kasutatakse rukkipÜÜlist, 
paberi kleepimiseks aga nisupÜÜlist valmistatud kliistrit, 
sest see on heledam ega maju määrdununa. 

M.J�Saltokov-Stsedrini nim. Riiklikus AvalikUB Raamatu
kogus kasutatakse kÖite restaureerimisel järgmist kliistrit: 

kõrgemat sorti nisujah.u või rukkipÜÜli 14 g 
destilleeritud vett 150 g 
zelatiini 
glütseriini 
10%-list tümooli etÜÜlalkoholi lahust 
voi formaliini (40%-list) 

1 g 
1 cm3 

2 cm3 

30 tilka. 
Soltuvalt kleepetugevuse vajadusest ja materjali struktuu
rist.lahjendatakse kliistrit veega. 

Suurema kleepetugevusega, eriti sobiv raamatu selgade 
kleepimiseks, �n kalaliim/101, mida valmistatakse kalana
hast, luudest ja tuurlaste �jupoiest. Ta moodustab valkjas
kollakad või värvitud, läbipaistvad ja elastsed lehekesed. 
Vses lahustub ta 24 tunni jooksul. 

Kalaliimist veel suurema kleepetugevusega on kondi
liim:/10/ See kuivab väga kiiresti, mistõttu on sobiv sel
gade kleepimiseks ja kÖitekaante Ühendamiseks, seega eri
list vastupidavust nõudvates tÕÖprotsessides. Ka kondiliim 
lahustata.kae vees ja keedetakse seejärel veevoodriga lii
minous. Suurema elastsuse saamiseks lisatakse liimidele 
glütseriini. Vanad meistrid kasutasid sageli ka liimi ja 
kliistri segu. 

Nahaliim1113/ valmistatakse loomadelt saadud nahast, 
karvadest ja kohre$t. See pole aga nii suure kleepetugevu
sega kui kondiliim. 

Pär�amendiliimi/13/ voib valmistada pärgamendi riba
dest, ohendAtud naha purust, ka taimparknahast. See on suu
re kleepetugevusega. 

TRU Teaduslikus Raamatukogus on restaureerimistÕÕdeks 
tRrvitatud taimse ja loomse päritoluga liime. Need on suure 
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kleepetugevusega ja kergesti lahustuvad. Nendega töödeldud 
köiteid ja raamatuplokke on võimalik rikkumatult lahti võt
ta. Ka säilivad need liimid sajandeid, kahjustamnta nahka 
või paberit. 

Meil kasutatavad sÜnteetilised liimid ei ole pärast 
kuivamist veega lahustatavad ja juba. liimitud Üksikosi pole 
enam võimalik eraldada. Samuti võivad need aegade jooksul 
esile kutsuda mõningaid reaktsioone, mis kahjustavad nahka 
või paberi t. 

Konserveerimis- ja restaureerimistÖÖde meetodi ja mater
jali valik peab seega tagama koigi oluliste tunnuste - ma
terjali elastsuse, pinnastruktuuri, k3itmisvotete ja kujun
duslike elementide säilivuse, et raamat ei kaotaks oma 
ajastu nägu ja säiliks muutumatul kujul ka järgnevateks sa
janditeks. 
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RlilUTUTE slILITAMISE RE�IIMIST 

E.Kool

Raamatu.hoidla sisustus, Õhu koostis, temperatuur.ja 
valgus peavad tagama raamatute pikaajalise säilimise. Koik 
säilitamistingimused peavad raamatuid kaitsma ka mikroor
ganismide eest. 

1. Raamatuhoidlate Õhk.

Õhk peab raamatu.hoidlas olema puhas ega tohi sisald�da 
keemilisi lisandeid, nagu so

2
, Cl

2
, lämmastikoksiid jne.,

mis satuvad Õhku vabrikute, tehaste, ka elumajade kÜtte
seadmete korstnatest. Ohtlikem neist on vääveldioksiid, mis 
kahjustab raamatu kÕiki koostismaterjale, eriti paberit. 

Kahjulik on ka tolm, mis satub raamatuhoidlatesse hal
vasti tihendatud akende piludest voi töötajate riiete ja 
_jalanoudega, tekib remonttööde korral või inventari ja raa
matute kulumisproduktina. Raamatu servadele kogunedes ta
kistab tolm Õhu vahetumist raamatus, seal kontsentreerub 
niiskus ja.tekivad hallitusseente elutegevuseks sobivad 
tingimused. Tolmu orgaaniline osa koosnebki peamiselt hal-. 
litusseente eostest ja teistest mikroskoopilistest organis
midest. 

Kivisöetolm määrib raamatuid, kusjuures iga tolmuosake 
neelab ohust kahjulikke gaase, kontsentreerib neid raama
tut�le ja pohjustab sellega paberikiudude lagunemist (aja 
jooksul tekivad tolmukübemete kohal raamatulehtedesse augu
kesed). 
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Hoidlate ohk peab.pidevalt liikuma ja tagama koigi raa
matute ventileerimise. Õhu liikumine takistab hallitusseen
te elutegevuse algust ja tolmu ladestumist. 

Raamatuhoidlas loetakse optimaalseks Õhutemperatuuri 
+16-18°C ja suhtelist ohu.niiskust 50-55%. Lubatav on tempe
ratuuri koikumine t2° ja suhtelise niiskuse koikumine ±5%.

Mida kergem on hoidlas temperatuur, seda kiiremini va
nanevad raamatu koostismaterjalid (paber, papp, liimid, 
nahk, riie jne.). Olemäärases temperatuuris langeb paberi 
mehaaniline vastupidavus, intensiivistuvad tselluloosi la
gunemise ja ligniini keemilise muundumise protsessid, kas
vavad ja arenev�d kiiremini hallitusseened. 

Suhtelises Õhuniiskuses alla 45% kaotavad raamatu koos
tismaterjalid liiga palju oma niiskusest ja muutuvad hap
raks. Niiskus Üle 65% voib olla hallitusseente elutegevuse 
alguseks. 

Liiga kuivas hoidlas võib Õhl,Uliiskuse suurendamiseks 
põrandat puhastada niiske lapiga. Ka on mÕeldRv asetada 
küttekehade lähedusse madalad veenõud, mis ei tohi aga paik
neda riiulite vahetus naabruses. 

Väikestes isoleeritud hoidlates saab niiskust vähendada 
vettneelavate ainete abil,nagu kaltsiumkloriid, liitiumfluo
riid jne. 1 m3 ohu kuivatamiseks on tarvis ea 10 cm3 peenes
tatud kaltsiumkloriidi, mis asetatakse 1 cm paksuselt laia 
klaas- voi emailnõu.ase. Niiskunud ainet saab pärast kuivata� 
mist uuesti kasutada. 

Kuna konditsioneeritud ohku ei ole kaugeltki kõigis raa
matukogudes, toimub hoidlate tuulutamine ventilaatorite abil 
voi lihtsalt i�Jtreerivate materjalidega kaetud Õhuakende 
kaudu. Seejuures tuleb jälgida, et tuulutamine ei pohjustaks 
temperatuuri koiku.mist, sest see tingib muutusi suhtelises 
Õhuniiskuses: t8mperatuuri tõustes niiskus väheneb ja tempe
ratuuri langedes suureneb. 

Niiskuse koikumise puhul märgunud ja hiljem kuivanud 
raamRtulehed on jäigad ja murduvad lehitsemisel kergesti, 
sest paberikiudude�ahelised sidemed on nõrgenenud. SamQti 
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aktiviseeruva4 n11altumisel keemilised lagunemisprotsessid 
paberis endas. 

Kui raamatuhoidlatAs on niiskusesisaldus liiga suur, 
võib tuulutada ainult päikesepaistelise kuiva ilmaga. 

Talvine tuulutamine vähendab niiskust, kuid talvel 
võib aknaid avada ainult 10-15 minutiks (3-5 korda päevas), 
vastasel korral temperatuur langeb lubamatult. Suvise tuu
lutamisega suureneb hoidla niiskus välisõhu arvel, mistottu 
tuleb rangelt jälgida nii välisohu temperatuuri kui ka 
niiskust. 

Ruumisisese temperatuuri ja Õhuniiskuse reguleerimisel 
on väga oluline .oige kÜttereziim, sest talvine Õhu liigne 
kuivamine tuleneb enamasti ÜlekÜtmisest. 

Temperatuuri ja suhtelise Õhuniiskuse jälgimiseks rRa
matuhoidlates tehakse pidevalt nende mÕotmisi. Sobivai� 
aeg on hommikul, millal suhteline ohuniiskus on korgem.

Mõõtmisel kasutatakse kas Augusti psÜhromeetrit või 
termomeetrit ja juushÜgromeetrit. Täpseim, kuid aega noud
Vaim on aspiratsiooniga psÜhromeeter. Samuti voib kasutada 
hÜgrograafi, termograafi voi hÜgro-termograafi. 

Augusti psÜhromeetri ning aspiratsiooniga psÜhromeetri 
hooldamisel on oluline vahetada (1-2 korda kuus) niisutata
va termomeetri riiet, sest see saastub ohue leiduva tolmu
ga, mistõttu n�idud ei kajasta tegelik.kust. 

Mooteriistu on otstarbekas asetada hoidla peakäigu 
äärde parajasse kaugusse akendest ja kÜttekehadest. Moõt
mine on kÕige vajalikum ruumides, kus Õhutemperatuur ja 
niiskus kõiguvad. 

Aeg-ajalt tuleb (kuni 2 korda aastas) kontrollida ka 
mooteriistade täpsust. KÕiki teisi mooteriistu saab kont
rollida aspiratsiooniga psÜhromeetri abil, viimast aga �u
leb lasta.kontrollida ning reguleerida Meteoroloogil:lste 
Mõoteriistade Kontrolli- ja Remondilaboratooriumis (Tal
linn, Kose tee;). 
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2. Valguse moju raamatutele.

Otse langev päikesevalgus kahjustab raamatut, eriti pa
beri t, m.is koltub ja muutub hapraks. Koige rohkem kannatab 
puitmas�isisaldusega paber, sest valgus kiirendab tunduvalt 
puidus sisalduva ligniini keemilist muutumist. Päi.keseval
gus kahjus�ab ka trÜkiteksti, eriti värvitrÜkiseid, samuti 
nahkköiteid, intensiivistades rasvade hapendumist nahas. 

Kõige aktiivsema fÜÜSikalise ja keemilise toimega on 
ultraviolett- ja violetsed kiired lainepikkusega 350-450 nm. 

• Kaitseks päevavalguse eest on sobivaimad spetsiaalsed
filtreerivad aknaklaasid, mida võib aga asendad.e. mattklaa

side või filtreerivate sünteetilistest materjalidest ees

riietega. Samuti võib aknaklaase Üle värvida. 
Raamatukogus vajaliku peegeldunud valguse saamiseks on 

soovitatav koik pinnad (ruumi seinad, sisustus jne.) värvida 
heledaks. Hoidla seinad tuleks värvida Õlivärviga ja lagi 
liimvärviga, sest niisuguseid pindu on kerge desinfitseerida. 

Eesriided ja vitriinide katted on soovitatav valmistada 
rohelisest materjalist, sest rohelised valguskiired on koi
ge ohutumad. 

·Kunstlikud valgustusseadmed peavad raamatuhoidlais and
ma Ühtlast paraja tugevus�ga hajutatud valgust. Elektripir
nid peaksid olema mattklaasist või kaetud mattide kuplitega. 
Valgustid ei tohi paikneda riiulitele liiga lähedal, et 
vältida raamatute kuumenemist. 

3. Ruumide koristamine.

Voimalikult vähe tohib raamatukogus olla tolmu tekkimi
se voimalusi. Kõigi uste juures peavad olema vahendid jala
nõude puhastamiseks, vestibÜÜli põrand peaks olema kergesti· 
pestav. 

Raamatuhoidlas ei tohi olla kÕrvRlisi asju ega töötaja
te isiklikke esemeid. Hoidlatesse ei ole lubatud viia toidu
.aineid. Isiklikud esemed aitavad koguda tolmu, soodustades 
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hallitusseente eoste koondumist, toiduained pohjustavad pu
tukate ja näriliste teket ning on esmaseks toiduks halli
tusseentele. Ma,ianduslikku inventari ja l!lB.terjale _(paberid, 
Papid jne.) peaks hoitama omaette ruumisG 

Enne ruumi kasutuselevõtmist raamatuhoidlana tuleb see 
hÜgieeniliselt ette valmistada: Üldise koristamise järei de
sinfitseerida bakteritsiidse lambiga kiiritamise voi 2%-lise 
formaliinilapusega pritsimise teel. Riiuleid võib ka pÜhk:ida 
formaliinilahuses niisutatud lapiga, mille järel tuleb lasta 
kuivada. Õlivärviga värvitud uksi ja aknaraame, sa.muti �a
klaase pestakse veega, millele on lisatud nuuskpiiritust. 
Korduvate mõõtmiste teel selgitatakse ruumi temperatuur ja 
niiskus. 

Raamatuhoidlates peab eriti puhas olema põrand, sest 
ruumis liikudes ·tekib tolmu; ei tohi olla vaipu, sest teks
tiilvaibad voivad saada putukate levikukoldeks. Porandaid 
tuleb puhastada iga päev tolmuimeja või niiske lapiga (lii
ga niiskes hoidlas põrandat ei pesta). 

Uks kord kuus peaks olema sanitaarpäev, millal puhasta
takse pohjalikult seinad, laed, aknalauad, armatuurid, ra
diaatorid, riiulid ja muu mÖÖbel. 

4. Raamatute säilitamisviis.

Raamatute säilitamisel tuleb leida neile Õige asend läh
tudes raamatu formaadist, kÖite teostusest ja kujundusest. 

Vanad puukaantega metallist kaitsep-laatide ja lukkudega 
köited võivad asetseda riiulil ainult lamavas asendis Üksi
kult. Raamatud alates XVI sajandist (pappkaantega raamatud) 
asetatakse vertikaalselt, kusjuures raamatu ÜlemiRe ääre ja 
järgmise riiuli vahele peab jääma vähemalt 2 cm ruumi. Ka 
Üksteise karval ei tohi raamatud asetseda liiga tihedalt, et 
mitte soodustada hallitusseente ja putukate arenemist. Raa
�atute Õige asendi korral saab Õhk nende Ümber vabalt liikuda. 

Kui raamatuid on riiulil vähe, tuleb nende pÜstihoidmi
Seks kasutada raamatutugesid, vastasel korral vajuvad kÖited 

115 



viltu, purunevad ja kaitsevad sisuplokki halvemini. 

Suureformaadilised raamatud asetatakse sobiva suurusega 
�iiuleile horisontaalselt, et kÕide ei deformeeruks ja plokk 
ei vaJulca väl.Ja• Väikesi trÜkiseid ja Üksikuid lehekesi säi
litatakse mappides ja karpides. 

Raamatuid ei tohi hoida riiulitel pakkidena. Neid ei to
hi uetada ja hoida põrandal, treppidel, aknalaudadel jne. 
Pakid hallitavad kergemini, põrandal raamatud tolmuvad ja 
niiskuvad. Akendele asetatud raamatuid kahjustavad tolm ja 
päike. 

Raamatud peavad võimalikult olema kÖidetud, sest kÖide 
kaitseb tolmu, valguse ja mehaaniliste vigastuste eest. 

Et kÕited ei puruneks, tuleb raamatuid riiulilt Õigesti 
võtta: raamatut ei tohi tõmmata selja Ülemisest äärest, mis 
katkeb peagi ja avab hallitusseentele parema juurdepääsu 
kÕite selja liimainetele. 

5. Raamatute puhastamine tolmust.

Raamatuid ja riiuleid peab regulaarselt puhastama tol
must: 2-3 korda aastas, lugemissaali fondides sagedamini. 
Vahenditeks on sobivad tugevajoulised tolmuimejad (näit. 
"Uralets tt). Soovitatav on ouhastamiseks tugeva ventilat
siooniga eraldi ruum, kus töö on tõhusam jA mugavam. 

Tolmust võib raamatuid puhastada ka käsitsi 2%-lises 
formaliinilahuses niisutatud vatitampooniga. 

Tolmu eemaldamisel hoidlas alustatakse kÕige Ülemiselt 
riiulilt. Esmajärjekorras eemaldatakse tolm riiulil seisva

te raamatute selgadelt, siis võetakse osa raamatuid riiulilt 
lauale (laud võiks olla ratastel). Riiuli vabaata�ud osa pu
hastatakse tolmust, siis_puhastatakse raamatud ja asetatak

se kohale 1.;agasi. 
Raamatu puhastamisel tuleb alustada ploki Ülemisest 

servast, pÜhkida see suunaga eesmise serva poole, si.is ees
mine serv Ülalt alla, seejärel alumine serv selja poolt 
eesmise serva poole ja lÕpuks Jrnaned. Sellise järjekorraga 
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välditakse tolmu lendumist, sest ploki Ülemine serv (v�rti
kaalselt asetatud raamatul) on alati tolmusem. PÜhkimis
suund se�ja poolt eesserva poole on oluline sellepärast, et 
vastasel korral satuks tolm kÕite selja ja ploki vahele. 

Raamatute puhastamine tolmuimejaga võib olla osaline 
või täielik. Esimesel juhul raamatuid riiulitelt maha ei 
võeta ja puhastatakse ainult raamatute seljad ja riiuli ää
red. Täielikul puhastamisel eemaldatakse tolm raamatu kogu 
välispinnalt ja osalt ka lehtede vahelt (enamasti köite li

salehtedelt. tiitellehelt ja vajaduse järgi raamatu kes
kelt). 

Tolmuimejaga puhastades võib väiksemaid raamatuid võtta 
2-3 korraga kätte, suureformaadilisi puhastatakse laual.

Vatitampooniga käsitsi puhastamisel on parem teha osa 
tampoone (umbes poole tÕÕpäeva jaoks) korraga valmis, nii
sutada nad formaliinis, pigistada hästi kuivaks ja asetada 
kaanega nousse. Formaliiniga töötlemisel peab kasutama kum
mikindaid. 

Tampooni suurus võib ollA 5-7 g. 1'he tampooniga voib 
puhastada ka mitu raamatut (olenevalt raamatu puhtusest), 
pÕÕrates tampooni määrdunud välispinda aeg-ajalt sissepoole. 

Tarvitatud tRmpoonid kogutakse kaanega ämbrisse ja pe

letatakse. 
NahkkÕidete puhastamisel ei tohi kasutada formaliini, 

sobivam selleks on 5%-liHe tümoolilahus. 
Tolmu pÜhkimise järel kuulub nahkk:Õidete hooldamise 

juurde rP.gulaarne pehmendamine mitmesugu.ete olidega, sest 
aja jooksul kaotab nahk oma rasvasisalduse ja muutub jäi
gaks ning hapraks. Pehmendamisvahendid valitakse vastavalt 
naha parkimisviisile ja kuivamise astmele. Pehmendamisprot
seduuri tuleb korrata 3-4 aasta tagant.• 

• Vt. käesolev kogumik, lk.97-101.
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6. Raamatute säilivuse kontroll.

Regulaarne kontroll raamatute säilivuse Üle (Üks kord 

aastas) on raamatute hooldamise kohustuslik profÜlaktiline 
voteo Selle käigus selgitatakse hallitusest ja putuka:test 

kahjustatud raamatud ja eraldatakse need, mida on ·carvis 
desinfitseerida voi parandada. 

Kontrollimisele kuuluvad koik raamatud. Vaadatakse Üle 
kÕite väline kÜlg ja servad, siis kÖite sisemine kÜlg, ees
leht ja tiitelleht. Sisuplokki jälgitakse kergel lehitsemi
sel, kusjuures erilist tähelepanu nõuavad liimitud kohad. 

Uksikasjaliku kontrolli järel võib teha valikkontrolli 
(kord kvartalis), millega jälgitakse peamiselt vanu raama
tuid, kalingor- ja lederiinkÖiteid, s.t. neid raamatuid, 
millistele hallitus tekib kaige kergemini. Tähelepanelikku 
kontrolli nõuavad kaltsupaberist raamatud, karpides või 
mappides säilitatavad või niiskumise jälgedega raamatud. 

Raamatute valikulisel kontrollimisel tuleb rohkem tähe
lepanu osutada alumistele riiulitele, välisseina ääres, 
akende juures ja hoidla nurkades paiknevatele riiulitele. 
Neis kohtades on tingimused hallitusseente tekkimiseks kõi
ge soodsamad. 

Valikulisele kontrollimisele (1-4 korda kuus) kuuluvad 
hoidlad, kus esineb nii_skuse suurenemist või järske tempe
ratuuri kaikumisi. 

Hallituse esinemist määratakse sametiste padjandite, 
mitmevärviliste plekkide või Õrna puudritaolise tolmu jär
gi. Viimase esinemist on kÕige raskem kindlaks teha, sest 
see võib kergesti jääda märkamatuks või lenduda. 

Putukate esinemise tunnuseks (peale nende endi) on üma
rad tuped kÖite väliskÜlgedel ja servadel, vastsete käigud 
köitel ja raamatu plokis, pulbritaoline ekskrementide mass 
jne. 

KÕik tolmused, hallitanud ja putukatest kahjustatud 
raamatud isoleeritakse fondist eraldi ruumi, kus neid töö
deldakse spetsiaalselt. 
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Raamatute säilivuse kontrollimisel tuleb jälgida ka 
hoidla seinu, porandat, mÕÕblit, kardinaiQ. jne., s�st ka 
nendel võib leiduda hallitust ja putukaid. Nakatatud ese

med tuleb hoidlast kohe eemaldada. 

7. RaamAtu kasutamisest.

Raamatute pikaajaliseks säilitamiseks on oluline nende 
kasutamiskultuur. Vanades raamatutes leidub näiteks vaha
plekke, mis on sattunud sinna kÜünlavalgel lugemisel. NÜÜd 
on need plekid aga sobivaks elukohaks raamatute kahjuritele. 

Samuti jätavad lugejad raamatutesse jälgi suitsetamisel 
või sÕÕmisel. Nendel jäänustel ar�neb aga hallitus voi nad 
saavad toiduks putukatele ja närilistele. 

Raamatu iga !Ühendavad ka igasugused-kirjalikud märk
med, sest osa tinte söövitavad paberit. Lisaks mehaan:f.lis
tele k�justustele lehtede murdmisel, k3ite tagurpidi pÖÖ
ramisel ja raamatu vahele esemete asetamisel avab selline 
teguviis hallitusseente eostele tee lehtede vahele. Vahele 
asetatud esemed võivad ka ise saada keemiliste reaktsiooni
de koldeiks. Seetottu peab lugejalt �aamatut vastu vottes 
alati kontrollima selle seisukorda. 

8. Raamatute transportimine.

Raamatute ümberpaigutamisel kärude, liikuvate riiulite 
voi tosttikitega tuleb jälgidA, et kÖide ei saaks vigastada,

sest igasugused kriimustused isegi ainult kaanel soodusta� 
vad mehaanilise purunemise kulgu ja tolmu ning hallituse 
pääsu raamatusse. Umberpaigutamisel ei tohi hallitanud raa
matuid aEJetada teiste hulka, vaid tuleb nakatamisohu tõttu 
eraldada. 

Raamatute ümberpaigutamisel Ühest noonest teise tuleb. 
transporditavad raamatud täielikult isoleerida kahjulikest 
välismojudest nagu niis�us, tolm, madal temperatuur, pät
kesekiired jne. ja kaitstR mehaaniliste vigastuste eest. 
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Seega tuleb transportida ainult pakitud raamatuid. Parimad 

vahendid pakkimiseks on spetsiaalsed kohvrid voi kastid. 

Kui raamatuid seotakse pakki, tuleb sidumisnÕÕride al

la pakkimispaberile lisaks asetada kartongi, et kaitsta 

raamatute servi. 

Autod raamatute vedmniseks peavad olema kinnised voi 

äärmisel juhul presendiga kaetud. Vedada ei tohi niiske 

ilmaga. 
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eal damage complicated by mould. 

21. Parchment binding after restoration.

22. Sixteenth-century binding in blind-stamped

technique revealing meehanieal damages. 

23. Calf binding after restoration.

24. Methods of fastening wooden covers in the

Early and Late Kiddle Ages. 
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Foto 1. TRU Teaduslikus Raamatukogus leiduva 
hallituse segakultuure: a - kÜlv raamatute desin
fitseerimisruumi öhust; b - kÜlvid raamatutes 
leidunud hallitusest ja tolmust (1 ja 2 - kasvav 

hallitus; 3 - hallitusvaba tolm) 
11 
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Foto 2. Paberi restaureerimine paikamise teel



Foto 3. Paikamismeetodil restaureeritud halli- 
tusseente-kahjustustega trükis

Rest. A.Espenberg



Foto 4. Hallitusseente ja rauaühendite kahjus
tustega graafiline_leht



Foto 5. Paikamismeetodil restaureeritud graafi
line leht

Rest. A.Espenberg



.Foto 6. Valamisaparaat paberimassiga restauree
rimiseks



Foto 7. Köite lagunemisel mehaaniliselt kahjus
tunud raamatuplokk



Foto 8. Mehaaniliste kahjustustega raamatu kak- 
sikleht



18. 

Foto 9 • .Paberimassiga valamise teel restauree

ritud raamatu kaksikleht 

Rest. A.Espenberg 
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Foto 10. Putukatest kahjustatud raamatuleht



Foto 11. Valamismeetodil restaureeritud raama- 
tuleht

Rest. L.Noodla



Foto 12. Hallitusseentest kahjustatud raamatu 
kaksikleht



Foto 13. Valamismeetodil restaureeritud raama
tulehti 

Rest. L. Noo dl a-



Foto 14. Hallitusseentest kahjustatud käsikir- 
jaleht
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Foto 15. Valamismeetodil restaureeritud kasi- 
kirjaleht

Rest. L.Noodla



Foto 16. XVII sajandi idamaa kõite kaane välis
külg kasikuldamistehnikas



19. 

Foto 17. XVII sajandi idamaa köite kaane sise

kÜlg - nurkade ja keskosa motiivid aplikatsioon
tehnikas 



Foto18. Inkunaabel. Nahkkaante kaunistus ük- siktemplite ja mustrirulliga pimetrükktehnikas



Foto 19. XVII sajandi liketehnikas köide
Konserveerinud V.Nagel



Foto 20. Hallitusseente ja mehaaniliste kahjustustega pärgamentkõide (kattematerjal - kasikirja- 
leht)



Foto 21. Restaureeritud pärgamentköide
Rest. v.Nagel



Foto 22. Mehaaniliste kahjustustega pimetrükkteh- 
nikas köide XVI sajandist



Foto 23. Taimparknahaga restaureeritud köide
Rest. V.Nagel



Foto 24. Varase ja hilise keskaja köidete puu- 
kaante kinnitusviisid
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