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KASUTATUD LÜHENDID 

ATR (Attenuated Total Reflectance) – nõrgendatud täielik sisepeegeldus 

BSD – tagasihajunud elektroni detektor 

CsI – tseesiumjodiid 

DLaTGS – deutereeritud L-alaniiniga töödeldud triglütsiinsulfaat 

DTGS – deutereeritud triglütsiinsulfaat 

EDS (Energy-Dispersive Spectroscopy) – energiadispersiivne spektroskoopia 

ED-XRF (Energy Dispersive X-ray Fluorescence) – energia-dispersiivne röntgenfluorestsents 

FT (Fourier Transform) – Fourier’ teisendus 

ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) – Induktiivsidestatud plasma 

massispektromeetria 

IR (Infrared) – infrapunane 

KBr – kaaliumbromiid 

SEM (Scanning Electron Microscope) – skanneeriv elektronmikroskoop 

LA-ICP-MS (Lased Ablation Inductively Coupled Mass Spectrometry) – laser-ablatsioon 

induktiivsidestatud plasma massispektromeetria 

MCT – elavhõbe-kaadmium-telluriid 

PCA (Principal Component Analysis)– peakomponentanalüüs 

ZnSe – tsinkseleniid 

XRF (X-Ray Fluoresence) – Röntgenfluorestsents 
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1. SISSEJUHATUS 

Paber on tänapäeval levinuim kirjutusmaterjal, mille koostis on ajaloo jooksul muutunud, 

olenevalt tooraine kättesaadavusest ja tehnoloogia arenemisest. Tänapäeval toodetakse, 

sõltuvalt paberi pikemaajalisest eesmärgist, nii siledaid, valgeid, kui ka karedamaid ning 

kollasemaid pabereid. Erinevaid raamatuid, ajakirju, ajalehti või reklaamlehti võib üldisemas 

mõistes nimetada trükisteks. Trükiste kvaliteet sõltub paberi keemilisest koostisest, 

hoiutingimustest ja kasutatavusest. Paberi koostis on väga keeruline, koosnedes mitmetest 

erinevatest koostiskomponentidest (taimsetest kiudainetest, täiteainetest, liimainetest ja 

muudest lisanditest). 

Paberi koostise uurimine on eelkõige vajalik trükiste säilitamise ja konserveerimise 

seisukohalt - õhu käes ning paberi enda koostise tõttu muutub see hapraks, kollakaks ja 

tolmlevaks. Teades, millised on paberi koostiskomponendid ja mis toimub paberiga aja 

jooksul, osatakse siis ka luua paberi säilitamiseks parima keskkonna. Lisaks on paberi 

koostise uurimine vajalik tootmistehnoloogia arenguks. Tänapäeval on paberi uurimiseks 

levinud eeskätt destruktiivsed (ICP-MS, SEM-EDS, XRF jne), meetodid. Samas on 

mõistlikum trükiste paberite analüüsimisel kasutada eelkõige mittedestruktiivseid meetodeid 

(nt ATR-FT-IR spektroskoopilist meetodit). ATR-FT-IR on sobilik eelkõige lisaks meetodi 

mittedestruktiivsusele veel selle kiiruse ja lihtsuse tõttu. 

Käesoleva töö põhieesmärgiks on analüüsida ATR-FT-IR spektromeetri võimekust määrata 

mittedestruktiivselt trükiste paberite (ka trükivärvide) keemilist koostist. Lisaks uuritakse, kas 

on võimalik IR spektrite alusel teostada paberite klassifitseerimine erinevate tunnuste alusel 

kasutades peakomponentide analüüsi (PCA). Bakalaureusetöö tulemuste põhjal hinnatakse 

paberi koostise muutust läbi aja.  

Uurimustöö analüüsitavateks objektideks (saadud Keemiahoone raamatukogust ja erakogust) 

olid erinevad raamatud, ajakirjad, teatrikavasid, mille väljalaskeaastad jäävad vahemikku 

1773-2012. Kokku analüüsiti 76 erinevat trükist. ATR-FT-IR spektromeetriga saadud 

tulemuste kinnitamiseks kasutati lisameetoditena veel optilist stereomikroskoopi ja SEM-EDS 

meetodit. 
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2. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

2.1. Paberi valmistamine ja selle ajalugu 

Paber on materjal, millele on võimalik kanda tekste. Läbi ajaloo on, enne paberi leiutamist, 

kasutatud trükimaterjalidena kive, savitahvleid, pärgamenti, nahka, metalli, puukoort ja muid 

looduses leiduvaid materjale.  

Paber leiutati Hiinas 105. aastal ja selle leiutajaks loetakse Csai Lun’i .[1] Arheoloogilised 

leiud on tõestanud, et kanepist valmistatud paber on veelgi vanem ning pärineb vähemalt 

aastast 200 eKr. Laialdasemalt hakati paberit kirjutusmaterjalina kasutama alles 4. sajandil. 7. 

sajandil jõudis paberi valmistamine Vietnamisse, Koreasse, Jaapanisse ning läbi Tiibeti, 

Myanmari ja Nepaali Indiasse. 8. sajandil hakkas juba ulatuslik paberi tootmine Araabias ning 

11. sajandiks levis see araablaste kaudu esmalt Hispaaniasse ja Sitsiiliasse ning seejärel kogu 

Euroopasse. Piirkonniti erinesid nii paberi valmistamise tehnoloogia kui ka tooraine, näiteks 

Hiinas valmistatud paberid erinevad Euroopas toodetud paberitest.[1]  

Hiinas kasutati alguses kanepikiude, 12. sajandil muutus peamiseks tooraineks bambus. 

Kõigepealt purustati uhmerdades tooraine ning segati veega ja lasti laagerduda. Seejärel segu 

keedeti ja loputati ning tambiti pabermassiks. Saadud mass pandi nelinurksesse vormi, mille 

põhjas oli bambusest punutud sõel ning pressiti liigne vesi välja ja jäeti kuivama. Paber jäeti 

liimitamata ning seetõttu oli pehme ning absorbeeriv, mis sobis hästi kalligraafiaks.[1] 

Samal ajal Euroopas oli levinud kaltsupaberi tootmine. Tooraineks kasutati linaseid kaltse ehk 

kõikjal leiduvaid kulunud riideid. Kõigepealt kaltsud sorteeriti, eemaldati ebavajalikud osad ja 

tükeldati. Seejärel kaltsud puhastati (leotati lubjavees) ja pleegitati päikese käes ning jäeti 

keldrisse laagerduma, et kiud üksteisest eralduksid. Sellele järgnes kiudude purustamine 

tambiveskis ning veega massiks segamine. Saadud mass pandi ammutamiseks vasktraadist 

valmistatud sõelale. Sõel lasti vertikaalselt anumasse ja tõsteti horisontaalselt välja ning 

liigutati massi, et kiud omavahel seostuksid ning liigne vesi ära voolaks. Niisked paberilehed 

asetati vaheldumisi viltidega ning pandi pressi vahele, kus vilt liigse vee endasse imas. 

Kuivad paberilehed liimitati, kuni 14. sajandini tärklisega, hiljem loomse liimiga.[1, 2] 

Kuna pärgament oli kvaliteetsem kui paber, siis eelistati tähtsate trükiste puhul kasutada 

kirjutusmaterjalina pärgamenti. Alles 15.-16. sajandil trükimasinate kasutuselevõtuga tõrjus 

paber pärgamendi välja. Seda soodustas ka vajadus raamatute trükkimise järele, kuna paber 

on tunduvalt odavam ja kiiremini valmistatav materjal. Kuni 17. sajandini ei toimunud paberi 

tootmises suuri muudatusi. Kasvav vajadus paberi suuremate koguste järele viis paberi 
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tootmistehnoloogia täiustumisele. Näiteks hakati pabermassipütti kuumutama, mis muutis 

segu viskoossemaks ning seetõttu oli paber kvaliteetsem ning valmis kiiremini. Lisaks võeti 

kasutusele uus jahvatamissüsteem, mis põhines Hollenderi veskil. Hollenderi plussideks oli 

kaltsumassi kiirem jahvatamine ja tooraine kokkuhoid, miinusteks lühemakiulisem paber, mis 

oli ebakvaliteetsem.[1, 2] 

Hoogustunud paberi tootmine tõi kaasa tooraine puuduse. 19. sajandi keskel hakati paberi 

valmistamiseks kasutama puitmassi, mis saadi puidu jahvatamisel käiaveskis. Puitmassist 

tehtud paber oli küll odavam, kuid kvaliteedilt halvem, sest puit sisaldab lisandeid nagu 

ligniin ja hemitselluloos, mis halvendavad paberi keemilist ja mehaanilist vastupidavust. 

Tavaliselt paberit valmistatakse nii lehtpuudest kui okaspuudest saadavast massist. Nende 

erinevad sturktuurid annavad paberile erinevad omadused, näiteks lehtpuud on 

lühemakiulised ning annavad paberile hea läbipaistmatuse ja vormitavuse ning okaspuud 

parandavad paberi tugevust. [1, 3] 

Tänapäeval on paberi tootmiseks mitmeid erinevaid tehnoloogiad, olenevalt sellest, millise 

kvaliteediga paberit soovitakse saada. Madalkvaliteetsete paberite (näiteks papi, 

ajalehepaberi)  puitmassi saadakse mehhaanilisel töötlemisel ehk puidu jahvatamisel, mille 

käigus tekivad erinevate suurustega kiud. Kuna puidust eraldatakse vaid vees lahustuvad 

lisandid, mistõttu näiteks ligniin, mis halvendab paberi kvaliteeti, jääb paberisse ning 

töötlemise käigus enamus tselluloosikiud purunevad, on sellist sorti paber vähevastupidav. 

Kvaliteetsema paberi jaoks töödeldakse puitmassi keemiliselt, peamiselt kasutatakse sulfit- 

või sulfaatprotsessi, mille käigus ligniin lahustub ning pestakse tselluloosimassist välja. 

Kõrgete kvaliteedinõuetega pabereid, näiteks rahatähtede või arhiivi jaoks, valmistatakse 

puuvillasest riidest saadud kiududest, mis annavad paberile eriti hea vastupidavuse ja 

tugevuse. [1, 3] 

Tänapäeval on levinud ka paberi katmine, et anda paberile veelgi paremad omadused. Näiteks 

trükikatted vähendavad läbipaistvust ning parandavad pinna- ja trükiomadusi. Peamiselt 

koosnevad trükikatted mingist pigmendist, näiteks kaoliin, kaltsiumkarbonaat, baariumsulfaat, 

titaandioksiid, sideainest, näiteks tärklis, kaseiin ja muudest lisanditest nagu plastifikaatorid ja 

säilitusained. [1, 4] 

2.2. Paberi koostis 

Paber on jahvatatud taimsetest kiududestkoosnev õhuke materjal, mida kasutatakse eelkõige 

kirjutusmaterjalina. Paberi tootmiseks kasutatavaid põhilisi koostisosi võib liigitada kuute 
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suuremasse gruppi: kiudained, täiteained, liimitusained, värvained, katteained ja lisandained. 

Kiudained seostuvad üksteisega keemiliste sidemete abil (Van-der-Waalsi jõud, 

vesiniksidemed), mistõttu on võimalik luua seotud materjal ka liimaineteta. [1] 

Järgnevalt on toodud lühike ülevaade paberi kõige olulisematest koostiskomponentidest. 

2.2.1. Tselluloos 

Paberi valmistamisel kasutatakse põhiliselt taimseid kiudusid, mille põhikomponendiks on 

tselluloos. Tselluloosi sisaldus paberis võib jääda vahemikku 45%-100%. Tegemist on 

kõrgmolekulaarse polüsahhariidiga, mille pikkade makromolekulide monomeerideks on 

kahest glükoosijäägist koosnevad tsellobioosijäägid. Tselluloosi üldvalem on (C6H10O5)n, 

milles n väljendab glükoosijääkide arvu molekulis ehk tselluloosi polümerisatsiooniastet (vt 

joonist 1). 

 

Joonis 1. Tselluloosi struktuur 

Erinevates kiududes on keskmine polümerisatsiooniaste erinev, puidukiududest valmistatud 

tselluloosi polümerisatsiooniaste on umbes 1000. [1, 5]  

Puidust saadud paber sisaldab veel hemitselluloosi ja ligniini, mis seovad omavahel 

tselluloosi kiud ning annavad paberile läibapaistmatud omadused, kuid halvendavad paberi 

kvaliteeti. Õhuhapniku käes oksüdeerub ligniin kergesti kromofoore sisaldavateks aineteks, 

mis sisaldavad karbonüülgruppe. See protsess viib valguse toimel paberi kolletumiseni. [3, 6] 

Nende ainete eemaldamiseks on kasutusele võetud mitmesuguseid keemilisi protsesse nagu 

sulfit-, sulfaat- ja soodaprotsessid [7]. 

Hemitselluloosid on grupp heteropolüsahhariide, mis on lühema ahelapikkusega, kuid rohkem 

hargnenud kui tselluloos. Samuti on hemitselluloosi polümerisatsiooniaste tselluloosi omast 

madalam ning hemitselluloos on eeter- ja/või estersidemega ühendatud ligniiniga. Ligniin on 

üks kõige suurematest teadaolevatest biomakromolekulidest Maal. Ligniini struktuur on väga 

keerukas, kuid tänaseks on teada põhilised struktuurilised elemendid, mis selle koostises 

leiduvad. Ligniin koosneb põhiosas fenüülpropaani jääkidest, mis on omavahel seotud 

O
O

O
OH

OHOH

OH

OH

OH

O

n
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sildavate rühmadega (eeskätt eeterrühmad) (vaata Lisa 1). Lisaks sisaldub ligniinis erinevaid 

funktsionaalrühmi. Tüüpilised funktsionaalrühmad on hüdroksüül-, karbonüül-, karboksüül- 

ja metoksürühmad ning vastavalt nende omavahelistele proportsioonidele moodustavad 

ligniinid erinevate omadustega võrgustikulisi struktuure. Lehtpuud ja okaspuud sisaldavad 

erinevaid tüüpe hemitselluloosi ja ligniini, sealjuures varieerub ka nende sisaldus vastavalt 

puu liigile. [3, 8, 9, 10] 

2.2.2. Täiteained 

Täiteained on paberi koostisosad, mis ühtlustavad paberi struktuuri, tõstavad paberi 

läbipaistmatust ja muudavad paberi pinda siledamaks ja valgemaks. Kasutatakse erinevaid 

vees lahustuvad mineraalained nagu kriit (CaCO3), kips (CaSO4•2H2O) ja kaoliin 

(Al2O3•2SiO2•2H2O). Lisaks on kasutatud ka agaliiti ja talki ehk magneesiumsilikaate. [1, 4] 

Täiteained on keemilised ühendid, mida lisatakse, et täita tühimikud kiudainete vahel 

saavutamaks paberi siledat ja kompaktset pinda. Põhilised kriteeriumid, mida täiteainete 

valimisel jälgitakse on järgmised: hea valge värv, madal terade ja muude ebavajalike lisandite 

sisaldus, madal vees lahustuvus, keemilisi reaktsioone mittetoimumine maarjase ja 

liimistusainetega ning madal hind. [4] 

Põhiline mineraal, mida on kasutatud täiteainena ja paberi katmiseks, on kaoliin. Hiinas 

kasutatakse seda juba sajandeid ja esmakordselt Euroopas 1800 aastate algusest ka Inglismaal. 

Kaoliini kasutamisel on palju eeliseid: hea värv (valge või valgelähedane), hea osakeste 

suurus, inertne (pH jääb 4 ja 9 vahele), pehme ja abrasiivne, vees kergesti laialiaetav, osakeste 

plaatjas kuju, madal viskoossus ja  pole mürgine. [11] 

Viimasel aastakümnel tegeletakse orgaaniliste täiteainete uurimisega ja nende paberi 

tootmistehnoloogiasse rakendamisega. Mineraalsete täiteainete kasutamine toob kaasa 

probleeme paberi taaskäitluses, sest paberis leiduvad anorgaanilised ained ei ole täielikult 

biolagunevad. Näiteks 1000 kg paberi ümbertöötlemisel tekib 50-80 kg anorgaanilisi 

jäätmeid. Kõige enam uuritakse tärklisel põhinevaid täiteaineid ja pigmente. Töötlemata 

tärklist ei loeta kuigi heaks täiteaineks selle suure hüdrofoobsuse ja madala optiliste omaduste 

tõttu. Lisaks on looduses leiduvad kõige väiksemad tärklise graanulid suuremad kui 1 μm, mis 

on paberi täiteaineks või pinnakatteks liiga suur. Seetõttu viiakse tärklisega läbi keemilisi, 

füüsikalisi ja struktuurilisi modifikatsioone, et suurendada selle sobivust paberi täiteaineks. 

Põhiliseks kasutatakse esterdamist, mis parandab tärklise termilist stabiilsust ning halvendab 

vees lahustuvust. [12] 
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2.2.3. Liimained 

Liimaineid lisatakse paberi koostisesse paberi hüdrofoobsuse ja mehaanilise vastupidavuse 

suurendamiseks, poorsuse vähendamiseks ja pinnaomaduste parandamiseks. Liimainet võib 

lisada paberimassi või töödelda paberi pinda. Liimistamine tagab värvaine paberi pinnale 

jäämise. Tüüpilised liimained on tärklis, želatiin, kampol. [1] 

2.3. Paberi omadused 

Paberi omadused peegeldavad paberi üksikute kiudude keemiat, morfoloogiat ja omavahelist 

paiknemist. Erinevad omadused mõjutavad paberi kvaliteeti ning keemilisi muutuseid, mis 

põhjustavad paberi vastupidavuse vähenemist ajas. [13] Pabereid on võimalik iseloomustada 

nii mehaaniliste, optiliste kui keemiliste omaduste järgi.  

Peamised paberit iseloomustavad omadused on paksus (mõõdetakse mikromeetrites), 

pinnakaredus (mõõdetakse õhuvoolu paberi ja mõõtepea vahel), murdumistugevus, 

tõmbetugevus/rebimistugevus, absorbtsioonivõime (aeg, mis kulub tilgal destilleeritud veel 

paberisse imbumiseks või destilleeritud vee grammide arv, mis imbub paberisse ühe minuti 

jooksul), valgesus, läbipaistmatus, happelisus. [3, 14] 

2.3.1. Valgesus 

Valgesust väljendab protsentuaalselt paberilt tagasipeegeldunud valguse hulka. Mida rohkem 

paber nähtavat valgust (380-780 nm) tagasi peegeldab, seda valgemana paber tundub. 

Valgesuse mõõtmine võib toimuda mõõtmisel ühe kindla valguse lainepikkusega või mitme 

erineva lainepikkusega ning enamasti 45 kraadise nurga all. Paberi valgesus sõltub tselluloosi 

sisaldusest: mida suurem on tselluloosi sisaldus, seda kõrgem on valgesuse protsent, sest 

puhas tselluloos on valge värvusega. [1, 14] 

2.3.2. Läbipaistmatus 

Läbipaistmatus iseloomustab paberi võimet valgust läbi lasta. Läbipaistmatuse määrab paberi 

koostis, kiudude kuju ja struktuur, kiudaine jahvatuse iseloom ja täiteaine sisaldus. 

Läbipaistmatust suurendab ka paberi peeneteralisem koostis ehk mida lühemad on kiud ja 

peenemad on täiteained, seda vähem läbipaistev on paber. [1] 

2.3.3. Happelisus 

Paberi happelisus avaldab väga olulist rolli paberi säilimisele. Paberit saab lugeda 

kvaliteetseks kui selle pH jääb 6-7 vahele. Mida happelisem on paber, seda kiiremini see 

vananeb ja seda tundlikumalt käitub paber erinevatele keskkonnamõjudele. Näiteks pH 4 
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juures toimuvad lagunemisprotsessid 3 korda kiiremini kui paberi normaalse pH juures. 

Paberi hapestumist põhjustab eelkõige tselluloosi lagunemine. [1, 14]  

Põhiline paberi hapestumine toimub paberi tootmisprotsessi käigus. Konserveerimise jaoks on 

vaja sooritada katseid paberi täpsema happelisuse määramiseks, et tagada paberi pikaajalisem 

stabiilsus. Pidurdamaks vanemate paberite halvenemist, kasutavad konservaatorid happesuse 

vähendamiseks erinevaid meetodeid. Kui paberi pH jääb 6,5-6 vahele, piisab destilleeritud 

veega pesemisest ja kuivatamisest. Väiksemast happelisusest on võimalik vabaneda 

seebipiirituses leotamisega, mis tekitab kergelt aluselise keskkonna. Suurema happelisuse 

jaoks kasutatakse neutraliseerimiseks ammooniumhüdroksiidi lahust. Paberi halvenemise 

ennetamiseks toodetakse aluselisi pabereid, näiteks kaoliini asendatakse 

kaltsiumkarbonaadiga. [6, 15, 16] 

2.4. Paberi vananemine 

Paberi vananemine on seotud paberi koostises oleva tselluloosi lagunemisega. Lagunemise 

tõttu väheneb tselluloosi polümerisatsiooniaste, mis vähendab paberi tugevust. Tselluloosi 

lagunemise põhjuseks on nii happe-katalüütiline hüdrolüüs kui ka oksüdeerimine 

õhuhapnikuga. Lisaks võib oksüdeerumisprotsess ligniini olemasolul luua suure hulga 

kromofoore, mis sisaldavad karbonüülrühma, mis põhjustab paberi pleekimise.  Mida vähem 

leidub tselluloosiga kaasnevaid aineid, seda vastupidavam ja tugevam on paber. [1, 6] 

Niisketes ja kuumades tingimustes tugevnevad kiududevahelised sidemed. Kiududevahelised 

ja kiududesisesed ristsidemete mehhanismid toovad kaasa aldehüüdide ja hüdroksüülrühmade 

vahelised reaktsioonid tselluloosi sidemetes. Ristsidemete tekkimise tagajärjel muutuvad 

tselluloosi kiud vähem elastsemaks ja paber muutub hapramaks. [6, 17] 

2.5. Tintide ja trükivärvide keemiline koostis 

Lisaks paberi keemilisele koostisele oleks võimalik raamatu vanust hinnata ka selles 

kasutatava tindi koostise järgi. Keemilises mõistes on tindid kolloidsüsteemid, kus 

pigmendiosakesed on hajutatud solvendi ja sideaine segus. Üldiselt nimetatakse tintideks 

segusid, mida kasutatakse kirjutamiseks ja joonistamiseks. Trükivärvideks nimetatakse aga 

tinte, mida kasutatakse trükimasinates. [18]  

Kõige varasemad teadaolevad tindid arenesid välja umbes 2500 eKr, mil süsi segati 

sideainega (näiteks munaga, akaatsia kummivaigu lahusega, härja sarvedest valmistatud 

liimiga, linaseemneõliga või tärpentiniga). Sideaine sidus tahmosakesed üksteisega ja alusele, 

millele kirjutati. Kuna süsiniktint oli küllaltki paks, imendus raskesti paberisse ja oli aja 
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möödudes mahakraabitav, muutus trükikunsti algusaastatel, 15. sajandil trükimasina 

leiutamisega, populaarsemaks raudgallustintide kasutamine. Raudgallustindid koosnesid 

rauasooladest nagu raudsulfaat ja raudkloriid, galluspähklitest saadud gallushappest ja 

liimitusainest. Värvitu gallushappe ja rauasoola reageerimisel tekib musta värvusega 

kompleksühend. Kuna veel baseeruvad tintide kiri jäi ebaterav, otsustati vesi asendada õliga. 

Õli oksüdeerub ja polümeriseerub paberil, mistõttu tekst jäi paberil püsivam. Kuivamise 

kiirendamiseks hakati tintidele lisama ka vaike. 18. sajandil sai eriti populaarseks Preisi sinise 

(Fe4[Fe(CN)6]3·nH2O) kasutamine. Preisi sinine levis üle kogu maailma eriti selle tooraine 

kättesaadavuse tõttu, mis muutis tootmisprotsessi lihtsaks ja odavaks. [1, 18, 19, 20]  

Tänapäeva trükivärvid on komplekssed süsteemid, mille keemiline koostis ja konsistents 

varieerub vastavalt nende kasutamise eesmärgist. Komponendid, mida trükivärvid sisaldavad 

on: lahusti, värvaine, niiskusesäilitaja, pindaktiivsed ained, polümeerid (parandamaks 

haakumist paberi pinnaga), puhverdavad ühendid ja korrosiooniinhibiitorid. Printerites 

kasutatvaid tinte jaotatakse pigmenttintideks ja lahusepõhisteks tintideks. Plakatite 

trükkimiseks kasutatakse pigmenttinte, kus värvaine on lahustis peene pulbri kujul. Mida 

suuremad on pigmendiosakesed, seda vastupidavam on kiri valguse toimele, keemilisele 

lagunemisele ja vananemisele. Tavaprintimises kasutatakse pigem lahusepõhiseid trükivärve, 

kus värvaine on lahustunud kujul lahustis. Mida väiksemad on pigmendiosakesed, seda parem 

läbipaistvus, värv ja läige. Printeri trükivärvides kasutatakse üldiselt orgaanilisi sünteetilisi 

värvaineid, peamisteks klassideks on asovärvained, mis sisaldavad aso-gruppe –N=N-, -N-N- 

(punased, kollased, oranžid pigmendid), ftalotsüaniinid kompleksis metalliaatomiga (sinine 

pigment) ja antrakinoonvärvaineid, mis sisaldavad kaksiksidet hapniku ja süsiniku vahel 

(sinised, lillad pigmendid). Peamised ühendid, mis hoiavad koostises olevaid ühendeid koos, 

on vaigud. Peamised vaikude grupid, mida kasutatakse, on akrüül-, alküüd- ja epoksüvaigud. 

[1, 21] 

2.6. Paberi koostise analüüsimeetodid 

Konserveerimise seisukohast on väga oluline uurida paberi pH’d, sest on kindlaks tehtud, et 

happeline keskkond võib lagunemisprotsesse kiirendada ligi kolm korda võrreldes neutraalse 

keskkonnaga. Tselluloosi lagunemise tagajärjel muutub paber aja jooksul happelisemaks, 

seega pH annab informatsiooni paberis toimuvate lagunemisprotsesside ulatusest. Paberi 

happelisust on võimalik uurida näiteks indikaatorpaberiga, indikaatorpliiatsiga või pH 

meetriga mõõtmine pabermassist või paberi pinnalt. Nii indikaatorpaberiga kui ka 

indikaatorpliiatsiga uurimisel jääb paberile jälg ning andmed on küllaltki ebatäpsed. PH-
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meetriga mõõtmine pabermassist on destruktiivne meetod, sest nõuab paberi jahvatamist 

pabermassiks. Mõõtmised pH-meetriga paberi pinnalt ei riku uuritavat objekti ja on kiire ning 

lihtne meetod.  Sealjuures tuleb arvesse võtta, et tulemused ei pruugi täiesti täpsed olla, sest 

mõõtmisi mõjutab näiteks süsihappegaasi ja muude laguproduktide lahustumine vees. [14] 

Paberis esinevate kahjustustuste ja lagunemisprotsesside hindamine on võimalik läbi viia 

fluoresentsi abil ning selle jaoks on välja töötatud spetsiaalne kemoluminestentsmeeter. 

Fluorestsents on aine omadus helenduda (valgusega) ergastamisel ja kemoluminestsents on 

helendumine keemiliste reaktsioonide tagajärjel. Tselluloosi lagunemine kutsub esile 

kemoluminestsentsi ning tänapäevastesse paberitesse lisatakse optilisi valgendajaid, mis 

omavad fluorestseerivat efekti. [14] 

Ligniini sisaldust saab määrata fluoroglutsiini meetodil või Brauni meetodil, mis põhinevad 

proovi värvuse muutusel ligniini olemasolul. Värvuse muutusel põhineb ka tärklise 

määramine, kus kasutatakse joodi ja kaaliumjodiidi vesilahust. [14] 

Energiadispersiivset röntgenfluorestsentsi (ED-XRF’i) on kasutatud paberi koostises olevate 

elementide määramiseks. Viimasel aastakümnel on kõige laiemalt kasutatud 

induktiivsidestatud plasma massispektromeetriat (ICP-MS). Selle meetodi eeliseks on kiirus, 

kvantitatiivne ja multielementne analüüs, kõrge tundlikkus ja täpsus, puuduseks on tehnika 

destruktiivsus. Enne mõõtmist peab paberit töötlema, milleks tavaliselt on mikrolainega 

lõhustamine lämmastikhappe juuresolekul, peale mida on võimalik identifitseerida ja 

kvantifitseerida anorgaanilisi elemente. Hiljuti on hakatud kasutama ka laser-ablatsioon 

induktiivsidestatud plasma massispektromeetriat (LA-ICP-MS’i), mille eelised on samad, mis 

ICP-MS’il, kuid erinevus seisneb laseri kasutaminel, mis muudab selle meetodi peaaegu 

mittedestruktiivseks. [22] 

Ajalooliste objektide uurimisel on levinud portatiivne XRF, kuna tegemist on 

mittedestruktiivse meetodiga ning võimaldab mõõtmisi läbi viia in situ. XRFi-ga on võimalik 

uurida paberi koostises Al, K ja S olemasolu, et hinnata maarjase (AlK(SO4)2·12H2O) ehk 

liimitusaine  kontsentratsiooni ja Ca, Mg, Cu ja Fe, et uurida neid sisaldavate ühendite 

kontsentratsiooni. Portatiivne-XRF on eriti efektiivne kui uuritava elemendi tihedus on suur, 

näiteks alumiiniumi ja väävli kontsentratsiooni on palju raskem hinnata kui kaaliumi oma. 

Paberi uurimine Portatiivse-XRF meetodiga on keeruline väikese paksuse, limiteeritud 

tiheduse ja huvipakkuvate elementide madala kontsentratsiooni tõttu. [2] 
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2.7. Infrapunapektroskoopia  

IR spektroskoopia on analüüsimeetod, mille puhul mõõdetakse molekulides neeldunud 

kiirguse intensiivsust elektromagnetkiirguse infrapunases lainealas (14 000-10 cm-1). See 

laineala jaotatakse omakorda kolmeks: lähi-infrapunane (14 000-4000 cm-1), kesk-

infrapunane (4000-400 cm-1) ja kaug-infrapunane (400-10 cm-1)[23]. Tegemist on 

võnkespektromeetriaga, mis annab informatsiooni molekulide struktuuri ja keemiliste 

sidemete kohta. Kiirguse neeldumisel toimub molekuli üleminek kõrgemale energianivoole 

(vibratsioonergastus), mistõttu suureneb tuumadevaheliste võnkumiste amplituud. [24] Igal 

molekulil on unikaalsed vibratsiooni energianivood, mis sõltuvad molekuli struktuurist: 

aatomitest, nende geomeetrilisest asetusest ning nendevahelistest keemiliste sidemete 

omadustest. IR spektris on molekuli võnkumised iseloomustatavad neeldumisriba sageduse, 

intensiivsuse ja kujuga. [23] 

Kõige laiemalt on kasutuses FT-IR spektroskoopia (Fourier’ teisendusega 

infrapunaspektroskoopia). FT-IR’i südameks on Michelsoni interferomeeter, mis jagab 

infrapunasest allikast tuleva kiire kaheks, misjärel erinevate teepikkuste läbimisel liidetakse 

need taas üheks. Sellisel viisil saadakse kiirguse intensiivsuse sõltuvus teepikkuste erinevusest 

e. interferogramm. Interferogrammile rakendatakse Fourier’ teisendust ning saadakse 

sagedusspekter – neeldumise intensiivsuse sõltuvus kiirguse sagedusest. [24] 

Kiire kaheks jagamisel kasutatakse kiirelõhestit, mille valmistamisel on kõige levinumad 

materjalid kaaliumbromiid (KBr), tsinkseleniid (ZnSe) ja tseesiumjodiid (CsI). KBr ja CsI 

miinuseks on hügroskoopsus, kuid need võimaldavad mõõta neeldumsi kuni suhteliselt 

madalate lainearvudeni (KBr 400 cm-1-ni ja CsI 200 cm-1-ni). ZnSe ei ole hügroskoopne, kuid 

ei võimalda mõõta madalamal lainearvul kui 700 cm-1. [24] 

Interferogramm koostatakse pulseeriva kiirguse intensiivsuse muundamisel elektriliseks 

signaaliks detektori abil. Kõige levinumaks detektoriks praeguse aja FT-IR spektroskoopias 

on püroelektrilised detektorid, mis põhinevad püroelektrilisel efektil – polarisatsiooni määra 

muutumisel spetsiaalses materjalis IR kiirguse toimel. Kõige levinumaks püroelektriliseks 

materjaliks on deutereeritud triglütsiinsulfaat (DTGS). DTGS’i eelisteks on odavus, võime 

mõõta spektrit laias lainearvude vahemikus (4000-400 cm-1) ning see, et DTGS ei vaja 

eritingimusi (näiteks jahutamist). DTGS detektori oluliseks alamliigiks on DLaTGS detektor, 

mille töökehale on lisatud L-alaniini. See annab võimaluse registreerida spektreid kuni 220 

cm-1. DTGS detektori puuduseks on suhteliselt kõrge müra tase. Teise FT-IR spektromeetri 

detektorina kasutatakse elavhõbe-kaadmium-telluriid-detektorit (MCT). Võrreldes DTGS 
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detektoriga on MCT detektor kordades madalama müratasemega. See-eest on see tunduvalt 

kallim, ei võimalda mõõta nii laias lainearvude vahemikus (võimaldab mõõta 4000-700 cm-1) 

ning vajab jahutamist vedela lämmastikuga. [24] 

FT-IR spektromeetri üheks põhiliseks eeliseks skaneeriva IR spektromeetri ees on võime 

mõõta spektreid kõrge signaal-müra suhtega ning mida rohkem skanneeringuid teostatakse, 

seda parem on spektri kvaliteet. Teine suur eelis on spektri registreerimise kiirus. Kolmas suur 

eelis on lainearvude skaala ülihea korratavus: lainearvude skaala on fikseeritud täpsusega 

±0,01 cm-1. FT-IR mõningane puudus on proovi ja tausta spektrite registreerimise ajaline 

eraldatus, mis sageli tingib veeauru või süsihappegaasi neeldumisribade ilmumise proovide 

spektritesse. Kuigi enne mõõtmist skänneeritakse taust ehk tühiproov, mis hiljem proovi 

spektrit mõõtes automaatselt maha lahutatakse, on masin muutustele väga tundlik. Juhul kui 

kahe proovi registreerimise vahepeal atmosfääri näitajad muutuvad, kajastub see ka 

mõõdetavas spektris. [24] 

2.7.1. ATR-FT-IR spektroskoopia 

ATR ehk nõrgendatud täielik sisepeegeldus (Attenuated total reflectance) põhineb täieliku 

sisepeegelduse nähtusel ning koos infrapunase spektromeetriga võimaldab mõõta spektreid 

vedelatest ja tahketest proovidest neid eelnevalt töötlemata. ATR meetod põhineb mõõtmisel 

kristalliga, millel on kõrge murdumisnäitaja ning mis laseb infrapunakiirgust hästi läbi. Proov 

asetatakse kristallile ning pressi abil surutakse tihedalt vastu kristalli pinda. Infrapunakiir 

suunatakse nurga all läbi kristalli proovile ning kokkupuutel prooviga (millel on kristallist 

madalam murdumisnäitaja) peegeldub kiir kristalli sisemiselt pinnalt tagasi – toimub täielik 

sisepeegeldus. Vaatamata täielikule sisepeegedusele neeldub siiski väike osa kiirgusest 

proovis ja see põhjustab esialgse kiirguse intensiivsuse vähenemise nendel lainepikkustel, 

mida proov neelas. [23, 24] 

Mida kõrgem on murdumisnäitaja, seda väiksem on kiirguse sisenemissügavus proovi. 

Seetõttu on vajalik valida ATR kristalli materjal vastavalt proovi omadustele ja töö 

eesmärgist. Kõige levinumad kristallide materjalid on ZnSe, räni, germaanium ja teemant, 

millel on erinevad murdumisnäitajad, võime mõõta erinevates lainearvude vahemikus. [24] 

ATR-FT-IR spektromeetrilise meetodiga pole paberi uurimine veel väga populaarne, kuid 

erinevaid uuringuid ja katseid on tehtud. Näiteks on proovitud mõõta paberi kattekihi paksust 

[25] või uurida, kas meetod on piisavalt võimekas, et eristada erinevate tootjate poolt 

pastapliiatsites kasutatavaid tinte [26]. Erinevast ajajärgust trükiste paberite ja trükivärvide 
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keemilise koostise uurimist ja nende kvaliteedi hindamist, kus on kasutatud lisaks ka 

peakomponentide analüüsi, on tehtud vähe. 

2.7.2. Klassifitseerimine kasutades kemomeetrilisi meetodeid 

Kemomeetria on matemaatilise statistika valdkond, kus matemaatilisi ja statistili meetodeid 

rakendatakse keemilistele mõõtmistele, et saada lisainformatsiooni proovide omaduste ja 

omavaheliste suhete kohta. Kõige levinum statistiline meetod on peakomponentanalüüs 

(PCA), mis vähendab andmestike dimensionaalsust. PCA moodustab algsetest statistilistest 

tunnustest (parameetritest) lineaarkombinatsioonid ning arvutab peakomponendid. Esimene 

peakomponent kirjeldab võimalikult suure osa algtunnuste varieeruvusest. Järgmine 

peakomponent koostatakse selliselt, et see oleks esimesega ortogonaalne ning kirjeldaks 

suurimat võimalikku osa variantsioonist, mis jäi esimesest peakomponendist välja. Seejärel 

moodustatakse analoogselt kolmas peakomponent jne. [27, 28]  

Igal IR spektril on oma unikaalne punktide (neelduvused konkreetsetel lainearvudel) 

komplekt ja see spekter on esitatav punktina PCA graafikul. PCA meetodil põhineb ka 

diskriminantanalüüs, mille eesmärgiks on luua mudel, kus proove klassifitseeritakse nende 

mõõdetud tulemuste alusel, kasutades analüüsimetoodika väljatöötamiseks tuntud proove 

(kalibrante), mille klassidesse kuuluvus on enne analüüsi teada. Selle alusel on võimalik 

tundmatule proovile määrata klass, millega on spektril kõige rohkem kattuvusi. [27, 28] 

2.8. SEM-EDS 

Energia dispersiivne spektroskoopia (EDS) on röntgenkiirgusel põhinev elementanalüüs. 

Proovi kiiritamisel röntgenkiirgusega tekivad ergastatud ioonid ning sisekihist lüüakse 

elektrone välja. Kõrgemate kihtide elektronid täidavad välja löödud elektronide poolt 

tekitatud elektronaugu, mille käigus tekib aatomile karakteristlik sekundaarne röntgenkiirgus. 

Lisaks elemendile tuvastamisele saab tänu emiteerunud kiire energiale ja lainepikkusele teada, 

millisest kihist löödi elektron välja ning millise kihi elektron seda asendas. EDS meetodi 

avastamispiir oleneb elementide aatommassist, üldiselt on võimalik detekteerida süsinikku ja 

sellest raskemaid elemente. Kuigi parema resolutsiooni saavutamiseks peab masina detektorit 

jahutama vedela lämmastikuga ning madalate aatommassidega elementide analüüs tuleb viia 

läbi vaakumis, on masin küllaltki lihtne. Tihtipeale kasutatakse koos EDSiga skanneerivat 

elektronmikroskoopi (SEM), mille abil luuakse proovi pinnast pilt, kasutades fokuseeritud 

elektronkiirt. SEM-iga on võimalik saada uuritavast pinnast 100 000 kordseid suurendusi. 

[29]   
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3. EKSPERIMENTAALNE OSA 

3.1. Analüüsitavad materjalid 

3.1.1. Teatrikvavad 

Analüüsimiseks võeti 20 teatrikava, mille väljalaskeaastad jäävad 1938 ja 1947 aastate vahele. 

Teatrikavad pärinevad erakollektsioonist. Lisas 2 (Tabelis 1) on esitatud kavade tutvustus ja 

saadud analüüsitulemused. Teatrikavad võeti uuringu alla, selleks et nende peal kõigepealt 

välja töötada metoodika paberite mittedestruktiivseks mõõtmiseks ATR-FT-IR 

spektroskoopilisel meetodil. Kui metoodika oli välja töötatud, siis jätkati tööd raamatute, 

ajakirjade ja brošüüridega.  

Teatrikavade näol on tegemist ühekordsete erineva suurusega paberilehtedega, millel ühele 

poole oli trükitud eesti ja teisele poole saksa keeles. Igalt lehelt mõõdeti 4-10 IR spektrit, 

millest vähemalt üks registreeriti tindi pealt. Rohkem IR spektreid mõõdeti juhul, kui 

spektrites leidus lisaks tselluloosi neeldumistele ka täiteainetele (kaoliin, baariumsulfaat 

kaltsiumkarbonaat jne) iseloomulikke maksimume. 

Enamus pabereid on küll kollakaks tõmbunud ja veidike karedad, kuid üldiselt on 

teatrikavasid hästi hoitud ja need on heas seisundis.  

3.1.2. Raamatud, ajakirjad ja brošüürid 

Analüüsiti 51 raamatut, 3 brošüür ja 2 ajakirja ning nende väljalaskeaastad jäävad 1773-2012. 

a vahemikku. Lisas 3 (Tabelis 2) on toodud põhjalik informatsioon uuritavate raamatute, 

ajakirjade ja brošüüride ning saadud analüüsitulemuste kohta. Et paremini visualiseerida 

analüüsitavaid materjale, siis Lisas 4 on toodud fotod enamustest analüüsitavatest trükistest. 

Analüüsitavad trükised saadi eraisikutelt ning Keemiahoone raamatukogust. 

Trükiste valikul jälgiti järgmist: (1) trükiste vanust (analüüsiks valiti igast kümnendist 

vähemalt 3 väljaannet (vt Lisa 3)), (2) paberi seisundit (määrdunud, kolletunud, plekkidega 

jne), (3) paberi tüüpi (paks, õhuke, kare, libe jne), (4) paberi värvust (valge, kollakas jne). 

Väljavalitud analüüsitavad trükised (raamatud, ajakirjad, brošüürid) on erineva kvaliteediga. 

Esines tuntavaid visuaalselt märgatavaid erinevusi köitetöö püsivuses, paberi värvuses, 

paksuses, läbipaistvuses, kareduses ja rabeduses (näiteks Lisa 4 Foto 2, 3, 4, 15, 17). Leidus 

valgeid, kollakaid ja pruuni värvusega pabereid, nii puhtaid kui ka määrdunuid. Märgati, et 

paber ei pruugi kolletuda ühtlaselt üle lehekülje, vaid osaliselt laikudena (näiteks Lisa 4 Foto 
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17, 20). Näpuotstega paberit katsudes oli tunda, kas leht on pigem karedavõitu või sile. 

Erinevat läbipaistvust ning paksust hinnati paberi tõstmisel valgusallika ette. Leidus nii 

raamatuid, mille ääred olid rebenenud ning kulunud, kui ka väga hästi säilinud raamatuid 

(näiteks Lisa 4 Foto 4, 5, 13). 

3.2. Analüüsid ATR-FT-IR spektromeetriga 

Mõõtmised teostati Nicolet 6700 FT-IR spektromeetriga, millele oli seadistatud teemantiga 

mikro-ATR-seade („Smart Orbit“). FT-IR spektromeetril on optiliseks materjaliks CsI, Vectra 

Aluminum interferomeeter ning DLaTGS detektor. FT-IR spektromeetri kaitsmiseks 

õhuniiskuse eest puhutakse pidevalt läbi spektromeetri kuiva õhku. Smart Orbit on 

horisontaalne ühepõrkeline ATR seade millel on IR kiire sisenemisnurk 45°, töökristalli 

materjaliks on teemant (murdumisnäitajaga 2.4), aktiivse prooviala diameeter on 1,5 mm ja 

mõõtmisi on võimalik teha lainearvude vahemikus 10000-55 cm-1.  

3.2.1. ATR-FT-IR spektrite mõõtmine 

Käesoleva töö üheks esimeseks sammuks oli välja töötada metoodika, kuidas mõõta trükiste 

paberilehte ilma seda kahjustamata.   

Käesolevas töös ATR-FT-IR spektrid registreeriti 4000-225 cm-1 mõõtepiirkonnas ning 

lahutusvõimeks oli 4 cm-1 ning spektrid registreeriti läbilaskvuse režiimis. FT-IR 

spektromeetrit juhiti ja spektreid töödeldi Thermo Electron’s OMNIC 9 programmis.  

Töö käigus katsetati erinevaid keskmistatavate spektrite arve (skanneeringute arve) ning viise 

paberi mittedestruktiivseks mõõtmiseks. Sellisteks katsetusteks kasutati alguses teatrikavasid 

(ühekordsed paberilehed), mida oli kerge käsitleda ja ATR-kristallile asetada. Kui 

mõõtmisviis sai välja töötatud, siis kaasati töösse köidetud trükised (raamatud, ajakirjad, 

brošüürid). 

IR spektrid registreeriti otse paberilehe pinnalt - see asetati ATR teemantkristallile ja suruti 

pressiotsikuga tugevasti vastu kristalli pinda ning seejärel registreeriti IR spekter.   

Spektrite kvaliteet sõltus sellest, kui hästi saavutati kontakt paberi ja teemanti vahel. Paberit 

otse kristalli vastu pressida ei oleks saanud, sest paberile oleks jäänud näha pressiotsiku 

muljumise jälg. Prooviti erinevaid viise paberi muljumise vältimiseks ja parema kontakti 

saavutamiseks. Kõigepealt pandi proovi ja pressi vahele volditud filterpaber, et vältida 

muljumist. Seejärel katsetati parema kontakti saavutamiseks lamedat metallist spaatlit. 

Volditud filterpaberist loobuti, sest spaatel üksi oli piisavalt hea, et tagada spektrite hea 
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kvaliteet ja paberile ei jäänud mitte mingisugust jälge. Samuti metallist spaatlit on lihtne 

käsitleda ja see ei mõjuta IR spektris mõõtmistulemusi. 

Lisaks katsetati IR spektrite mõõtmisel erinevaid skanneeringute arve. Esialgu mõõdeti 

spektreid 128 skanneeringute arvuga. Kuna kordusmõõtmisi oli palju, siis aja kokkuhoiu 

huvides prooviti mõõtmisi teha 64 skanneeringute arvuga, mille käigus spektrite kvaliteet, 

võrreldes 128 omaga, oluliselt ei muutunud. Seejärel katsetuseks tehti mõõtmised veel ka 32 

skanneeringute arvuga, kuid sellisel juhul oli spektri kvaliteedi halvenemist märgata, mistõttu 

jäädi 64 skanneeringute arvuga mõõtmiste juurde. 

Igast raamatust registreeriti paberi IR spektrid vähemalt viielt erinevalt leheküljelt ning igalt 

leheküljelt vähemalt kahest erinevast kohast. Keskmiselt registreeriti ühest raamatust kokku 

10 spektrit, kuid paksemate või visuaalselt erinevaid paberilehti sisaldavate raamatute korral 

oli spektrite arv suurem.  

Igast raamatust mõõdeti ka IR spekter trükivärvi pealt, mille jaoks valiti mõni suurem täht või 

pilt. Probleemsed olid väga väikesed trükitud tähed. Täpselt väiksemat trükitud tähte tabada 

oli raskem, kuna mõõdetav pool jäi allapoole ning oli keeruline näha, kas täht jäi vastu 

kristalli või mitte. Läbipaistvama paberi puhul vaadati vastu valgust, milline punkt on trüki 

teisel pool ning asetati see punkt vastu ATR-kristalli. Väikese kirjaga teksti puhul oli oht, et 

lisakst tindile võis kõrval olev puhas paber ka olla kaasatud analüüsi. Selleks, et kindel olla, et 

IR spekter on registreeritud ainult tindi kirja pealt, tehti erinevatest kohtadest (erinevatelt 

trükitud tähtedelt) mitu kordusmõõtmist.  

Kokku registreeriti 76st väljaandest 927 spektrit, millest lõputöösse valiti igast trükisest üks 

kõige kvaliteetsem spekter. Teatrikavade spektrid on Lisas 9, köidetud trükiste spektrid 

Lisades 10-44 ning trükivärvide spektrid Lisas 45-47. 

3.3. Klassifitseerimine kasutades Thermo Scientific TQ AnalystTM programmi 

Klassifitseerimise kaudu prooviti kindlaks teha, kas sarnase keemilise koostise puhul on 

võimalik IR spektrite põhjal määrata raamatu koostise muutust läbi aja ning hinnata paberi 

seisundit ning kvaliteeti. Klassifitseerimine teostati kolme erinevate tunnuste alusel: trükiste 

paberi ja tindi ajalise jaotuse alusel (vastavalt 50 a ja sajandite kaupa) ning ligniini sisalduse 

alusel.   

Klassifitseerimist viidi läbi Thermo Scientific TQ AnalystTM Pro Edition 9 programmiga. 

Tehti eraldi klassifitseerimine kasutades puhtalt paberilt ja tindilt registreeritud spektreid. 
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Enne programmi sisestamist teisendati spektrid neelduvuse skaalasse, seejärel korrigeeriti 

nende baasijoon ja vajadusel eemaldati spektrites niiskuse ja CO2 neeldumised. Spektrid, 

millel olid niiskuse ja süsihappegaasi neeldumised, avati programmis OMNIC Specta ning 

selles teostati atmosfääriliste näitajate maha lahutamine (ingl. k. atmospheric suppression). 

Seejärel korrigeeriti programmis OMNIC kõikidel spektritel baasijoon, mille jaoks kasutati 

sarnaseid punkte, et tagada spektrite sarnane parandus. Klassifitseerimiseks kasutati nii kogu 

mõõdetud lainearvude vahemikku kui ka kitsamaid lainearvude alasid. Täpsemalt 

klassifitseerimise nüannsidest on kirjutatud punktis 4.4. 

Teostati diskriminant analüüs, millega jaotatakse proovid sarnaste tunnuste alusel klassidesse. 

Kuna antud töö puhul ei ole teada, kui sügavalt infrapunakiir proovi läbib ning kas see on 

kõikide mõõtmiste puhul ühesugune, siis kasutati multiplikatiivse signaali korrektsiooni 

(multiplicative signal correction - MSC). MSC kasutab matemaatilist funktsiooni, mis 

ühtlustab optilisi teepikkusi eeldusel, et kiire läbimise teepikkus ja selle panus spektri 

neeldumisse on lineaarses sõltuvuses [30].  

3.4. SEM-EDS analüüs 

ATR-FT-IR spektromeetriga saadud tulemuste kinnitamiseks teostati veel analüüsid SEM-

EDS meetodiga. Kinnitusmõõtmised teostati TÜ Geoloogia osakonnas (mõõtmiste juures 

abistas geoloogia teadur Dr. Peeter Somelar).  

SEM-EDS-iga analüüsiti kokku 12 paberiproovi. Analüüsiks valiti 1773. a. ja 1899. a. piiblid, 

kaks teatrikava ning kaks raamatut igast ajavahemikust (trükised 9, 12, 19, 26, 37, 45, 50, 53). 

Trükistelt lõigati väikeste kääridega või skalpelliga servast või katkisemast kohast umbes 2 

mm2 suurune tükk, mis asetati kahepoolse teibiga mõõtmisalusele. Analüüsid teostati Zeiss 

EVO MA15 elektronmikroskoobiga (SEM), mis on ühendatud Oxford X-MAX 

energiadispersiivse spektromeetriga (EDS). Pildistamiseks kasutati tagasihajunud elektroni 

detektorit (BSD). SEM-iga uuriti paberite topograafiat ja struktuuri kasutades selleks, 

olenevalt proovist, 70-7000 kordset suurendust. Proove analüüsiti madalvaakumis, mistõttu 

puudus vajadus neid eelnevalt juhtiva materjaliga katta. Mõõtmispinge oli 15 keV ning 

erinevatele elementidele iseloomulikke piike sisaldavaid EDS spektreid töödeldi 

programmiga Aztec. 

Skanneeriva elektronmikroskoobiga (SEM) saadi pilt pinnast. Aztec programmis oli võimalik 

valida proovitükikesel sobiv ala, kust registreeriti EDS spektrid ning niiviisi oli võimalik 
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saada infot paberi elemendilise koostise kohta. Teostati ka punktmõõtmisi erinevatelt 

väikestelt täiteaine terakestelt, mis olid tselluloosi kiudude vahel. 

3.5. Paberite uuringud optilise stereomikroskoobiga 

Trükised, mida mõõdeti SEM-EDS-iga, uuriti ja pildistati veel Leica M165 FC optilise 

stereomikroskoobiga. Leica stereomikroskoobi suurenduste vahemik on 7,3-120 korda ning 

lisaks on juures altvalgustus ja külgvalgustus. Mikroskoop on ühendatud arvutiga ning 

proovist saadud pilte on võimalik vaadelda ja töödelda Leica Application Suite (LAS) 3.7. 

versiooniga programmis. 

Trükistest valiti üks lehekülg, mida suurendati 80 kordse suurendusega nii tindi kui puhta 

paberi pealt või nende piirilt. Pildid stereomikroskoobiga tehti paberi pinna ja kiudude asetuse 

paremaks visualiseerimiseks. 
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4. TULEMUSED JA ARUTELU 

Käesoleva töö põhiülesandeks oli teostada põhjalikud paberi koostise mittedestruktiivsed 

uuringud kasutades ATR-FT-IR spektromeetrit. ATR-FT-IR näol on tegemist 

kontaktmeetodiga, kus proov surutakse vastu ATR kristalli. Kasutatud seadmes oli 

mõõtmisala diameeter 1,5 mm, mis on suhteliselt väike, samas trükistes paberilehed on 

suured. Seega analüüsimist alustati eeldades, et täiteained (ka lisandid) on ühtlaselt ja 

homogeenselt jaotunud paberis. Selles ei saanud siiski lõpuni kindel olla, seega sobiva 

mõõtmiskoha valimine oli olulise tähtsusega. Alljärgnevalt toodud tulemused näitavad, et 

hoolimata väikesest mõõtmisalast sai igal mõõtmisel informatiivse ATR-FT-IR spektri ning 

täiteained olid küllaltki ühtlaselt jaotunud paberis.  

Alljärgnevalt on koondatud kokku mõõtmistel saadud tulemused. Bakalaureusetöös viidi läbi 

erinevate trükiste paberite ja tintide pealt mõõdetud ATR-FT-IR spektrite põhjalik 

interpreteerimine, seejärel IR spektrite alusel paberite ja trükivärvide klassifitseerimine 

erinevate tunnuste alusel kasutades peakomponentide analüüsi (PCA). Lisaks uuriti saadud IR 

spektrite põhjal paberi koostise muutust läbi aja. 

4.1. Paberi koostiskomponentide ja lisandite IR spektrite interpretatsioon  

Selleks, et saaks ATR-FT-IR spektrite põhjal erinevate trükiste paberi koostist tuvastada, 

oleks vaja kõrvale puhaste ainete võrdlusspektreid. Seetõttu kõigepealt registreeriti puhaste 

ainete ATR-FT-IR spektrid. Selles peatükis on toodud registreeritud paberi põhiliste 

koostiskomponentide (tselluloosi, levinumate täiteainete (kriidi, kaoliini, kipsi, 

baariumsulfaadi) ja liimistusainete (želatiini, tärklise)) IR spektrite interpretatsioonid (vt Lisa 

5-8). 

Tselluloos [(C6H10O5)n] 

Paberi kiudaineks on tselluloos. Tselluloosile on iseloomulikud lai intensiivne O-H 

valentsvõnkumine 3400-3300 cm-1 juures. 2900 cm-1 juures olev keskmise intensiivsusega C-

H valentsvõnkumine ning C-O-C ja C-O-H valentsvõnkumistele kuuluvad neeldumised 

lainearvude vahemikus 1160-895 cm-1. [31]. Tselluloosi ja Whatmani paberi IR spektrid koos 

põhjaliku interpreteeringuga on toodud Lisas 5. IR spektri põhjal on selgesti näha, et 

Whatmani paber on puhas tselluloos ja puuduvad täiteainetele iseloomulikud neeldumised. 
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Kaoliin (Al2O3•2SiO2•2H2O) 

Kaoliini IR spekter koos põhjaliku interpretatsiooniga on toodud Lisas 7. Kaoliinile on 

iseloomulikud Al-O-H valentsvõnkumised 3687 ja 3619 cm-1 juures. Neeldumised 

lainearvude 1114 cm-1 ja 1028 cm-1 juures kuuluvad Si-O valentsvõnkumistele ning 1007 cm-1 

juures Si-O-Al valentsvõnkumisele. 912 cm-1 juures on Al-O-H deformatsioonvõnkumine. 

Neeldumismaksimumid, mis asuvad lainearvude vahemikus 800 – 225 cm-1 kuuluvad Si-O ja 

Si-O-Al deformatsioonvõnkumistele. [32, 33] 

Paberi koostises kõige laiemalt kasutatav täiteaine oli kaoliin. Töö käigus kasutati peamise 

referentsspektrina KLUG conservationilt saadud NOVO Testing Paper No.1 ja NOVO Testing 

Paper No.2 mõõdetud IR spektreid (vt Lisa 6, kus on toodud IR spektrid ja nende 

interpretatsioonid). NOVO Testing Paper No.1 on puitmassi sisaldav standardpaber, mille 

kiudaineks on >55% puitmass (ligniini sisaldus on 17%), ülejäänud tselluloos ning täiteaineks 

12-15% kaoliini. NOVO Testing Paper No.2 on puiduvaba standardpaber, mille kiudaineks on 

100% tselluloos ning täiteaineks 12-15% kaoliini. [34] Tegemist on kõige enam levinud 

koostiste variatsiooniga, mistõttu sobivad selliste paberite spektrid võrdlusspektriteks väga 

hästi. Nende kahe paberi IR spektrid on väga sarnased, esinevad vaid väikesed erinevused 

piikide kujus. Lisaks on näha, et puitmassi sisaldaval paberil on ligniinile iseloomulikud 

neeldumismaksimumid 1509 cm-1 juures, mis kuuluvad aromatase tuuma C=C võnkumistele 

(aromatic skeletal vibrations), 1593 cm-1 juures, mis kuulub aromaatse tuuma C=C 

võnkumistele, mis on kombineerunud C=O valenstvõnkumistega ning 1260-1270 cm-1 

vahemikus neeldumine vastab aromaatse alkoksü C-O valentsvõnkumistele [35, 36, 37, 38]. 

Hemitselluloosil on iseloomulik neeldumine 1730 cm-1juures (C=O valentsvõnkumine) [35]. 

Kuigi hemitselluloosi ja tselluloosi enamus neeldumismaksimume kattuvad, on väikeseid 

neeldumisi, mis on erinevad. 

Kriit (CaCO3) 

Kriidile (mineraal on kaltsiit) on iseloomulik lai ja intensiivne neeldumine lainearvude 

vahemikus 1450-1350 cm-1, mis vastab CO3
2- aniooni C-O valentsvõnkumisele. Kitsad ja 

intensiivsed piigid 871cm-1 ja 712 cm-1 juures on CO3
2- aniooni C-O 

deformatsioonvõnkumised. [39, 40, 41] Kaltsiumkarbonaadi IR spekter koos põhjaliku 

interpretatsiooniga on toodud Lisas 7. 
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Kips (CaSO4•2H2O) 

Kipsil on lai intensiivne neeldumine lainearvude vahemikus 1200-950 cm-1, mis iseloomustab 

SO4
2- aniooni S-O valentsvõnkumist ja kitsamad maksimumid vahemikus 680 - 590 cm-1 

vastavad SO4
2- aniooni S-O deformatsioonvõnkumistele. Lisaks asuvad 3600-3350 cm-1 

vahemikus kipsis sisalduva vee O-H valentsvõnkumised ja 1685-1620 cm-1 vahemikus O-H 

deformatsioonvõnkmised. [40, 41, 42] Kipsi IR spekter koos põhjaliku interpretatsiooniga on 

toodud Lisas 7. 

Baariumsulfaat (BaSO4) 

Baariumsulfaadile on iseloomulikud SO4
2- aniooni S-O valentsvõnkumised lainearvude 

vahemikus 1185- 1000 cm-1 ning S-O deformatsioonvõnkumised 633 cm-1 ja 603 cm-1 juures. 

[40, 41] BaSO4 IR spekter koos põhjaliku interpretatsiooniga on toodud Lisas 7. 

Želatiin 

Želatiin on valkude segu, mida saadakse nahast pärit kollageeni hüdrolüüsimisel. Tegemist on 

väga hüdrofiilse ainega, kuid on elastsem kui paljud teised loomsed liimid. Želatiinile on 

kõige iseloomulikumad neeldumismaksimumid 1660-1600 cm-1 juures, mis vastavad amiidide 

(-CONH-) C=O valentsvõnkumisele ning 1565-1500 cm-1 juures, mis kuuluvad C-N-H 

deformatsioonvõnkumisele. [41] Želatiini IR spekter koos täieliku interpretatsiooniga on 

toodud Lisas 8. 

Tärklis 

Tärklis on taimne liimistusaine, mis kuulub karbohüdraatide hulka ning on keemiliselt 

sarnane tselluloosile ja suhkrutele. Seetõttu on selle olemasolu IR spektrite põhjal raske 

tuvastada, sest annab neeldumismaksimume sarnastele lainearvudele kui tselluloos, mis on 

paberi põhiline koostisosa. [41] Tärklise IR spekter koos täieliku interpretatsiooniga on 

toodud Lisas 8. 

4.2. Trükiste paberite keemilise koostise määramine ATR-FT-IR spektromeetriga 

Käesolevas peatükis tuuakse välja peamised tulemused, mis saadi ATR-FT-IR 

spektromeetriga mõõtmisest ning analüüsitakse saadud andmeid. Parema ülevaate saamiseks 

jagati trükised köidetud ja köitmata (eeskätt teatrikavad) trükiste alapeatükkideks. 

4.2.1. Teatrikavade keemilise koostise määramine ATR-FT-IR spektromeetriga 

ATR-FT-IR spektromeetriga tehti mõõtmiseid kõigepealt teatrikavadelt. Need on 

üheleheküljelised trükised, tänu millele oli neid mugav mõõta ja töötada välja parim 
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metoodika paberi mõõtmiseks. Uurimiseks võeti 20 teatrikava, mille ilmumisaastad jäävad 

1938 ja 1947 aastate vahele. Lisas 2 Tabelis 1 on toodud kõikide teatrikavade pealkirjad, 

aastaarvud, mõõdetud spektrite arvud, trükise seisundid ja IR spektrite põhjal tuvastatud 

koostised ning Lisas 9 Joonisel 5-8 IR spektrid.  

Enamik pabereid on kollaseks tõmbunud ning suhteliselt pehmed. IR spektritel on näha, et 

enamik teatrikavu on valmistatud tselluloosi ja kaoliini baasil. Vaid neljal kaval, nr 12, 13, 14, 

20 (vt Lisa 2, Tabel 1), ei oldud kasutatud ühtegi täiteainet ja need sisaldasid ainult 

tselluloosi.  

Teistest teatrikavadest erinesid kaks väljaannet: „Pirita Seebad St. Brigitten bei Tallinn“ 

(teatrikava nr 1) ja „Tallinna konservatooriumi KONTSERT“ (teatrikava nr 9). 

„Pirita Seebad St. Brigitten bei Tallinn“, mis on antud välja 1938. aastal, erineb teistest 

teatrikavadest oma rohkete must-valgete piltide ja illustratsioonide tõttu (vt Lisa 9 Foto 50). 

Paber on sarnaselt teistele väljaannetele kollakaks muutunud. IR spektritelt on näha, et lisaks 

tselluloosi ja kaoliini neeldumismaksimumidele on ka baariumsulfaadile (605 cm-1 S-O 

deformatsioonvõnkumine) ja hemitselluloosile (1731 cm-1 juures C=O valentsvõnkumine) ja 

ligniinile omaseid neeldumisi (aromatase tuuma C=C võnkumine 1505 cm-1 juures) (vt Lisa 9 

Joonis 6 teatrikava 1). Kuna tegemist on teatrikavaga, millele on tahetud trükkida palju pilte, 

lisati baariumsulfaati, tõenäoliselt selle jaoks, et tagada trüki parem kvaliteet. 

„Tallinna konservatooriumi KONTSERT“ oli trükitud 1941. aastal väga siledale, valgele 

paberile. Lisaks kaoliinile on IR spektritel (vt Lisa 9 Joonis 7 teatrikava 9) kipsile, 

baariumsulfaadile ja kriidile iseloomulikke neeldumisi. Selliste täiteainete kasutamine 

teatrikavades ja ka selle ajastu raamatutes ei olnud kuigi tavapärane. Võimalik, et tegemist oli 

mõne tähtsa kontserdiga, mistõttu kasutati selle kava trükkimiseks ka kvaliteetsemat paberit.  

ATR-FT-IR-iga saadud tulemuste kinnitamiseks analüüsiti SEM-EDS-iga kahte teatrikava - 

ühte kollast (teatrikava nr 17) ja ühte valge värvusega, teistest erinevat „Tallinna 

konservatooriumi KONTSERT“ teatrikava (teatrikava nr 9). Kuna suurem osa teatrikavasid 

on visuaalselt ja keemiliselt koostiselt sarnased, valiti analüüsiks üks, mis on piisav enamuse 

iseloomustamiseks ning üks, mis erines teistest. Teatrikava nr 9 SEM-EDS spektris (vt Lisa 9 

Joonis 10) esinesid alumiinium ja räni piigid, mis kuuluvad tõenäoliselt kaoliinile, kaltsium ja 

väävel kuulusid kipsile ning baarium ja väävel tõenäoliselt baariumsulfaadile. Need SEM-

EDS-ga saadud tulemused kinnitavad ATR-FT-IR-iga saadud tulemusi. Teatrikava nr 17 

tulemused – elementide süsinik, hapnik, alumiinium ja räni esinemine – kinnitavad ATR-FT-
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IR-iga tuvastatud kaoliini olemasolu (vt Lisa 9 Joonis 12). Mõlemast teatrikavast tehti ka 

pildid skanneeriva elektronmikroskoobiga. „Tallinna konservatooriumi KONTSERT“ SEM 

pildilt on näha, et täiteained on kantud kihina paberi pinnale – mikroskoobi pilt on väga hele 

ning selle alt paistab tumedam kiht, mis on tselluloos. Kollase teatrikava pildilt on näha 

heledamad täpid tselluloosi kiudude vahel, mis võivad olla kaoliini osakesed. Illustreerivad 

pildid on toodud Lisas 9 Joonised 11 ja 13. 

Teatrikavad on üldiselt ühekordseks kasutamiseks, mistõttu pikemaajaline püsivus ei ole 

oluline. Seetõttu on ootuspärane, et paberid koosnevad peamiselt tselluloosist ja mõningal 

määral kaoliinist ning muude täiteainete kasutamine on pigem erandjuht. 

4.2.2. Köidetavate trükiste paberi keemilise koostise määramine ATR-FT-IR 

spektromeetriga 

Analüüsitavateks köidetavateks trükisteks on raamatud, ajakirjad ja brošüürid. Raamatutest ja 

ajakirjadest mõõdeti ATR-FT-IR spektreid viielt kuni kaheksalt leheküljelt, igalt leheküljelt 

kahest erinevast kohast. Lisas 3 Tabelis 2 on toodud täiendav informatsioon kõigi 

analüüsitavate raamatute, ajakirjade ja brošüüride kohta. Lisaks on Tabelis 2 toodud veel 

hinnang trükiste seisundi kohta ning koondatud saadud uuringutulemused. Lisas 4 on toodud 

fotod analüüsitavatest trükistest. Kõikidest analüüsitavatest trükistest on toodud üks kõige 

kvaliteetsem paberi ATR-FT-IR spektrid Lisades 10-44. 

Alljärgnevalt on grupeeritud analüüsivavad trükised (väljalaske aasta järgi) sajandite kaupa. 

Niiviisi on võimalik saada parem ülevaade paberi koostise muutumisest läbi aja.  

4.2.2.1. 18. sajandi raamat 

Töö käigus oli võimalik analüüsida üht 18. sajandist pärit raamatut – eestikeelset piiblit 

aastast 1773 (trükis nr 1, vt Lisa 4 Foto 1). Piibel on köidetud puitkaante vahele, mis on 

omakorda kaetud nahaga. Paber, millele on trükitud Jumala sõna, on väga pehme ja 

tumedamad plekid ning õrn hallituse lõhn viitavad tõenäoliselt sellele, et piiblit on hoitud 

niisketes tingimustes. ATR-FT-IR spektromeetriga mõõdeti piibli seitsmelt paberilehelt 

erinevatest kohtadest 23 IR spektrit, kuid üheski IR spektris ei esinenud täiteainetele 

iseloomulikke neeldumisi. IR spektrites olid valdavalt tselluloosile iseloomulikud 

neeldumismaksimumid (vt Lisa 10 Joonis 14). IR spektris puuduvad ligniinile iseloomulikud 

neeldumised 1509 cm-1 ja 1595 cm-1 juures, mistõttu võib järeldada, et tegemist on hea 

kvaliteediga paberiga, mis ei põhine puitmassil. Antud piibli analüüs kinnitab ka seda, et 

puitmassil baseeruvad paberid hakkasid levima hiljem, nagu eespool mainitud, põhiliselt alles 
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19. sajandil. Spektrid on suhteliselt kehva kvaliteediga. Paksu väljaande puhul oli õhukestelt 

paberilehtedelt IR spektrite registreerimine raskendatud, sest lehekülg ei ulatunud igalt poolt 

pressi ja kristalli vahele. Püüdes mõõta paberi sisemiste servade poolt jäi kontakt kristalliga 

köite paksuse tõttu ebapiisav ning IR spektrid olid suhteliselt mürased ja 

neeldumismaksimumid olid madala intensiivsusega. 

Teostati kinnitusmõõtmised veel SEM-EDS-iga. SEM-EDS-iga puhtalt paberilt mõõtes tulid 

kõige intensiivsemalt välja süsiniku ja hapniku piigid, mis viitavad tselluloosile (vt Lisa 10 

Joonis 16). Lisaks esinesid spektris väga madalala intensiivsusega kaltsiumi, magneesiumi ja 

räni piigid, mis võivad kuuluda tolmule (mustusele). SEM-EDS-iga saadud tulemused 

kinnitavad ATR-FT-IR spektromeetriga saadud tulemusi.  

Antud piibli proovist tehti ka pilt skanneeriva elektronmikroskoobiga ja stereomikroskoobiga. 

Mõlema foto pealt on näha, kuidas paberi koostises on pikad, omavahel põimunud kiud ning 

SEM-iga tehtud pilt kinnitab, et täiteaine tükikesed puuduvad. Nagu eespool mainitud, on 

kaltsudest toodetud paberite tselluloosikiud pikemad, mis on täiendav kinnitus sellele, et 

trükise nr 1 puhul on tegemist kaltsupaberist tehtud piiblga. Illustreerivad foto on Lisas 10 

Joonis 17 (SEM) ja Joonis 15 (stereomikroskoop).  

4.2.2.2. 19. sajandi raamatud 

19. sajandist valiti analüüsimiseks 7 raamatut (Lisas 3 Tabelis 2 trükised nr 2-8), mis on 

enamjaolt eestikeelsed kristlikud väljaanded. Lisas 4 on toodud fotod analüüsitavatest 

raamatutest. Lisades 11-14 on toodud analüüsitavate raamatute paberilehtedelt registreeritud 

IR spektrid. 

Kuigi kõigi analüüsitavate trükiste paberid on kollaseks muutunud ja küllaltki õhukesed, on 

servad ilusad, kulumata ning oma vanuse kohta on trükised suhteliselt hästi säilinud. Trükis nr 

8 on paks piibel (pärit 1899. a), mis on kaantest lahti tulnud, kuid köide seespoolt on väga 

hästi säilinud. Enamik raamatuid (trükised nr 3, 4, 6, 7) on väikese formaadiga ja tugeva, väga 

hästi säilinud köitega. Selliseid raamatuid on ATR-FT-IR spektromeetriga raske analüüsida, 

sest tugevas köites ei taha raamat väga hästi lahti püsida, mistõttu lehekülgede sisemised 

servad ei ulatu pressi ja kristalli vahele. Lisaks tekkis oht, et õhemad paberid võivad rebeneda, 

kuna raamat tahab ennast tagasi kokku suruda. Seetõttu pidi raamatut mõõtmise ajal käega 

hoidma, et see ära ei libiseks ja mõõdeti lehekülgede keskelt või välimiste äärte poolt.  

Trükiste nr 2-6 IR spektrid (vt Lisasid 11-13, kuni Joonis 22) langesid kokku tselluloosi 

võrdlusspektriga ning täiteainetele iseloomulike piike ei esinenud. Trükise 7 ja 8 puhul, mis 
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trükiti 1890ndatel, on lisaks tselluloosile ka kaoliinile iseloomulikke neeldumisi (vt Lisa 13 

Joonis 23 ja Lisa 14). Trükises nr 5 esines lisaks tselluloosile ka valgulisele ainele 

karakteristlikke neeldumisi 1647 cm-1 (amiidide (-CONH-) C=O valentsvõnkumine) ja 1538 

cm-1 (C-N-H deformatsioonvõnkumine (kombineeritud C-N ja N-H võnkumised)) juures. 

Kuna sellised neeldumised esinevad kõikides antud piiblist mõõdetud IR spektrites, on 

tegemist tõenäoliselt liimistusainega, näiteks želatiiniga. Trükiste nr 7 ja 8 IR spektrites oli 

näha ka ligniinile iseloomulikke neeldumisi lainearvude vahemikus 1593-1505 cm-1, mistõttu 

võib oletada, et tegemist on puitmassil põhinevate trükistega. Need tulemused toetavad ka 

kirjandusallika [1] väidet, et puitmassil baseeruvaid pabereid hakati tootma 19. sajandi keskel 

(II poolel).  

SEM-EDS-iga tehti kinnitavad mõõtmised trükisest nr 8. Antud trükis on üks kahest 19. 

sajandi raamatust, mille ATR-FT-IR spektris esines lisaks tselluloosile ka täiteainena kaoliini. 

Kuna trükises nr 8 oli rohkem rebenenud servi kui trükises nr 7, siis oli sellest parem väikest 

tükikest SEM-EDS prooviks võtta. EDS spektritel on intensiivsed vaid süsiniku ja hapniku 

piigid, mis on tselluloosi koostises, ning räni ja alumiiniumi piigid, mis on kaoliini koostises 

esinevad elemendid (vt Lisa 14 Joonis 26). Saadud tulemused kinnitavad ka ATR-FT-IR 

mõõtmisel saadud andmeid, mille kohaselt on piiblis kasutatud täiteainena kaoliini. SEM-

EDS-i spektris esineb veel väga väikese intensiivsusega kaaliumi piik, mis võib viidata pigem 

näppudelt paberile kandunud soolale kui mõnele täiteainele. Skanneeriva 

elektronmikroskoobiga tehtud piltidelt on näha, et pikkade tselluloosi kiudude vahel on ka 

heledamaid osakesi, mis on tõenäoliselt täiteaine ehk kaoliini terakesed (vt Lisa 14 Joonis 27). 

Lisaks on fotol näha rakkudele sarnaseid kogumikke, mis viitavad biokahjustustele ja 

viimased omakorda sellele, et tegemist on juba küllaltki vana teosega. Trükisest nr 8 tehti ka 

illustreerivad fotod stereomikroskoobiga (vt Lisa 14 Joonis 25).  

4.2.2.3. 20. sajandi trükised 

Antud peatükis tuuakse välja 20. sajandil trükitud raamatute, brožüüride ja ajakirjade ATR-

FT-IR spektromeetri ning kinnitava meetodiga (SEM-EDS-iga) saadud tulemused. Tulemuste 

põhjal saab jälgida saja aasta jooksul paberi koostises toimunud muutuseid. Kokku analüüsiti 

sellest perioodist 41 teost. Lisas 3 Tabelis 2 on need trükised numbritega 9-49 ning lisaks on 

toodud ka täielikud pealkirjad koos autori, kirjastuse, aastaarvu, trükise seisundi ja keemilise 

koostisega. Raamatud pärinevad nii Eesti, Saksamaa, Venemaa kui ka Inglismaa 

trükikodadest.  
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20. sajandi I poolel (1900-1949. aastatel) ilmunud trükised 

20. sajandi esimesest poolest uuriti 20 raamatut, 2 ajakirja ja 2 brošüüri, Lisas 3 Tabelis 2 

trükised nr 9-32. Lisades 15-28 on toodud analüüsitavate raamatute paberilehtedelt 

registreeritud IR spektrid.  

Esimeste kümnendite raamatud (trükised nr 11, 12, 13, 16, 18) on juba küllaltki kollaseks 

tõmbunud, plekilised ja köide on lahti hargnenud. Paberid on pigem pehmed ja karedad, 

mistõttu ei suudetud saavutada kristalliga piisavalt head kontakti ja IR spektrites 

neeldumismaksimumide intensiivsused jäid seetõttu madalaks. 

Uuringud näitasid, et enamiku raamatute koostised olid sarnased. Spektrid langesid hästi 

kokku kaoliini ja tselluloosi võrdlusspektritega ja Novo testpaberite ATR-FT-IR spektritega. 

Sellisel ajajärgul on kaoliini esinemine paberis väga loomulik, kuna kaoliini kasutamine 

täiteainena oli leivunud juba varasemate väljaannete puhulgi. Kõikides raamatutes ei tulnud 

10 mõõtmisega täiteaine välja, näiteks trükistes nr 9 ja 15, mistõttu tehti rohkem mõõtmisi. 

On võimalik, et antud paberite tootmisel ei kasutatudki täiteaineid või on kaoliini sisaldus nii 

väike, et ei õnnestunud ATR-FT-IR-iga seda tuvastada. Et seda kontrollida, tehti trükise nr 9 

paberile veel SEM-EDS uuring. SEM-EDS spektris leidus madala intensiivsusega 

alumiiniumi ja räni piike, mis viitavad kaoliini olemasolule (vt Lisa 15 Joonis 30). See 

omakorda tähendab, et kaoliini sisaldus on antud paberis niivõrd väike, et ATR-FT-IR 

spektromeetriga ei õnnestunud kaoliini tabada. Seda kinnitavad ka SEM’iga tehtud fotod 

(Lisa 15 Joonis 31), kus on näha, et tselluloosi kiudude vahel on väikesed valged terad, mis 

tõenäoliselt kuuluvad kaoliinile. 

Vanematelt raamatutelt, näiteks trükise nr 10 lehekülje 641 alumiselt välimiselt servalt 

registreeritud spektris (vt Lisa 16 Joonis 32) ning trükise nr 12 lehekülje 97 keskelt pruunide 

plekkide pealt registreeritud spektrites (vt Lisa 17 Joonis 34) olid valkudele iseloomulikud 

piigid 1652 cm-1 ja 1540 cm-1 juures. Valgulise aine jäljed lehekülgedel on sinna tõenäoliselt 

tekkinud raamatu kasutajate poolt. 

Kuni 20. sajandi teise veerandini polnud üldises plaanis paberi koostises suuri muutusi 

võrreldes varasemate väljaannetega toimunud, leidus siiski kaks erandit: 1928. aastal 

Saksamaal (trükis nr 19) ja 1939. aastal Venemaal (trükis nr 26) välja antud raamatud. 

Trükises nr 19 oli paberi põhilisteks täiteaineks kaoliin, nagu ka teistel selle ajastu raamatutel. 

Spektritel, mis registreeriti alates raamatu keskelt, kuhu olid köidetud valged siledad paberid, 

kuni raamatu tagumiste lehekülgedeni, oli täiteainena kasutatud veel teisi täiteaineid, kõige 
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tõenäolisemalt on need kriit ja mingi sulfaat (arvatavasti kaltsiummsulfaat (kips)) (vt Lisa 21 

Joonis 43). Kaltsiumsulfaadile viitavad ülemisel spektril madala intensiivsusega 

neeldumismaksimumid 605 cm-1 ja ligikaudu 663 cm-1 juures ning neeldumised vahemikus 

1150-1000 cm-1. Alumisel spektril kriidile viitavad neeldumismaksimumid 1428 cm-1 ja 872 

cm-1 juures. Lisaks on üheksal spektril jäljed valgulisest ainest, millele viitavad piigid 1650 ja 

ligikaudu 1540 cm-1 juures (vt Lisa 21 Joonis 43). Kuna antud spektrid on mõõdetud puhta 

paberi pealt, võib eeldada, et paberi tootmisel on kasutatud ka liimistusainet. Trükise nr 19 

paberit uuriti veel SEM-EDS-iga. SEM-EDS spektris domineerisid peale süsiniku ja hapniku 

ka räni ja alumiiniumi piigid (vt Lisa 21 Joonist 45). Lisaks on ühelt heledalt tükilt võetud 

spektril (vt Lisa 21 Joonis 46) intensiivsed kaltsiumi ja väävli piigid, mis kuuluvad 

tõenäoliselt kaltsiumsulfaadile ja toetavad IR spektri põhjal tuvastatud kaltsiumsulfaadi 

esinemist. Suurte heledate osakeste olemasolu kinnitavad ka SEM fotod Joonisel 47 Lisas 21. 

Trükise nr 26 keskel (lk 147), on lehekülg, mille üks pool on kollane ja kare nagu ülejäänud 

raamatus, kuid teine pool valge ja sile (vaata optilise stereomikroskoobiga tehtud pilte Lisas 

25 Joonisel 55). ATR-FT-IR-iga tehti mõõtmised mõlemal pool lehekülge – kollasel poolel oli 

täiteaineks kaoliin ning valgelt poolelt mõõdetud IR spektril on baariumsulfaadile 

iseloomulikud neeldumised (vt Lisa 25 Joonis 54). Juurde liimitud või parandatud lehekülgi 

leiab ka mõnes teises väljaandes, kuid nende puhul on lisatud paberi koostis sama, mis 

ülejäänud raamatus. Trükise nr 26 puhul pole liimimisjälgi näha, mistõttu võiks oletada, et 

lehekülg pole mitte juurde liimitud, vaid paber on tootmisel ühelt poolt kaetud 

baariumsulfaadiga. Selle tõenäosust kinnitab ka valgelt poolt mõõdetud IR spekter, millel pole 

näha tselluloosi ehk paberi põhilise koostisosa neeldumisi.Tulemuste kontrollimiseks tehti 

SEM-EDS analüüs trükise nii valge lehekülje tükikese kui ka raamatu kollaselt paberi 

tükikeselt. Kollakama paberi EDS spektris esinesid intensiivsed süsiniku ja hapniku piigid 

ning väga madala intensiivsusega alumiiniumi ja räni piigid (vt Lisa 25 Joonis 56). Need 

tulemused kinnitavad ATR-FT-IR tulemusi, et kollakam paber koosneb tselluloosist ja 

kaoliinist. Valgelt lehelt võetud EDS spektril (vt Lisa 25 Joonis 57) on kõige intensiivsemad 

baariumi ja väävli piigid, mis kinnitavad IR spektromeetrilisel meetodil tuvastatud 

baariumsulfaadi olemasolu. Lisaks on näha SEM pildilt, et paber on kaetud baariumsulfaadi 

kihiga ning selle all on tselluloosikiud (vt Lisa 25 Joonis 58). 

20. saj I poole raamatutest uuriti kinnitava SEM-EDS meetoditega veel trükist nr 12, mille 

spektris (vt Lisa 17 Joonis 35) tuvastati intensiivsed alumiiniumi ja räni piigid, mis kuuluvad 

tõenäoliselt kaoliinile. Lisaks SEM’iga tehtud fotodel on näha valgete terakeste ehk 
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täiteainete olemasolu paberis (vt Lisa 17 Joonis 36). Need tulemused kinnitavad ATR-FT-IR-

iga tuvastatud kaoliini olemasolu. Lisaks detekteeriti EDS spektris vähesel määral lisandeid 

nagu kaalium, naatrium ja kloriid, mis võivad olla inimese näpujälgedest pärit ja raud, mida 

võib leiduda lisandina kaoliinis.  

Ligniinile ja hemitselluloosile iseloomulikke neeldumisi sisaldavad 11 väljaande spektrid 

(kokku oli väljaandeid 24): trükised nr 12, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 32. Võib oletada, 

et need trükised on köidetud puitmassist toodetud paberitest. 

20. saj II poolel (1950-1999. aastatel) ilmunud trükised 

20. sajandi teisest poolest analüüsiti 17 raamatut Eesti, Venemaa ja Saksamaa trükikodadest. 

Lisas 3 Tabelis 2 trükised nr 33-49 ja Lisades 29-39 on toodud analüüsitavate raamatute 

paberilehtedelt registreeritud IR spektrid.  

Praktiliselt kõikide selle perioodi analüüsitavate trükiste paberi koostises esineb endiselt 

täiteainena kaoliin, välja arvatud trükisel nr 49, kus tuvastati täiteainena kriit (vt Lisa 39 

Joonis 87). Teiseks erandiks on ka trükise nr 37 paberi koostis – IR spektris tuvastati lisaks 

kaoliinile täiteainena ka baariumsulfaati (vt Lisa 31 Joonis 69). IR spektris on 

baariumsulfaadile iseloomulikud neeldumised lainearvude 605 cm-1, 633 cm-1, 984 cm-1 ja 

1070 cm-1 juures. Lisaks tuvastati trükisel nr 37 paberi IR spektris ka valgulisele ainele 

iseloomulikud neeldumised lainearvudel 1646 cm-1, 1541 cm-1, 1441 cm-1. Kuna intensiivsed 

piigid 1650 ja 1540 cm-1 juures esinevad kuuel spektril kolmeteistkümnest, siis võib eeldada, 

et tegemist on paberi koostises oleva valgulise liimistusainega.  

Trükiste nr 36, 38, 39, 41, 47 IR spektrites on hemitselluloosile iseloomulikud 

neeldumismaksimumid 1720-1730 cm-1 vahel, mis kuuluvad C=O valentsvõnkumisele. [35, 

36, 37, 38] Samades trükistes ning lisaks trükises nr 40 esineb ka ligniinile iseloomulik 

neeldumismaksimum 1505 cm-1 ümbruses, mis vastab aromatase tuuma C=C 

valentsvõnkumisele.  

Kinnitava meetodiga analüüsiti trükiseid nr 37 ja 45. Trükise nr 37 puhul on EDS spektris, 

mis võeti laiemalt alalt, näha tselluloosi ja kaoliini koostisesse kuuluvaid elemente (vt Lisa 31 

Joonis 70). Lisaks kinnitab EDS spekter, mis võeti heledama tüki (vt Lisa 31 Joonis 71) pealt, 

baariumsulfaadi kasutamist. Trükise nr 45 spektril (Lisa 36 Joonis 81) on näha, et paber 

koosneb tselluloosist ja kaoliinist ning väiksemal määral on ka magneesiumi ja kloori, mis ei 

pruugi olla paberi koostisosa, vaid tolm. Järelikult SEM-EDS toetab ATR-FT-IR 

spektromeetriga saadud tulemusi. 
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Lisaks on SEM fotodelt näha, et tselluloosi kiudude vahel on heledamad osakesed, mis 

kuuluvad tõenäoliselt täiteainele (vt Lisa 31 Joonis 72 ja Lisa 36 Joonis 82). 

4.2.2.4. 21. sajandi esimese poole trükised 

Aastatest 2000-2012 analüüsiti seitset väljaannet Eesti ja USA trükikodadest. Lisas 3 Tabelis 

2 on analüüsitavad trükised numbritega 50-56. Lisades 40-44 on toodud analüüsitavate 

raamatute paberilehtedelt registreeritud IR spektrid. 

Paberite päritolu, millest 21. sajandi I poole raamatud on trükitud, on globaliseerumise tõttu 

raske määrata. Trükikodades olevad paberid võivad olla saadud nii kohalikest paberitehastest, 

kui ka kaugemalt imporditud (nt Soome, Rootsi). Lisaks, olenevalt trükise tüübist (nt 

pildiraamatud, õpikud, ilukirjanduslikud raamatud, brošüürid, ajakirjad, ajalehed jne), võivad 

trükikojad kasutada erineva koostise ja kvaliteediga pabereid. 

Trükiste nr 50 (Lisa 40 Joonis 88), 51 (Lisa 41 Joonis 92), 53 (Lisa 42 Joonis 94) ja 54 (Lisa 

43 Joonis 98) ATR-FT-IR spektrite põhjal on võimalik tuvastada vaid kaoliinile ja 

kaltsiumkarbonaadile (kriidile) iseloomulikke neeldumisi. Tselluloosile iseloomulikke 

neeldumisi nendes IR spektrites ei kajastu. Samas on väga vähetõenäoline, et paberi 

tootmiseks ei kasutatud lisaks täiteainetele kiudainet. Siit võib järeldada, et paber on kaetud 

kaoliini ja/või kriidiga ning IR kiir neeldub vaid paberilehte pealmises kihis. Sellele 

järeldusele otsiti kinnitust SEM-i uuringutest. Kui vaadata trükiste nr 50 (Lisa 40 Joonis 91) ja 

53 (Lisa 42 Joonis 97) SEM-i pilte, siis on näha, et täiteained on õhukese kihina paberi pinnal 

ning tselluloosi kiud selle all. Siit saadi kinnitust, et IR kiir ei tungi paberi lehekülge piisavalt 

sügavale, et tselluloosi detekteerida. Lisaks mõõdeti ka nende paberite EDS-i spektrid (vt Lisa 

40 Joonis 90 ja Lisa 42 Joonis 96), milles on intensiivsemad süsiniku, hapniku, räni, 

alumiiniumi ja kaltsiumi piigid. Seega SEM-EDS-iga saadud tulemustes toetavad ATR-FT-

IR-iga tuvastatud kaoliini ja kriidi olemasolu paberis. Kuigi paberi katmist täiteaine kihiga 

esines juba mõningates raamatutes 20. sajandi keskpaigas, võib saadud tulemuste põhjal väita, 

et paberi katmise tehnoloogia on 21. sajandi alguses populaarsemaks muutunud. Täiteaineid ei 

segatud enam tselluloosi sisaldava kiudainemassi, vaid hakati kasutama paberi pinna katmist 

anorgaaniliste täiteainetega. Seda tehnikat kasutades jääb paberi kiudainemass paberilehe 

keskele ja täiteainete segu on kattena mõlemal pool kiudainet, moodustades kihistuse 

täiteaine-tselluloos-täiteaine. Erinevate kihtide olemasolu tõestab ka trükise nr 53 ristlõikest 

tehtud foto, kasutades selleks stereomikroskoopi (Lisa 42 Joonis 95). Samamoodi on trükisest 
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nr 50 stereomikroskoobiga tehtud piltidelt (Lisa 40 Joonis 89) näha, et paberi pinnal on 

kiudaine kaetud ühtlase valge kihiga ehk täiteainete seguga. 

ATR-FT-IR uuringud näitavad, et trükiste nr 55 ja 56 IR spektrites puuduvad täiteainetest 

kaoliinile iseloomulikud maksimumid ja esinevad vaid tselluloosi ja kaltsiumkarbonaadi 

neeldumismaksimumid (vt Lisa 43 Joonis 99 ja Lisa 44 Joonis 100). Seevastu trükise nr 52 IR 

spektris puuduvad ka tselluloosi neeldumised ning esinevad ainult kaltsiumkarbonaadile 

iseloomulikud võnkumisedd (vt Lisa 41 Joonis 93). Siit võib järeldada, et trükise nr 52 („50 

klassikut MAALID Kunstiajaloo tähtsaimad maalid“) puhul on kasutatud kvaliteetsemat 

uuema tehnoloogiaga (täiteainekihi panemine tselluloosikiududele) valmistatud paberit (paber 

on paksem ja pealt libe). Seevastu trükiste nr 55 („Infrared and Raman Spectroscopy in 

Forensic Science“) ja 56 („Orgaanilised polümeerid“) korral on kasutatud vähem kvaliteetset 

paberit, kus täiteaine on segatud kiumassi (trükiste paberid on õhukesed ja kergelt 

läbipaistvad). 

21. sajandi trükiste puhul on märgata kahte erinevat tootmistehnoloogiat. Ühe puhul kaetakse 

kiudaine mass ühtlaselt täiteainete kihiga, milleks on kaoliini ja kriidi segu. Teisel puhul on 

tegemist 20. sajandile sarnase tootmistehnoloogiaga, kus täiteaine lisati kiudaine massi hulka. 

4.2.3. Paberi koostise muutus läbi aja 

Saadud 927 spektri analüüsist võib järeldada, et paberi koostises kasutatavate täiteainete 

populaarsus on aja jooksul muutunud. IR spektrite põhjal määratud erinevate täiteainete 

kasutamise ja ligniini sisalduse andmed on koondatud Joonisel 2 toodud diagrammil ning 

näitlikud IR spektrid Joonisel 3.  
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Joonis 2. Paberi põhilisemate täiteainete ja lisandite sisalduse muutus trükistes sõltuvalt 
nende väljaandmise ajast 

Kuigi kaoliini lisati paberi koostisesse juba 19. sajandi II poolel, hoogustus selle kasutamine 

20. sajandi alguses tunduvalt ning kaoliin oli paberis peamine täiteaine terve 20. sajandi 

jooksul. 20. sajandi keskel lisati koostisesse lisaks kaoliinile ka erinevaid sulfaate 

(baariumsulfaati või kaltsiumsulfaati). Kuna sulfaadid annavad paberile puhta valge värvuse, 

kasutati neid tõenäoliselt tindi parema paberile fikseerimise ja kvaliteetsema trüki eesmärgil. 

Tänapäeval pole sulfaatide kasutamine enam nii levinud. Selle põhjuseks on baariumsulfaadi 

mürgisus ja kaltsiumsulfaadi happelisus. 20. ja 21. saj kasutati kaoliini kõrval ka kriiti, mis on 

praeguseks paberi põhiline täiteaine. Põhjuseks võib olla kriidi ja kaoliini erinev terade suurus 

ja paberi tootmistehnoloogia muutus ehk täiteaineid ei lisata enam tselluloosi massile, vaid 

kantakse kihina paberile [1, 4]. Kriit on peeneteralisem, mistõttu seda on võimalik ühtlasemalt 

paberile kanda. Kaoliin on mineraal, mida kaevandatakse maapinnast ning seetõttu on selles 

palju lisandeid, mille sissejäämine muudaks paberi kvaliteedi ebaühtlaseks. Seetõttu on 

kaoliini enne paberisse lisamist vaja puhastada. Kriidi tootmine on üldjuhul lihtsam ja 

odavam. 

Ligniini sisalduse järgi saab määrata paberi seisundit ning kvaliteeti. 18. sajandil ja 19. 

sajandi esimesel poolel paberites puitmassi ei kasutatud ning nende trükiste kvaliteet on ka 

parem kui 20. sajandi trükistel. 20. sajandi alguses välja antud raamatutes on ligniini 

esinemine üsnagi loomulik, sest sel ajal muutus paberi tootmises puitmassi kasutamine 

populaarseks. Ligniinist üritati küll tootmise käigus vabaneda, kuid isegi väikeste 
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kontsentratsioonide alles jäämisel võib ligniin paberi kvaliteeti halvendada. Esimese Eesti 

Vabariigi aegsete raamatute kvaliteet paranes ning ligniini sisaldus sellel perioodil on 

vähenenud. Nõukogude Liidu aegsed paberid on visuaalselt kehvema kvaliteediga ning nende 

halba seisukorda kinnitavad ka IR spektritel esinevad ligniini neeldumismaksimumid. 

Järelikult koosneb paber puitmassist ning ligniini pole suudetud täielikult eemaldada, mille 

tõttu muutub paber aja möödudes kollaseks. Samuti on joonisel 2 näha, et paarikümne aasta 

vanuste raamatute tootmistehnoloogia ja seega ka kvaliteet on paranenud, sest IR spektrites 

puuduvad ligniinile omased neeldumismaksimumid ja järelikult on suudetud seda puitmassist 

edukalt eemaldada. Erandlik on 1990ndal välja antud trükis nr 47, kus hoolimata raamatu 

hiljutisest tootmisest on võimalik IR spektrite põhjal ligniini teket tuvastada. Selline tulemus 

on paberit vaadates ootuspärane, sest paberi kehvale kvaliteedile vihjas ka selle kollaseks 

tõmbumine ja vaid tselluloosil ja kaoliinil põhinev koostis.  

Diagrammile ei ole lisatud kiudaine kui paberi põhilise koostisosa esinemise statistikat. 

Hoolimata sellest, et suurema osa 21. sajandi trükiste puhul puudusid IR spektrites 

tselluloosile iseloomulikud neeldumised, tehti SEM-EDS mõõtmiste ja mikroskoopidega 

tehtud piltide abil kindlaks, et tselluloos on lihtsalt täiteaine kihi all. 

 
Joonis 3. Trükiste paberite IR spektrid erinevatel sajanditel 
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4.3. Trükiste trükivärvide koostise uurimine 

Uuritavatest trükistest mõõdeti IR spektreid ka trükivärvide pealt. Viiel raamatul (trükised nr 

2, 5, 6, 7, 14) oli kiri niivõrd väike, seega ei saa tagada, et spekter ei sisaldanud osaliselt ka 

puhtale paberile omaseid neeldumisi.  

1773. a pärit piibli esimesele tiitellehele oli trükitud punase tindiga. See oli ainuke teist värvi 

leht, ülejäänud piibli paberilehtedele oli trükitud musta värvi tindiga. ATR-FT-IR spekter 

mõõdeti otse suure punase tähe pealt. Mõõtmistulemused näitasid, et IR spektris esinesib 

peale tselluloosi neeldumiste ka elavhõbedasulfiidile (HgS) iseloomulikud neeldumised 

lainearvudel 329 ja 273 cm-1 (vt Lisa 45 Joonis 101). Kuna mustalt trükivärvilt registreeritud 

IR spektrites esinesid ainult paberi koostises leiduvale tselluloosile iseloomulikud 

neeldumised, võib oletada, et tegemist võib olla tahmal baseeruva trükivärviga (tahm ei anna 

neeldumismaksimume IR spektris). Punast trükivärvi uuriti ka SEM-EDS meetodiga, kus 

elavhõbeda ja väävli detekteerimine EDS spektris kinnitab HgS kasutamist trükivärvi 

koostises. Skanneeriva elektronmikroskoobiga saadud pildilt on selgelt näha proovitükil 

heledamat kihti kiududel, mis näitab, et see sisaldab raskemaid elemente, SEM pilt ja EDS 

spekter on toodud Lisades 45 Joonisel 102 ja Joonisel 103. Mineraal, mis sisaldab 

elavhõbedasulfiidi, on kinaver ning selle erkpunase värvuse tõttu on seda ajalooliselt 

kasutatud punase pigmendina juba tuhandeid aastaid. Praegusel ajal on elavhõbeda mürgisuse 

tõttu kinaveri kasutamine lõpetatud. [43] 

19. sajandi raamatutest mõõdeti IR spektreid trükivärvide pealt trükistest nr 2, 3, 4 ja 8. 

Spektrid, mis mõõdeti trükivärvide pealt, ei erinenud spektritest, mis registreeriti puhtalt 

paberilt (vt Lisa 46 Joonis 104). Nendelt trükistelt mõõdeti trükivärvidelt spektreid mitmest 

erinevast kohast, kaasaarvatud mõnelt pildilt või paksemalt tähelt, et olla kindel, et spekter 

registreeriti trükivärvi pealt. Seega võib oletada, et trükkimiseks oli kasutatud tahma 

(sisuliselt elementset süsinikku), millel puuduvad IR spektris neeldumismaksimumid. 

20. sajandi algusest kuni 1970-ndate aastateni oli trükivärvina levinud peamiselt Preisi sinine 

(Fe4[Fe(CN)6]3·nH2O). IR spektrites on Preisi sinisel väga iseloomulik neeldumine 2080 cm-

1 juures (CN rühma valentsvõnkumine) (vt Lisa 46 Joonis 105), kus muud paberi koostises 

esinevad ühendid neeldumisi ei anna [20, 41]. Lisaks Preisi sinisele võib arvata, et mõne 

trükise puhul on veel kasutatud tahma-põhiseid trükivärve. 

20. sajandi lõpus avaldatud trükiste trükivärvide IR spektrites Preisi sinisele iseloomulikku 

neeldumist enam ei esine, mistõttu võib oletada, et nende trükiste puhul kasutatakse 

trükivärvina eeskätt süsinikul baseeruvaid materjale. Preisi sinise kasutamise lõpetamise 
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tõenäoline põhjus on selle koostises esinevad rauaioonid, mille sisaldus vähendab paberi 

säilivust. 

21. sajandil on levinud erinevad orgaanilised trükivärvid, mille koostis on väga keeruline. 

ATR-FT-IR spektroskoopilise meetodiga on selliste trükivärvide tuvastamine ilma nende 

materjalide võrdlusspektriteta väga raske. Trükise nr 50 ja 52 IR spektites domineerivad 

paberi koostises olevate ühendite neeldumismaksimumid, mistõttu ei saa trükivärvide 

neeldumised ei joonistu välja. Trükiste nr 51, 53 ja 54 IR spektreid paberi koostis nii palju ei 

mõjuta ning neid spektreid võrreldi OMNIC programmi andmebaasis olevate IR 

võrdlusspektritega. Trükise nr 50-54 trükivärvidel registreeritud IR spektrid on Lisas 47 

Joonisel 106. Trükivärvide IR spektrid kattusid kõige enam epoksüvaigu ja estri tüüpi ainete 

IR spektritega. Seega esialgse analüüsi põhjal võib oletada, et IR spektrites domneerivad 

trükivärvis leiduva sideaine neeldumismaksimumid. 

4.4. Paberite ja trükivärvide klassifitseerimine erinevate tunnuste alusel 

Käesolevas peatükis tuuakse välja 3 tunnuse alusel klassifitseerimise tulemused. 

Trükiste paberite klassifitseerimine 50 a kaupa 

Paberite klassifitseerimises kasutati kokku 68 spektrit, 56 trükisest, mille analüüsiks kasutati 

kogu mõõdetud lainearvude vahemikku (3925-300 cm-1). Esialgu jagati trükised 30 aasta 

kaupa gruppidesse. Keemilise koostise muutuse trendid olid näha, kuid 1900-1029, 1930-

1959 gruppe omavahel eristada ei suudetud. Seejärel prooviti paberid jagada spektrid 4 

suuremasse gruppi: 19. sajandi, 20. sajandi I poole ja II poole ning 21. sajandi trükised. Kuigi 

ka sel moel ei õnnestu erinevaid gruppe täielikult eristada, on siiski selgelt näha paberi 

koostises toimunud muutuste trendi, mis on kujutatud Joonisel 4.  
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Joonis 4. Trükiste paberite klassifitseerimine 50 a kaupa: + - 19.saj; ∆ - 1900-1949; □ - 
1950-1999; ● - 2000-2012 

Trendist välja jäävad trükised, mille korral paberis on lisandiks midagi muud, kui kaoliin ja 

CaCO3, näiteks sulfaadid. Näiteks joonisel 4 punase ringiga tähistatud punkt üleval paremal 

kuulub trükisele nr 26, kus paber oli kaetud baariumsulfaadiga. Tumedad täidetud ringid 

kujutavad 21. sajandi trükiseid, mis on laotunud suhteliselt suure pinna peale. Seda põhjustab 

erinevate raamatute paberite erinev koostis. Vasakul üleval on tselluloosist ja kriidist, all 

keskel puhtast kriidist ning paremal kaoliinist ja kriidist koosnevad paberid. Ruut, mis asetseb 

21. sajandi punktide lähedal on 1995. aastal trükitud Inglise-Eesti sõnastik, mille koostis ongi 

tselluloos ja kriit, mistõttu jääb mulje, et tegemist on juba 21. sajandi trükisega.  

Trükivärvide klassifitseerimine sajandite kaupa 

Trükiseid püüti klassifitseerida ka kasutatud trükivärvide alusel. Selles klassifitseerimises 

kasutati 78 spektrit 51 trükisest ning analüüsiks kasutati kogu mõõdetud lainearvude 

vahemikku (3925-300 cm-1). Esialgu jagati spektrid 30 aasta ja 50 aasta kaupa gruppidesse, 

kuid selliselt saadud tulemused ei olnud informatiivsed. Klassifitseerimine trükivärvide abil 

sajandite kaupa õnnestus aga hästi ja näitab selgelt, et trükistes kasutatud trükivärvi järgi 

eristuvad trükised suurel määral (Joonis 5).  

 

19.saj 1900-1949 1950-1999 

2000-2012 

BaSO4

CaSO4Tselluloos+CaCO3

CaCO3

Kaoliin+CaCO3
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Joonis 5. Trükivärvide klassifitseerimine. Grupeering 18., 19., 20., 21. sajandi kaupa: □ 
– 18. saj; o - 19. saj; + - 20. saj; ∆ - 21. Saj 

Joonisel 5 toodud PCA graafikul on võimalik näha, kas väljaanne kuulub 21. sajandisse või 

on varasem väljaanne. 19. ja 20. sajandi trükivärve omavahel eraldada ei ole aga võimalik. 20. 

sajandil kasutati trükkimiseks põhiliselt Preisi sinise- ja tahma-põhiseid trükivärve. Seetõttu 

eristub nende grupp väga selgesti. 21. sajandil on rohkem levinud erinevad orgaanilise 

koostisega trükivärvid, mille keemiline koostis on väga keeruline ja varieerub sõltuvalt 

värvitoonist ja paberist, mille jaoks vastava trükivärviga trükkida soovitakse. Seetõttu laiuvad 

21. sajandi trükivärvide punktid PCA graafikul nii laias vahemikus.  

PCA graafikul  esineb vaid üks andmepunkt (tähistatud punase ristiga), mis kuulub trükisele 

nr 49 ning on 20. sajandi trükivärv, kuid on nihkunud 21. sajandi trükivärvide alasse. Seda 

põhjustab asjaolu, et selle trükise puhul on tegemist tahmal põhineva trükivärviga ning 

seetõttu domineerivad IR spektris paberi koostises olevate ühendite neeldumismaksimumid. 

Kuna trükise nr 49 koostises esineb kriit, mis teistes 20. sajandi raamatutes puudub, siis 

tõenäoliselt seetõttu on see punkt ka pigem 21. sajandi trükivärvide seas. 

Üksik andmepunkt kahe grupi vahel on 18. sajandi trükise punase tindi pealt registreeritud IR 

spekter, mis sisaldas kinaveri ehk elavhõbedasulfiidi.  

Trükiste klassifitseerimine ligniini sisalduse järgi 

Trükistes kasutatud paberi kvaliteedi hindamiseks viidi läbi klassifitseerimine ligniini 

sisaldumise või puudumise põhjal (Joonis 6). Selleks kasutati 57 spektrit 56 trükisest. 

Trükisest nr 26 kasutati kahte spektrit, sest nagu eelpool mainitud, esines selles raamatus 

kahte sorti paberit. Esialgu prooviti klassifitseerimine läbi viia kogu lainearvude vahemiku 

skaalas, kuid see ei andnud tulemusi. Kuna ligniinile on iseloomulik piik 1503-1509 cm-1 

20. saj 

19. saj 

21. saj

18. saj 
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vahel, prooviti klassifitseerimist läbi viia kitsama lainearvude vahemikuga (1500-1510 cm-1), 

mis kataks ainult seda neeldumismaksimumi. Kasutades klassifitseerimiseks vaid ligniinile 

iseloomulikku neeldumist, saadi tulemus, kus on võimalik eristada ligniini sisaldava ja 

ligniini mittesisaldava paberiga trükised.  

 
Joonis 6. Trükiste klassifitseerimine ligniini sisalduse järgi  

PCA graafikul on vaid neli punkti, mille vastavate paberite koostises ei esine ligniini, kuid 

nende asukohad ei klapi ülejäänud andmepunktidega. Punktide puhul, mis on väga kaugel 

ülejäänud ligniini mittesisaldavatest punktidest, on tegemist trükistega nr 5 ja 37, mille paberi 

koostises esines valgulist ainet. Kuna valguline aine annab intensiivseid piike küllaltki 

lähedale meie valitud lainearvude vahemikule, on tõenäoliselt need kaks andmepunkti 

mõjutatud vastavate paberite keemilise koostise iseärasustest. Ülejäänud kaks punkti 

kuuluvad trükistele nr 1 ja 2, mille IR spektrite puhul oli müra tase väga kõrge ning seetõttu 

kuuluvad need kaks punkti ligniini sisaldavate punktide hulka. 

  

o – sisaldab ligniini 
+ - ligniini ei sisalda 

Trükis nr 37 

Trükis nr 5 

Trükised nr 1,2 
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4.5. Hinnang ATR-FT-IR-spektroskoopilise meetodi võimekusele analüüsida trükiste 
paberi ja trükivärvi koostiskomponente 

ATR-FT-IR spektroskoopilise meetodi eelised trükiste paberi ja trükivärvi koostise uurimisel: 

 Tegemist on mittedestruktiivse ja kiire meetodiga, mis on sobilik paberi ja trükivärvi 

koostise analüüsimiseks  

 Saab mõõta IR spekter otse paberi ja trükivärvi pinnalt 

 IR spektrid on informatiivsed (on võimalik tuvastada paberis esinevaid täiteaineid, 

liimistusained ning tuvastada paberil esinevate plekkide/jälgede koostist) 

 IR spektrite põhjal saab hinnata paberi kvaliteeti 

 IR spektrite põhjal on võimalik teostada klassifitseerimist erinevate tunnuste alusel 

(näiteks on võimalik uurida paberi säilivust või hinnata trükise ligikaudset vanust) 

 

ATR-FT-IR spektroskoopilise meetodi puudused trükiste paberi ja trükivärvi koostise 

uurimisel: 

 Suurte köidetud raamatute (näiteks piiblite) paberilehti on raskem ATR-kristallile asetada 

ja pressiga head kontakti luua, mistõttu võib kannatada IR spektri kvaliteet 

 Trükivärvide analüüsimisel on raskem mõõta väiksemate trükitud tähtede pealt kuna on 

keerulisem näha selle asetust ATR-kristallil (seega lisakst trükivärvi neeldumistele võib 

IR spektris esineda ka segavaid puhta paberi maksimume) 

 Vanemate trükiste trükivärvi sideainet on keeruline tuvastada kuna see on tõenäoliselt 

ulatuslikult lagunenud ja IR spektris on selle neeldumised kas väga madala 

intensiivsusega või kattunud teiste komponentide maksimumidega  
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5. KOKKUVÕTE 

Käesoleva bakalaureusetöö põhieesmärgiks oli teostada põhjalikud trükiste paberi ja 

trükivärvi koostise mittedestruktiivsed uuringud kasutades ATR-FT-IR spektromeetrit ning 

hinnata selle meetodi võimekust.  

Kokku analüüsiti 76 erinevat trükist (teatrikavad, raamatud, ajakirjad, brošüürid), mille 

väljalaskeaastad jäävad ajavahemikku 1773-2012. a. Igast trükistest tehti mitu mõõtmist ning 

kokku registreeriti 927 IR spektrit. Bakalaureusetöö käigus viidi läbi erinevate trükiste 

paberite ja trükivärvide pealt mõõdetud ATR-FT-IR spektrite põhjalik interpreteerimine, 

seejärel IR spektrite alusel paberite klassifitseerimine erinevate tunnuste järgi, kasutades 

peakomponentide analüüsi (PCA). Tulemuste täiendavaks kinnitamiseks teostati analüüsid 

veel SEM-EDS spektroskoopilisel meetodil ning optilise stereomikroskoobiga.  

Uuringud näitasid, et 18. saj. ja 19. saj. I poole trükiste paberid koosnesid ainult tselluloosist 

ning puudusid täiteained. Täiteaine, täpsemalt kaoliini, esinemist paberites tuvastati 19. saj II 

poole trükistes ja 20. saj trükistes oli kaoliin paberis peamine täiteaine. 20. sajandi keskel 

lisandus täiteainetest veel baariumsulfaat ja kaltsiumsulfaat, eesmärgiga parandada trükikirja 

kvaliteeti. Enamasti lisati sulfaate paberimassi hulka, kuid kohati kanti neid ka kihina 

tselluloosi kiudude peale. Selline tootmistehnoloogia, mille korral täiteained kantakse 

tselluloosist koosneva paberikihi pinnale on 21. Sajandil veelgi levinumaks muutunud, kuid 

nüüd kasutatkse täiteainetena põhiliselt kriiti või kriidi ja kaoliini segu.  

Analüüsitulemused näitasid, et 18. ja 19. sajanditel olid trükivärvid valdavalt tahma-põhised 

ning 20. sajandil trükiti peamiselt Preisi sinise- või tahma-põhiste trükivärvidega. Tänapäeva 

(21. saj) trükivärvide koostis on muutunud väga keeruliseks, koosnedes valdavalt erinevatest 

orgaanilistest ainetest. 

IR spektrite alusel viidi läbi paberite ja trükivärvide klassifitseerimine, kasutades 

diskriminantanalüüsi ja peakomponentide analüüsi. Klassifitseeriti kolme tunnuse alusel: 

trükiste paberi ja tindi ajalise jaotuse kaupa (vastavalt 50 aasta ja sajandite kaupa) ja ligniini 

sisalduse järgi. Võib öelda, et klassifitseerimise kaudu oli võimalik vaadelda trükiste koostise 

muutumist läbi aja ning hinnata paberi seisundit ning kvaliteeti. 

Uuringute käigus tehti kindlaks, et ATR-FT-IR spektroskoopia on sobilik meetod erinevate 

trükiste paberite ja trükivärvide mittedestruktiivseks analüüsiks ning saadud IR spektrite 

põhjal on võimalik teostada klassifitseerimist, jälgida paberi valmistamise tehnoloogia 

muutumist läbi aja ning hinnata paberi seisundit.  
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6. SUMMARY 

Non-destructive analysis of paper using ATR-FT-IR Spectroscopic Method 

Liisa Eero 

The main purpose of this thesis was to perform non-destructive analysis of paper and printing 

ink composition using ATR-FT-IR spectroscopy and assess its capability for this kind of 

analysis. 

Under the study were 76 different publications (theater flyers, books, magazines and 

brochures) form years 1773-2012. A number of measurements were done with every 

publication, atogether 927 IR spectra were recorded. After the measurements, complete 

interpretation of the ATR-FT-IR spectra and classification based on different characteristics 

using principal component analysis (PCA) were carried out. In order to validate the most 

important ATR-FT-IR results SEM-EDS spectroscopy was used as confirmative method. 

The studies showed that the papers from 18. and 19. century consist mainly of cellulose and 

no fillers were added. The first appearance of fillers, specifically kaolinite, was ascertained in 

the paper from the end of the 19. Century. In the papers from 20. century kaolinite was the 

main filler. In the middle of the 20. century other fillers, such as barium sulfate and calcium 

sulfate, were also used. Their purpose was to improve the quality of print. The sulfates were 

mainly added to the paper pulp, but it was found that in some cases the paper sheet was 

covered with the fillers. This kind of paper making technology, covering the cellulose sheet 

with the fillers, is the main technology in the 21. century, but chalk or the mixture of kaolinite 

and chalk are mainly used as fillers. 

The results of analysis showed that the printing inks from 18. and 19. century are carbon-

based and in the 20. century the printing was done mainly with Prussian blue, but still the 

carbon-based inks were also in use. Nowadays the chemical composition of printing inks has 

become very complex, consisting mainly of different organic substances. 

On the basis of IR spectra classification of papers and printing inks was carried out, using 

discriminant analysis and principal component analysis. The classification was done by 3 

characteristics: chronological distribution of papers, chronological distribution of printing 

inks (respectively by 50 years and different centuries) and by the presence of lignin. It can be 

said that it was possible to observe the change of paper composition through the years and to 

evaluate the quality and condition of the paper by using classification. 
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The results of the thesis show that ATR-FT-IR spectroscopy is a suitable method for non-

destructive analysis of paper and printing inks. On the basis of the recorded IR spectra it is 

possible to carry out classification, observe the modification of paper making technology 

throughout the years and evaluate the quality and condition of the paper.   
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Joonis 1. Ligniini orienteeruv struktuur [10] 

   



51 
 

LISA 2 

Tabel 1. Analüüsitud teatrikavad ning nende uuringu tulemused 

Nr Pealkiri Kirjastus ja aastaarv 
Spektrite 

arv 
Paberi keemiline 

koostis 
1 Pirita Seebad St. Brigitten bei Tallinn Eesti R. Tohver & Ko trükk 

Tallinn, 1938 
7 Tselluloos, kaoliin, 

kips, hemitselluloos 
2 Töölisteater "Nipernaadi ja aastaajad" 

(A. Särevi dramatiseering August Gailiti 
romaani järele) 

Haapsalu ühistrükikoda, 
1939 

8 Tselluloos, kaoliin 

3 Estonia teater „Karneval Roomas“  
(J. Srauss’i operett 3 vaatuses) 

Trükikoda „Estotrükk“ 
Tallinn ,1939 

6 Tselluloos, kaoliin 

4 Estonia teater Hooaeg 1939/1940 Tallinna Eesti Kirjastus-
Ühisuse trükikoda, 1939 

10 Tselluloos, kaoliin 

5 Kvaliteet Inglise Sigarid „Elba“, 
Reklaamkeskus „REKA“ 

1940 4 Tselluloos, kaoliin 

6 Estonia teater „Karmen“ 
(G. Bizet’ ooper 4 vaatuses) 

Trükikoda „Estotrükk“ 
Tallinn, 1940 

5 Tselluloos, kaoliin 

7 Konzertsaal „Estonia“ 
„Abend deutscher und italienischer Musik“ 
Der volkdeuttsche Opersänger Friedrich 
Jürgenson (Bariton) 

Tallinna Eesti Kirjastus-
Ühisuse trükikoda, 1941 

5 Tselluloos, kaoliin 

8 Estonia teater „Tõrksa taltsutus“ 
(W. Shakespeare’i komöödia 14 pildis) 

Trükik. „Kommunist“, 
Tallinn, 1941 

5 Tselluloos, kaoliin 

9 Tallinna konservatooriumi KONTSERT 
E. R. Ühisabi heaks „Estonia“ Kontsertsaal 

AS „Ühiselu“ trükk, 
Tallinn, 1941 

7 Kaoliin, kips, 
CaCO3, BaSO4 

10 Estonia teater „Lõbus Lesk“ 
(V. Leoni ja L. Steini operett 3 vaatuses) 

Tallinna Eesti Kirjastus-
Ühisuse trükikoda, 1941 

5 Tselluloos, kaoliin 

11  Konzertsaal „Estonia“ Viiulikunstnik Huber 
Aumere kontsert 

Tallinna Eesti Kirjastus-
Ühisuse trükikoda, 1942 

5 Tselluloos, kaoliin 

12 EK Peaosakond „Puhkus ja elurõõm“ 
„Isetegevushommik“ Estonia teatris 

Tr. „Vaba Maa“, 1943 6 Tselluloos, ligniin, 
hemitselluloos 

13 „Estonia“ teater „Kirev õhtu“ Estonia 
kontsertsaalis 

Tallinna Eesti Kirjastus-
Ühisuse 
graafikatööstus, 1943 

5 Tselluloos, ligniin 

14 Eesti Draamateater „Nora“ 
(H. Ibseni näidend 3 vaatuses) 

„Edu“ trükk, Tallinn, 
1943 

5 Tselluloos, ligniin, 
hemitselluloos 

15 Riiklik teater „Estonia“ „Kõrvelaul“ 
(O. Harbach’i, O. Hammersteini ja F. 
Mandel’i romantiline operett 8 pildis) 

Trükik. „Kommunist“, 
Tallinn, 1946 

5 Tselluloos, kaoliin, 
ligniin, 
hemitselluloos 

16 ENSV Riikliku Filharmoonia, ENSV 
Raadiokomitee ja ENSV Riikliku 
Konservatooriumi Segakooride ühiskontsert 
(juhatab Tuudor Vettik) 

Tallinn, 1946 7 Tselluloos, kaoliin, 
ligniin, 
hemitselluloos 

17 Riiklik teater „Estonia“ 
„Bahhtšissarai purskkaev“ 
Koreograafiline poeem 4 pildis 

Trükik. „Kommunist“, 
Tallinn, 1946 

5 Tselluloos, kaoliin, 
ligniin, 
hemitselluloos 

18 Riiklik teater „Estonia“ „Rigoletto“  
(G. Verdi ooper 4. vaatuses) 

Tööstustrükk, Tallinn, 
1946 

5 Tselluloos, kaoliin, 
ligniin, 
hemitselluloos 

19 Riiklik teater „Vanemuine“ „AIDA“ 
(G. Verdi ooper 4 vaatuses (7 pildis) 

H. Heidemann, Tartu, 
1947 

5 Tselluloos, kaoliin, 
ligniin 

20 Riiklik teater „Estonia“ ja ENSV Riiklik 
Filharmoonia  
Gustav Ernesaks’a helitööde kontsert 

Trük. „Eesti 
Raudteelane“ Tallinn, 
1947 

5 Tselluloos 
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LISA 3 

Tabel 2. Analüüsitud raamatud, ajakirjad ja brošüürid ning nende uuringu tulemused 

Nr Pealkiri ja autor 
Kirjastus ja 

aastaarv 
Spektrite 

arv 
Trükise 
seisund 

Paberi ja tindi 
koostis 

18. sajandi raamat 
1 „Piibli Raamat“  

(Eesti ma kele teist korda) 
 

Tallinnas 
trükitud 
Lidndworsse 
kirjadega, 1773 

23 Lehekülgede 
servad on 
murenenud, 
hallitab 

Paber: tselluloos; 
Tint: punane – 
kinaver; must - 
tahm 

19. sajandi raamatud 
2 „Katekismus“ (Eesti keeles) 

 
1848 11 Paar paberilehte, 

kollakad 
Paber: tselluloos; 
Tint: tahm 

3 „Taewa Man ello tee peäl“ 
 

Tartus trükitud 
Schünmanni 
lese ja C. 
Mattieseni 
kirjadega, 1852 

10 Õrnalt läbipaistev 
paber, plekiline, 
kollakad laigud 

Paber: tselluloos 
Tint: - 

4 „Waimolikkud Laulud. 
Esimenne jäggo. Kolmat korda 
trükkitud“ 
 

Tallinnas 
trükitud 
Relhesse 
kirjadega, 1859 

10 Õhukesed 
läbipaistvad 
lehed, kollakas 
paber 

Paber: tselluloos; 
Tint: tahm 

5 „Piibli Raamat“  
 

1863 19 Väga 
pruunilaiguline 
paks paber, kuid 
tint paistab läbi. 

Paber: tselluloos, 
valguline aine; 
Tint: - 

6 „Piibli luggemiste, Wana 
Testament“ 

Tallinn, 1879 31  Paber: tselluloos; 
Tint: - 

7 „Päris ja prii, Eesti rahwa 
pärisorjuse ajalugu 1215-1819“, 
A. Saal 
 

Rakvere, 1891 10 Tugevalt kollane, 
pehme paber, 
kehv köide, serv 
viltu lõigatud 

Paber: tselluloos 
kaoliin, ligniin; 
Tint: - 

8 „Piibli Raamat“  
(Eesti maa keele 
kolmatteistkümnet korda trükki 
antud) 
 

Ревель, 1899 49 Paks piibel, lehed 
kollased, servad 
katkised, köide 
kaantest lahti 
tulnud, aga 
raamatu sees on 
hea 

Paber: tselluloos 
kaoliin, ligniin, 
hemitselluloos; 
Tint: tahm 

20. sajandil ilmunud trükised 
9 „LINDA Eesti perekonnaleht F. 

R. Kreutzwaldi 100.-a 
sündimisepäewa mälestusele 
pühendatud jõulunummer“, U. 
Jürgenstein, B. Prants 

„Postimehe“ 
trükikojas 
Jurjewis, 1903 

14 Õrnalt kollane 
paber, hea köide 

Paber: tselluloos; 
Tint: Preisi sinine 

10 „Ole Ostaw jumani. Uus 
Lauluraamat“ 

Tallinn, 1905 16 Õhematsorti paber Paber: tselluloos, 
kaoliin; 
Tint: tahm 

11 „Weikene Pildi-Piibel lastele“ 
Üheksas trükk 
 

Ревель, 1908 10 Paber laikudena 
kollaseks 
tõmbunud, kehv 
köide 

Paber: tselluloos, 
kaoliin; 
Tint: tahm 

12 „Maailma Rahwad. I. Elawate 
rahwaste eluwiiside, kommete, 
pruutide ja pidustuste kirjeldus“, 
Dr. K. Lampert’i järele Joh. W. 
Westi 

M. Schisseri 
trükikoda 
Tallinnas, 1910 

20 Tugevalt 
kollaseks 
muutunud, pehme 
paber 

Paber: tselluloos, 
kaoliin, ligniin; 
Tint: Preisi sinine 
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13 „Püha Joannese evangelium“ Tallinn, 1910 10 Õhematsorti 
paber, väga 
kollaseks ei ole 
muutunud 

Paber: tselluloos, 
kaoliin, ligniin; 
Tint: tahm 

14 „Imejõud taimedes. Juhatus, 
kudas neid leida ja tarwitada“ 
Ad. Alf. Michaelis 

Tallinn „Kunst 
ja Teadus“, 
1911 

10 Helekollane 
paber, köide hea 

Paber: tselluloos, 
kaoliin, ligniin, 
hemitselluloos; 
Tint: - 

15 „Orgaaniline keemia“ Arnold 
Aljak 

Ed. Bergmanni 
trükikoda 
Tartus, 1919 

11 Paber kollakaks 
tõmbunud 

Paber: tselluloos, 
hemitselluloos; 
Tint: Preisi sinine 

16 „Modern Research in organic 
chemistry Second edition“, F. 
G. Pope 

Methuen & Co. 
Ltd., London, 
1919 

10 Kollane, paks, 
tugev, natuke kare 
paber 

Paber: tselluloos, 
kaoliin; 
Tint: Preisi sinine 

17 „Rendi arveraamat“ 
 

J. Zimmermanni 
trükikoda 
Tallinnas, 1920 

30 Kollane, plekiline 
paber 

Paber: tselluloos, 
kaoliin; 
Tint: - 

18 „Kolloid-Chemie“ the Svedberg 
 

Akademische 
Verlaggesellsch
aft M. B. H.,  
Leipzig, 1925 

10 Kollane, sile 
paber, servad 
kollasemad kui 
keskelt 

Paber: tselluloos, 
kaoliin; 
Tint: Preisi sinine 

19 „Die Bestimmung der 
Wasserstoffionenkonzentration 
von Flüssigkeiten“, Dr. med. 
Ernst Mislowitzer 

Verlag von 
Julius Springer, 
Berlin, 1928 

14 Kõvade kaantega 
köide; paber 
äärtest rohkem 
kollasemaks 
muutunud kui 
keskelt; ääred 
kulunud, katkised; 
keskel valged 
siledad leheküljed 

Paber: tselluloos, 
kaoliin, kips, kriit; 
Tint: Preisi sinine 

20 „Vaimuliku laulupäeva laulud 
segakooridele“ 

Trükitud 
„Postimehe“ 
trükikojas 
Tartus, 1928 

10 Pehme, 
õhematsorti 
paber, kollased 
laigud 

Paber: tselluloos, 
kaoliin, ligniin, 
hemitselluloos; 
Tint: Preisi sinine 

21 „Kurzes Lehrbuch der 
Chromgerbung Ein Leitfaden 
für Praktiker und Theoretiker“, 
Phil. Ing. Georg Grasser 

Stuttgard, 
Verlag von 
Ferdinand Enke, 
1931 

14 Kollane, 
siledamatsorti, 
tugev paber; hästi 
säilinud 

Paber: tselluloos, 
kaoliin; 
Tint: Preisi sinine 

22 „Kiriku teataja 1933. a., nr. 3. 
Lisa. Eesti EV Lutheri Usu 
kiriku SEADLUSED“ 

Tallinn, J. 
Ratasseppa 
trükk, 1933 

10 Helekollane 
paber, hea köide 

Paber: tselluloos, 
kaoliin, ligniin, 
hemitselluloos; 
Tint: tahm 

23 „Seitsemän Veljesta“ A. Kivi Werner 
Söderström 
Oskakeyhtiön 
Laakapainossa 
Porvoossa, 1936 

10 Hea köide, paber 
kollaseks 
tõmbunud, 
servadest rohkem 
kui keskelt 

Paber: tselluloos, 
kaoliin, ligniin, 
hemitselluloos; 
Tint: Preisi sinine 

24 „Eesti raudtee“ (ajakiri) Tallinn 
Kirjastus-
Ühisuse „Eesti 
Raudtee“ 
väljaanne, 1936 

11 Õrnalt kollakaks 
tõmbunud, 
siledamatsorti 
paber, rohkete 
illustratsioonidega 

Paber: tselluloos, 
kaoliin; 
Tint: Preisi sinine 

25 „Analyse und 
Konstitutionsermittlung 
organischer Verbindungen“, 
Hans Meyer 

Wien, Verlag 
von Julius 
Springer, 1938 

11 Helekollane, väga 
sile, hästi säilinud 
paber 

Paber: tselluloos, 
kaoliin, 
hemitselluloos 
Tint: Preisi sinine 
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26 „Методы исследовния 
керамических материалов“, Г. 
Ю. Жуковского, К. И. Келер, 
Н. К. Антоневич 

Moskva, 1939 16 Pehmete kaantega 
kehv köide; paber 
kollane, paks, 
veidike kare; läbi 
ei paista;ääred 
katkised; raamatu 
keskel lk147 
lehekülg, mis 
ühelt poolt valge 
ja sile 

Paber: tselluloos, 
kaoliin, ligniin, 
hemitselluloos, 
BaSO4; 
Tint: Preisi sinine 

27 „Kõrgekvaliteedilised sigaretid: 
Windsor„ Reklaamikeskus 
„REKA“ (brošüür) 

Trükikoda 
„Estotrükk“, 
Tallinn, 1939 

6 Pehme, õrnalt 
kollane 

Paber: tselluloos, 
kaoliin; 
Tint: Preisi sinine 

28 „Valitud teosed II. Kui Anija 
mehed Tallinnas käisid“, 
Eduard Vilde 

RK 
„Ilukirjandus ja 
kunst“, Tartu, 
1940 

10 Hästi säilinud 
paber, hea köide 

Paber: tselluloos, 
kaoliin, ligniin, 
hemitselluloos; 
Tint: Preisi sinine 

29 „Kalurineiu“ (brošüür) Trükikoda 
Kommunist, 
Tallinn, 1941 

6 Pehme, kollane 
paber 

Paber: tselluloos, 
kaoliin; 
Tint: Preisi sinine 

30 „Elu ja kangastused. Valitud 
novellid ja miniatuurid“, 
Friedeberg Tuglas 

„Ilukirjandus ja 
kunst“, Tallinn, 
1946 

30 Pehme, 
helekollane paber. 
Servadest rohkem 
kollaseks 
tõmbunud kui 
keskelt 

Paber: tselluloos, 
kaoliin, ligniin, 
hemitselluloos; 
Tint: Preisi sinine 

31 „Eesti Naine“ (ajakiri) RK Ajalehtede 
Kirjastus, 
Tallinn, 1946 

35 Pehme, õrnalt 
kollakas paber, 
servad kulunud 

Paber: tselluloos, 
kaoliin, BaSO4; 
Tint: Preisi sinine 

32 „Valitud luuletused“, Karl 
Eduard Sööt 

RK 
„Ilukirjandus ja 
kunst“, Tallinn, 
1946 

38 Kollased lehed, 
servadest rohkem 
kui keskelt, 
servad 
ebaühtlaselt 
lõigatud 

Paber: tselluloos, 
kaoliin, ligniin, 
hemitselluloos; 
Tint: Preisi sinine 

33 „Руководство к лабораторым 
работам по неорганической 
химии“, Т. А. Толмачева, М. 
А. Иванова, Я. В. Дурдин, В. 
М. Вдовенко 

Издательство 
Ленинградског
о 
Государственн
ого Ордена 
Ленина 
Университета 
имени А. А. 
Жданова 
Leningrad, 1953 

12 Pehmete kaantega 
kehv köide; paber 
pisut läbipaistev, 
helekollane; 
kaaned 
tumekollased; 

Paber: tselluloos, 
kaoliin; 
Tint: Preisi sinine 

34 „Ученые записки“, С. А. 
Балезина 

Издание 
МГПИ им. В. 
И. Ленина,  
Moskva, 1953 

10 Pehmete kaantega 
köide, hästi 
säilinud; valge 
sile paber; trükk 
paistab pisut läbi 

Paber: tselluloos, 
kaoliin; 
Tint: tahm 

35 „Инфракрасные спектры 
молекул“, Л. Беллами 

Издательство 
"Иностранной 
Литературы“, 
Moskva, 1957 

10 Valge õrnalt 
läbipaistev paber 

Paber: tselluloos, 
kaoliin; 
Tint: Preisi sinine 

36 „Tartuffe ehk petis, komöödia 
viies vaatuses“, Moliere 

Eesti Riiklik 
kirjastus 
Tallinn, 1961 

35 Õrnalt kollakas 
paber, hea köide 

Paber: tselluloos, 
kaoliin, ligniin, 
hemitselluloos; 
Tint: Preisi sinine 
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37 „ACTA Histochemica - Die 
Anwendung von Enzymen und 
chemischen Agentien in der 
histochemischen Methodik“, 
Hermann Voss, Gerhard E. 
Voigt, Joachim-Hermann Scharf 

Veb Gustav 
Fischer Verlag 
Jena, 1961 

13 Hele, sile paber Paber: tselluloos, 
kaoliin, BaSO4, 
valguline aine 
(želatiin?); 
Tint: Preisi sinine 

38 „Количественный химический 
полумикроанализ“, А. И. 
Грбузов, В. К. Тиле 

Государственн
ое 
издательство 
"высшая 
школа", 
Moskva, 1963 

10 Kollane, pehme, 
kare paber 

Paber: tselluloos, 
kaoliin, ligniin, 
hemitselluloos; 
Tint: tahm 

39 „Принципы современных 
методов изучения 
электрохимических реакций“, 
Б. Б. Дамаскин 

Издательство 
Московского 
Университета, 
Moskva, 1965 

13 Pehmed kaaned. 
Paber kollaseks 
tõmbunud; 
vahepeal näha 
veekahjustusele 
sarnaseid plekke 

Paber: tselluloos, 
kaoliin, ligniin, 
hemitselluloos; 
Tint: Preisi sinine 

40 „Производство 
ролупроводникового 
кремния“,  
И. В. Салли, З. С. Фалькевич 

Издательство 
"Металлургия", 
Moskva, 1970 

10 Kollane, 
siledamatsorti 
paber; tint paistab 
õrnalt läbi 

Paber: tselluloos, 
kaoliin; 
Tint: Preisi sinine 

41 „Химия и технология бумаги“ 
Ю. Г. Бутко 
 

Издательство 
Ленинградског
о 
Университета, 
1973 

14 Kollane, pehme 
paber 

Paber: tselluloos, 
kaoliin, ligniin, 
hemitselluloos; 
Tint: Preisi sinine 

42 „Grundlagen und allgemeine 
Methoden: Quantenchemie Ein 
Lehrgang“, Lutz Zülicke 

VEB Deutscher 
Verlag der 
Wissenschaften, 
Berlin, 1973 

10 Valge õhematsorti 
paber; trükk 
paistab läbi 

Paber: tselluloos, 
kaoliin; 
Tint: Preisi sinine 

43 „Keemial on omad seadused“, 
Kalojan Manolov, Dobri 
Lazarov, Ivan Lilov 

Tallinn 
„Valgus“, 1980 

11 Valge paber Paber: tselluloos, 
kaoliin; 
Tint: Preisi sinine 

44 „Muinasjutte“ Karlis Skalbe Tallinn „Eesti 
Raamat“, 1981 

10 Kollakas, pehme 
paber 

Paber: tselluloos, 
kaoliin, 
hemitselluloos; 
Tint: tahm 

45 „Tartu Ülikooli ajalugu II 1798-
1918“, Karl Siilivask 

Tallinn, „Eesti 
Raamat“, 1982 

16 Õrnalt kollakas, 
sile, õhematsorti 
paber; paber, 
millele pildid 
trükitud on 
paksemad 

Paber: tselluloos, 
kaoliin, 
hemitselluloos 
Tint: tahm 

46 „Chemikalien und Rezepte 2. 
erweiterte Auflage“, Joachim-
Hucke, Rolf-Dieter Bleck 

Weimar, 1983 10 Valge, veidike 
kare paber; õhuke, 
tint paistab läbi 

Paber: tselluloos, 
kaoliin; 
Tint: Preisi sinine 

47 „Praktilisi töid anorgaanilises 
keemias. Mittemetallid“ Erika 
Jüriado, Lembi Tamm 

Tartu, TÜ 
Trükikoda, 1992 

10 Kollakaks 
tõmbunud, kare 
paber 

Paber: tselluloos, 
kaoliin, ligniin, 
hemitselluloos; 
Tint: tahm 

48 „Praktilisi töid anorgaanilises 
keemias. Metallid“, Erika 
Jüriado ja Lembi Tamm 

Tartu, TÜ 
Kirjastuse 
trükikoda, 1995 

11 Kollakaks 
tõmbunud, kare 
paber 

Paber: tselluloos, 
kaoliin; 
Tint: tahm 

49 „Inglise-Eesti seletav 
sõnaraamat Password“, Lionel 
Kernerman 

TEA, 1995 10 Valge, veidike 
kare paber, trükk 
paistab õrnalt läbi 

Paber: tselluloos, 
CaCO3; 
Tint: tahm 
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21. sajandi esimese poole trükised 
50 „Impressionism“, Paul Smith „Kunst“, 2000 10 Valge, sile, paks 

paber 
Paber: kaoliin, 
CaCO3; 
Tint: orgaaniline 
trükivärv 

51 „Fourier Transform Mass 
Spectrometry Principles and 
Applications“, Robert T. 
McIver, Jeffrey R. McIver 

IonSpec 
Corporation, 
2006 

10 Väga tugev valge 
sile paber 

Paber: kaoliin, 
CaCO3; 
Tint: orgaaniline 
trükivärv 

52 „50 klassikut MAALID 
Kunstiajaloo tähtsaimad 
maalid“, Rolf. H. Johannsen 

TEA, 2006 10 Valge, keskmise 
paksusega, sile 
paber 

Paber: CaCO3; 
Tint: orgaaniline 
trükivärv 

53 „Thermo Scientific Nicolet 
iN10 MX FT-IR Microscope“ 
(brozüür) 

Thermo Fisher 
Scientific Inc., 
2008 

10 Väga paks, tugev, 
sile paber 

Paber: kaoliin, 
CaCO3; 
Tint: orgaaniline 
trükivärv 

54 „Raman, infrared and near-
infrared chemical imaging“ 
Slobodan Šašic, Yukihiro Ozaki 

John Wiley & 
Sons, USA, 
2010 

12 Valge, õhuke 
paber, trükk 
paistab läbi 

Paber: kaoliin, 
CaCO3; 
Tint: orgaaniline 
trükivärv 

55 „Infrared and Raman 
Spectroscopy in Forensic 
Science“, John M. Chalmers, 
howell G. M. Edwards, Michael 
D. Hargreaves 

John Wiley & 
Sons, USA, 
2012 

10 Valge, õhuke 
paber, trükk 
paistab läbi 

Paber: tselluloos, 
CaCO3; 
Tint: tahm 

56 „Orgaanilised polümeerid“ 
O. Loog, H. Timotheus, J. Järv 

TÜ kirjastus, 
2012 

10 Valge, 
karedamatsorti 
paber 

Paber: tselluloos, 
CaCO3; 
Tint: tahm 
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LISA 4 

   
Foto 1. Trükise nr 1 fotod   Foto 2. Trükise nr 3 fotod 

  
Foto 3. Trükise nr 4 fotod   Foto 4. Trükise nr 7 fotod 

  
Foto 5. Trükise nr 8 fotod   Foto 6. Trükise nr 9 fotod 

  
Foto 10. Trükise nr 11 fotod  Foto 11. Trükise nr 12 fotod 
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Foto 12. Trükise nr 13 fotod  Foto 13. Trükise nr 14 fotod 

  
Foto 14. Trükise nr 16 fotod  Foto 15. Trükise nr 18 fotod 

  
Foto 16. Trükise nr 19 fotod  Foto 17. Trükise nr 20 fotod 

  
Foto 18. Trükise nr 21 fotod  Foto 19. Trükise nr 22 fotod 
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Foto 20. Trükise nr 23 fotod  Foto 21. Trükise nr 25 fotod 

  
Foto 22. Trükise nr 26 fotod  Foto 23. Trükise nr 27 fotod 

  
Foto 24. Trükise nr 30 fotod  Foto 25. Trükise nr 31 fotod 

  
Foto 26. Trükise nr 32 fotod  Foto 27. Trükise nr 33 fotod 
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Foto 28. Trükise nr 34 fotod  Foto 29. Trükise nr 35 fotod 

  
Foto 30. Trükise nr 36 fotod  Foto 31. Trükise nr 37 fotod  

  
Foto 32. Trükise nr 38 fotod  Foto 33. Trükise nr 39 fotod  

  
Foto 34. Trükise nr 40 fotod  Foto 35. Trükise nr 41 fotod   
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Foto 36. Trükise nr 42 fotod  Foto 37. Trükise nr 43 fotod  

  
Foto 38. Trükise nr 45 fotod  Foto 39. Trükise nr 46 fotod  

  
Foto 40. Trükise nr 47 fotod  Foto 41. Trükise nr 48 fotod  

  
Foto 42. Trükise nr 49 fotod  Foto 43. Trükise nr 50 fotod  
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Foto 44. Trükise nr 51 fotod  Foto 44. Trükise nr 52 fotod  

  
Foto 46. Trükise nr 53 fotod  Foto 47. Trükise nr 54 fotod  

  
Foto 48. Trükise nr 55 fotod  Foto 49. Trükise nr 56 fotod 
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LISA 5 

 

Joonis 2. Puidu ja Whatmani paberi ATR-FT-IR spektrid 

Tabel 3. Puidu ATR-FT-IR spektri interpretatsioon [31, 35, 36, 37, 38] 
PUIT Whatmani paber 

Lainearvud 
(cm-1) 

Võnkumiste assigneering 
Lainearvud 

(cm-1) 
Võnkumiste assigneering 

3328 O-H valentsvõnkumine 3329-3277 O-H valentsvõnkumine 
2894 C-H sümmeetriline valentsvõnkumine 2892 C-H sümmeetriline 

valentsvõnkumine 
1730 C=O valentsvõnkumine (kuulub 

hemitselluloosile) 
1640 O-H deformatsioonvõnkumine 

1653 O-H deformatsioonvõnkumine 1428-1365 C-H deformatsioonvõnkumised 
1593 aromaatse tuuma C=C võnkumine 

kombineerunud C=O 
valentsvõnkumisega (kuulub ligniinile)

1334-1314 C-H2 rocking võnkumine 

1508 aromatase tuuma C=C võnkumine 
(kuulub ligniinile) 

1202 C-O-C sümmeetriline 
valentsvõnkumine, OH 
deformatsioonvõnkumine 

1450-1367 C-H deformatsioonvõnkumised 1160 C-O-C asümmeetriline 
valentsvõnkumine 

1315 C-H2 rocking võnkumine 1103 Aromaatse tuuma C-H 
deformatsioonvõnkumine 

1263 C-O valentsvõnkumine aromaatsetes 
alkoksürühmades (kuulub ligniinile) 

1053, 1028 Sekundaarse ja primaarse alkoholi 
C-O valentsvõnkumised 

1229 C-C, C-O, C=O valentsvõnkumiste 
kombinatsioon (kuulub ligniinile) 

895 C1-H deformatsioonvõnkumine 

1053, 1029 Sekundaarse ja primaarse alkoholi C-O 
valentsvõnkumised 

812 C-H deformatsioonvõnkumine 

896 C1-H deformatsioonvõnkumine 661> O-H out of plane 
deformatsioonvõnkumine 

807 C-H deformatsioonvõnkumine   
660> C-OH out-of- plane 

deformatsioonvõnkumine 
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LISA 6 

 
Joonis 3. Novo Test paber No1 ja No2 IR spektrid 

Tabel 4. Novo Test paber No 1 ja No 2 IR spektrite interpretatsioonid [31, 32, 33, 35, 36, 
37, 38] 

NOVO Test paber NO 1 NOVO Test paber NO 2 
Lainearvud 

(cm-1) 
Võnkumiste assigneering 

Lainearvud 
(cm-1) 

Võnkumiste assigneering 

3691-3619 Al-O-H valentsvõnkumised 3691-3619 Al-O-H valentsvõnkumine 
3331 O-H valentsvõnkumine 3333 O-H valentsvõnkumine 
2893 C-H sümmeetriline valentsvõnkumine 2888 C-H sümmeetriline 

valentsvõnkumine 
1593 aromaatse tuuma C=C võnkumised 

kombineerunud C=O 
valenstvõnkumistega (kuulub ligniinile) 

1642 O-H deformatsioonvõnkumine 

1503 aromatase tuuma C=C võnkumised 
(kuulub ligniinile) 

  

1426-1362 C-H deformatsioonvõnkumised 1429-1365 C-H deformatsioonvõnkumised 
1315 C-H2 rocking võnkumine 1314 C-H2 rocking võnkumine 
1241 C-O valentsvõnkumine 1202 C-O-C sümmeetriline 

valentsvõnkumine, OH 
deformatsioonvõnkumine 

1161 C-O-C,  valentsvõnkumine 1162 C-O-C  valentsvõnkumine 
1028 Si-O asümmeetriline valentsvõnkumine 1029 Si-O asümmeetriline 

valentsvõnkumine 
1002 Si-O-Al valentsvõnkumine 1002 Si-O-Al valentsvõnkumine 
909 Al-O-H deformatsioonvõnkumine 911 Al-O-H deformatsioonvõnkumine 
747 Si-O valentsvõnkumine 790, 750 Si-O valentsvõnkumine 
654 C-OH out of plane 

deformatsioonvõnkumine 
654 C-OH out of plane 

deformatsioonvõnkumine 
533 Si-O-Al deformatsioonvõnkumised 532 Si-O-Al deformatsioonvõnkumine 
467-275 Si-O-Si, Si-O deformatsioonvõnkumised 466-275 Si-O-Si, Si-O 

deformatsioonvõnkumised 
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LISA 7 

 
Joonis 4. Baariumsulfaadi, kaoliini, kipsi ja kriidi IR spektrid 

Tabel 5. Baariumsulfaadi, kaoliini, kipsi ja kriidi IR spektrite interpretatsioonid [32, 33, 
39, 40, 41, 42] 

Baariumsulfaat (BaSO4) Kaoliin ( Al2O3•2SiO2•2H2O) 
Lainearvud 

(cm-1) 
Võnkumiste assigneering 

Lainearvud 
(cm-1) 

Võnkumiste assigneering 

1179 Asümmeetrilised SO4
2- aniooni S-O 

valentsvõnkumised 
3687-3619 Al-O-H valentsvõnkumine 

1120-1050 Asümmeetrilised SO4
2- aniooni S-O 

valentsvõnkumised 
1114-1028 Si-O valentsvõnkumine 

982 Asümmeetrilised SO4
2- aniooni S-O 

valentsvõnkumised 
1007 Si-O-Al valentsvõnkumine 

633 S-O deformatsioonvõnkumised 912 Al-O-H deformatsioonvõnkumine 
603 S-O deformatsioonvõnkumised 788, 750, 

681, 642,  
Si-O valentsvõnkumine 

  532 Si-O-Al deformatsioonvõnkumine 
  463> Si-O deformatsioonvõnkumine 

Kips (CaSO4·2H2O) Kriit (CaCO3) 
Lainearvud 

(cm-1) 
Võnkumiste assigneering 

Lainearvud 
(cm-1) 

Võnkumiste assigneering 

3600-3400 Vees sisalduva O-H 
valentsvõnkumine 

1394 CO3
2- iooni C-O valentsvõnkumine 

1685-1620 O-H deformatsioonvõnkumine 872,  CO3
2- iooni C-O out-of-plane 

deformatsioonvõnkumine 
1110 Asümmeetriline S-O 

valentsvõnkumine 
712 CO3

2- iooni C-O in-plane 
deformatsioonvõnkumine 

668, 598 SO4
2- aniooni S-O 

deformatsioonvõnkumised 
288 C-O ja Ca-O kombineeritud 

deformatsioonvõnkumised 
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LISA 8 

 
Joonis 5. Želatiini ja tärklise IR spektrid 

Tabel 6. Želatiini ja tärklise IR spektrite interpretatsioon [41] 
Želatiin Tärklis 

Lainearvud 
(cm-1) 

Võnkumiste assigneering 
Lainearvud 

(cm-1) 
Võnkumiste assigneering 

3280 N-H valentsvõnkumine 3276 O-H valentsvõnkumine 
3064 N-H oobertoonid 2927 C-H valentsvõnkumine 
2934-2871 Alifaatse C-H sidemete 

valentsvõnkumised 
1639 O-H deformatsioonvõnkumine 

1626 Amiidide (-CONH-) C=O 
valentsvõnkumine 

1414-1338 C-H deformatsioonvõnkumised 

1526 C-N-H deformatsioonvõnkumine 
(kombineeritud C-N ja N-H 
võnkumised) 

1235-927 C-O valentsvõnkumised 

1445-1333 C-H  deformatsioonvõnkumised   
1235-1029 C-O ja C-O-C 

valentsvõnkumised, võib olla ka 
C-N valentsvõnkumine 
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LISA 9 

 
Joonis 6. Teatrikavade nr 1-5 IR spektrid paberite pealt 

 
Joonis 7. Teatrikavade nr 6-10 IR spektrid paberite pealt 



68 
 

 
Joonis 8. Teatrikavade nr 11-15 IR spektrid paberite pealt 

 
Joonis 9. Teatrikavade nr 16-20 IR spektrid paberite pealt 
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Joonis 10. Teatrikava nr 9 („Tallinna konservatooriumi KONTSERT“) SEM-EDS 
spekter paberi pealt 

 
Joonis 11. Teatrikava nr 9 („Tallinna konservatooriumi KONTSERT“) paberi SEM 
pildid (paremal 400 kordse suurendusega, vasakul 3006 kordse suurendusega)  

 
Joonis 12. Teatrikava nr 17 („Bahhtšissarai purskkaev“) SEM-EDS spekter paberi pealt 
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Joonis 13. Teatrikava nr 17( „Bahhtšissarai purskkaev„) paberi SEM pilt (200 kordse 
suurendusega) 

 

 
Foto 50. Teatrikava nr 1 foto 
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LISA 10 

 
Joonis 14. Trükise nr 1 („Piibli Raamat“)  paberi ATR-FT-IR spekter 

 

 
Joonis 15. Trükise nr 1 („Piibli Raamat“)  foto Leica optilise stereomikroskoobiga 

Spektris esinevad ainult 
tselluloosi neeldumised 



72 
 

 
Joonis 16. Trükise nr 1 ("Piibli Raamat") SEM-EDS spekter paberi pealt 

 

 
Joonis 17. Trükise nr 1 ("Piibli Raamat") paberi SEM-i pilt (300 kordne suurendus) 
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LISA 11 

 
Joonis 18. Trükise nr 2 („Katekismus“) paberi ATR-FT-IR spekter 

 

Joonis 19. Trükise nr 3 („Taewa Man ello tee peäl“) paberi ATR-FT-IR spekter 

Spektris esinevad ainult 
tselluloosi neeldumised 

Spektris esinevad ainult 
tselluloosi neeldumised 
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LISA 12 

 

Joonis 20. Trükise nr 4 („Waimolikkud Laulud. Esimenne jäggo. Kolmat korda 
trükkitud“) paberi ATR-FT-IR spekter 

 

Joonis 21. Trükise nr 5 („Piibli Raamat“) paberi ATR-FT-IR spekter 

Spektris esinevad ainult 
tselluloosi neeldumised 

Valguline aine: 1647, 1538 cm-1 
Ülejäänud on tselluloosi neeldumised 
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LISA 13 

 

Joonis 22. Trükise nr 6 („Piibli luggemiste, Wana Testament“) paberi ATR-FT-IR 
spekter 

 

Joonis 23. Trükise nr 7 („Päris ja prii, Eesti rahwa pärisorjuse ajalugu 1215-1819 I“) 
paberi ATR-FT-IR spekter 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3687, 3614, 908, 469, 433 cm-1 

Ligniin: 1505 cm-1 
Ülejäänud on tselluloosi neeldumised

Spektris esinevad ainult 
tselluloosi neeldumised 
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LISA 14 

 

Joonis 247. Trükise nr 8 ("Piibli Raamat") paberi ATR-FT-IR spekter 

 

 

Joonis 25. Trükise nr 8 („Piibli Raamat“) fotod optilise stereomikroskoobiga 

 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3692, 3614, 1001, 912, 533, 467, 430 cm-1 

Ligniin: 1593, 1505 cm-1 
Arvatavasti hemitselluloos: 1728 cm-1 

Ülejäänud on tselluloosi neeldumised 
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Joonis 26. Trükise nr 8 ("Piibli Raamat") SEM-EDS spekter paberi pealt 

 

 

 

Joonis 27. Trükise nr 8 ("Piibli Raamat") paberi SEM-i pildid (vasakpoolne 200 kordse 
suurendusega, parempoolne 1000 kordse suurendusega) 
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LISA 15 

 

Joonis 28. Trükise nr 9 („LINDA Eesti perekonnaleht F. R. Kreutzwaldi 100.-a 
sündimisepäewa mälestusele pühendatud jõulunummer“) paberi ATR-FT-IR spekter 

 

Joonis 29. Trükis nr 9 („LINDA Eesti perekonnaleht F.R. Kreutzwaldi 100.-a 
sündimisepäewa mälestusele pühendatud jõulu-nummer“) foto optilise 
stereomikroskoobiga 

Spektris on enamus 
tselluloosi neeldumised 
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Joonis 308. Trükis nr 9 („LINDA Eesti perekonnaleht F.R. Kreutzwaldi 100.-a 
sündimisepäewa mälestusele pühendatud jõulu-nummer“) SEM-EDS spekter paberi 
pealt 

 

 

Joonis 31. Trükis nr 9 („LINDA Eesti perekonnaleht F.R. Kreutzwaldi 100.-a 
sündimisepäewa mälestusele pühendatud jõulu-nummer“) paberi SEM-i pildid 
(paremal 300 kordse suurendusega, vasakul 1000 kordse suurendusega) 
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LISA 16 

 

Joonis 32. Trükise nr 10 („Ole Ostaw jumani. Uus Lauluraamat“) ATR-FT-IRspektrid: 
üleval puhtalt paberilt, all pruuni pleki pealt 

 

Joonis 33. Trükise nr 11 („Weikene Pildi-Piibel lastele“) paberi ATR-FT-IR spekter 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3690-3617, 908, 531, 465, 426 cm-1 

Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 905, 528, 462, 423 cm-1 
Valguline aine: 1652, 1540 cm-1 
Ülejäänud on tselluloosi neeldumised

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3694, 3617, 1001, 908, 531, 466 cm-1 

Ülejäänud on tselluloosi neeldumised
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LISA 17 

 

Joonis 34. Trükise nr 12 („Maailma Rahwad. I. Elawate rahwaste eluwiiside, kommete, 
pruutide ja pidustuste kirjeldus.“) ATR-FT-IR-spektrid: üleval puhtalt paberilt, all 
pruuni pleki pealt 

 

 

Joonis 35. Trükise nr 12 („Maailma Rahwad. I. Elawate rahwaste eluwiiside, kommete, 
pruutide ja pidustuste kirjeldus.“) SEM-EDS spekter paberi pealt 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3691, 3617, 1028, 1001, 911, 532, 
465, 427 cm-1 
Ligniin: 1591, 1505 cm-1 
Ülejäänud on tselluloosi neeldumised

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3691,525, 466, 425 cm-1 
Valguline aine: 1636, 1537 cm-1 
Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 
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Joonis 36. Trükise nr 12 („Maailma Rahwad. I. Elawate rahwaste eluwiiside, kommete, 
pruutide ja pidustuste kirjeldus.“) paberi SEM-i pildid (1000 kordsed suurendused) 
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LISA 18 

 
Joonis 37. Trükise nr 13 („Püha Joannese evangelium“) paberi ATR-FT-IR spekter 

 

Joonis 38. Trükise nr 14 („Imejõud taimedes. Juhatus, kudas neid leida ja tarwitada“) 
paberi ATR-FT-IR spekter 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3691, 3614,1001, 912,788, 748, 
532, 465, 425 cm-1 
Ligniin: 1508 cm-1 
Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3690, 3614, 1001, 912, 532, 466, 428 cm-1 
Ligniin: 1508 cm-1 
Arvatavasti hemitselluloos: 1725 cm-1 

Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 
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Joonis 39. Trükise nr 15 („Orgaaniline keemia“) paberi ATR-FT-IR spekter 

 

Joonis 40. Trükise nr 16 („Modern Research in organic chemistry Second edition“) 
paberi ATR-FT-IR spekter 

Karakteristlikud neeldumised 
Ligniin: 1596, 1508 cm-1 

Arvatavasti hemitselluloos: 1728 cm-1 

Ülejäänud on tselluloosi neeldumised

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3691, 3619, 1001, 912, 788, 748, 
534, 467, 430 cm-1 
Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 
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Joonis 41. Trükise nr 17 („Rendi arveraamat“) paberi ATR-FT-IR spekter 

 

Joonis 42. Trükise nr 18 („Kolloid-Chemie“) paberi ATR-FT-IR spekter 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3690, 3617 cm-1 
Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3692, 3619, 911, 750, 532, 466, 428 cm-1 
Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 
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Joonis 43. Trükise nr 19 („Die Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration von 
Flüssigkeiten“) ATR-FT-IR spektrid: ülemine tindi pealt, alumine puhta paberi pealt  

 

 

Joonis 44. Trükise nr 19 („Die Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration von 
Flüssigkeiten“) foto optilise stereomikroskoobiga 

 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3692, 3619, 1031, 1007, 912, 783, 751, 533, 
465, 428 cm-1 
Kips (võib olla): 1680-1620, 1075, ~660, 606 cm-1 

Ülejäänud on  tselluloosi ja mingi lisandi neeldumised 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3693, 3617, 1001, 908, 530, 465, 428 cm-1 
CaCO3: 1428, 872 cm-1 
Valguline aine: 1651, 1541 cm-1 
Ülejäänud on tselluloosi neeldumised
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Joonis 45. Trükise nr 19 („Die Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration von 
Flüssigkeiten“) SEM-EDS spekter pealt 

 

Joonis 46. Trükise nr 19 („Die Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration von 
Flüssigkeiten“) SEM-EDS spekter nelinurkse valge terakese pealt 

 

Joonis 47. Trükise nr 19 („Die Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration von 
Flüssigkeiten“) paberi SEM-i pildid (vasakpoolne 250 kordse suurendusega, 
parempoolne 1000 kordse suurendusega)  
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Joonis 48. Trükise nr 20 („Vaimuliku laulupäeva laulud segakooridele“) paberi ATR-
FT-IR spekter 

 

Joonis 49. Trükise nr 21 („Kurzes Lehrbuch der Chromgerbung Ein Leitfaden für 
Praktiker und Theoretiker“) paberi ATR-FT-IR spekter 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3690, 535, 465, 433 cm-1 
Ligniin: 1508 cm-1 
Arvatavasti hemitselluloos: 1728 cm-1 

Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3694, 3617, 908, 532, 467, 431 cm-1 
Ülejäänud on tselluloosi neeldumised
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Joonis 50. Trükise nr 22 („Kiriku teataja 1933. a., nr. 3. Lisa. Eesti EV Lutheri Usu 
kiriku SEADLUSED“) paberi ATR-FT-IR spekter 

 

Joonis 51. Trükise nr 23 („Seitsemän Veljesta“) paberi ATR-FT-IR spekter 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3690, 465, 434 cm-1 
Ligniin: 1507 cm-1 
Arvatavasti hemitselluloos: 1728 cm-1 

Ülejäänud on tselluloosi neeldumised

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3690, 3614, 1028, 1001, 911, 
785, 748,532, 464, 427 cm-1 
Ligniin: 1505 cm-1 
Arvatavasti hemitselluloos: 1728 cm-1 

Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 
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Joonis 52. Trükise nr 24 („Eesti raudtee“) paberi ATR-FT-IR spekter 

 

Joonis 53. Trükise nr 25 („Analyse und Konstitutionsermittlung organischer 
Verbindungen“) paberi ATR-FT-IR spekter 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3693, 3617, 908, 532, 467, 432 cm-1 
Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3693, 3617, 908, 531, 466, 430 cm-1 
Arvatavasti hemitselluloos: 1731 cm-1 

Ülejäänud on tselluloosi neeldumised
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Joonis 54. Trükise nr 26 („Методы исследовния керамических материалов“) ATR-
FT-IR spektrid: Ülemine kollase paberi pealt, alumine valge paberi pealt 

 

 

Joonis 55. Trükise nr 26 („Методы исследовния керамических материалов“) fotod 
optilise stereomikroskoobiga: vasakul valge paberi pealt, paremal kollase paberi pealt 

 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3694, 465 cm-1 
Ligniin: 1594, 1509, 1266 cm-1 
Arvatavasti hemitselluloos: 1731 cm-1 

Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised

Karakteristlikud neeldumised 
BaSO4: 1179, 1053, 982, 633, 601 cm-1 
Valguline aine: 1650, 1540 cm-1 



92 
 

 

Joonis 56. Trükise nr 26 („Методы исследовния керамических материалов“) SEM-
EDS spekter kollase paberi pealt 

 

Joonis 57. Trükise nr 26 („Методы исследовния керамических материалов“) SEM-
EDS spekter valge paberi pealt 

 

Joonis 58. Trükise nr 26 („Методы исследовния керамических материалов“) paberi 
SEM-i pildid: vasakpoole valge paberi pealt (75 kordse suurendusega), parempoolne 
kollase paberi pealt (200 kordse suurendusega)  
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Joonis 59. Trükise nr 27 („Kõrgekvaliteedilised sigaretid: Windsor“) paberi ATR-FT-IR 
spekter 

 

Joonis 60. Trükise nr 28 („Valitud teosed II. Kui Anija mehed Tallinnas käisid“) paberi 
ATR-FT-IR spekter 

Karakteristlikud neeldumised  
Kaoliin: 3690, 3617, 1001, 908, 531, 466, 430 cm-1 
Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3687, 3619, 1025, 1007, 912, 785, 
751, 533, 464, 428 cm-1 
Ligniin: 1505 cm-1 
Arvatavasti hemitselluloos: 1721 cm-1 

Ülejäänud on tselluloosi neeldumised
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Joonis 61. Trükise nr 29 („Kalurineiu“) ATR-FT-IR spekter 

 

Joonis 62. Trükise nr 30 („Elu ja kangastused. Valitud novellid ja miniatuurid“) paberi 
ATR-FT-IR spekter  

Karakteristlikud neeldumised  
Kaoliin: 3692, 3618, 1002, 909, 532, 466, 430 cm-1 
Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3690, 3617, 905, 534, 467, 432 cm-1 
Ligniin: 1505 cm-1 
Arvatavasti hemitselluloos: 1731 cm-1 

Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 
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Joonis 63. Trükise nr 31 („Eesti Naine“) paberi ATR-FT-IR spekter 

 

Joonis 64. Trükise nr 32 („Valitud luuletused“) paberi ATR-FT-IR spekter 

Karakteristlikud neeldumised  
Kaoliin: 3691, 3617, 998, 911, 748, 531, 465, 429 cm-1 
Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3688 cm-1 
Ligniin: 1507 cm-1 
Arvatavasti hemitselluloos: 1726 cm-1 

Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 
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Joonis 65. Trükise nr 33 („Руководство к лабораторым работам по неорганической 
химии“) paberi ATR-FT-IR spekter 

 

Joonis 66. Trükise nr 34 („Ученые записки“) paberi ATR-FT-IR spekter 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3693, 3617, 908, 533, 467, 432 cm-1 
Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3688, 3619, 1029, 1006, 912, 786, 
751, 533, 465, 429 cm-1 
Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 
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Joonis 67. Trükise nr 35 („Инфракрасные спектры молекул“) paberi ATR-FT-IR 
spekter 

 

Joonis 68. Trükise nr 36 („Tartuffe ehk petis, komöödia viies vaatuses“) paberi ATR-
FT-IR spekter 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3690, 3618, 1029, 1005, 912, 790, 
750, 533, 466, 430 cm-1 
Ülejäänud on tselluloosi neeldumised

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3688, 3619, 1029, 1005, 912, 785, 
751, 533, 465, 429 cm-1 
Ligniin: 1505 cm-1 
Arvatavasti hemitselluloos: 1728 cm-1 

Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 
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Joonis 69. Trükise nr 37 („ACTA Histochemica - Die Anwendung von Enzymen und 
chemischen Agentien in der histochemischen Methodik“) paberi ATR-FT-IR spekter 

 

 

Joonis 70. Trükise nr 37 („ACTA Histochemica - Die Anwendung von Enzymen und 
chemischen Agentien in der histochemischen Methodik“) SEM-EDS spekter paberi 
pealt 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3692, 3615, 1030, 1006, 912, 751, 533, 466, 417 cm-1 
BaSO4: 1070, 630, 605 cm-1 
Valguline aine: 1646, 1540, 1443 cm-1 
Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 
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Joonis 71. Trükise nr 37 („ACTA Histochemica - Die Anwendung von Enzymen und 
chemischen Agentien in der histochemischen Methodik“) SEM-EDS spekter heleda 
osakese pealt 

 

 

Joonis 72. Trükise nr 37 („ACTA Histochemica - Die Anwendung von Enzymen und 
chemischen Agentien in der histochemischen Methodik“) paberi SEM-i pildid 
(vasakpoolne 250 kordse suurendusega, parempoolne 1500 kordse suurendusega) 
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Joonis 73. Trükise nr 38 („Количественный химический полумикроанализ“) paberi 
ATR-FT-IR spekter 

 

Joonis 74. Trükise nr 39 („Принципы современных методов изучения 
электрохимических реакций“) paberi ATR-FT-IR spekter 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3692, 3617, 912, 534, 466, 433 cm-1 
Ligniin: 1595, 1508 cm-1 
Arvatavasti hemitselluloos: 1725 cm-1 

Ülejäänud on tselluloosi neeldumised

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3690, 3620, 468. 434 cm-1 
Ligniin: 1505 cm-1 
Arvatavasti hemitselluloos: 1721 cm-1 

Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 
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Joonis 75. Trükise nr 40 („Производство ролупроводникового кремния“) paberi 
ATR-FT-IR spekter 

 

Joonis 76. Trükise nr 41 („Химия и технология бумаги“) paberi ATR-FT-IR spekter 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3688, 3619,1028, 1002, 912,  783, 751, 
533, 466, 428 cm-1 
Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3689, 3619, 1029, 1005, 912, 788, 751, 
534, 466, 429 cm-1 
Ligniin: 1594, 1508 cm-1 
Arvatavasti hemitselluloos: 1718 cm-1 

Ülejäänud on tselluloosi neeldumised
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Joonis 77. Trükise nr 42 („Grundlagen und allgemeine Methoden: Quantenchemie Ein 
Lehrgang“) paberi ATR-FT-IR spekter 

 

Joonis 78. Trükise nr 43 („Keemial on omad seadused“) paberi ATR-FT-IR spekter 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3690, 3619,1028, 1001,  911,  
788, 750, 532, 465, 427 cm-1 
Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3689, 3619, 1028, 1005, 912, 785, 751, 
532, 464, 429 cm-1 
Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 
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Joonis 79. Trükise nr 44 („Muinasjutte Karlis Skalbe“) paberi ATR-FT-IR spekter 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3687, 3618, 1028, 1003, 911, 785, 751, 
531, 464, 428 cm-1 
Arvatavasti hemitselluloos: 1729 cm-1 

Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 
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Joonis 80. Trükise nr 45 („Tartu Ülikooli ajalugu II 1798-1918“) paberi ATR-FT-IR 
spekter 

 

 
Joonis 81. Trükise nr 45 („Tartu Ülikooli ajalugu II 1798-1918“) SEM-EDS spekter 
paberi pealt 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3688, 3619, 1025, 1004, 911, 785, 
750, 531, 463, 427 cm-1 
Arvatavasti hemitselluloos: 1725 cm-1 

Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 
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Joonis 82. Trükise nr 45 („Tartu Ülikooli ajalugu II 1798-1918“) paberi SEM–i pildid 
(vasakpoolne 700 kordse suurendusega, parempoolne 1000 kordse suurendusega) 
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Joonis 83. Trükise nr 46 („Chemikalien und Rezepte 2. erweiterte Auflage“) paberi 
ATR-FT-IR spekter 

   

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3693, 3618, 1028, 999,  911, 750, 531, 
465, 428 cm-1 
Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 
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Joonis 84. Trükise nr 47 („Praktilisi töid anorgaanilises keemias. Mittemetallid“) paberi 
ATR-FT-IR spekter 

 
Joonis 85. Trükisee nr 47 („Praktilisi töid anorgaanilises keemias. Mittemetallid“) foto 
optilise stereomikroskoobiga 

  

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3687, 3615, 1029, 909, 747, 535, 466 cm-1 
Ligniin: 1597, 1509 cm-1 
Arvatavasti hemitselluloos: 1726 cm-1 

Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 
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Joonis 86. Trükise nr 48 („Praktilisi töid anorgaanilises keemias. Metallid“) paberi 
ATR-FT-IR spekter 

 

Joonis 87. Trükise nr 49 („Inglise-Eesti seletav sõnaraamat Password“) paberi ATR-FT-
IR spekter 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3688, 3619, 1029, 1002, 912, 787, 
747, 533, 465, 429 cm-1 
Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 

Karakteristlikud neeldumised 
CaCO3: 1430-1390, 871, 711, 300 cm-1 

Ülejäänud on tselluloosi neeldumised
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Joonis 88. Trükise nr 50 („Impressionism“) paberi ATR-FT-IR spekter 

 

 
Joonis 89. Trükise nr 50 ("Impressionism") fotod optilise stereomikroskoobiga 

Karakteristlikud neeldumised  
Kaoliin: 3692-3619, 1029, 1004, 912, 789, 753, 695, 
534, 467, 429 cm-1 

CaCO3: 2512, 1796, 1394, 871, 712, 268 cm-1 

Estri tüüpi aine: 2918, 2849, 1728 cm-1 
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Joonis 90. Trükise nr 50 ("Impressionism") SEM-EDS spekter paberi pealt 

 

 

 

Joonis 91. Trükise nr 50 ("Impressionism") paberi SEM–i pildid (vasakpoolne 90 
kordse suurendusega, parempoolne 400 kordse suurendusega) 
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Joonis 92. Trükise nr 51 („Fourier Transform Mass Spectrometry Principles and 
Applications“) paberi ATR-FT-IR spekter 

 

Joonis 93. Trükise nr 52 („50 klassikut MAALID Kunstiajaloo tähtsaimad maalid“) 
paberi ATR-FT-IR spekter 

Karakteristlikud neeldumised  
Kaoliin: 3693-3619, 1030, 1007, 913, 794, 754, 698, 
537, 468, 430 cm-1 

CaCO3: 2512, 1796, 1391, 871, 712, 272 cm-1 

Estri tüüpi aine: 2917, 2845, 1728 cm-1 

Spektris esinevad ainult CaCO3 neeldumised 
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Joonis 94. Trükise nr 53 („Thermo Scientific Nicolet iN10 MX FT-IR Microscope“) 
paberi ATR-FT-IR spekter 

 

 

Joonis 95. Trükise nr 53 („Thermo Scientific Nicolet iN10 MX FT-IR Microscope“) 
fotod ristlõikest optilise stereomikroskoobiga 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3692-3619, 1031, 1007, 913, 792, 754, 697, 
537, 468, 430 cm-1 

CaCO3: 2511, 1796, 1394, 871, 712, 274 cm-1 



112 
 

 

Joonis 96. Trükise nr 53 („Thermo Scientific Nicolet iN10 MX FT-IR Microscope“) 
SEM-EDS spekter paberi pealt 

 

 

 

Joonis 97. Trükise nr 53 („Thermo Scientific Nicolet iN10 MX FT-IR Microscope“) 
paberi SEM-i pildid (vasakpoolne 230 kordse suurendusega, parempoolne puhta 390 
kordse suurendusega) 
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Joonis 989. Trükise nr 54 („Raman, infrared and near-infrared chemical imaging“) 
ATR-FT-IR spektrid: ülemine raamatu keskel olevalt tugevalt valgelt paberilt, alumine 
tavaliselt leheküljelt  

 

Joonis 99. Trükise nr 55 („Infrared and Raman Spectroscopy in Forensic Science“) 
paberi ATR-FT-IR spekter  

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin: 3691-3619, 1030, 1006, 912, 788, 753, 
697, 535, 467, 430 cm-1 

CaCO3: 2507, 1795, 1393, 871, 712, 260 cm-1 

Karakteristlikud neeldumised 
CaCO3: 1430-1390, 873, 712, 299 cm-1 

Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 
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Joonis 100. Trükise nr 56 („Orgaanilised polümeerid“) paberi ATR-FT-IR spekter 

   

Karakteristlikud neeldumised 
CaCO3: 1430-1390, 871, 710, 303 cm-1 

Ülejäänud on  tselluloosi neeldumised 
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Joonis 101. Trükise nr 1 ("Piibli Raamat") ATR-FT-IR spekter punase tindi pealt 

 

 
Joonis 102. Trükise nr 1 ("Piibli Raamat") SEM-i pilt punase tindi pealt (76 kordne 
suurendus) 

HgS 
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Joonis 103. Trükise nr 1 ("Piibli Raamat") SEM-EDS spekter punase tindi pealt 
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Joonis 104. Trükise nr 10 ATR-FT-IR spektrid: ülemine tindi pealt ja alumine puhta 
paberi pealt 

 
Joonis 105. ATR-FT-IR spekter trükivärvi  pealt   

Spektris esinevad ainult 
tselluloosi neeldumised 

Spektris esinevad ainult 
tselluloosi neeldumised 

Karakteristlikud neeldumised 
Kaoliin 3689, 3618, 1026, 1004, 910, 531, 465, 427 cm-1 
Ligniin: 1507 cm-1 
Arvatavasti hemitselluloos: 1729 cm-1 

Preisi sinine: 2088 cm-1 
Ülejäänud on tselluloosi neeldumised 
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Joonis 106. ATR-FT-IR spektrid 21. sajandi trükiste trükivärvidelt 
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