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UDK 6?6.01? 

PABERI HAPPELISUSEST 

e ilumaa 

l. trld.ised põ�tted paberi vananemise kohta •

.lja jooksul muudab paber väliskeskkonna mõjul oma 
füüsikalis-keemilisi omadusi. Nende muutuste lõpp��le
mused sõltuvad esmajoones tselluloosi kiudude omadus
test, s.o. polümerisatsiooniastmes�, esialgsest happeli
susest ja puhtusest. 

Tselluloosi p o l ü m e r i e a t s i o o n i a s -
t e iseloomustab pa ri potentsiaalset iga. Uutel pa
beritel sõltub see aste lähtekiud.aine liigist ja tema 
saamise •etodist. Vananenud paberite polümerisatsiooni
astmele on aga teatud mõju avaldanud ka vananemise fak
torid (pH, puhtus, väliskeskkond). Paberitel, mis on 
ette �tud kestvaks siilitamiseks, peab tselluloosi lmslc
mine polümerisatsiooniaste olel!lB. 1000-1200 ja nad ei tohi 
sisaldada fraktsioone polüm.erisatsiooniastmega kuni 10 
/16/. Puuvilltselluloosid sisaldavad palju fraktsioone 
polümerisatsiooniastmega Üle 1200 ja ei sisalda fraktsi
oone polümerisatsiooniastmega kuni 10. Puidust sulfit
menetlusel saadud tselluloosid aga ei sisalda fraktsioone 
polümerisatsiooniastmega Üle 1200, kuid seevastu sisalda
vad kuni 5 % fraktsioone polümerisatsiooniastmega kuni 
10. Sulfaattselluloosid asuvad oma fraktsioonilise koos
tise poolest puuvilltselluloosi ja sulfittselluloosi va
hepeal.

Paberi h a pp e  l i s u  s avaldab suurt mõju 
polümerisatsiooniastmele, .vähendades tselluloosi potent
siaalset iga. Pikaealistel paberitel on optimaalne pH 
Vahemikus 6,5-7,5 /15, 16/. Kui happelisus on kõrgem 
(s.t. pH madalam 6,5), siis ta soodustab tselluloosi hÜd-
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rolüüsi, millega kaasneb ahelate katkemine ja poliimerisat
siooniastme vähenemine. Tselluloosi httdrolütls toimub jlrg
mise skeemi kohaselt /18/: 

-0-v-\1 JJC)lo---1C)L 1" v-\ro-
1'\._/ -,0 Otf - t4�n 

o ott ��l 
" � . 

l. Puittselluloosil on karboksüUl- ja karbontHllrfihmade
arv suurem kui puuvilltselluloosil. 2. Puittselluloosi hM
rolüüs toimub ka kiirem.ini kui puuvilltselluloosil. Seda 
nähtust seletatakse tselluloosi ahelas kindla j&jekorrata 
asuvate k a r b o k s  ü ü l - j a k a r b o n  tt tt l -
r ü h m  a d  e "induktiivse mi!Sjuga". 

-oB�J�,15
C:OOH H(J 

Side A-B vahel aktiveerub, s.t. muutub tundlikumaks 
hüdrolüüsi suhtes, side �O vahel aga stabiliseerub. 

Vananemisel toimub paberis :rtttlsiltal.1s-lceem111De, mik:
robioloogiline ja mehaaniline destruktsioon, mille ulatus 
oleneb s ä 1 l 1 t a m i s e j a e k s p l u a t a t -
s i  o o n  i t 1 n g 1 m u s t e s t /17/. Tselluloosi 
reageerimine �hu hapnikuga ja htidrolütis paberis sisalduva

niiskuse arvel viivad tema polUm.erisatsiooniastme vlhenemi

sele. Tekivad madalama molekulkaaluga karboksü61- (-OOOB) 
ja karbonüül- (-ot0 ) rUhmi sisaldavad tihendid. Xarbolc
süülrühmad omakorda, nagu eelnevalt märgitud, kataltitisivad 
1,4 glÜkosiidsete sidemete 16hustumist. Seejuures tekivad 
süsivesikud, mis võivad laguneda, moodustades happelise 
iseloomuga kÜllastamata produkte. Need võivad omakorda 
osa võtta glÜkosiidsidemete lõhkumisest·, kutsudes esile 
uute tselluloosi ahelate lagunemist /4, 6, 9/. 

Niiskuse vähenedes kõrgematel temperatuuridel toimub 
tselluloosikiu füüsikalise struktuuri muutumine, mis seis
neb osaliselt pöördumatus struktuurvee kaotuses ja elastse 
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tselluloosi geei.i lagunemises. �aegselt võib to.imud.8. mES

nede tselluloosi amorfsete osade kristallisatsioon. 

2, Paberi happelisust põhjustavatest tegurites�. 

Kuni XIX sajandi teise pooleni valmis paber vähem-in.
tensiivsemate protsesside tulemusena kui hiljem. Toormater-
jalina kasutati puuvillast ja linast kaltsu, puhastamiseks 
keedeti teda n5rgas leelise lahuses, liimiatati tärklise. 
v6i !elatiiniga. Paberit valgendati looduslikes tingimustes 
päikese kiirte toimel. Nii valmis neutraalne paber. 

Kaasaegsete paberite happelisus on tingitud puittsellu
l�osi, kampoolliimistuse ja tugevate oksüdeerijate (valgen
damiseks) kasutamisest. 

Sulfittselluloosi toodetakse puidust, keetes puidumassi 
lahuses, mis sisaldab 3-6 % v a b a so2 ja ligikaudu
2 � seotud so2 kaltsium-, magneesium-, naatrium- wi ammoo
niumvesiniksulfitina. Keedulahuste pH on 1,5 kuni 2,5 (hap
peline me.n.etlus) /12/. Seepärast on sulfittselluloosist 
valmistatud paberid happelised. 

Puhastamata puittselluloosi happeline iseloo� on tingi
tud ka sellistest l 1 s a n d 1 t e s t nagu ligniin ja 
polÜglukuroonhape /18/, 

-i>
� �

- teellUloos

t-'t-/Lo�tt 
ctt

1
ow M off 

��
H

OJ�r---� �--i'" _ polüglukuroonhape 

M GOOH H 0k 

Arvatakse, et ka taimes wib tselluloos teatud astmeni 
okstideeruda polüglukuroonhappeks. Küsimus, k�s ka puhtas, 
looduslikus tselluloosis on karbo�sütilriibmi, ei ole ··veel lõp
likult selge, sest tselluloosi on 'raske puhastada, n�i et ta 
-si oksüdeeru. Käesoleval ajal kaldub enamik uurijaid arvama, 

- J -
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et puhas, looduslik tselluloos ei �-;alda karboksüülrühmi 
ja et neid sisaldavad madalrun.olekulaarsed polüsahhariidid 
(hemitselluloosid). Karboksüülrühmad aga, nagu �espool 
mainitud, mängivad tähtsat osa tselluloosi hüdro üütilises 
lagunemise s. 

Paberimassi liimistamisel on tänapäeval peamiseks ai
neks k a m p o l. /5, 7, 10, 21/ Rahuldav liimistus 
saadakse ainult eel juhul, mi kampol või temast moodustu
vad seebid reageerivad il2(so4)3-ga happ 11ses keskkonnas.
Selleks lisatakse paberi.massile il2(so

4
)3 suures liias,

sageli isegi koguses, mis Ületab kahekordeelt vajaliku. 
Seet8ttu on sellisel viisil liimistatud paber happeline 
(pR..4+4,5). Paberisse jäi!v AliS0,�).3 hüdrolüüsu"b kergesti,
eraldades täiendavalt vaba hapet. 

Tööstuses valgendatakse paberiniassi tugevate c,' .. sUdee
rijete abil, mistõttu tekivad ja jäävad paberist täiesti

välja pesemat happelised o k s  ü d a t s i  o on i 
p r  o d u k , i �• 

Täiteain.ete (kriidi ja kaoliini) sissevii.Iieega paberi 
happelisus oluliselt alaneb (pH tõuseb) /5, ?/. 

Lisaks 1-:Õigila eespool toodud võimalustele kasvab pa
·0eri happelisus ka v a n a n e m i s e 1c ä 1 g u s •
Toimub tselluloosi ja teiste paberi komponentide oksüdeeru
mine, mistõttu happelisus tõuseb. Kampolliimistusega pa
beritel t8useb ta, nagu eespool märgitud, 82(60

4
)3 hüdro

lüüsil eralduva vaba happe arvel. Happelisus suureneb veel 
so2 ja co2 adsorptsioolrl. ning mikroorganismide tegevuse
tagajärjel. 

Paberi happelisus võib tõusta ka rest ureerimise käi
gus, kui kasutada Al2(so

4
)3 sisaldavat liimi või dubleeri

da happelisele paberile. 

3. Paberi happelisuse mõõtmisest. •

Restaureerimise praktikas määratakse e2ttiivset happe
lisust (vesinikioonide kontsentratsiooni paberi vesileoti
ses)• Nõukogu.de Liidus kehtiva r0C'r 8540-57 järgi ekst-
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raheeritakse vesini.1d.oonid 2 g paberist 100 Ill· süsihappe
gaasist vabastatud destilleeritud veega nõrgal keetmisel 
pfistjahutiga l tunni jooksul. Viimasel ajal eelistavad 
paberi konserveeri.tlise valdkonnas töötavad uurijad ldilma 
ekstraheerimist. .J. Barrow /1/ on oma töös näidanud, 
et enamilcu. paberite puhul piisab ühetunnisest leotami
sest toatemperatuur 1, et s ad.a tlSepirased ja reprodut- ·· 
seeritavad tulemused. Ainult väga tugeva liimistusega 
pabereid ja paksu pappi soovitab ta leotada ö päeva jook
sul. Paljud uurijad on tulnud järeldusele, et p.R väärtu
sed, mis on saaaud külma ekstraheerimise meetodil, ise
loomustavad täpsemalt paberi vastupidavust vananemisele • 

• Illukowicz /3/ sai liimistatud kirjapaberi pH kuumal 
1J1Cetodil mitme kümnendiku verra madalama kui külmal mee
todil. Ta _seletab seda fakti A1

2
(so

4
)

.3 
täiendava hüdro

lüüsiga kuumutamisel. 
Ulalpool kirjeldatud meetodid ei ole alati kasutata

vad raamatute, gravüüride jt. paberite pH määramiseks. 
On välja töötatud uus pH mõõtmise meetod - lamedapõhjalise 
klaaselektrood.iga-, mis -roimaldab määrata happelisust pa
berit lc5hk:wilata. Seda meetodit (nn. kontaletmeetod) on 
1959.a. esmakordselt Üksikasjalikult kirjeldanud inglased 
F.L. Hudson ja W.D. Milner /2/.

Mõõtmiseks asetatakse paber destilleeritud veega 
niisutatud käsnale. Paberi pilmale tilgutatakse 0,7 m1 
destilleeritud vett, millesse asetatakse lamedapõhjaline 
klaaselektrood diameetriga 13 D1I!I. ja küllastatud kalomel
elektrood. 1-2 min. jooksu.l saavutatakse püsiv pH, mis 
on väga lähedane kÜ.lmal ekstraheerimisel, vastavalt TAPPI 
T435 m-52 standardile saadud väärtusele.x 

w. Illi.kowicz /3/, kes kasutas mõõtmisteks analoogi-
list elektroodi, märg10, et kontaktmeetodil andsid pea
aegu kõik paberid veidi madalamad pH-d kui kÜlmal meeto
dil. Kasutades ekstraheerimiseks erinevate pH-ga destil-

X Selle standardi järgi leotatakse toatemperatuuril 
l g paberit Ühe tunni jooksul 70 m1 destilleeritud
vees.
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leeritu.d vett, täheldas ta seejuures . .,,aberi puhveromadusi 
ja tegi järelduse, et leotamiseks tuleb kasutada vett, mil
le pH on? lähedal. Tänu paberi puhveromadustele avaldab 
väliskeskkond (Õhu C0

2
) ja ve� hulgad ouhteliselt vähe 

mõju paberi vesil3otise pn-le, mis on eriti tähtis püsi
vate ja tõepäraste väärtuste saamiseks mõõtmisel väikeses

vesileotiae hulgas ahu süsihappegaasi manulusel. 
G.P„ Iepnev, N.G. Gerassimova, P.H. Itk.ina /13/ ko

hs.ndasid kirjeldatu_g. elektrokeemilise meetodj_ paberi pH 
mõõtmiseks :pH-meetriga Jlti� -01. t1mberehitatud klaas
elektrood kujutab endast 150 mm pikka, 6 mm läbimõõd.uga 
klaastoru, mlle alumine ots on valmistaiiud elek.trood
klaasist. Tc,ru on täidetud O,ln HCI-ga, millease OD ase
tatud hõbadast kontakttraat. KüllQstatud kalomelelek:t.roo-

5 

6 

? 

1- polüetül.�enist abi�lektroodt
'toru 

2- KCl küllastatud lahus
3- klaaskiud

:..i- klaaskorpus 
� kontaktelektrood 
6- paraf11:i
7.: 0 ·J 11 HCl 
8-:,_ elektroodklaas KCT 
9- pab6ri vesileotise tilk

10- uuritav paber

10 

Joon. 1. Oaberehitatud elektroodi slce• 
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di (abielektroodi) elektrolüütsild on pikendatud kitsa (li
bi.D5c5t l mm) :poliletülee:akapillaariga. Kapillaari ots puu
tub 1tlaaselektro_odi juhti-va osa k:Ülge, nende vahel püsib 
maaaetava lahuse tille(�. joon. l). Tilga pH fikseeri
t6kse pH-meetriga. :x Mõõ.tmiseks kontaktme�todil kantakse 
paberile 2 ti� destilleeritud vet-t ( 0,1 ml) ning ase
tatekse pabe'.!' vaetu elektroode„ Juba 2 minuti järel saa
vutatakse püsiv pH väärtus o Sellel meetodil· on raske mää
rata nende paberite pH-d, mis lte_;-gesti imavad vett (fil
terpaber, p1ltaki.uline paber). 

lla�tmistel kontaktmeetodil peab arvestama, et tege
mist on nähtustega tahke (paberi) _ ja ved.ela ( lahus) !ae.si
piirpimlal. On teada, et tselluloos on katioonvahetaja 
omadustega /14, 19, 20/, kusjuures vahetusfunktsionaal
rttbmade hulk slSltub tema puhtusest. \üda puhtam on -t;;sel
luloos, seda vähem sisaldab ta destruktsiooni produkte, 
seda vlilcsem on tema adsorptsioonvahetuse võime. 

KonT-aktmeetodil mõõtmise käigus difundeerub 2 min. 
jooksul abielektrood.ist ve3ileotisse KCl, mis muudab_ leo
tise O,l n KCl lahuseks. Sellises leiliuses vahetatakse 
karboksütll.rtthmade vesinikioonid välja K-ioonide poolt, 
mist�ttu leotis muutab happel1s�maks. 

Kont�todil aw�detavat vesinikioonide [ H+ J hul
ka võime seega jagada: l) kÜlmalt pabe!'ist ekstraheerita
vaks--(aktiivne llappelisus), 2) paberi� sisaldavatest kar

boksüülrüllmadest ja teistest vahetusvc5imelistest funk:tsio
naalrühma.dest X•ioonide noolt· väljavahetatud vesinikiooni
deks. 

G.P. ütpnevi, N�G• Gerassimova ja P,H. Itkina /13/ 
katsetest selgu.s, · et puuvilla- ja kaltsupaberite pH oluli

se�t ei erinenud (keskmiselt O,l pH ÜhikU võrra) k:Ülmal 

J.na.loogiliselt on ka� Teaduslikus Raamätukogus 
kohandatud pH-meeter JlllY �01 pH maatmisteks vahetult 
paberil. 
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meetodil (1 g p ber1t leotati 2 t 50 m1 destilleeritud vee
ga lahtisea kolvis) saadud väärtustest. Sulfaattselluloo
sist paberid hapustasid leotist märgatavamalt (keskmiselt 
0,4 pH_ ühiku võrra). Sulfittselluloosist paberid aga vähen
dasid pH keskmiselt 0,7 pH ühiku võrra. 

Seega võimaldab kontaktmeetod oos külma ekstraheeri
mise meetodiga hinnata mitte ain lt paberi aktiivset happe
lisust, vaid ka tselluloosi oksü.datsio ni astet. 
4. Paberi bappelisuse vähendamisest.

Vana (vananenud) paber, erinevalt uuest, sisaldab suu
re hulga happelisi tselluloosi destru1..�siooni produkt, mis 
omakord.a. on·�anane�e katalüsaatoreiks. ljud nendest 
produktid �t f.)Jl kergesti lBhustuvad ja veeg väljapestavad, 
seejuures aeglustub vanan ine katalüsaatorite väheneli.ise 
tõttu. Seega pärast pesemist vana p beri vastupidavus va
nanemisele suureneb. /9/ 

Sama näitavad ka pH mõõtmised. Pärast veega töötle
mist on paber vähem happeline. Eriti tähtis on pH suure
nemine happelistel paberitel. 

Peale selle taastuvad vana paber1 töötlemisel veega 
osaliselt tael uloos1 geeli elastsed sidemed. 

Uute paberi te pesemisel veeg nõrgenevad t elluloosi 
Ill6kromol kulide vahelised sidemed, ligunevad välja väike
sed kiudude osad, paber muutub kohevaks. Need protsessid 
ei ole täiesti pöördavad ning hilisemal kuivamisel ja 
pressimisel paberi vastupidavus ei taastu. 

Kiudude kohenemine, m1e vähendab uue paberivastupi
davust, leiab aset ka vanade paberite puhul, kuid selle

korvab tunduvalt katalüsaatorite eemaldamisest tingitud 
vastupidavuse suurenemine. 

Happelist paberit on võimalik neutraliseerida kalt
sium.t ja magneesiumi karbonaatide lahustega. Selle mee
todi autoriks on W.J. Barrow. Sellist töötlust rakenda
takse 1939.aastast, ta on kasutamisel mugav ja annab häid 
tulemusi /8, 11, 21/. 

Eristatakse kahesugust menetlust. Esimese järgi ase
tatakse paber 20 minutiks 0,15 % Ca(OH)2 lahusesse ja 20
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minutiks 0,15% Ca(Hoo3)2 lahusesse ning seejärel kuivata
taks . Teise menetlus �ärgi asetatakse paber lahusesse, 
mis sisaldab Ca(R003)2 ja Mg(H003)2•

eaoo3 3a MgOO; ab.ustuvad v·as v· a e t Os(:e:co3)2
ja llg(H00

3
)

2 
on ag ebastabiilsed. . .1 aga võ�ta :a ta

valt W.J. Barro I reta ptile 1,5 g CaOO
;S 

ja 15 g Me;003 ühe
liitri destill eritud vee kohta ja juhtida 2 tunni jooksul 
läbi süsinappegaasi, siis ligik•udu pool !!g ja 1/10 ea 
sooladest l&heb lahusesse 

Oa003 + 002 + �O � C&(H�)2
llg00

3 
+ 002 + 820 -+ Rg(HC03)2

Paberi immutamisel sellise lahusega toimub ioonvahe
tus soolade ka ioonide ja karbok:süülrühmade vesinikkude 
vab.els 

Anal.oogi 1 lt to b real�tsioon Mg-soolaga, 
Sama egselt ioonvahetueega settivad paberile ka soo,,. 

lad, mis hilisemal ku1v8lll.1sel lähevad uuesti üle lahustu
matuss olekusse: 

Oa(H003)2-= oaoo3 + �O + 002
Seega neutraliseeruvad paberis kõik happelised pro

dUktid. Paberile eadenenud caoo3 ja Mgoo3 etendavad aga
puhvri osa ja väldivad happeliste produktide kogunemist 
paberis paljude aastate jooksul. Mõnede uurijate arvates 
võib (R(X)())2Ca ja (RCOO)� tüüpi soolade talt� paberis
tunduvalt tugevdada lagunenud paberit ja takistada tema 
edaspidist �oltumist. 

W.J. Barrow• uuri.mused nättavaa, et sel viisil töö
deldud paberite iga kasvab mitmekordseks. 

M.G. Blank ja J.P. Hjukh /20/ on kindlaks teinud, et
liimistuseta ja täidisteta paberid omandavad küllaldase 
vastupidavuse vananemisele pärast kahetunnist töõtlemist 
Barrow'teise menetluse järgi. Aeglase imendumise ja suure-
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ma hulga happeliste destruktsiooniproduktide sisalduse tat

tu on liim.istatud paberit tarvis töödelda karbonaatide la

huses kani 20 1iu.nd1. Pärast töötlemist on happeliste pa

berite pH lähedane neutraal.setele väärtustele. 
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UDK 676.017 

ACIDI'!Y IR PAPER 

M • .Uumaa 

In the article the author-acquainte us with the g� 

eral principlea ot ageing of paper, factors causilig �cici

ity 1n it, aeasuring ac1d1ty and uthods ot neutralising 
tb.e aame. 

YllK 676.0I? 

0 KMC]OTHOCnt EYMAI'R 

M. A.nyMaa ·

B CT8Tb8 paCCM8TPHB8DTCH oõmHe B<mPOCH CTapBIDIH 

õyMal'M. Em1ee nonpoõno oc�emaR>TCH IIPHllMJIH, BH31i1Ba1>11tHe 

KHcnoTHOCTD ÕyMal'H H B03MOEHOCTH ee YM0Hbfil8HHH. 

Oirnc�B88TCH MeTOÄ H3MepeHHH KHCnOTHOCTH õyMaru. 
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UDK 025.85 

E7rt1IEENOXSIID RAAMATUTE MASSILISE 
DESINFITSEERIMISE VAHENDIN.1 

Elli Kool 

Sageli p!5hjustavad hallitusseened ja putukad raamatu
kogudes ja arhiivides suuri kahjustusi. Nendega peab oska
ma võidelda. 

Käesoleval ajal tuntakse suurt hulka kemikaale ning 
füüsikalisi võtteid võitluseks raamatuid kahjustavate orga

nismide vastu. Mitmete ainete ja meetodite hulgas valikut 
tehes on oluline võtta kasutusele see, mis maksimaalselt 
surmab kahjustajad, kuid toob raamatu koostismaterjalidele 
keige vähem kahju. Et mitmed �üüsikalised meetodid kutsu-
vad esile tselluloosi ja naha kahjustusi, siis kasutatakse 
tänapäeval peaaegu erandita gaasilisi fungitsiide. Et me 
desin:fitseerimisel kultuuriväärtusi konserveeri.me, peavad 
kasutatavad keemilised ained vastama järgmistele nõuetele: 
nende mürgisus inimesele peab olema minimaalne, et mitte 
ohustada raamatuid või dokumente kasutavate inimeste tervist, 
nad peavad olema värvusetud ega tohi jätta jälgi paberile ja • . 

nende lahused ei tohi olla kergesti süttivad. 
Raamatute töötlemiseks valitakse aine vastavalt nakku

se iseloomule ja staadiumile. Kui kahjustajad on nii halli
tusseened kui ka putukad, siis tuleb valida aine, mis steri
liseerib materjale täielikult, või kui paber on väga tuge
vasti nakatunud (mütseel rikkalik ja kohev, eoste moodustu
mine hoogne), tuleb töötlemiseks valida aktiivne aine, mis 
tungib sügavale materjalisse, kuid samal ajal on kerges�i 
lenduv, näitek�formaliin, tümool ja etüleenoksiidi segu. 
(Nimetatud ained ei takista peatse� uut hallitamist.) 

Vastupidi - kui kahjustusteta dokumendid asuvad tingi
mustes, mis sobivad hallitusseente arenguks (soe ja niiske 
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hoidla), tuleb kasutada fungitsiide, mis pole ette nähtud 
spooride hävitamiseks, kÜll aga nende arengu pidurd8.!Di.seks 
vcSi takistamiseks ja on pikaajalise toimega. Etüleenok
siid - c�

4
o on harilikes tingimustes värvusetu, aromaatne 

(eetri lõhn), Õhust umbes 1,7 korda raskem, elusorganismi
dele mürgine gaas.. (Keemistempera·ruur on +10, 7° C). Ta 
lahustub piiramatult vees3 alkoholides, eetrites ja taim
setes c51ides. Doos 8 g/m surmab rotid ja hiired l-tunni
se toime järel. Tema toksilisus inimesele on sissehingami
sel wrdne ammoniaagi toksilisusega (inhalatsioon 10-12 
tunni jooksul kontsentratsioonis 0,05 g/m3 kutsub esile 
haigu_sliku seisundi). Ta ärritab nahka, kutsudes e sile mä
dakoldeid._ /16/ 

Steriliaeerimisvahendina võeti etüleenoksiid kasutu
sele palju hiljem kui formaliin. Tema insektitsiidsed oma-

, dused avastati 1928.a. ameerika teadlaste E. Bucki, P. Cot
toni ja D. Ellingtoni ning saksa uurijate L. Garsneri ja 
A. Hase poolt. /5/ Sellest ajast on eti'ileenoksiid kasutu
sel tugevatoimelise insektitsiidina. Fumigandina taime
kaiteetöödel ja toiduainete töötlemisel on etüleenoksiid
tänapäeval väga populaarne kaigis maades.

1934.a. märgiti ära tema antibakteriaalsed omadused 
ja hiljem tehti kindlaks ka seentevastane toime. 

EtÜleenoksiid m.<5juetab aktiivselt baktereid, hallitus
seen1 ja viirusi ning teda kasutatakse edukalt hulk aas
taid ka raamatute ja dokumentide desinfitseerimisel. /1, 2, 
6, 7, 11/ 

Puhtal kujul saab etüleenoksiidi kasutada ainult õige 
väikestes kambrites, kust enne gaasi sissejuhtimist on Õhk 
välja pumbatud /16/. Selline töötlemine eeldab väga suurt 
ettevaatlikkust, sest etüleenoksiid on tuleohtlik ja annab 
Õhug� kergesti plahvatava segu, mis võib süttida sigare
tist või igast muust sädemekesest, /3/ 

Et äre hoida plahvatust või süttimist, samuti et suu
relldada etüleenoksiidi aktiivsust absorbeerumisel materja
lidesse• ni.ng neeldu.mistbivitat&vate organismide poolt, ha-
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kati teda kasutama keslmises vaakuumis koos sitsihappegaasi

ga (etül�enoksiid.i ja süsihappegaasi segu vahekorras 1:7,5 
ja suurema co

2
-sisaldusega ei ole süttiv). /13/ 

Praegusel ajal peetakse väikese hulga co2 lisamist
tähtsaks ainult keetva fflsioloogilise efekti saavutamisel. 
Küüdisaegne Üha täiustuv vaakuumitehnika annab võimaluse 
likvideerida süttimis- ja plahvatusoht. /5/ 

Kõige tavalisem on etüleenoksiidi kasutamine vaakuum-
kambris (8hu h�rendus ?00-750 mm/Hg) segus süsihappegaasiga 
vahekorras 10 % etüleanoltsiid.i ja 90 % co2 • /4, 5, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 16/ 

Segusid tuntakse väga paljude nimetuste all. 
l. Karbok�iid - etiileenok:siidi ja co2 �hu all veeldatud
segu. See on väga stabii�e ja �ib seista määramata aja,
kaotamata desinf1.tseerivaid omadusi .• /13/

2. Etoks. 3. T-gaas. 4. Cartex. 5. Cartox. 6. Jrion.

Wib kasutada ka etüleenoksiidi segu freoniga, kuid 
sellisel juh�l on ta .kahjulik -5nedele plastmassidele. 
/15, 16i 

tJS.l-Rahvuslikus Arhiivis kasuta�akse raamatute ja do
kumentide puhastamiseks arvates 193?. aastast vaakuumkamb
rit, kuhu viiakse sisse gaas Carte:x, mis kujutab endast se
gu (10 kaaluprotsenti etüleenoksiidi ja 90 kaaluprotsenti 
C02). /8, ·12/

Prantsusmaal (Rahvuslikus Arhiivis ja Pariisi Rahvus
raamatuk,oguB) desinfitseeritakse raamatuid autoklaavis, kus 
.õhurõhk· on võrdDe lo-60 mm/Hg, gaasi seguga 50 %-st etüleen
_Jksiidist ja 50 %-st 5hust juba hulk aastaid (arvates 
1948.a.). /4, 5, 6/ 

Poolas (Riiklikus Arhi� vis ja Uleriiklikus restaureeri

. miskeskuses) kasutatakse 3,5 m3 vaalruumkam.b1.·is ahurohul 10-
60 mm/Hg gaasisegu Cartox'{Co2 + etüleenoksiid, vahekorras
9:1) raamatute ja dokumentide desinfitseerimiseks arvates 

�. ·-1952. aastast. /1, 2, ? , 9, 10, 11/ 
Itaalias on pärast Firenze 1965. aasta uputust tööle 
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rakendatud suured ( 3-6 m3) kambrid �lli tanud raamutute de
sinfitseerimiseks, seejuures toimeaine.its on etüleenoksiidi 
ja co2 segu.

Ka Briti Muuseum ja Rahvusvaheline Restaureerimiskes
kus Roomas soovitavad kasutada etüleenokaiidi segus co2...;ga·
Taaka:umJcambris. X XX 

Nõukogude Liidus,Arhiivide Peavalitsuse Restaureerimis
laboratooriumis rakendati mened aastad tagasi tööle Poola 
Bestaureerimiskeskuse eeskujul looduc;l vaakuumkamber desin
fektsiooni ja desinsektsiooni libivi.imiseks etüleenoksiidi
ja C02 abil. Meditsiinitehnika Konstrueerimise_Keskbüroo
on loonud katselise vaakuumiga gaasikambri, mis vi5imaldab 
deain:ritseerimisvahendina kasutada gaaside segu: 1,5 kaalu
osa a&tmllbroaiidi - CH3Br ja l kaaluosa etüleenoksiidi.
Seda segu nillletatakse cm. Ta m8jub sursavalt nii hallitus
seentele kui ka putukatele. R8hu vähendamine on deskambria 
ette nihtud 710 mm/Hg. Desnzbri tõiS kontrollimine oli 
kliiniliste katsete staadiumis. Arvates 1972. aastast juu
rutatakse kamber tootmisse katsepartiina eespool nimetatud 
büro� katsetehasea:•• 

Etill.eenoksiidiga desinfitseerimise kambrid peavad ole
ma vastupidayad rlShu :madaldamisele. Seepärast valmistatak
� suuremad k8lllbrid kuplikujulised wi silindrilised kume
rate· otstega. 'Kapi.kujulised kambrid peavad aga olema üsna 
väikesed (metüÜlbrom.iidi ja etüleenoksiidi kambri mahuks on

mõeldud 250 dm3). 
Et etüleenoksiid on suhteliselt uus desinfitseerimis

vahend, siis on rida uurijaid tema suhtes skeptilised. Nii 
on arvatud, et hoolimata vaakuumi etüleenoksiidi adsorbtsi-

X Briti Muuseumi kiri TRU Teaduslikule Raamatukogule 
20.III 1968.

XX Kultuuri.mälestiste Konserveerimise ja Restaureerimi-
se Rahvusvaheline Uurimiske�kus TRU Teaduslikule Ra8Dl8.
tukogule 12.III 1968.••• 

lleditsiinitehnika Konstrueerimise Keskbüroo kiri 
TRO Teaduslikule Raamatukogule 20.VII 1971. 
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ooni 3uurendavast toimest jäävad seente eosed surmamata. Ei 
tohi aga unustada, et olulise tähtsusega on gaasi kontsent
ratsioon, temaga majustamise aeg, temperatuur desinfitseeri
mise ajal ja töödeldava materjali tihedus /4/. Seda kõike 
arvestades võib etüleenoksiid.iga desinfitseerida raamatuid 
või materjale pakkidena või puitkastides ja lÜhikese aja 
jooksul. 

Uldiselt kasutatakse doosi mitte alla 150 g/m3 tempe
ratuuril +20-22° C (selles temperatuuris on etÜleenoksiid
maksj_maalselt efektiivne) ja liikuvat Õhku ekspositsiooni
ajaga mitte alla 3 tunni. 

USA Rahvuslikus Arhiivis peetakse piisavaks toimeajaks 
3 tundi. /8/ 

Prantsusmaal kasutas F. Flieder etüleenoksiidi seguga 
desin:fitsee:r·imisel doosi 160 g/m3 temperatuuril +20° C 6 
tunni jooksul väga heade tulemustega niisketele materjali
dele. /5/ 

Töötlemisel kuivas keskkonnas saavutati hiilgavaid tu
lemusi doosiga 333 g/m3 12 tunni kestel ja doosiga 500g/m3 

6 tunni kestel (temperatuur +20° C). /4, 5, 6/
F. Flieder teostas hallitusseente kasvu kontrolli 29

raamatule väga kahjuliku seeneliigi osas. Katsete järeldu
sena soovitatakse etüleenoksiidi abil märgi ja kuivi raama
tuid desinfitseerida eraldi, kuid märgi dokumente suuremate 
doosidega. /5/ 

Poola Riiklikus Arhiivis töödeldakse pakkiseotud mater
jale 4 tunni jooksul doosiga, mis varieeritakse vastavalt 
materjalidele, mitte aga alla 150 g/m3 • 

Vaakuum on väga tähtis ka desinfitseerimise kiiruse 
seisu.kohalt, ta kiirendab protsessi mõnede materjalide.tööt
lemisel. Samuti mõjub kiirendavalt suurem doos. /13/ 

Materjalide desinfitseerimisel_etüleenoksiidi seguga on 
kasulik gaasi rõhk kambris jätta peale toimiva segu sisse
laskmist veidi madalamaks välisrõhust, et ei tekiks vähimat
ki segu difusiooni ümbritsevasse õhku. Peale desinfektsioo
ni lõpetamist on soovitatav gaasikamber 2 korda lani puhuda, 
et eemaldada toimiv segu ja asendada see õhuga. 
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On uuritud etüleenoksiidi m8ju kolmesugustele paberi
tele: a) 100 % kaltsumassi, b) 50 % kaltsu.massi+ 50 % 
keemilist �sellu.loosi ja e) 100 % keemilist tselluloosi. 
Katsed näitasid, et etüleenoksiid muudab paberi füüsikali
si omadusi (paindetugevust, rebimis- ja tõmbekindlust ning 
venitatavust) väga vähe j� keemilist stabiilsust �ing op
tilisi näitajaid ei muuda Üldse (pH pisut tõuseb). Paberi 
vastupidavuse huvides tuleb desinfitseerimisel eelistada 
väiksemaid doose (�uremate dooside korral olid eriti kee
milisest tselluloosist paberite kahjustused suuremad), 
kuigi toimeaeg on siis pisut pikem. /5/ J. Tessleri kat
setest ilmneb, e·t etüleenoksiid purustab m8n.ingaid plast
masse. /15/ Seepärast tuleb olla ettevaatlik ja t�ha eel
nevalt katseid, eriti uute sünteetiliste materjalidega. 
/4/ 

Kokkuvõttes võib öelda, et etüleenoksiidi näol on ole
mas juba laialt (eriti Frantsusmaal ja Poolas) levinud kii
retoimeline, hästi difundeeruv, heade fungitsiidsete ja in
sektitsiidsete omadustega kergesti lenduv desin:fitseerimis
Vahend. Kasutada saab teda peamiselt �äh.endatud rõhul 
(ruumide desinfitseerimiseks ja atmosfääri tingimustes kar
boksiidina), kindlas vahekorras toimet parandavate ja plah
vatust takistavate lisanditega (co

2
, Õhk jne.). Kõige so

bivam on teda kasutada siis, kui raamatute või dokumentide
hoiu.ruumides on välistatud edaspidi hallitamise võimalus� 
/17/ 
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UDK 025.85 

:E.1rHYLENE OXIDE (C2H40) AS A MASS

DISINFECTANT FOR BOOKS 

E. Kool

In the a.rticle the author describes a chemical which 
e:xtensively combats book-damaging organisme and whicb is 
less dangerous to the materials_of the books - Ethylene 
Oxide, and the experiences of saveral international re
storation centres on its use. 

YJU{ 025.85 

OKVICI:, 3'l'VIJIEHA 

l{AK CPEnCTBO l-AACCOBO� ZIE3L1H<f>EK1..{VIVI iCHI/lr 

8. Koon

B CT8Tbe ODHCHBaCTCH onHH 03 X0MMK8TOB - OKMCD 

3THneHa,.KOTOP�M B HB3H2q0TennHOM Mepe ITOBpex�aeT co

CT8BHO� M8Tep0an KHHr H rrpHMBHHeTCH Ji]!H M8CCOBO� 6opD6U 

C opraHH3M8MH - Bp911,MT8füIMH KHHr. Ilp}
!

BOZl;HTCH naHHh!e 0 

npHMeHeHHH 3THneHOKCHna B OTeqecTBBHHbTX H 38r_:]_8HHq}lhl)( 

pecTaBp8WJOHH�X �eHTpax. 
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UDK 025.85 

0-0KSUDIFENUULI KASUTAMISEST PABERI JA

NAHA DESINFITSEERIMISEL 

Maie Alumaa 

Mitmetes välismaa juhtivates �estaureerim.iskeskustes 
(Firenzes, Roo)l1as jm.) on fungitsiidina laialdast kasuta
mist leidnud o-oksÜdH'enüül. x Ta hävitab mitmesuguseid 
raamatu koostismaterjale (paberit, nahka, liimi) kahjus
tavaid hallitusseeni. o-oksüdifenüüli mõju on uuritud 
... � 

Jargrlistel seentel:Aspergillus flavus, Aspergillus niger, 
Aspergillus ·terrius��ans��-
� � ,..._,..__,..__ �..._,...__x__.. 
�,��jt. /8, 14, 17/. On kindlaks
tehtud, et ta mitte ainult takistab nende kasvu, vaid ka 
tapab eoseid. Ta on tuntud ka hea bakteritsiidi ja in
sektitsiidina. 

o-oksüdifenüül ei avalda kahjus·tavat mõju ei desin
fitseeritava materjali omadustele ega ole kasutatavates 
kontsentratsioonides toksiline inimesele, mis võimaldab 
teda laialdaselt rakendada. 

Kontrollides tema mõju paberi mehaanilistele omadus
tele, selgus, et isegi pärast desinfitseeritud paberi 
kunstlikku vanandamist ei mµutunud selline tundlik näita
ja nagu murdumistugevus (s.o. kaksikmurrete ar�) /17/. 
Paberi desinfitseerimisel tuleb silmas pidada, et ka•3uta-

X ow 

•... o-oksüdifenüül ©-@ , mida tuntakse ka o-fe-
nuulfenoolina või o-hüdroksüdifenüülina, on valge kris
t�lne aine sulamistäpiga 56-570 e. Tehniline P.rodukt on 
varvusel.t raosa1 �i helekollane. o;_oksüdifemiül keeb
normaalrõhul 2·15 e juures (rõhul .15 mmHg 152-154° C), 
lahustub etüülalkoholis, metüülalkoholis, etüüleetris, 
petrooleetris, süsiniktetrakloriidis, benseenis, atse
toonis, etüleenglükoolis, diklooretaanis, ligroiinis 
/l,5,15

1
17,18,19,21/ ja raskelt vees (0,07% 25° C ja 

1% 80° � juures). a-oksüdifenüüli sünteesitakse diasoo-
niumÜhendist või o�kloordifenüülist. 
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tav o-okSÜdifenüül oleks piisavalt puhas. Tehniliste pro
duktide kasutamisel aga võib paber muutuda pruunikaks. 

Ka o-oksüdifenüüli naatriumsoola on vcSimalik kasuta
da desinfitseerimiseks, kuid ta võib paberile pikaajali
sel säilitamisel anda raskesti k3rvaldatava roosaka too
ni.x 

Inimese organismile on o-oksüdifenüÜl vc5rdlemisi kah
jutu. Näiteks ei ärrita 5 % lahus seesamcSlis või O,l % 
vesilahus mingil määral inimese nahka. V-äikestes kont
sentratsioonides kasutatakse teda isegi toiduainete de
sinfitseerimiseks. On tehtud ka rida katseid loomadega. 
o-oksüdifenüü11 lisand 0,5g/lkg toidus ei kutsunud Ühe 
aasta kestel esile koera ha4gestumist ega esinenud. orga
nismi kudede histoloogilisi muutusi. 0,2 % o-okSÜdife
nüüli süstemaatiline manustamine toidule 2 aasta jooksul 
ei põhjustanud roti haige atumist, 2 % toimeaine lisamine 
aga tingis juba 'Viü:-kese maha.jäämuse kasvus /7, 15/. 

Paberit saab o-oksüdifenüÜliga desinfitseerida mit
mel viisil. Firenzes töödeldi 1965. aasta uputuse taga
järjel hallitanud lehti massiliselt o-oksüdifenÜÜli kÜl
lastatud vesilahusega ning seejärel kuivatati tilterpa
beritega.::a: XJCC 

Briti muuseumi teadusliku uurimise laboratoorilllli 
juhataja A.E. Werner soovitab kasutada l% o-oksüdife
nüüli alkoholi lahust ja töödelda paberit selles lahuses 
niisutatud vatitampooniga.::cc:xx 

x Kiri Kultuurimälestiste Konserveerimise ja Res-

XX 

taureerimise Rahvusvaheliselt Uurimi�skuselt Roous 
TRU Teaduslikule Raam.atukogule 12.III 1968. 

Kiri Briti Muuseumilt TRtJ ·.Teaduslikule Raamatuko
gule 20.III 1968. 

:xxx Kiri Kultuurimälestiste Konserveerimise ja Restau-
reerimise Rahvusvaheliselt Uurimislceslcuselt Roomas TRU 
Teaduslikul.e Raamatukogule 12.III 1968. 

::cc:xx Kiri Briti Muuseumilt TRtJ Teaduslikule Raamatuko
gule 9.VI 1966. 
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o-oksÜdifentiÜli on võimalik kasutada ka nn. kuival
meetodil. Selleks immutatakse puhas filter- või siidpaber 
10 % o-oksÜdifenüüli alkoholi lahusega, kuivatatakse ning 
asetatakse hallitanud raamatu lehtede roi lahtiste käsi
kirjade vahele iga 4-5 lehe tagant. Eksponeerimise aeg 
sõltub hallitusseente liigist ja arenguastmest.• 

Tänu o-oksÜdifenÜÜli lahustuvusele mõnedes rasvades 
on teda otstarbekas kasutada naha tööstuslikul töötlemisel 
(desinfitseeritakse rasvatamise protsessis), kuid tuleb 
arvestada, e� tema fungitsiidne toime rasvasel nahal on 
nõrgem. 

Uurides o-oksüdifenüüli (I) ja tema naatriumsoola 
(II) fungitsiidset aktiivsust taim- ja kroomparknahkadel
leidis A. Orlita /10, 11/, et hallituse kasvu takistami
seks rasvasel (18 % rasva) ja normaalsei (5 % rasva) na
hal, olenemata sordist, on vajalik suurem fungitsiidi ko
gus (0,4 % - 0,8 %) võrreldes väiksema rasvasisaldusega
nahaga (0,08 % I ja 0,25 % II) •.

G.H. Green /4/ lahustas o-oksüdifenüüli sulfureeri
tud kala rasva ja parafiini segus ning kandis selle naha
le. Ta leidis, et 0,4 % sisalduse korral naha kaalust ei
taga o-oksÜdifenüül vajalikku vastupidavust troopikamaa
des, kus on eriti soodsad tingimused hallitusseente kas
VUks. 

KodUJna.ise patendi järgi /16/ soovitatakse rasvatami
sel sisse viia 2 % o-oksÜdifenttüli absoluutselt kuiva na
ha kaalu kohta„

M.A. Townsend /20/ uuris mitut inimese kehaga ·vahe
tult kokkupuutuvate nahast riietusesemete desinfitseeri
miseks kasutatavat fungitsiidi ja soovitas USA Õhujõudu
dele nahka, mis sisaldab 1,6 % o-01esüdi:fenüüli, kusjuures 
Viimane kantakse nahale lahusena taimses Õlis (tehnilised 

Kiri Kultuurimälestiste Konserveerimise ja Restaureerimise Rahvusvaheliselt Uurimiskeskuselt Roomas TRU
Teaduslikule Ra.a.matukogule 12. III 1968. 
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tingimused MIL-L-8067A,(USAAF), 1955) /20/. Selliselt töö
deldud na.'lal_ o_n suur vastupidavus hallitusele ja ta ei põh
justa temaga kokkupuutuv�te metallosade korrosiooni. 

R. Kowalik ja L. Sadurska /20/ katsetAsid o-oksüdife
nüüli ja teisi fungitsiide hallitusele vasturidavate küite
uahkade saamiseks. Leiti, et fungitsiide on ot�t&rbekam 
kasutada enne naha viimistlemist. 

Ungari teadlased leidsid, et hallituse kasvu rasvasel 
nahal takistab 5 % o-oksÜdifenÜÜli lahus triklooretüleenis. 
naha pat'kim.i..'3e vedeliku puhul piisab aga 0,01-0,03 % fun
gitsiidi lisamisest /14/. 

J.F. Richardsoni järgi on minimaalne o-oksüdifenüüli 
naatriumsoola hulka 100 g niiske vasika kr.oomnaha aesin
fitseerimiseks 0,2 g /12/. 

Lisaks eelpool toodud materjalidele on o-oksüdifenüül 
ja tema naatriumsool kasutatavad ka puidu /2/, tekstiili 
/9/, nitrotselluloosi /13/, polüetüleentercftalaadi /3/, 
lateksi, �elatiini ja liimi /6/ ning puuviljade (eriti 
tsitrusviljade) ja juurviljade desinfitseerimiseks. 

TRU Teaduslikus Raamatukogus desinfitseeritakse o
-oksüdifenüüliga käsikirju (nn. kuival meetodil), pehas
tunud paberi lehti (vannitades neid fungitsiidi killlasta
tud vesilahuses) ja osaliselt ka nahkköiteid. Selleks 
kasutatakse Harkovi keemiakombinaadi reaktiivi (roc-r G09-
2080-65), mille sulamistäpp on 53-55,3° 

e.

o-oksüdifenÜÜli laialdasel kasutuselevõtmisel raama
tukogu materjalide desinfitseerimiseks on vajalik eelnev 
igakülgne katsetamine. 
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UDK 025.85 

ORTHOPHENYL PHENOL AS A DISINFECTANT 

FOR PAPER AND LEATBER 

M. Alumaa

The author presente a survey of the qualities, and 

possible uses, of Orthophenyl Phenol asa.n insecticide 

and bacteria-repellant. At the end of the article methods 

of its use, asi.n practice at the Scientific Library of 

Tartu State University, are described. 

YJUC 025.85 

OE MCITO]b30BAHMM 0-0KCVilm�EH�]A 

-ll]H nE3�H<WIUMPOBAH�H EYM.Arvl M KOIM

M. A.nyMaa

B CT8TDe �aeTCH xapaRTepHCTHK8 0-OKCM�HW8HH�a H 

paCCM8TPHB8IDTCH BO3MOmnOCTH rrpHM8H8HHH er0 RBK 6aKTe

PHUH�a H HHCeKTHUM�a. OrrHCHBaeTCff HCTTO�D3OB8HHe O-o�

CH�H�eHH�a B rrpaRTHKe pecTaBpa�OHHhlX pa6oT (BO�HaH 

o6pa6OTRa, cyxo� MeTOA) HayqHo� 6HÕRHOTeKH TapTycKoro 

rocy�apcTBeHHOro yHHBepCHTeTa. 
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R..UMATUID KAHJUSTAVATEST PUTUKATEST J A NENDE 

HIVITAMISE VOIMALUSTEST 

Elli· Kool 

Raamatu4 hävinevad pikaajalisel säilitamisel mitte 
ainult keemiliste ja füüsikaliste mõjustuste tõttu, vaid
ka putuka.kahjustuste kaasabil. Mitmed putukad elavad
raamatu.hoidlates ning raamatud, mida hoitakse sajandeid, 
on nende poolt sageli väga tugevasti kahjustatud. Isegi 
hsades hügieenilistes tingi1111tstes ei ole välistatud või
malus putukate ilmwniseks„ Paber, nahk ja pärgament on
nagu teisedki orgaanilised ained sebivad pvtukate sööda
maaks. 

Säilitustingimuste kõrvalekaldumine normist on putu
kate ilmumisele eelduseks. Näit. niiskuse suurenemisel 
hoidlas iauvad niiskuslembesed putukad - soomuklane ja 
raamatu.täi (viimane, kui raamatud on määrdunud). Külmas 
hoidlas ilmuYad k:Ülmakindlad putukad (teesklased jts.)
/22, 24/. 

Raamatukogu töötajatel on vaja putukatest ·mõndagi 
teada, et suuta välja selgitada kahju, mida nad toovad, 
nende hoicllassP. ilmumise põhjused ja võimalused ning nen
de vastu võitlemise teed. Tähtis on tunda raamatuid kah
justavate putukate kehaehitust, paljunemise iseärasusi, 
arenemist, eluviisi ja toitumist. 

Putukaid iseloomustab tihe kitiinkate, mis moodus
tab välisskeleti. Sellele kinnituvad lihased ning ta 
kaitseb siseorganeid. Kitiin on väga püsiv keemiliste 
ainete suhtes, ei lase laõi gaase ja vett, on vastupidav
aluste ja hapete suhtes. Seega kaitseb ta putukaid hal
bade välismõjude eest.
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Putukatel on väga hästi arenenud närvisüsteem, palju 
närvilõpmeid väljub keha pinnale. Mõned keemilised ained 
nagu DDT, heksakloraan, lindäan, kl.orofoss jne., mis toi
mivad närvilõpmetesse t kutsuvad putukatel esile paralüüsi 
ja seepärast saab neid kasutada võitluses putukate vastu 
/22, 24/. 

Enamik putukaid: nende hulgas ka raamatukahjurid, 
hingab atmosfääri õhku. Putukate hingamissüsteem kujutab 
endast siseorganite ja kudede vahelist hargnevate torude 
võrku. Need torukesed - trahheed - ulatuvad ke�a välis
pinnale avadena, mis asuvad keha külgedel. Trahheedel on 
kontraktsioonivõime. Kui putukad satuvad ebasobivaisse 
atmosfääri tingimustesse, näit. fumigantide keskkonda, 
võivad nad sulgeda kahjulike gaaside sissepääsu kehha ja 
uuesti alustada hingamist, kui oht on mööda. 

Kevadsuvise l perioodil munevad pu·tukad liigist ja 
väliskeskkonna tingimustP-st olenevalt erineva arvu mune 
(mõnest kuni mitmesajani). 

Munadest kooruvad vastsed, kes mõnedel liikidel on 
valmikute sarnased, näit. tarakanil, raamatutäil ja soo
muklasel. Vastsed on liikuvad. Nad söövad ja kestuvad 
ettenähtud arv kordi. Peale viimast kastumist kasv lak
kab, isend saab täiskasvanuks ja alus�ab paljunemist. 
Selline on vaegrnoone (muna-vastne-valmik). 

Teistel putukatel, näit. mardika.lised, liblikalised 
ja kärbsed,tuleb munast välja usjas vastne. See sööb, 
kasvab ja peale viimast kestumist nukkub. Mõne aja pä
rast väljub nukust täiskasvanud isend. Selline on täis
moone (muna-vastne-nukk-valmik). Täismoondega arenevate 
putukate valmikute ja vastsete ehitus ja eluviis on väga 
erinevad. N""ait. on liblikaliste valmikutel suuaparaat 
imemiseks, aga vastsetel haukamiseks-närimiseks ja nad 
võivad raamatuid purustada. Vastsestaadium on Üldse pu
tuka kasvamis- ja söömisstaadiw... La."?inud selle, mõned 
putukad enam ei söö. 

Putukate toitumine Üldse erineb selgroogsete toitu-
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misest selle poolest, et seedimine toimub neut��alses või 
aluselises keskkonnas ja põhiliselt nii nagu selgroogsetel, 
kõhunäärme nõre abil. lfahanäklaste vastsetel (Dermestes 
�a Anthrenus)on kogu seedekulgla aluselise reaktsiooniga, 
ain�it tag�ool on teravalt happeline .. /21)/ 

Puidu koostisosadest ei ole ligniin putukatele seedi
tav. Tselluloos ja hemitselluloos on mõnele putukale see
ditavad. 

Tooneseplaste· · (.Anobiidae) vastsed ja siklased 
(�amb;r_cidae) omasta� süsi;�si.kuid tselluloosist, sel
leks on nend; sooltes sümbiondid. 

Nahanäklastel (Dermestidae) pole vastavaid fermente, 
--

,..,,___..,.._ et puitu ?eedida, pole ka sümbionte. Looduslikes tingi-
mustes nad söövad keratiini (eriti Dermestes ja Anthnaus)
ja teisi loomseid ning taimseid valli. 

� • • 

Valgu puudumine toidus põhjustab nende kiire 
suremise. Paber sisaldab väga vähe toiteaineid ega või 
olla putukatele põhitoiduks. Ee!!�tatav6.maa on puuvilla
kiududest paberid ja sulfaattselluloosist paberid ilma 
täiteainete ja liimistuseta. 

Valguvaest toitu kasutavad putukad ainult siis,kui 
algab t-iü.elik nälg. Sunnitud toitumine ainult paberist 
kutsub paljudel putukatel esile kannibalismi (nahanäkla
sed jt.). /17; 20/ 

Erinevatel putukatel on erinev eluigae Raamatu.kah
jurid elavad enamasti valmikutena 1-2 kuud, vastsestaa
dium kestab neil aga mõnest kuust (mitmed tooneseplased 
ja koiliblikad) kuni 2 aastani (mitmed nahanäklased Atta-

� jt.). /17/ 
Raamatuid kahjustavate putukate iseärasuseks on see, 

et nad on kohastunud elama suletud, enamasti köetavates 
ruumides. Nii armastab soomuklane (�isma �c�harina) 
niisket, sooja ja pimedat elupaika, samuti võib toonese
plaste ja nahanäklaste elutSÜkkel mööduda Ühes ruumis.

Putukad raamatukahjurid ei moodusta spetsiifilist 
rühma, nad on mitmesuguste tagavarade kahjustajad ladudes 
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ja mujal, kus osa neist kahjustab teravilja (jahumard.ikas, 
leivamardi.kas jneo), ka.1:usnahku, kuivatatud liha ja kala, 
villaseid, siidist (nii naturaalsest kui ka kunstsiidist), 
pärgamendist ja nahast esemeid (nahanäk:lased, koid, leiva
mardikas jne.) ning puitu (toonesepad, siklased jne.). 

Raamatuhoidlates ja arhiivides kahjustavad putukad 
raamatumaterjale (paberit, pappi, puitu, nahka, villa, 
siidi, liime jne.), mööblit, vaipu, �:ardinaid ja hC'idlat 
ennast (puitseinad, laekatted, põrand, aknalauad jn�.). 

NSV Liidu Eu:roopaosas loendatakse mitu.kti!nmend liiki 
putukaid, k13s raamatuid kahjustavad. Kõige levinumad on 
tooneseplased, teesklased, nahanäklased, soomuklased, 
koid ja raamatutäid ning ajutistest kahjurite-;t majasiku. 
valmikud ja õuna.mähkuri röövikud. /22, 24/ 

Hoidlas elavad ja_toituvad putukad er'1.nevalt j� sel
lest oleneb nende poolt tekitatud kahjustuse i5eloom. 
/9, 23/ 

Valm�d liiguvad hoid.la.s vabal-e ril:.gi ja ase,tavad 
oma mUD.8.d esemetele või neli.de lähedusse; kus vastsed leia
vad toitu ning saavad areneda. 

Tooneseplaste vastsed nõuavad enda ümber suletud 
ru.umi, kogunevad seetõttu raamatus lehepaind�kohtadesse 
ja raamatu selga, tulevad välja siis, kui areng on lõpul. 
Neis kohtades, kus olid vastsed, jäävad raamatusse uuris
rennid� torujad käigud ja "ussipuru", mis koosneb vastse 
ekskrementidest, toidujäätmetest ja vastsete ning nuku 
tuppedest. 

Kõige sagedamini kahjus
tab raamatuid leiva.mardikas 
(Stegobium ]._anice1EE) toonesep• 
laste sugukonnast (joon. l). 

/3, 5, 6, 14, 24/ Tema valmi
kud on tillukesed (2-3 mm pi
kad) mardikad, punakaspruunid,. 

�a, väga valgus
Ld võib leida akna 

• 
�

Joon. l. 



juure st või lendlemas lambi ümber. Munad asetab putukas 
pappköitelise raamatu köitele või selja sisse. Vastsed 
on kaarja kujuga, valged, kaetud harvade harjastega, are
nevad raamatus kaante lähedal, kus on liimi, kahjustavad 
ka ees- ja tagalehti. Raamatuploki sees esinevad väga 
harva, liiguvad edasi seoses kasvamise ja toitumisega, 
moodustades okstena hargnevaid transeesid, mis on täide
tud pruunika jahuga. Algul ei ole kahjustust väliselt 
märgata, alles siis kui tekivad väljalennu avad (diam. 
1-2 mm) köite peal ja seljal ning raamatu sees võib leida
väljasöödud käike (foto l).

Mardikake on vastupidav, väheni3udlik, ta areneb ka 
siis, kui muud toitu pole kui paber ja papp, ainult et
poole aeglasemalt.

Suur toonesepp (Anobium pertii:i.ax) on leivamardikast 
suurem ja kahjustab maja puitosi ning 
raamatute puitkaasi, ka nende lähe
maid lehti. Vastse käigud on ümarad1
puukiududega paralleelsed. Väljalen
nuavad on diameetriga .3-5 mm raamatu 
äärtel (joon. 2). 

Raamatuid kahjustab ka mööbU
toone sepp (Ancbium punetatum). Selle 

� .. ... 

liigi valmi.k on 6-9 am pikk, pruuni 
Joon. 2. värvusega, täpiline, liibuvate kol-

laste kai.-vakestega. Tema kahjustused sarnanevad Üldi
selt eelmise liigi tekitatuiga {joon. 3, foto 2). 

Teesklased (�inidae) kahjusta
vad raamatuid samuti kui leivamardi
kas. Kahjuritena tuntakse liike �-

� - harilik teesklane,� 
raptor ja Niptus hololeucus - kilürak-
-.... ,..____ ..... � -

teesklane. Kaks esimest liiki on vä-
limuse l t väg& sarnased. Neil on mu- · 
naja kujuga keha 2-4,5 mm pikk', pruun, 
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nelja suure soomustatud laiguga kattr�iibadel (joon. 4). 

Joon. 4. 

Mardikatel on pikad tlm.9-lad ning ja
lad paksenenud puusaga. Vastsed on lei
vamardikate sarnase välimusega, kuid 
suuremad. 

Küürakteesklane (joon. 5) on teis
test suurem, 4-4,5 mm, valmikul on kera.;. 
jas tagakeha, mis kaetud tihedate kuld
kollaste karvakestega. Esineb suguline 
dimor!ism /5/. Vastsed arenevad raama
tus liimitud osade lähedal ning kahjus-
tavad tugevasti paberit ja köidet. 

Teesklased paljunevad JX$hiliselt kÜtmata wi halvasti köe
tud ruumides. /18, 22, 24/ 

Nahanäklasi leidub raamatukogudes 
põhiliselt 7-8 liiki. levinumad on· 
�rmestes lardarius (harilik nahanäkk), 
Attagenus pellio (kasukanäkk), Atta
genus pice�, Änthrenus museo� (mu.u
seum1näkk), Anthrenus scrophulariae 

�----

(pesanäkk) ja Megatoma undata (seina-
näkk) jt. /5/ 'Nende vastsed�i ole Joon. 5. 
arengu kestel seotud raamatuga, millest nad toituvad, on 
väga liikuvad, roomavad Ühelt esemelt teisele ning kasu
tavad toiduks nii loomseid kui ka taimseid materjale. 
Elukohaks eelistavad pimedaid paiku. Närivad mnel raa
matul siidist või nahast kaanekatet, teistel poevad sel
ja sisse, söövad seal liimi ning kestuvad ja siis lahku
vad hoopis raamatuilt, et otsida muud toitu või pelgu
paika. Järele ei jlä Ühtlasi teravalt silmapaistvaid te
gevuse jälgi nagu tooneseppadel. /6, 17, 20, 22, 24/ 

.Antbrenus� valmikud on 2-4 lllll pikad, ümar-ovaalse

kuj� keha on neil kaetud kirjude sooJ1Ustega (joon. 6). 
Märtsist juulini võib neid korjata akendelt ja nende lä
hedalt, sest nad on valguslembesed. (Vt. lk. 43• ) 
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i-

e-

Joon. 6. 

a) valmik

b) vastse noore� staadium
e) vastse vanem staadium

Vastsed on pikliku kehaga, mis tihedasti kaetud mit
mesuguses suuruses karvakestega. Nad kahjustavad raama
tuid ja muid raamatukogud.ea või muuseumides säilitatavaid 
materjale. Aktiivse tegevuse ajal leidub neid �andal, 
riiulite all, raamaturiiulite ja -pakkide peal, kaitse
ümbristes jm. 

�tt�nus: e valmikud on kuni 
5 mm pikad ( joon. ?) , kattetiivad 
on neil Üldiselt mnstad. Nad on 
valguslembesed. Vastsed on puna
kad, kuni 12 mm pikad, tihedalt 
kaetud liibuvate karvadega. Vast
sed elavad p8randali1stude taga, 
põranda all, kapi all, riiulite 
all ning te iste s pimedate s kohta
des. Nad on suured agardid, koo
koniks eelistavad vilti, elavad 
1-3 aastat olenevalt keskkonnast.
/17/

Dermestes lardarius ( joon. 8) 

l 

Joon. 7� 

a) valmik b) vastne

on teistest '";;�m. v8im1m pikku.s 10 mm, mnstade katte-
tiibade eesosas kollakas vööt ja selles kummalgi tiival
3 musta täppi. Tagakeha alt kaetud pruunikate karvadega. 
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Joono a. 

Nii vastsed ku.i :a valmikud on nega
tiivselt fototaktiilsed, seepärast ei 
näe neid päeval ega valgustatud pai
kades. Vastsed on arengu lõpul 12-
13 mm. pikad, lihavad� pruunikate ka.:t
vadega ja tugevate harjastega, taga
keha l�pul 2 kitiniseeritud jätket 
(putke). Kahjustavad raamatuid nii 
vastse kui ka valmikuna. Vastne ara-

a) valmik b) vastne neb 2 kuuga, valmik elab 2 aastat. 
/22, 24/ 

,.,,-- Nahanäklased kahjustavad pahiliselt vastsetena, söö
vad kõiki raamatute koostismaterjale (foto 3). /15, 23/ 

Niisketes, soojades hoidlates võib näha väga nobedat 
loomakest - harilikku soomuklast - � ��� 
(joon. 9). See on tiivutu putukas pik
liku (10-12 mm) tagaosas aheneva keha
ga. Peas on pikad suised, tagakeha 
18pul 3 pikka harjast (niiti). Keha on 
kaetud ·tihed�te hõbedaste soomustega, 
selle st n_i.metuski ( soomuklane "hõbeka
lake" jne.). Ta kahjustab paberit tu
gevasti, k5ige meelsamini kriitpaberit. 
Soomuklase toitumiskohtadel on paberis 
nagu korrosiooni jäljed, mõni.kord on 
kogu leht muutunud pitsjalt läbipaist-

Joon. 9. 

vaks. Ta kahjustab ka siidi, villa, nahka ja sööb välja 
köidete kuldsed kaunistused nende sideainete tõttu (muna
valge). Tema looduslik vaenlane on majaämblik. /3/ 

Sageli vaib ra�tukogudes kohata koisid (joon. 10), 
�avalisim on riidekoi (Tineola biselliet.!!), kelle valmik 
on väheldane kuldselt läikivate tiibadega putukas. Vc5ib 

. esineda ka �asukakoi jt. (Vt. lk. 45• ) 
Koi,._röövikud toovad raamatu.kogule suurt kahju, nad

närivad:,villa, siidi, sametit, nahka, karusnahka, pärga
menti, kartongi jahu.kliistrit ja loomseid liime. Lina-



seid materjale purustavad vastsed kookoni ehitamiseks, kui 
nukkuvad raamatus. Jrui koisid on .massiliselt, võivad nad 
ära süüa kogu raama�. /15, 16/ 

"'· 

����· �-f',w,-/H;NIIP 9 \1�l'")"""�-

'• 

e. 

Joon. 10. 

a) riidekoi b) kasukakoi e) koivastne

Mõned koivastsed lähevad nukkuma toitumiskohast kau
gele lae piaadates$e nurkadesse. Riidekoi vastsed nukku
vad raamatus, kus nad tegutsesid. 

Hallitanud ja määrdunud raamatu
tes elavad raamatutäid(�
�) (joon. 11). Nad mune
vad oma munad otse raamatu lehtedele, 
raamat hävineb sellisel juhul putuka
te ja hallituse koostöö tulemusel.
/7/ 

Raamatutes �ivad elada majalest Joon. 11. 
(Glysiphagus domesticus) (joon. 12) 

ja maned t�i"'sed lestad, kes söövad.hallitusseeni. /3/ 

Joon. 12. 

Raamatukogude ajutised kahjusta

jaa majasikk (� �)

(joon. 13) ja õuna.mähkur (�eyresia 

pomonella) (joon. 14) ei või alati 

elada hoidlas. Tavaliselt nende kah

justuse� lõpevad valmikute väljalen

nuga. 
Pµidu�ilrud satuvad hoidlasse uute 



Joon. 13. 

Joon. 14. 

riiulitega, mis on valmistatud 
nakatatud laudadest. Soojas
ruumis hakkavad vastsed õige 

ruttu arenema, närivad puitu ja väljuvad pinnale. Kui 
teel on ees raamat, siis närivad ka selle läbi. Nukust 
väljunud valmikud v8ivad hoidlas lenneldes närida köide
te servi ja raamatute selgi. /22, 24/ 

Oimamibk:r1.ri röövik elab mitmesugustes puuviljades. 
Röövik viljub valmivast viljast ja otsib kohta nukkulli.
seks. Raamatuhoidlasse satuvad nad koos puuviljaga. Nad 
närivad r�tu selja sees, ltiite peal vlSi lehtedel SÜga
.va süvendi (hälli) nukk:wniseks. Valmik: raamatut ei kah
justa, vaid hukkub. 

Arenemiseks vajavad putukad rahu ja vaikust, mis 011 

.vlSimalik siis, kui raamatuid harva loetakse ja ei ole 
kindlustatud nende vajalik hoolda.min8. Eriti suurt kah
ju toovad putukad siis, kui nad arenevad massiliselt. 

Esimene paik, kus putukad raamatuhoidlas arenevad, 
ei ole sageli mitte raamatud. Tihti elutsevad nad mööb
lis, puitseinakatetes, ustes ja nende katetes, vaipades, 
lauakatetes ja 'kardinates. Nad vlSivad takistamatult ela
da seinte süvendites, ldlttepatareide tB:Sa, küttekehade 
isolatsio.onis, 1)5randaliistude taga, põrandapragu.de s, 
halvasti paigaldatud parketiliistude all, kuhu kogunevad 
tolm ja mitmesugu.aed orgaanilised jäänused. 

:Raamatuhoid.lasse sisenevad putukad mitmesuguseid 
teid mõoda, enamik neist lendab hästi ja satub hoidlasse 
lahtistest akendest ja ustest, raamatupakkimismaterjali-
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ga ja taaraga, vanade raamatutega, mis ostetud bukinisti
delt vl5i teistelt eraisikutelt. Nakkus võib olla s�lles 
staadiumis, et väliste tunnuste järgi ei saa teda kind
laks teha. ?rait. nakatumine tooneseplaste vast�tega, kes 
on peidus liimingu all. Putukaid vi3id.akse nakatatud ese

melt märkamatult maha raputada ning nad poevad peitu i�s
se varjatud kohta hoidlas ja arenevad seal. /22, 23, 24/ 

Samuti vl5idakse putukaid hoidlasse tuua kasutusel ol
nud mööbliga, nakatatud puitmaterjaliga (riiulite valmis
tamiseks), to�pimisvildiga, puuviljadega, raamatukogutöö
tajate ja lugejate riietega või isiklike asjadega. 

Raamatukahjurite levikukoldeiks on tuvide pesad, kus 
leiavad häiä elamistingimusi ja toitu paljud putukad, nen
de huJ.gas teesklased, toonesepad, nabenäkid, jahumardikad, 
koid jne. 

Normaalseks arenguks on putukatele vajalik mitte ai
nult see toit, mida nad saavad raamatutest, vaid ka täien
dav toit, mida nad saavad leiva ja teiste toiduainete 
näol, kui hoidlais süüakse. 

Putukate levimist soodustavad: a) ruumide heakorras
tamatus, konarused ja praod seintes ja parandates,. mida 
on raske puhastada, b) järsud temperatuuri muutused, mis 
pc5hjustavad nii�e suurenemist ruumis, e) raamatute eba
Õige asetus,s.o. nende hoidmine riitades ja pak:ltides pa
randal, välisseinte ääres ning liiga tihedasti riiulil, 
d) taara ja muude kõrvaliste asjade hoidmine raamatuhoid
las (kastid, karbid ja muud pakendid), e) raamatu.te harv
kasutamine, f) spetsiaalse raamatute hooldamise puudumine
(nagu witlus tolmu vastu ja raamatute läbivaatamine).

Talvel on putukad, hoolimata ruumide temperatuurist, 
Puhkestaadiumis. Nad on siis peidus pimedates paikades
ja tulevad sealt harva välja.

Kui algavad kevadised soojad päevad, vastsed nukku
vad ja muutuvad peagi valmiku.teks, valmikud hakkavad mune
ma. Sel ajal on võitlust kõige otstarbekam alustada. 

»t selgitada vilja kahjurputukate olemasolu, tuleb 
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läbi viia entomoloogiline Ülevaatus, alates aprillist. /22, 

23, 24/ Selleks on vajalik lame, jäikadest harjastest pika

varreline pintsel (vars 30-40 cm) ning putukate kogumiseks 

probiirid (elusad ja surnud isendid tuleb asetada eraldi 

ja igast eri kohast leitud loomad eraldi). Probiirid su

letakse vatiga, andmed leidude kohta kantakse vastavasse 

märkmikku. Putukate uurimiseks on vaja 2-5-kordse suuren

dusega luupi. 

Kuna leivamardikate ja nahanäkl.E>,ste valmikud on val

guslembesed, tuleb eriti hoolikalt läbi vaadata aknad, 

aknaesine, p5rand ja töölauad. 

Seinte ja lae kÜljes võib rippuda koinukke. Ul.e tu

leb vaadata põrand ning kappide ja riiulite alt tolm väl

ja urgitseda pintsli abil, tolmutombud luubi abil laõi 

vaadata, kas pole seal putukaid või nende tuppesid. Tu
leb laõi vae.data hoidla pimedad nurgad, kirjutuslaudade 

sahtlid, kapid raamatutega ning isiklike asjadega, samuti 

kataloogikastid. 

Kui ruumi Ülevaatusel leitakse putukaid, on soovita
tav teostada raamatute valikulist Ülevaatu.st. Algul vaa

deldakse välispindu, siis koputatakse ja raputatakse raa-· 
matut valge paberi kohal, sest putukaid võib leiduda raa

matu selja sees. Siis avatakse raamat ning kontrollitak
se esimesi ja viimaseid lehti ning kogu sisuplokki, kus 

võib esineda leivamardikaid ning teesklasi. /4, 6/ 
Võitlust putukate vastu on vaja alustada profülakti

liste vahenditega: 
lo Putukate aktiivse tegevuse ajal katta avatud ak

nad võrkudega. 
2. Saavutada, et kc5ik raamatukogu ruumid oleksid

puhtad. 

3. Regulaarselt koristada raamatuhoidlaid tolmuime

jaga, kui koristamist ei saa teha niiskelt. 
4. Sa.nitaarpäeval kõigil raamatukogu töötajatel pu-

hastada raamatuin ja hoidlaide 

-48-

l



5. Jllgida, et kapiriiulit�l ja lahtistel riiulitel
ei asetseks raamatud liiga tihedasti karvuti. 

6. Mitte hoida raamatuid p� aega pakkides, hunni-
kutes ja kimpudes. -. 

7. Mitte lubada riiuleid valmistada nakatatud mater
jalist (parem.a.l juhul asendada puitriiulid metalsetega). 

8. Kategooriliselt keelata toiduainete toomine ruu
mi, kus hoitakse raamatuid. 

9. Mitte risustada raamatuhoidlaid k'5rvaliste asja
dega. 

10. Igati takistada tuvide pesitsemist ja rangelt
keelata tuvide toitmine raamatu.kogu. territooriumil. 

11. Mitte asetada ra8.D)8.tuhoidlatesse villaseid ja
Biidist vaipu ja kardinaid. 

12. Mitte lubada niiskuse tõusu ja temperatuuri järs
ke kõikumisi hoidlates. 

13. Kevadest sügiseni asetada hoidlaisse nõud putu
kaid peletavate ainetega. 

14. Kasutada insekti t siidseid lisandeid liimides ja
kliistrites köitmisel ja restaureerimisel. /25/ 

15. Putukatest hoidumise}ts peavad hoidla.d olema puh
tad, liikuva Õhuga ja mitte niisked (relatiivne niiskus 
alla 60 %). 

Nakatatud hoidlad tuleb põhjalikult puhastada ning 
seejärel desinfitseerida seinad, põrand ning mööbel, va
jaduse korral ka raamatud. 

Peletavate ainetena kasutatakse neid, mis inimesele 
vihemürgised ning mida seetõttu saab pidada hoidlas. 
Laialdasemalt on tuntud naftaliin, mis peleta� koisid ja 
mida asetatakse kotikestega kohtadesse, kus hoitäkse sii
di ja villaste materjalidega Ületõmmatud köiteid, teda 
asetatakse pakikestena kappidesse, raamatute kaitseümbris
tesse jm. /16/ 

Paradiklorobenseeni /6/ võib asetada lahtiste nõude
ga raamaturiiulitele 40 g/m3, ta toimib insektsiidina,
aga ka nõrga fungitsiidina. Tuleb silmas pidada, et ta 
kahjustab m8ningaid värve. 

7 



Putukate otsese hävitamise vahe� ttest olgu kÕigepealt 
mainitud klorofoss. /7, 11, 14, ·17, 19, 21, 22, 24/ Saada 
olevatest kemikaalidest on ta keige mõjuvam ning inimesele 
k�ige ohutwa. Ka on tema kasutamine lihtne. 

Klorofoss on fosfororgaaniline ühend. Teda wib pu
tukate vastu ka�ada nii kontaktmürgina (mc5juvam koos 
sünergistidega) kul- ka oraalmürgina toidu ja joogivee koos- ' 
tises. Kl'Sige efeld;�m on ta tempera�uril 18-21° 

e.

Kontaktmürgina ei anna puhas klorofossi lahus olene
mata kontsentratsioonist Jd!llaldasi tulemusi (letaalsus

ea 50 %), kuid koos DDT milleraal81iemulsiooniga vahekorras 
vastavalt 1-�:3% on tulemus täielik. Klorofossi m8ju ei 
ole väga pikk, kuu aja pärast on letaalsus-ea 2 %, see-

-pärast tuleb hoidla p8randad ja seinad töödelda kevad.suvi
sel perioodil mitte harvem kui kord kuus. Koide hävlta
miseks tuleb vaibad ja katted töödelda alumiselt k:Ülj t
2 "-lise klorofossilahusega. Piserdamist on hea teosta
da portatiivse pritsimiskannuga "Desinf'al", suuremate
pindade puhul peaks olema hüdropult.

Pimedust armastavate putukate hävitamiseks on ots
tarbekas asetada riiulite alla madalad karbikesed hargu
tissöödaga. Selle valmistamiseks sobivad saiakuivikud,
kuivatatud liha, vildi ja naha tükid, mida enne on 5 mi
nutit imau.tatud 2-�lises klorofossilahu.ses ja siis
kuivatatud tambekapis 24 tundi. Et hävitada kõiki putu
kaid riiulite all, ei piisa ainult toidust, sest mõned
putukad (Attagenus-e vastsed) võivad kaua nälgida ega

________... 

söö hargutist. Neile tuleb riiuli alla asetada 2-3%-li-
ses klorofossilahuses niisutatud marlilapikesi, millest
nad vedelikku januselt joovad.

Putukate hävitamiseks raamatutes võib edukalt kasu-·
tada desinsektaali (DIYI' petrooleumilahus), mis raamatut
ei kahjusta, kuid mõjub e.namikule putukatest tõhusalt.
Selleks lastakse 2-3 tilka desinsektaali pipeti abil raa
matu kaantele ees- ja tagalehe paindesse ning pakitakse
raamat tihedasti paberisse, asetatakse Õhukindlasse kas-
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ti, kus hoitakse nädal aega. Seejärele tuulutatakse ja va
jaduse korral puhastatakse leht-lehelt. Desinsektaaliga 
wib töödelda ka raamatute kaitseümbriseid vc5i puust ese
meid (kapid, riiulid jne.), viimaseid on a1gem puhastada 
lahti'Y8etud kujul väljaspool hoidlat, hoida seal seni kui 
petrooleum on aurustunud. /12, 22/ 

Püreetrwa, pl:retriin, flitsiid on väga ammu tuntud 
mitmete püreetrite (�ielised taimed)

J

6ites sisalduvate 
m6rkainete (p�triiliide) baasil saadud insektitsiidsed 
ained, mis leiavad kasutamist thaplevalgi ning mille alu
sel on valmistatud rida sünteetilisi 1--sektitaiide./2,6/ 

Püretriin on k:Üllalt su�e letaalse toimega kontakt
mürk, mis surmab 24-49 tunni jooksul, kuid teaa toim.e kes
tus ei ole pikk. 

Pttretriine kasutatakse pulbrina. (püreetrum), mis � 
kuivatatud ja jahvatatud Pyrethrum rosewa s 1 ja Pyretbrum 

, 
.. . � 

� i cSied.. Varem nimetati seda dal.maatsia wi plrsia 
putukapulbriks. Tina.päeval kasuta.takse neid raamatuhoid-

' 

laia vaipadele puistamiseks, ka ruumi tolmutamiseks koos 
DM-ga, sest nad täiendavad teineteist suurepiraselt (esi

mene on kiire, teine püsiv) ning toimib ka gaasi.kambris 
koos sünergistidega. /2, 6/ 

Plitsiid on püreetrite aite leotis petrooleetris vc51 
ligroiinis. On kollakas vedelik, suure efektiga kontakt
mUrk, inimesele kahjutu. Tungib putukate trahheedesse ja 
ntajub 1-2 ööpäevaga, pritsitakse ruumide� (aerosool) 
või tilgutatakse putukakäikudesse raamatuis. Toimet wib 
tugevdada sünergistide lisamisega. /2/ 

:Pormaliini kasutatakse nii lehtlehelisel puhastamisel 
kui ka raamatute töötlemisel aurukambris. Kambris hukku
vad putukad, kes mineerivad raamatute sees, samuti raama
tutäid, soomuklane jne. Lehtlehelisel_ puhastamisel hivi
vad ainult raamatutäid. 

Formaliiniga on siiski raske vastseid hävitada, kui
gi valmikud surevad kergesti. Vastsed hukkuvad siis, kui 
nakku.s on nii värske, et vastsed pole suutnud end sügava-
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ie nlrida, sest juba 2-mm-ie kate ei lase fumigand.11 ntaju
da. !oill1Talta kontsentratsiooniks- peetakse l cm3 40 % 
formaliini 750 -cm3 �hu �ohta. /23/· 

Iet� v8ib kasutada pritsimislahusena ruumi desin-
' fitseerimisel (30 g !etaani 0,75 liitri parafiindestillaa

di kohta), lahusega ve1b pÖhld.da raamatuid wi süstida' � 
teda putuka.käikudesse. /6/ 

Pritsimine on Üldse parem kui gaasitamine, ta jä
tab pikema immuunsuse. 

P-'1tukate. nukkude hävitamiseks puukaantest on otistar
·bekas süstida Xylamon-BN-1. Kui puukaaned on kanalitest
ja käikudest nõrgestatud,vi5ib kasutada Xylamon-IK-d, mis
surmab putukad ja tugevdab ka puitu. /2, 6/

Li.ndaan e. gammeksaan on väga tuntud pulbriline pu
tukamürk, mida kasutatakse laialt kontakt-ja hingamismür
gina. Mõju soojaverelistele ei ole suur. Ohus võib ini
mesele lubat�d maksimaalne kontsentratsioon olla 0,5�.
Putukate surmamiseks gaa�ikambrites kasutatakse mitu kor
da suuremaid kontsentratsioon.e. Lindaan on raamatukogu
seisukohalt uuritud aine. Paberiga kokkupuutumisel kah
justab seda. /2, 4, 6/

Mi.tmetes·maades kasutatakse gaasitamisvahendina pa
radiklorobenseeni /4, 6/, mida võib asetada hermeetili
selt suletavasse kasti: l kg 1/3 m3 Õhu kohta, tempera
tuuril 20° -e, toimeaeg 10 päeva /6/t või l kg m3 Õhu koh
ta toimeajaga l kuu,või ka 0,45 kg kristalle 01 28 m3 5hu_
kohta temperatuuril üle 21° 

e, toimeajaga 14 päeva. /4/
Paberit ei tohi kristallidega kokkupuutesse lasta, sest
need kahjustav-ad 'värve. /4, 6/

Usna laialt kasutatakse putukate surmamiseks etü
leenoksiidi ja süsihappegaasi segu vahekorras 1:9. /1,
2, 4, 6, B/Selleks on vajalik vaalruumk:B.I!lber. Etüleenok
siidi kulub keskmiselt ,333 g/ m3 12-tunnise toimeajaga.

Mitme�e autorite poolt soovitatakse putukate hävita
miseks metüülbromiidi'(CH3Br). /1, 2, 3, 6/

-Etüleenoksiidi metüülbromiidiga kaaluvahekorras 1,5:1
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on ·kasutatud katseliselt .Moskvas Dokumenti.de ja Arhiivindu
se Teadusliku. Uurimise Instituudis raamatu- ja paberikah
justajate hävitamiseks. 

Ammust.ajast kasutatakse putukatevastase gaasina sini
hapet 48-tunnise toimeajaga vaaku1.�mltamh�·�aa /1 9 6/ 

Briti Huuseum soovitab sinihape·t ariti nahk:köi-tes ha
ruldaste raamatute puhastamiseks putukatest ja nende· vast
setest.• 

Putukate hivitamiseks raamatutes on kasutatud ka Zyk
lon-B-d 48 tunni jooksul hermeetilises kambri�. /l, 3, 6/ 

Uuema.test efektsetest fumigantidest võib nimetada 
fluorsulforüüli, ta on 8ige ·laialt tuntud ning uuritud 
(Raamatupatoloogia Instituut Roomas). Tal ori suur läbi
'tunsimisvc5ime { see on putukamürkide seas üsna haruldane) • 
Ta m5jub surmavalt putukatele, kahjustamata paberit, nah
ka, plastmasse ja metalle. /8/ 

Usna laialt kasutatakse NSV Liidus uuemat fosforor
gaanilist Ühendit karbofoss1 e. malationi. 

Uldse on kemikaalide-insektitsiidide arv õige suur, 
nende omadused putukate hävitamise mõttes head, kuid raa
matute pika ea huvides ei ole_ paljud sobivad. Seepärast 
tuleb raamatukogu seisukohalt tundmatute ainete kasutuse
levõtmise eel neid põhjalikult uurida. /8, 10, 25/ 

Peale kemikaalide on rakendatud ja rakendatakse pu
tukate hävitamiseks ka füü�ikalisi wtteid. 

On kasutatud lihtsalt vaakuumi, arvestusega, et pu
tukad hingavad atmosfääri õhku. /6/ 

Gammakiirguse mõju putukatele on uuritud Ienini
nim. Raamatukogus. On tehtud kindlaks mõjuv doos putuka
te arengustaadiu,mide jaoks. Surm saabus 9�17.päeval, 
siis, kui doos oli 250 000 röntgeni f'ÜÜsikalist ekviva
lenti. Kõige tundlikumad olid leivamardikad. Selgus, et 
kui putukad ka ei �u.re kohe, hävivad nad ikkagi enneaeg-

e ■

Briti Muuseumi kiri TRU Teaduslikule Raamatukogule.
20.III �968.
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selt ega saa Ül.e minna imaginaalstaadiumi kiirguse jlrel
:m8ju t&ttu. /13/ 

Kui edaspidi garanteeritakse, et nimetatud kiirgus 
paberit ei kahjusta, ve>ib gUDRak11rgllse abil puhastada 
raamatuid ·putukate vastsetest, sest kõik raamatud on kiir
gusele läbitavad.

On olemas ka wiaalus - seni veel vihe levinud -
hävitada raamatukogu kahjurputukaid bakteriaalsete vahen
ditega. Is..iemalt tuntakse selleks 3 preparaati patogeen
setest organismidest - turitsiidi, agritooli ja biotroo-
11. /8/
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UDK 025.85 

BOOK-DAMAGING INSECTS AND METHODS OF 

COMBATING THEM 

E. Kool

A review of insects inhabiti.ng book-stores, reasons 

vf their appearance there, damage caused by them and ways 

of fighting them is presented. At the sametime, the 

author describes the structure of insects' bodies, speci

fic features about their multiplication, growth, nutri

tion and wa:y of life:•. At the end of the article, the 

author acq,1aints us wi th various poisonous chemicals and 

roethods of their use in combating them. 

YZU{ 025.85 

0 HACEKOMblX - BPEZU.,,:TF.JIHX KHvrr 

111 B03MOJKHOCTHX 11X YHJt1qTOJKEHL'IH 

8. Room:,

B CT8Tl>e ti;aeTCH o6sop HaceKOMhlX' :itl/J'BY!.L\l"IX B 
KHlllroxpaHJIIJIHmax. OrrHCh!BaIOTCH npeZ(, npvrqv1:rnemr� Bpe
Z(JIITeJIRMH KHHr, rrp111q111H� M ycJIOBJIIH JIIX pa3MH0�8HJIIH B 
xpamiJJIHil\ax, a TamKe Meph? 6opn6hr e HvrMvr. PaccMaTptir-
BB!OTCH P83JI�QHhl8 HnOBJIIThl8 XVJ'MJIIKBTH v, cnoco6hl MX rrptir
MeHemrn t 
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lJDX 6'76.334.004.67 

AJALEHBP A.BERI KOIIBER'VRBRIVIS"IE'f 

Sigrid Kaseo:ru, 

Eesti NBV TA. h.R. Kreutzwalc11 nim. Xirjanduauuse\11l 

Kõige kiirem ja levinua inforaataiooni edasiandaise 
vahend on ajalehed. Nad ei ole mõeldud pikemaajaliseks 
säilitamiseks ja sellepärast valmistatakse nad odavamast 
lähtematerjalist. Saadud paber on aga teistest mehaani
liselt nõrgem ja vananemisele vlh.em vastupidav, millest 
tuleneb säilitamise ja ennistamise keerukus •. Vananemise 
kiirus sõltub eelkõige kiudude omadustest, tootmise is► 
ärasustest ja sä1litu.sting1mustest (ümbritseva keskkonna 
niiskus, temperatuur, valgus, oksüdeerijate ja teiste rea
gentide olemasolu). Midaaadalakva�iteedilisem on lähtema
terjal, s.t. mida väiksem on tselluloosi polümerisatsioo
niaste, mida rohkem ta sisaldab madalmolekulaarseid frakt
sioone ja funktsionaalrühmi., metalli-ioone ja teisi lisan
deid, seda kiiremini toimub destruktsioon, seda kiiremini 
paber säilitamisel vananeb (tõuseb happelisus,x paber kol
tub, llltutub rabedaks). 

Aja jooksul kaotab paber valmistamise käigus antud 
liiaistuses valguse, niiskuse ja soojuse aõjul muutub 
111.aikile hapraks ning laguneb. Suureneb kiudude võime 
adsorbeerida vedelikke. V-aheneb vee-, rasvade- ja tindi
pidavus. Selleks et vähendada paberi hügroskoopsust 
(siduda Üksikud kiud omavahel), ta liiaiatatakse uuesti. 
Eriti oluline on see vanade ajalehtede puhul, sest nende 
Valmistamiseks on kasutatud lühikesekiulisi tselluloose. 
Karvuti loomsete ja taimsete liimainetega leiavad täna
päeval üha laiemat rakendamist tselluloosi derivaadid,
nagu näiteks metüültselluloos, mis on k,eailiselt ja bio
loogiliselt inertne. Ka liitub ta tugevasti paberi piD-

Vt. käesolev kogumik, lk. 6-17. 
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naga ja annab lehele mehaanilise tuge use, elastsuse ja 

valguskindluse. 

Allpool vaadeldakse lähemalt paberi füüsikalis-me

h�aniliste omaduste sõltuvust toormaterjali kiudude ehi

tusest, liimistamist ning erineva kontsentratsiooniga me

tüültselluloosi lahuste kasutamist vanade ajalehtede kon

serveerimisel. 

Paberikiudude ehitusest 

VaL1ade raamatute, dokumentide, ajalehtede jne. �nnis

tamise ja konserveerimise võimalikkus ja efektiivsus sõl

tub eel.kõige paberi toormaterjali (taimsete kiudude) oma

dustest. 

Kuni XIX saj. keskpaigani oli põhiliseks toorain��s 

linane ja puuvillane kalts, millest saadi mehaaniliselt tu

gev ja vananemisele vastupidav paber. 1850-60-ndatest aas

tatest alates· hakati laialdaselt kasutama puitu, kuid saa

dud paberi omadustele ja vananemi'skindlusele tähelepanu ei 

pööratud. Nagu hiljem selgus, erinesid puidutselluloosi 

3isaldavad sordid vastupidavuselt kaltsupaberitest. /16, 

20, 26/ 

Tselluloos koosneb üksikutest k:.ududest, mis jagunevad 

mikrofibrillideks, viimased moodustuvad pikkadest makromo

lekulaarsetest ahelatest, milles anhüdroglükoos3ed lülid on 

üksteisega 1,4-glükosiidsete sidemete kaudu ühendatud. Uks 

osa nendest ahelatest (täpsemalt mõned segmendid üksikutel 

ahelatel) moodustavad kristalseid, teised aga amorfseid 

piirkondi. Tselluloosi kristalsus ongi seletatav mitte ük

sikute kristallide, vaid polükristalsete agregaatide olemas

oluga, mis koosnevad amorfsete (mitteorienteeritud) osadega 

eraldatud väikestest kristalsetest (orienteeritud) piirkon

dadest. 

Mikroskoopilistel uurimistel on kindlaks tehtud, et 

looduslikes kiududes esineb tselluloos fibrillidena dia-

- 60 -



meetriga mõni kümnendik mikronit. Elektronmikroskoobi abil 
võib näha, et fibrillid koosnevad mikrofibrillidest, mille 
keskmine diameeter sõltub tselluloosi liigist ja suureneb 
�eas: puidutselluloos< puuvill (loomne tselluloos. Samas 
järjekorras suureneb ka nende vastupid· " .. hü<J..rolüütilisele 
lagunemisele, mis sõltub tselluloosi kr��talsusest Ja orien
tatsioonist. Mikrofibrille nimetatakse ka mitsellaarseteks 

niitideks, kuna puidu ja puuvilla heterogeensel hüdrolüüti
liael lagunemisel eralduvad mitaelli-niitidest amorfsed osad 
ja jäävad järele sigaretitaolised püsivad (kristalsed) tüki
kesed ehk mitsellid pikkusega 300-700Ä. 

Elektronmikroskoopia võimaldab kindlaks teha mikrofib
rillide asetuse ja orientatsiooni rakuseine eri kihtides. 

Vaha- ja pekti inaine·t;e eraldamise järel kujutab raku 
Primaarne sein endast üksteisega ristuvate mikrofibrillide 
võrku, mille välispinnal on niidid orienteeritud paralleel
selt, sisepinnal aga risti kiu teljega. Sekundaarse seina 
esimene kiht (ümbris) linal sisaldab jämedate mikrofibrilli
dega eraldatud kõrgorienteeritud osi, mis põimuvad üksteise
ga peaaegu täisnurga all. Sekundaarne sein koosneb üksteise 
suhtes Paralleelsetest mikrofibrillidest moodustunud plaadi
kujulistest kihtidest. Puidutselluloosi rakul moodustub ta 
kolmest hästi eristatavast kihist. Väline neist koosneb 
kontsentrilistest kihtidest, milles mik.rofibrillid põimuvad 
võrguks ja on 40-50°-se, keskmises kihis väikese nurga all 
ja seesmises kiu teljega paralleel�elt. 

Kiu makrostruktuurist rääkides võib eristada järgmisi 
elemente: 

1. Primaarne õhuke sein (ea O, 1 l'-' ) , mis koosneb põhi
liselt mittetselluloossest ainest.

2. Sekundaarne sein, mille paksus on laiades piirides
varieeruv (1-4 /y ja mis sõltuvalt kiu liigist sisaldab ku
ni 95 % tselluloosi. 

3. Valkainega täidetud kanal.

Eri�evalt puuvillast, kus moodustuvad ainult üht tüüpi
kiud, on puidus mitmesuguseiJ kiude, telila sekundaarne sein 

- G'I -



sisaldab suurel hulgal ligniini, mis paikneb rõngana iga 

fibrilli ümber. /6, 7, 21, 23/ 
Oluliselt mõjustab paberi füüsikalis-mehaanilisi oma

dusi makroaolekulaarsete ahelate pikkus ja nende orientat

sioon ning mitmesuguste sidemete olemasolu temas. Mida

pikemad on ahelad ja mida täielikwa on nende orientatsioon, 
seda tugevam on kiud. Paberi_ omadused on seletatavad nii 

nende sidemetega, mis eksistee rivad kiududes enestes (pri
maarsed kovalentssidemed makromolekulides, sekundaarsed ko

hensioonijõud - peamiselt vesiniksidemed, mis ühendavad 
naabermolekule üksteisega), ku1 ka jõududega, mis on tsel

luloosi paberiks töötlemise (jahvatamise, valamise) resul

taadiks ja mis.. ilmnevad paberilehe kuivamisel. /6, 14, 21, 24 

24, 32/ 
�selluloossete materjalide erinevust võib seletada eri

suguse pakenditüübiga kristalsetes ja amorfsetes piirkonda
des, nende erine.va kvalitatiivse suhte jä orientatsiooniga 
ning järgmiste struktuuriliste iseärasustega. 

Li n a  k 1 u d on paksuseinaline ja kitsa kanaliga, 
p1kkusega ea 50 mm (paberis 2-3 m.m), diameetriga ea 0,02 mm. 
Pikkuse ja läbimõõdu suhe ulatub 2000-5000-ni. 11'1.brillid 

asetsevad paralleelselt kiu teljega, puhas tselluloos moodus

tab 85 %. Linavarre ristlõige sisaldab kuni 1000 elemen

taarkiudu, mis on siledad ja tugevad, vee adsorpteiooni või

me on kuni. 25 % massist. 
P u u v i l l a k i u pikkus ulatub 10-50 mm.-ni, 

laius 0,012-0,04 mm-ni, suhe ea 1500, sein on õhuke (koosneb 

ea 30 lamellist ja sisaldab kuni 94 % tselluloosi). 100-
200 fibrilli moodustavad kimbu, 10-20 kimpu omakorda lamel

li, mis on 30°-se nurga all ümber kiu telje orienteeritud. 
Ohes kius sisaldub 400 000 - 1 000 000 fibrilli. Kiud on 
tugev (venitatavus 6 - 10 %), vee adsorptsiooni võime ea 

20 % kiu massist. 
K u u s e- j� mä n n i  t s e l l u l o o  s i  kiud

on lina- ja puuvillakiust märksa lühemad (.3-4 mm), laiusega 

0,03-0,07 mm (suhe ea 100), lindikujuline, teravate või üm-
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marguste otstega ja olenevalt aastaajast kas laiema või 
kitsama kanaliga. P1.brill1d asetsevad kahes kihiss väli
ses keerduvad ümber telje, seesmises on paralleelsed. 
Okaspuutselluloosi kasutatakse koos puidumassiga ajalehepa
beri valmistamiseks. 

Le h t  p u u t s e l l u lo o s 1 kiud on okaspuu 
OJDast veelgi lÜhem (pill:kua 1-1,5 Dl), di&Dleetriga 0,03 mm 
(suhe ea 35), ristlõige ümmargune� kanal kitsas, seinad pak
sud. Tema kiud on liiga lilhikesed tugeva paberi moodustami
seks, sellepärast kasutatakse l�sandina puidumassis. 

Õl e t s e l l u l o o  s i  kiu pikkus kõigub 0,5-2, 
laius 0,01-0,02 mm piires. Kohati esinevad paksendid, kiu 

24 881.nad on paksud, kanal kitsas, ristlõige ümmargune, otsad
teravad. Kiududes paiknevad rõngakujulised ja spiraalsed 
torUkesed, mitmesugused rakud ja soomused. L-

ll. 

L. 

Pu i d  u m a s s i  kiud esinevad jämedate kimpudena. 
Osa kiude on terved, osa purustatud otstega, lühikesed ja 
rabedad ning väikese hüdratatsioonivõimega, sest kiudude 
Pinnal puuduvad vabad OH-rühmad, mis ei vabane ka jahvatS11Li-
se1. Massi saadakse kuusest, männist, harva ka haavast. 
Teda kasutatakse mitmesuguste paberisortide (pileti-, kirja-, 
ajalehepaber) valmistamiseks, mis on teistest �õrgemad, kol
tuva� ja destrukteeruvad kiiresti. /3, 6, 7, 9, 28/

' 
Puidust valmistatud paberi haprust ja koltumist seleta

takse suure ligniinisisaldusegas okaspuupuidus 28-30 %, 
lehtpuudel 18-22 J. Ta takistab tugevate sidemete tekkimist 
kiudude vahel. Delignifikatsiooniprotsessid aga, mille käi
gus ligniin lahustuvaks muudetakse, on keerulised, mis on 
Seletatav tema struktuuriga. Ligniin kujutab endast amorf-
set polümeerset ühendit, mis sisaldub puidus ja ka peaaegu 
kõigis teistes taillledes ning mis on neis toimuva metabolismi 
lõp[>-produkt1ks. Puidu ligniinid on aromaatsed, tuntud la
hustites peaaegu täiesti lahustwaatud ja monomeersete ühi
kuteni mittehüdrolüüauvad ühendid. Okas- ja lehtpuupuidul 
erinevad nad keemiliselt ehituselt ja koostiselt. Esimene . 
koosneb põhiliselt guajatsiilsetest, teine võrdsest osast 
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guajatsiilsetest ja siringiilsetest ning vähesest hulgast 

p-oksifenüülpropanoolühikutest. Ligniini termoplastilisust

kasutatakse ära puidumassi tootmisel.

Peale fenoolsete ühendite, mille hulka ligniin kuulub, 

sisaldab puit kuni 3/4 süsivesikuid e. poJ.üsahhariide (tsel

luloos, mittetselluloossed polüsahhariidid, pektiinained, 

vees lahustuvad polüsahhariidid). Väiksema osa puidu koos

tisest moodustavad terpeenid (�5 %), alifaatsed happed 

(1-5 %), alkoholid, valgud (l%., süsivesinikud, mineraal

ained jt. /7, 13, 27/ 

Paberilehe ome.dused sc5ltuvad mitte ainult kiudude enes

te, vaid ka tema valmistamise käigus moodustunud kiududeva

beliste sidemete tugevusest ja elastsusest. Sellepärast on

gi Üheks oluliseks staadiumiks p�berimassi j a h  v a t a -

::n in e, mille käigus makromolekulaarsed ahelad seostuvad 

ning paberi kiud saab vajaliku pikkuse, elastsuses pehmuse 

ja hüdratatsiooniastme. 

Peenestamisel purustatakse kiud mehaaniliselt, millega 

kaasneb rakuseinte_pundumine, primaarse kesta 18bustumine ja 

sekundaarse lagunemine fi.brillideke ning Üksikuteks makromo

lekulaarseteks ahelateks. Kiu välispinnal vabanevad vett 

adsorbeerivad OH-rühmad ja toimub hüdratatsioon. Tugev jah

vata.m.µe põhjusta.b kiu puhtmehaanilise lÜhenemis&. 

Paberitööstuses kasutatakse kahte jahvatamise moodust. 

Sc5rejahvatusel toetub jahvatushollendri valts tugevalt alu

sele ja on niipalju allalastud, et ta alusliistu nuge vae

valt puudutab. Kiud hakitakse valtsi ja nugade vahel, saa

dakse kohev, vett kergesti läbilaskev ma�s. Rasvasel jahva

tusel ulatub Ülestc5stetud valts nuge puutumata Üle alusliis

tu ja toetub viimasele nõrgalt. Kiud hõõrutakse ja muljutak-

se nugade pealispindade vahel, saadakse tihe vilditaoline ja 

tugev paber. 

Kõiki materjale ei saa Ühtemoodi jahvatada: pikakiuli

sed (nagu lina ja puuvill) nõuavad intensiivsemat jahvatust 

kui puit. Lina annab kergemini rasvase massi kui pquvill, 

sest tema fibrillid asuvad kiu teljega paralleel�elt, puuvil--
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lal on aga spiraalselt ümber telje keerdunud. Linast saa

dakse tänu tema kiu heale jagunemisele fibrillidest hästi 
läbipõimunud tihe ja tugev paber. Okaspuutselluloosi kiud 
lahutub raskesti, jääb limatükikestena paberisse, limastu
vad ka terveks jäänud kiudude otsad ja pinnad ning haakuvad 
Üksteisega, täites niiviisi kiududevahelise ruumi ja andes 
tiheda paberi. Iehtpuutselluloosi jahvatatakse harva ja 
vähe, jahvat8llli.sel jaguneb ta raske�ti, kuid hüdratiseeru.b 
kergesti ja teda kasutatakse täiteainena okaspuutselluloosi 
Pikemate kiudude vahel. 

Kiudude peenestusastme suurenedes suureneb paberi tam
betugevus teatud piirini, saavutab maksimumi· ja hakkab siis 
vähenema, murdetugevus oleneb aga kiu keskmisest pikkUsest 
massis. Märgumisel sõltub deformatsioon hüdratatsiooniast
mest jahvatamisel. Sel põhjusel deformeerubki puidumassist, 
puuvillast ja rikastatud tselluloosist valmistatud paber vä
hem kui. hemitselluloosirikas paber. 

Kiu liigne peenestamine muudab saadud paberi läbipaist
Vaks, see seletub hüdratatsiooniastme suurenemisega, mille 
käigus moodustuvate jc5udude toimel kiud lähenevad ja väheneb

pooride hulk paberis. 
Tselluloosi polümerisatsiooniastme ja kÕrgmolekulaarse

te fraktsioonide sisalduse suurenemine pikendab peenestuse 
aega, saadakse pikakiuline mass. 

Hemitselluloosid kiirendavad jahvatum.ist, suurendavad 
kiudude elastsust ja plastilisust, soodustavad nende fibril
leerum1st ja kiududevaheliste sidemete moodustumist paber.is. 
Kende suur hulk pole soovitav, sest paber muutub läbipaist
Vake. 

Jahvatamisest oleneb massi käitumine valamisel, sest 
Paberimasina sõelal toimub mitte ainult kiudude orienteeri
tud settimine, vaid ka vees kergesti liikuvate mikrofibril
lide orientatsioon, mis annabki paberile spetsiifilised 
Omadused. Seejuures· etendab tähtsat osa vee äraimemise 
kiirus: viimase suurenemisel väheneb lehe tugevus järsult. 

I15puks sõltub saadava paberi vastupidavus paberi pres-
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sia1sest ja kuivatamisest ning paberi .,,innaviimistlusest. 
/3, 4, 7, 18, 28/ 

.l j a l e h e p a b e r kuulub leeige tarbi tavamate 
paberiliild.de hulh, sellepärast peab ta olema ve1ma1ilcult 
odav, kuid vastama seejuures esitatud :a.euetele (standardne 
m.2 kaal, tihedus, drdt8Jlbelisus, tugevus, niiskus, liiliis
tus, poorsus). 

ltuni 1868. aastani oli tooraineks kalts, vaid vihes
tele, mida lasti välja kuni 1880. aastam.,lisati 8lge, ala
tes 1872. aastast hakati kasutama pleegitamata sulfittsel-
1'1lloosi ja valget puidumassi. 1895. aastast alates on keh
testatud puidumassi-sisalduse piirideks 70-85 % ja sulfit
tselluloosil 30-15 %. 

Paberi val.llistamiseks tuleb kasutada k8rgekvaliteetset 
keskmise 3ahvatusastmega nn. rotomassi, mis sisaldak, vaja
likul �ulgal lii.maineid, kuid oleks seejuures vett ker,:esti 
llbilaskev. Sageli aga leidub massis jämedaid kiudude kill
pe ja vormitut puru. Ka sisaldab puidumass tselluloosist 
rohkem ligniini ja vaike. 

Ajalehepaberi koostisse kuuluv pleegitamata sulfittsel
luloos peab olema tugev, hästi puhastatud ja vaike llittesi
saldav. Et sulfittselluloosi saadakse tselluloosi tugeval 
hfldrolttilsil bisulfiti lahusega (mis kiududele lagundavat -5-
ju avaldab), siis on ta sulfaattselluloosist n�rgem. Tema 
sisalduse suurendamisel suureneb paberi läbipaistvus, halve
nevad trüki.omadused. 

Puidumassi ja pleegitamata sulf'ittselluloosi saadalese 
kuuse-, harvemini männi- ja haavapu.idust, puit peab olema 
kindla niiskusesisaldusega. /2, 7, 16, 17, 19/ 

K6ikide puidumassi sisaldavate paberite omadused muutu
vad aja jooksul tunduvalt. Neis toimuvad valguse, niiskuse 

· ja soojuse ml5jul keemilised protsessid, mis on seotud tsel
luloosi depolümerisatsiooniga (väheneb poliimerisatsioonias
te ja 9" -tselluloosi sisaldus) palju kordi kiiremini kui
puuvilla ja lina sisaldavates paberites. /20/

Slilitamisel ajalehed koltuvad. Koltumine algab lehe 
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lärtest (alluvad keige enaa päileesevalguse tobaele). ja in
tensiivistub t0 t8usmisel, hiljem langevad Tll.ja lehe tllcs1-· 
ltud tiDd.d. l:oltumi.st seletatakse ligniini ja teiste pabe
ris sisal.duvate tihendite oksiidateioon.iga /16, 31/, lcarbo
ntiüi- ning karbolcsüül.rUhmade olemasoluga /10/, UV-kiirte 
toimega (niiskuse �uuresolekul). /15, 31/ 

Loomuliku oksiidatsiooni protsessid kutsuvad aja jook
SUl esile tselluloosi ja paberi teiste komponentide happe
lisuse suurenemise, mida kiirendab 8hust adsorbeeruv so2•
/12, 15, 20/

R. Jabrova /33/ uuris ajalehtede destruktsiooni kunst
likul vanandamisel. 2.5-30 ööpieva jooksul 55° O juures suu
renes aktU vne happelisus väga vähe ( 6 %) • Termilisel "t'&nan

damisel normaalses niiskuses ao0 e juures vähenes sama pa
beri DUlrdetugevus 5 ööpäeva jooksul 45 %, niiskes keskkon
nas (70 %) aga 57 J. 

trh.eks etapiks paberi tootmisel on l i i m i a t a -
m 1 n e. 

•a s s  1 l i i  mi s t a mi s e l kasutatakse
mitmesuguseid 1targmolelrulaarseid vaike: kampol, formalde
hüiidi kondensatsiooniproduktid, kolofoonium, tselluloosi 
derivaadid ja harvemil1i parafiin. Kampolliimistusel lisa-

,_ tav alumiiniumeul:faat annab vajaliku happelise keelekonna, 
sadestab vtSi koaguleerib liimi, fikseerib liimiosakesed

kiUdudel. 
Paber säilitab veesuspensioonide filtreerimise võime, 

kuid filtreerimiskiirus väheneb ja happelisuse suurenemise 
t�ttu kiireneb kiudude destruktsioon ja väheneb vastupida
vus vananem.isele. Ilaesi liimistami.ne vähendab pabaci .def or
mataiooni märgumisel, rebitavust, venitatavust ja murdetu
gevust, suureneb (vähe) lehe läbipaistvus ja haprus. 

P i n n  a l i 1 m 1 s t a m i  s e k s kasutatakse 
tärklist, telatiini, kaseiini ja tselluloosi derivaate. la
husega kaetakse lehe mõlemad kÜljed. Sellega suureneb pa
beri läbipaistvus, rebimistugevus, venitatavus (20-30 %) , 
murdetugevus (poolteist korda ja rohkem), aga ka haprus ja 
deformatsioon märgumisel. 
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Tõõtlemiseks on vajalik optimaa; e pH, �ige t0
, paberi• 

massi kontsentratsioon jne. Eri liiki kiudained seovad lii
mi erinevalt: pleegitatud sulfae:ttselluloos > pleegitatud 
sulfittselluloos) valge puitmass> pleegitama.ta sulfittsel
luloos > kalts. Rasvasel jahvatusel 18hustuvad kiud rohkem, 
paber on tihedam ja liimiatamine osutub vähem vajalikuks. 

Ajalehe säilitamisel muutub tema. pinda kattev liilll1k1le 
hapraks, USheneb ja murdub. Et paberi valmistamisel kasuta
tavad kiudained on suure adeorptsiooniveimega (see seletub 
nende :rüüsikalis-keemilise struktuuriga), soodustab liimis
tusa puudumine, lehe hügroskQopsus ja poorsus mikroorganis
mide, niiskuse, tfuus leiduvate gaaside jne. tungimist pabe

ri pinda, kiudude pundumist ja lagunemist. 
Selleks et hügroskoopsust ja poorsust vähendad , et an

da lehele vedelikekindlus ja elastsus, liimistataks nad kon„ 

serveerimise käigua uuesti. Liim.aine osakesed täidavad kiu
dudevahelise ruumi, ladenevad kiududel, �hukase kilena pabe
ri pinnal ja takistavad nii vedelike imendumist. Liimi hul
ga suurenemisel_kasvab vee- ja tindipidavus, väheneb hügro
skoopsus. /4, 7, 28/ 

Liimained, mida kasutatakse lehe pinna töötlemisel, on 
pehilised, mill�st sõltub ennistatud raamatu, ajalehe vi51 
dokumendi säilivusA Seni kasutatud taimsed wi loomsed lii
mid annavad väheelastse, hapra kile ning on paljude mikroor
ganivmide ja putukate toitekeskkonnaks. Toiduain.etest saadud 
liimide asendamine sün·teetilistega (metüül-, etüül-, oksie
tüül-, karboksümetüültselluloosiga) on kujunemas aktuaalseks 
probleemiks. 

Metüüitselluloos kuulub tselluloosi eetrite hulka. 
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Teda sünteesitakse tselluloosi derivaatide metüleeri
misel, näiteks metüleenkloriid.iga leeliseses keskkonnas: 

Cell (OH) + liaOH + ea„ 01 .... Oell (oca3) + NaOl + 820·
Vastavalt hüdroksüülriihmade metüleerimise astmele saa

dakse mono-, di- või triderivaac;lid. 
Metüültselluloos ei ole homogeenne, vaid polüdispersne, 

s.t. koosneb mibesuguse polümerisatsiooniastmega fraktsioo
nidest molekulkaaluga 5000 - 12 000, mis avaldab aga mõju
te�a kolloid-keemilistele ja rüüsikalis-mehaanilistele oma
dustele. Metoksüiilrühmade arvu kasvuga suureneb hügroskoop
sus ja vedelike adsorptsioon, eest toimub vesiniksidemete
nõrgenemine ja osaline katkemine ning hÜdratatsioonivõime-
Uste OH-rühma.de vabanemine.

Metüültselluloosi iseloomustavad keemiline ja bioloogi
line inertsus, tema lahu3te neutraalsus, valgus- ja soojus
kindlus. Ta on värvusetu, lc5hnatu ja maitsetu amorf'ne või 
kiuline aine, mis olenevalt asendusest ja depolümerisatsi-
0onist lahustub leelistos, vees ja orgaanilistes lahusti
tes, ·olles sealjuures suure emulgeerumis-, sidumis- ja ad
besiooniv6imega. Vaid tugevad happed põhjustavad tema hüd
rolüüsi. 

Metüültselluloosi iseloomulikuks omaduseks on lahustu
da külmas vees ja koaguleeruda kuumutamisel. See protsess 
on pöörduv. Toatemperatuuril moodustub vesilahuses oksoo-
niumühend, mis kuumutamisel laguneb. Mida madalam on polü
merisatsiooniaste, seda kõrgem hüdratatsioonitemperatuur. 
/8, 11, 22, 25, 30/ 

Metüültselluloosi kasutatakse polügraa:fia-, kunstkiu-, 
paberitööstuses ja mujal tärklise, agar-agari ja isegi gum
mi-arabicumi asendajana, emulsioonide ja sünteetiliste la
teksite stabiliseerijana, kaitsekolloidina, dispergaatorina
ja vanade värvide eemaldamiseks. /291 Temast saadud kiled
on läbipaistvad, värvusetud, elastsed ja suure rebivustuge
vusega. Vajaduse korral võib neid glÜkooli, glütseriini ja
teiste polÜhüdroksiidsete Ühenditega plastifitseerida ja
formaliini, glÜoksaali jt. polüfunktsionaalsete reagentidega
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vees lahustumatuks muuta. Metüültselluloosi kile liibub 
tugevasti paberi pinnal.e ning annab tall.e el.astsuse ja val
guskindluse. 

Liimistamiseks v6ib kasutada mitmesuguse kontsentrat
siooniga lahuseid. N. Belenkaja, V. Gorsenina ja E. Kuznet
sova poolt teh�ud katsed näitavad, et 0,5-1,5 �lised lahued 
suurendavad tunduvalt.paberi mehaanilist tugevust ja püsi
vust nnanelllisel, kuid ei avalda mõju aktiivsele happeli
susele. /ll/ 

'Eksperimentaalne osa 

Vanad, liimistuse kaotanud ajalehed konserveeriti me-
tüültselluloosiga liimistamisel. 

Võeti järgmised ajaldhed: 
"Eesti Posti.mees" 18?4 
"Sakala" 1882 
"Postimees" 1899 
"Tööline" 1918 

Et kindlaks teha F.estis valmistatud ajalehepaberite 
koostist, mille kohta andmed puuduvad, vl5rreldi mikroskoo
piliselt ajalehtede paberikiudud.e ja tuntud k iudude värvi-
reaktsioone. /1, 5/ 

Paberi ettevalmistamine. Umbes 2 cm2 p aberit keedeti 
kÜllastatud naatronlubjalahuses kahe minuti jooksul ja see
järel loksutati tugevasti läbi. liaatronlubi pesti välja 
destilleeritud veega ja paber peenestati. 

Kiudude värvimiseks kasutati järgmisi lahuseid: 
Tsinkkloriidi ja kaaliumjodiidi lahus 

100 g tsinkkloriidi (ZnC12)

10,5 g kaaliumjodiidi (KJ) 

0,5 g joodi (J2)

7,5 ml vett (H20)
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Joodi ja kaaliumjodiidi lahus 

6 g joodi 
10 g kaaliumjodiidi 

10 g glütseriini /� (OH) CH (OH) �OH/ 
10 ml vett 
50 ml kÜllastatud magneesimnkloriidi (MgC12) ja

�,5 m.l kaaliumjodiidi lahus (2 g KJ1 
1,15 g J2; 20 ml �O)

Kaltsiumnitraadi ja kaaliwnjodiidi lahus 

100 g kaltsiumnitraati /Ca(N03)2/

3 ml jodiidilahust (l g J2; 5 g KJ; 50 m1 �0)

90 m.l vett 

Aniliinsulfaadi lahus /(C61½im3)2.so4/

Floroglutsiini /C6H3 (0H)3/ soolhappeline etanooli
lahus. 

Tehtud värvi.reaktsioonide põhjal võib õelda, et uuri
tavate ajalehtede valmistamiseks on kasutatud järgmisi
kiud.aineid: 

"Eesti Postimees" - linane ja puuvillane kalts, li
sandina puidumass ja sulfittsel
luloos. 

"Sakala", "Postimees" ja "Tööline" - puidumass ja 
pleegitamata sulfittselluloos; 
neist esimeses on puidumassi si
saldus väiksem kui teistes (li
gikaudu 2/3). 

Liimistamiseks kasutati metüültselluloosix lahuseid 
kontsentratsiooniga 0,50, 0,75, 1,0, 1,5, 2,0, 4,0, 6,0,
X 

Metoksüül.rübmade sisaldus(%) 
Lahustuvus vees (%) 
l % vesilahuse viskoossus (sP)
Tuha.sisaldus(%)
Niiskusesisaldus(%)
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7,0, a,o % ja kahele lahusele (l,O jh 1,5 �) lisati glütse

riini pool liimilahu.ae kontsentratsioonist. Ajalehed lii
mistati m6lemalt poolt, metüültselluloos kanti niiskele 
p9;,berile pintsliga ja kuivatati orgaanilisel klaasil. Proo
vide piki- ja ristiribadel ac5õdeti murdetugevused. Kaksik
murrete arvu määramine näitab, et juba liimistamata ajalehed 

on erinevate :mehaaniliste omadustega. 

"Eesti Postimees" on hästi säilinud, tema paber on 8hu
ke, hele ja siledapinnaline ning teistest tunduvalt tugevam 
(kakeikmurrete arv 3,9, "Postimehel" 1,?5, "Töölisel" 1,1 

ja "Sakalal" 0,2). "Sakalal" on kõige väiksem murdetugevus. 
Ta kuulub kaltsupaberilt puidupaberile ülemi.Deku perioodi, 
kui puidumassi ja sulfittselluloosi optimaalne vahekord ei 

olnud veel välja selgitatud ja puidu kvaliteedile ei pöõra
tud vajalikku tähelepanu. Aja jooksul on paber pehme-s ja 

poorseks muutunud. "Tõöli:ne" on jämedastruktuurne ja teis
test palju paksem, liimistu.ae kaotanud ja pehmeks muutunud. 
Ta ilmus revolutsiooniaastatel (1917-1918), mil tuli kasu

tada madalakvaliteedilist toorainet;mehaaniline tugevus saa
vutati paberi paksuse suurendamisega. B:6ik ajalehed, välja 
arvatud "Eesti Posti.mees", on tugevasti koltunud. 

Vastupidavamate paberite murdumistugevus suureneb lii
mistamisel tunduvalt, destruktsioonile enam allunud ajaleh
tedel on efekt väiksem. 

Tehtud katsete p�hjal leiti, et konserveerimiseks on 
k6ige sobivamad 0,75-1%-lieed metüÜltselluloosi lahused 
(jooniselt on näha, et k6ikide ajalehepaberite murdetugevus
te maksimumid asuvad selles vahemikus. Teised kaksikmurre
te maksimaalväärtused paiknevad erineva:ml kontsentratsioo
nidel (2-8 %). Kontsentreeritud lahuseid on raske paberile 
·kanda ja seejuures ei ole tegemist enam niivcSrd liimistami
se, kuiverd lamine�rimisega. Gltltseriini lisa.mine madalama
kontsentratsiooniga metüÜltselluloosi lahusele ei majuta
oluliselt �iimistatud paberi mehaanilist tugevust.

0,75-�lise lahusega töötlemisel saavutatakse vanade 
ajalehtede tugevuse ja elastsuse suurenemine (ulatus scSltub 

l 
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destruktsiooni astmest), edaspidisek• säilitamiseks kÜllal

dane pinnaviimistlus; ei suurene paberi lKbipaistvus ja säi

lib tema loomulik välimus. 

K a s u t a t u d k i r j a n d u s 

l. Dennstedt, M. Un:tersuchung der Schreibmaterialien. -

Die Chemie in der Rechtspflege. I.eipzig, 1910, 

s. 264-270.

2. Enzyklopädie der tech!lischen Chemie. Berlin - Wien�

1920. 

3. Fotijev, S.A. Paberi tehnoloogia lÜhikursus. Tln.,

1948. 

4. Hentschel, H. Chemtsch:-) Technologie der Zellstoff

und Papierherstellur.�w I.eipzig, 1967. 

5" Herzberg, w. Chemisch-technische Untersuchungsmethoden. 

Berlin, l<jll. 

6. KürschnP-r, K. Chemie des Holze�. Berlin, 1962.

7. I.ehmann, H. Papier, Karton, Pappe. I.eipzig, 1964.

8. Richter, L. Klebstoffe. I.eipzig, 1963.

9. _Sonf, w. WerkHtoffkunde der Textilien. I.eipzig, 1967.

10. AJieKceeBa, T.B. H BeJieHbKaH, H.r. �YHKUHOHaJibHhle rpyrr-

rrw U8JIJIIDJIO3hl H .HX poJI» rrpH CTapeHHH ÕyMarw. -

- ITpHqHHhl pa3pyweHHH Il8MHTHHKOB ITHCbM8HHOCTH H 

rreqaTH. H., 1967, e. 36-47. 

II. BeJieHbKaH, rr.r., ropweHHHa, B.�. H KystteuoBa, E.H.

ITpHM8H8HHe M8THJIU8JIJIIDJIO3hl �JIH pe�T8BP8UH0 ap

XHBHbJX H 6H6JIHOT8tIHhIX M8T6pHaJIOB. - CTapemrn 6y-

- 76 -



MarH. J.-]., !965, e. 94-III. 

�i- 12. EnaHK, M.r. H HroKrua, D.rr. Orr�T cTa6HJIH3BUMH 6yMarH e

tn. 

il-

ITOMOllfE,JO yrJieKHCJiblX COJieLi K8Jll>UH.fI H Marmrn. - 0 
coxpaHeH1;rn 6yvarH, rrpo}rnBeZJ,ewf� rre-qa•rn M py1wrr1,1-
ce�. R., 1963, e. 61-68. 

i3. EpayHHHr, E.]. CocTaB H XHMHqecKHe peaKQHH 11,peBBCH
Hbl. - XHMHH 11,peBBCI.fHb!. M., 1967, e. 5-IS. 

n. Epe�TBetiT, K. B. 0 rronepe,nnli'X CBfl3ffX B BOJIOI-rne H Mel!<
BOJIO�OHH�X CBH3HX B 6yMare. - EyMa�HaH ITPOMWill
JieHHOCTl>, 1%9, li! 4, 6-13. 

IS. I'ann11,6paAx, a.�., HroKma, D.Il. a CoKoJioBa, B.�. �sMe�
HeHHe CBOttCTB rron BO3ZJ,8�CTBH8M cepHHCTOro rasa, 
CB8TOBOro l13JiyqeHHH H TBITJIOBOro HCKYCCTil8HHoro 
CTapeHHH. - 0 coxpnHeHHH 6yMarl-1'' ITpül13B0ZJ,eirnl1 
ITBYBTH H pyKOITHCe�. ]., 1963, e. 42-60. 

I6. I'HrHetta H pccTaBpar.tHH 6H6JIHOTe4H�x woH�OB. CocT. 
�.Il. H�Kma, M.K. EenaH H np. M., 1964. 

I7. I'p3UOBCKH�, A.B. SarraqH rrpoH3BOZJ,CTBa raseTHO� 6yMa
I'H. - EyMalltH8H rrpOMhlIDJI8HHOCTn, 1949, tl! 3, 
e. 16-IB.

. IB. I'poMoB, B.e., IlopMane, H.H. H Xpon, IO.C. Ilonyqemrn 
rronyueJIJIIDJIO3Ll H3 JIHCTB8HHO� npeBeCHHN M8X8HO
-xm.rnqecKHJ.I 11\enoqm,rM crroco6oM e rrpeztBap11TeJI1>

Ho� I'HZJ,pOTepMH48CKOH o6pa6OTKO� ChlPnH. - Tpy
� HH-T8 JieCOX03HHCTB8HHblX rrpo6JieM.H XHMHH npe
BBCHHH AH ]aTB. CCP, BNIT. 25, I%3, e. 49-64. 

I9. 3a�ueB, e.A. M THXOHOB8, H.IT. MeTonbJ KOHCepB8UHt-1 llJ 

POCT8Bp8UHH ZJ,OKyMBHTOB. l� M.-]., 1939. 

20. 3aKOl!tHicol3, A.Il. O cTapemni 6yuar0. - Eyuai1tua.a rrpo
MYIDJIBHHOCTn, 1949, l 5, e. 6-10; � 6, e. 8-12. 

2I. MMMepryT, a.x. Uenn�Jiosa. - XHMHH npenecv1HN. M., 
1967, �- 42-92. 

- 77 -·



22. Kp8H8B XBJOfll8CKU 8BI(IKJtOU8Uff. T. 3. 11., !964.

23. llapplJHaB, I. Torutas CTPYRTypa Il8lIJIJlll03H. - Ycnen
XHDH ll8JIJIIUI03H B Rpa.DlaJl8. M., 1962, e. !84-
-206.

24. HBB8B, T. I'BÄp0XHTHqecKaH. OKBCnBT8nDH8H �eC!pyRI(IB
nexJIDJios�. - Ycrren XBMBH nennDJioau u KpaDIMa. 
M., !962, e. 93-I3I. 

25. HBKB!BH, H.H. X1n1BH �peBecHm1 u nenJIJmosu. M.-i.,
1962. 

26. llpaBHOBa, T.A. 0 cTapeo1 6YJ1al'B. - HoBHe 11eTOlUi
peo,aBpaJ.tE! B KOHC8PB8llHH Ä0KyK8HTOB B KHHr. 
M.-J., 1962, e. 92-!06. 

27. CapKSBea, K.B. JIJlrun. - lJJMBH npeBec:am. M., !967,
e. 180-229.

28. CnpaBOlUIBK 6yMSZHJIK8. T. 2. 11., !965.

29. YmaxoB, c.H. a�ps Il8llJlDJl08H B IIJI8CTBqecKH8 118CCS
ua BX ocaoBe. l.-M., !941. 

30. tamep, ila. IlpoB3BOUH8 ll8Jllmll03H. - YcnexH XBIIHB
ll8llJWll08H H KpaDIM8. M., 1962, e. 264-267 • 

31. �JIH!'e, ll.11. a !q-,H'DIKOB,H.A. 0IIHTH08 lif3r0'l'0BJI8HH8
CSyMBl'B paSJIB'IBOI KOMIIOBB� ZUIH B3Ytr8HBH rrepe-
118HHHX cp8K!'OpoB nponecca CTapeHBH ÕYJ(Bl'B. -
- Ilpo6Jlell8 •onwOB811HOCff �OKyK8HTOB B 6yK8l'B. 
M.-I., !964, e. S-I4. 

32. XoHOKeH, ila. B IlepcOHC. Hone1tynHpH08 CTpoeHBe nennn
X03H H KpaDIM8. - Ycnex» XHMBM nenJmn08H H 
kpaxKaJia. M., !962, c.·59-77. 

33.·HCSpoBa, P.P. 06 BCKyCC,.,BOHHÖK yCKOp8HHOII c,apemm 
CSyJISl'B. - CõopHBK KaTepuanoB IIO coxpaHHOCff 
KHBUHX q>OH�OB. BHn. 3. M., 1958, e. 5-I?. 

- 78 -

/ 



lJDX 6?6.334.00'l-.6? 

CONSERVATION OF NEWSPRINT 

s. Kaseoru

In the article the author characterizes prolonged con
servation of ageing newsprint. The dependance of physical

mechanical strength of paper on the structure of fibres, 

sizing, and use of metbyl cellulose eolutions in <lifferent 

concentrations to strengthen old newspapers are closely 
8xamined. In the experiment section, composition of (news
print) pape:i: of four Estonian newapapers of 18?4, 1882, 1899 

and 1918 have een observed, and methyl cellulose concentra
tiona found most suitable for their conservation have been 
BUmmarized. 

Y1J.K 676.334.004.67 

0 KOHCEPBAUm� I'A3ETHOw EYMArn 

e. Kaaeopy

CTaTbH IT0CBHmeHa B0rrpocaM CTapeHHH ra3eTH0« 6yMarH 
npr1 ee 'Z{0Jir0BpeMeHH0K xpaHemrn. P.acCM8TPHB88TCfl 38BHC!t1M0CTb 
�H3KKO-MeX8HHqecKmc CBO�CTB 6yMarH 0T CTp0eHHH 6yMa�HhlX 
B0JI0K0H, rrp0KJieHB8HHH tt HCTI0Jlb30B8H�H pacTB0p0B MeTHJIUeJI
JllOJI038 pa3JIJ,iqHQ� K0HUeHTpanHH rrpH K0HcepB8Wilr1 CT8PbJX ra-
3eT. 

B 3KcrrepHKeBT8JlbH0� qacTH CT8Tblr1 aH8JlH3HpyeTCH co
CTaB 6yMarH CTapmc 3CT0HGKHX ra3eT II Eesti Postimees'
(1874), 11Sakala" (I882), "Postimees" 11 (1899) H "Töö-
line•• ( 1918) M rrplr1B01J,RTCH cai.rne IT0ZI,X01J,flll(He K0HUeHTpa-

UHH M8TKJ1UBJIJI�Jl03� 1J)IH MX K0HcepB8UHH. 
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UDK 7.025.4 

MONOKROOMSE GRAAFIKA TEHNIKATEST JA 

RESTAUREERIMISE VIISIDEST 

Aime Espenberg 

Graafika on kujutava kunsti eriharudest (maal, skulp

tuur, graafika) kõige noorem. Graafika alla kuuluvad nii 

joonistused kui ka trükigraafi.ka, Üldiselt mõeldakse aga 
graafika all kunstilist paljundustehnikat. Euroopas võib 
lugeda graafika sünniajaks XV saj., s.t. renessansiperioo
di, millal teadus, kunst ja kirjandus sammusid hoogsat tõu

suteed. /4/ 

·Graafilised tehnikad jagatakse kolme suurde põhiliiki:
kÕrg-, sügav- ja lametrükk. 

K õ r g t r ü k k  ehk raamatutrükk (puulõige, puu
gruv�fü.r) on vanimaid graafilisi tehnikaid. Esimeseks mater

jalikb oli puu, millele hiljem lisandusid tina, linoleum. 
Kõrgtrü.ki puhul lõigatakse kujutis plaadile (puu, linoleum, 
metall) reljeefselt, kusjuures värvi võtavad vastu plaadi 

kõrgemad osad ja need jäävad ka trükkivateks pindadeks. Sü

vendid annavad pildi valged pinnad. /3/ 
Kõrgtrükis on vanim puulõige. Selleks sobib kuiv oks

teta pikisüüd lõigatud pärna-, kase-, vahtra- või tamme

laud. /2/. Puulõige võeti kasutusele XIV saj. lõpul. 1418.a. 
pärineb vanim dateeritud puulõige. Esimesed puulõiked olid 
jämedad kontuurlõiked ilma pinda viirutamata. Kunstnik 
joonistas pildi puuplaadi pinnale, lõikas selle kontuurid 
välja ja trÜkkis käsitsi paberile. Vanimad säilinud puu

lÕiked on pÜhakute pildid ja mängukaardid. /3/ Hilisemal 

ajal katsusid puuleikemeistrid anda puulõikele täiesti uue 
näo, aimata järele vacelõike võtteid. Puulõiget iseloomus
tavad tugevad jooned ja kontrastsed must-valged pinnad. 
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l'1 ea�. pärinevad gravüüride seeriad - plokkraamatud, mis 
on �ahelüliks Ülemineku.l illustreeritud. raamatule. Puulõi
keJcuneti l5itseaeg langeb XV-XVI saj. vahetusele j.a on seo
tud saksa meistritega. Suurim meister tolleaegses puulõi
lees ja Üldse graafikas oli Albrecht Dürer ( 1471-1528). /3/ 
TRtJ Teaduslikus Raamatukogus on A. Düreri mapp, milles on 
l? puulõike tehnikas lehte XVI sajandist, seeriast "Maria 
elulugu". Selle kirikuteemalise seeria lehed on kleebitud
"lärvitud kartongile, millel on rao.miv kuldliist. Dürerile 
011la.se joonteselgusega olid ka Hane Holbein noorema (1497-
1543) tööd, kelle 1538.a. i,lmunud sarja "Surma.tants" vclib 
lugeda puull5ikekunsti tippsaavutuseks. Meie raamatu.kogus 
on 1VI saj. Holbeini puulõiked väikeses formaadis (3-4 cm 
suurused) ja on säilinud väga bästi. 

Pikkade katsetuste tulemusena õnnestus inglasel Thomas 
Bewtckil (1753-1828) anda puule uus töötlus o Ta võttis -
kasutusele,ristisüü puuplaadi ja graveeris sellele kujutise 
U'UJ:-itsaga. Nii tekkis puugravüür. /3/ 

Tugevad jooned ja pinnad saavutatakse noa. ja peitliga 
Pikisüüd plaadil (puulõige). Suuremate pindade puhul jätab 
Puusüü tõmmisele jäljed. Ristisüüd lõigatud plaadil on
Peenemad jooned, mis saadakse uuritsaga graveerides. Ees
�giks on toonitat�d pind, mitte illtsik joon nagu puulõikes. 

Puugravüür oli XIX saj. peamiselt raamatute illustree
:t':i.llli.seks. 

XIX saj. lõpul ilmus puu kõrvale linoleum, mis oma peh
lllu.se tõttu annab kergesti töödelda. Linoollciketehnika sar
naneb puulõikega. Linool sobib dekor�tiivse, suuremapinna
l:i.se kujutuse edasiandmiseks. Katsetusi on ka tehtud li•
noolgravüüri vallas (tüJtlemi.ne uuritsaga), kuid vähesel
llläära1. Linoollõige on laia leviku saavutanud alles käes-
0leva1 sajandil. /3/ 

Hoopis vastupiqisel põhimõttel rajaneb sügavtrÜkk. 
'rärvikandjaks paberile ei ole triikivormi kõrgemad osad nagu 
kõrgtrük:il, vaid süvendid. /1/ Sügavtriikitehnikad jagune
�aa oma tüötleruisviisilt: l.!lanuaalsed - vaseleige, kuivnõel, 
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lfletsotinto jt. ja söövitustehnikad ..... ofort, pehmelakk, ak- no 
vatinta, r�servaat jt. Sllgavtrükk on graaf:;..listest tehni- se 
katest kõige kompli"tseeritum, nii puhttehnilisest kiiljast . Ge 
kui ka kunstiliste väijendusvcimaluste poolest. Sügavt.-rü- Ne
kis on võimalik saavutada joone tihedusest olenevalt eri-
neva tumedusega pindu. /3/ (Foto 8,9.) Ed

Kõige vanemaks sllgavtrÜltitehnikaks arvatakse vasegra

vüüri ehk vaselõiget. Vasegravüüris on värvikandev vagu 
graveeritud :metallisse uuritsaga, väljendusvahenditeks on 
punkt ja joon. Vaselõike joon on reeglipäraste kurvidega,

sujuvalt paisuv·ja ahenev. Muutuv joone paksus eraldabki 
vaselõike joont (joone peenenemine otstes) ofordi joonest 
(söö·vituse tulemusena Ühtlane paksus joonel). /1/ 

Dr

18
po

Esimesteks vaselõikes paljundatud t�mmisteks olid mlin-- g 
gukaardid. /3/ . Vasel.Õige hakkas asendama. ka puu.lõiget pü- e@ 
hapiltide valmistamisel, sest varjundirikkam ja detaile ni 
peenemalt edasiandev joon võimaldas suuremat täps�st. Va
rasem dateeritud vasegravüür pärineb aastast 1446, kuid va.-- ee 
selõike ali;,;meid lei8.!D.e paarkÜmmend aastat varem. PÕhja-Eu- t 
roopas arenes vasegravüür eeskä·tt Saksamaal. 16.sajandi ni 
nimekatekR mdstriteks olid Martill Schongauer (1445-1491) 
ja ta suur kaasaegne Albrecht Dürer (1471-1528). A. Dürer ve 
ja Madalmaade meister Lucas van u,yden (1494-1533) lõid es� n� 
mesed puhtkunstilised suurteosed selles tehnikas ja andsid OI

ha

lo!

suuna vasegravüüri tehnilisele arengule järgnevateks sajan-

diteks. /4/ 
Dürez·i vaselõigetest on TRU TE:aduslikus Raamatukogus 

ainult mõned· lehed seeriast "Die klei.n.e Passion°. Lucas VIP r 
u,ydenist on aga raamatukogus vaselõikes gravüürid seeria.st r 
"Kristuse kannatuslugu". t 

VasegravUüri viljeldi väga palju XVI-:XVIII saj., mil n 
seda kasutati maali.kunsti teoste reprodutseerimiseks, port- i• 
reteerimiseks ja raamatute illustreerimiseks. Marc-Antonio 0 

Raimondi (u. 1480 - u. 15.34) rajas vasegraveerijate koolkon; ri 

na, et reprodutseerida Raffaeli töid vasegravüüris. Meie 
raematu!cogus on mõningaid Raimondi vaselõikeid, mis on val ... 

- 82 -



mistatud Raffaeli tööde järgi, näiteks "Trooniv madonna. 
noore Tobiasega", "Püha Caecilia" jne. Prantsuse reprodut
seerivas graafikas saavutasid haruldase nüansirikkuse 

rt · Gerard Edelinck (1640-170?), Pierre Drevet (1663-1?38) jt. 
�- Nende gravüüre leidub ka TRU Teaduslikus Raamatukogus. 
•i-

!_-

i 
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r 
si� 

.d 

v� 
.st 

t
iO 

Ede linck, G. 
- " -

Drevet, P. 
- ,,._ 

Rafael "Püha perekond" 
Ieonardo de Vinci "Anghi.ari lahing" 
Rigaud "Istuva vana daami täisportree" 
Restout, J. "Kristus Õli.mäel" jne. 

Eestis tegeles vaselõikega esimesena K.A. Senff (1770-
1838), kelle hästi t,mtud gravüUr ''Krahv Wi ttgensteini 
Portree" on samuti TRU Teadusliku.s Raamatukogus. 

Vaselõike miinusteks on esiteks see, et ta nõuab vä
ga palju aega, jg teiseks,ta ei anna sellist maalilisust 
ega dekoratiivsust nagu kuivneel, ofort jt. paljundust�h
nikad. /3/ 

Kuivnõel (ka "k:Ülmn.Õel") on samuti vana tehnika, kuid 
eelmistel sajanditel kasutati teda suhteliselt vähe, eest 
tõmmiste arv on väike. Kuivnõeltehnikas kraabitakse j90-
nistus tugeva terasneelaga metallplaadisse (vask või tsink). 
Nõelaga plaadile tõmmatud joon sarnaneb miniatuurse künnj_
vaoga, koosnedes süvendist metallis ja selle kõrvale kerki
nud Ühe- või kahepoolsest harjast, nn. graadist. Viimane 
on Üks kuivnõela olulisemaid elemente. Tõmmisele jätabki 
harja taha jäänud värv mahlaka, hajuvate servadega, ainult 
kuivnõelale iseloomuliku joone. /1, 4/ 

Kuivnõel võeti tarvitusele XV saj. lõpul. Kuivnuela 
rakendati vaselõike ja ofordijoonte täpsustamiseks. A. Dü
rer kasutas kuivnõela koos vaselcikega. Meisterlikult 
tc.iötas selles tehnikas Rembrandt (1606••:i.669), kes esiruese
na teadlikult ja ettekavatsetult rõhutas kuiv.nõela peamist 
iseärasust - graati. /3, 4/ Peaaegu kõik eesti gr&afikud 
on tegelnuõ kuivnõelaga. Eriti suur virtuoos oli E. Vii
ralt ("K. Raua portree", 1939). 

Erinevalt teistest sügavtrükitehnikatest kujundatakse 
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metsotinto pHdipinda ( tumedast hel:,.,dasse) • Kasutatakse 
vask-, harvemini taillk:plaati, mille pinda ·töödeldakse ku
meraotsalise hambulise terariistaga, nn. kiigerauaga. /4/ 
Viimasega muudetakse pind krobeliseks, mis trükkimiselan
nab musta tooni,ja heledaks määratud kohad tehakse kaabit
se.ga siledaks. Metsotinto leiutajaks peetakse hollandi 
päritoluga Basseni ohvitseri Ludwig von Siegeni (1609-
1679), kelle töö "Hess3ni printsessi Amalia Elisabethi 
portree" valmis 1642.a. Algul korniti plaadil ainult ueed 
osad, mis pidid andma fooni. Kiigeraua leiutas hollandi 
graafik Abraham Blooteling (1640-1690). /3,4/ 

XVIII saj. levis uus tehnika _saksamaal ja Madalmaadel,

kuid võitis eriti suure populaarsuse Inglismaal XVIII saj. 
Metsotinto vastas haruldaselt täpselt selle aja tuntumate 
kunstnike (J. Reynolds ja Th. Gaisborough') vabale maalili' 
Rele maneerile. Metsotintolased (I. Beckett, John R.Smit� 
James McArdell jt.) oskasid edasi anda mitta ainult kolo
riidi varjundeid, vaid ka atmosfääri ja meeleolu, mis va
litses maalides. Inglise graafil.11d, kes reprodv.tseerisid 
kuulsate inglise maalijate lõuendeid, muutsid. metsotint:o 
eriti maalilise�s ja nüansirohkeks tehnikaks. /3, 14/ 

1'eine suur rühm on s ö ö v i t u s t e h n i k a d , 
kus kunstnik kasutab keemia abi - hapete söövitavnt mõju, 
toimet metallile. /1/ 

Tuntuimaks tehn:!.kaks on ofort. /7/ Ofordis värvi 
kan.dvat vagu ei lõigata plaadisse mehaaniliselt, vaid kee
miliselt. Plaat kaetakse happekindla kihiga, nn. �diga, 
millesse tehakse nõela abil joonistus ja söövitatakse hap
pega jooned vajaliku sügavuseni. Ofort arenes välja kesk
aja relvaseppade tööst, kes söövitamise teel kandsid rel
vadele ja raudrÜÜdele mitmesuguseid kaunistusi, esimesed 
katsetused kuuluvad Augsburgi relvameistrile Daniel Hop
ferile (1493-15�6). Kuid kindlalt dateeritud ofort kuulub 
6veitsi mei5trile Urs Grafile (u. 1�85-1529) a. 1513, mida 
peetakse vanimaks kunstiteoseks selles liigis. Alguses 
kasutati raudplaati, Parimaks osutus vaskplaat (kergem 
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käsitseda ja saab rohkem tõmmiseid), mille võtt�s kasutuse
l� saksa meister Albrecht Altdorfer (u. 1475-1538). Prants
lane Jacques Callot (1592-1635) oli es:Lnene, ke� hakkas ka
sutama vahekatmist, s.t. plaadi mitmejärgulist söövitamist. 
Ta tööd on murrangulise tähtsusega kogu ofordi ajaloos. 
Suur virtuoos ofordis oli Rembrandt, kellelt on säilinud 
Üle 300 ofordi. Rooma ehitusmälestisi jäädvustas Battista 
Piranesi (1720-1778), kes oli arhitekt ja arheoloog. Koos 
Pojaga andis ta välja 29-köitelise väljaande Rooma vaade•
test. Inglismaal on ofordi taassünd ·seo·tud F.s. Hadeni 
(1818-1910) nimega, kes hakkas esimesena graafilisi le.hti 
käsitsi signeerima. /3, �/ 

Pehmelakk (�3) sarnan�b ofordiga, plaat kaetak
se samuti krundiga, kuid viimane on pehme, veidi kleepuv. 
'R:runditud plaadile Rsetatakse paber. Paberile joonistatak
se grafiitpliiatsiga. Joonistami&ega surutakse pliiatsijoo
ned läbi paberi krundi kihisse ja viimane kleepub paberi 
külge. Paberi eemaldamisel paljastub plaat nendest kohta
dest, kus pliiats surus paberi vastu krunti, ja söövitamisel 
Pääseb hape sinna juurde. Joonistuse ja plaadi vahele võib 
asetada ka riide. U5uendi muster annab huvitavaid efekte. 
Ofort on lähedane sulejconistusele, kuiQ pehmelakk sarnaneb 
Pliiatsi- või krijdijoonistusega. Pehmelalr..ki kasutas esma
kordsolt· XVII saj. ·saksa graafilt ja maalija Dietrich Meyer 
( 1572-1658). Pehme laki tehnika kunstilisi väljendusvõime.lu
Si võib rikastada mitmesuguste lisavõtetega (joonistuse ja 
Plaadi vahele võib asetada ri.ie ja sellest läbi joonistadA., 
VÕib teha ka vahekatmist jne.) /3, 4/ 

Akvatinta väljendusvahendilts on plaadi karestamisel 
saadavad pinnad. Ta sarnaneb mõnevõrra metsotintoga, kuid 
kaxestamine toimub keemiliselt, mitte mehaaniliselt. Plaa
di pind tuleb �uuta krobeliseks, kornida, milleks poleeri
tud ja puhastatud plaat kaetakse kampoli- või asfalditolmu
ga ja söövitatakse happega. /13/ 

Akvatinta tutvustajaks Eestis oli K.A. Sen.ff, kelle 
töödele on omane imepeen varjundiriltas korn. 
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Käsitletud sügavtrükitehnikad on enam.levinud. Peale 
nende on veel reservaat, lavis, pliiatsimaneer, pUllktiir
maneer jt. Sageli liidavad graafikud eri tehnikaid. 

Lametrükitehnikaist on tähtsaim litograafia ehk kivi
trükk. Ta on väga levinud tehn�a, sest on kergesti käsi
tatav ja annab kõige rohkem t8mmiseid. /l/ (Foto 4, 5.) 

1796-1799 töötas sakslane A. Senefelder välja kivitrü
kitehnika. Litograafia materjaliks on lubjasisaldusega ki
vi, kuhu joonistatakse spetsiaalse tu�i, pliiatsi või krii
diga, millede peamisteks koostisosadeks on rasv ja seep� 
Litograafia jaguneb: autolitograafiaks (kunstnik joonistab 
ise kivile) ja reprodutseerivaks litograafiaks (elukutseline 
litograaf kopeerib kivile mingi originaali). Reprodutseeri
vat litograafiat kasutati XIX saj. raamatute illustreerimi
seks, portreteerimiseks jne. Ka Eestis on loodud portreede 
sarju, nagu näiteks B. Hau "Tartu Ulikooli professorite 
portreede kogu" (1837-1838). Sellest kogust on meie raama
tukogus 32 professori portreed. Tuntumad nendest on e. Mor
_genstern, Fr. Parrot, N. Pirogoff, e.E. Senff, w. Struve, 
Fr. Busch, A. Hueck, G.B. Jäsche, H.v. Köhler jt. 

Monotüüpia erineb teistest graafikatehn�atest nii teh
niliste võtete kui ka töömeetodi poolest. Plaadi töötlemi
selt läheneb ta rohkem maalile, kuid tõmmise trükkimine pa
berile toob ta tagasi graafika valda. Monotüüpia annab ai
nul t Ühe tõmmise, mille omapäraks on vormide ja kontuuride 
sujuvus. Monotüüpia ei ole levinud tehnika. /l, 3/ 

X 
X 

X 

Vanad gravüürid ei ole kunstniku poolt käsitsi signee
ritud. Selle asemel leidub nendel plaadi alumisel äärel või 

_pildipinnal graveeritud nimesid koos ledinakeelsete lÜhendi
tega. Tav� kohaselt tehakse vahet märkimise ja signeerimise 
vahel. lvrärkimisel graveeritakse autori nimi koos kujutisega 
trükivormi. Signeerimine on e.utogramm, kus valmistaja c,n 
käsitsi kirjut�ud oma nime Ühele parimale tõmmisele grafiit-
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Pliiatsi või veokindla tu�iga. Signeerimine vtieti tarvi
tusele umbes 1885.a. paiku, mis on seotud graafik Francis 
Seymour Hadeni nimega. Alates XIX saj. lõpust signeeritak
se kogu originaalgraafi.ka. /2, 3, 4/ 

Tehnikat hakati lehele märkima alles möödunud sajandi 
lõpul, seega varasematel tuleb tehnika ise määrata. /1/ 

Tänapäeva graa:fika puhul on tavaliselt märgitud pliiat
si või tu�iga lehel plaadi alla vasakule tehnika. 

Kõigepealt peab aru saama, kas on tegemist.sügav-, 
kõrg- või lametrükiga. 

SÜgaytrükitehnikate puhul on trükiplaadi kuju surutud 
Paberisse, nii et see on märgatav t!mmise esikÜljel süven
dina., tagakÜljel kõrgendikuna. Sügavtrüki värv on matt, 
läiketa ja tundub sõrmega katsumisel reljeefne. 

Litograafia tõmmis on tasane, joonisel ei esine rel
jeefe. Lito värv on tavaliselt rasvase läikega ja natuke 
hallikam kui kõrg- või SÜgavtrüki must o 

Kõrgtrüki puhul ei ole märgata t�iplaadi serva, 
•1ärv on sile ja Ühtlane. Mustad joone.d ja pinnad pildil
0n tõmmise tagakÜljel kõrgendikena, kui tõmmis on tehtud
käsitsi.

Need on Üldised tunnused, kuid vana ja halvasti hoi
t1.1d tõmmise puhul on tarvis teada veel Üksikute tehnikate 
8:t'itunnuseid. 

Puulõike jooned on tugevad ja jämedad, kandilise ja 
�ai:;.kcpärase iseloomuga. Kui on lõikamiseks kasutatud jä
�edasüülist puud (näit. saart), vcib tõmmise mustadel pin
dadel märgata puu süü jälgi. 

Puugravüüris võivad olla nii mustad kui ka valged 
jooned juuspeened ja oma iseloomult märksa vabamad ja voo
lavamad kui puuleikel. Süü mustriks võivad olla ainult 
lcontsentrilise_d ringid. 

Linoollõige sarnaneb puugravüüriga, kuid linoolis ei 
saavutata sellist peensust ja kontuuri puhtust kui puugra
"IÜÜris. 

Tinalõige or. lähedfu'le puugravüürile, ainul t puu ase-
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mel kasutatakse tinaplaati. Tõrnmisel on neid raske eris
tada. 

Vaselõi.k.e joon on väga puhas, korrapäraste kurvide 
ja käänakutega, enamasti otstes acenev ja keskel paisuv. 
Vabalt lõppevate joonte otsad :peenenevad suju"alt, minnes 
tihti Üle punktide reaks. 

Ofort sarn�eb sulejoonistusega. Joon on krobelisem, 

Üksik joon on Ühepaksune ja lÕp�b 1iÖmbi.lt, mitte ahenevalt 
nagu vasegravüüril. Joone kulg on vaba, voolav. 

Kuivnõela joon ei ole; nii voolav kui ofordil ega ka

nii seotud kui vasegravüüril. Joone Üleminek on mustast 
valgesse sujuv, nagu oleks musta karral veel pooltoonis 
vari. 

Akvatinta meenutab Ühevärvilist akvarelli või lahjen
d&tud tu�iga pintslijoonistust. Heledad ja tumedad pinnad 
eralduvad Üksteisest märgatavalt. Pildipind koosneb täppi
dest, kontuurjooned tehakse tavaliselt ofordis või kuiv

neelas. 
Metsoti.I.lto tuletab meelde söejoonistust. Uleminekud 

heledast tumedasse on sujuvalt pehmed. Toon koosneb musta
dest täppidest, kuid need on palju peenemad, tihedamalt ja 
reeglipärase asetusega kui akvatintal. Toonide skaala on 
väga suur - �õige sügavamast sametmustast täiesti valgeni. 

Pehmelakk (y��) sarnaneb pliiatsijoonistusega,
kuid sageli võib märgata paberi või riide toimet. Luubiga 
vaadates koosnevad jooned või suuremad pinnad korrapära
tult asetsevatest pu.nkt�dest, mis on enam-väh€m Ühte sula
nud. 

Reservaat on lähedane pintsli või jämeda sulega teh
tud tu�ijoonistusele. Joon on krobelise nervaga, rabe, 
jõuetu ilmega. 

Lito on sule-, pliiatsi- vci kriidijoonistus kivile, 
sellise mulje jätab ka äratõmme. 

Mon0tüüpia on tõmmis siJ.edale plaadile tehtud Õlirr.aa
list, kuid on trÜkis Õhulisem, kergem ja pehmem or:.ginaa
lint. 
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Tihti vn Ühel j� samal plaadil kasutatud mitut menet
luz.t lä.õiseg1 (näiteks oforti ja akvatintat, reservaaH ja 
ku.tvnõela jne.). Niisuguseid kombineeritud tehnikates loo
dud töid on väga raske analüüsida, sest igal graafikul on 
0Jna.leiutatud vctteid.

X 
X 

X 

Gravüüride säilitamine nõuab mitmesuguste kÜsimuste la
hendamist- seoses puhastamise, res•iiaureerimise ja monta,afiga. 
/15/

Graafika· restaureerimiseks ol�ks ta-.rvis kolme e�i ruu
�i. Esimeses ruumis viiakse läbi uurimine ja mehaa�iline
tõü�lemine, teises tehakse kõik veeprotseduurid ja ka kemi
ka�lidega töötlemine, kolmandas aga konserveerimine ja res
tau::-eerimine altvalgustatud laual, kuivatamine pressi all, 
toonimine ja montaat. /15/ 

Restaureerimisel cn ('\mad "'ai:iJrn.matud reeglid.. Õppe
eksperimentaa.l eks töüks tule kasutada koopiaid. Enne kui 
�eciktiivi kasutada kogu gravüüri}, tulrb teda proovida ko
hal, kus paistaks vähem silma. Kõige esmalt tuleb kasutada 
�äiksema ja hiljem suurema kontsentratsiooniga lahust, �1-
&lses külma, bjljem sooja vett jne. Igale gravüürile tuleb 
isemoodi läheneda olenevalt paberi oruaduste::·t ja gravüüri 
�almistamise tehni�ast. /15/ 

Paberit uuritakse otseses päevav�lguses mikroskoobi 
S.bil. Tuleb ka kont1:ollida ta tõmbe":;uge:·,ust. Veel peame 
kindlaks tegema,k8s on gravüuril eelmi.se r�staureerimise 
jälgi. luubi abil tehakse k�ncila.Ks lehe olukord: värvikiht, 
\re:3imärk, määrdumise põhjus (värviplekid., rasv, roosteple
kid, hallitus, putukate kc.hjustused jne.) ja se1;; kõik fik
seeritakse vastava tüü p�otokolli. KoL�rollitalrse, kas 
'leib gravüüri tüude lcict veega ja kemi ka:J.lia.ega. f,eJleks 
\rcetaks0l väike klaas1,iullc, !Ilille ümber kinnitatakse vatt. 
Vij�an� nlisutat�Jcse destilleeritud vees ja s0lJ�ga puudu
t�tak:�e kergelt f;raVÜÜrj nurgast. Gr·avüüri võib p::sta, kui 

,2 



vatt jääb puhtaks. Analoogiliselt �ahakse kemikaalidega. 
Enne töötlemist on tarvis kindlaks määrata, millist viisi 
kasutada antud gravüüril. /11, 15/ 

Graafiliste lehtede mehaaniline puhastamine viiakse 
la"bi eri ruumis. Lahtine tolm gravüürilt eemaldatakse tol-

muimejaga. Tolm, mis on kogunenud gravüürile aastate jook-

sul ja on tunginud paberipinnasse, ee!Il.8.ldata.kse pehme kant-

seleikummiga või kummipuruga. Selliselt puhastatakse nii 
gravüüri esi- kui ka tagakülg. Kujutist võib puhastada ai
nult kummipuruga, välja arvatud akvatinta ja metsoti!lto 
tehnikas teostatud gravüürid. Gravüüril olev putuka- ja 
kärbsemustus ning värvikihid. puhastatakse ettevaatlikult 
silmaskalpelliga. /11/ 

X 
X 

X 

Päras-t mehuanilü;t puhastamist desinfitseeritakse gra-
. vüürid, kui nad ei nõua keemilist tüütlemist. Desinfektsi

ooni ei viida la.oi tervel lehel, sest formaliin etüülalko
holiga kinnistab paberile mustuse ja raskendab gravüüri eda
sist puhastamist. Kui aga gravüür on hallitanud, siis tu
leb teda enne mehaanilist puhastamist desinfitseerida des
kambris. Pärast desinfitseerimist paigutatakse gravüürid 
t5mbckappi, et auruksid viimased formaliini või tümooli 
jää�id. 

X 
X 

X 

Gravüüridel esinevaid tekste vci templeid,.mis võivad 
laiali valguda vees pesemisel või keemili�el töötlemisel, 
tuleb eelnevalt kinnitada kaitsva kilega. Aegade jooksul 
on kasutatud mitmesuguseid kaitsvaid kilesid,* k�id TRU 

* Bender, M. Tintide probleemist paberi restaureerimi
sel. ----=--ns:-am.at-aeg-restaureerimlne. I • Trt., 1969, lk. 64-
68.
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�eadualilru.3 Raamatultogus on jäädud peatuma Riikliku Ermi
taat1 töötajate N. Gerassimova ja z. Ponomarjova poolt ka
sutusele võetud etüültselluloosi kilel. /8/ Kasutatakse 
etüültselluloosi 5 fo-list lahust (MapKH K-KOHA8HC8TOpHaH). 
%ustajaks etüülalkohol ja bensool (1:4). V-arskelt val
lilistatud lahus kantakse peene ja pehme pintsliga kirjutise 
\rõi templi kontuuridele taga- ja esilcüljele (sel juhul, 
ltui sellel kohal ei ole kujutist). Seda korratakse 3 korda 
eest ja tagant k:Üljelt kirjutisel (iga korra järel peab la
hus kuivanud olema). Peale kinnitamist peab gravüür kuiva
lila. 2-3 päeva ja alles siisvaibalata märga menetlust. Pä
�ast gravüüri pesemist või valgendamist eemaldatakse kait
sev kile etüülalkoholi-bensooli (1:4) lahusega. Kirjutise
le V-Õi templile asetatakse filterpaber ja seda niisutatakse 
eel.Jnainitud lahuses märgunud vatitampooniga nii kaua, kui 
4itsev kile eemaldub, vahetades perioodiliselt filterpa
bereid. 

Dublaatiks nimetatakse gravüüride vabastamist papist, 
�artongist, paberist või lõuendist, millele ta oli varem 
liimitud. Kraldamise moodus sõltub Ühelt poolt aluse ma

terjalist, aga teiselt poolt graafilise lehe tehnikast. 
Ill, 15/ 

Alati tuleb eemaldada papp gravüürist, mitte vastu.pidi. 
� papp on mitmekihiline, siis �ontrollitakse Ühest gravüü
�ipapi nurgast skalpelliga kihtide arvu. Seejärel hakatak
se pappi kiht-kihilt eraldama, jättes 1-2 kihti gravüürile. 
?rüüd hoitakse gravüüri tagakÜlge auru kohal, kusjuures leht 
laetatakse sõelale, esilcülg üles. Uhtlaselt jaotatud soe 
aUr juhitakse sõela alla ja nii satub ta papi kihtidele, 
"limaseid Ühtlaselt niisutades. Seejärel aseta.takse gra
'rtiUr esikÜlj�ga filterpaberile ja ettevaatlikult tÜkk:ide 
":i.isi eemaldatakse papi viimased kihid. Kui kihte on auru
tatud parajalt, tulevad nad kergesti gravüürilt, viimast 
�lihjustamata. Pärast seda pannakse gravüür filterpaberile 
ja ettevaatlikult pestakse marderpintsliga tagumiselt kül
jelt sinna jäänud liim. Liim tulab gravüürilt eemald�da 
jäägitult, et vältida kortse ja murdumist. 

- 91 -



Gravü�i, mis on kleebitud pab':::-ile, ei saa tavali-
[l':.'lt liitäst lahti nuru abil. Sel juhul pan.n�..kse. ta 
esikÜljega kilele, teine pool niisutatakse uooja veega 
käsna abil. Seejärel asetatakse ta koos kilega ettevaat
likult veevanni, esikÜlg Ülespoole. I�stakse seal olla 
kuni liimi märe;umiseni. Ulejä.änud liimi. eemaldamine käib 
Ülallrirjeldatud viisil. /11, l�/ 

X X 

Aja jooksul kollaseks muutunud ja väga määrdunud gra
viiürid•:3 puhul kasutat�se soo.ja ja ieÜlma vea vauno. Veegt:t 
pesemisel peab gravüür alati olema alusel, polüetüleenki
lel.. �smah boitakse gravüüri külmas vees, s:i.is võib tedt:t 
asetada sooja vette (oJencd,3s gnwüi.l.ci tehnikast). 7esi 
vannis vahetatakse ,,astaval t määrdumise astme L.�. Mustuse 
erald�se lõppemisega katkestatakse pesemine. Pesemine 
lõpetatakse destilleeritud veega. Pesemise aeg oleneb gr&' 
vüü.ri .:naterjalist ja ka tehnikast. 

Gravüür a1::,etatakse .lnlivamiseks esikülje�a klaacile j,'.'j 
talle ps.nnakse kiht puhtaid filterpabereid, millesse imen"' 

dub Ülearune niiskus. Seejärel toimub aeglane k11lvamine 
Õhu käes. Kui paber oli kaotanud oma mehaanilise vastupi"' 

davuse, tuleb teda uuesti liimistada. 
Ulalmainitud meetodid värskendavad graafilist lehte. 

Juhul lrui on jäänud plekke, puhastatakse teda. juba valgell' 
damisega või Dpetsiaalsete lahustega. 

X 
X 

X 

Rasva- ja Õliplekkide eemaldamiseks paberilt on N. Ge' 
rassimova ja z. Ponomarjova välja töötanud terve tabeli 
vastavaid lahuseid. /10/ Rasvad ja Õlid eemalduvad paberi' 
telt paljude orgaaniliste lahustitega. Paremateks lahus
titeks on bensool, bensiin, etüülatsetaat jne. V"ärnitsa 

/ 
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eemaldamiseks kasut3.takse pü.ridiini, mis on väga hea ras
VQde ja Õlide lahustaja, kuid pikema�jalisel mõjustamisel 
'V'Õib •3sile kutsuda paberi struktuuri muutuse ja vähendada 
:Pa.beri mehaanili1:1-'.i vastupidavust. Restaureeritav objekt 
Pannakse silikaatklaasile. Töödeldava koha alla asetatak
se 2-3 lehte filter�aberit. Vastav lahus kantakse vati
tampooniga plekile. Filterpaberit vahetatakse seni, kuni 
ei imendu enam. rasva. Töödeldud koht tuleb hoolikalt pes
ta voolava veegc, eriti püridiini kasutamlsel. 

Kärbsemust�st eemaldata.�se vesinikperoksiidi ja etüü:
alkoholi lahusega (l: l).. Kul aga plekid ei F)emaldunud, võib 
kasutada 2 %-list kloramiin B vesilahust. 

Roosteplekid '3emaldatakse oblikha.ppe lahusega (2-5 %) • 
Töötlemine toimub samuti n&gu Õliplekkide puhul. Peale 
töötlemist pestakse hoolikalt destilleeri�ud veega. 

X 
.x 

X 

Plekke, mis ei eemaldunud tavalisel pesemisel (halli
tu�plekid jne.), võib valgcnd�da. /9, 11/ See seisneb tööT • 
lemises oksüdeerijatega. Valgendamist tuleb kc.:suta.:ia äifr
IIlisel juhul, väge range kontrolli all ja minimaalde aja 
jooksul. Aegade jooksul on valgtJldamiseks kasutatud väga 
:Paljusid oksüdeerijaid, nagu näiteks kloordioksiidi, hüpe
kloritit, t�velli vett, klc�amiini T v�i B jn�. 1957J aas
tast kasutatakse Nõukogude Liidus restaureerimiskP.skustes 
ainult kluramiin B-d, mis on pehmem oksiideerija. Kasuta
trucse 5 9-"o-l:ist kloramiin B-d. 5 g kloramiin B-d (sisaldab 
?.7-29 % aktiivset kloori) lahustatakse 100 ml destilleeritud 
'\Tees, lahus flltretritaks�. Lahus valmistatakse vah'?tult 
enne kasutamist, äiLT>JD.iscl juhul vvib ted� hoida kuni 3 päe
'7a kinnises tu'!lledas klaasncus. Tõmbekapis kaldu asetatud 
�rgaanilisele klaasile rullitakse fotorulli abil niisutatuõ 
filterpaber, millele (esikUlg allapoole) asetatakse graa
filine leht, mis on ee ln1::val t meha3.Ililise l t pu_liastatud. 
Graafiline leht niisutlitakse ja sil11takse vastu alusp:i.beri t, 
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et ei jääks chumulle. tnearune niiskus kuivatatakse filter
�)aberiga. Seejärel puunt pulga külge kinnitatud vatitampoo
niga kantakse lehe tagumisele rJljele 5 %-line kloramiini
lahus. Ul_dise koltuvuse eemaldamiseks kantakse lahus kogu

tagumisele kÜlJele &lt Üles kaldpinda möüda, et hoiduda voo

lujoont0 t0kkimisest gravüürile. Hallitusplekke nõrgenda
tak::;c, kui. nellE: otseselt panriakse vatitampooniga kloramii
nilc1.hust. Valgendarrise ajal pestakse perioodiliselt ja et
tevaatlilrnlt graafilist lehte v0olava veega pihusti abil. 
fü:llLuspl�kid ja voolujooned alluvad valgendamisele väga 
rnskesti, seepär�st niisutatakse neid kohti valgendamise 
ajal _tiku otsa:, oleva vatit.ampooniga, mis on niisutatud0,5-

r�-lise .:.;.ädikhappelahuses(1 ml 98%-lisele äädik.happele lisataksei

100 ml destilleeritud vett). Valgendamise lõppedes pestak-
se gravüüri vee�a, siis pcüratakse graafiline leht ümb&r 
koos aluspab�riga jR eemaldatakse aluspaber ning tüödeldak-
se samuti ka esikÜlje välj4d (mltte kujutist). Peale val

gendamist kantakse gravüür kcos aluspeberiga suurde vanni 
voolova vee alla. !ehte peEtakse voolava vee all (umbes

30-60 min.). Veejuga ei tohi o�seselt gravüüri puudutada,
et ei tekiks gravüüril rebendeid.

Nendel juhtudel, kui valgendam.isprotsessi kiirendami
seks on kasutatud äädikhappelahust, tuleb �eale voolavas 
veer; pesemist hoida gravüüri 5 min. 0,5 % ammoonium.hüdrok
siidi lahuse vannis, kus toimub äädikhappe jääkide neutra
lisatsioon ja sademe lahustumine, mis oli tekkinud klora
miini :ju �:äcikhappe reaktsioonis. Pärast seda asetatakse 
gravü:ir jälle voolavasse vette ja pestakse hoolikalt. Vii
mane pesemine teostatakse destilleeritud veeE,a. Nüüd kont
rolli tak:3e, kas gravüür on vaba kloori jääkidest. Selleks 
võetakse joodtärklispaberi riba ja vajutatakse gravüürile 
mitmest kohast, kust eelnevalt on filterpaberiga Üleliigne 
vesi kuivatatuä. Kui on vaba kloori, siis muutub jvodtärk
lispaber siniseks. Kui aga joodtärklispaber ei muuda värvi, 
siis pan.'1akse gravüür filterpaberi pakile ja kuivatatakse 
�hu käes. Joodtärklispaberi valmistamist käsitletakse teo-
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ses "KpaTKt1t1 crrpanoqm,rn xm,nma" (t.'. -JI. , I964, e. 486-487� .

Kui gravüüz·i kuivades leitakse veel plekke, siis korra
takse valgendamist juba lokaalselt, ainuit vastavaid plekke 
lahusega tupsutades. Valgendamise lõppedes tuleb jälle h00-

likalt pesta, nagu eespool kirjeldatud. Viimane pe�e�ine on 
alati des.tilleerit'.ld veege.. /9, 11/ 

Akvatinta ja metsotinto tehnikas· gravüüri tuleb vä,c;a 
ettevaatlikult valgendada, et kujutis ei kannataks. Välgen
dami�e vaib kesta ainult mõne minuti. 

Pv�lkuivanud gravüüril silutakse hambasiluriga kcik re
bendid ja nurgad sir�eks. Gravüür peab Õhu käes kuiv�11a vä
hemalt 10-12 tundi. 

X 
X 

X 

Järgmiseks operatsiooniks on gravüüril 0Leva1;,? r2bendi
to kinnitamine ja puuduvate osade täi.d:i.staminc. ,T!., 1:,/ 

Gravüür niisutatakse destilleeritud veeg-:, p,>lÜ0tiil(•e21-
ki1e peal (niisutatakse ka glÜt!:>eriini-vesilahusega l L�C-) 
kreeka käsna abil. Ieht silutakse fotorul liu1 kile l� si.r
geks, et ei jääks �hunn.üle kile ;i;;i. lehe v,t.bel0.. /5/ Grn
\rÜÜri esikülg ;jääb v.::istu kilet. .Et. vesi kiiresti graafiLi
sest lehest ei auruks, pannakse talle reale niisutatud fl1.
terpal•f·r, rris eemaldatakse ainult sealt kohi:\lt ära, kust 
algab töütlemine. Rebendi äärea silutakse hambasilurig-::-. _ia 
"lenitatakse veidi, et rebendi ääred l�:.1ttuksid, äärte vahele 
Pannakse paksemat jahukliistrit ju sllutaksc hamb:.i.siluriga. 

E-t rebendi kohad tugevamad oleksid, kinnitatakse neid veel 
Pikakiulise paberi ribaga. 

Puuduvate osade täitmiseks veetakse paber, mis vastab 
gravüüri paberile nH värvuc,elt kui ka välimuselt. Paik 
rebitakse aucust 2-3 mm iGclt poolt suurem. Paiga ääred ja 
lca gra,;.rrüril olev1:: puuduva osa ääred Õhendo.takse skalpelli
ga, et Ühenduskoht ei pakseneks. Ka paiga ääred tagakÜl-



jelt kinnitatakse pika.kiulise paberiga. Kliistriks kasu
tatakse jahukliistrit.� Neid kõiki operatsioone tehakse 
altvalgustatud laual. �üüd keeratakse gravüür esikÜljeBa 
Üles ja silutakse siit veel kõik rebendid ja paige ääred 
hamr:,a.siluriga. 

Pesemise ja valgendamisega on paber kaotanud oma lii
mist·1se ja see tuleb taastada 0,5 % felatiinliimistusega. 
Seda tehakse kaleviga kaetud fotorulli abil või pihustaja
ga. Kõikide monokroomsete gravüüride esikÜljele võib anda 
liimistust, peale akvatinta ja metsotinto tehnikas teosta
tute. Pärast liim.istuse kandmist lastakse gravüür olla �hu 
käes ja siis pannakse pressi alla. 

X X 

Kui gravüüril on palju rebendeid, murdejocni, kortse 
või on leht väga pehastunud, siis dubleeritakse ta teisele 
leh�lc. /5, 11, 15/ Aluspa'beriks kasutatakse kromotog:r-aa
fia•vci kalts�paberit. Kui aga gravüfu, on Õhultenel paberil 
v3i kui on tagumisele kÜljele kirjutatud, siis võetP.lcse 
aluspaberiks pika.kiuline paber·. Gravüüriga tehakse siin sa."' 

muti nagu eelmainitult rebendite ja puuduvate osa�e täidis
tarnisel. Teisele polüetfü.eenkilele veetakse aluspaber, mis 
on gravüürist meetmetelt 2-3 cm igast küljest sum..---em, niis�"' 

tatakse destilleeritud v�ega vci glütseriinivesilanusegL, 
rulli takse fotorulliga kile J.e, kuivatataks�! kerge l t fil t.:::r„ 

paberiga. Aluspaberile kantakse Ühtlaselt jahukl�ist8r. 
Kliistri viskooasus scltub gravüüri paberi raksuse3t. Alus„ 

paber koos kilega ase�atakse gravüüri tagumisele kÜljele j8 
k.Llet rulli tnkse fotorul liga, see jfirel eemalc:a'!:;akse ki.le 
ettevaatlikult. Gravüür pööratakse umber j1 eslkiiljel si
lutakse kGik rebendid ja paigad hbJI.lbasiltu'iga. Ulearune

klL.ster eemaldatakse niisutE..tud marlitampooniga. S8ejäre1 
g:::·avüür ku.ivatataks6 k�rgelt chu Uies. 

JE r�::,r:enberg, A. Paberi käsitsi rest.:J•.u:eerimi:::e.::;t. -
Tfaamat-aeg-resta1.1re6?:'imine. I. 1l'rt., 196::, lk. _:SG-37. 
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Jahukliistri ja li:Lm:!-stuse retseptid on TRtr Teaduel-i
lcu Raamatukogu I kogumikus "Raamat - aeg - restaureerimine". 
Graafika jaoks kuuluvad retseptid, mis on vt5etud Riikliku 
Ermi taati graa.1'1.ka restaureerimistöökoja -tööjuhend.ist.• 

X 
X 

X 

Piraat k�igi eelmainitud tööde l�etamist pannakse·

niisked graa1'ilised lehed pressi alla. 1951.aasta.ni kasu
tati gravüüri kuivatamiseks pressi all pappi koos filter
paberitega. Pappe pidi väga tihti vahetama. Nüüd kasuta
takse gravüüride kuivatamiseks 1-2 cmpaksust spetsiaal

set vilti, mis annab paremaid tulemusi. Akvatinta, metso
tinto ja kuivnl5ela tehnikas gravüürid, mida ei tohi tuge
valt pressida, jäe�akse kerge vajutise alla. Alguses va
hetatakse tihti vilte, hiljem kuivatatakse lehti neut�aal
sete kartongide vahel 2-3 nädalat. 

Pressitud gravüüri paigad ja rebendid silutakse hamba
siluriga. wplik silumine teostatakse läbi kalka. 

Viimaseks tööks restaureerimisel on gravüüri tooni.mi
lle. /11/ Toonimisel on tarvis täielikult hoid.s. autori joo
nistust, et mitte Ühtki lisapunkti 8€i,a -joont ei tekiks 
restauraatori poolt. Graafiliste teoste kunstlik toonimi
ne on väikeste rebendite ja väikeste paikade toonimine. 
Suurem�te puuduvate osade taastamin� o� võimalik restau
reerimise komisjoni otsusega ja ainult neil juhtudel,- kui 
on olemas dublikaat. vaib taastada ka selliseid ornamen
te, mis korduvad kujutisel, ja triftielemen.te. Monokro·om
seid graafilisi lehti toonitakse akvarellvärviaega "Nev5t" 
ja "Rembrandt". 

V-aheliimistatud paberit, mis tõmbab endasse hästi
niiskust, toonltak:se poqlkuivana väikeste punktidega, mis 
moodustavad Ühtlase tooni. 

• 

1.rugevasti liimistatud paber tõmbab enesesse aegl�selt 

TrÜkkimisel on raamatu�se tekkinud liimistuse ret
septi .viga, 25 ml glütseriini asemel peab olema 2,5 m.l 
(lk. 42). 
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niiskust, seeplrast neid toonitakse niiskelt. Toon:Ltatud 
gravüür tuleb kiiresti kerge pressi alla panna, pressiai
seks kasutatakse filterpabereid. 

X 
X 

X 

Peale restaureerimise 18petamist tehakse lcl5ikidele 
grav«üride le Umber paspartuud. /9, 11/ Selleks kasutatakse 
valget neutraalset kartongi. Paspartuu on nagu murtud kak
sikleht, kus alumiDe pool on seinaks gravttürile (l5hukese 
kartongi korral liimitakse mitu kihti koklcu) ja pealmine 
pool on vlljall5ilcega, nn. aknaga vastavalt kujutise suuru-:
sele. Gravüüre ei kinnitata kunagi täielikult kartongile, 
vaid 8hukesest paberist 4arniiridega. Paspartuu nurgad 
ümardatakse, et säilitaaisel naabergravüüri teravate nurka
dega mitte rilckuda. llurki ümardatak:se klaasitükiga. 

�sutusel on l) mitteliikuv, 2) tagasipö5ratav ja 
3) kahekordne akendega paspartuu.

Mitteliikuvat paspartuud kasutatakse sel juhu.l, kui
gravtiüri �agumine kÜlg· ei ole tähtis. GravtIUr kiDnitatak
se nelja �arniiri abil tagumisele seinale, peale keerrtak
se.raam, mis on sama suur kui tagumine lcÜlg, kuid on välja 
ll51gatud gravüüri kujutise suuruselt. euuremaformaadilis
te gravüüride puhul peab paspartuu tagumine kÜlg olematu
gevam raampaspartuust. 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 
' 

r-------, 
l ' 

l l 

l :
l 

l 
l 

l 
l 

l l 
l l 

: ., 
l ,t 
.____._, 

l 

l 

l \ D 
l 

l 

l 

l 
l 

l 

l 

Joon. 1. Mitt�lijkuv paspartuu: a) -murtudJoonega kartong• 
b) väljalõikega kartong p9alekleebitud gravüüri� 
ga; c),gravüüri tagakülg aarniiridega; d) sarn11r 
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�yas1pööratavat paspartuud kasutatakse sel juhul, kui 
ka tagmaisest gra'rimri kiljest ollakse huvitatud (sealsed 
kir;J1lt1sed, Tesimlrgid jne.). Selliste graviltiride :montad 
tehakse peaaegu samamoodi nagu eelliine, ainult kiDnitatakse 
si-a'Vllr tagumisele ldlljele kahe 4arlliiriga ja raam kinnita
te.kae tagumise seina killge ebukese ja elastse :materjali ri
baga, et teda v8iks tagasi pöörata kogu gravttüri vaatlemi
sel.. 

Joon. 2. Tagasipööratav paspartuus a) paspartuu 
liikuva originaaliga; b) gravüür raam
paspartuus 

Xui paberi m.e1emal pool on joonistus, siis tuleb teha 
montaat selliselt, et me1emad joonistused oleksid näha. Sel 
Puhul tehakse ette ja taha vastav raampaspartuu aknaga ja 
gravüUr kinnitatakse sisemisele ldlljele atsetaattselluloo
silehekese abil. 

�arniiride jaoks valmistatakse paber, �s pole lignii
ni, varem ette, Uks paberi pooltest kaetakse kalaliim.iga ja 
kuivatatakse. Kasutamisel 1eigatakse paber �arniir�deks, 
niisutatakse kergesti vatitampooniga ning kinnitatakse teo
se ja paspartuu lcÜlge. �arniiride ml5etmed olenevad grawü-
1'1 suurusest. Gravilürile otseselt liimi ei kanta. Kala
liimi retsept: kalaliimi 10 g, vett'90 g, glütseriini l ml, 
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2 Ill 10 J - 11st tümoolilahust etüülalkoholis. 

Pe•amine montadi printsiip on see, et paspartuu oleks 
standardsete mõõtmetega. Kartongist raam.istus peab olema 
nii paks, et ta kaitseb gravüüri klaasraami paigutamisel 
kokkupuutest klaasiga. Kui gravüür puutub kokku klaasiga, 
vtSib tekkida hallitus. 

l'ondides peaksid gravüürid ole� paspartuudes ja need 
·omakorda karpides, mis on püstiasendis (eriti kuivnõel,
akvatinta ja metsotinto). K6ikidele graafilistele lehtede

le a�tatakse p_eale pik:"1ciuline paber.
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VÄLJA.VÕTE Im3TAUREERI.MIS-PROTOKOLLIST 

Sn!irnoff, P., Kügelgen, F .G., 
DR. GEORG FRIEDRICH PARROT 
Erster Reetor der Universität 
Dorpat. lito, paber, XIX saj. 

81Itr!l!OStmlfcu snstJKORD ENNE RmTAUREERD4IST :

8 Kahekord.selt dubleeritud graafiline leht oli märgumi-
1•st kohrunud ja kurdudesse oli tekkinud hallitus. Graafi
�fle leht oli eksponeeritud pikemat aega klaasita raamis, 

8tõttu esines tolmu-ja tabmaosakest;e ladestumine ning 
ttglnendiplekid. Kujutis oli tuhmunud: mehaanilised defek-
8 d, eriti kahjustunud oli originaali vasak äär. Graaf'ili
(�lehe kujutis on trükitud väga õhukesele pa�erile. 
�oto 6). 

�TAUREERIMISTÕÖDE KIRJELDUS: 

liiJn 
Papp eemaldati kiht-kihilt, viimane kiht aurutamisega,

Qat 
pestud aluspaberilt marderpintsliga. iluspaber �emal-

t originaalist märj�l meetodil. 

� Originaalil olev tahm oli raskesti eemaldatav. ENSV TA
t• R. Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuuseumi vanem-restauraa-
8��-s. Kaseoru koostas katsete tulemusena tamna eemaldami-
-.::s sobi va vahendi: 

10 g veise sappi (med. sapp);
3 g kartulitärklist; 
5 g kaltsiumoksalaati; 

82 ml destilleeritud vett.

s . Eespool nimetatud ained segati ühtlaseks massiks ja 
��

l
0Jendati vesivannil 5-10 min. 70-80° �emperatuuril pide
t segades. 

Saadud mass kanti kuumalt mustu�ud kohtadele, hõõruti
�==e pintsliga ringliigutust� teel massi määrdumiseni, 
�u ldati mass käsna abil ja asetati puhastatavale kohale 
�u�kogus puhastusvahendit, nii 2-3 korda,kuni gravüür oli 

s. 

�& 
Seejärel pesti teda hoolikalt marderpintsliga voola

�ee all. Lõpuks pesti destilleeritud vees. 
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MÖNOCHROMATIC GRAPHIC ART TECHNIQUEE 

A. Espenberg

In the article the author introduces us to the histol"1 
of graphic art techniques, giving instances from original 
prints preserved at the Scientific Librar,y of Tartu State 
University. Conservation, cleaning res"toration and mouirt
ing of graphic prints are dealt with at some length. Wbet°6"" 

as in Book, Time, Restoration, Number �. A. E8l>9nberg b.as 
dealt with repairing paper mec�ica�ly damaged, here tbe 
author deals in great detail with staining, removing stafllS 
and cleaning_by chemical methods. 

YnK 7.025.4 

0 TEXHViKE MOHOXPOMHOi rPAfflKH 
HCCilOCOEAX PECTABPAl&1H 

A. 9cneH6epr

B CT8T:&e K0P0TK0 H3JiaraeTC.fI HCT0piHI rpaqmqec.Koä TeX-· 
HHRH, JifJIJIIDCTpHpyeMa.fI rrpHMepao 0PBI'HH8Jll,H0'1 rpaq>IIIIOJ, xpa
H.HmettcH B q>OHztax Hay'!IHOÜ 6Bc5Jll'IOT8KH TrY. IIonpo6H.O OIIBCbl
B88TCH xpaHeH:we, q:HCTKa, pecTaBpa�H H nacrrapT8UBH rpa�H
qecRHX RHCTOB. BBH,:ty TOI'O, qTo pecT8BP8ItHH M0X8HHqecKHX 
ITOBpelKzteHH:M paccMaTpHB8118C:E, 8BTOpOJI B c6opHHKe "Kimra -
- BpeMH - pecT8BP8IOJH" N! I, _Ha 3TOT pa3 rnaBHO8 BHHM8HPJ8 
yneneHO TeXHOJIOrHH yztaneHBH II.fIT8H H 38I'p.fI3HeHB� B OT6enK8 
pecTaBpHpyeMiric rrpoH3Be�eHB� rpa�HKH (rpaqiwqecKHX JIBCTOB)· 
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Liidia lfoodla 

Bestaureerimistöö illesanne on kah.justa1;ud trülciste 
�i klsikirjade konserveerimine wi :restaureerimine eama.
Vllrsete, sugulaslike materjalidega, et säilitada lcw:usti
l'llrtusi �lrgmistele �lvedele vaillalikult muutus.ta lcu�ul. 

See kohustab hoolika.lt uurima ja analfflisiu. restauree-' 
t'itava kiite wi Üksiklehe k8iki kompoll8nte, teostua'Yiise, 
l.ahendusi. 

'frGkise v6i käsikirja pihi.materjaliks on kaltsu- v-81 
PUittselluloospaber. V a l g u s e , 8 h u j a 
Zl 1 i s lt u s e toimel paber vananebr J11Uutub hapraks, Ti
heneb mehaaniline tugevus ja intensiivistuvad muundumise ja 
lasunemi-se protsessid. Paber ltol tub.· 

Selliste paberite restaureerimisel on vaja palju eri 
toonides ja toonivarjundites pabereid kui ka pabermasse, et 
�ida neist igale restaureeritavale lehele V'81maliltul.t 
sarnast parandusmaterjali. 

Kangaste värvim.iselts kasutati juba vanal ajal loodus
likke värve ilusate ja viga vastupidavate värvuste andmi
seks. Et paber koosneb .samu·ti taimsetest kiudainetest 
(pleegitatud ja pleegitamata tselluloos ja puitmass), nagu 
linased ja puuvillased tekstiil.materjalid, siis :peaksid sa
mad vlrvid sobima ka restaureerimisel kasutatavate puhas
�gete parandusmaterjalide toonimiseks. 

TRU Teaduslikus Raamatukogus alustati katsetusi taim
eete värvidega 196?. aastal. Eesmärgiks oli selgitada 
?Irv-taimede kasutamise v8imalusi pabermaterjalide puhul ja 
kats�andmete �hjal vilja valida paberi toonimiseks sobi
-Vad värvtaimed; leida -riSrdluskatsete abil 8iged virvilahus
te kontsentratsioonid ja koostada katsete �hjal värvikaar
did, mis jääksid edasise töö aluseks. 
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Töö esimeseks etapiks oli Eesti flooras esinevatest 
värvtaimedest herbaariumi valmistamine ja kartoteegi koos
taine. Töö läbiviimiseks kasutati Eesti NSV :Floora II

' 
. ' 

III, IV, VII, X, G. Vilbaste "Taimedega värvimisi Eestis", 
NSV Etnograafiamuuseumi ja ENSV 'lfr. R. Krentzwaldi nilll. 
Kirjandusmuuseumi kogudes leiduvaid materjale. 

ltõrgemad taimed on rühmitatud tonaalsuse põhjal tabeli
tesse, antud igale .taimele soovitatav korjeaeg �a nimetatud 
kasutatav taime osa. Vaata tabeleid (lehekülg 107 - 11} ). 

Värviandjaid ei leidu mitte ainult kõrgemate, vaid ka 
alamate taimede hulgas. 

X o 11 a s e i  d ,  l' o h  e l i s i ,  h a l l e ja 
pr u u n e toone alamatest taimedest saab lapiksambliku• 
(�li!_, san.tilis) ja H5hnasambliku (� ja �� 
liikidest. Habesamblik (Usnea Berbata coll) annab kollakas-

� -rohelise, pruuni ja vesihalli varvi; käokõrv (� 
juniperina) aga kollakasrohelise. PÕdrasamblikud (Cladonia � - -----

s,vatic!_, o. ran�ferina jt.), samuti islandi käokc5rv, 
(Oentraria islandica) annavad meeldiva halli ja kollase too

� 
ni. 

Sammaldest on värvtaimedena kasutatavad harilik karu
sammal(�) pruuni ja tumerohelise värvi 
saamiseks; kollakaspruuni ja samblarohelise saab mitmesu
gustest (Hypnum'i, Hylocomium"'i ja Rhytidiadephus "'e) sam-� ,.._.....,,.._,.._____ � 
maldest. 

Karukollal (lqcopodium clavatum) on tugev värviv toime.� 
Ta annab intensiivse kollase, rohelise ja pruuni värvi. 

Sc5najala risoom (Dryopteris fil:ix mas) annab pruuni �-----

tooni. 

Taimede värvimisomadusi ja -võimalusi jälgides märka.me 
paljudel juhtudel mitme erineva pigmendi esinemist Ühel ja 
samal taimel kas ühes ja samas taime osas või eri osades 
(koores pruun pigment, marjades punane pigment). Selle 
põhjuseks on värvipigmentide esinemine taimes. 

Värvuse annavad taimele kloro- ja kromoplastid. Klo
roplastid - rohelise värvuse kandjad - sisaldavad nii si-
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. KOLLAKAD PIGMENDID 

T a i m e n i m e t u s 

Viltjalehine angervaks (Filipendula ulmaria) 
Harilik haab (Populus tremula)

Hanijalg (Potentilla anser�) 
Harilik kadakas (Juniperus communis) 
Harilik kanep (Cannabis sativa) 

Kasutatav 
taimeosa 

lehed 
koor 
ürt 
oksad 
ürt 
8_ied Kollane karikakar�inctoria) 

Perekond kask (BetuW noor.vaig.pungad 
-"- -"- -"-

Harilik kassitapp (Convolvulus arvenais) 
Koeraputk (�husa � 
Harilik koldrohi (Anthyllis vulneraria) 
Perekond kortsleht (Alchemilla) 

kollased lehed 
ürt 
ürt 
ürt 
ürt 

Korje
aeg 

juuli 
varakevad 

juuni,jUÜll,august 
varakevad 

kevad 

juuli,augu.st 
mai 
oktoober 

juuli,august 
juuli, august 
juuli�august 
juuli,august 

Harilik kukerpuu (�eris vulgari!) lehed,koor,toor. juuni,juuli,august 
. V1ljad 

V-ärv-leetp8asas ( Genista tinctoria)
Hall j a must lepp ( Alnus ineena t· A. glutlnosaJ
Hõbe- ja läiketa marSD. (Potentilla

argentea, P. impolfta}

Rabamurakas (Rubus chamaemorus) 
Perekond münt (�!2 _,__ 

�ied 
koor 

varred,�ied 

viljad 
ürt 

juuli,august 
varakevad 

juuli,august 

juuni 
juuni,august 

(a) 

Märkmed 



Harilik naat (Aegopodium podagraria) 
Liht-naistepuna (Hypericum perforatum) 

......_..._.. __________ _

Harilik nurmanu.kk (Primula veris) 
Harilik neliahammas (Lotus corniculatus) 
Pori-n5iakold (91rcaea lutetiana) 
Harilik näär (Pimpinella sa:xifraga) 
Kärnoblikas (Rumex crispu-;r---

,......, ,.,_.,,,_ 

Harilik paakspuu (Frangµla alnus)� 
Harilik peetrileht (Succisa pratensis) 
Harilik pohl (Rhodococcum ·ntis-idaea) 
P'.s.rilik pihlak;s ( Sorbus ';.u7upari!,) :
Kuldristik (Trifolium strepens) 
Harilik saar (Fraxinus excelsior) 
Perekond paju (Salix) 

Harilik Sarapuu ( �lus avellana) 
Sookail (!edu.m palustre) 
Surmaputk ..... ( Conium maculatum) 
Kibetulikas (Ranunculus acer) 
Harilik vaher� platanoides) 
Harilik viirp� (Crataegus lcyrtostyla) 
Harilik ve11111 (T�) 

8ied 
ürt 

8ied 
juur 
ürt 
ürt 

koorealune osa 
lehed 
varred 

noor koor 
8ied 
koor 
koor 

koor 
·ürt
8ied
8ied
lebad
juured
ürt 

juuli 
juuli, august 
mai,j� 
.mai,september 

juuli,a11,gUst 
juuli,aUgUst 
juuli, august 

aprill 
juuni,juuli 

enne pungade puhkemist 
juuni,juuli 

juuli 
aastaringse 1t 

(b) 

kevadel veekogukal-

august 
juuli, august 
juuli,august 
juuni,juu.11 
juuni, juuli 
sügis, kevad 

juuni 

dal kasvav 



0 
\.0 

xure.Jcell-lngelhein (�u�) 
Kollane ängelhein (�) 
Kollane Ülane (Anemone ranunculoides) 

________ ........,""-__ .... _

Aed-eunapuu (Malus domestica)� 

lehed 
varred, lehed 

8ied 
noored lehed, 

koor 

juuni, juuli 
juuni,juuli 

mai 
mai,juuni 

(o) 

--------------------=----=-=======--===-=======--========-==========================----=

PUNAKAD PIG�BNDID 

- Harilik leiraipuu (Cerasus vulgaJ:1s)
Harilik kukerpuu (i;;rberis VUl§aris)
Harilik kuusk (Picea abies)

�-

Harilik käokann (Ooronaria flos-cuculi)
Pehme- ja hobuma� (Galium �ll�o,-....

G". verum � 
värv madara "juure<! (G. tinctoria) 

Metsmaasikas (Pragaria vesca)�� 
Harilik metsvits {Iqsimachia vulgaris) 
Liht-naistepuna caiPericum perforatum) 
Harilik näsiniin ( Daplme me zereUll) .....� 
Harilik rass {Cynoglosswn officinale) 

� 

vili 
vili 

noor.käbid 
8ied 
juured 

vili 

8ied 
t5ied 

juull,august 
august,aeptember 

juuli 
juuli 

enne l51tsemist 

juuni,juuli 

juuli 
aprill,mai 

(a) 

kui t&.ime
dega, siis 
�tta häs
ti palju 

helepuna.na 



_. 

0 

l 2 

Aed-tokkroos (Alcea rosea) 
Suur ja põld-�thos�rmum officinale,

L. arve S'e) 

eJied 

juur 

Harilik peet (Beta vulg�� 

Harilik pihlakas (Sorbus aucuparia) � 
Harilik pohl (Rhodococcum vitie-idaea) 
Soopihl (Comarum� 
Tedremaran �eeta) 
Harilik viirpuu ( Orataagu.s lcyrtostyla)

�
Harilik õunapuu (Malus sylvestris) 

�

juur 

vili 

vili 

risoom 
risoom 

koor,lehedtnoor.
wrsed. 

koor 

SINAKAD PIGMENDID 

Harilik kadakas (Juniperus communis) 
PÕld-kukekannus (�a) 
Harilik kukemari (Empetrum nigrum) 
Kurekatel (Campanula persicifolia) 

.__,..... .. 

Mets-kurereha (Geranium sylvaticum) 
Suur läätspuu (Caragana arb�rescen";)

� 

viljad 
e1ed 

viljad 
5ied 
õied 
lehed 

3 

juuli, augu.st

augu.st,september 

(b) 

4 

august,eeptember lehtede-

august,september 

august,september 

august,september 
august,september 

, juuni 

aprill,mai 

hilissügis 
juuni t juuli 

august 

juuli, august 
juuli,august 
juuni• juuli 

ga-lilla� 

(a)



Harilik mustikas ( Vacciniurn m;yrtillus) 
Harilik paakspuu(� 
Must seahernes (Latbyrus niger) 
Püsik-ae ljarohi ( Mereurialis 'i)erennis)

� 
Sinikas (Vacciniurn uliginosurn) � 
Kaheleheline siniliilia (Scilla bifolia)
Salu-siumari (Actaea spic� 

·./'\./'---------

viljad 
viljad 
õied 

leh. ,5ied 
viljad 
õied 
vili 

juuli,augtist 
august 

juuni,august 
mai 

juuli, august 
mai 
august 

(b) 

====================================---====-=--------------=----====-==================== 

PRUUNIKAD PIGMENDID 

Harilik haab (Po:pulus tremula) 
� 

Harilik kadakas (Juniperus communis) 
Sookail (I.edum pa� 
Harilik kanarbik(� 
Harilik kanep (Cannabis sativa)� 
Perekond kask (Betula) 
Harilik hobu.kastan (Aesculus hippocastanum)

� 
Harilik kirsipuu (Cerasus vulgaris) 

·�

koor 

koor 
· varred

varred
varred
koor

koor,vilja 
koor 
koor 

l 

juuli 

hilissügis 
varakevad 
hilissügis 

kevad,hilissügis 
aastaringselt 

sügis 

kevad,sügis 

(a) 

lehed koos 
lisa.aine
tega 



l 

�111..k kuusk (Picea abies) 
Perekond leeder� 
V-arv-leetp��sas (Ge;_ista tinctoria) 

• Perekond lepp (Alnus)
Perekond mänd (�
Perekond.paju(�
Harilik paakspuu (Frangula alnus) 

� 
Har:rlik pihl�as ( �rbus au_e!>ar��
Perekond pirn (Pyrus)
bx-Hilt pohl (BhÕdococcum vitis-idaea)

� ---
Perekond pärn (Tilia) � 
Punane ristik (Trifolium sativum) 

� 
Harilik sarapuu (Cor,ylus avellena}
Harilik t8DIDl (Que��us robUr)

Harilik türnpuu (Rbamnus catbartica)
Harilik vaarikas (�� 
Harilik vaher (Acer platanoidee) 

� 

(b) 

koor kevad,stigis 
koor kevad,sUgis 
koor kevad,sügis 
koor kevad,s{tgis 
koor kevad,stigis 
koor kevad,sügis 
koor kevad,sügis 
koor kevad,sügis 
koor kevad,aügie 

varred varakevad, hilis-
stlgis 

koor varakevad 
Urt juuli 
koor kevad,stlgis 
koor kevad,sGgis v8ib lisa-

da lehti 
koor aastaringselt 
oksad kevad 

koor kevad 



ROHEKAD PIGMENDID 

Harilik haab (Populus tremula) 
Harilik heinputk (.Angelica sjlvestris) 
Harilik kadakas (J� 
Harilik kanarbik (Oalluna vulgarisf' 
Kapsas(� 
Aed-karusmari (Grossularia reelinata) 
Perekond kask(� 

Perekond kirss (Oerasus) � 
Harilik kuusk (Picea abie s) 
Harilik ma.ik:ell�aria maialis) 
Harilik rukis (Cecale� 

�-

Harilik pihlakas (Sorbus aucuparia) 
Harilik saar (Frax�� 

__... ______ .......... ....-�,. 

Harilik sarapuu ( Corylus ave llana)
� 

Harilik sirel (Syringa vulgaris) � 
Harilik türnpuu ( Rhamnus cathartica)� 
Suur ja väike takjas (Arct���, 

A�us,--
Harilik tomat ( lzy"copersicon e sculentum •

� 

noor koor 
ürt 

okkad,oksad 
lehed 
lehed 
lehed 

hiirekõrvus ka-
sepungad 

·lehed
okkad
ürt

juuli, aug-1.1St 
juuli 
juuli 
juuli 

juuli,august 
juuni, juuli 
varakevad 

juunJ., juuli 
juuni, juuli 

mai 
ürt

noor koor 
hilissügis, varakevad 

juuli,august 
noor koor 

noored pähKlikoo
red (rohelised) 

lehed 
lehed 
lehed 

lehed 

juuli,august 

juuni, juuli 
juuni,august 
juuli,august 

juuni, juuli 



srohelist lr:ui ka teisi pi nte. pl stid anna 
taime 8itele, viljadele rekollase vi3i kollalcaspuna e Tli
vuse. · Pigment on lcromoplastides ter de:ri.a va1 kri.st lidena, 
Xroaoplastid:ee on orantid, punased (karotiini.d)_j koll aed, 
p:rmuni.d (lcsanto:fiil.lid) värvused. Esineb Uhe Üle -

lmt teiseks. lUorofÜllikao tagajärjel tekiTad kromoplae
tid vii vastu.pidi. 

Xroonlehted.e värvus wib oleneda raku.JBahlas lahustunud 
pi ndist (antotstte.niinid annavad sini.ae ja puna virr.ise 
autoksiinid kollasa v5rvu ) i kollastest j punast et 
lcro opl stides-t. n.edel taimedel sinevad eama egselt nii 
värviline rakumahl lcui ka kromoplast. :tattekoe ( pideraise)

rakkude on suured tühikud (valruoolid) id leiduva re.k 
las lahustunud värv inega. Raku mahlas on p e.le lahuc:mmud 
virve.ineta veel parkaineid. 

Virvaine te moodus't:9.llti.ne . se51 tub taimede pärilike st o -
dustest„ nende hulk aga ökoloogilistest teguritest. t:The j 
sama liigi t värvuses esineb suuri erinovusi. Se ole
neb taimede individuaalsetest iseirasustest. t·te k<Sik 
te.imes esinevad pigmendid ei lahustu voes. desoleva töö 
on vaatluse all hiidrofiilsed pigmendid ja nende kasuta.mia
v8imalused resta-ureerimistõõa. 

Koltunud trüki te ja käsi.kirjade restaureerimine puha 
valgete parandusmate jalidega ei anna esteetiliselt head tu
lemust. Selliste paberite restaureerilliseks on vajalikud 
vanale �aberile omastes pruunikaskollast s toonides värvitud 
parandusmaterjalid. Vlrvtaimedest koostatud kartoteegi plSh
jal vl5ib öelda, et meie flooras leiduvatest virvtaimedest 
moodustavadki k8ige suurema rühma seda tooni andvad taimed. 

Katsete läbiviimine kaigi kartoteeki v-Setud taimedega 
oleks naudnud liiga palju tööd. ·Valik teostati nende 
rohkusest ja kättesaadavuse hGlpsusest lähtudes. 

l. Halli lepa, ka valge e. hariliku lepana tuntud (Al
nus incana) kuivatatud koor. Isotamisel imendub värv lei� 
�svette. Keedetud värvilahus on kollakaspruun, 
seismisel muutub punakaskollakaspruuniks. 
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2 • .Aruka.ae (�tula�ndul�) koorelt eraldatud toht kui 
ka. tohu all olev kooreollus. Kase koore leotamisel värvub 
leotu.vesi nergalt. Lahuse keedujirgne toon on helepunak:as
P�uun, kahenädalasel seismisel lahus tumeneb, andes sügav
Punakaspruuni tooni. 

Kasetohust keedetud drvilahus on rooeaka.s, seismisel 
lltUutub kollaka varjundiga roos sp�se s. 

3. Hariliku sara.pu.u (Oocylus avellana) koor kuivatatult.
10orte leotusvesi värw.b n!rgalt, vabrl.'s.Tlrvilahus on hele
cle. Punakaspruuni tooniga.' Seismisel lahus tumeneb, andes 
IÜgavpunaJcaspruuni t·ooni. 

4. Hariliku tamme (Quercus robur) okste toores koor.
�otusvesi värvub kollas� pruun hallika varjun
diga. .Seismisel lahus 1mleneb leuni mustjaspruuni toonini. 

5 ... Hariliku pihlaka (Sorbus aueuparia) koor ja marjad. 
t'IU.Te.��tud koorte leo-tis o��eedulahus pruu
l11b.akollane. Toorest koore st saadud keedulahus on sogana, 
811 pruun. Marjad annavad ltahvaturoosalcasltollase lahuse, 
llis seismisel llUutub veinpunaseks kergelt kollaka varjundi
ga. 

6 • .led�unapuu (Malus do stica) toores koor • .lnnab 
�skmise pruUlli tooni:-:--

--.

� 
7. Hariliku toominga (Padus racemosa) toores koor.

leotusvesi v!rvub kollaseks� kee�etoon punane pruuni
� var;jundiga. Seismisel muutub lahuse virv lillakaspuna
Belta pruunika varjundiga. 

8. Hariliku plrna (�Uia cordata) kuivatatud 8ied. IBo-
1iusjlrgn.e virvus tugev ���se värvus pUDkaakollane. 
S.1sm1ee1 muutub lahus idi heledamaks, s.o. kollaltaapuna-
8eks pruuni alavarj'U.lldiga. 

9. Hariliku paakspuu (l'rangula alnus) toores koor. IB0-
tuaves1 Tlrvub kestmiselt k�seks, leeedujärgne lahus on 
�pruun kollaka varjundiga. 

10. Jiaagremmelga (Salix caprea) kuivatatud koor. üto-
+--.. 

-� 

"l.lBVesi virvub kiiresti puhaskolla.seks, keedujlrgne värvus 
Pruun. 
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11. Hariliku kuuse (Pi�ea abies) koor ja käbid. Koor
annab punaleaspruuni tooni, käbid samuti, ainult veidi süga-
vama. 

12. Punalehise roosi (Rosa glauce.) kuivatatud marjad.
Lahuse värvus kollakasroos� muutub pärlendavpu
naseks. 

13. Hariliku vaarilta (Rubus idaeus) varred. I.eotusvesi
värvub keskmiselt kollaseks, valmis lahuse värvus punakas-
pruun, mis seismisel süveneb. 

14. Hariliku kanarbiku (Calluna vulgaris) kuivatatud
varred koos 8itega. leotusvesi rohekaspruun kollaka varjun-
diga, lahuse virvus rohekaspruun. 

15. Hariliku pohla (Rhodococcum vitis-idaea) varred ja� 
marjad. Vartest saab kesk:niist pruuni, marjadest lahjat 
pruunikaspunast. 

16. Hariliku sibula (Allium cepa) kuivatatud koored.
�-

!sotis tugevalt punakaspruun, keetmisel ja seismisel see 
värvus süveneb. 

17. PÕldosi (Equ.isetum arvense) kuivatatult. Valmis
lahuse värvu.s koll= Seismisel muutub lahus 
pruunikasrohekaskollaseks. 

18. Kõrvenõges (Urtica dioica) kuivatatult. Lahus
rohekaskollane. � 

19. Piparmünt (Mentha piperita) kuivatatult. I.eotus
.v�e värvib veripunas��us kergelt pruunikaspu
nane. Seismisel muutub värv rohekaspruuniks. 

20. Kollase karikakra(��) kuivatatud
õied. Värvivad leotusvee puhaskollaseks. Keedulahuse vär
vus - tugev kollane. Valmis lahuse värvus rohekaspunakas
pruun. 

21. Rukkilille(��) kuivatatud kroonle
hed. Annavad hallikasrohelise tooni. Värv imendub kiires
ti vette, värvides selle puhassiniseks. 

22. Metsõunapuu:x: (��) toores koor. An
nab ilusa tugeva punase tooni. 

:x: Metsõunapuu kuulub looduskaitse alla. 

- 116 -



23. V--arvmadara (Galium boreale) risoom kuivatatult.
'°nab punase värvilah�geltpruunika varjundiga. 

Katseteks vajalikud taimed ja taimeosad on peale mõne 
erandi saadud Tartu-lähistest metsadest ja põldudelt, koo
l'ed ja käbid varakevadelx (märtsis, aprillis), lehed ja 
<5ied või kogu taim õitsemise ajal. Juured, risoomid ja 
lllarjad on kogutud SÜgisel. Kasutatud on ka apteekides müü
davaid ravimtaimi (piparmünt, pärnaõied). ·Pihlamarjad on 
lcogutud talvel. Kuusekäbid on kogutud kevadel. 

Materjal kuivatati - koored, käbid, juured ja marjad 
toas, suvel korjatud taime�, lehed või õied väljas kuuris. 
liirkuivatamist soojal pliidil wi eredas päikesevalguses 
tuleb vältida (ltÜpsemise oht). Kuivatamiseks laotada kogu
tud materjal he5reda kihina marlile, mis on raamile tammatud, 
ja vajaduse korral kaitsta tolmu eest. Koguda ja kuivatada

tuleb iga liik, eraldi, et vältida segunemist. 
Koored, terved taimed ja risoomid on soovitav enne 

leu.ivatamist tülteldada. 
Säilitatakse iga liilt eraldi paber- või plastikaatko

tta, etiketil nimetus ja tingimata korjeaeg. 

V-arvilahuse valmistamiseks taimed või taimeosad kaalu
ti, peenestati ja asetati keedukolbi. Tooreid taimeosi 
V8eti 100 g, kuivatatuid 50 g, m�nel juhul kaaluti vähem, 
näiteks rukkilille kuivatatud kroonlehti võeti 2,5 g. Peale 
Valati destilleeritud vett mahuni 1. liiter. Drooge leotati 
S-24 tundi, Üksikutel juhtudel kuni 48 tundi. Kauasel leo
tanusel lähevad rohtsed taimed (nõ�es, osi, piparmünt) ker
gesti käärima, kÜll aga sobib pikk leotusaeg tanniinirikas
teie (tamm, paju jne.) koortele. leotist ke'edeti 3-4 tundi.
leetmise kestel hoiti leotis �gistatud nivool, aurunun
V'esi asendati kuuma destillaadiga.

Keemise aega arvestati värvimisvedeliku keema hakkami-
:x:
.:-

------------

Koored tuleb koguda ajal, kui koor on hästi lahtine,
s.t. kui mahlad jooksma hakkavad. 
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sa ■omendist. Pikk keeduaeg on vajalik selleks, et lahus
tuks vftimaliku.lt palju droogis olevaid vlrvaineid. 

Vlrvilahuse vlrriaisvtUme lcincn.aksmiäramiseks kasut ti 
nii kuivatatud kui ka� 1.d taimeosi. l'irvilalmseid val
m.stati ka tihe ja sama taime eri osadest (koor, viljad, 
81ed) eri piglllentide olemasolu t«5estuseks ja eri sortidest 
iihe liigi. piires ( 1bul). 

Jahtunud keedul.ahus 1'1ltreerit1 mi kordselt ja kon
serveeriti m.ena tilga l�ll tffmooli piirituslahuseg�. 
Saadud alglahus säilitati korgistatuna jahedas kohas. Pude
lid etiketiti. 

Enamik lahuseid annab seismisel sademe, mist&ttu on 
soovitatav enne igekordset kasutamist lahus uuesti filtree
rida. 

Katseteks valiti pabermaterje.lid, mis omadustelt olek
sid lähedased restaureerimisel kasutatavatele. Selleks v!e
ti kirjutuspaber nr. l (70 g/m.2, - 1005 pleegi.'tatud tsellu
loosi), tehniline kaltsupaber (120 g/m2, - kaltsupoolmassi 
80 % ja pleegitatud tselluloosi 20 %) ja pikakiuline paber. 

Pabermassi vlrvimi.seks vfSeti igaks katseks 1,72 g jah

vatatud pabermassi (vastab neljale katsetükile), mida leota
ti või keedeti värvilahuses. Vlrvitud pabermassist valati 
Paber. 

hgeva liimistusega paberid ei vlrvu hästi. lleid on 
soovitatav enne virvimist leotada või isegi keeta, vett mit

mekordselt vahetades. · 
liu üb.tlaselts vlrvimiseks peab paber wi pabermass vär

vilahuses vabalt liikuma. V-arvitav paber.mass peab olema pee
neks jahvatatud. Jämeda jahvatuse korral mass ei värvu lä
binisti ja sellisest massist vala'tilld paber on vlrvilt eba
flhtlane. 
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'Ylrvilamurte 'utsetuisel peti si · s jirgnisi aaja-
0luaid: virritooni s!ltu.us lahuse kont· ntratsio�nist ja 
te duajast, wa.LV.IL..L.&:IL.Ll.:use .Sju drvitavale pa· er:Ue 
ei-1.nevatel leotusaegadel, p :valguse o, värv tud. pabe-
l'ile (valgu kindlus). 

Beltoodut arvest · s t os•·at kee' 
b) lahjendus 1:1, e) 1:2, d) li� j 1:8. l:eeduajad oli�
lo, 30 ja 60 lllll. t ut rj ll.i• tati �ri kolbidesse. 
ls1.mene katseriba võti vilja 10- p t ine 30- ja k laas pi-
l.'ast 60- minutist keetmi • , lahuseid lahj :ndati d.es-
tilleoritud veega. VlrYj_ ki.n.nit asutati katseks 
soola (pabe si-keedul - l ea). 

Värvi.lahusest lj v6etud k tse terjal kui tati toa-
t per tuuril ja hilja niisuta p ssiti siledaks. 

� ulahuaes värvitud pabe ss lcasutati koha plrast 
"b-vi..mist ( atmist) paberi TSJ. eeks ., 

Xa.tssd teostati pa:ralleeloelt ldil.na ja kuuma värvilahu
ga nii katseribade leotamise kui ka värvilabu.ae paberi 

Pinnale vuidmise t l. Vlrrl.ti ka pi.kald.ulist paberit eel
t!rjeldatud vlrvilahj D.dust ga. 

Virvilahustes kee tud utseri• adeat kui ka värvitud 
Pabermassist valatud paberist 1e1gati Üheformaadilised ri
bad suurusega 20 x 40 mm, Dd.llest koostati iga katsetatud
"Irv-taime kohta eraldi virvika.art. Iatsetüld.d on kaardile 
�eebitud Ühtse süsteemi järgi: kaltsu- ja kirjutuspaberi 
Proovid k5:rvuti, horisontaalrida keeduaja suurenevas jlrje
�0rras (10, 30 ja 60 min.); tulbad tilalt alla keedulahuse 
18.hjenduse järjekorras (alglahus, lahjendus 1:1 9 1:2 �a
l:4; ka 1:8). Selliselt paigutatud katseribad annavad Üle
�&.ate värvitooni s61tuvusest lahuse kontsentratsioonist ja 
lteeduaj ast. 

Keetude algandmed on kantud tabelitesse (katseproto- / 
ltollidesse, viimased on igapäevases töös värvitahvlitele 
tlienduseks) • 
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Katsete põhjal võib öelda, et kollakaspruune pigmente 
sisaldavate taimede leotamisel ja keetmisel imenduvad vette 

kõigepealt kollased värvained. Edasisel keetmisel lisandu

vad neile pruunid ja keedu.lahuse seismisel ilmnevad sageli 
veel punakadki. Seda teades saab leotus- ja keeduaegade 

muutmisega muuta ka värvitoone. 
Külmas·värvilahuses leotamisel omandab värvitav paber 

kollaka tooni. Niisama. kaua kuumas lahuses leotamine anpab 

intensiivsema, pruunikama tooni. 

Katsed näitasid, et taimede värvimisvõime on kÜllaltki 

erinev. Pruuni tooni andjatest taimedest on tugevad värvi
jad paakspuu, kuusk, trunm, pärn ja paju. Keskmiselt värvi

vad pihlakas ja vaarikas. Nargalt värvijad on aga kibuvits, 
pohl, ja rukkilill. 

Punast pigmenti sisaldavate taimede grupist annavad tu
geva tooni metsõunapuu, toomingas ja sibulakoored, nõrgalt 

värvivad pohl ja pihlakamarjad. 
Kollase andjatest on tugeva värvimisv�imega piparmünt, 

kanarbik, osi, raudrohi ja nõges, keskmisega karikakar, nõr
ga toimega aga kasetoht. 

Uhe taime eri osad (koor ja marjad) annavad erinevaid 

toone ja on värvivõimeltki erinevad (katsed pihlaka koore 
ja marjadega). 

Samuti tuleb märkida, et mitte kõik paberid ei värvu 
samas lahuses Ühesugu.selt. Hästi värvuvad kaltsumassi si
saldavad paberid. 

Tõsiasi on ka see, et mõnel juhul tuleb taimi kindlas
ti kuivatada, et suurendada värvimisvõimet ( lepa-, paju-, 
pihlaka koor )� Teisel juhul aga värvivad toored taimeosad 
paremini (nõges, osi). Kuusekäbide ja paakspuukoorte vär
vimisvõimet intensiivistab nende hoidmine talv läbi lume 

all. 
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VlrTikaarte jllgides �ike öelda, et värve värvuste 
(tollane, ptlll8De, sinine, pruUD.) järgi r6hmitades annavad 
tanarbilc ja piparaünt paberile tugeva rohekaskollakaspruu
lli värvi. Raudrohi, osi, n8ges värvivad paberi rohekaskol
l.e.seks. Kollane karikakar värvib kiu puhaskollaseks. Sama 
tooni, saame, kui leotame paberit kuumas pihlaka-või sibula
koore algvärvi.lahuse s. 

Puhaspruuni annavad paakspuu ja tamm (esimene kollaka 
"la:rjundiga). 

Punakaspruuni annavad paju, kuusk, pihlakas, vaarikas 
�a pärn (viimased sÜgavamalt pruunid kergelt ko�laka var
J'Undiga) • 

Metsõunapuu annab ilusa tugeva punase kollakaspruuni
ka varjundiga. Toominga punane on violetselt pruunika 
"tarjundiga. Seega haaravad taimedest saadud värvained suu
l'e osa värviringist: rohekaskollasest violetse punaseni. 

Kaltsumassi toonimiseks sobivad tugevamad kontsent
�tsioonid kui paberi toonimisel, sest kaltsumassiga vala
� toimub vee vahendusel ja värvunud kiududest eraldub 
tõõprotsessis osa värvi vette ära, llUutudes heledamaks. 
la tooni eredus muutub toonitud kiust valmistatud paberil 
�. Virvilahuses keedetud kaltsumass on aga töölli
del ja säilitab värvi ·puhtuse. 

Restaureerimisel on JdJige sobivamad lahjad kontsent
t-atsioonid - 1:8 ja veel nõrgemad lahjendused. 

Ohukesi pabereid võib toonida kas külmas või kuum.ae 
'91rvi.1ahuses. Paksemaid pabereid peab värvi.lahuses keet
liia: värvub Ühtlaselt läbi. Tuleb silmas pidada, et keet
Illisel paberi tugevus väheneb. 

·suure hulga erinevais värvitoonides paberite valmis
t&Jniseks tuleb valitud alglahusest teha mitu erinevat lah
;Jendust kuni päris ;Lahjade kontsentratsioonideni. Saadud 
lahustes värvitud paberid on vajalik parandusmaterjal. 
lehe äärele märkida taime nimi ja lahuse kontsentratsioon •. 
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Kasutatavad kliistrid ja liimistuslahused v6ib vaja
duse korral toonida alglahuse lisamisega. 

V-arvide põb.inc5udeks on nende valgnek1ndJus. Katsete 
Üheks eesmärgiks oligi näidata, et taimsed värvid on val
guskindlamad kui sünteetilised värvid. V-arvitud katseri
bad säilitasid oma .värvi. Kümme päeva eredat päikeseval

gust ei suutnud neid pleegitada. Tõendavad ju värvilised 
tekstiilesemed muuseumideski taimsete värvide püsivust. 
Kahjuks puuduvad andmed, kas säilinud toonid kohe värvimi
sel nii erksad olid vcSi on nad aja jooksul sellisteks muu
tunud. 

Katsete tulemustele põhinedes ja varem seatud tingi
mustest lähtudes võib öelda kokkuvõtteks, et restaureeri
misel vajalike toonivlahuste saamiseks sobivad järgmised 
värvtaimed: 

p r  u u n i  to o n i l i s t  e s t: paakspuu, E!!!!, 
pärn, vaarikas ja paju; k o l l a s t e s t : nõges, 

piparmünt ja kollane karikakar; p u n a s t e s t : � 
� ja�; s i n i  s t e s t: rukkilill. 

F,eltoodu põhjal võib öelda, et taimsete värvide peami-

ne eelis restaureerimise seisukohalt seisneb just nende 
toonide pehmuses ja Ülisuures nüansirikkuses. Aniliinvär
videga saame küll suuremat eredust, mitte aga pehmeid üle-
1ninelruid. Taimsed värvid on ka töökindlad ega muuda oma 
.värvi kokkupuutel kasutatavate ainetega. SUnteetiliste 
värvide kohta seda ütelda ei saa (kokkupuutel m8ningate 
liimainetega muudavad aniliin-kollased oma värvi, näiteks 
jahukliistri korral muutuvad roheli_seks). Taimsete värvi
de eeliseks on veel nende kindlus valguse suhtes,see tagab 
tehtud töö stabiilsuse värvide osas ka pärast pikki aas
taid. 

Meie flooras e sinavate värvtaimede hulk: on nii võrd 
suur ja levik lai, et nende kättesaadavus ei peaks teld.ts.-

ma raskusi. Kuna värvaine hulk taimes ja selle vahekord 
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teiste taimes leiduvate vees lahustuvate ainetega k6igub 
ka.UUie suurtes piirides, siis pole �ima1ik isegi iibest 
�a samast taiJllest kales korda eraldi valmistada tipselt 
·aa.ma koostisega virrilahust. Tegelikus töös on aga. vaja
lU: tugineda standardsetele värvilahustele. Selleks tu
leb standardlahuste ja nende lahjenduste vlrvitoollid mää
�ata kolorimeetriliselt ja nende m.ähamiste alusel koosta
da vastavad graafileud.
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llI>x 025.85:54?.9? 

THE USE OF PLANT-COIDURS Ilf RESTORATION 

L. Nood.la

The author gives an aceount about obtaining plant
Colours and possibilities of shading paper with them. 
In the course of her five years' praetieal work, L. Noodla 
ha.s eompiled an e:xtensive herbarium of Estonian colour
g1Ving plants and has eolleeted them for preparing ex
traets. By comparing results of various e�riments, the 
author haa endeavoured to find suitable eoneentrations of 
Colour-solutions and the manner of their preparation and 
Use which, as shown on the ehart, should beeome a basis 
for further praetieal work. The extraets obtained from 
the plants have a wide range of. tones 1n eaeh eolour and 
are well-suited for shading paper and paper-l)ulp used for 
l'e storation. 

YZU( 025.85.547.97 

OE �CilOlh30BAH�� PACTPITEJII,Hla: KPACHTEJ!filt 

B PECTABPAUHOHHOa PAEOTE 

l. HooztJia

PacCM8TPBB8DTCH B03MOZHOCTB rronyqeHHR pacTMT8Jil,HblX 
kpaCHIIU!X BemecTB B BCilOJib3OB8HBe HX npu TOHBPOBKe 6yua
ru. B TeqeHHe µHTBJI0TH8� rrpaKTBqecKO� paÕOTH 8BTOpoM 
CT8TbB COCT8BJI8H �OBOJihHO õoraTH� repõapu� SC1OHCKMX 
kpac.flll(HX pacTemdt, co6paHo _ 6OJI1imoe KoJimqec'l'Bo :ex JIMCTl>.:..
8B, B8TBeff, UB8TOB, KOpHeff, KOJ)H B IIJIO'ZtOB :zt,JIH 1rnroTOBJl8'"! 
ttQH B3 HHX SKCTpaKTOB. B pe3yJil,T8T8 MHOrOKp8TlWX cpaBHB--
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Ten»lili1X OmtTOB RaAÄeHH llOJOC01UIIItH8 KOHU8Htpai:nm Kpaca�HX 
paCTBOpoB, :B�paõoTaHa HX TOH8BDH8H mKana, KOTOpaH HBXH8TCft 
OCHOBOä ;ztlIH nai»Haimeä rrpattTHqecKOA pa60!H. 

PaC!BTe�»Ime KP8CHDU18 8KCTP8K!H Ä8DT nmpoKyD IU38TOByJ) 
niKaJiy H xopomo llOÄ]COJUIT KaK ;lUIH TOHHPOBKH ÕYJ18EHOI M8CCH, 
HCil0XD3yeKoA npB pecTallPBIUJH KHHr, TaK H D;JIH TOHHPOBKB 
TOHKIIX COptrO:B C

S

ygarz. 
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KÖIDETE KONSERVEERIMINE
I



UDK 686 .1.1 · 

HARULDASTE RAAMATUTE KÖITMISVIISE 

Virve Nagel 

TRU Teadusliku Raamatu.kogu fondid sisaldavad köiteid 
kaheksast aastasajast (varaseim neist on armeenia käsikiri 
XIII sajandist) ja esindavad tuhandeid köitelaade. Et 
leida põhjendust erinevate stiilide välja.kujunemisele, �u� 
leb põgusalt peatuda köitekunsti arenguteel. 

Varasemate kirjalike ürikute vorme - kirjarulli ja 
kirjatahvlit - on aeg-ajalt kasutatud ka ,hilisematel ajas-' 
tutel (meil juudi rituaalsed käsikirjalised tekstid). Et 
kirjarulli ei olnud eriti mugav käsitseda ja õõnsaid rulle 
ähvardas kokkusurumise oht, siis tingis see vajaduse lehiti"' 
aetava raamatu järele, mis tekkis ühe poogna kujul. /6,?/ 

· IV sajandil ilmusid esimesed ühe po o g n� -
r a a m a t u d - p ä r g a m e n t k o o d e k s i d , 
(joon. 1), r------

Joon. 1. Ohepoogna- _ja mitmepoognaraamat 

mis koosnesid üksteise. sisse asetatud, läbi õmmeldud ja 
ümbrisega varustatud ·pärgamentlehtedest. ilguses olid 
köitekaanteks lih�salt kokkukleebitud tüb.�ad ees- ja ta
galehed. Uhepoognara_amatut oli juba palju hõlpsam käsi t
seda kui rulli ja kirjamaterjali võidi mõlemalt poolt 
täiesti ära kasutada. Suletud raamat laseb end ka hästi 
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aä111tada. Aga ta oli oma mahult piiratud. Ulatuslikuma 
teksti jaoks vajati paksemaid raamatuid. /3, ?/· 

Nii hakati IV sajandi alguses Põhja-Aaf'rikas koptide 
juures rohkem poognaid raamatuplokiks kokku köitma, tekkis 
nn. m i  t m e po ogn a r a a  m a t .  Köitmeid• nendel 
Varajastel mitmepoognaraamatutel veel ei olnud, vaid·raa
lllatuplokk moodustati poognaniitide kokkupõimimise teel köi
te seljal. Uksikud poognad ühendati la'bi kattenaha raamatu 
Seljal pistete abil, mis moodustas horisontaalsuunalise 
�e t t pi s t e .  Poognate ühendamine köiteseljal verti
kaalsuunaliste pistetega andis uue köitmisviisi- pi k k  -
.Ll. i s t e • Seega on köige vanemad õmblustehnikad k e t t -
P i s te- ja p i k'k p i s. t e·õ m b l e m 1 n·e (IV
XV sajand). /5/ 

Et raamatu selga tugevdada ja pärgamenti pistetega 
mitte purustada, asetati raamatu seljale luust või paksust 
nahatükist. plaadikesed sissepuuritud aukudega, millest tu
lid pikkade pistetena välja költenöörid, mis siis omakorda 
Värvilise niidiga kahe- või mitmekaupa kokltu põi�iti. /5/ 
(foto 10b). 

Lääne-:&lroopas õmmeldi pärgamentpoognad kanepinööriga, 
seevastu idamaa köidetel kollase siidiga. Kirjanduses mai

nitakse ka soolerihmaga õmblemist, mis võisid ka pärga
Illentrihmad olla, sest erinev\ts.ed on vähemärgatavad. Seni 
kui pärgamentlehti kasutati, tarvitati tugevamat niiti, 
sest. poognad o.lid võrdlemisi paksud. Pärast pärgamendi 
Väljatõrjumist kaltsupaberi poolt olid poognad õhemad ja 
Piisas peenemast linasest niidist. Et alguses �inult ük
Bikud poognad kokku õmmeidi, teh_ti' õmblus lihtsalt kolme 
Pistega. ,Sama võtet kasutatakse veel tänapäeval üksikute 
Poognate kinnitamisel� XIII sajandi eelsel ajajä.i-gul ka
sutati neljapistelist õmblust, nn. a k t i  pis t e  t .
15, ?/ 
• Vt. kogumik: Raamat-aeg-resta1.1reerimine 

�969, lk. 93. 
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Pikkpisteköide säilis kaua aktide, registrite ja arve-

te köitmisel. Seda nimetati n ö ö r i  t u d a k t i -
k ö·i t e k s, mis olid kasutussl kõikides maades. DokU

mendid pandi paksudeks poognateks kokku ja õmmeldi läbi 
koos seljale asetatud rihmadega. Nad nööriti kaanel risti
asendis pärgamentribadega, kuna ümb�rpandud klapp kinnitati 
pannaldega. /5/ 

Raamatuköitja tegi ka nsb.k- ja pä�gamentkatte kaunis
tused, kuid vajas metallitöötlejate abi. Nii oli köite
kunst sõltuv templilõikajate, graveerijate, sepistetegijate 
ja üldse metallikunstist. 

Kettpisteõmblus oli iseloomulik kreeka köitekunstile. 
See viis oli üle.võetud kopti papüüruskäsikirjadelt ja on 
osaliselt säilinud kuni XV s&jandini„ Kettptste kadus täte-

likult trükikunsti levikuga, mil poog!l.atevaheliste seos·tena 
hakati kasutama köitmeid, mis ühtlasi mõjustas ka õmblamist 
ja raamatuploki kinnitamist kaantele. Kreeka köitevlis nõu
dis raamatuploki kinni.nöörimist kaantl3"1.e, olles t�ataval 

, mäfu:-al õmblusprotseduuri jätkaffiine läbi kaane. Nii nõudis 
köitmete kinnitamine, millele poognad olid õmmeldud, eri�e
vat rakendusviisi� Kuni selle ajani oli raamatuplokk kaan
te külge kinni nööritud, nüüd kinnitati vastupidi kaaned 
raamatuplokile. 

,Qmblemi n& ühendas üksikuid poognaid köitmete 
juw.'est üksteisega ja need omakorda aitasid kinnitada raa
matuplokki kaantele. /2, 5, 6, 7/ 

Köit m o t; e k s olid rihmaktteed või nöörid., mil
lele ÕJL�eldi üksiku� raamatupoognad� N�nde tehnilise ra
ke�duse viiA aitab määr�ta kötte µäritolu ja �ega. �moes 

-1000 aastat ii�gasi ei. tuntud. tõ6Hsi köitmeid-nööre, miae
dele poognAd õmmeldi., va:i.d köide., moodu�tati kett91steõmbluse
abil.

Uue mcoduser..a õmmeldi poo�.'id XII ja XIII sajandil pär
gamentri bale. *

Vt:. kogumik: Re.amat-aeg-resta:ire�rl:nine I, 
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rv sajandil olid kanepiköitmed 
.!L,o r d s e d nöörid. 

liht s a ·d üh e -

Pärgament- ja nahkköitmeid lõigati raamatuselja laiu
ses kaheks ja õmmeldi ümber nagu kaksikköitmed. Keskaja 
ltaksikk.öitmed paistavad silma onia erakordse tugevuse poo
lest. 

Pärgamendi kõrval kasutati kõige sage�amini � -
K.,e pa r k  n a h  a s t. köitmeid.· Selline köitmeriba on 
ahendatud ja esineb nöörikujuliselt kokku.keeratuna, kuna 
-õlemad ahendamata otsad aitasid kinnitada raamatuplokki
kaantesse. Selle viisi tõrjusid umbes aastal 1500 kõrvale
k a k s i k k a n e p i k ö i t m e d. Need, kuni 5 mm
Paksud Keerutatud kanepinöörid olid väga tugevad ja vastu
P1davad. Nöörid. pandi pinguldatult üksteise kõrvale ja�
-eldi ümber nagu pooleksjagatud nahkköitme puhul. õmblemi
ne toimus selliselt, et niit tu li välja mõlema köitllle va
helt, põimis need ümber ja läks samast nõelaaugust köitmete
Vahelt tagasi sissepooleo Sellise õmblusviisiga raamatu
Plokk oli erakord.selt tugev. /3, 4, 5, 7/

Harvem leidub taimparknahast_kõitmeid, mis on samuti 
ahendatud. Va:i:·sti aga märgati, et veisenahk: on kaante kin
nt tamiseks liiga habras. Uldse on loomanahad - eriti hirve
Ja kitsenahad - nii paelaks kui ka kattematerjaliks parimad. 

Tõeliste �öitmete kõrval esinesid XVI sajandil veel 
.!.,_a l e k ö i t  m e d ,  mis kleebiti ehtsate köitmete koha
le ja töötati välja kattenahas. Et need köitmed olid ai
nuit lihtsad sidumisnööritükid , paistsin nad tõelistest 
�adalamad, täites ainult dekoratiivsst ülesannet. Köitmete 
Vahel olid pärgamendist tugevdusribad. 

K a p t a a l i d ehk o ·1; s a n ö ö r i d või 
.2...,,t s a p a e l a d  tekkisid vajaduse pärast, et poogna
Otste õmblemisel kaitsta poognaid sisserebimise eest, anda 
Ülemisele ja alumisele raamatuselja otsale vastupidavust. 
Ühtlasi on nad raamatu otste kaunistuseks. /2, 7/ 

Vanim on idamaa köite kaptaal, mis oli üks õmblemise 
0sa: ümberpistmise juures kasutati sii<biiti samaaegselt 
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õmblemise välimiste pistete moodustamisega. Et kaptaal 
võrdselt köitmetega poognaid koos hoiaks, õmmeldi kõige va
nematel köidetel mõlemate kaptaalide pärgamentribad samuti 
nagu köitmed juba õmblemise käigus õmblusniidiga ümber. 
Moodustus Wl. k i n n i  s k a p t a a l .  Sellise õmblus� 
viisi puhul, kus niit üle poognate otste käis, enam raamatu-

rplokki pärast ei lõigatud •
. tib.tsamal kaptaali valmistamisel jäeti ära ümber põi

mimine. Selja otsanaha ääre sisse· pandud nööri kõrvait·õm
, meld.1 nahk läbi s a d u l s e p a p i s t e g a • Lahti

ne nahk õmbluse kõrvalt lõigati ära. 
Samal aj�l tunti ka ümber kaptaali punumi�t: p 1 k a.-

- p i s t e l i .n ·e - vanem viis - ja uuem -l · ü h i k e -
- s e p_i s t ega , ümber kaptaali pgnutu_it. Nahas üm-

b�rpõimitud kaptaale valmistati·b..arva pärast aastat 1500. ·. 
Kõige v�emal, Saksamaal kasutusel oleval kaptaalil 

:kleebiti üks pärgamentribake. nii kinni, et ta lõike äärest 
Üle ulatus. Ole.ulatuvale ribale-asetati siis üles tugevam 
kitsas pärgam�ntriba kui abikaptaal, mis õmmeldi Üle mitme-

Joon. 2. a) kattenahaga kaetud kanepinöör
täidisega raamatu ots • 

b) nahktäidisega kaksikrull otsanöör
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lärvtlise.niidiga. Tekib kolmnurkkujuga kaptaal. Umar
tiidiselts kasutati kanepinööri vlii kokkukeeratud·nahariba. 
ltaptaali ääre ühtlaseks .katmiseks.tehti poognast tuleva ühe 
Pikkpiste kõrvale kaks või enam kettpistet (foto 11). Sel 
Viisil on·valm:lstatud saksa päritoluga kaptaalid XVI ja XVII 
Sajandil� /1, 6/ 

Mitte kõikjal ei rakendatud otsest ümb_erpõimimist ja 
eriti Lõuna-Saksamaal leidub sagedasti d 1 a g o n  a a l -

.!L!._!__! ülelöödud kaptaale, mis on mõjustatud kreeka kõit� 
'Vlisist. /1/ 

Sellest erinevad prantsuse ja selle järgi kujundatud 
lng�tse kaptaalid, kus sisseaset�tud t�gevad pärgamentribad, 
harvem kanepinöör põimiti ümber kahevärvilise linase niidi 
Või siidiga. Ainult iga kolmas või neljas niit pisteti lä� 
bt poogna raamatuploki küljes.· _Seega jääb"kaptad palju 
Ui k u v a m a k s ,  ilma et ta vastupidavust kaotaks. 
-/1/ 

Joon. 3.· Kandilisele·nahktäidisele õmmeldud.kaha-
värviline otsanö.ör (kaptaal) 
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Prantsusmaal ja Saksamaal, harvem �veitsis valmistati 
nöörtäidisega kaptaalid, millel asetsev seljanahk töödeldi 
välja r e  l j e e f s e l t .  

Harva esineb kaptaali valmistamise viisi, kus lihtne 
pärgamentribake kleebiti raamatuselja otsale nii, et ta

randilaiuselt ill.e ulatus, ja õmmeldi siis ühevärvilise

niidiga hõredalt üle. See ei olnud ilus ega tugev, kuid 
rahuldas tolleaegseid nõudmisi. Lääne-Euroopa kõrgetest 
kaptaalidest Oil oluliselt erinevad ida köidete l a m e -
d a l t a s e t a e v a d  kaptaa_lid. Kaptaaliks aseta.

ti raamatuotsale lamedalt kitsas naharibake, mis omapä
rasel viisil ümber õmmeldi: umbes 4 niiti asetati üksteise

kõrvale ja kooti kollase siidiga läbi, moodustades kanga
mustri, kusjuures niit iga kord poogna keskelt haaras. /1, 
2/ 

Aastal 1700 leidus juba k ü l g e k l e e b i t u d 
riidest otsapaelu, millede ülaäär on kootud 

värviliste dekoratiivsete vorpidena. Kaubandusvõrgust os
teti kootud kaptaalpaela, mille otsast oli võimalik lõigata. 
vastava p_ikkusega kaptaalid. Selliseid kaptaale kasuta·t;ak• 
se veel tänapäeval. 

Prantsuse ja inglise kaptaalide levikuga muutus XIX 
sajandil nahkköidete välimus palju nägusamaks. /1/ 

K a a n t e k i n n i t a m i n e r a a m a t u -

l..!,, on eri aegadel ja eri maades viiside ja tehnika poo
lest väga erinev olnud, mis olenes ka köitematerjalidest. 
Keskajal kinnitati raamatuplokk kaante külge köitmete, 
köitmete vahel olevate pärgamendi�t tugevdusribade, kap
taalide, kääniste ja eeslehted abil. /1, 3, 6/ 

Vanimaks peetakse kopti köidet, kus kaas koosneb 
kahe�� osast: alumine osa, mille papüüruskaanele raamatu
plokk siseküljelt kinni nööriti ja mis oli ümberringi naha

ga ääristatud, moodustades köite, teine, välimine kaas oli

välisküljelt kaunistatud. Ta asetati aluskaanele nii, et 
k�ttis selle kinninöörimise kohad. Ka kootud kaptaali otsad

kinnitusid aluskaanele, mille tõttu pidi selja laiuses te-
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gema nahaä.ärtele sisselõiked. Selja osas pöörati nahk taga
et kaptaalile, kuna kaante kohal pukiti (pöörati) kaante 
Siseküljele. Nurgad lõigati nii välja, et nad vastamisi 
kokku puutusid. Seljal ei esinenud reljeefseid köitmeid. 

·pikka aega õmmeldi või nööriti käsikirjad pärgament
"Ü!nbristesse ja alles I aastatuhande lõpul, kui võeti kasu
tusele valgeparknahad, hakati käsikirjade kaitseks tarvita
lila ka jäiku puukaasi. Uurisservalised köited, mis on jää
nud kindla köiterühma, ajastu ja maa tunnusteks, on väh� 
edasi are�euud. Sageli nähti väga palju vaeva, et kange
k.ielset nahka üle kantide ääre keerata. Sellest ajast pä
�ineb tõenäoliselt ka komme teha kandid sisselõigetega, et 
nahka üksikutes osades tangidega üle serva pinguldada. Kõi
ge vanemaid puukaasi valmistati peaaegu samal viisil kui 
eelkäijaid, papüüruskaasi. Järgneb ka siseküJ.jepoolne kin-
ninöörimine läbi k3ane, kus nöör!d asetati uuretesse, �is 
Olid puusse sisse lõigatud rööbiti s e l j a l i ig e -
.§._ e (valtsi[ juures. Need on kreeka kaan•;e tunnismer-
gid. Kõikides külgkantides olid s1.sselõigatud pikiuurded, 
kuhu ka kaptaali algused sisse sängitati. /1, 3, 4, 7/ 

Nii kaua, kui tarvitusel olid puukaaned, muutusid kin
nitusviisid korduvalt. A:i.isuses olid v�.ga paksud kaaned 
::-ange sirgenui·galise kandiga ja ilma mingtsuguse kallakuta. 
liigesrandil. X ja XI saja.I!dil oliõ k�aned 20-25 mm pak
sused, sag3li pöökpuust valrr.ist3tud. Lääne-Euroopas kasu
tati sel ajal tamme-, pähkli-, mä.'1Ili- �ia pärnapuud. Puust 
kade.te väljatöcitamisek.s :i:at:illtasid käsi tcölised antud maako
L.ae kõige kättesaadavaPie.t puu.liiki. Puukaa�i kasut;ati tihti 
Var�janematest saj�nditest pärinevate käsikirjade köitmisel. 
Siaemed olid peaaegu alati lõnkilõigatud val5enahksideme4, 
mis t3mmati sisekülje peolt kaane sisse jn kiiluti esimeses 
QUgu.:; puu!.)ülgega kinni.. Hiljem olid kaaned poole õhemad, 
Sisemisel liigeskandil pisut kaldu saetud, belleks et nad 
Paremini socnde es:3tada. Peagi aga et nihutatud köitmeid 
.lll.ittli:: enam e.ltpoolt sisse, v&id nad tõmmElti läbi kaane 
V ä l_j a G t poo l t sissepoole, kulgesid seal uuris� 
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rennis ja tulid teistest aukudest väljapoole, kus nad puust 
· pulkadega kinnitati.• Lõhestatud nabkk:öitmete kasutamuie
. ei olnud tol ajal mitte alati ühesugune, sest eri töökojad

pidasid kinni oma tööviisidest. Kaante kinnitamisel piste-. 
ti .pooleks jagatud sidemed altpoolt kaane sisse ja tõmmati 
sealt siis väljapoole. Lõhestatud otsad liimiti laialitõm
matult kaane peale. See. viis .osutab alati X ja XI sajandi
le. /1, 3, 4/ 

Kaksikkanepiköitmetel, mis on tõmmatud väljastpoolt lä� 
bi kaane sissepoole, on mõlemad la"bitõmbekohad,väikeste puu
pulkadega kinni kiilutud, mitte kunagi aga naelutatud. see 
oli tavaks Inglismaal; Flandrias, iUdiselt aga Saksamaal. 

Hilisemal ajal, kuni XVI sajandini,kasutati Kreekas, 
Bulgaarias ja V e n e m a a 1. kõitmis�l puukaasi, mis nöö
riti kinni kreekapäraselt. Itaalias olid sel ajal käsutusel 
pappkaaned, mis kleebiti kokku makulatuurist. 

Teisel aasta.tuhandel olid kaaned esialgu paksud, nelja
kandilised, välisküljelt natuke ümarda·tud. Niiske nahk pu
kiti kaane siseküljele nahaservi õhendamata. Nurg�l tehti 
äralõige selliselt, et lõikeservad kaane siseküljel ühtisid, 
1500.aasta paiku, kut töödeldi p·alju vasikanahka, tehti nur-
gad hoolikamalt, nurgast mitte diagonaalselt vastamis·1, vaid

naha . nurga sisselõige· viid.i külje poole kahes eraldi sisse
lõikes, mille paralleelid jooksid.nurgadiagonaali juurde 
välja. Sellega võis kitsad nahakeeled üle nurga painutada. 
See moodus on väga otstarbekobane,· aga vähe esinev. /1, 4, 7/ 

See kaante katinii3e viis U
i

bib kõiki aastasadu alates 
umbes nv sajandist ja kestab XVIII sajandini. Ainult.kas.P„ 

te kantide tõötlµs .tegi ploki. kaantesse panek\l tehnikas läl>i 
tähtsusetuid muutusi •. Arvatakse, et enne kliistriga kokku
määrimist leot.ati nahk vees peh.lli.eks ja painduvaks. Et puu
kaante kinnitamiseks .kasutati nahast või kanepist kaksik-

• Vt. kogumi.k: .Raamat-aeg-res�aureerimine I,
foto.24 •. 
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köi tmeid, tuli nahk üle ndnde tugevasti peale tõmm,ata ja 
köitenöörid luug� sisse voolida. Selleks, et naba kuiva
�ise ajal sissevoolitud vorm välja ei tõmbuks, nööriti pi
ka nööriga köitmete kõrvalt ümber raamatu ringi. Selleks 
kasutati erilist nöörimislauda, mis oli varustatud puupul� 
Sakeatega, milledele põimiti nöör. Et nahkselja nöörimine 
jättis järele jäljendi, kasutati seda kui kaunistusvahen� 
dit ja nööriti mitmekordselt, et köitmete kõrvale laiemat 
kaunistust saada (foto 11). Selline nöörimine esineb sa-· 
ge11 f l a n d  r i a köidetel. /1, 7/ 

XVII sajandi alguses ilmusid uuesti pärgamentköited, 
kuna vab.epeal pikka aega pärgamenti kat.tematerjalina ei ka
sutatud. Ka õmmeldi pärgamentribadele, kus köitmete lõpud 
lõigati lõhki kuni raamatuplo�ini, tõmmati üks pooltest 
läbi pärgamendi uurde ja kleebiti lõpud kaane siseküljele. 
Sellega olid köitmed raamatu.kaanesisemuss� tulnud. Se� 
Viis võeti tarvitusele ka kanepiköitme juures. 

Kui puu.kaaned asendati papist kaantega, muucusid põh
jaliku�t ka kinnitusviisid. Köitmed.õmme+dt enamasti 
lihtsale kanepinöörile� ainult väga harva nal;lkri_hmale ja 
tõmmati üks või kales k�rä.a, lä,Õi. kaane.· 

Saksa raamatu.köitjad ·rakendasid hiljem lihtsaJ!!at 
�oodust: nad kleepisid ·köitmed ilma kaanest laöi tõmbamata 
kaane peal asuvasse sügavasse uurdesse. Ometi ei olnud 
need köited nii vastupidavad kui läbi kaane-tõmmatud. köit
Illetega köited.; 

XII sajandist alates õmmeldi poognad pärgamentribade
le. Moodus.tus id s i r g e . s i l e d a· s e t j a -
� köited. 

R e l j e e f s e l t v ä l ja t ö ö·t a t u d 
t._u m era d raamatuseljad hakkasid esinema XV sajan
d.ist peale,. kui köitmeteks võeti ·kasutusele kanepinöör �õi 
kokkukeerat�d nahariba. 

Alates XVI sajandist.kuni tänapäevani tehakse ku��rda
tud peidetud sidemetega köiteselgi, kus köitenöörid asuva�' 
köiteseljale saetud uuretes� /5/_ 
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KÕitmiaviise: 

� 
a)jäikselgnE, painduvate

lehtedega 
b) jäikselgne, vähepa.iEduvate

lehtedega.

Joon. 4. Õõnesselja valmistamine 

Vanal ajal kleebiti kattematerjal alati tugevasti 
seljale. Kui aga hakati tep;ema peent käsikuldamist, soo

viti, et raam.atu seljanahk raamatu avamisel volti ei lööks 
ja kuldamist ei mõrastaks. Sellepärast kleebiti selja tu
gevdamiseks sissepoole nn. r o o  t s ,  s.t. kartongist 
või tihedast paberist selle pikisuunas lõigatud riba, mis 
jäi õcnsalt·raamatuploki peale. Õõn s a d s e l -

.LLl ei andnud raamatule nii suurt tugevust kui kinni ta
tud seljad, kuid raamatuid oli kergem avada. /5, 6/ 

Tänapäeval un. hüppe s e l g pärineb vanemast 

-138-



prantsuse raamatu selja valmistamise viisist, kus raamatu
kaanepikkune jõupaberi riba murtakse raamatuselja laiuses 
mitmekord.selt kokku ja kleebitakse raamatuploki seljale. 

/4/ 
Väga erinevad on vanemad pärgamendi ületõmbe viisid. 

Pärgament vooderdati valge paberiga, et ta laöi ei �aistaks. 

P o o  l ku i v a n u l t murti ta selja laius� järgi pa
rajaks, selle kõrv�le tehti veel teine murd, mis vastas 
uurde laiusele või kaane paksusele. Köitmed- alati pärga
mentribakesed - tõmmati läbi seljaliigese ja koos kaane si

seküljele kleebitud lehega sidusid raamatu plokki kaantega. 

Pärgament tõmmati lahtiselt üle kaane ja ainult kaane sise
küljele pööratud serv kleebiti kinni. See pärgamentköite 
Viis kestis aastani 1800. Pärgamentköitmeid lõigati lõhki 
painde l:eskkohani. Pool köitmest tõmmati liibi paindest ja 
koos teise poolega kleebiti kokku raamatu sisekaa11el. 

Et pärgament oma ilu ja tugevuse tõttu oU eritihin
naline materjal, siis kasutati ära iga tema tükikest. Nii 
leidub raamatuid, kus kaanteks on rakendatud käsikirjalist 
pärgamentlP.hte (meie kogudes "Aristoteles" XVI sajandist 
jt.). Samuti leidub jätkatud või paigatud pärgamentkatte
ga kaetud kaasi, millele pimetrükktehnikas muster peale 
pressitud, mis varjab hästi jätkukohad. 

Pärgamentköited on enamasti esiäärest m u r t u d 

s e r v  aga , mis kaitseb �aamatuploki eeslõiget. /1, 

2, 4, 71 
R e n e s s a n s s tähendab pöördepunkti ka raama

tuköitekunsti arengus. Köitjad võtsid kasutusele uue kaane
kaunistustehnika, käsikuldamise ja ka uued kaunistusmotii
Vid. Uus tehnika ja uued kaunistusviisid tulid kasutusele 

Itaalias X:/ sajandi lõpul ja levisid sealt XVI sajandi esi
mesel poolel esialgu Prantsusmaale ja Hispaaniaase jahil

jem Saksamaale ja Inglismaale. Raamatuköi�e arengule Itaa
lias XY sajandi lõpul ja XVI sajandi alguses avaldasid :cõi
ge suuremat mõju trükikunsti levimine Itaalias �a idamaade 
köitekaante kaunistam�.se viiside ülevõtmine. /5/ 
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Saksamaal säilis raamatute keskaegne köiteviis palju 
k�uem �ui.Itaalias ja Frantsusmaal. Rasked puukaaned tõr
juti järk-järgult välja alles 1550.aastate järel kergemate 
ja liikuvamate pappkaante po-:>lt. Suurte foliantide ouhul 
esines veel :XVIII sajandil pakse puukaasi ilusa paksu üm
berpunutud kaptaali ja metallsulgurite või sidemetega. 
Uksikutel raamatutel on ainult umb es pool puukaanest naha
·ga_ üle tõmmatud, teine pool on katmata (TRU Teaduslikus
Raamatukogus"Marci Viger Il"1517.a. (foto 15, 16) jt.). L�
ltasutusel o'iev köide oli sea"'! või vasikanahast po o l -

k ö i de .  Ta on poolnahk.köite eelkäija.
Ehtne pr a n t s u s e .k ö.i d e  valmistati 

165Q •. aastal Pariisi Kuningliku Raamatukogu jaoks. See 
oli marmoreeritud vasikanahast köide liikumatu selja ja 
reljeefselt väljatöötatud köitmetega. Tookordseks uudisekS 
oli see, et �al oli kullatud kaanerant ning rikkaliku kuld
triiki ja tiitliga seljaosa. /2,· 4• .?/ 

Aegade _muutudes köiteviisid vahetusid. Hakati valmis
tama nn. po o l pr a n t s u·s köi d e  t ,. mis jäi 

,�--
, 

• 

PoolprantsuekÕide: a)avatult,kattenaha jarsu tagasipaiudega 
b)suletult

Joon. 5. Frantsusköide: 
b
a) 

paindevoldiga; ) 
liigest�ga 
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Püsima oma konstruktsiooni oluliste paremuste poolest •.. 
Poolprantsusköiteks nimetatakse ka sügavalt seljapaindesse· 
asetatud kaantega poolnahkköidet. Selle köiteliigi-täht
samad omadused on: 

1) raamatuplokil on täisnurkselt paine selja kumerda
misel, mille sügavus peab vastama kaanepapi paksu
selei

2) ploki selg on ümardatud ja kasutatakse hüppeselja
moodust;

3) kaptaalid on valmistatud käsitsi;
4) õmblusnöörid tulevad seljalt kaane peale, kJs nad

.harustatakse või läbi kaane tõmmatult kinni liimi
takse;

5) lõige ja eesleh�d on värvilised;
6) kaane siseküljele kleebitakse kaks õ�ukest voodri-.

paberit;
7) nahast või riidest sisemised painderibad;
8) kattenahk õhendatakse piki painet,. et ta raamatu

avamisel volti ei lööks. /2, 4,- 6, 7/

Juba ·vanast ajast ei ole kusagil paremini osatud.nahka 
Valmistada ja ornamentaalselt kaunistada kui idamaal •. Re
nessansiajastu tõi läänemaadele ka ida nahakaunistuskunsti. 
h,� 

. .  

Idamaa raamatuköidete all mõisteti kitsamas mõttes 
raamatuköitmist Araabias islami rahvaste juures, Egiptuses, 
araabia-mauri võimu Põhja-Aaf'rikas, Tür_gis, Pär_sias ja In
dias. /5/ 

Ida-Aasias, Hiinas ja Jaapanis ei ole raamatul välist 
toredust. Ei ole teada ühtki köidet, kus .raamat oleks tu
gevasti kaitsekaantesse köidetud. 

H i i  n a ja J a a p a n i raamatud ·olid õmmel
dud ilma tugevate köitekaanteta.· Hiina ja jaapani paber 
on nii valge ja seejuures nii tugev ja·sttke, et raamatud 
·tugeva köiteta läbi saavad. Neid.ÕJ1U1eldi.teisi1ii ·kui Eu
t-oopas. Hiinapärase raamatu topelt:).eqtedel on tekst ainult
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välisküljel. Poognad õmmeldi kokku siidniidiga kas ilm8 
kaanteta või tugevamast paberist kaanega. Mõnikord kaeti 
kaaned kirju paberiga ja kleebibi tiitel ühe pabeririba 
peale. Ainult ilma tekstita piltidel kleebiti leh�d pap
pidele üksteise kõrvale klapisarnaselt. Sellisel juhul 
saavad nad ka tugevamad pappkaaned, üle tõmmatud siidkan
gaga või lakeeritud puukaantega. Nahast raamatukaante 
katted on Hiinas ja Jaapanis täielikult tundmatud. /5, 7/ 

Võrreldes euroopa köidetega on i d a  m a a köide-' 
te tellllika ja välimuse o l u l i s t  e k s jo o a -

t e k s 
1) ei õmmelda köitmetele;
2) kaaned olid alati papist, mis oli tingimata kokk:U

kleebitud paberilehtedest;
3) raamatuploki ja kaante ühendamiseks kle�biti raa

matuploki selg üle tüki riidega, mille üleulatu
vad lahtised ääred kleebiti kaante peale, kusjuu
res liim.aine oli väga tugev;

L�) kirjust siidist kaptaal; 
5) lõige jäi valgeks või musterdati pintsliga värv�

liseks;
6) tagakaane küljes on veel üks kattev klapp, mille

nürinurga teravik tuleb otse esikaane keskpunkti•
/4, 7/

V e n e köitekunsti on tugevasti mõjustanud kreeka 
köiteviisid: 

1) kuni XVI sajandini kasutatakse nii kreekapärasel
köitel kui ka vene köitel puukaasi, kus raamatu
plokk nööriti kaantele.

2) köitmeid reljeefselt välja ei töötatud, vaid nad
olid madalad;

3 J kap·taalj de valmistamisel ja köitmevahelisteks tu
gevdusribadeks kasutati linast riiet; (foto 11) 

4) kaanenahku äärest ei õhendatud ja 15igati nu�gal
jiagonaalselt vastamisi;
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5) kaane dekoor oli lihtne ja koostatud üksiktempli
test;

6) kasutati ka raamatu lõike reljeefset kaunistamist
üksiktemplitega.

Itaalia ja prantsuse köitekunstile ik_ Venemaal mõjus
tas ka vene köit� arengut. 

Peamisteks erinevateks köitosuundadeks, mis esinevad 
TRU Teaduslikus Raamatukogus,on Kesk-m.troopa, Kreeka-Vene 
ja idamaa köitelaad. 

Eelöeldust võib järel_dada, et köidetie restaureerimi
seks on ·t;ingimata vajalik raamatuköitekunsti viisid� ja 
nende arengu üksikasjaline tundmaõppimine. Iga sajand, 
maa, köitja ja köide lisab �ictagi uut köitekunstisse, ri
kastab ja täiendab seda. 
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UDK 686.11 

METHO:DS OF BINDING RARE BOOKS 

v. Nagel

A historical survey of the principal types of bindings, 
characteriziiig various methods of doing it in different 
countries through several centuries is given. Hamiliariza
tion with different methods of binding described in the 
article enables one to understand the established schools 
and their influence on different.countries. The author 
drawa the restorer•s attention to the concrete methods 
which we!e peculiar to different types of bindings and 
stresses upon the necessity of their retention during_re-
storation. 

YnK 686.II 

cnoco� IlEPEIIJIETEIUUI PEllKV!X KHVIr 

B. HareJI:&

B CT8T.I>e -itae'?Cff HCT0PBll8CKHI! o6aop 'l'J.HIOB neperrJie'l'a, 
xapaKTep:r.rnyJO'l'CH OTZleJil,HHe cnoco6u nepenJie'l'eHMH B paama 
CTpaHax B TeqeHBe H8CKOJI»KHX CTOJIBTH«. 0aHaKOWl8HH8 C 
rrpzeMaMH rrepenJieT�HBH, .. 0ilHC8HHHMH B CT8Tl>e, II03B0JIH8T 
IIOHHTl, o6pa30B8BIIIH8CH mKOJIH rrepeIIJie.THOro MCRYCCTB.8 M 
rrpocJieztHT_l> · HX BJIHHHBe :i3 paapea_e paamr4:1rnx cTpaH. ABTop 
YK83HB88T H_a- KÖHKpeTHll8 .rrpiew, rrp1rnynurn OztHOMy trnH npy
rmry . THIIY nepe1IJie_T8HHH, � COBeTyeT yqM'fbIB.8'1'1> H� B xone
pecTaBpa1.un1. 
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UDK 686.11 

PUITKAANELISED KÖITED 

Endel Valk-Falk

Raamatuajalugu annab hulgaliselt näiteid materjali
dest, mida on kasutatud kirjalike märkmete tegemiseks� 
Nii on kirjutatud kivile, palmilehele, savitahvlile, pa
püUrusele, nahale, siidile, kaltsu- ja puittselluloospa
berile,. kasetohule ja puutahvlile. llaterjaM,de omadused 
tingisid ka sobiva kuju ja säilitamisviisi. Vaadeldes

Ülalkirjeldatud loetelu, märkame puidu suu;-t osatäl;itsust 
raamatuajaloos. 

Papüüruse ja pärgamendi järei on puutahvlid Üheks 
levinenumaks viisiks kirjalike Ülestähenduste tegemisel. 
V.-Kreekas ja Roomas olid vahatahvlid juba V saj. e.m.a. 
kasutusel teadetetahvlitena. /6/ Esmalt teadetetahvlina 

kasutusele tulnud, �eti ta peagi kasutusele ka kaupmees
te, po�iitilrute ja kirjanike poolt. Nii on Aiscbylose 
kirjatahvlid maailm.a raamatukogu.de Ühtedeks haruldasema

teks rarite�tid�ks. Fotol lOa kujutatu on II saj. päri
nev vahatahvel, mida oli kasutatud Vipasca mäekaevandus
tes •. Kogumik koosneb 25 tahvlist, milledel on kirja 

pandud orjade ja tööliste kohustused. Puutahvli keskvä
li on uuristatud madalamaks ja kaetud vahaga. Keskvälja 
Piiravas kergemas raamistuses on läbipuuritud avad, mis 
laseb oletada, et need olid Üles riputatud või omavahel 
kokku seotud. Vahaga kaetud elevandiluu- ja puutahvleid 
võib lugeda raani.atu eelkäijateks. 

Kirjalik ürik sai raamatu kuju aHes tv._v sajandil. 
Pärgamentlehed volditi poognateks ja �mmeldi omavahel 
kokku sidemetel, mis kinnitati puukaantes. Esialgu oli 
iga raamatuploki tugevdamiseks kasutusel 3 puidust laua
kest - esi- ja tagakaas ning seljalaud. Sellist köitmis
Viisi näeme XIV-XV saj. köidetel. qeljaplaadid olid sa-
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geli a�uurse--l�ikeornamendiga. Seljaplaadi avadest läbi 
käis ka poognate &iblusniit, moodustades seljal dekora
tiivseid pisteid - aaspiste. Seljale ulatuvad pikkpisted 
põimiti hiljem omavahel täiendavalt niidiga, neist moodus
tusid dekoratiivsed grupeeringud �i pinnad. Pikkpistes 
köitmist kasutati veel XVI se,;j. arhiivdokumentide köitmi
sel (foto 10

b).

Puitkaante materjaliks kasutati pcföki., vahtrat ja 
tamme. Kaante Ühendamisel raamatuplokiga näeme uut moo
dust siis, kui raamatuplokke hakatakse kumerdama. Raama
tuplokk kinnitatakse nüüd ainult ka.melaudadel. Varasel 
keskajal Ühendati kaasi raamatuplokiga kahel viisil: 
kaanelaua tagaserval ol1uuristatud igale kõitmenahale 
lõhe, millest tõmmati laõi, edasi kulges ta uuristatud 
süvendis, kus ots puukaane kÜlge tugevasti kiiluti, ka 
kummagi otsanööri - (kaptaali) pa.igutamiseks oli diago
naalsuunas süvend kaanes, nöciri ots kinnitati samuti 
puust kiilu abil. Puitkaane servad on täisnurkse lõike
ga (:foto 24 kogumikus nRaamat-aeg-restaureerimine" I, 
Trt., 1969),· 

Hilisel keskajal esineb puitkaanelistel köi4etel 
teistsugune köitmisviis: köitenöörid tulevad väljast si
sekÜljele, jooksevad uurisrennis ja tulevad koos kinni
tuskiiludega uuesti kaane välispinnale. Sama kinnitus
viis on ka otsapaelal. Kreekapäraste köidete puitkaaned 
on uurisservalised. 

Vanim on ahelpistes ehk pikkpistes köitmine. Siin 
Ühendatakse poogen iga kord, kui nõel köitelõngaga poog
nast välja tuleb, eelmisega ahelpiste abil. Pikkpiste 
puhul jäävad pikad köitelõngad seljale, mida siis hiljem 
kolmekaupa või kõik omavahel uue lc.:r..ga abil seljal kok
ku põimitakse. Sageli esineb ka sellP-1 köiterühmal sel
jal 2 nööbikest, kuhu klappraamatu aasad kinnituvad, 
diagonaalsuunas on ka otsapaelad. Kaaned on nüüd juba 
ku.merdatud se�1adega, mis vähendas naha kokkutõmmet 
puitkaane välispinnal. Kui puitkaaned on tugevalt küit-
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menööride abil·raamatuplokiga Ühendatud, tlSmmatakse nad 
üle naha, pirgamendi, sameti,- siidi v�i tugeva l�uendiga. 
Tekst111i kasutati elast'suse pärast, kuid ta ei· olnud 
vastupidav raskete puukaante sidematerjalina. Sageii ·-
olid aga puitkaaned kaetud elevand!.luust �i väärismetal"".' -
list plaatidega, mis t�gi köited veelgi raskemaks ja nen-
de sagedase kasutamise korral purunesid �öidete seljad. 
Kui jäeti ära dekoratiivsed plaadid ja haka.ti puitkaasi. 
Üle tambama nahs.ga,muutus köide märksa kergemaks ja see
t�ttu ka vastupidavamaks. 

-l 

X 
X 

X 

TRU Teaduslikus Raamatukogus säili"tatav ja restau
reerimistvajav puitkaaneline köide pärineb peamiselt X:V
XVI saj. Järgnevas peatuksin mõnel tüüpilisemal näitel 
ja probleemil, millega oleme kokku puutunud puitkaanelis
te köidete restaureerimisel. 

Vaatleksime esmalt puitkaaneliste köidete tavalist 
lagunemise kulgu. Puitkaanelised köited on enamikus 
suureformaadilised (B ja C) ja nad asuvad riiulitel püs
tiasendis. Sellisel säilitamisel avaldab raskusjõud

köidetele pidevat mõju, köite sisuplokk, mis ei toetu 
riiuli laudile, rebib p�devalt Ülemisi köitenööre ja de
formeerib köiteselga. Suureformaadili.si köiteid säili
tatakse ka kummuliolekus - esiserval, mistõttu mw;dub 
ploki seljakumerus, sest plokk otsib toetuspinda riiulil. 
Ka teise defektiderühma põhjustajateks on raamatukogu
töötajad - raamatute kittesaamiseks riiulilt rakendatak
se kogu tõmbej8ud raamatu Ülemisele seljaosale, kust al
gab köite lagunemine (foto 11). Kolmanda defektiderüh
mana tuleb nimetada köidete Üldist kulumist, ka nurkadel 
ja raamatu äärtel (foto 12). Aegade jooksul laguneb 
köite kattematerjal, siis küitmenöörid ja l�puks puit
kaan�d ise. Kuluvad ja murduvad kaante nurgad, sa�eda
mini aga murduvad kaaned pikisuunas kaheks. Selliselt 
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murdunud puitkaaneline köide lõhub omakorda sisumaterjali 
(foto 12°). Eeapoo1 .kirjeldatud defektiderühm.ad kuuluvad 
k�ik .m e h  a a n i l i s t  e vigastuste alla. Sama
aegselt toimub ka puidu Üldine vananemine ja k�dunemine, 
mis muudab puidu hapraks. Puidu -- k a h j u r i t e te
gevus v�ib aga lÜhikese aja jooksul jätta järele vaid 
veidi puupuru. Sageli on �hukased puitkaaned putukatest 
niiv�rd kahjustatud, et Üksikuid säilinud puuosi hoiab 
l!oos vaid sisekÜljele kleebitud eesleht. Restaureerimisel 
asendatakse sellisel juhul puitosad uute kaanelaudadega. 

Keskajal oli �hja-Euroopas levinud köitmisviis, kus 
köite puukaaned kaeti ainult osaliselt nahaga - poolnahk
köide. Väga ulatuslik tooneseplaste · kahjustus esines 
raam.atul: "Ma.rci Viger II soanensis ••• ", mis kannab köit-
1!11saastat 1519 (foto 15). Köite puukaaned restaureeris 
Eesti NBV Riikliku Etnograafiamuuseumi restauraator 
A. Kärbo, kes eelnevalt immutas puitu Uritan-19 20 % ],.a
husega ksülooli�ja laskis 7 päe\ra polimeriseeru.da niis
kes liivas. Pärast täielikku kuivamist täideti puuduole
vad osad ja puidukahjurite poolt tekitatud avad puupeitsi
dega toonitud puidujahust ja 70 % Uritan-19-st valmistatud -
puukitiga. Puuduolevate osade tugevdamiseks valati mass
vasktraadist armatuurile (foto 16).

_Saltõkov-St�edrini nim. Riikliku Avaliku Raamatukogu 
restaureerimistöökoda soovitab kahjustatud puitkaasi asen

dada uutego., mis on valmistatud mitmekihilisest paberist, 
kaetud m�lemalt poolt lehtvineeriga liimide IIBA3 jaBA3 
abil. Sellist moodust ei saa õigeks pidada, sest köitme
te kiilumine pappmassi jääb nõrgaks ja algab u�esti köi

te lagunemine. 
Restaureeritavaid puitkaasi �ib keeta ka vahas või 

immutada nende pea-lispindu toite�eemiga (see.dri�li + va

ha). Eelnevalt puidu immutamj.sele vahas .soovitab 
H.J. Plend�rleith /3/ läbi viia: puidu mehaanilise _tugev-· 
damise. . Puidu vahaga immutamise vanniks sobib emaHeer:i..
tua k:Üvett vc5i püstseinaline raudvann, mille all asetseb 
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elektriline soojendaja. Seade };Eaks olema varustatud ter..; 
moregulaatoriga. Toitevaha segud valmistatakse väga eri
neva koostisega /4/, kuid peale valgendame.ta mesilasvaha 
on Üheks komponendiks vaik. Enne puitkaante vanni aseta
lilist tuleb nad eelnevalt täiesti kuiv'atada. Temperatuuri 
tuleb tõsta aeglaselt kuni 120° 

e. Puitkaaned võetakse 
Välja vannist ja lastakse vaha välja n�rguda, Üleliigne 
Vaha puidu pealispinnalt eemaldatakse tärpentini abil. 

Töötlemine vahaga kaitseb köidet välism�jude eest ja 
hoiab ära kaante deformeerumise Õhuniiskuse järsu kõikumi
se korral. 

Sagedamini esinev me:haaniline defekt puu.kaantel on 
Pikisuunas kaante murdumine, mis osaliselt liidetuna köi
tenahaga murrab kattematerjali. Pikisuunas murdunud kaa
nelaudu oleme Ühendanud puuliim.iga ja tugevdanud pealt mi
kalentpaberiga wi �hukese tekstiiliribaga (foto 13). 

Puidust·kaanelaudadel esineb sageli murdunud nurki. 
Nende ennistamiseks on soovitatav l�igata kaanelauale 10-
15 mm faas, kuhu on kergem liita lisandatavat kaanelaua 
osa. Puudu.olevate osade Ühendamisele puu.liimiga tugeva 
surve all järgneb puuosade viimistlus ja profiili andmL�e 
juurdeli�atud detailile nii, et ta Ühtiks säilinud kaane
lau.a osaga (foto 13).

Puitkaaneliste köidete kulunud nurg�d tuleks ennista
da juhul, kui.kaanelaud ei kaitse enam sisuploki paber-
lD.aterjali. 

Köiteajaloo seisukohalt.ei saa <5igeks pidada puidust 
kaane·1audade asendamist ml'lri.e teise materjaliga. Et aga 
ennetada mahukat puitkaante restaureerimist, oleks vaja 
luua säilitue;tingimused, kus rasked p�tkaanelised köited 
as�sid lamavas asendis, mis vastaks köite ajaloolisele 
teostus- ja hoidmisviisile. 
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UDK 686.11 

WOOD IN BINDINGS 

E. Valk-Falk

In the article the author depicts different way,of 

Uaing wood in m.a.king written records, and formation of 
various book-form.s, from diptych to wood-covered bindings. 
The attention is also drawn to differ&nt wa:ys of fasten

ing wooden covers in different epochs, a survey of oft- 1 

occuring defects on them and methods of their restoration. 

nuc 686.II 

11.0mATHE IIEPEilJIETii 

9. Banx-4>amc

B CTBTLe• rrp:HBOZ(ffTCH Z(8HHH8 0 rrpHMeHeIIlfH :I\P0J3eCtrnbl 

B KaqecTBe IlHCbMeHHOPO MaTepHana, rrpocnemHBaeTCff rryTb 

B3M:0H8HHH qx>pM:bl KHHfii OT l(HITTMXOH8 n;o lCIUU'Iri B n;om.aTOM 
nepenneTe. 

YK83HB88TCff Ha (pa3�HqHHe) CITOCOÕH rrpHKpen�eHHff 
Ao�aToro nepenneTa B pa3Hble 3TIOXM, OITHCblB8hlTCff n;e�eKThl, 

HaHõonee qacTo BCTpeqam�MecH Ha nomaTHX rreperrneTax H 

ztaroTcff yKasamrn I(�ff HX rrpen;oxpairnmrn H ycTpaHeHHH. 
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UDK 686.11 

IIIDTALLKAUNISTUSTEGA N.ABKKÖITED 

Endel Valk-Fallc 

Vaadeldes säilinud köiteid varasest keskajast, 
võime täheldada rohket puust ja elevandiluust plaatide 
kasutamist köitekaante kaunistamisel. Uue kattemater
jali - naha - kasutuselev&tt ja tema omaduste parane-

. m.ine või.maldas köitekujunduses leida-uusi kaunistusvõt
teid, kohandades teiste, varem kasutatud materjalide 
dekooritehnikaid nahal.e. Selleks sobisid histi 1en:e-,

stamp-, atuur-, põime-, põletus-, käsimaali- ja vooli
tehnika. Et aga· nahkköidet kaitsta mehaanilise kulu� 
mise vastu, t�evdati köidet metallplaatide, nurkade 
kantimise ja kaitsenaelte abil. 

Nii .leiamegi juba varasel keskajal perioodi Euroo
pa köiteajaloos (enne IlII saj.), mil puust köitekaasi 
kaeti väärismetallist sepisplaatidega. Vanim, meieni 
säilinud luksusköide pärineb VII sajandist ja on rikka
likult kaunistatud bütsantsi stiilis kuldpõhjalise 
k ä r g e m a i l - raamistuste, pärU.te ja kalliskivi-

dega. Selline kaunistamisviis valitses Itaalias (Ve
neetsia) VII-XII saj.; kust hiljem ka teistesse Euroopa

maadesse levis. Iiri köiteid iseloomustab pinda täitev, 
põimuv .s e p i s ornament. Sak:s·a köidete l näeme 
vääriskividega sepisplaatip.e kõrval.ornamentaalseid 
plaate f i l i g r a a n tehnikas. Romaani 'stiilis 
köidet iseloomustab figuraalsete metallp1aatide teostus 
kõrgreljeefis. XIII saj. kohtame metallplaatköidetel 
uut tehnikat - n i e l l o  (Frantsusmaa), realistlik
ku tai:me;motiivistikku (viinapuuväät) lisanduvad looma.
figuurid (hirv) •. Figuurid on lameda re.ljeefiga ja üle
loomulikult pikaks veilit�tud.- gooti stiili iseloomuli-
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ku.d joonsd. Alates X saj. kohtame köidetel (esmalt taga

k1ta.11e ka:un.ista.misel) uut teostusviisi - g r a v e e -
r i n g ja a· j u 11 r tehnika. Hiljem tulevad need 
tehnikad kasutusale �a esi.kaanel, ku.sjuures ornamendi ja 

:ftguuride avadest paistab värviline nahk (foto 17). Hi

lisgooti ajastul dekoor lihtsustub - mäekristalle asenda

vad metallnaelad. IlI, XIII saj. on email teostatud 
vasksel alusel ja elab oma e1tsengu üle Madalmaadel; /2/ 

XIV-XV saj. hakatakse ikka ena.m kaunistama köite

kattenahka, kohandades selleks teiste materjalide kaunis
tustehnikaid. 

TRU Tead. Raamatukogu restaureerimi�rakt.ikas tuleb 
sagedamini ette metallpanustega köiteid XV-XVII sajan
d.ist. Vaa�leksime detailsemalt selle perioodi metallosa
de konstruktiivseid iseärasusi ja dekoori teostuatehni� 

kaid. 
Konstruktiivse ls.adi jirgi veliksime eri-stada jirg

mis1 gruppe: 

20 

Joon. l. Plaatvastusega nahkliiges-klamb�rsulEur, 
Naelvastusega nahkljiges-silmussulgU!' 
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S u l g u r i d (joon. l) 

l. plaatvastusega m�tall-liigessulgur
2. naelvastusega metall-liigessulgur
3. plaatvastusega nahkliiges-klambersulgur
4. naelvastusega nahkliiges-klambersulgur
5. naelvastusega silmussulgur

lta i t s e n a e l a d  ja -p l a a d i d

l. metalldetailide kinnitusnaelad
2. reljeefsed kaitsepuklid
3. metallplaat-kaitsenurgad
4. metallplekiga kanditud kaitsenurgad
5. keskvälja kaitseplaadid
6. köitekaante katteplaadid

Köidete metallpanuste konstruktiivse mitmek:Ülgsuse kõr
val paistab silma nende kujunduslik: erinevus. Siin avaneb 
meil võimalus heita pilk sajanditepi.k.kusse metallehistöö 
ajalukku.. XV saju köidetel esinevad sagedamini suured üma
rad kaitsenaelad ja lihtsa geomeetrilise väliskujuga metall
sulgurid. Metallpanuseid kaunistati v a s a r d a m i  s-

__ ja g r a v e e r i m i stehnikas, lemmikmotiiviks gooti 
irift (foto 19a). Kui käsi.kirjaliste köidete metallpanuseid 
iseloomustab unikaalne kujundus, siis trükikunsti rakendami
sega muutub ka metallosade tootmine massilisemaks, mist�ttu 
kohtame Ühte ja sama metalldetaili erineva dekooriga köide
tel. Koondun�a tsunftidesse teostati töö kavandite ja ees
kujude järgi, mida omakorda mõjustasid tellija maitse ja 
jõukus. /4/ Uksikud köitenaelad asenduvad rombikujuliste 
nurgaplaatidega, millede tiheda lillkirjalise dekoori kesk
väljal asub eraldi teostatuna nael (foto 20a). Hi,ljem nael 
kaob ja teda asendab k o h r  u t a t u d keskväli plaa
�il (foto 20b). XIV saj. saab lemmikvÕtteks a� u u r n  e 
plaat, mille akantuslehestiku kohrutatud pinnad asendavad 
ehisnaelu. XVII saj. tulevad massilise.l t kasutusele v a -
l u t e h n i k a s _ metallpanused, kus kõrvuti ornamen
taalsete detailidega esineb sageli figuraalseid motiive
(foto 20c ). Keskplaati asendab reljeefne figuur.
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X 
:x: 
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Sagedamini esinevateks-metallideks köitekaante tugev7 
damisel ja kaunistamisel on vask:, pronks ja raud. 

Tihtipe-ale on metallkaunistusi kahjustanud korrosioon. 
Enne kui alustada kahjustuse k8rvaldamist, tuleb teha kilid.
laks, mis põhjustas tema tekke. P<Shjuseks o� ebasoodsad 
hoiutingimused (niiskus) ja nahkade happelised parkeomadused. 
Metalli esialgse välimuse taastamine aga ei õigusta alati 
end eseme kunstilise terviku seisukohalt, sest teiste mater
jalide välimuse samaaegne ennistamine osutub võimatuks. 

Metalli sulam, tema säilimus ja seos põhimaterjaliga 
(nahaga) tingib konserveerimismeetodi valiku. Korrosiooni 
ee.maldamiseks on kasutusel kolm meetodit: mehaaniline, kee
miline ja elektrokeemiline. Nende yalik s8ltub sellest, 
kas me töötame metalldetaili eraldi või köitel. Konservee
rimismeetodi valikule peab eelnema detaili �hjalik tundma-
8pp�e nii kasutatud metalli kui ka dekoori ja esinevate 
defektide seisukohalt. 

Vähem mutuva1ilea hoiutingimustes säilitatud köite me
tallkaunistused on kattunud Ühtlase paatinakihiga, mis sa
geli harmoneerib naha välimusega märksa paremini kui puhtad 
metallipinnad. Ese kui tervik on esteetiliselt väärtusli
kum,kui säilitame metalli paatina. 

Köidetel kasutatavaks metalliks on sageli mitme metal
li sulam (segu), mis oma.korda põhjustab metallisisest elekt
rokeemilist korrosiooni, kusjuures keemiliselt vähemaktiiv

sed metallid säilivad paremini. Katsetel määratud korrosi
oonikindlamad metallid on kuld, hõbe, vask, tina, plii, 
raud, tsink, kusjuures omava.helises segus hävib vähemväär

tuslik:. 
Kõige enam esinevaks kahjustuseks metallpanustel on 

deformeerumine, mis ilmneb kohrutatud osade sisselangemises 
või sulgurite ja teiste liil.'7.lvate osade moonutatud hoiakus. 
Mainitud defekte on lihtne kõrvaldada kumeraotsalise puu
pulgaga töötlemisel. 
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Köite metallpanueuel vt5ib sageli. esineda vaha- ja pa
rafiiniplekke, millede Jcõrvaldamiseks soovitatalee-e metall
det'aile kuumutada kuni 150° e./?/ Vask- ja.pronksdetai
lide mehaanilisel töötlemisel kasutatakse kaproonist �1 
nailonist hB.rjastega harju (mis ei k:a.lijusta paatinat) ja 
klae.sk:iudharju. Graveeri�d metallplaatide puhe.stamiseks 
nabal s.oovit·atakse kasutada liivajoo.-apuaati, Iili.s jätvat 
meeldiva mati faktuuri. /6/ Sell�selt·töödeldud mate�ja
le on hea katta hiljem kaitselakiga, mis liitub hästi 
eelnevalt töödeldud pindadega. /5/ 

Mitme NBV Liidu restaureerimist-öökoja praktikas on 
juurdunud vask- ja pronk:sese.1D.ete mehaaniline töötlemine 
kaljaga, kusju.urea mehaanilisele protsessile liitub k.ee
miline. Kali on lauljutu, kuid siiski kiirendab puhast-us
protsessi„ 

Tihtipeale on kahjustuseks mügarikutaolised korrosi
oonimoodustised metallil. Keige lihtsam on mahaaniline 
eemaldamise viis, kus tuleb kasutada nõela, jqonepulka, 
graveerija uuritsat wi metallsilurit. Kui on oht 5 et 

-vc5ib k:!-iimustada metalli pinda, eemaldame mügarikud soo
vikohaselt teritatud pillirooet kepikesega. ·Dekoorita
pinna poleerimiseks kasutame ka peenikest liivapaberit
vc5i luisuteritamisp11ru, mis alusnahale hÕ8rutuna moodus
tab elastse puhastusvahendi. Metallpindade poleerimisel
tuleb hoolega jälgida, et köitematerjali (nahk, tekstiil
jne.) ei kahjustataks. Köidetel enam esinevaks metalliks
on v a s k • Vase- ja tema sulamiteosadel vl5ime sage
li märgata kahvatu.rohelisi la.ike, mis on tuntud "pronk
sihaiguse" nime all ja mida on põhjustanud kokkupuude
kahjulike gaasidega (so3, so

2
) niiskes keskkonnas.

Oksüdeerunud pronksi m�justamisevahendiks kasuta
taks_e järgmist vesilahust:

kaaliumnaatriumtartraat - 4 vesi (KNaC4H4o6x4820)

destilleeritud vesi 
naatriumhüdroksiid (Na0H) 

90 g 
0,5 l 
30 g 



Seejärel lisatakse segule veidi vesi.nikÜlihapendit. 

/l/ 

· Selles lahuses lahustuvad k5ik kahevalentse vase soo

lad, mis moodustavad paatina. 

Töötlemisel selle lahusega säilib vana paatinatoon. 

Selles vannis hoitakse 10-60 min., pestakse jooksvas vees 

ja asetatakse 5-10 % väävelhappe vanni. /l, 7/ 

MlSned praktikud soovitavad vase keemilist töötlemist 

alustada naatriummetafosfaadi (NaP0
3

) 5 % lahusega� 

Pärast tõö�lust väävel.happega puhastatakse detaili 

jooksva vee all mehaaniliselt (harjaga), eemaldades tek

kinud kristallid. 

Graveeritud joontes asuvad kl.·istallid on raslrnsti 

\riljapestavad, nende eemaldamiseks soovitab H.J. Plender

loith väävelhappe asemel kaaliumnaatriumtartraati koos 

�esinildilihapendiga (100 g), milles kahevalentse vase 

soolad lahu��uvad. /3/ 

Korrosiooni eemaldamiseks soovitatakse ka orgaanili

si happeid, milledest efektiivseim on sipelgbape (EC00H) 

15-20 � lahusena. Sageli kasutatakse korrosiooni.kihi

eemaldamiseks 5-10 % ammoniaagi�vesilahust (NH40H), kuid

oma terava H5hna ja kiite naha ärritavuse te5ttu ei ole ta 

soovitata.v. Tema asemel kasutatakse edukalt 2.0 % ammoo

niumkarbonaadi vesilahust, mis on vähem agressiivne me

tallile. 

Eloktrokeemiline korrosioonikihi eemaldamine on seo

tud paatina täieliku kõrvaldamisega, seet�ttu ei sobi 

meetod metalldataili�e puhastamiseks nahkköidetel. 

Kaigi defektj.de k�rvaldamine otse köitel ei ole 

teost&tav teisi materjale kahjustamata. Eriti hinnaliste 

tööde puhul tuleb metalldetailid köitest eraldada ja töö
delda neid nagu iseseisvaid pronksesemeid. /3/ 

Eriti keeruline on kullatud veli hcSbedaga kaetud 

Pronksesemete konserveerimine. Sageli on tugeva korrosi

ooni.kihi all raske märgata säilinud kulla- v8i hl5bedaosa

kesi, seetõttu tuleb pärast pesemist de�tilleeritud veega 
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hoolikalt jälgida luubi abil, kas ei ole vask.kaetud mõne 
väärismetalliga. 

Vaskdetailide kinnitamiseks puukaan.tele on kasutatud 
ka r a u dnaelu, millede tagasipainutatud otsad puu
tuvad kokku köite sisepoognatega. Siit saab alguse Üks 
sagedamini esinevaid kahjustusi - roosteplekid paberil. 
Raua pikaajaline korrodeerumine kahjustab raamatuplokki, 
+.ungides sügavale ra�atusse. Roosteplekkide eemaldamise 
võimalusi kirjeldatakse kogumikus "Raama.t-aeg-restauree
rimine" lI lk. 93. Naelte roostetamise kutsub esile kahe 
metalli - vase ja raua - ele�rokeemiline protsess. See65

võib roostekahjustusi esineda ka normaalsetes pabermaterja
lide säilitustingimustes.Nende kahjustuste vältimiseks 
tuleb raudnaelad eemaldada ja asendada vasksetega kui vähe� 
aktiivsetega. 

Hinnalistel köidetel esineb ka h � b e s e -
p i s t • Halbade säilitustingimuste puhul kattub see 
korrosioonikihiga, mille alt on vahel isegi.raske metalli 
määrata. Korrosiooni põhjustab ka asjaolu, et vanasti 
kasutati h8beda ja vase sulamit. 

Hinnalisi köiteid varustati metallist sulguritega 
ja kaits·iii 'metallplaatidega. · Raamat on inimese parim ses
ber ja sageli tuli tal jagada oma rahva saatust. Suletu
na kloostrite niiflketesse keldritesse �i maetuna mägi
koobastesse märgusid nad pinnaveest. Pikaajaline hoidmi
ne sellistes tingimustes kutsub kõigis materjalides esile 
suuri keemilisi muutusi ja eseme täielik ennistamine osu
tub vaimatuks. 

Paatina, mis tekib metallil üb.tlast&s hoiutingimus
tes, kujutab endast tihedat peeneteralist kihti, mis ka
tab Ühtlaselt eseme reljeefi, moodustades metalli kaits�a 
kihi.· Linnaõhus leiduvate kahjulike gaaside (so3; so2)
mõjul muutub "Õilistav" paatina vase va1 pronksi pinnal 
mustaks või pruunjaks (�S; CuS04), mis eelneb rohelise
le korrosioonikihile. Edasises korrosiooniprotsessis 
saab ta sinakasrohelise varjundi (CuS04; 3Cu(OH)2), mille
eemaldame.keemilise töötluse abil. 
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Pärast ükskõik milliste keemiliste reaktiivide kasuta
Illist on vajalik neutraliseerimine: kui töötleme hapetega, 
tuleb eset leotada 1-2 % soodalahuses, töötlemisel aluste
ga aga põrga (1-2 %) äädikhappe vannis. 

Esemete aeglane kuivatamine pärast korrosiooni eemal
d.&Jnist v5ib kutsuda esile uue ·korrosiooni, seepärast on 
kasulik hoida eset 30-45 min. etüülalkoholis. M5nedes 
erialastes artiklites soovitatakse metalldetaile kuivata
d.a infrapunases valguses 60-80° _ e. /8/ 

Puhastatud me�allpinnad on vaja katta kiledega. Need 
Peavad olema keemiliselt püsivad, neutraalse reaktsiooni
ga, kaitsma metalli pinda 5huniiskuse eest, värvu�etud, 
tugevad ja seejuures kÜllalt elastsed. 

Restauraatorid on kaitsekihiks valinud mitmesuguseid 
i.ineid, nagu vaha, parafiini, värnitsat, vaseliini;. ie1..: 
laJd.t, tsapooni jt., kuid Ükski neist pole vaba puudus
test. 

Tänapäeval kasutatakse metallide katmiseks sünteeti
liste vaikude baasil valmistatud lakk.e, valides selliseid, 
�ida on lahustamise teel ve5imalik ka eemaldada metalli 
Pinnalt (polubutüülmetakrülaat)$ 

Nahkköidetel olevate metalldetailide katmine neut
�aalse kristalse vahaga sobib hästi Üheaegselt köitenah
kade pehmendamisega. Vahast kaitsekihi puudusteks loe
takse tema mõningast niiskuse läbilaskvust ja kiiret va
:tlanemist, mistl5ttu ka.it:-:;eomsdused vähenevad. Uhte tema 
Puudust - madalat sulamistemperatuuri (50-60° C) - aitab 
Paranda'da 5 % taimse vaigu (karnaubavaigu) lisamine, mis 
�Õimaldab sulamistemperatuuri viia 110° C-ni. /1/ 

Enamik korrosioonikahjustusi metallil tekib kokku
�Uutest väävliÜhenditega chuniiskuse kaasmõjul. Sellest 
järeldub, e.t kõige ratsionaalsem viis korrosioonikahjus
tuste ärahoidmiseks on raamatute ümberpaigutamine kiltma
ta hoidlatest konditsioneeritud Õhuga hoidlatesse. Enne, 
lcui on loodud ideaalsed säilitustingimused, tuleb kaits

ta metallesemeid (sealhulgas ka metallkaunistustega köi
teid) isoleerivate kattekihtidega. 
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Restaureerides metallpanustega köidet, ti.ileb esmalt 
ennistada deformatsiooniga detailid ja asendada. puuduvad 
kaitsenaelad, sest Ühtlase toetuspinna puudumine köitel 
deformeerib köiteplokki ja soodustab köite lagunemist 
(foto. 21, 22). 

TRU Teadusliku Raamatu.kogu restRuraatorite senised 
kogemused j� artikli kirjutamisele eelnenud Üksikasjalik 
raamatufondide v&atlus kinnitavad, et metalldetailide 
konserveerimisel tuleks silmas pidada järgmist: 

ennistada deformeerunud metallosad, 
eemaldada raudnaelad vaskosadest, 
metalldetailide mehaaniline puhastus korrosi
nist ja katm.ine kaitsekihiga viia läbi Üheaeg
selt nahkkcite pehmendusega. 
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UDK 686.11 

!m'TAL DECORATIONS ON BINDINGS 

E. V-alk-Falk

The author here presents a historical survey of 

metal decoration techniques and the w&:3s of such decora

tions on leather bindings. He also scans the defects 
occuring on metal decorations and methods of their re

moval, deo:xidiaation and conserving them against further 

oxidisation. 

Y'llK 686.II 

IIEPEIDIETI:l e METAJIJIJr'PlOOlGUm HAKJIAJlKAJ.ffl 

naercH MCTopmqecKHtt oõaop TexHHKH � cnocoõo� 
yttpameIDrn: KOEaHsx rrepemieTOB Me,TaJIJI:wqec1t1r1MB 4JYPHilTy
pa1m. PaccMaTpWB8DTCH ·ÄeqJeK�H, BCTpeqaD�Z8CH Ha MeTaJI
�mqeCKIIX Ä8TaJIHX B cnoco6H :WX YÄ8Jl8HMH. ITOÄPOÕHee OIIM
CHB8�TCH H8TO;IUi YÄ8Jl8HBH OKCHÄ8 B 38llU'JTH M8T8JIJIMqecK:WX 
�8T8JI8A OT naJIDH8�met OKCBÄ8�HH. 
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HAPRAKS MUUTUNUD TEKSTIILIDE TUGEVDAMISE MEETODITE� 

lehti Konsin, 
Eesti BSV Riiklik Etnograafia.muuseum 

Mu.seoloogiliste kogu.de hooldamisele ja säilitamisele

pööratakse viimasel ajal 8igustatult üb.a,suuremat tihela

panu. Erilist hoolt n�uavad ka tekstiilifondid, mis on 
mitmesugustele ümbritseva keskkonna mõjutustele eriti tlpld
l�d. Restauraatoreid ootab suur töö optimaalse säilitus
reiiimi ja paremate konserveerimis- ja restaureerimismeeto
dite väljaselgitamisel. Seoses restaureerimislaboratooriu
mi mooq.ustamisega 1964. aastal on ka Eesti BSV Riiklikus 
Etnograafiamuuseumis saadud nende ldisimustega jlrjekindla
malt tegelda. 

Tekstiilide konserveerimine ja restaureerimine on Ees
ti NBV Riiklikus Etnograafiamuuseumis eriti ak:1:uaa.lne, sest 
siin säilitatavast Üle 70 000 esemest ligi pooled kuuluvad 
tekstiilide hulka.• �hilise]t pärinevad ·need XIX-XX sa
jandist. Väikese koguga on esindatud XVIII sajand. Vara
semast perioodist (XIV-XVII saj.) on säilinud ainult Üksi
kud tekstiilikatkendid. /1/ Eesti etnogra�iliete tekstii
lide valmistamiseks on kasutatud nii loomseid (lambavill, 
siid) kui ka taimseid kiudaineid (lina, puuvill). Kaunis� 

• Kõrvuti rikkalike tekstiilikogudega etnograafia-•
ja ajaloomuuseumides leidub hulgaliselt tekstiilinäi.teid 
ka raamatukogudes, sest tekstiili on kasutatud ka köide
te juures mitme eesmärgiga. Nii oli enne naha massili
semat kasutuselev�tmist tek:stiilig_a (linane riie) kaetud 
metallkaunistustega köidete puukaaned (enne IlII saj.). 
rv sajandil v�eti nahkköitmete kõrval tarvitusele kane
pist köitmenöörid, kuna poognate õmblusniidiks oli lina.
Idamaa köidetes kasutati siidniiti. Vanemad käsitrüki.s
tekstiilinäidised on armeenia köidete sisekaantel. Ka
TRU Teadusliku Raamatukogu vanimal käsikirjalisel raama
tul (XIII saj.) on sisekaantel tekstiil. Vene XVII
XVIII saj. köidetel on huvitavalt kasutatud sametit, sii
di, damasti, brokaati. /Toimetaja/
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tavate lisanditena esineb tikandit, pitsi, mitmesuguseid 
paelu, metalli, lcarusnahka jne. 

se1tuvalt esemete suurest mitmekesisusest, samuti 
tekstiili.kudede vanusest on vaja-teada tekstiilmaterjalide 
p�hiomadusi ja nende t,:undlikkust teatud keemiliste v5i 
fÜÜsikaliste meetodite suhtes. Viimane nõuab omakorda 
komplitseeritumate konserveerimis- ja restaureerimismeeto
dite rakendamist. 

Järgnevas on p�gusalt valgustatud mõningaid tekstiili 
kahjustuste �hjusi ja lähemalt käsitletud hapraks muutu
nud tekstiileseinete tugevdamise �tteid. 

Jlitmesugused ümbritseva keskkonna tegurid, nagu val
gus, temperatuur, niiskus jne., avaldavad tekstiilidele 
olulist meju. Nende faktorite toimel kaotavad tekstilli
kiud oma esialgse tugevuse, elastsuse ja hügroskoopsuse. 
Nimetatud muutustega kaasneb kiu struktuuri purunemine ja 
l�nga lagunemine. /4, 8/ trheks esmaseks nõudeks on, et
tekstiilesemeid· peab kaitsma otsese päikesevalguse eest.
otsest päikesevalgust välditakse ka ekspositsiooniruumi
des. Ide�alses ekspositsioonisaalis on aknad kaetud ult
raviolettkiiri mitteläbilaskva klaasiga.

Tekstiilide säilitamisel on oluline nende puhtu.s. 
�hku saastavad gaasid, tahm jne. on-väga energilised�teks
tiilikiudude hävitajad. Nende vastu tuleks kasutada tah
makogujaid ja filtreid juba hoonete projekteerimisel. Need 
muuseumid o.p. pisut õnnelikumas olukorras, mis asuvad linna 
tolmust eemal ja on ümbritsetud looduslike puistutega. 

Tekstiilikiudude lagunemise põhjuste hulgas on tähtis 
osa ka Õhu relatiivsel niiskusel. t,hu vähene niiskus �h
justab tekstiilikiu liigse kuivamise, mille tagajärjel 
kiud muutuvad rabedaks. _Liigne niiskus nargendab samuti 
kiu vastupidavust, soodustades mikroorgan:i,_smide arenemist. 
Tolm sisaldab orgaanilisi ja anorgaanilisi osakesi, mis 
niiskuse käes tekitavad happelise v�::l leeliselise purusta� 
va keskkonna. /4, 8/ Tekstiilide säilitamisel loetakse 
normaalseks mitte alla 40-% ja mitte Üle 60 %-list ahuniis-
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leust. Optirnaajne telliperatuur tekstiilihoid.lates on 18 -
20° e. /5, 7/ Alla 10° e esineb metalliga kaunistatud ese
lleil oksüdeerimise oht. Ka 6hu hapnik lagundab tekstiile, 
kahjustades aegamööda kiu komponente. Eriti intensiivne on 
eee niiskuse m.�jul valguse käesa Tekst�ilikiud ei pttsi ku
llagi absoluutselt muutumatus seisundis. Hügroskoopilise 
lliiskuse muutumisega kaasnevad ka muutused tekstiili.kius. 
liiskuse suurenedes kiud tursub, niiskuse vähenedes t�mbub 
kokku. See seletub tekstiilikiu struktuuri poorsusega. 
llu.utudes oma pikkuses ja laiuses vananevad tekstiilid juba 
lllehaaniliselt l�ime Ja koe vahelise h�ardumise tulemusena 
nende ristumiskohtadel. /8/ 

K�iki tekstiililiike kahjustavad veel bakterid, halli
tusseened ja koid. Viimased on tänapäeval kohanenud isegi· 
lcunstkiu söömiseks. Ka igasugused plekid (higi, vere, tin
di, rooste jne.) rikuvad tekstiile. Tekstiilidel;tähelda
takse mehaanilisi kahjustusi (käristus-, surve-, tt!mbe- ja 
l'ebimisvigastused), mis v5ivad tekkida aastaid kestnud eks
l>oneerimises·t ja halbadest hoidmistingimustest. 

Palju kahjustusi �ib tekitada ka ebaaigete restau
l'eerimismeetodite rakendamui:e, näit. n�elumine, teppimine. 
tatsed siidesemeid kaitsta n�elumise abil pole andnud�
lemusi. �ga nõelapiste, vaatama.ta n�ela peensusele, muu
dab juba iseenesest ebastabiilse kiu veelgi ebapüsivamaks. 
U5nga läbit�mbamine siidkiust purustab seda oma.korda. 

Eelloetletud kahjustuste vastu kasutatakse restauree-
�imisel mitmesuguseid �tteid: 

l) nõelumine (kinniemblemine);
2) paikamine (kÜlgeõmblemine);
3) esemete asetamine kaitsekottidesse, kileümbristes

se, wrkude, kuplite alla v�i Õhukindlatesse kas
tidesse; 

4) osaline kleepimine;
5) täielik kleepimine.

Kõige primitiivsem võte on aukude või rebendite n�e-
1\Unine. Sellist moodust kasutati varem. Selle mooduse 
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puhul tSmmeldi auk �i rebend Üle ääre sama värvi niidiga 
lihtsalt kokku. Uue, tugeva lõngaga kokkunl5el� teki; 
tab aga: '"<tkemist v� augu piirkonnas. Samuti ei pidurda 
ka pPikam1ne lagunemise protsessi. Sellest va1b järelda
da, et n&lumine ja paikamine ei kujuta end�st �iget teks
tiilid.e konserveerim.ise abinl5u. Siid.materjalide puhul nad 
koguni kiirendavad lagunemist. Samuti on tt5estatud, et ka. 
mingi kaitsekest (klaaskuppel, vutlar vl5i kileümbris) ei 
p�sta tekstiili hukkumisest, sest ikkagi jätkub kiu looJl111-
lilt vananemine, �s viib eseme täieliku-hävimiseni� Järe
likult.ei saa piirduda sellega, et kl5rvaidatakse silmanäh
tavad hivimismlrgid. Ese� tuleb alati vaadelda kui tervi
kut, mis on jl5udnud teatud vananemise astmesse ja vajab 
seetõttu ka vastavat, kogu eset haaravat säilitamismenet
lust. Kltsponaati mitte_ Üksnes e_i restaureer,ita, vaid teda 
ka konserveeritakse selliselt, et ta oleks võimalikult 
kaitstud edaspidise lagunemise eest. 

Hapraks muutunud tekstiilide tugevdamisel on hakatud 
kasutama kleepimistehnikat. /7, 8/ Esialgselt kasutatava
te kleepainete puuduseks oli asjaolu, et nad muutusid 
seiSJllisel uueks toitekeskkonnaks putukatele ja bakteritele• 
Vastavate antiseptiliste ainete lisamisega on püütud nüüd 
seda ohtu viltida. Seega ml5istetakse vana ja lagunenud 
tekstiilide konserveerimise ja restaureerimise all mitte 
ainult nende tekstiilide lagunemise väliste tundemärkide 
kl5rvaldamist, vaid tervet abin�ude kompleksi, mille s: 

l) taastatakse wimaluse piirides tekstiilikudede m!J
ned füüsikalis-keemilised pm.adused (hügroskoopsus, vastu
pidavus, elastsus jne.), mille tulemusena püütakse seisma 
panna tekstiilikiu loomulikku lagunemist; 

2) puhastatakse tekstiilid pindmistest ja sisemis
test määrdumistest; 

3) kinnitatakse fragmenteerunud tekstiil uuele aluse
le, ilma uue materjali lisamiseta kadumaläinud osade ase
mele; 

4) säilitatakse riide faktuur;
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5) vastavalt vajadusele asendatakse ka puuduv osa uue
ga, säilinud fragmendi, alusvoodri, oi-namendikontuuride �i 
fondides leiduva dublikaadi eeskujul. /8/ 

lagunenud ja hapraks muutunud tekstiilide restaureeri
lltlsel on Üheks levinenumaks meetodiks kujunenud esemete kin
nj_tamine (dubleerimine) teisest riidest ·a1usele. IJ 1m1:m1ne 
teostatakse spetsiaalselt valmistatud jahukliistri abil, 
lltllle koostisse kuuluvad nisv.jahu, �la.tiin, glütseriin, 
etÜüJ.alkohol, destilleeritud vesi ja s�ituvalt eseme mater
�alist m�ni antiseptiline aine (tümool, naatriwnpentakloor
teno1aat, paraoksüdefanÜÜl jne.). 

Uainitud kliistri komponendid peavad täitma kolme 
t\U:üttsiooni: l) tungima kiu sisemusse, 2) sadestumald.u vi
lispinnale, 3) Ühendama restaureeritava eseme uuele aluse
le. Selline jahukliistriga kleepimise meetod on kasutusel 
nj_1 Mosk:va, Zagorski kui ka Isningradi restaureerimistöö
ltodades. Seda meetodit kasutati juba möödunud sajandi II 
�0olel. /7, 8/ S�ltuvalt eseme seisukorrast rake�taltse 
�as osalist �i täielikku dubleerimist teisele riidele 
(ttt1111e, gaasile, 6ifoonsiidile, puuvillasele jne.). Alus
llla.terjal värvitakse vastavalt restaureeritava eseme �hi
toollile. Eseme tugevusest tingituna valmistatakse erineva

�0ntaentratsiooniga kliistrilahuseid. Dubleerimisel kasu
tatavate kliistrite, kinnistite ja pehmendajate lahused 
�alJnistatakse N.N. Semenovit6i retseptide alusel./?/ 

,-l-

Vedel kliister• 

l;l.isujahu I s. 
ielatiin 
glütseriin 
etüülalkohol 
bensoehape v�i tümool 

1-2 %
0,25 % 
2% 
10-15 %
0,1-0,2 %

Keskmise 
nisu.jahu I s. 
telatiin 
glütseriin 
etüfilalkohol 
bensoehape või 

konsistentsiga kliister 
3� % 

tümool 
-----------------

0,25 % 
3 % 
10-20 %
0,1-0,2 % 

Lahjendamiseks kasutatakse destilleeritud vett, mille 
SUhtes % on näidatud. 
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Tihke kliister 

nisujahu l s� 
ielatiin 
glütseriin 
etüülalkohol 
bensoehape �i tümool 

linnisti 
ielatiin 
glütseriin 
etüÜlalkohol 
tümool vlSi bensoehape 

Pehmendaja 

glütseriin 
etüillalkohol 
destilleeritud vesi 

. 18-20 % 
0

1-
25 ?'

'-'+" 
10-20 % 
0,1-0,2 '5 

0,25--0,5 '5 
2% 
15-20 %
0,1 %

10 % 
30" 
60" 

Suuremate figuursete rebendite ja putukate poolt te
kitatud sööbekäikudega kahjustuste esinemisel valmistatak
se ehematel tekstiilidel paberist vajaliku kujuga ,abloon. 
Seejärel l�igatakse restaureeritavale esemele v�imalikult 
lähedases toonis ja materjalis paik, arvestade8' ka kahjus
tatud koha ornamenti ja riide faktuuri. Vasakule poole 
kleebitajtse e9lnevalt kahjustuskohast ea 0,5 sm_ suuremate 
mõ�tmetega aluspailt, ·mille kohale asetatakse siis paremalt 
poolt vastav täitepaik. Voodriga valmistatud rõivastus
esemete või ka tekstiiliga kaetud raamatuköidete puhul 
wib kahjustatud koha ümbrus vabastada 2-3 mm. ulatuses 
aluselt. Pintsli või süstla abil kan�akse sinna vajaliku 
kontsentratsioo.niga kliistrit ja asetatakse mõ�tmetelt 
täpselt vastav paik vahetult _alusele. Seejärel kaetakse 
kogu restaureeritava eseme pind.kinnistiga (foto 23, 24). 
Paksemate riidemate�jalide puhultarvitatakse kahjustatud 
kohtadel täidistamiseks ka spetsiaalse kudedepurustaja 
abil valmistatud kaltsumassi. /9/ 

Uute restaureerimismeetodite otsingud on jätkunud. 
Sünteetilisi materjale tekstiilide restaureerimisel klee

pe�ahendina·kasutasid hollandi restauraatorid 1955.a. /5/ 
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Nende poolt tarvitatud polftvinüÜlalkohol lahustub vees ja 
teda vcSib ka pärast kuivamist vee abil kõrvaldada. On mui
dugi hea, et vesi tungib vanadesse kudedesse ja mõjub hab
rastele ning vaevu töödeldavatele koefragmentidele pehmen
davalt. Kuid teisest kÜljest on polüvinüülalkoholi veega

lahustamisel see suur puudus, et kleepaine jäaõ ka pärast 
töötlemist vees lahustuvaks ja seetõttu allub Õhuniiskuse 
toimele üsna suurel määral. Polüvinüülalkoholi kasutamist 
ei saa soovitada ka pärast kuivamist·tekkiva pinge tõttu. 

Ka inglise restauraatorid Victoria & Albert-muuseumis 
on teinud rea praktilisi katseid rabedate ja k�dunemis
staadiumis olevate tekstiilidega. Tugevdamist on teosta
tud liimemulsiooniga, mis omakorda 100° C juures alusma
terjaliga Ühendati� /3/ 

Ka saksa restauraatorid on kasutanud mitmesuguseid 
meetodeid tekstiilide tugevdamisel. Nii on püütud eset 
katta m61emalt poolt peene kunsttülliga, mis surutakse�
huga 70 atmos:fääri esemele, andes seega kangale selge ja 
elastse katte. Selline dubleerimine osutus lähemal vaat
lusel aga ebas?bivaks. · 70- atmosfäärist rõhku on v5ima
lik saada ainult kallihinnalise ja komplitseeritud sisse
seade ostmise või ehitamise teel. /5/ 

Hapraks muutunud tekstiilide restaure.erimise ja kon
serveerimise uue mooduse töötas välja Berliini ajaloomuu
seumi teaduslik restauraator H. Mocznay. /5/ Mainitud 
dubleerimist täiendas ja arendas edasi sama muuseumi res
tauraatorite grupp, eriti K. Domscheit. Uut dubleerimis
meetodit on edukalt juurutatud juba Saksa DV, T�ehhoslo
Vakkia ja Poola restaureerimistöökodades. Probleemi la
hendamisel tuli: 

l) leida kude, mis a) kahjustamata oleks peale kan
tav esemele wi fragmendile, b) oleks täiesti putukate-, 
bakterite- ja hallituskindel, e) paneks vastu niiskuse, 
:Päevavalguse ja lfüu majustustele, d) oleks toonitav vär
Vide suhtes, e) oleks vaimalikult lihtne töödelda ja ka
sutada, f) jääks elastseks ja vastupidavaks; 

-I69-
22 



2) leida kleepaine, mis a) oleks �imalikult immuunne
putukate ja bakterite vastu, hallituse, Õhuniiskuse, pleva
valguse ja &u kahjulike koostisosade m�ju vastu, b) oleks 
Ülekantav ja hästi kleepiv ning ei kahjustaks tekstiili, 
e) oleks elastne ja kergesti kasutatav, d) oleks uuesti
eemaldatav, s.t. protsess oleks pööratav •.

Samuti tuli selgitada, kui kaua püsivad uued materja
lid vanade tekstiilidega neutraalselt koos, millistele 
keemilistele ja fiiüsikalistele muutustele alluvad need ma-· 
terjalid ise ja milliseks kujuneb nende vahekord tekstii-
lidega. 

Meetod seisneb eksponaadi wi tema fragmendi kleepimi
ses tekstiilalusele tehislj,,imi abil ilma �mblemiseta. /5, 6/ 
Tehisliimiks on siin polüakrüülhappe-ester, mida kasutatak
se erinevates kontsentratsioonides. PolÜakrÜÜlhappe-aster 
on akrÜÜlhappeestri (CH2=CH-COOR) polümerisatsiooniprodukt.
Radikaaliks v�ib olla metüül-, etüül-, või propÜÜlrÜb.m • 
.AkrÜÜlestriahelat suurtes polüakrüül.n.appe molekulides tä
histatakse järgmiselt 

-C�-- OH- CH2 -OH-
I l 

COOR COOR 

Kunstvaigu kaitsva ja konserveeriva toime kohta on 
aastate vältel tehtud rida laboratoorseid katseid (termili
si, mehaanilisi, kiirguslikke, ultraheliga jne.), mis on 
kinnitanud selle kasutamisk�lblikkust tekstiilide konser
veerimisel. Uus meetod on registreeritud Saksa DV �iutis
te ja Patendiametis patendina 3d/77 820. /5/ 

Mainitud estriga on tehtud katseid ka meie etnograa-_ 
fiamuuseumis juba 1966.a. Allakirjutanu viibis õppekoman
deeringul 1968.a. sügisel Berliini Saksa Ajaloomuuseumis. 
Lähetamise käigus �piti tundma kirjeldatud uue meetodi 
praktilist rakendamist- lagunenud ja habraste tekstiilide 
restaureerimisel. Töötlemine toimub siin kahes järgus. 
Esiteks konserveeritakse tekstiilikiud etüülalkoholis la
hustatud vaigulahusega. Puuduvatele ja katkistele kohta-
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dele tehakse osalised dubleerimised. Järgnevait kant.a.kae 
kogu ese uuele alusele, mis eelnevalt on kaetud polüak
rüülhappe-e striga. trh.endamine toimub vastaval temperatuu
ril jootekolvist valmistatud triikrauaga. 

PolÜakrÜÜlhappe-estri kasutamine n5uab vilumust ja 
täpsust, sest �hikanga Ühinemine alusega s�ltub kleepaine 
õigest hulgast ja oskuslikust pealetriikimisest. Polüak
rüülhappe-estr1 tarvitamisel, võrr�ldes jahukliistriga, 
säilitab ese tunduvalt suurema elastsuse, mis on eriti olu
line r�ivastusesemete puhul. Töötlemine estriga annab 
esemele tugevuse ja suurendab vastupidavust. Sünteetilise 
vaigu ahukese kattekihi tõttu moodustub tekstiilile kon
serveeriv kile, mis kaitseb viimast ka tolmumise ja määrdu
mise �est. Vajaduse korral on võimalik polüak:rüÜlhappe
estrit restaureeritud materjalist eemaldada triklooretiilee
nis -roi etüülalkoholis •• /2� 5, 6/ ·-

Uued, sünteetilised materjalid v�imaldavad vanu res
taureerimis- ja konserveerimismeetodeid parandada ning ra
kendada vcStteid, mis seni olid teostamatud või raskesti 
teostatavad. 

K a s u t a t u d k i r j a n d u s 

l. Eesti rahvare5ivad XIX sajandist ja XX sajandi algult�
Tln., 1957. 

2. Höhne, H. Präparation und Bestimmung vorgesichtlicher
Textilreste. - Neue Museumskunde, 1964, H. 3, 
s. 211-228.

3. Landi, s. Three examples of textile conservation in
the Victoria and Albert Museum. - Studies in 
Conservation, vol. 11, 1966,, pp. 143-159. 

4. Plenderleith, H.J. The conservation of antiquities
and works of art. I.ondon, 1956. 
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Pabnen und anderer textiler Gewebe in Museen 
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Hayq.-uccJieA. Jia6opaTopuH rro KoHcepBaltffH u
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9. COJIOBD8Ba, M.�� MacTHKOBKa ITOBP8EÄ8HHHX MOJIDD 

TKaHe�. - Coo6meHBH (Bcecom3� neHTp. HBY'J.-
. -HCCJI8Ä• Jia·6opaTOPBH IIO KOHC8PB8UHM :w p�cTaB
pa@E MyaeäHl:ilX XYAOE8CTB8HHliX neHHOCTe�), 
BUil� 19, I967, e. 55-6I. 
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UDK 686.12.032.004.67 

METHODS OF STRENGTHENING FRAGILE-TURNED TEXTIIES 

L. Konsin

In unique bindings textile, besides leather, is the 

:rnost often-used m.at;erial. Oldest Armenian hand-printed 

textiles, Russian velvet, and damasc, and French rep and 

:rnoire have preserved well on bindings. In her article, 

a restorer from State Ethnography Museum of the Estonian 

s.s.R. shares her rich experiences on strengthening tex

tiles. The article includes photographs of damasc bind

ings before and after rest�ration,·with a description of 

tbe methods used. 

YllK 686.12.032.004.67 

0 METOilAX YKPETIJIEH1rn XPm1rnx TKAHE� 

_JI •. KOHCHH 

� KaqecTBe MaTepHana yHHKanDHhTX neperrneTOB HapH
ÄY C KOEett qame Bcero BCTpeqaeTCH TK8HD. Ha o6nOKKax 
nepenneTOB coxpaH�nHCD o6pa3Ubl cTape�me� apMHHCKOH 
!RaHm, rreqaTaHHO� �pyqHym, pyccKoro 6apxaTa H Ka.MRM,
�paHnyacKoro penca-M Myapa. Al3Top �enHTCH cBoma: �oraTbIM
OIII::lTOM no KOHcepnanHH !ey'38�H:blX �KaHe�, rronyqeHHHM BO
�P8MR paÕOTH pecTaBpaTopoM B rocy�apCTB8HHOM 3THOrpa�H
qecROM uysee 8CTOHCRO� CCP. B c6opHHKe rrpHBe�eHH !p()TO
rpa�H pecTaBpHpyBMbIX K8MKOBblX neperrneTOE no OITHC8HHO
lly M8T07I.Y. 
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Tuhandete turistide, sealhulgas ka spetsialistide 
1.Jnetlusobjektiks on saanud restaureerimisalane töö Poola 
av-s, Mitte ainult sõjajälgede likvideerimise ulatus, 
laid ka vana arhitektuuri ja teiste kultuuriväärtuste res
taureerimise kvaliteet ja töö organisatsioon on eeskujuvää
�iv. Ka meil, TBU Teadusliku Raamatukogu restaureerimisosa
<onna 4 töötajal, õnnestus turismir.eisi ajal Poola RV-s tut
"VUda restaureerimistöödega ·varasavi."1 Kultuurimälestiste Kon
serveerimise Laboratooriumis, Kurnik:1 lossraamatukogus ja 
:Poznani Linnaraamatukogus. 

Suu�im neist on Varssavi Kultuurimälestiste Konservee
�imise Laboratoorium oma rohkem kui 800 töötajaga ja osakon
naga 17 asulas. Selle kollektiivi koosseisu kuuluvad arheo
loogid, ajaloolased, projekteerijad, fotograaf'id, keemikud, 
�ajandusmehed, restauraatorid maali, skulptuuri, tekstiili, 
gx.aafika, metalli ja puunikerduse alal. Oma kaadri saavad 
nad vastavatest instituutidest,�öö teostatakse tuntud spet-
8_iaUstide juhendamisel. 

' · 

Graafikaosakonna juhataja prof. Tadeusz_Tuszewski on 
Õppinud Sveitsis ja Inglismaal. Meid hämmastas restaureeri
�ismaterjalide valik --Jaapani paberid, kõitenahad Inglis
�aalt, Saksa instrumendid ja nende teostuse kvaliteet.Huvitav 
Oli tu�vuda paberi neutraliseerimisega co2 abil ja naha pu
hastamisega looma sapi ja piirituse seguga, silmatorkav oli 
�öitetööde kvaliteet. 

Poola Arhiivi restauraatorite kollektiiv (10 inimest) 
O�ganiseeriti 1948.aastal. Põhilisteks uurimissuundadeks 
0n signatuuride lamineeri�ine, pärgamendi konserv�erimine, 
Pitsatite konserveerimine, valamine pabermassiga, pH määra
�lne. Suurt huvi äratas meis raamatute desinfitseerimine 
etüleenoksiidiga vaakuumkambris, mis töötab neil juba 1952. 
aastast. 

Samaaegselt ulatusliku restaureerilliistööga areneb vil
gas teaduslik töö, kuhu on kaasa tõmmatud parimad poola 
8�etsialistid - Romuald Kowalik, Wiadislaw �lesi.nski, Maria 
lil-zozowska-Jabionska, Irena Sadurska, Marina Husarska. Igal 
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aastal toimub ülemaaline seminar konkreetse restaureerimis

probleemi alal, läbiviijaks on Poola Kultuuriministeerium. 
Nii oli 1969.a. konverents paberi ja pärgamendi, 19?0.a. 
tahvelmaali ja 1971.a. tekstiili- ja nahkesemete konservee
rimise alal. Poola RV-s organisee�itud seminarid on ületa
nud kohaliku tähtsuse. Igal aastal.suureneb konverentsist 

osavõtvate väliskülaliste at'V, kes esinevad teemakohaste 
ettekannetega. Ilmub kogumik ettekantud töödest. 

TRtt Teadusliku Raamatukogu senised kontaktid on piir

dunud vaid turismiga ja erialase kirjanduse vahetamisega. 
Meeleldi nõustus oma vahetuid muljeid Toruni konverentsist 

jagama meie kogumiku lehekülgedel Vilniuse Riikliku Kunsti
muusellüli keemik�restauraator Laima Titiskyte. 
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YllK 025.85 

KOH�EPEHiiJ/IH B TOPYHE 

JI. THTHillKHTe 

Iyn.o�ecTBeHHbIM My3eM ]HTOBCKOM CCP

B ropon;e TopyHD (IlOJibma) I9-2I-ro oKTH6pH 1970 ron.a 
COCTOHJI8Cb KOHW8P8HD;MH ITO BOrrpocaM KOHCepB8IlHH MOJib6epTHOll 
2ltl1BOITHCH. KoHqiepeHD;HH, ITOCBHmeHHbie KOHCepnau;:tnf rrpOH3Ba1J,e
HHH HCKyCCTBa, c�a�H CBOero pona Tp81J,HD;li0H B ITOTIDCKOH Ha
POll;HOV. Pecrry6JIHKe. Ilepeii; STHM yJICe COCTOHJI8C:E. KOHqiepeHD;HH 
no BorrpocaM KOHcepBBilHH t1snent1n Vi3 MeTaJIJia, nepeBa, 6yMa-
rt1 H rrepraMeHTa. KoHwepeHD;HH I970-ro roii;a rrepepocJia B Me�ny
HaponHyn. B HeM yqacTBOB8JIH rocTH M8 MHOrHx sa�y6EnKHHX CTpaH, 
n TOM �HCJie H3 IDrocnaBHH, rnP, �Pr, lliBeD;HH 1 -�HHJIHHlUf½, Co-
B6TCKOrO CoIDsa, ClllA. 

füm 38CJiymaH Z\B81.(I:{8'n OZ(HH Z(OICJI81{ ITQJII„CKHX KOHCüpBa
TopoB H TPH ZJ,OKJiana sapy6e21tHhlX rocTeM. TaKoe KOnHqecTBO 1J,O
KJI8ll;OB rrpen.c�ä3bIB8JIO TPV. TPYAHbIX �HH pa60Thl, HO opraHH88TO
paM KOHcpepeHD;HH ynaJIOCb oqeHb ynaqHQ pemHTb STY rrpo6neMy. 
YqaCTHHK8M KOHW0P0RD;HH 6bIJIH sapaHee BbICnalill ITOJIHbI8 1J,OKJI8Z(hl, 
B He T03HCH. 8TO IT03BOJIHJIO ZJ,OKJia�qHKBM BhlCTYITBTb OQBHD KO� 
PüTKO, TOJibl{O 8K[(8HTHPYH rJiaBHbi8 MbfCJIH Z(OI-tJia 2{8. 1.1.JIJIIOCTpa
THBHOMy MaTepHaJiy 6bJJIO yn.eJieHO 60Jibllle BpeMeHH. B CBOIO oqe
Pen.D, CJiyillaTeJIH, sapaHee 03H8KOMHBlliHCb C C01J,BpJICaHHaM I(OR�a
�a, JIIM8JIH B03MO�HOCTv rron;roTOBJIITbCH K KOH�epeHUHH, ITOSTOMY 
McRyccHH ÕhlJIH aKTHBHbJe M l.\8nOBhle. 

EOJibllI8H qacTL 1J,OKJI81J,OB 6rrna ITOCBHU\eHa ROHcepBaD;MHH >KvJ
BOnHCH Ha �epeBRHHOll OCHOBe. B u;eHTpe BHHM8HHH 6bJnM 1J,Be 
i1po6new, BbJ3BaBIIIHe OntviBJI8HHhJÜ o6MeH MH8HHHMU. 8TO 38M8H8 
CTaporo paspylIIeHHoro l.\8p8BHHHOro OCHOBc1HJII.H HOBbfM l1 npo6ne
Ma I(OTTOJIHBHViH yTpaqeHHblX qacTett ;[VIBOTTJIICHOro CJIOH. 06cy:.<I(a-
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JIIIICD Ta.Kl!te acTeTHqecKHe rrpHHnHml K0HC8PB8UJ,1H lltHBOITHCH, 3H8-
qemrn Itl cyll(eCTByIOl!U'J'e H8D;OCT8Tirn B (pOTOT'parp:rrrqecKO� Zl;OKyMeHT8-

u;r,rn' BOITpOCE KOHCepBaTOpCKOi-i TepMHHOJIOritfll. 

HecKOJII>KO 'AOKJiano:s 6mnir II0C:Bflllt8Hbl pellI8HlrH0 rrpo6JieMH 

ny61rnpOB8Hit!H 1capTHH, BOITpocaM MI,mpoCi110Jior1rqeCit0ro HCCJI8l(O

B8HMH' rrpencT8BJI8H HOBhli
f 

"M8TOJt OT6J1IpamHI n'po6 J:(]lfl 8H8JIH38 

C K8PTMH Ha nepeBHHHOM 0CH0Be. 

KOHC8pBaTop VJ3 ÄIOCC8JII>'AOpqla (�PI') r. AJl:I>Trowep IT03H8-

K0MJ.iJI. CJiymaTeJie:M e rrpo6.1teMaMH K0HcepBanirn C0:BpeMeHH0ti lltO0-

ITKCH. B cBOHX noKJiaAax rocrron�H P. EaK H3 OraMc (CIDA) od

CYJKnan B0ITP0C!il CT86i,1.JUI38JUiH Z(epeBHHHlilX 0CH0B8HH� KapTHH. 

Ycnex K0H<pepeHIJ;HH 61JJI o6ycJI0liJI8H 8KTyaJII,HOCTliIO :ShlZi�rn

HYThIX rrpo6Jieu H 8KTHBHHM yqacTH8M rrpMCYTCTByromMx K0HCepBa

TOpOB H HayqHbJx COTpynHHKOB B ZU,CKYCCHRX. 

Bo Bp8MH apefürnaHHH B TopyHH Yl.18Cl'In1KH .!tOHcIJepeHnM� rro

ceTMJIH �HCT.IrfTYT HCCJI811,0B8HH.fl Il8MHTHMR0B HCKYCGTB8 lf Koncep

B8UllIII, rne JIIM8JIW B03M0�H0CTI> Il03H8K0MJIIThCH C pa60T8MIII H8-

Yl.lHbIX COTpynnHKOB, e rrporpaMMO� o6yqeHHS CTy�eHTOB H Jiaõopa

TOplrnMB. 

Cne-nyro�aH R0H@epeH�H B IIHP 6:yneT IT0CBH!l..(eHa K0HC0pBa

IJ;IIII,-!" TIC8He� Jlf M3zt8JIM� H3 R0lKI-i. 
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UDK 025.85 

TIIE CONFERENCE IN TORUN 

L. Titskyte

In the introductory part of the informative article, 

the impressions of restcrer-tourists of the Scientific 

Library of-Tartu State University at the Polish People's 

Republic are given� At the end of the article, chemist

resorer Launa Titiskyte froc Vilnius State Art Museum ex

presses her observations. 

- 179 -



ATESTEERIMINE 

Ona otsusega 29. jaanuarist 1970 omistas IIBV Liidu 
Kultuuriministeeriumi atestatsioonikomisjon kõrgema kate
gooria restauraatori kvalifikatsiooni arhiivlike ja raa
matukogulike materjalide restaureerimise alal TRO Teadus
liku Ra�tukogu restauraatorile - LIID I A NOOD

L A L E 
Kõrgema kategooria omistamine eesti restauraatorile 

oli esmakordne, mis'annab õiguse restaureerida ka unikaal
seid käsikirju pärgamendil, plakatite originaale ja gra
vüüre. Annab õiguse koostada tööjuhiseid ja tegeleda eks

perimentaal- ja metoodilise tööga, teostada spetsialistide 
väljaõpet teistele asutustele ja maadele".31 

Atestatsioonikomisjon omistaa I kategooria restauraa
·tori kvalifikatsiooni arhiivlike ja raamatukogunduslike
materjalide restaureerimise alal TRtt TR restauraatorile -
VIRVE N A G E L I L E ,  mis "annab õiguse vanade köi
dete restaureerimiseks ja konserveerimiseks".31 

Atestatsioonikomisjon omistas II kategooria restauraa

tori kvalifikatsiooni arhiivlike ja raam�tukogunduslike ma

terjalide restaureerimise alal TRÜ TR restauraatorile -

AI M E E S P E N B ERGI L&:, mis "annab õiguse mehaa

niliste vigastuste parandamiseks trükistel, nende dubleeri

miseks ja neutraliseerimiseks".31 

Väljavõte NSV Liidu Kultuuriministeeriumi maaruse 
nr. 495 7. dets. 1961 juurde kuuluvast lisast 26. juu
nist 1968.a. 
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FOTOD 

1. Leivamardika söömisjäljed:
a) kaane ja esilehe paindes;
b) esilehes;
e) raamatuplokis

2. Mööbli toonesepa kahjustused:
a) raamatuploki ääres;
b) puitkaanes;
e) kaanelehes

3.- Nahanäklaste kahjustused: 
a) köite seljas;
b) raamatuploki servades;
e) nahast kaanekattes

4. L. v. Maydell - grupiportree, lito
Mehaanilised kahjustused, märgumine
Fotod esi- ja tagaküljest

5. Pabermassiga valamise teel restaureeritud graafi-
line leht. Rest. A. Espenberg

6. F. Smirnoff, F .G. Kügelgen - G.F. Parrot, lito
Hallitusseente kahjustus, paberi kohrut;us

7. Ennistatud graafiline leht. Rest. A. Espenberg 

8. J. Spilsbury - Antiik-geI!lI)l, sügavtr� .. · 
Hallitusseentest pehastunud

7 
pigmen�unud .. - ·

9. Graafiline leht tugevdatud tagaküljelt valamismee-
todil. Rest. A. Espenberg

10. Vahatahvel Verespatakist
"Jäikseljalisi köiteid XIV - n saj. Erfurti Linna
raamatukogust: 5.,7.,a.,9. - kettpiste; 1.,4 .,6 .,
?.,B. - pikkpiste

11. Nahkköidete otsanööre (kaptaal-e):
a) pika- ja lilhikese pistega (vene köide XVIII saj.)
b) kahevärviline (vene köide XVII saj .)
e) nahkpaeltest _põimitud (itaalia köide XVII saj.)
d) kahevärviline. köitepael (vene köide XVII saj.)

12. Mehaaniliste kahjustustega köide XVI saj.
Taimparknahaga restaureeritud köide. Rest. V .  Nagel 
Murdunud puitkaantega köide XVI saj.
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13. Restaureeritud kaanelaud (väliskül�)
Restaureeritud kaanelaud (sisekülg)
Ennistatud kaanelaud (pöök)
Murdunud kaanelaud ühendatud ja tugevdatud pikakiu-
lise paberiga. Rest. V. Nagel

14. Ennistatud puitkaaned, köitenaha osad ja metall-
sulgur. Rest. V. Nagel

15. Putukkahjustustega (nahanäklased) po�lnahk:köide
XVI saj.

16. Köite puu.kaaned restaureeris A. Kärbo, köite nahk
osad E. Valk-Falk

17. K�hrutatud vasest köi�enurkade ja keskväljaplaadi
ga köide XVI saj.

18. Pimetrükktehnikas metallkaunistustega nahkköide
Rest. E. Valk-Falk

19. Köitesulgurid:
a) vasardamistehnikas plaatvastusega nahkl_iiges-

sulgur;
b) graveerimistehnikas nahkliigesega haaksulgur;
e) keermespinnaga klambersulgur;
d) valutehnikas silmussulgQr

20. Köidete metallpanused:
a) vasardamistehnikas, eraldi valm. nurganaelaga
b) sulguri vastus ja kohrutatud pindadega kaitse-

nurk;
e) azuurne valutehnikas kaitsenurk ja sulguri vastus;
d) tsiseleeritud pindadega graveeritud kaitsenurk

ja sulgU+i vastus

21. Metalliga kaetud (stantsitud) vene köide XVIII
XIX saj.

22. Restaureeritud metallkattega köide. Rest. V. Nagel 

23. Putukkahjustustega (harilik nahanäkk) damastkattega
vene köide XIX saj.

24. Restaureeritud damastköide. Rest. V. Nagel 
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M Jl Jl ID C T P A U M M 

I. Cne:n;hl xne6Horo ToqllJJibmmKa (Stegobium paniceum). 

2. IloBpmKAeHHH Me6eJ11>Horo Toq1rn1imHKa ( Anobium punetatum). 

3. IloBpeJK:n;e:nllfff 1-wmee:n;oB ( Dermestide). 

4. JI. Ma�:n;en1i - rpyrrrroBo� nopTpeT. JlHTorpa�mH. no pecTaBpa
]lHl1.

5. Ta �e JlllJTOrpaWHH ITOCJ18 pecTaBpa]lHl1 6yMa�HOM M8CCOM.
6. II. CirnpHoB, <I>.r. KioreJI1ireH - IlopTpeT r.4>. IIappoTa •. JlHTO

rpawHH. Ila pecT8BP8Uil!I1.
7. Ta �e JrnTorpa�IIJH rrocJie KOHcepBa:r�mi.
8. lii. Cmmc6yp11 - AHTJl!qHbJe reMMhI, rnyõoKaH rreqan. no pec-

TaBpai:�1111J.

9. TQT JKe rpaq>IHec1rn:tt m'ICT JIOCJ18 pecTaBpa[{Ii'lllJ.
a)3amrnHaH :n;ocKa e BOC.KOBhIM rroHphTTHeM.
C5)IIepermeThI (ms XIY-XY BB.) e xpymrnw c1rnHo�. 

IO. 

II. KarrTaJihI rreperrneToB.
12. Cmrn.Ka rrepemreTa no 11 rrocne pecTanpawn'l.

nomaThIM rrepenneT e MexaH11JqecKHMH nonpe2K:n;eH11JffMt1.
I3. nomaTH� rreperrneT B rrpouecce pecTanpanH�. 
14. Z{omaThIL"i rreperrneT rrocne pecTanpari;:vJM.
IS. IleperrneT, rroBpem:n;eHHhIM HaceKoMhlMIIJ.
I6. nomaTbIM rreperrneT noone pecTanpauM¼.
17. ITeperrneT e M8T8JIJillJqecKllfMH H8KJia:n;KaMllJ.
I8. IlepenneT e MaTaJIJI11JqecK11JMI1J HaKna:n;KaMYJ rrocne pecTaBpaUHllf.
19. MeTannI1JqecKv.e saMKllf rreperrneToB.
20. MeTann11qecx11e Hamrn:n;KM rreperrJieTon.
21. IIeperrJieT e MeTaJIJrnqeCKl1M ITOKPhTTllfeM.
22. ToT JKe caMhriii rreperrneT rrocne pecTanpauHH.
23. ITeperrJieT, ITOKphlTMH :n;aMaCKOM, rronpe�A8HHhlM HaceKOMhIMl1.

24. ToT JKe rreperrneT rrocne pecTaBpa]lH�.
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PHOTOS 

1. Nibbling marks of Stegobium paniceum:
a) on r.he joint of ,eover and fly-leaf;
b) on fly-leaf;
e) through book-sections

2. Damage caused by Anobium punetatum
a) to outer surfaces of book-sections;
b) to wooden covers;
e) to end papers

3. Damage caused by Dermestidae:
a) to the spine;
b) to end papers;
e) to outer surfaces of book-sections;
d) to leather covering of binding

4. Group portrait by L. v. Maydell - a lithoprint,
showing meehanieal damage and water-staining.
Photos of front and baek faces.

5. The same after restoration with the help of pulp
filling apparatus.

6. A lithoprint of G.F. Parrot by P. Smirnoff and
F.G. Kügelgen showing damage caused by mould fungi,
and eockled condition of paper.

7. The �ame after restoration.

8. A print of antique gems by J. Spilsbury showing
decay and pigmentation caused by fungi,

9. The same af'ter strengthening from the baek face by
means of pulp-filling apparatus.

10. a) Wa:x:-covered board from Verespatak
b) Rigid spines o:f the 14-th-15th cen·t;ury bindings

from Er-furt Town Library: 5,7,8,9 - kettle-stitched
·1,4-, 6, 7,8 - long-sti tehed. ·

11. Head bands in loather bindings.

12. A 16th century binding revealing meehanieal damage.
Binding restored with vegetable-tanned leather.
A 16th century binding showing broken wooden boards.

13. Wooden cover after restoration (outer face).
Wooden cover af'ter restoration (inner face).
Wooden eover after restoration.
Broken wooden cover af'ter repair and strengthening
with thj_n long-fibred paper.
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14. Wooden covers, leather (of binding) andmetal c1asP8 

after restoration.

15. A 16th century binding half-covered with leather
showing damage caused by insects (Dermestidae).

16. Wooden boards of binding restored by A. Kärbo,
leather by E. Valk-Falkw

17. Warped brass corners and central ornament of a 16t�
century binding.

18 0 Leather binding tooledin blind and with metal 
decorations. 

19. Clasps in binding.

20. Metal portions o.f bindingsQ 

21. An 18th-19th century Russian binding with full
metal cover.

22. The same after restoration.

23. A 19th century damasc-covered Ruseian binding
damaged by insects.

24. The same after restoration.



KHHI'A, BPHIH, P:IDT.ABPAlIHll 

CõopHU C'l'BTel 

Ha 9CTOBCJtOJI, pyCCltOU B BBI'DICEOJI 
nuxax 

TaPTrc:al roc1.1tB.pcTBeBlllll YHJ[Bepc11TeT 
acCP, r. TapTY, y.11.llmotooD, I8 

YututaT toi.aetaja B. Tallc-l'allc 

.lorrelctoricl B. 'fal_& ja •• Bai&11a 

·------·-···------········-····-·····---·····--·· 

HO rotaprillt 1971. Palj'llJldaai■ele antud 26. X 1971. 
!r:älc1poognaicl 11,63 + 1,5 trpg. lisa. Tuagtl'Ükipoog
DBid 12,21 • .lr'netwspoognaid 9,55. TrÜkian 600. Pa-

ber 30 X 42. 1/4. D 07585. 

'!'ell. :nr. 890. 

JliJld 70 lcop. 



Foto 1. Leivamardika söömisjäljed: a) kaane ja 
esilehe paindes; b) esilehes; e) raamatu- 
plokis.



Poto 2. K86bl1 toonesepa kahjustused;
a) raamatuploki ääres; b) puit- 
kaanes; o) kaanelehes.



Toto 3. Nahanäklaste kahjustused: a) köite 
seljas; b) kaanelehes; e) raamatu- 
ploki servades; d) nahast kannekattes.



Foto 4. L.v. Maydell - grupiportree, lito. 
Mehaanilised kahjustused, mrgumi- 
ne. Fotod esi- ja taga.küljest.



Foto 5. Pabermassiga valamise teel restaureeri
tud graafiline leht. Rest. A. Espenberg-



l'oto 6. P. Slll1.rnott, �.G. Jt'(lgelgen - G.B. Parrot, lito. 
Hallitusseente kahjustus, paberi kohrutus. 





Foto 8. J. Spilsbury - Antiik-gemmid, sügavtrükk. Hallitusseentest pehastunud, pigmenteerunud.



Foto 9. Graafiline leht tugevdatud tagaküljelt vala- 
mismeetodil •. Rest. A. Espenberg.



Poto 10. Vahatahvel Verespatakist.
Jäikseljalisi köiteid XIV-XV saj. Erfurti 
Linnaraamatukogust: 5i7|8,9 - kettpiste; ■ 
1,4,6,?,8 - pikkpiste.



Foto 11. 

il 
Nahkköidete otsanööre (kaptaale): 
pika- ja lühikese pistega (ve�e.kõide XVIIIa.) 
kahevärvi line (vene köide XVIIs.) 
nahkpaeltest põimitud (1taal1§ köide XVI ••) 
kahevärviline köitepael (vene köide XVII a.) 



Foto 12. Mehaaniliste kahjustustega köide IVI saj. 
Taimparknahaga restaureeritud köide.

Rest. V. Nagel.
Murdunud puitkaantega köide XVI saj.



Foto 13. Restaureeritud kaanelaud (väliskülg). 
Restaureeritud kaanelaud (sisekiµg}. 
Ennistatud kaanelaud (pöök). 
Murdunud kaanelaud ühendatud ja !.. tugevdatuc'. 
pikakiulise paberiga. 

Rest. V,, Nagel. 



Foto 14. Ennistatud pultkaaned, költenaha osad ja 
metallsulgur. Rest. V. Nagel.



Foto 15. Putukkahjustustega (nahanäklased) pool- 
nahk.köide XVI saj.



Foto 16. Köite puukaaned restaureers A. Kärbo, 
köite nahkosad E. Valk-Falk.



Foto 17. Kohrutatud vasest metallnurkade ja kesk- 
väljaplaadiga köide. XVI saj.



Foto 18. Pmetrükktehnkas metallkaunistustega 
nahkköide. Rest. E. Valk-Falk.



1'>to 19. Kõitesulgureids 
a) vasardamistehnikas plaatvastusega nabk-
111gessulgur; b) graveerimistehnikas nabk
liigesega haaksulgur• e) keermespinnaga
klaabersulgur; d) vaiutehnikas silmussulgur.



Foto 20. Köidete metallpanuseid: 
a) vasardamistehnikas, eraldi valm. nurganaela
gajb) sulguri vastus ja kohrutatud pindadega
kaitsenurk; e) azuurne valutehnikas kaitsenurk
ja sulguri vastus; d) tsiseleeritud pindadega
graveerimistehnikas kaitsenurk ja sulguri vastus.



Foto 21. Metalliga kaetud (stantsitud) vene köide
XVIII- XIX saj •

^992990999959



Foto 22. Restaureertud metallkattega köide. 
Rest. V. Nagel.



Foto 23. Putukkahjustustega. harilik nahanäkk) 
■ damastkattega vene köide ^И saj.
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Foto 24. Restaureeritud damastköide. 
Rest. V. Nagel.



Hind 70 kop. 
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