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ВСТУП
Книги

завжди

були

важливим

джерелом

інформації про розвиток людської думки, духовної і
матеріальної культури. Вони допомагають дослідити,
осмислити та провести аналіз процесів формування
історичної, наукової та культурної спадщини. На жаль,
документальні пам’ятки минулих епох дуже рідко
доходять до нас у своєму первісному вигляді. Їх
зовнішній

вигляд,

естетичні

та

експлуатаційні

властивості неодноразово змінюються після того, як
вони виходять з рук майстра. Повільно та неухильно
накладає на них відбиток час, різко і несподівано
змінюють смаки людей, мода. Книжку переробляли,
поновлювали, пристосовували до уподобань нових
епох. Визначальною метою всякого «поновлення» було
намагання надати свіжості оправі, яка з часом втрачала
свою початкову міцність. При цьому не завжди
турбувалися про збереження окремих деталей та
форми.

Вона

також

змінювалася

залежно

від

естетичних поглядів епохи – часу, коли проводилося
відновлення. Значно пізніше замість відновлювання
оправи та ремонту книги розвинулася реставрація.
Зараз

вона

включає

укріплення

збережених

конструктивних частин документа, усунення пізніших
нашарувань і слідів невдалих ремонтів, заповнення
втрачених фрагментів та інші операції. Усе це ще
досить недавно виконувалося навздогад, що не раз
спричиняло втрату інформативної цілісності пам’ятки.
Тепер реставрація бібліотечної книги здійснюється
після її попереднього тестувального вивчення. Такі
дослідження

важливі

для

встановлення

ступеня

збереженості кодексу та його складових, технологічних
особливостей виготовлення, визначення матеріалів та
технік, застосованих для їх створення, причин наявних
пошкоджень. Ці дані необхідні, щоби підібрати
відповідні матеріали та реактиви, взаємодія яких з
матеріалами оригіналу не викличе у майбутньому
небажаних

наслідків.

Найпростішим

засобом

дореставраційної розвідки є візуальний огляд, який
дозволяє отримати інформацію про стан об’єкта

реставрації. Його проводять при хорошому освітленні
спочатку в цілому, а потім ретельно вивчаючи
складові. Уважне обстеження допомагає не тільки
сформувати

уявлення

про

загальну

збереженість

документа, автентичність окремих його фрагментів,
наявність

попередньої

реставрації,

особливості

виготовлення, а й визначити коло питань, які необхідні
для подальшого більш скрупульозного дослідження.
Відзначають

ступінь

пошкодження

матеріальної

основи книги та її конструктивних елементів. При
огляді

оправи

варто

з’ясувати

всі

особливості

конструкції дошок, якщо можна – встановити породу
дерева, вид покриття, а при потребі – взяти проби для
лабораторного дослідження. Необхідно також звертати
увагу на такі деталі, як наявність написів, печаток,
наклейок тощо. Нарешті, потрібно уважно оглянути і
виокремити додаткові елементи пізніших доповнень,
розпізнати сліди від попередніх у часі додаткових
кріплень кришок оправи. Записи всіх зауважених
особливостей

необхідно

реставраційний паспорт.

занести

у

журнал

та

Специфіка дослідження таких об’єктів полягає у
тому, щоб не завдати їм шкоди, через що важливо
застосовувати

неруйнівні

методи

аналізу.

Хімікотехнологічні дослідження пам’яток мають на
меті визначення таких показників: встановлення типу
складових матеріальної основи книги, довжини та
міцності волокон паперу; вимірювання товщини й
кислотності паперу; дослідження та ідентифікацію
фарб і чорнила.
Повна інформація про реальний стан складових
книги дозволяє підготувати програму з використанням
найбільш

бережливих

реставраційних

операцій,

правильно підібрати методики та розробити способи їх
реалізації, здійснити підбір відповідних реставраційних
матеріалів,

що

збереження

документа.

реставраційних

дозволить
заходів

забезпечити

При

тривале

укладанні

програми

враховують

ступінь

збереженості книги та її складових, природу і склад
забруднень, причини й обсяг пошкоджень.
Фахова

реставрація

повинна

забезпечувати

збереження автентичності та повної інформаційної

цінності документа. Тому на сучасному етапі розвитку
реставрації

професійні

якості

спеціаліста

доповнюються знаннями з хімії, фізики, біології,
мистецтвознавства, історії. Очевидно, що результати
дореставраційних

досліджень

дуже

важливі

для

реставратора книги. Використовуючи їх, можна більш
кваліфіковано
свідомо

запобігати

планувати

пошкодженню

реставраційні

пам’яток,

заходи,

робити

висновки про доцільність використання тих або інших
методик. Проведення таких попередніх досліджень є
необхідною умовою якісного виконання реставрації
пам’яток писемності та друку.

1. Матеріалознавчі аспекти реставрації
1.1. Папір
1.1.1. Історія та давні технології виготовлення
паперу
Протягом

багатьох

тисячоліть,

відтоді,

як

з’явилася писемність, люди шукали матеріали для
фіксування інформації про свої відкриття, досягнення,
думки. У різні періоди історії різні народи для
написання листів, укладання державних документів,
книг користувалися матеріалами, які були найбільш
доступними, – каменем, глиною, деревом, корою,
пальмовим листям, папірусом та пергаментом. Одні з
них були важкі та громіздкі, другі – крихкі і неміцні,
треті – незручні для письма.
Перші дані про винайдення паперу подає
китайський історик Фан Єг у V ст. н. е. Він пише: “З
давніх часів для писання застосовували бамбукові
таблички, які зв’язували докупи. Був також папір, який
виробляли з відходів шовку. Але шовк був дуже

дорогий, а бамбукові таблички надто важкими. Обидва
ці матеріали були малопридатними для користування, і
ось Тсай Лунь у 105 р. н. е. придумав спосіб
виготовлення паперу з кори дерев, або волокон лика,
конопель, а також із старих ганчірок та рибальських
сітей”.
Сировиною для паперу в Китаї слугували
шовкові обрізи, відходи коконів шовкопряда, обривки
старих рибальських сітей. Їх розмочували вручну й
розтирали між камінням. Отриману таким чином
кашку

наливали

наприклад

на

на

будь-яку

відшліфовану

гладку
кам’яну

поверхню,
плиту,

і

притискали іншим відшліфованим каменем. Кашка
висихала і перетворювалася у матеріал, подібний до
повсті.

Тсай

Лунь

поліпшив

цей

спосіб,

запропонувавши виготовляти папір із допомогою
кам’яної

ступи,

дерев’яного

молотка,

сита

і

використовувати деякі волокнисті рослини.
Із часом кустарний метод виготовлення паперу
був

удосконалений.

Це

відбулося

під

впливом

всезростаючого значення паперу, збільшенням попиту

на нього. Виробництво паперу поширилося по всьому
Китаї. Потреба у цьому матеріалі з кожним сторіччям
зростала, і сфери його застосування поширювалися.
Упродовж кількох століть китайці одноосібно володіли
рецептами виготовлення паперу, ревно оберігаючи
секрети ремесла. Спосіб виготовлення паперу тримався
у великій таємниці. Отже, тривалий час папір
виготовляли лише в Китаї. Від 285 р. китайський
спосіб проникає у Корею, а 610 р. – секрет
виготовлення паперу стає відомим у Японії, у 751 р.
про нього дізнаються араби. Перша згадка про папір
виготовлений в Іспанії датується 1150 р. Так папір з
Китаю поступово прийшов у Японію, Індію, Середню
Азію, Європу. «Пробивався» він важко, у багатьох
країнах

довго

надавали

перевагу

папірусу

чи

пергаменту. У кожній країні розвиткові власного
виробництва передував ввіз паперу з інших країн.
Як сировину для виготовлення паперу у кожній
країні

використовували

те,

що

було

найбільш

доступне. У Китаї перший папір отримували з обрізків
шовку, молодих пагонів бамбука, волокон шовковиці.

Пізніше з’являється папір з різних видів сировини –
білий з бавовни, сірий з волокон та лубу шовковиці.
Трапляється також папір із суміші волокон. В Японії
сировиною

слугували

мітсумата,

кора

рослини

шовковиці.

–

кодзу,

Від

гампі,

VIII

ст.

використовується конопля. В Індії та В’єтнамі для
виготовлення

паперу

використовували

конопляне

ганчір’я, старі паруси, сіті, канати, бамбук. Арабські
рукописи писали на папері, який складався з льняних
та бавовняних волокон, був нещільний, шорсткий, з
жовтим відтінком.
Найдавніші способи отримання паперу, відомі у Китаї, Кореї,
Японії та інших країнах Східної Азії, базувалися на переробці
лубу молодих пагонів дерев, особливо тутового дерева, або
шовковиці. Пучки зв’язаних гілок проварювали в лужному
розчині, отриманому із золи. Потім гілки очищали від кори,
знімали її верхній шар, а нижній, білий, промивали,
розбивали дерев’яними молотками і промивали кашку, що
утворювалася. Додавали клеї рослинного походження. З такої
паперової маси відливали на черпальній формі паперовий
аркуш. Черпальна форма мала отвори для стікання води і
виготовлялася гнучкою — з тонких гілок бамбука,
перев’язаних шовковими нитками. Потім форму перевертали,

сирий лист вкладали на стоси вже відлитих аркушів, де й
відбувалося їх пресування. Пресували між дошками,
затягуючи шнурами. Наступний процес полягав у тому, що
кожен аркуш відокремлювали від стосу при допомозі
широкого пензля і накладали на гладку поверхню (дерев’яну
дошку, кам’яну плиту, піч) для просушування.

У Європі для отримання паперу використовували
ганчір’я. Заготовлену сировину попередньо сортували,
оскільки для виготовлення різних сортів паперу не
лише застосовували різні тканини, а й враховували
ступінь їх зношування, забруднення, колір, якість
волокна тощо. Після цього з ганчір’я вибивали порох і
дерли його залізними гаками. Якщо ж папірня мала
більший запас сировини, то її зволожували і чекали,
поки струхлявіє. Це робили для того, щоб ганчір’я
легше

оброблялося.

Наступним

процесом

було

розтирання і тривале виварювання у великих казанах.
Після

цього

подрібнене

ганчір’я

старанно

прополіскували і накладали в ступи, де товкачі
завершували кропітку роботу з одержання паперової
маси.
Готову паперову масу – суспензію, що містила 1–

2%

розмелених

зачерпували

волокон

формою,

у
і

теплуватій
після

воді,

–

кількаразового

струшування більшість води витікала, а з волокон
утворювався мокрий пухкий аркуш, який виймали з
форми і перекладали шматками сукна.
Для черпання використовували жорстку форму –
прямокутну дерев’яну раму з рядами металевих дротів,
рівномірно і густо натягнутих на ній. Черпальник
опускав форму в суспензію, а зверху накладав
декельну
сповзання

раму,
з

яка

сітки

затримувала
під

час

суспензію

відливання

від

аркуша.

Піднімаючи форму з бочки, черпальник обережно
струшував її. Вода просочувалася через щілини між
дротами, і за секунди із сплутаних між собою волокон
формувався паперовий аркуш.
Якість паперу залежала від якості розмелювання.
Передовсім тому, що цей процес визначає усі
властивості паперу – пористість, шорсткість або
гладкість,

міцність

змочуваність,

при

розриві,

гігроскопічність,

опір

зламу,

розширення

від

вологості, здатність утримувати воду тощо. Папір з

коротких товстих волокон був пухким, слабким, а з
довгих тонких

– міцним, погано вбирав воду.

Вкорочення волокон дозволяло отримувати папір,
рівномірний за розміщенням волокон і просвітом.
На якість паперу впливав також ступінь чистоти
води, від цього залежав не лише відтінок, а іноді й
колір паперу. Значною мірою якість паперу залежала
також

і

від

якості

форми.

Найкращі

форми

виготовлялись у Франції, Голландії, Німеччині та
Італії. Якість паперу, переважно його товщина і
рівномірний розподіл маси на ситі, залежали і від
майстерності папірника. У XV ст. одна людина за 12
годин відливала 400 аркушів паперу.
Сформований паперовий аркуш переносили на
сукно. Для цього форму перевертали і вкладали
вологий папір на сукно. Зверху лист також накривали
сукном. Це розділення відлитих листів шарами сукна
було ще однією суттєвою відмінністю європейського
способу виготовлення паперу від східноазійського.
Після

того,

як

назбирувалося

багато

аркушів

перекладеного сукном паперу, валяльник закладав їх

під прес для остаточного витискування води. Цей
процес називався пресуванням. Під час пресування, під
тиском води, що витіснялася з вологого паперу, листи
розгладжувалися.
Відтак

аркуші

паперу

і

полотна

сукна

розділялись і складались у стоси. Далі папір піднімали
в сушильне відділення або ж додатково пресували, щоб
уникнути

відміток

від

сукна

і

згладити

грубу

поверхню.
При виготовленні високоякісного паперу його
виймали з-під преса і змінювали послідовність листів у
стосі, після чого знову ставили під прес, у цьому
випадку кожен аркуш дотикався до нової поверхні. Ці
операції повторювалися деколи кілька разів протягом
двох

днів

і

вимагали

особливої

обережності

і

старанності, оскільки через м’який стан паперу могла
порушитися його структура. За обміном і пресуванням
йшов процес просушування. Вийнятий з-під преса і
відділений

від

сукна

папір

просушувався

на

розкладених дошках, а пізніше для остаточного
висушування розвішувався на мотузках на горищі.

Після просушування папір знову складали у
стоси, що допомагало послабити відмітки від шнура.
Опісля для того, щоби чорнило або фарби при письмі
не розтікалися по поверхні паперу, його проклеювали,
опускаючи

в

гарячий

розчин

желатину.

Після

проклеювання папір складали у стоси і пресували,
щоби

клей

увійшов

у

його

структуру.

Перед

пресуванням знову могли проводити обмін аркушів.
Папір, ще теплий від проклейки, в процесі обміну
поступово остигав. Під прес він повинен був потрапити
зовсім холодним, інакше клей міг бути витіснений
пресом, а поверхня паперу стати неоднорідною. З-під
преса папір знову потрапляв на сушильне горище.
Узимку, звичайно, паперу виготовляли менше і
сушили його у приміщенні біля печей, у великі морози
виробництво

припиняли

зовсім.

Від

швидкості

просушування також залежала якість паперу. Якщо
погода була погана, то на аркушах паперу з’являлися
плями.
Після

просушування

поверхню

проклеєного

паперу додатково обробляли щоб надати йому глянцу і

блиску. Папір клали на площину, покриту м’якою
шкірою і лощильним каменем, наприклад агатом,
натирали весь паперовий аркуш з обох сторін. Перед
тим, як стати придатним для письма, аркуш паперу
проходив

через

руки

робітника

33

рази.

Використовували лощильні молотки – невеликі ручні
інструменти, а з початку XVII ст. – спеціальні
механічні пристосування. 1670 р. в Голландії було
винайдено рол для розмелювання паперової маси, який
широко використовувався до початку ХХ ст. З початку
XVIII ст. було введено новий спосіб лощіння –
каландром: між двома валами, з обігрівом.
У 1799 р. француз Луї Робер винайшов першу у
світі папероробну машину – самочерпку. Машина була
досить примітивною – вона складалася із нескінченної
(з’єднаної) сітки, натягнутої на два дерев’яні валики,
які були розміщені над волокнистою сумішшю.
Черпальне колесо передавало паперову масу на сітку,
де здійснювалася фільтрація від води.
У Франції наприкінці ХVІІІ ст. для відбілювання
паперової

маси

використовувалися

розчини,

які

містили хлор і луг. Ці розчини стали відомі як "вода
Жавеля" і "вода Лабаракка".
Друкарський папір виготовлявся здебільшого у
зимовий

час,

оскільки

у

технологію

входило

приморожування у процесі просушування, що робило
папір більш пористим і полегшувало вбирання фарби.
У ХУІІІ ст. в Голландії удосконалюють спосіб
відбілювання лляного волокна – його витримують на
сонячному світлі й обробляють розчином лугу,
отриманим із золи водоростей та інших рослин.
До кінця ХVІІІ ст. папір у Європі виготовлявся
майже винятково із лляного і бавовняного ганчір’я.
Чим більш зношеним було ганчір’я, тим легше було
його обробляти, а папір з такої сировини отримували
більш тонким, кращої якості. Із льняного ганчір’я
виготовляли більш міцний і щільний папір, ніж із
бавовни. Друкарський і технічний папір, виготовляли
лише з бавовни. Хоча траплялося, що бавовняне
ганчір’я додавали у сировинну масу і при виготовленні
паперу для письма. З шерстяного і шовкового ганчір’я
виготовляли папір гіршого гатунку і пакувальний.

У другій половині ХVІІ ст. зросла потреба у
папері, і папірні вже не могли повністю задовільнити
попит

на

нього.

Ганчір’я

не

вистачало,

тож

розпочалися пошуки нової сировини. У Голландії 1655
р. папірники отримали привілей для виготовлення
паперу із водоростей. У 1684 р. на деяких англійських
паперових млинах почали виготовляти папір з азбесту,
а від 1716 р. – з коноплі. Папір з коноплі був дуже
міцним, але непридатним для письма та друкування.
Перелом у галузі виготовлення паперу відбувся у ХІХ ст.
Вчені пропонували виготовляти папір із соломи, моху та
інших рослинних матеріалів. ХІХ ст., особливо друга його
половина, відзначається наявністю різноманітного
експериментального паперу. Розробляються і вводяться нові
сировина, проклейка, машинний спосіб виробництва та
обробки паперу. Уже в 30-ті рр. у Франції для виготовлення
паперу використовували солом’яну целюлозу, яку
отримували шляхом виварювання з лугом, під тиском, з
наступним відбілюванням вапном. Папір із соломи був
прозорим, не вимагав проклейки, але мав високий ступінь
забрудненості і низькі показники міцності та довговічності.
Папір із соломи виготовляли також в Італії, Німеччині,
Англії, Бельгії, Фінляндії, США. Особливе місце в історії

виготовлення паперу займає деревна маса. Вперше папір з
подрібненої деревини отримав німецький ткач Готліб Келлер
у 1844 р. З часом деревна маса впроваджується всюди і її
вміст у композиції паперу зростає. Разом з тим наприкінці
ХІХ ст. та на початку ХХ ст. ще трапляються видання, папір
яких складається повністю з ганчір’я. Однак пошуки нової
сировини для виготовлення паперу продовжувалися.
Виготовлялися дослідні партії його з еспарто, очерету, осоки,
кропиви, водоростей, джуту, тростини, бурякового жому. У
кінці ХІХ ст. з’явилися і міцно зайняли своє місце
напівфабрикати – сульфітна та сульфатна целюлоза, яку
отримували шляхом виварювання деревини. Велика увага
надається також відбілюванню. У 1800 р. в Англії замість
газоподібного хлору запропоновано використовувати хлорне
вапно. З кінця ХVІІІ ст. до паперової маси почали вводити
різні наповнювачі – окис цинку, двоокис титану, сульфат
кальцію, додавали також і глину. Папір підсинювали
ультрамарином, а наприкінці ХІХ ст. стали вводити анілінові
барвники.

1807

р.

у

Німеччині

винайдено

спосіб

проклеювання у масі каніфольним клеєм. Французькі
папірники використовували желатиновий клей до 1830
р. Наприкінці 30-х – у 40-х р. ХІХ ст. каніфольна

проклейка

вводиться

повсюдно.

Деколи

використовували змішане проклеювання, наприклад, у
масі – каніфольним клеєм, з поверхні – тваринним.
1830 р. вводиться каландрування, яке дозволяє
ущільнити папір і покращити його зовнішній вигляд.
З’явилася можливість наносити на папір покриття,
виготовляти

крейдований

папір.

У

процесі

крейдування на папір-основу наносять поверхневий
шар, який містить пігменти і проклеюючі речовини для
їх фіксування, здійснюють його просушування та
каландрування. Як пігмент використовують каолін,
карбонат кальцію, двоокис титану. Як зв’язуючий
елемент спочатку використовували казеїн, тваринний
клей, крохмаль, пізніше – латекси.

1.1.2. Старіння паперу
Папір

є

матеріальною

основою

багатьох

рукописних документів та книг. Він складається із
шару

тісно

сплетених

між

собою

спеціально

оброблених волокон. З плином часу папір втрачає свої
первісні властивості – білизну, еластичність, старіє,
жовтіє, стає ламким, крихким, втрачає проклейку і
волокнисту структуру, розсипається при механічному
впливі.
На старіння паперу впливають такі фактори, як:
вид та хімічний склад використаних для виготовлення
паперу

волокнистих

наповнювачі,

тонуючі

матеріалів,
речовини,

проклейка,

присутність

у

виробничій воді кислот, солей металів та інших
компонентів, а також наявність супутніх речовин
целюлози, зокрема лігніну. Усі ці чинники впливають
не лише на зміну зовнішнього вигляду паперу, а й на
його довговічність.
Склад паперу. Розглянемо докладніше перший
згаданий нами складник – волокна – і залежність процесу
старіння від їх властивостей. Так, до прикладу, папір з
бавовняної або льняної маси найбільш стійкий до процесу
старіння, оскільки вміст целюлози у них становить майже
95%. З ростом потреби у папері основною сировиною для
його виготовлення стала деревина, що містить лігнін. При
змішуванні деревної маси з ганчірними волокнами

отримували папір з необхідною початковою міцністю. Однак
незабаром виявили, що під дією світла та повітря він жовтіє і
навіть отримує буре забарвлення. З часом папір стає ламким,
крихким, втрачає волокнисту структуру та розсипається при
механічному впливі. Запас міцності природної целюлози
достатній для зберігання в нормальних умовах упродовж
багатьох років. Проте значна частина цього потенціалу
міцності знижується у процесах отримання целюлози та
виробництва паперу. Це одна з причин невеликого терміну
зберігання сучасного паперу.

Основним компонентом паперової маси є вода,
тому при виготовленні паперу важливу роль відіграє її
чистота. Присутність у воді солей заліза та марганцю
впливає на білизну паперу. Вони обумовлюють появу
бурих плям і можуть бути причиною локального
руйнування паперу. Тому перед використанням води
для виробництва паперу її піддають процесу очищення.
Механічну

міцність

паперу

погіршують

мінеральні наповнювачі. Вважається, що у папері,
призначеному для тривалого зберігання, їх кількість
повинна бути обмеженою. Проте наповнювачі лужного
характеру знижують активну кислотність паперу,

слугують буфером і стабілізатором при його старінні
та позитивно впливають на довговічність волокон.
Цими реакціями користуються при консервації паперу
шляхом

його

просочування

водним

розчином

бікарбонатів кальцію та магнію.
Вплив барвників на старіння паперу вивчений ще
недостатньо. Однак вважають, що деякі барвники
(прямі) захищають папір від дії світла, у той час як
кислотні сприяють процесу руйнування волокон.
Встановлено, що папір може жовтіти і в результаті
деструкції

деяких

голубих

барвників,

які

використовують для тонування паперу.
Окрім композиції, на процес старіння впливають
режими основних технологічних операцій
виробництва паперу, зокрема: відлив, сушіння,
відбілювання, поверхнева обробка, проклеювання,
просочування, крейдування і пластифікація.
Відлив паперу. Основними факторами, що визначають
міцність паперу, вважають розміри волокон, їх міцність, сили
зчеплення між ними, а також гнучкість. У процесі старіння
паперу спостерігається зниження його механічної міцності,

що обумовлено зміною структури целюлозних волокон, які в
процесі відливу отримують різне розміщення, що впливає на
силу зчеплення. Папір ручного черпання має рівномірне
розташування волокон у поздовжньому та у поперечному
напрямку аркуша і, як наслідок, однакову міцність.
У папері машинного виготовлення волокна паперової
маси орієнтуються переважно у напрямі її руху, на нижній
(сітковій) стороні аркуша – більше, на верхній (лицьовій) –
менше. Тому через односторонню орієнтацію волокон
міцність паперу (розрив, ламкість) у поздовжньому напрямі
більша, а подовження при розриві – менше.

Режим відбілювання вихідних волокнистих
матеріалів теж значно впливає на довговічність паперу.
Відзначимо, що не лише на сам процес, а й на його
складові.

Так,

наприклад,

відбілювання

волокон

бавовни двоокисом хлору порівняно з відбілюванням
гіпохлоритом

калію

діє

на

них

лагідніше,

що

позитивно впливає на фізико-хімічні властивості
паперу та його довговічність.
Проклеювання паперу. Важливо знати, що
проклеювання каніфольним клеєм із застосуванням сульфату
алюмінію пришвидшує деструкцію целюлози, що
підтверджується візуальними спостереженнями.

Термін зберігання паперу, виготовленого із
ганчірного волокна, при кислотному проклеюванні
також

знижується.

Оскільки

проклеювання

каніфольним клеєм є характерною ознакою сучасних
методів виробництва паперу, зокрема газетного, то
відповідно

зменшується

термін

його

зберігання.

Наприклад, зовнішні характеристики газетного паперу
починають змінюватися уже через рік.
Сушіння паперу. На показники механічної
міцності паперу великий вплив має його сушіння.
Внаслідок усунення води паперові волокна стають
менш еластичні та набувають крихкості, що особливо
помітно в пересушеному папері. При надмірному
пересушенні у папері зменшується здатність до сорбції
води, тож, відповідно його пластичність буде меншою.
Відмінність

процесу

сушіння

машинного

виготовлення

паперу

полягає

у

ручного

і

несхожих

температурних режимах. У першому випадку папір
повільно висихає в умовах кімнатної температури, а
при машинному виробництві він сушиться не більше
однієї хвилини при високій температурі.

Зовнішні фактори впливу на папір. На процес
старіння документів впливають умови їх зберігання: дія
світла, температура навколишнього середовища, відносна
вологість повітря, ступінь його забруднення, вміст у ньому
домішок різних газів, характер зміни цих факторів, а також
чинники, які викликають біологічне руйнування матеріальної
основи книг.
Основним фізичним чинником, який викликає швидке
руйнування матеріальної основи документів на паперових
носіях, є світло. Швидкість руйнування залежить від його
спектральної характеристики, інтенсивності й тривалості
випромінювання, а також від здатності матеріалів поглинати
енергію світла. На поглинання або відбивання світла
впливають наповнювачі та тонування паперу. Позаяк
крейдований папір відбиває більшу частину світлових
променів, а матовий – поглинає світло, то він швидше буріє і
втрачає механічну міцність та еластичність. Значна частина
текстів рукописних документів вицвітає, що зумовлено
окислювальним процесом – активованим світлом у молекулах
барвника. Довговічність барвників на друкованих документах
залежить від кислотності паперу: чим нижча кислотність, тим
швидше вицвітає барвник.

Сприяє

старінню

ксерокопіювання.

Як

книг

стверджують

і

процес

спеціалісти,

орієнтовно після четвертого ксерокопіювання у будьякому папері починають відбуватися незворотні зміни,
що можуть у майбутньому призвести до повної
деструкції носія.
Фотохімічна активність світла відбувається
лише

в

ультрафіолетовому

діапазоні.

Тому

використання штучних джерел освітлення, багатих
ультрафіолетовим випромінюванням, спонукає значно
швидший процес руйнації матеріалів. Інший важливий
чинник, який впливає на фотохімічну деструкцію
целюлози, – вогкість паперу, що залежить від вологості
навколишнього середовища. Збільшення руйнівної дії
опромінення

було

зауважено

при

підвищенні

температури. Процес руйнування опроміненого паперу
відбувається у двох напрямах: перший відбувається
безпосередньо під час експозиції світлом, другий
триває під час зберігання документів.
Папір піддається дії підвищеної температури при
виготовленні, а іноді й при зберіганні. При цьому

відбувається термічна деструкція. Так, в умовах
сушіння,

коли

(зазвичай

не

папір
більше

короткочасно
однієї

прогрівають

хвилини),

помітної

деструкції не спостерігається. Однак при більш
довготривалому впливі високої температури може
відбуватися деградація матеріальної основи документа.
Термічна

деструкція

паперу

здебільшого

супроводжується окисленням (під впливом кисню
повітря), гідролізом (під впливом вологи) або при їх
спільній дії. Термічна деструкція паперу пов’язана із
зменшенням його міцності і викликає більш або менш
глибокі зміни хімічних властивостей. Величина цих
змін залежить не лише від температури, а й від
тривалості процесу. Термічна деструкція целюлозних
матеріалів

завжди

є

сумарним

результатом

як

термічного, так і окислювального та гідролітичного
впливу на целюлозу.
Найбільш чутливі до дії тепла такі показники, як
білизна, в’язкість розчину, кількість подвійних згинів.
Пожовтіння паперу – одна з ознак його старіння, яка
визначається зниженням білизни целюлози в процесі

теплової обробки. Воно часто спостерігається у
„жорстко” білених сульфітних целюлоз. „М’яко”
відбілені сульфітні і сульфатна целюлози жовтіють
значно рідше. Пожовтіння паперу під дією світла і
тепла відбувається завдяки реакціям окислення лігніну,
який знаходиться у папері, продуктам деструкції
целюлози, наявності каніфольного клею, а також
сполук металів у виробничій воді та клеях.
На фізичний стан документів істотно впливають
температура і вологість повітря. Природне старіння
паперу переважно зумовлюють окислювальні процеси
в ньому під впливом кисню повітря. Підвищення
температури і вологості повітря пришвидшують їх. На
прискорення процесу природного старіння впливає не
лише підвищення температури, а й значні її коливання.
Висока відносна вологість повітря сприяє появі й
швидкому поширенню мікроміцетів. Пошкодження
аркушів паперу водою помітні по залишках слідів
затікання, конфігурація якого зумовлена динамікою
сорбції і дифузією наявних у воді забруднень. Після
висихання вони псують зовнішній вигляд аркуша та

впливають

на

потенційну

тривкість

паперу.

Найбільшої шкоди намокання, навіть незначне, завдає
крейдованому

паперу.

Через

взаємодію

з

наповнювачами пляму, що виникає, вже не можна
усунути.
Надмірне зволоження паперу, тривале висихання
або зберігання у вологому, теплому середовищі –
найголовніші

передумови

розвитку

мікологічного

ураження. Його візуальним проявом є різнокольорові
плями або нальоти (чорні, сірі, жовті, брунатні, рожеві)
як

наслідок

мікроміцетів.

пігментоутворювальної
Осередками

таких

діяльності
ушкоджень

найчастіше є місця затікання води. Інтенсивний
розвиток мікодеструкторів призводить до швидкого
руйнування паперу, що часто супроводжується також
цементуванням книжкового блоку або злипанням
окремих аркушів. Тому вже на початкових стадіях
ураження

мікроскопічними

грибами

необхідно

провести дезінфекцію і добре висушити документи,
щоб

запобігти

подальшому

розповсюдженню пошкодження.

розвитку

та

Причинами

руйнування

паперу

є

екологічні

чинники зовнішнього середовища: високий рівень
забруднення

повітря

шкідливими

викидами

промисловості (хімічної, металургійної, тепловими
електростанціями), а також зростання запиленості
аерозольними

складовими

повітря

(конденсат,

органічні частинки, сажа, спори грибів і бактерій).
Матеріали органічного походження, які переважно
входять до складу книг, можуть уражатися бактеріями і
грибами, що спричиняє порушення їх структури та
хімічне руйнування. Бактерії та мікроскопічні гриби
належать до нижчих типів рослин. Вони присутні у
книгосховищах – як у повітрі, так і на книгах. Активна
руйнівна діяльність бактерій можлива лише в умовах
намокання або затоплення документів водою. Під
впливом

бактерій

клейові

речовини

піддаються

процесу гниття, а волокна паперу розкладаються.
Плісеневі гриби спроможні руйнувати клітковину,
тобто вони живляться за рахунок волокон паперу.
Руйнуючи волокна, мікроміцети зменшують механічну
міцність паперу. Відомі випадки, коли через п’ять діб у

результаті їх діяльності міцність паперу знизилась на
50%. Гриби можуть призвести до таких глибоких
втрат, як ламкість та прозорість паперу. Оскільки в
результаті

життєдіяльності

грибів

утворюються

органічні кислоти, кислотність паперу зростає.
До книжкових шкідників належать комахи, життя
яких пристосоване до закритого середовища. Це –
жуки-точильники, жуки-облудники, метелики молі.
Личинки
складовими

цих

комах

книги.

На

можуть
місцях

живитися
їх

усіма

перебування

залишаються канали, тунелі, а також червоточина
(екскременти, об’їдки).
Причиною повної або часткової втрати носія
інформації може бути й нефахова реставрація паперу з
використанням агресивних реактивів або кислотних
матеріалів, які пошкоджують його. Це спричиняє
дифузію в пористу структуру паперу речовин, що самі
легко окислюються

або сприяють каталітичному

окисленню компонентів. Значної нищівної дії завдає
силікатний клей.

На жаль, процеси старіння незворотні. Вони
супроводжуються зміною хімічного складу паперу,
зменшенням його механічної міцності. Для запобігання
старінню

книг

необхідно

при

їх

виготовленні

використовувати матеріали високої якості: папір,
друкарські фарби, клеї, чорнило, палітурні матеріали.
При зберіганні документів особливо важливо уникати
біопошкоджень та дії фізичних чинників (світла,
нестабільності температури і вологості), які мають
руйнівний

вплив

на

видання.

Запобігання

цим

негативним процесам дозволить надовго зберегти для
нащадків пам’ятки писемності та друку.

1.2. Шкіра
Шкіра застосовувалася для оправ книг із давніх
часів. При реставрації таких оправ постає питання, яку
шкіру необхідно використовувати для виповнення
втрат оригіналу. Тому реставратор повинен уміти
розрізняти матеріал за походженням (свиняча, теляча,

козяча) та технікою виготовлення (шкіра рослинного
або галунового дублення, пергамент), розпізнавати
сап’ян, юхту, шагрень, марокен. Для реконструкції
оправ застосовують нову шкіру, яка повинна бути
достатньо міцною, стійкою до стирання, в міру
тягучою

і

мати

гарне

“лице”

(так

називають

поверхневий шар шкіри з характерним рисунком).
Вміння обробляти тваринні шкури виникло на зорі
людства. У сирому вигляді шкіра схильна до гниття.
Якщо її висушити, то вона не псується, але стає досить
жорсткою і непридатною для використання. Тож
людина

шукала

способи

збереження

шкури

і

подальшого її застосування. Спершу застосовували
простий спосіб дублення – жирування: зняту з тварини
шкіру вичищали, змащували жиром і потім довго
розминали. Існував і другий спосіб обробки шкур –
димом, утвореним при спалюванні різних рослин
(прообраз альдегідного дублення).
Вивчаючи

властивості

різноманітних

рослин,

люди відкрили різні способи рослинного дублення, з
використанням листя, плодів та кори. Високого рівня

виробництво шкір досягло в давніх цивілізаціях Сходу.
Шкури із застосуванням рослинних дубителів ще за
3000 років до н. е. виготовляли в Індії та Єгипті.
Зображення

шкіряних

майстерень

збереглися

на

барельєфах і розписах єгипетських гробниць. Пізніше в
Єгипті було започатковано мінеральне дублення, для
якого використовували алюмінієві галуни. Окрім того,
був відомий особливий спосіб обробки шкір без
дублення, у результаті якого одержували пергамент.
В Європі тривалий час єдиними видами дублення
були жирове і рослинне. Лише в середні віки європейці
ознайомилися із галуновим дубленням; уперше завдяки
арабам воно стало відоме в Іспанії, звідки й
поширилося по всій Європі. Здавна шкіряна справа
відома і на землях східних слов’ян. У Київській Русі
обробка шкіри займала вагоме місце. Високо цінувався
червоний і зелений сап’ян, а також пергамент із телячої
і баранячої шкур.
Процес виготовлення шкір включає три основних
етапи: 1) підготовчий процес (відмокання, усунення

волосяного покриву, пом’якшення, пікелювання тощо);
2) дублення; 3) обробка шкір.
На першому етапі основний шар шкури (дерму)
очищають від поверхневого шару (епідермісу) разом із
шерстю і від підшкірної клітковини та готують до
основного процесу – дублення.
Рослинне (або танідне) дублення дає міцну, однак
еластичну шкіру. В Європі традиційним дубильним
матеріалом упродовж багатьох століть була дубова
кора (звідси походить і саме поняття дублення); окрім
того, широко використовували чорнильні горішки,
кноперси і вербову кору. Відомі й інші дубителі
(ялина, каштан, мімоза, квебрахо, сумах, береста),
однак усі забарвлюють шкіру від світлого (жовтуватого
або сірувато-бежевого) до бурого. Найсвітліший тон
дає

сумах;

його

використовували

для

шкір,

призначених для подальшого фарбування у світлі та
яскраві кольори.
За допомогою галунового дублення виготовляють
білу, тягучу, міцну шкіру. Порівняно з рослинним
дубленням галунове відбувається значно швидше і дає

міцнішу шкіру, оскільки відсутня дія вапна і кислоти,
проте така шкіра нестійка до вологи і може відбутись її
роздублення.
Паралельно з галуновим у кінці XIX ст. почати
застосовувати

мінеральне

дублення.

Для

нього

використовували природні сполуки заліза, хрому,
цирконію;

штучно

виготовлені

(наприклад

сульфітцелюлозні екстракти); синтетичні (продукти
переробки вугілля, нафти, торфу і т. д.). Як і колись,
так і тепер широко практикують комбіновані способи
дублення:

галуново-рослинний,

галуново-жировий,

хромово-рослинний і тощо.
Якщо порівнювати властивості шкір рослинного і
хромового дублення, то можна відзначити більшу
товщину волокон у першому випадку. Відповідно
шкіра рослинного дублення буде важчою і повнішою.
За допомогою жирового дублення виготовляють
замшу. Лицевий шар замші спилюють. Обробляють як
зі сторони спиляного шару (оленяча замша), так і зі
сторони бахтарми (замша з овчини). Замша стійка до
дії гарячої води (при температурі не вище 60ºС), тому її

можна випрати з милом, а після висушування вона не
втрачає м’якості. Замша часто використовувалась для
оправ у Середньовіччі.
Обробка
вибілювання,

шкіри

після

фарбування,

дублення

включає:

жирування,

лощення,

накатку мереї, нарізання (тиснення), шліфування;
бланширування, апретування, лакування та ін.
У

давнину

для

фарбування

шкір

використовували різні натуральні барвники: рослинні –
синій кампеш (синій сандал, логвуд), червоний кампеш
(червоний сандал, фернамбукове дерево) і жовте
дерево (фізетове дерево), кверцитрон, барбарисовий
корінь,

крушина

і

орсель;

тваринні

(наприклад

кошеніль).
З XIX ст. набувають розповсюдження анілінові
барвники.

Сьогодні

вони

практично

витіснили

натуральні. До Першої світової війни шкіри переважно
фарбували аніліновими барвниками тільки в чорний і
коричневий кольори і лише робили спроби фарбування
у світлі та яскраві тони. Сучасне виробництво шкір

використовує покривне фарбування акриловими і
нітроцелюлозними фарбами.
Для

запобігання

шкідливій

дії

зовнішніх

чинників на шкіру її апретують або лакують. Ця
операція надає шкірі шовковистого гладкого лиця і
глянцу, а також поглиблює і вирівнює колір. До складу
апретур входять: білки (казеїн, альбуміни), натуральні
(шелак) і синтетичні смоли, слизисті речовини (відвари
льняного насіння, карфагенського моху, морських
водоростей), воски, жири, олії, пігменти тощо.
Для утворення покривних лаків використовують
різноманітні суміші (часто на основі льняної олії). Від
XX ст. для лакування і апретування використовують
нітроцелюлозу.
Інтролігатори в минулому лакували шкіру для
оправ композиціями на основі шелаку. Це була досить
складна операція, позаяк при невдало підібраних
пропорціях складників лак міг тріскатись.
Нарізання

чи

тиснення

мереї

дозволяють

створити штучне лице шкіри. Найчастіше цю операцію
застосовують

для

шкір

з

негарним

лицем

чи

пошкоджених, а іноді так маскують справжнє лице
шкіри. Ця операція виконується спеціальним ролем,
шагренувальною

(сатинувальною)

машиною

або

різноманітними плитами, які відтворюють малюнок
екзотичних шкір (наприклад рептилій, страуса), а
також штучні малюнки (типу “антик”, “м’ята шкіра”,
геометричні візерунки, репродукції фотографій і т. п.).

1.3. Пергамент
Чимало

пам’яток

давньої

писемності

на

пергаменті зберігається у фондах архівів, бібліотек,
музеїв, приватних колекціях. Це – грамоти, дипломи,
акти, рукописні книги. Значна кількість стародруків
має пергаментні оправи.
Пергамент

–

спеціально

оброблена

і

пристосована для письма шкіра. Спосіб виготовлення
цього матеріалу започатковано у II ст. до н. е. у місті
Пергамі – звідки й походить його назва. Для нього
використовували шкіри різноманітних тварин – телят,

овець, кіз, вовків, ослів, кроликів і навіть білок.
Особливо цінувався пергамент, виготовлений зі шкір
ще ненароджених тварин.
Виготовлення

пергаменту

потребувало

довготривалої і ретельної ручної обробки, тому в усі
часи він був досить дорогим. Технологія виготовлення
пергаменту

понад

використання

2000

майже

років

не

його

змінилася.

широкого
У

способі

виготовлення пергаменту криється причина як його
міцності, так і схильності до пошкоджень. При
відносній

вологості

повітря

50–60%

і

постійно

підтримуваній температурі у межах 16–22ºС він добре
зберігається. При підвищеній вологості пам'ятки на
пергаменті руйнуються мікроорганізмами, від чого на
ньому з'являються кольорові пігментні плями, він
втрачає еластичність. При зміні вологості повітря
пергамент то поглинає воду, то віддає її. Звідси
виникає

деформація

аркушів

пергаменту,

їх

викривлення.
Повітря сучасних міст забруднене шкідливими
хімічними

речовинами,

що

також

є

серйозною

небезпекою для збереження художніх пергаментних
пам'яток.

Свій

відбиток

на

документи

наклали

історичні події та стихійні лиха. Серед механічних
пошкоджень пергаментів поширені втрати окремих
фрагментів, прориви, порізи, мереживоподібні дірки на
місці тексту, написаного залізогаловим чорнилом.
Для збереження або реставрації цінних
рукописних документів необхідно знати властивості
пергаменту. При виготовленні пергаменту шкіра
консервується і обробляється різними методами з
метою одержання гладкої, зручної для письма
поверхні. Готовому пергаменту притаманні властивості
невиправленої шкіри: у вологому середовищі він стає
липким і зморщується, а в теплому і сухому твердіє і
набуває прозорості. Вихідна міцна структура матеріалу
в ході обробки не змінюється, оскільки не піддається
дії травильно-дубильних хімікатів, ферментів і
апретур, які могли б привести до її пом’якшення, як це
відбувається при виготовленні дублених шкір.
Унаслідок цього подібний до невиправленої шкіри
пергамент за міцністю і довговічністю значно

переважає дублену шкіру. Ідея, покладена в основу
його виготовлення, виявилась настільки довершеною,
що практично не змінювалася протягом 2000 років.
Відомості щодо виготовлення пергаменту походять від
давньоримського історика Плінія. Доцільніше
розглянути спосіб виготовлення пергаменту, який
застосовували починаючи з X ст.
Пергамент виготовляли зі шкур різних тварин,
але найбільш поширеними були овечий і телячий
пергаменти. Останній є більш вишуканим і міцним.
Його легко відрізнити за щільною і гладкою лицевою
стороною, крім того, він біліший. Саме з телячої шкури
виготовляли найкращий пергамент – веленевий.
Вважалося, що пергамент можна виготовляти
лише

у

визначену

пору року.

Так,

пергамент,

виготовлений узимку, завжди має гірші властивості –
темний, сирий, жирний і з часом морщиться. Його
виготовляли

з

просоленої

шкіри,

яку

ретельно

промивали у великій кількості води та замочували у
вапняному розчині. Після цього обережними рухами
зігнутого скребка відокремлювали волосяний шар

(покрив), залишки жирового шару і м’язових тканин.
Опісля очищена шкіра знову закладалась на кілька днів
у густий вапняний розчин, який пом’якшував її; для
наступного промивання і кінцевого очищення (вапно
омилює частинки жиру, що дозволяє змити його
водою). На завершення волога шкіра натягувалась на
сушильну раму, де її остаточно потоншували, зрізуючи
зайві шари. Залишався внутрішній найміцніший шар,
який

і

ставав

матеріалом

для

письма

та

інтролігаторства.
Кожна епоха, країна і навіть окрема майстерня
мали свої способи виготовлення пергаменту. На півдні
(Італія,

Іспанія,

Південна

Франція)

обробляли

пергамент з однієї лицевої сторони, в північних країнах
– з обох сторін. Для одержання красивої, якісної
поверхні пергамент натирали різними речовинами –
крейдяною
абразивними

або

вапняною

властивостями,

пастою,
а

сумішами

потім

з

шліфували

пемзою. Так виготовлявся напівпрозорий, а також
непрозорий пергамент; останній використовувався як
основа для грамот, на які наносили декоративні

малюнки і позолоту. Зазвичай пергамент має білий
колір, але з бежевим або кремовим відтінком.
Підвищена турбота про збереження пергаментів
часто приводить до того, що їх вміщують в глухі
сейфи, де відсутній обмін повітря, від чого вони
починають

руйнуватися.

Пергаментні

грамоти

(кодекси) необхідно зберігати при вологості не вище
65%, оскільки це призводить до виникнення на їх
поверхні гелеподібного шару і появи плісеневих
грибів, що може викликати повне знищення матеріалу.
При надто сухому повітрі пергамент висихає, з часом
грубіє, стає непрозорим, твердим, ламким, відбувається
відшарування тексту і кольорових мініатюр. Надмірна
вологість
рослинного

повітря

підвищує

чорнила,

яке

також

кислотність

починає

руйнувати

пергамент.
Пергамент, як і всяка шкіра, гігроскопічний. При
високій вологості повітря він поглинає вологу, при
низькій – віддає її. Ступінь поглинання вологи
коллагеновими

волокнами

та

міжволоконною

речовиною різний. Звідси виникає деформація аркушів
пергаменту, їх викривлення.
Основа пергаменту: білок колаген, аміноцукри,
жири й жирні кислоти. При несприятливих умовах
збереження

пам’ятки

піддаються

глибокому

руйнуванню мікроорганізмами, для яких пергамент є
прекрасним

джерелом

мікробіологічного

живлення.

ураження

матеріалу

Наслідком
є

втрата

еластичності, на ньому з’являються кольорові плями
мікологічного походження.
Знання

хімічних,

фізичних

і

біологічних

властивостей пергаменту дозволяє створити кращі
умови для зберігання документів на цій основі, а
пошкоджені – відновити, професійно відреставрувати.
Однак варто зважати на те, що новий пергамент реагує
на кліматичні умови по-іншому, ніж старий. Тому
пергаментні

латки прилаштовують на паперових

“лапках” або

сітці

з міцних

і гнучких ниток

натурального шовку. Для склеювання застосовують
високоякісний безводний клей.

1.4. Дошки
Реставрація давніх книг включає два моменти –
консервацію і реставрацію книжкового блоку й оправи.
Складовими

частинами

оправи

є

кришки

і

покрівельний матеріал. Еволюція розвитку кришок –
від

суто

шкіряних,

папірусних,

дерев’яних

до

картонних – супроводжувалася зміною їх конфігурації.
Використання дерев’яних кришок в оправах
розпочалося з появою жорстких оправ, характерних
для багатозшиткових кодексів. Першу писемну згадку
про необхідність використання твердої оправи для
захисту аркушів книги від пошкодження знаходимо в
Епіграмах Марціала, який радить захищати кодекс
дощечками з ялини. Така оправа пройшла декілька
стадій розвитку: спочатку використовувалися лише
дерев’яні кришки без покриття, пізніше їх почали
частково покривати шкірою (напівоправа) і лише
згодом з’явилася оправа у сучасному розумінні –
дошки, повністю поволочені шкірою.

Незалежно від техніки оправлення, кришки у
східнослов’янських

оправах

до

кінця

ХVІІ

ст.

виробляли винятково з дерева. Для кришок оправ
використовували

лише

добре

висушені

дошки,

оскільки з часом вони могли деформуватися. Окрім
того, дошкам надавалася певна конфігурація, яка для
різного часу мала власні конструктивні особливості. За
форматом їх поділяють на дві групи: з кантами і без
кантів. У першому випадку формат кришок книги дещо
більший від формату книжкового блоку, а у другому
він збігається з форматом аркушів книги.
При виконанні кодикографічного опису оправ
дослідники визначають матеріал кришок оправи, вид
дерева, використаного для виготовлення кришки та
спосіб розміщення волокон (повздовжні чи поперечні).
Основні відмінності, які дозволяють дослідникам
розділити

типи

оправ

за

їх

конструктивними

особливостями, полягають у методах і матеріалах для
виготовлення кришок, у стилях з’єднання, шиття
книжкового блоку, а також виготовлення капталу.

При реставрації стародавніх рукописних або
стародрукованих книг виникає багато складних питань
як технічного, так і естетичного характеру, пов’язаних
з

вибором

методів

консервації,

реставрації

або

реконструкції оправи. Основним завданням при цьому
є збереження автентичності документа з одночасним
відновленням його

функціональних і естетичних

властивостей. Вивчення і знання конструкції та
особливостей оправи конкретного історичного періоду
гарантує правильний реставраційний підхід до книги в
цілому як до предмета матеріальної культури.
Першочерговим етапом реставрації кришок є
опис

і

фотографічна

фіксація

їх

характерних

особливостей, зокрема і тих, які розкриваються у
процесі демонтажу. До таких особливостей необхідно
віднести: розмір кришок, породу дерева, наявність або
відсутність кантів (виступів над книжковим блоком),
форму рантів (конфігурацію ребер кришок), жолобів
(заглиблень у ребрах), рант-фальцу (профілю ребра
біля корінця), систему отворів, тунелів, каналів, які
забезпечують кріплення арматурних опор (шнурів,

шкіряних ременів) книжкового блока до кришок
оправи. Всі ці фактори є емпіричним матеріалом для
дослідження походження оправи.
Так, наприклад, при реставрації оправи було
встановлено, що дерево верхньої і нижньої кришок
різнилося

за

фактурою

(дуб

і

бук).

Кришки

відрізнялися між собою розмірами, товщиною і, що
найбільш важливо, конфігурацією, зокрема рантами.
Тому було висунуто припущення, що нижня кришка
була вставлена під шкіряне покриття оправи учнем
майстра, оскільки її потоншений край по боковому
зрізу повинен був би прилягати до корінця книжкового
блока і забезпечувати захист від тертя кришкою. У
розглядуваному

випадку

цей

край

дошки

був

повернутий у бік довгого вільного обрізу блока. Ці
візуальні спостереження дозволили стверджувати, що
книгу оправляли неодноразово і одна з кришок, а
можливо,й обидві, є «нерідними», тобто не з первинної
оправи. Детальний подальший огляд демонтованої
нижньої кришки дозволив припустити, що вона
використовувалась для оправи кілька разів. Про це

свідчили кількість парних отворів і каналів, які
відрізнялися способом виконання.
Зберігання книги з кришками, незахищеними
форзацними аркушами або покрівельним матеріалом,
могло сприяти появі надписів на них. За типом чорнила
і письма також можна уточнити епоху і місця
перебування книги. Такий матеріал слугує цінною
інформацією для розкриття цікавих історичних фактів
у розвитку культури загалом.
Несприятливі умови зберігання залишають свій
відбиток на кришках оправи у вигляді можливих
пошкоджень

мікологічного

або

ентомологічного

характеру, які викликають зміну забарвлення деревини
і втрату міцності. Ураження мікроорганізмами кришок
спричиняє їх ветхість, що свідчить про руйнування
целюлози кислотними продуктами життєдіяльності
бактерій і грибів. Підвищені вологість і температура
повітря сприяють розвитку жуків-деревогризів. Їх
личинки залишають ходові тунелі і канали, які
послаблюють міцність деревини. Велика кількість
таких каналів призводить до руйнування і втрати

частин кришок навіть при невеликих механічних
навантаженнях.

Тому

першочергове

практичне

завдання реставратора – призупинити руйнівні процеси
методами дезінфекції і дезінсекції, а також шляхом
зміцнення самих кришок.
Наявність тріщин, які спрямовані вздовж волокон
деревини, сприяє подальшому розколу кришок. Причина
появи тріщин обумовлена волокнистою будовою деревини
дощок, яка при сушінні може скорочуватися залежно від
напрямку волокон від 3 до 12%. У минулому інтролігатори
використовували деревину, висушену в природних умовах не
менше 50 років. Тому так важлива наявність серед підручного
матеріалу сучасного реставратора давніх дощок різної
товщини і породи.
Вибір правильних, добре продуманих, послідовних
кроків реставрації дерев’яних кришок оправ є незаперечним.
Історична інформація, яка міститься у них, розкривається
лише при детальному дослідженні матеріалів оправи, її
конфігурації і конструкції, способу виготовлення і кріплення
кришок, а також є додатковим джерелом інформації для
дослідників давніх книг.

1.5. Металева фурнітура
Усі книги, створені у різні часи можна умовно
розділити на два основних типи: ужиткові та розкішні.
Саме

для

створення

останніх

використовували

найкращі високоякісні сорти пергаменту та паперу,
вони мали розкішно оздоблений текст, прикрашений
вигадливими

ініціалами,

заставками,

кінцівками,

мініатюрами з використанням яскравих фарб та золота.
Коли на виготовлення книги виділяли особливо великі
кошти,

дошки

покривали

дорогими

тканинами

(оксамитом, парчею). Іноді по тканині вишивали
перлами, золотою та срібною нитками, їх оправи
одягали у високоякісну шкіру та прикрашали слоновою
кісткою або оздоблювали майстерно виготовленими
металевими

накладками

(окуттям,

фурнітурою),

зробленими із золота чи срібла, часто зі вставками
емалі чи коштовного каміння, фініфтю, чеканкою,
гравіруванням. Їх можна радше назвати витвором
ювелірного

а

не

інтролігаторського

мистецтва.

Найчастіше на давніх оправах трапляються такі

функціональні та накладні елементи, як застібки,
середники, наріжники, пуклі.
Застібки

(замки)

використовували

для

скріплення, змикання країв кришок оправи. Вони
розташовувалися на верхній та нижній кришках. На
верхній

кришці

розміщували

шпеньок, на який

застібували петлю, що була розташована на нижній
кришці. Появу застібок пов’язують із необхідністю
цупкого фіксування аркушів пергаментних аркушів
книжкового блока, щоб запобігти їх деформації.
Шпеньок – стержень, закріплений на верхній
дошці оправи, на який накидався ремінь з прорізом,
петлею або кільцем з металу. Для візантійської
інтролігаторської техніки був характерний шпеньок у
вигляді конуса, що вбивався у ребра верхньої дошки. У
західноєвропейській традиції шпеньок закріплювався
по центру верхньої дошки. Для давньоруських оправ
характерні візантійські застібки або шпенькові застібки
на тричастинному ремені.
На

оправах

ХІІ

–

початку

ХІV

ст.

застосовувалися врізні шпенькові застібки. Залежно від

розміру книги оправа могла мати від однієї до
чотирьох застібок. На початку ХVст. оправи з чотирма
застібками зникають з ужитку. Застібки на оправах
залишаються тільки на бічному ребрі кришки. З кінця
ХVІ ст. врізні шпеньки поступово витісняються
застібками із накладними шпеньками. На зміну
шпеньковим застібкам приходять застібки на пробій.
Вони могли мати пробої двох різновидів: пластина з
розрізом та пластина з віссю.
Накидна

частина

книжкових

застібок,

як

правило, складається з ременя, що одним кінцем
кріпиться до нижньої кришки, а на другому кріпиться
наконечник, що має вигляд кільця (шпенькова застібка)
або гачка (застібка на пробій).
Ще один з різновидів застібки, який трапляється
на окладних оправах, – вертлюг. Це дві металеві
пластини, з’єднані між собою шарнірним способом.
Менша за розміром кріпиться до нижньої кришки
оправи, а друга, довша, має на кінці отвір або гачок,
яким вертлюг застібається.

Пуклі (жуки) – металеві накладні елементи у
вигляді півсфери, гвіздка або потовщення на стержні,
які розміщуються найчастіше на кутах кришок оправи.
Невеликі за розміром пуклі у вигляді цвяхів з великим
шапочками застосовували і для оздоблення поверхні
між середником та наріжниками. Середники – накладні
елементи, різноманітні за формою (овальні, прямокутні
або аморфні) та технікою виконання (лиття, просічка,
гравірування), що кріпляться у центрі верхньої кришки
оправи. Наріжники – накладні елементи різноманітні за
формою (трикутні, овальні, прямокутні або аморфні) та
технікою виконання (лиття, просічка, гравірування).
Середники,
найдавнішими
одночасно

наріжники

видами

виконували

та

накладних
як

пуклі

були

елементів,

захисну

які

(запобігання

пошкодженню покриття з лицьового боку), так і
естетичну

функції.

Середники

та

наріжники

виконувалися здебільшого із заліза та міді й мали
просічний орнамент, а “жуки” були гвіздками з
великими шапочками різноманітної форми: круглої,
краплевидної,

ромбовидної,

квадратної

тощо.

Поверхня шапочок могла бути сферичною, плескатою
або у вигляді зрізаного конуса. У ХVІ – ХVІІ ст.
з’являються литі та гравіровані середники й наріжники.
Перші переважно були орнаментальними, другі –
сюжетними. Досить популярними у той час були
басменні середники та наріжники, що трапляються на
оксамитових

оправах,

якими

забезпечувалися

здебільшого євангелія.
Досить рідко трапляються накладні елементи у
вигляді скоб, ручок, окуття кутів кришок, металевих
накладок різної форми. Скоби вбивалися у нижні торці
кришок для запобігання пошкодженню шкіряного
покриття, вони ставали начебто ніжками, на які
спиралася розкрита книга. Іноді замість скоб на торці
дошок ставили окуття – металеві смуги, якими
оббивали зовнішні кути кришок. Такий накладний
елемент, як ручки, що прикріплялися на верхній
кришці

оправи,

подорожуючих.

виконувалися

спеціально

для

1.6. Атраменти (чорнило, фарби)
Письмо
необхідність

виникло
фіксувати

в

глибокій
і

давнині

передавати

через

думки.

З

виникненням письма з’явилася потреба в засобах
передання інформації, зокрема в чорнилі.
Рецепт найдавнішого чорнила до нас, на жаль, не
дійшов. Відомо лише, що перші згадки про фарбу, яку
номінально можна було б назвати прообразом чорнила,
використовували єгиптяни. Змішавши сажу з олією,
вони писали свої папіруси. Первинне чорнило – це
китайська туш, винайдена за 2600–2700 рр. до н. е.
шляхом змішування сажі з водою чи олією. У різних
джерелах трапляються різні імена винахідників, але
найчастіше відкриття приписують філософу Тієн Лі
Чу. Пізніше як чорнило використовували інші сполуки:
сажу, охру, кіноварі, подрібнений порошок золота і
срібла в яєчному білку чи в рідкому клеї типу
гуміарабіку; розчини рослинних і тваринних барвників
(сепія, пурпур).

У Європі чорнило виникло значно пізніше. Воно
здавна вживалося у Греції та Римі. З XI ст. до н. е.
чорнило було добре відоме давнім римлянам – саме їм
приписують винайдення «пурпурового» чорнила, секрет
приготування якого тривалий час тримався у великій
таємниці. За його розголошення передбачалось єдине
покарання – смерть, а готову фарбу охороняв загін
вартових. Приготування мізерної кількості цього
чорнила вимагало значних зусиль: сотні тисяч, а то й
мільйони виловлених мушель з молюсками брандаріса
замочували у соляному розчині, молюски виймали та
витримували під сонцем кілька діб. На Півдні Італії
досі збереглася гора із пустих мушель. Згодом
молюски варили, отримуючи з кожних 10 000
екземплярів усього… 1 г пурпурового чорнила.
Звичайно, вартість такого чорнила була дуже високою,
тому його використовували винятково для написання
документів державного значення. Лиш інколи фарбу
все ж використовували для малювання, нанесення на
тканину.

Не дешевшим було й чорнило, виготовлене на
основі золота та срібла. Воно було настільки якісним,
що не вицвітало упродовж століть. У Швейцарії
зберігається т. зв. «срібна» Біблія, якій понад півтори
тисячі років, написана срібним чорнилом на червоному
пергаменті.
Більшої популярності набуло чорнило, набагато
дешевше та простіше у виробництві. Давньоримські
художники виготовляли його з виноградної лози,
м’якої деревини, сажі, деревного та кісткового вугілля.
Таку фарбу використовували як для малювання, так і
для письма. Згодом з’явилося безліч простих рецептів
приготування атраментів: чорнило на основі відвару
дубової

кори,

горіхів

і

навіть

бузини.

Однак

найякіснішу фарбу і досі виготовляють із сажі,
отриманої при спалюванні виноградних кісточок.
Ще у II ст. н. е. писали залізодубильним
чорнилом, проте найбільшого поширення воно набуло
у Середньовіччі. У 1847 р. з’явилося кампешеве
чорнило, в 1856 р. – анілінове. Назва чорнила залежить
від складу, призначення і кольору. Для виготовлення

чорнила застосовують барвники різних класів –
арилметанові (здебільшого кислотні), азобарвники,
діоксиксантенові. Розчини барвників чи їх суспензії ще
не є повноцінним чорнилом, позаяк вони не мають
відповідної в’язкості, потрібної для рівномірного
стікання з пера і утворення на папері стійких штрихів.
Тому з метою надання в’язкості до чорнила додають
згущувачі

–

патоку,

попередження
(саліцилові

цукор

появи

препарати,

і

плісняви

декстрин,
–

а

для

антисептики

формалін, феноли,

спирт,

оцтову кислоту).
Залізогалове чорнило почали використовувати,
за одними даними в IV–III ст. до н. е., а за іншими – у
XII ст. н. е. Назви залізодубильне чорнило, або
залізогорішкове, воно одержало від застосованої для
його приготування основної сировини – дубильних
речовин і сполук заліза. В основу приготування цього
яскравого

чорного

чорнила

лежить

властивість

дубильних речовин, які містяться у деяких рослинах,
давати при взаємодії із солями металів інтенсивно
зафарбовані колоїдні розчини. Їх готували з кори

каштана,

верби,

сосни

терену,

але

найчастіше

користувалися галовими горішками – хворобливими
наростами на листках дуба. Згодом, коли встановили,
що до складу дубильних речовин входить танін, стали
використовувати його, а чорнило почали називати
залізотаніновим. Після встановлення складу таніну
одну з його основних частин – галову кислоту – стали
також використовувати для виготовлення атраменту.
Назва такого чорнила набула відповідного звучання –
залізогалове.
На

дубових

листках

зазвичай

з’являються

особливі горішки – це гали, які утворюються на
листках як результат діяльності особливої мушки –
горіхотворки. Витяжка цих горішків слугує основою
для створення чорнила. Вона містить багато дубильних
речовин, зокрема галову кислоту, яка з солями
тривалентного

заліза

утворює

чорний

осад,

надзвичайно стійкий до дії світла. Іони двовалентного
заліза

утворюють

з

дубильними

кислотами

водорозчинну сіль, тому до витяжки додавали саме
його. Отримана рідина легко наносилася на папір –

чорнило стікало з пера у вигляді каламутної, майже
безбарвної

рідини,

під

впливом

кисню

повітря

відбувалося окислення заліза (ІІ) у залізо (ІІІ). У
результаті утворення комплексної солі галової кислоти
із залізом (ІІІ) написане набувало чорного забарвлення.
Час проявлення галового чорнила був своєрідним
недоліком: написане не можна було прочитати відразу,
щойно через 10–12 годин текст отримував забарвлення.
Пізніше до чорнила почали додавати загущувач –
камедь, гумміарабік, декстрин, рідина стала густішою,
краще трималася на папері, а написане мало красивий
блиск. Такий залізогаловий атрамент став витісняти
вугільне чорнило і туш, які були надто густими, а отже,
і менш зручними в користуванні.
Відомо, що у XVI–XVII ст. італійське та іспанське
галове чорнило було дуже хорошої якості. Рукописи
цієї епохи сьогодні мають такий вигляд, неначе щойно
написані.

Ось

один

з

найдавніших

рецептів

виготовлення чорнила: “Орішків (з дуба) зважити
стільки ж що і клею з вишні, і скільки вони разом
заважать, взяти меду. Клей замочити в меду кислому і

доброму. За два тижні, коли стане як дріжджі, візьми
доброго меду, потовчи орішки, просій через сито, і лий
на орішки меду кислого три яєчні шкаралупки, і додай
мед, і змішай. Приготуй залізячки довгі, прив’яжи їх до
шнурка, щоб було їх потім добре витягувати, й опусти
їх у посуд з розчином, і постав в теплі, і уважай, щоб
не застудити, і тричі на день помішуй і проціджуй. Як
встоїться, то куштуй, і якщо не солодке, то додавай
меду”. Таке чорнило не псувалося, а лише висихало,
його

розводили

медовим

квасом

чи

водою

і

використовували за призначенням.
Хімічні процеси, що відбуваються в екстракті з
галів при додаванні солей заліза, були тоді невідомі.
Тому досить довго не знали, як запобігти випаданню
осаду в чорнилі. Лише пізніше почали додавати
сірчану або

соляну кислоти, що не дозволяло

двовалентному залізу окислюватися до тривалентного.
Однак іноді чорнило підкисляли так сильно, що
кислота руйнувала папір рукописів, а з появою
металевих пер ставала причиною їхньої корозії.

У середині XIХ ст. до складу залізогалового
чорнила почали додавати природні рослинні барвники
– алізарин та індиго. Таке чорнило дуже світлостійке і
добре зв’язується з волокнами паперу.
Кампешеве чорнило з’явилися в тому ж XIХ ст.
Барвник кампеш походив з кампешевого дерева, що
росте на островах Куби, Ямайки. В Європі він з’явився
після відкриття Америки. Першими з цим деревом
ознайомилися іспанці, вони назвали його за назвою
затоки Кампече в Мексиці. Сік тропічного дерева –
кампеш

(чи

гематоксилін)

–

швидко

завоював

популярність як барвник. Екстракт забарвлювався у
різні кольори залежно від компонентів, які додавалися.
У поєднанні з різними протравами кампеш дає ряд
тонів: з олов'яними – фіолетовий, з глиноземом –
синій, з хромом – синьо-чорний, з міддю – синьозелений.При

нагріванні

з

невеликою

кількістю

хромпіку та поташу отримували чорне чорнило,
кислоти забарвлювали його у червоний колір, із солями
міді

і

лугами

–

у

синьо-фіолетовий.

Основою

кампешевого чорнила є суміш кампешу з дихроматом

калію. Рідина при нанесенні на папір одразу ж
забарвлюється в чорний колір. Текст яскравий і
водостійкий. Однак це чорнило не було досконалим:
воно недостатньо стійке до дії світла, з часом
згущується, написаний текст міг бути легко усунутий.
У 1855 р. саксонський учитель Христіан Август
Леонгарді взяв патент на винайдене ним чорнило, яке
він назвав "алізариновим". Це було галове чорнило,
інтенсивно забарвлене в синьо-зелений колір, який на
папері переходив у глибоко-чорний тон. Леонгарді
добився цього, застосувавши барвник індигокармін у
поєднанні з голландським крапом. Крап – продукт
обробки коренів марени, відомої ще з давніх часів
єгиптянам, персам й індусам; зі Сходу марена
потрапила в Італію, де вона отримала назву «алізарі».
Ось рецепт, який запропонував Леонгарді (в
частинах): алеппських чорнильних горішків (це один з
найвідоміших тоді сортів, що містить до 70 відсотків
дубильної кислоти) – 42; голландського крапу – 2; води
– щоб усього отримати 120 частин; індигокарміну –
1,2; залізного купоросу – 5,2; оцту – 2. У наш час

дорогий крап замінюють синтетичними барвниками, а
чорнильні горішки – таніном і галовою кислотою. Це
чорнило досі залишається неперевершеним. Воно
яскраве, відрізняється винятковою стійкістю до дії
світла і хімічних реактивів, не дає з часом осаду, добре
стікає з пера.
Відомі також кілька екзотичних рецептів чорнила,
серед яких – каштанові (з відвару шкірки зеленуватих
каштанів), із ягід бузини, з хвоща, із стебел плавуна
булавоподібного, з кори крушини або зі шкірки
волоських горіхів. Робили чорнило і з чорниці, про що
свідчить збережений рукопис ХVI–ХVII ст. «Указ про
чорнило чорничне».
Свого часу найпоширенішим чорнилом в Україні
було бузинове. Стиглі ягоди бузини розминали,
заливали водою, переважно дощовою, кип’ятили на
повільному вогні. Через 15–20 хвилин рідину зливали в
іншу посудину, потім доливали чистої води і ще раз
кип’ятили.

Так

повторювали

три–п’ять

разів.

Отриманий розчин настоювали півдоби, переливали у
чистий посуд і знову кип’ятили на повільному вогні до

консистенції

рідкої

сметани,

при

постійному

перемішуванні. Для кращого зберігання додавали
залізо-купоросну

або

галунову

протраву.

Перед

використанням чорнило розчиняли водою. Воно не
вигоряло під сонцем, не розпливалося від води.
У кінці XIX ст. дорогі природні барвники у
чорнилі почали

замінювати

синтетичними. Вони

відрізнялися високими забарвлюючими властивостями,
різноманітністю кольорових відтінків, дешевизною. На
їхній основі винайшли анілінове чорнило, що має ряд
переваг порівняно з залізогаловим, алізариновим і
кампешевим. Воно легко стікає з пера, не викликає
корозії металевих пер, довго зберігається. Відомі такі
рецепти отримання анілінового чорнила:
а)

чорне

чорнило.

Розчиняють

1

частину

розчиненого у воді нігрозину в 10 частинах гарячої
води. В одержаний розчин доливають розчин із 2
частин

гуміарабіку,

розведеного

в

10

частинах

холодної води;
б) червоне чорнило. Беруть 2 частини фуксину або
еозину і розчиняють у 90 частинах гарячої води. Після

охолоджування

додають

2

частини

гуміарабіку,

розведеного в 10 частинах холодної води;
в) синє чорнило. Для його приготування беруть 5
частин резорцину, заливають 30 частинами холодної
води, а через 2 години додають 640 частин гарячої
води, в якій розчинено 20 частин цукру і 1 частину
кристалічної щавлевої кислоти. Всі складники разом
добре збовтують, залишають настоюватися декілька
днів і проціджують;
г) зелене чорнило. 1 частину зеленої анілінової
фарби розчиняють у 100–200 частинах киплячої води.
Для отримання більш насиченого зеленого кольору
можна додати невелику кількість пікринової кислоти;
д) фіолетове чорнило. Готують із 10 частин
метилфіолету, заливають 30 частинами холодної води,
залишають на 3–4 години і додають 950 частин гарячої
води, 10 частин цукру в порошку і 2 частини
кристалічної щавлевої кислоти. Протягом 2-3 днів
суміш збовтують, потім проціджують.
Широкого розповсюдження як анілінове чорнило
набув

розведений

у

воді

синтетичний

барвник

метилвіолет. Однак порівняно з іншими синтетичними
барвниками

він

легко

змивається,

найменш

світлостійкий, малостійкий і розкладається навіть під
дією слідів хлору, що залишається в папері після
вибілювання. Проте воно не лише надзвичайно дешеве,
а й зручне для повсякденного застосування.
Синтетичні анілінові барвники можна поділити на
дві групи – анілінові барвники першого та другого
поколінь. До першої групи належать основні барвники,
які використовувалися для виготовлення засобів для
письма від 70-х рр. XIX ст. до 60–70-х рр. XX ст. поряд
з основними барвниками, а згодом замість них для
виготовлення засобів письма почали використовувати
анілінові барвники другого покоління – кислотні
барвники. Вони відрізняються високою розчинністю у
воді

та

ідеально

тонкокапілярних

підходять

ручок,

у

тому

для

сучасних

числі

перових,

кулькових, а також фломастерів. Від 70-х років усі
фломастери
барвників.

випускалися

на

основі

кислотних

Чорнило

для

авторучок

відрізняється

від

канцелярського більш високим вмістом барвника і
відсутністю осаду для запобігання засмічення системи
подачі. Його виробляли з 1937 р. до 1967 р. як з
основних, так і з кислотних барвників.
У XX ст. в Австрії винайдено замінник рідкого
чорнила – чорнильну пасту, яка при зіткненні з
повітрям швидко висихає. Але невдовзі виявилося, що
більшість барвників у цьому чорнилі світло нестійкі, і
тексти, написані ним, дуже швидко руйнуються під
дією світла, а також різних домішок, які є у папері
(наприклад слідів хлору). Тому, зрозуміло, що для
здійснення архівних записів необхідно користуватися
спеціальним довговічним чорнилом. Цікаво, що у
багатьох країнах світу існують спеціальні правила, в
яких зазначено, яким чорнилом і в яких випадках
необхідно писати. Для документів було запропоновано
багато невивідних чорнил, серед яких є ванадієве Ч.
Берцеліуса (воно отримується із розчину екстракту
синього сандала, містить декілька крапель розчину

ванадієвокислого амонію). Жоден реактив, який не
руйнує папір, не може усунути це чорнило.

2. Збереженість пам’яток писемності та друку

2.1.

Основні причини пошкодження
документів

Фонди бібліотек містять поодинокі примірники, які несуть на
собі відбитки людської недбалості. Зокрема, це механічні
ушкодження, завдані як людиною (розриви, вирвані аркуші,
плями тощо), так і гризунами, комахами. Незворотний вплив
мають мікробіологічні та хімічні руйнування, зумовлені
техногенними катастрофами, негативними екологічними та
мікрокліматичними факторами.

Наявність забруднень та плям різноманітного
походження свідчить про еволюцію культури читання.
Так, у рукописних і стародрукованих книгах найбільш
поширеними є плями воску – як наслідок свічкового
освітлення. Підтвердженням цьому є випалені місця
паперу. Характерним для давніх книг є забруднення
кутиків сторінок від гортання не зовсім сухими і
чистими

руками.

Псують

естетичний

вигляд

рукописних документів розтерті плями невисохлих
пігментів сажі чи кіноварі. Для дослідників цінним

інформативним

матеріалом

стають

нескладні

рукописні малюнки та надписи – як на папері, так і на
кришках оправи, що є виявом проби пера, атраменту
(чорнила) чи вправляння у каліграфії. Маргінальні
провенієнційні надписи на полях чи поміж текстом
дозволяють уточнювати побутування книги в часовому
та територіальному просторах.
Більш сучасні книги (ХІХ – ХХ ст.) рясніють
підкресленнями, різноманітними позначками. Причому
від натиску ручки чи олівця зазнають пошкодження і
долішні аркуші, на яких утворюються відповідні
жолобки. Сучасні плями здебільшого мають харчове
походження.

Це

свідчить

про

масовість

розповсюдження книги, її здешевлення і, на жаль,
меншу пошану до неї.
Великої

шкоди

книжкам

завдають

загини

сторінок. Тріщини паперу, утворені при цьому,
зменшують його міцність і призводять до подальшої
втрати частин аркушів. Іноді сумлінні читачі та мало
вишколені

фондоутримувачі

намагаються

відремонтувати книгу вельми простими методами.

Незнання

основних

принципів

збереженості

проявляється при нефаховій направі із застосуванням
клейкої стрічки (скотчу), або з використанням для
припасовування латок невідповідних клеїв. В обох
випадках

негативність

полягає

у

незворотності

процесів. З часом клейка стрічка пересихає і частково
відходить від паперової основи. Будь-які механічні
зусилля для її вилучення супроводжуються відривом
стрічки разом із роздубльованою частиною паперу.
Відокремлення ж текстової частини від плівки, без
особливої,

багатоступеневої,

хімічної

обробки

є

неможливим. Не на користь естетики книги

є

налипання пороху чи бруду до торцевих частин
приклеєної

стрічки.

“майстри”

кріплять

Паперові
за

латки,

допомогою

що

т.

зв.

синтетичного,

зокрема силікатного, клею, міцно тримаються. Проте,
на жаль, не враховується, що цей клей має високе
значення рН та глибоко проникає у структуру паперу,
який з плином часу жовтіє у місцях заклейок (знову ж
таки спостерігаємо незворотний руйнівний процес).
Варто зауважити, що сучасні синтетичні клеї мають

високу кислотність, що, в свою чергу, руйнує папір і
негативно

впливає

на

його

збереженість.

При

реставрації книг фахівці використовують борошняний
клей,

позаяк

його

характерною

особливістю

є

зворотність, а також нейтральний вплив на матеріальну
основу (папір).
Причина руйнування книг приховується й у
неправильному (щільному) зберіганні книг на полицях,
з метою економії площі. Необережне знімання книг з
полиць призводить до надриву корінцевої частини
оправи.

Відтак

корінець

оправи

поступово

відривається, що сприяє подальшому руйнуванню
книжкового блоку. Зберігання книг та альбомів без
оправи – прямий шлях до нищення початкових та
кінцевих аркушів і їх втрати.
Ще одним пошкодженням паперу є довготривалий
контакт його з металевими предметами (скріпками,
скобами), які при підвищеній вологості окисляються,
залишаючи на папері плями іржі. Це викликає не лише
неестетичне сприйняття, а й руйнування паперу
внаслідок каталітичної дії іонів заліза на процес

гідролізу целюлози. Їх усунення можливе лише
хімічним способом, що вимагає спеціальних знань,
значних зусиль та реставраторських навиків.
Потрапляння

у

книгу

вологи

спричиняє

деформування її матеріальної основи, відшарування
паперового

покриття

потемніння

шкіри,

Несвоєчасне
передумовою

картонних
появу

ореолів

висушування
появи

крил
на

замоклих

оправи,
папері.
книг

осередків

є

ураження

мікроскопічними грибами, що згубно, а головне –
незворотно впливає на стан паперу. Живлячись
целюлозними

волокнами

та

проклейкою

паперу,

мікроміцети залишають у ньому продукти своєї
життєдіяльності у вигляді різних плям та підвищують
кислотність матеріальної основи книги. Окремої уваги
вимагають книги, видрукувані на крейдяному папері,
який при замоканні злипається і важко піддається
роз’єднанню.
Вплив зміни вологості на пергаментні документи
чи оправи завдає непоправної шкоди, оскільки значно
знижується

стабільність

пергаменту.

Відбувається

різке

зменшення

його

розмірів.

Водночас

спостерігається жолоблення матеріалу, змінюються
деформаційні

властивості,

можливе

підвищення

крихкості. При тривалій дії вологи пергаментні
поверхні зцементовуються і майже не піддаються
розклеюванню. На додаток, вони стають живильною
основою для мікроорганізмів.
Пересихання шкіряного покриття давніх книг
спричиняє появу тріщин на оправі та непоправне
обсипання її поверхневого шару. Забезпечення вологотемпературного режиму зберігання, стабілізація та
жирування

шкіряного

покриття

дозволяють

підтримувати його еластичність, а отже, і збереженість.
Тертя книг одна об одну також викликає їх
пошкодження. Уникнути цього допомагають футляри.
Вони застосовувались як для давніх книг, так і для
карт. У футлярах-тубусах переважно зберігають карти
у згорнутому стані, а в футлярах-скриньках – у
складеному.

Останні

тріскають

у

місцях

згину,

відклеюються від дублювальної основи (тканини). Це
призводить

до

обтріпування

країв

роз’єднаних

фрагментів і втрати зображень та надписів. Обриви
полів карт спричинені здебільшого недосконалими
методами

їх

кріплення.

Зрозуміло,

що

часте

застосування металевих кнопок, які проривають папір,
викликає втрату кутів карт. Дерев’яне кріплення,
сформоване з двочастинної конструкції, що фіксує, як
правило, верхній та нижній обрізи карти, зазвичай
перетирає папір.
Забезпечуючи
великоформатні

карти

компактність
накручують

зберігання,
на

дерев’яні

стержні. Звичайно, довготривале перебування у такому
стані
режиму

та

невідповідність
спричиняють

волого-температурному

деформування

паперових

волокон. Розгортання ж таких карт викликає утворення
тріщин та висипання паперу. Запобігти цьому можна
лише зберіганням карт у розгорнутому стані у
відповідних шафах-шухлядах.
Втрата фарбового шару на гравюрах, акварелях у
процесі старіння вимагає зберігання їх у спеціальних
папках, де окремі екземпляри перекладено аркушами
тонкого безкислотного паперу.

Основні

матеріали

рукописних

та

стародрукованих книг – папір, чорнило, фарби, клей,
дерево, картон, шкіра та пергамент – складаються з
речовин органічного походження. При довготривалому
використанні та зберіганні ці речовини піддаються
ряду фізико-хімічних змін, які називають природним
старінням.
Вчасне вилучення та знезараження “хворих”
документів,

дотримання

волого-температурного

режиму та основних правил зберігання об’єктів,
охайність

і

шанобливе

ставлення

до

пам’яток

писемності та друку зумовлюють достойне збереження
надбань людства і полегшують витончену і важку
працю реставратора.

2.2. Встановлення типів пошкоджень документів
та способи їх усунення
Під час зберігання та використання документа,
виникає

часткова

втрата

його

експлуатаційних

властивостей, яка називається пошкодженням. Вони
можуть

бути

зумовлені

різними

причинами.

Порушення правил користування книжкою – основна
причина появи механічних дефектів (розриви, відриви,
заломи,

проколи,

порізи)

та

плям

побутового

походження (жири, віск, сік фруктів або овочів, чай,
кава). Коли останні мають підвищену кислотність,
спостерігається локальне пожовтіння або деградація
паперу.
Природне старіння, при якому відбуваються
незворотні зміни властивостей пам’ятки, викликає
зниження

механічної

міцності,

підвищення

кислотності, зміну забарвлення паперу, вицвітання
тексту, випадіння букв та рядків (як результат дії
залізогалового чорнила) тощо.
Механічним пошкодженням притаманні типові
чіткі лінії (обриви, розриви, прориви) та відсутність
чіткого переходу від цілого до зруйнованого. Вони не
викликають змін хімічного складу і властивостей
об’єкта й усуваються при реставрації матеріальної
основи документа.

Пошкодження комахами за характером дії також
можна віднести до механічних.
Пошкодження

плісеневими

грибами

мають

характерні зовнішні прикмети: плями, втрати, папір по
всьому аркушу зруйнований або ламкий, крихкий,
ватоподібний.
Пошкодження водою легко визначаються за
ореолами, слідами підмочування, розмитим текстом,
деформацією паперу та книжкового блоку. Намокання
паперу

часто

документів

–

призводить
склеювання

до

"цементування"

окремих

аркушів

у

монолітний блок.
Пошкодження вогнем мають типові зовнішні
ознаки: втрати, крихкість паперу, сліди обвуглювання,
деформація документа,

сажеві

забруднення,

бурі

плями, дефекти тексту.
Забруднення аркушів викликається наявністю
пилу, бруду, що найбільше збирається у прикорінцевій
частині книги, а також сліди від захоплень пальцями на
кутиках сторінок.

Короблення та пожовтіння, втрату міцності
паперу, порушення та вицвітання фарбового шару
спричиняють

як

різкі

коливання

температури

і

відносної вологості повітря, так і дія світла.
Підвищена крихкість і жовтизна країв аркушів
можуть бути спричинені дією повітряного середовища,
забрудненого

кислотними

газами.

Забруднення

оксидами сірки, азоту, вуглецю призводять до зміни
кольору, зниження механічної міцності і значення рН
паперу, знебарвлення тексту.
Кислоти,

луги,

солі

зумовлюють

хімічні

пошкодження.
Дія

руйнівних

факторів

змінює

структуру

паперу, призводить до деструкції органічних речовин
документа й утворення продуктів розпаду. Подальше
зберігання і використання такого документа може
призвести до повного руйнування. У таких випадках
реставраційні роботи варто розглядати як невідкладні.
Способи усунення пошкоджень за допомогою
реставраційних заходів розглянемо детальніше.

Забруднення,
сухим

плями,

чищенням,

пігментацію

промиванням,

усувають

відбілюванням,

обробкою розчинниками, розчинами ферментів.
Для усунення пожовтіння документів необхідно
виконати їх промивання та відбілювання.
При підвищенні значення кислотності паперу
потрібно провести нейтралізацію та забуферювання
матеріальної

основи

водними

або

безводними

способами.
При зниженні механічної міцності та значній
зношуваності паперу виконують його пластифікацію,
просочування

зміцнюючими

композиціями,

дублювання, інкапсулювання та імпрегнування.
Розриви і тріщини скріплюють за допомогою
клею і реставраційного паперу.
Втрати матеріальної основи заповнюють папером
або паперовою масою вручну чи за допомогою
доливної машини.
Деформації усувають методами прямого або
віддаленого зволоження, пресування, розтягнення.

Зцементовані

аркуші

розділяють

вручну

(компресами, органічними розчинниками, розчинами
ферментів), а також методом обробки струмом високої
частоти.
При

порушенні

фарбового

шару

його

обробляють укріплюючими засобами, іноді тонують.
Якщо випали букви чи цілі рядки тексту, написаного
залізогаловим чорнилом, здійснюють нейтралізацію
кислотності паперу і заповнюють втрати основи.

3. Дореставраційні дослідження
При

роботі

над

рідкісними

й

унікальними

історичними та культурними пам’ятками реставратор
повинен надавати перевагу неруйнівним методам
досліджень. За необхідності пробу або наважку беруть
у найменших кількостях, не пошкодивши документ.
Усі аналізи проводять перед початком реставрації.
Будь-яке

дослідження

повинно

підтверджуватися

відповідними записами у реставраційному паспорті. На
всі дослідження, проведені у спеціальних установах та
лабораторіях,

видається

висновок

із

додаванням

фотографій, графіків, діаграм, розшифровувань. Ці
документи реставратор долучає до реставраційного
паспорта або наукового звіту.

3.1. Візуальні спостереження
3.1.1. Нумерація сторінок

Документи, які мають значні пошкодження та
руйнування,

потребують

реставрації.

Найбільш

небезпечним є пошкодження книг, коли книжковий
блок відокремлений від оправи, шиття неміцне, а
окремі аркуші або й зошити повністю розрізнені. При
користуванні

такою

книгою

виникає

небезпека

випадання і втрати окремих її складових. Інколи
користувач поспіхом вкладає їх будь-де. Тому при
надходженні на реставрацію виникає необхідність
перевірки правильності розташування усіх аркушів.
Поза

всяким

стародрукованих
буквенна

сумнівом,
книгах

нумерація,

а

на

у

рукописних

допомогу

також

слова

та

приходить
”кустоди”.

Демонтуючи книжковий блок, реставратор укладає
схему поєднання окремих аркушів у зшитках. Це
допомагає підібрати поодинокі аркуші у пари, а також
при формуванні відреставрованих аркушів у єдине ціле
– книжковий блок.
Допоміжною ланкою при реставрації книги є
нумерація аркушів, яку виконують перед початком
роботи. Її проставляють м’яким простим олівцем на

одному з полів книги. Вона є гарантом реєстру усіх
збережених

аркушів,

однак

не

підтверджує

правильності їх розташування. Після цього проводять
демонтаж книги.
Його здійснюють у такій послідовності:
1) демонтаж форзаців;
2) від’єднання книжкового блоку від оправи (при
цьому фотографічно фіксують систему кріплення
блоку до оправи);
3) встановлення способу шиття книжкового блоку,
про що здійснюють запис у реставраційному паспорті
та долучають схему зшивання. Вона включає лінію, яка
відповідає довжині корінця книжкового блоку, відстані
між опорами і покрайніми станціями шиття. Бажана
фотофіксація;
4). обережне відокремлення опор шиття

за

допомогою скальпеля. Необхідно стежити, щоб нитки
шиття не проривали фальц аркушів.
Для складання схеми поєднання аркушів у зшитки
необхідно знайти першу цілісну пару, відштовхуючись
від якої вираховують сусідні пари. Наприклад, аркуш

3-й поєднаний з аркушем 6-м. Тоді аркуш 4-й повинен
єднатися із 5-м, аркуш 2-й з 7–м, а 1-й з 8-м. Усі вони
складають один зшиток. Наступні зшитки теж повинні
становити чотири пари. Схема повинна виглядати
таким чином:
1 зошит:
1 –––––– 8
2 –––– 7
3 ––– 6
4–5
2 зошит:
9 –––––– 16
10 –––– 15
11 ––– 14
12 – 13.
Трапляється, що аркуш не має пари через втрату
при збереженні або ж при нефаховому ремонті книги.
Наприклад, якщо у наступному зшитку аркуш 17-й є
одиноким, тоді схема буде виглядати так:

3-й зошит
17––––––––
18 –––– 23
19 –– 22
20 – 21.
Можливий

і

варіант,

коли

втрачено

кілька

аркушів, наприклад:
4-й зошит
––––––– 32
––––––31
––––30
28 – 29.
Кількість розгортів у зошиті може бути різною і
коливається в межах від 2 до 12. Найчастіше
трапляються зшитки по 4 подвійних аркуші.
Враховуючи

первинний

задум

конструкції

книжкового блоку, в жодному випадку не можна
змінювати спосіб їх з’єднання, а отже, окремі аркуші

залишають без пари. Прикріпити їх потрібно завдяки
нарощеному і сфальцьованому стержню – смужки
паперу шириною приблизно 1 см.
Відокремлені від блоку, аркуші можуть стояти не
на своєму місці, тому звертають увагу на їх нумерацію.
У давніх книгах вона буквенна. Літери кириличного
алфавіту мали цифрове значення, на відміну від інших
алфавітів (римські цифри здавна вживали в багатьох
країнах Європи, арабські почали застосовувати у
Західній Європі з ХІІ ст.). Буквенне шифрування цифр
представлено на схемі:

Таблиця кириличних та арабських цифр
а–1

гI – 13

О – 70

в–2

дI – 14

П – 80

г–3

єI – 15

Ч – 90

д–4

sI –16

Р – 100

є–5

зI – 17

С – 200

s–6

иI – 18

Т – 300

з–7

ӨI– 19

γ – 400

и–8

К –20

Ф – 500

Ө–9

Л – 30

Х – 600

І – 10

М – 40

Ψ – 700

аI – 11

Н – 50

ω – 800

вI – 12

ζ – 60

Ц – 900

З цих літер за допомогою додаткових знаків
складають числа. Першим знаком, який вказує на
цифрове значення літер, є титло “~”. Іноді цифрові
титли писалися над кожною літерою, в інших варіантах
проставляли одне титло над усіма. Літера без титла не
має цифрового значення.
Числа від 11 до 19 писалися так, як вимовлялись:
вI – два на десять (спершу одиниці, за ними десятки).
Числа

від

20

до

100

теж

писали

спеціально

відведеними літерами, причому до десятків додавали
одиниці: Лs – 36, Ни – 58. Числа від 100 до 900
зображали інші літери, а до них додавали десятки й
одиниці, наприклад: С – 200; ТМs – 347.

Щоб надати цифровим літерам значення тисячі, з
лівого боку проставляли спеціальний знак – “#”,
наприклад:
1007 – #аз;

1973 – #ацгО;

7246 – #зСмs;

8000 – #и;

120000 – #рк;

13008 – #гIи.

Трапляється, що автентична нумерація упущена
видавцем або втрачена разом із паперовою основою,
тоді звертають увагу на послідовність тексту. У давніх
книгах на кожній сторінці, в правому нижньому куті,
винесено слово – ”кустоду”. Воно повторює перше
слово наступної сторінки, тому може зорієнтувати,
який

аркуш

буде

наступним.

Однак

існують

відмінності традицій написання “кустоди” в книгах
східного походження. У них “кустоду” проставляли у
нижньому лівому куті кожного правого аркуша. Отже,
реставратор, навіть не знаючи мови, може знайти
правильне розташування аркушів. Звичайно, краще
проконсультуватись із спеціалістом і підтвердити своє
бачення щодо зміни порядку аркушів.

Відреставровані аркуші фальцують, пильнуючи за
їх порядком. Для цього розгорт складають удвоє так,
щоби фальц співпадав з місцями старих проколів, а в
ідеалі – і з обрізами. Ущільнюють фальц кістяною
пластинкою, проводячи нею увздовж згину.
Сфальцьовані аркуші складають у зшитки, які
формують блок. Потоншують корінцеву частину
блоку, витримуючи під пресом протягом тривалого
часу.

3.1.2. Візуальні обстеження документів
Можливість

використання

та

дослідження

документа закінчується у ту мить, коли руйнується
основна його складова матеріальна основа (папір),
вицвітають фарби та чорнило, якими він написаний.
Проте експлуатаційні властивості документа залежать
не лише від стану збереженості паперу. У бібліотечній
практиці відомі ще й інші причини, коли книгою не
можна користуватися, наприклад, коли зруйновані

оправа чи шиття і книжковий блок розсипається. Тому
при відборі майбутніх реставраційних об’єктів та для
встановлення необхідності реставраційних втручань
належить

здійснити

оцінку

стану

збереженості

пам’ятки. Цілком вірогідну кількісну характеристику
ступеня фізичного збереження реставраційних об’єктів
можна отримати при кваліметричному обстеженні
пам’яток,

яке

виконують

візуально.

Виконують

обстеження при хорошому освітленні неозброєним
оком або з допомогою лупи. Кожен із трьох елементів
книги – оправа, форзац з прилеглими до нього
сторінками першого та останнього зошитів книжкового
блоку, паперовий носій – оцінюється за допомогою
п’ятибальної

шкали.

Найтиповіші

ушкодження

окремих елементів книги та їх кількісна оцінка
полягають у формальному висновку, що книга без
дефектів набирає 15 балів (оправа – 5, форзац – 5, папір
– 5). Мінімальний бал для оправи приймається за 1, для
форзаца – 0, для паперу – 1 (повністю зіпсований
папір). Отже, мінімальна оцінка загального стану
фізичного збереження книги 1 (0 – оправа, 0 – форзац,

1 – папір). Кількість балів відповідає характеру й
інтенсивності
урахуванням
основи.

найтиповіших
потенційної

При

ентомологічного

виявленні

пошкоджень

тривкості

з

матеріальної

мікологічного

та/або

ушкодження, а також коли на

документі помітні сліди перебування в аварійній
ситуації бали істотно знижуються. Для врахування
незначних дефектів вводяться десяті частки бала.

3.1.2.1. Візуальні обстеження аркушевих документів
При

візуальному

обстеженні

аркушевих

документів та їх описі особливу увагу звертають на
стан збереженості матеріальної основи:
– аркуші міцні та еластичні;
– місцева деструкція на краях аркушів, в кутках,
пожовтіння листа;
– місцева деструкція менше ¼ аркушів, вимагають
проклейки;

– деструкція ½ аркушів, підмочені по краях, наявні
біопошкодження;
–

аркуші

ослаблені,

деструктовані,

втрачені

еластичність і проклейка;
– сильна деструкція частини аркушів, вони уражені
пліснявою, наявні сліди замокання;
– сильна деструкція усього документа, аркуші ламкі
або ватоподібні.
Відзначимо інші пошкодження, такі як:
– на аркушах складки, помятості, розриви, які не
досягають тексту, забруднення країв;
– дефекти на текстовій частині, наявність пігментації
матеріальної основи;
– втрата частини аркуша, дрібні отвори, – як результат
пошкодження комахами, що не торкаються тексту,
наклейки не на текстовій частині;
– дефект на текстовій частині;
– наклейки силікатним клеєм не на текстовій частині;
– дефект на текстовій частині.

При оцінці збереженості тексту (зображення)
звертають увагу на:
1) стійкість до дії розчинників та прикріплення
до матеріальної основи:
– дефектів немає;
– олівець осипається;
– осипається шар фарб, випадають окремі букви,
розпливається чорнило;
– випадання рядкових місць;
2) контрастність фарб чи чорнила:
– текст чіткий, без дефектів;
– контраст дещо знижений, але це не заважає вивченню
документа;
– контраст знижений за рахунок вицвітання носія
інформації, що заважає сприйняттю інформації;
– згасання тексту (зображення).

3.1.2.2.Опис стану збереженості книги

При

описі

стану

оправи

за

візуальними

обстеженнями враховуються такі дефекти:
– повна або часткова втрата оправи;
– відрив оправи від блока;
– відсутність корінця, пошкодження кутів, частковий
відрив оправи від блока, розриви;
– відрив спинки не більше ніж на ½;
– відрив спинки менше ніж на 1/3;
– втрата експлуатаційних властивостей унаслідок
потрапляння у зону аварії (пожежі, замокання);
– сліди потрапляння у зону аварії (пожежі, намокання);
– суцільне ентомологічне пошкодження;
– ентомологічне пошкодження (понад 40% загальної
площини оправи);
– ентомологічне пошкодження (10-40% загальної
площі оправи);
– поодинокі сліди ентомологічного пошкодження;
– суцільне мікологічне пошкодження;
– сліди колишнього мікологічного ураження;
– загальна забрудненість;
– деформація оправи;

– оправа з механічними дефектами;
– несуттєві механічні дефекти;
– незначна забрудненість.

Візуальні обстеження паперового носія дозволяють
встановити такі пошкодження:
– суттєве ослаблення механічної міцності;
– загальна забрудненість;
– забрудненість паперу. Незначні механічні дефекти;
– розриви, втрата окремих сторінок, заломлювання;
– тріщини, втрата фрагментів сторінок;
– окремі жовті плями ( до 20% блоку);
– інтенсивні жовті плями (від 20 до 50% об’єму блоку);
– суцільне пожовтіння (побуріння) паперу;
–

пожовтіння

унаслідок

дифузії

компонентів

друкарської фарби;
– ділянки зі слідами попереднього намокання або
пожежі (понад 20% блока, склеювання сторінок);.
– ділянки зі слідами попереднього намокання (до 20%
блоку);

– окремі сліди від потрапляння у зону аварії;
– мікологічне ураження (до 20 % блоку);
– мікологічні ураження (понад 20% блоку);
– обріз зі слідами мікологічного ураження;
– забрудненість обрізу, механічні дефекти на ньому;
– окремі механічні дефекти обрізу;
– ентомологічні пошкодження (сліди життєдіяльності
комах);
– поодинокі сліди життєдіяльності комах;
– сучаний папір з низькою потенційною тривкістю;
– поодинокі жовті плями.
Візуальні обстеження форзаца можна відобразити
такими вислідами:
– повна або часткова втрата форзаца, відрив його від

оправи, розриви;
– заломлювання, розриви та інші механічні дефекти;
– жовті плями різної інтенсивності (понад 70% площі

форзаца) з поширенням углиб книжкового блоку;
– жовті плями різної інтенсивності (від 30% до 70%

площі форзаца) з поширенням углиб блоку;

– жовті плями (від 10 до 30% площі форзаца);
– окремі жовті плями (до 10% площі форзаца);
– поодинокі жовті плями;
– суцільне мікологічне ураження з поширенням углиб

блоку;
– сліди мікологічного ураження (понад 40% площі

форзаца);
– сліди мікологічного ураження (від 10% до 20%

площі);
– сліди мікологічного ураження (до 10% загальної

площі);
–

втрата експлуатаційних властивостей унаслідок

потрапляння у зону аварії (пожежі, замокання);
– ентомологічне пошкодження (понад 40% площі

форзаца) з розповсюдженням на прилеглі до нього
сторінки;
– ентомологічне пошкодження (від 20% до 40% площі)

з незначним проникненням углиб книжкового блоку;
– ентомологічне пошкодження (від 20% до 40% площі)

без поширення углиб блоку;
– сліди життєдіяльності комах;

– загальна забрудненість.

3.2. Фотофіксація
Перед

проведенням

реставраційних

художник-реставратор
реставраційний
фотографічний
відображати

зобов’язаний

паспорт,
матеріал.
усі

реставраційного

до

заповнити

якого

додається

Світлини

повинні

характерні

об’єкта

процесів

(книги,

особливості
атласу,

карти,

документа, альбому гравюри тощо) до, під час та після
реставрації. У першу чергу необхідно акцентувати
увагу на тих

ділянках

об’єкта, які підлягають

реконструкції, наприклад шиття книжкового блоку,
метод кріплення накладної фурнітури до оправи,
застібки і ремені, які не можуть виконувати свого
функціонального
реставрації,

тощо.

навантаження
Така

фіксація

навіть

після

автентичності

дозволяє дослідникам наблизитись до достеменного
встановлення часу виготовлення книги чи оправи.

Важливо

фотографічно

відобразити

колористичні

зміни внаслідок реставрації, особливо при хімічному
втручанні, зокрема вибілюванні окремих ділянок
паперу чи сторінок у цілому, виведенні плям різного
походження і т. ін. Трапляються випадки, коли з метою
відкриття автентичного тексту виникає необхідність
вилучати заклейки від попередніх реставрацій. При
цьому варто звертати увагу на маргінальні записи,
розташовані на папері, який знімають, і обов’язково
фотографічно фіксувати їх.
Особливий інтерес викликає матеріал, знайдений
під час виконання реставрації. Демонтаж окремих
частин книги відкриває невидимі оку читача чи
дослідника знахідки. Наприклад, при оголенні корінця
книжкового блоку реставратори виявляли частинки
пергаменту або ж паперу з рукописним текстом.
Відокремлення форзаців від кришок оправи відкривало
приховані аркуші листів, канцелярських книг і т. п.
Вилучення їх з-під покрівельного матеріалу кришок
давало можливість виявляти написані на них або
приклеєні

під

покриття

чи

до

самих

кришок

джерелознавчі документи, які слугують дослідникам
додатковим дослідницьким матеріалом. Такі знахідки
також

необхідно

фотографувати

і

долучати

до

реставраційного паспорта.

3.3. Мікологічні дослідження
Великою небезпекою для книг є нижчі рослинні
організми – гриби. Мікроскопічні гриби трапляються
на папері, дереві, шкірі, тканині тощо, де вони стають
помітними

у

вигляді

нальотів,

плісняви.

Для

книгосховищ характерна саме ця група грибів.
Гриби живляться лише готовими органічними
речовинами. Тіло гриба, яке називається міцелієм або
грибницею, складається з тонких, розгалужених
ниток, або гіфів, що проникають у живильне
середовище, на якому розвивається гриб. Така будова
міцелію збільшує загальну поверхню, через яку в гіфи
гриба надходять поживні речовини.

Деколи міцелій піднімається над субстратом у
вигляді пухнастої подушечки – повітряного міцелію.
Товщина ниток міцелію у різних грибів коливається від
4 до 10 мікрон. Колір міцелію переважно білий, хоча у
деяких грибів він забарвлений. Зовнішній вигляд
міцелію для багатьох грибів однотипний, значно
різноманітніші ті частини міцелію, які слугують для
розмноження грибів.
Нова
шматочка

грибниця

може

звичайного

розвиватися

міцелію

грибів,

як
так

від
і

одноклітинними або багатоклітинними спорами. У
різних видів грибів вони відрізняються формою і
розгалуженнями.

В

одних

видів

грибів

спори

безколірні, в інших – забарвлені у чорний, зелений,
коричневий, рожевий або жовтий колір. Спори
утворюються дуже швидко й у дуже великих
кількостях. Один спорангій дає декілька тисяч
спор, а таких органів утворюється на 1 см²
поверхні нальоту по декілька тисяч. Кожна ж спора у
сприятливих умовах через 4 – 7 днів розвивається у
новий такий же наліт зі спорами на ньому. Утворені

спори повітряні течії легко переносять на великі віддалі.
На противагу міцелію спори грибів дуже стійкі до різних
несприятливих умов. Вони можуть роками зберігати
свою життєздатність. При сприятливих умовах –
відповідних температурі та вологості – проростають,
утворюючи нитки міцелію, даючи початок новій
грибниці.
Живлення

грибів

здійснюється

за

рахунок

розкладання органічних речовин. У клітинах грибів
містяться різноманітні ферменти, завдяки яким гриби
здійснюють складні хімічні перетворення. Вони можуть
розкладати такі складні сполуки, як крохмаль і
клітковину до вуглекислого газу та води. Білкові
речовини також розщеплюються ними з виділенням
газоподібних продуктів – сірководню, аміаку та ін.
Усі гриби, які трапляються у сховищах, завдають
шкоди

книгам.

У

процесі

живлення

вони

використовують клей, тканини, папір, шкіру, фарби,
нитки, – тобто всі складові книги. Більшістю видів
грибів засвоюються клеєві речовини – крохмаль,
желатин, столярний клей, казеїн, тощо, залишаючись

без проклейки, папір та оправа слабшають. Гриби
руйнують і клітковину – волокна паперу, тканин,
ниток.

Встановлено,

що

різні

види

целюлозоруйнівних грибів здатні протягом трьох
місяців знищити від 10 до 60% волокон у папері.
Руйнуючи волокна, гриби зменшують механічну
міцність паперу. Гриби призводять до глибоких
руйнувань, унаслідок яких папір і тканина з часом
стають

ветхими,

ламкими,

отримують

бурувато-

коричневий колір, а іноді місцями утворюються дірки.
Кислотність паперу при цьому різко зростає за
рахунок утворення грибами органічних кислот.
Гриби можуть утворювати на папері білі розгалужені
нашарування, які розповсюджуючись, часто закривають
текст. У місцях поширення гриба папір буріє,
ламається,

розсипається;

його

кислотність

за

декілька місяців зростає у три рази, адже у папері
з’являється до 5% щавлевої кислоти.
Ураження книг грибами завжди супроводжується
утворенням

різноколірних

плям.

На

аркушах,

особливо часто на титульних та форзацних, а також

на внутрішній стороні оправи колонії грибів
ростуть

у

вигляді

борошноподібних

кольорових,

нальотів.

Вони

оксамитних,
не

лише

зафарбовують папір, а й залишають його без
проклейки і пошкоджують волокна. Нальоти грибів
звичайно зафарбовані за рахунок значного утворення
спор, але часто колонії розвиваються слабо, і
присутність грибів виявляється тільки за характерними
яскраво зафарбованими плямами на папері та оправах.
Такі пігменти є результатом утворення грибами і
виділення ними у зовнішнє середовище продуктів
життєдіяльності у вигляді забарвлених речовин.
Пігменти грибів дуже стійкі, глибоко проникають у
волокна паперу і майже не піддаються усуненню на
уражених ділянках. Як правило, з’являються плями
різних відтінків.
З практики відомо, що появі мікодеструкторів
сприяють сирість та висока вологість повітря. Також
необхідною умовою росту грибів є достатній вміст
вологи у самому папері та палітурних матеріалах.
Тому, щоб не допустити руйнування книг грибами,

необхідне строге дотримання режиму їх зберігання.
Встановлення життєздатності грибів є дуже важливим
аспектом для проведення запобіжних заходів. Для
цього з ділянок, на яких виявлено пігментний наліт,
відбираються проби. Їх висівають у стерильно-чисті
чашки

Петрі,

заповнені

стандартним

поживним

середовищем. Зібрані проби розміщують у термостаті і,
забезпечуючи сприятливі умови, залишають їх для
росту. Живі гриби швидко утворюють колонії, які
розглядають під мікроскопом. Для цього на предметне
скло наносять краплю дистильованої води, в яку за
допомогою препарувальних голок переносять невелику
кількість міцелію. Утворений препарат прикривають
скельцем і розглядають через окуляр мікроскопа.
Аналізують побачене, фіксують фотографічно чи
замальовують форму грибів і встановлюють їх вид
згідно із зображеннями у спеціальних визначниках.
Встановивши види грибів, вибирають найбільш
придатний метод дезінфекції. Вибір методу дезінфекції
та

дезінфектанту

залежить

як

від

технічних

можливостей, так і від властивостей матеріалів

документів, особливостей та ступеня їхнього ураження.
Основною вимогою до засобів дезінфекційної обробки
є безпечність для матеріалів та людини, а також їх
ефективність щодо мікодеструкторів. Для дезінфекції
документів дозволяється використовувати розчини
похідних полігексаметиленгуанідіну (гембар і полідез)
із дотриманням вимог техніки безпеки.

3.4. Ентомологічні дослідження
Книги

складаються

з

комплексу

органічних

речовин, що піддаються біологічному зараженню
комахами, оскільки можуть слугувати їм джерелом
живлення.

Це

стає

причиною

ентомологічних

пошкоджень у вигляді наскрізних круглих та овальних
отворів, вигризання матеріалів (шкіри, паперу, клею,
ниток тощо) та забруднень екскрементами. Навіть при
належному гігієнічному стані сховищ не виключена
можливість появи комах. При будь-яких відхиленнях
від нормальних умов зберігання з’являються комахи

певного виду, наприклад, при підвищеній відносній
вологості повітря з’являються вологолюбні комахи, в
холодному

приміщенні

–

холодостійкі

і

т.

д.

Встановлення виду жуків, які розвиваються, живлячись
складовими книги, є необхідним для визначення
методів та засобів боротьби з ними.
Головними

книжковими

шкідниками

є

жук-

точильник, жук-прикидник, жук-шкіроїд, метелик молі,
книжкова і порохова воша, звичайна лусківниця.
Дорослі комахи вільно пересуваються, відкладаючи
яйця на об’єкт або поблизу нього, де личинки знайдуть
хороші умови для свого харчування і розвитку.
Личинки розвиваються, пошкоджують книги і живуть
по-різному.

Для

розвитку

личинок

точильників

достатньо замкненого простору. Вони занурюються в
оправу або глибоко в книжковий блок, створюють
навколо себе лігво і не виходять звідти до кінця свого
розвитку. Пересуваються в міру росту і поїдання харчу.
Сліди зараження помітні лише тоді, коли личинки
закінчать свій розвиток і на поверхні книги з’являться
круглі отвори – місця вильоту жуків. На місці

перебування личинок точильників у матеріалі книги
залишаються канали, тунелі і, т. зв. червоточина, яка
складається з екскрементів, об’їдків, шкірок від линьки
і засохлих комах. Хлібний точильник і жук-прикидник
переважно живуть у картонних кришках оправи а у
прилеглих

до

них

аркушах

паперу.

Меблевий

точильник пошкоджує дерев’яні кришки оправ і
прилеглі аркуші. Льоткові отвори цих жуків (діаметром
1,5–2,5 мм) розташовуються на оправі та корінці книги.
Строкатий точильник селиться у товщині всієї книги.
Льоткові отвори (діаметром 3–5 мм) розташовуються
на обрізах книг. Личинки жуків-шкіроїдів при своєму
розвитку не пов’язані з тим матеріалом, яким вони
харчуються. Ці комахи дуже динамічні, без зупину
переповзають з предмета на предмет і живляться
харчами тваринного і рослинного походження. На
одній книзі гризуть шовкову чи шкіряну оправу, в
другій – занурюються під корінець, знаходячи там
зручні місця для линьки, після чого можуть назовсім
покинути книгу. В книзі не залишається чітко

окреслених, завжди однакових, як у точильників, слідів
перебування.
Книжкова

воша

з’являється

на

пліснявих,

забруднених книгах. Ця комаха відкладає яйця на
шорсткуватих поверхнях книги, а личинки швидко
бігають по книзі. У цьому випадку книга руйнується
від подвійної негативної дії – плісняви і комах.
Личинки молі переважно розвиваються на будьякому предметі в приміщенні (на килимах, меблевому
оббиттю, шторах і т. д.), потім розповзаються по
книгах, розташованих поблизу. Гусениці вгризаються у
матеріал книги в різних місцях і там утворюють
лялечки. Після вильоту метелика на місці лялечки
залишається заглиблення овальної форми довжиною 8–
10 мм і шириною 4 мм, яке займає кілька аркушів
книги в глибину. Міль може утворювати осередок
розвитку і на самих книгах. Личинки гризуть картон,
шовк, оксамит і шкіру, а також борошняний клей оправ
давніх книг.
Для боротьби з комахами, які пошкоджують
книги, найчастіше застосовують поаркушну обробку.

При необхідності масової дезінсекції використовують
спеціальні камери, в яких книги піддають обробці
парами дезінсектанта. Дуже складні ураження сховищ
вимагають

проведення

фумігації

приміщень

спеціальним газом, наприклад бромистим метилом. У
всіх випадках після виконання знешкоджуючих заходів
необхідне тривале провітрювання.

3.5. Дослідження паперової основи документів
3.5.1. Філігранологічний аналіз
Виготовляючи

папір

у

давнину,

виробник

обов’язково залишав на ньому тавро (марку). Для
цього на ситі черпальної форми формували певний
знак (зображення, сюжетний малюнок, символ, герб чи
літери), який називають філігранню, чи водяним
знаком. Його вишивали шовком або викладали з
дроту. У цих місцях папір мав меншу товщину, і на

просвіт чітко можна було розпізнати задуманий образ
знаку.
Відбивалась і сама сітка, адже її формували дроти
різної товщини. Часті та тонкі лінії, які також видно на
просвіт називають верже. Більш рідкі та грубі лінії,
відомі як понтюзо, розташовані перпендикулярно до
верже і відповідають розміщенню дещо грубших
дротів. Філігрань у деяких випадках могла вказувати
на формат паперового аркуша, сорт паперу, ім’я
виробника,
розвитком

місце

і

навіть рік

виробництва

виготовлення. З

виникла

необхідність

позначати різні партії паперу, які виготовлялись на
млині одного власника. Так з’явилася контрамарка –
менший порівняно з філігранню знак чи набір літер.
Якщо філігрань розташовувалася ближче до одного
краю аркуша, то контрамарку розміщували навпроти –
поряд з протилежним краєм листка.
Місце розташування водяного знака залежить від
формату книги. Найбільшим вважається формат книги
з “великими аркушами” (приблизно 40 x 30 см).

Філігрань і контрамарка цілісні. Понтюзо розташовані
перпендикулярно до корінця книги.
Для книг формату “in folio” або“2º” (приблизно 30
х 20 см) відливний аркуш згинається навпіл, тому
одному аркушу паперової форми відповідають два
аркуші книги. Філігрань знаходиться по середині
одного аркуша книги, а контрамарка — по середині
відповідного

йому

парного

аркуша.

Понтюзо

проходять паралельно до корінця. Це один з найбільш
поширених способів розташування водяних знаків.
Формат паперу “in quatro” або “4º” становить
приблизно 20 х 15 см. Такий аркуш паперу розрізався
навпіл і згинався вдвоє. При цьому одному аркушу
паперової форми відповідають чотири аркуші книги.
Філігрань також розділяється навпіл (згин попадає у
корінець книги), у наступній парі аркушів аналогічним
чином

ділиться

контрамарка.

Понтюзо

лежать

паралельно до корінця.
Формат “in octavo” становить приблизно 15 х 10
см. Лист паперової форми розрізався наполовину і
згинався удвоє, а пізніше – ще раз удвоє. При цьому

одному

відлитому

аркушу

паперової

форми

відповідають вісім аркушів книги. Філігрань розрізана
на чотири частини, які розташовані у верхніх і нижніх
кутах одного із чотирьох аркушів книги в корінці.
Аналогічно розрізана і контрамарка. Понтюзо йдуть
паралельно корінцю.
Час виготовлення паперу і датування документа
або книги, виготовлених на ньому, зазвичай не
співпадають. Тому для встановлення часу створення
пам’яток писемності, крім філіграней, враховують ще й
склад

паперу

і

чорнила,

палеографічні

ознаки,

конструктивні особливості та оздоблення оправи книг,
різні види маргіналій тощо. Однак водяні знаки
дозволяють визначити нижню межу створення книги,
позаяк вона не могла бути створена раніше, ніж її
матеріальна основа (папір). Філігранологічний аналіз
форзацних аркушів може допомогти встановити час
останнього ремонту чи виготовлення оправи книги.
Для
необхідно:

здійснення

філігранологічного

аналізу

1. знайти цілісні

чи фрагментарні

зображення

водяних знаків;
2. оцінити місце їх знаходження;
3. фотографувати та калькулювати філіграні;
4. провести первинне розпізнання типів водяних
знаків;
5. порівняти прорис отриманого водяного знака і
контрамарки за типом, класом, розрядом, групою,
підгрупою, видом;
6. зробити пошук зображень в альбомах філіграней;
7. встановити співвідношення автентичних знаків із
знайденими у альбомах філіграней (аналогічні,
подібні, схожі, близькі, цілком співпадаючі).
Для пошуку аналогів водяних знаків користуються
альбомами

філіграней,

укладених

такими

дослідниками, як А. А. Гераклитов, О. Вітвіцька, Т. В.
Діанова, І. Каманін, С. А. Клепіков, Л. М. Костюхіна,
Е. Лауцявичус, Н. П. Ліхачев, О. Я. Мацюк, К.
Тромонін, V. А. Mosin; Сh. M. Briquet, E. Heawood, S.
М. Traljić (див. розділ “Література”).

3.5.2. Визначення типу волокон паперу
Наявність даних про склад паперу дозволяє
правильно вибрати необхідні реставраційні матеріали
та реагенти. Визначення складу паперу за волокном дає
можливість підібрати відповідний метод реставрації
документа.
Склад паперу за волокном характеризується
процентним співвідношенням волокон тих матеріалів,
які входять до даного виду паперу, і визначається
дослідженням
забарвленого

під

мікроскопом

розчином

препарату,

хлорцинк-йоду

або

сірчанокислого аніліну.
І спосіб. Для виготовлення препарату скальпелем
з поверхні досліджуваної сторінки знімають декілька
волокон паперу і кладуть їх на предметне скло. За
допомогою голки волокна розділяють у 2-3 краплях
дистильованої

води.

Надлишок

фільтрувальним папером.

води

усувають

Коли папір сильно проклеєний, його волокна
попередньо обробляють 10%-ним розчином гідроксиду
натрію протягом 3 хвилин і обов’язково промивають
дистильованою водою.
Після усунення води на волокна піпеткою
наносять 2-3 краплі розчину хлорцинк-йоду, старанно
перемішують з реактивом і накривають покривним
скельцем. При обережному натисканні голкою на
препарат з-під покривного скельця виступає розчин
хлорцинк-йоду.

Його

фільтрувальним

папером.

усувають

зволоженим

Готовий

препарат

розглядають під мікроскопом.
Розчин

хлорцинк-йоду

отримують

із

двох

розчинів:
1) 20 г безводного хлористого цинку розчиняють у
10 мл дистильованої води;
2) 2,1 г йодистого калію і 0,1 г металічного йоду
розчиняють у 5 мл дистильованої води.
Охолоджений

розчин

йодистого

калію

краплинами додають до хлористого цинку. При цьому
суміш постійно перемішують. До отриманого темно-

бурого розчину кидають невеликий кристалик йоду і
залишають у колбі з притертим корком до зникнення
мутності. Виготовлений реактив необхідно зберігати у
темному місці!
Розчин хлорцинк-йоду забарвлює: ганчір’яні
волокна (льон, конопля, бавовна) у винно-червоний
колір; шерстяні волокна – у яскраво-жовтий або жовтозелений; целюлозні волокна (з деревини хвойних і
листяних дерев, соломи) – у синьо-фіолетовий;
одерев’янілі

волокна

білої

деревної

маси

–

у

солом’яно-жовтий колір, а бурої деревної маси – у
бурувато-жовтий колір.
ІІ спосіб. Склад паперу визначають шляхом
дослідження під мікроскопом волокон, забарвлених розчином
сірчанокислого аніліну. Для цього на поверхню
досліджуваних волокон, розміщених на предметному скельці,
піпеткою наносять краплю розчину сірчанокислого аніліну.
Препарат покривають скельцем, а надлишок реагенту
усувають фільтрувальним папером. Готовий препарат
розташовують під окуляром мікроскопа і спостерігають за
зміною забарвлення. Поява жовтого кольору свідчить, що до
складу паперу входить деревна целюлоза. У цьому випадку

для відбілювання паперу та виведення плям не можна
використовувати хлораміни.

Визначення складу паперу за волокном дає
можливість

уникнути

можливих

помилок

при

реставрації документів. Залежно від складу паперу
використовують певний спосіб відбілювання паперу та
його нейтралізації.
Визначити рослину, з волокон якої виготовлено
папір, можна розглянувши чи сфотографувавши їх зі
збільшенням у 500 разів. При 500-разовому збільшенні
видно, що целюлозні волокна мають трубчасту будову,
тобто порожнисті всередині. Волокно бавовнику у
зрілій стадії приплющене, із загорненими краями,
злегка скручене у спіраль навколо поздовжньої осі.
Волокно льону має більш трубчасту структуру з
поперечними кільцями й колінцями. Волокно коноплі
також трубчасте, але без поперечних потовщень, з
поздовжніми борозенками. Як шерстяні, так і шовкові
волокна складаються з білків. Речовина очищеної
шерсті являє собою білок склеропротеїн, а натуральний
шовк складається з фіброїну. При збільшенні у 500

разів добре видно, що білкові волокна мають цілісну
циліндричну будову, причому шерстяне волокно –
шорстке, покрите черепицеподібними лусочками, а у
шовкового волокна поверхня гладенька.

3.5.2. Встановлення довжини волокна
Визначення довжини волокон паперу дозволяє
правильно вибрати відповідний метод реставрації,
оцінити

можливість

сильних

чи

Дослідження

м’яких
стану

застосування
менш
волокон

швидкодіючих

активних
дозволяє

засобів.
уникнути

можливих помилок у роботі. Наприклад, якщо папір
складається з коротких волокон, то його небезпечно
промивати не лише у теплій, а й у холодній воді, а
отже, краще вибрати делікатний метод вбирання бруду
зволоженим

фільтрувальним

папером,

щільно

притиснутим до поверхні об’єкта.
Для встановлення стану паперу за довжиною волокон
виготовляють препарат, який досліджують під мікроскопом.

Для цього з поверхні досліджуваного аркуша скальпелем
знімають декілька волокон. Їх переносять на предметне скло,
змочують 2-3 краплями дистильованої води і розділяють за
допомогою препарувальної голки. Надлишок води усувають
фільтрувальним папером.
У випадку якщо папір проклеєний, то волокна попередньо
обробляють 1%-ним розчином гідроксиду калію з подальшим
промиванням дистильованою водою.
Після усунення води волокна накривають покривним
скельцем. При легкому натиску голки на покривне скло
виступає вода, яку усувають фільтрувальним папером.
Готовий препарат розглядають під мікроскопом і орієнтовно
визначають довжину волокон досліджуваного паперу.
За співрозмірністю довжини волокон паперу і поля зору
мікроскопа різні види волокон поділяють на: 1) довгі –
волокна займають більш ніж одне поле зору мікроскопа; 2)
середні – волокна займають від 1/2 до 2/3 поля зору; 3)
короткі – довжина волокон не перевищує 1/4 поля зору
мікроскопа.
Папір, що має довгі волокна, зазвичай міцніший і стійкіший
до зовнішніх механічних втручань, а папір з короткими
волокнами потребує більш обережного ставлення.

3.5.4. Перевірка міцності волокон на злам
Для встановлення міцності паперової основи
виконують тест подвійного згинання. Подвійним
згином називається цикл, який полягає у згинанні
досліджуваного фрагмента чи аркуша паперу спочатку
в одну сторону, повернення його до вихідного стану,
опісля згинання його у другу сторону і знову
повернення до вихідного стану. Кількість виконаних
таким чином подвійних згинів, які можна виконати до
моменту розриву проби у вигляді смужки шириною 15
мм, при одночасному розтягненні її
визначеною

силою,

є

важливою

з певною
динамічною

властивістю витривалості паперів.
Для реставраційних об’єктів на папері тест полягає
на шестиразовому ручному згинанні одного з кутів
аркуша документа і спробі його легкого напруження
шляхом натягування. Виконаний таким чином тест
на згинання найбільше відповідає виду впливів, яким
піддається папір у процесі використання книги. Це

добрий критерій для визначення витривалості
паперу. Якщо кутик відірветься або пошкодиться під
час такого тестування – це свідчить про те, що папір
слабкий і матеріальна основа документа вимагає
особливого старанного зміцнення.
Для цього можна також використати клаптик
аркуша

реставрованого

паперу

з

фрагментів

невизначеного місця походження. Його необхідно
згинати подвійно доти, поки він не почне ламатись.
Якщо папір не трісне за десятим перегином, це вказує
на його достатню міцність, тобто це означає, що для
паперу даного реставраційного об’єкта достатнім буде
зміцнення спеціальним розчином.

3.5.5. Вимірювання товщини паперу
Визначення товщини паперу та картону дозволяє
правильно і більш точно підібрати реставраційні
матеріали. Вимірювання здійснюють на спеціальних
приладах – товщиномірах, які бувають різних типів,

наприклад ТНБ-5-А, ТНК -10-А та ін. Товщиномір
працює у двох режимах: ручному та автоматичному.
Принцип дії товщиноміра полягає в тому, що
досліджуваний папір кладуть поміж верхньою і
нижньою вимірювальними площинами. При виконанні
вимірювання у ручному режимі, після натискання
кнопки

“РУЧН”,

вимірювального

підніманням

стержня

та

керують

за

опусканням
допомогою

клавіші “ПУСК”. Перед початком роботи обидві
площини необхідно старанно почистити уайт-спіритом.
Досліджуваний

зразок

після

піднімання

вимірювального стержня кладуть між вимірювальні
поверхні. Стержень опускають до повної його зупинки
і на шкалі відлікового пристрою знімають покази
товщини зразка. Для точних вимірювань виконують
декілька

експериментальних

визначень,

або

досліджуваний зразок складають у декілька шарів і
визначають середнє значення з отриманих результатів.
Порівнюють значення товщини відібраних зразків
реставраційних

паперів

з

товщиною

паперу

реставрованого документа та відбирають той, який
найближче відповідає досліджуваному.

3.5.6. Визначення кислотності паперу
Значення

показника

кислотності

паперу

є

важливим, адже із збільшенням кислотності різко
пришвидшується старіння паперу. Зазвичай уже жовте
забарвлення матеріальної основи видання вказує на
доцільність

перевірки

рН

паперу.

Тестування

необхідно здійснювати за допомогою неруйнівних
методів. Наведемо найбільш уживані з них.
Спосіб

1.

На

досліджуваний

папір

тонким

капіляром наносять по краплях буферні розчини з рН 4,
5, 6, 7, а також

краплю води. Якщо

краплі

всмоктуються швидко, то відразу ж на вологі плями
наносять

по

краплі

0,1%

спиртового

розчину

індикатора, наприклад бромкрезолового зеленого, або
лакмоїду,

хлорфенолового

червоного

чи

бромфенолового червоного, і спостерігають за зміною
забарвлення. Кожен з цих індикаторів у певних межах
рН має відповідне забарвлення. Так, бромкрезоловий
зелений на папері з рН у межах 3,8–5,4 проявляється
жовто-синім кольором, лакмоїд при рН 4,0–6,4 стає
червоно-синім, хлорфеноловий червоний тестує рН
4,8–6,2

жовто-червоним

забарвленням,

а

бромфеноловий червоний рН 5,4–7,0 засвідчує появою
жовто-червоного забарвлення.
Якщо краплі буферних розчинів всмоктуються
повільно, то через 1–2 хвилини розчин усувають
фільтрувальним папером, а потім наносять індикатор.
Бажано, щоб краплі були малими, діаметром 2–4 мм.
Якщо ж пляма більша, оцінку кислотності необхідно
виконувати за забарвленням ореолу, оскільки при
вбиранні розчину кислота дифундує від центру до
країв плями, а на волокнах у центральній частині
осідає барвник індикатора.

Одержаний результат перевіряють і уточнюють
кількома індикаторами. Необхідно здійснити кілька
паралельних тестувань. Правильним буде середнє
значення рН.
Після визначення рН на папері плями від лакмоїду
і бромкрезолового зеленого можна видалити такою
композицією: діоксан (40 мл), оцтова кислота (20 мл),
лимонна кислота (1,5 г), вода (20 мл). Інші індикаторні
барвники добре усуваються 10%-ним розчином аміаку.
Буферні розчини можна замінити просоченими в
них папірцями. Такі папірці зберігаються довше і
зручніші в роботі. Безпосередньо перед визначенням
кислотності досліджуваного паперу готують шкали для
забуферених зразків. Нарізають невеликі (1х1 см)
клаптики паперу з рН від 4 до 7. На досліджуваний
папір і підготовлені зразки наносять по краплі води, а
після

всмоктування

–

по

краплі

індикатора.

Порівнюючи колір плям, визначають рН паперу.
Вказаний спосіб дозволяє нанесення на досліджуваний
папір лише однієї краплі індикатора, яку пізніше
усувають. Перевагою цього способу є і можливість

визначати кислотність паперу в будь-якому місці
аркуша з достатньою точністю 0,5 одиниць рН.
Спосіб 2. Пробу на нейтральність здійснюють за
допомогою спеціального рН-олівця. Для встановлення
кислотності середовища ним треба нанести штрихи на
еталонний лужний папір і на досліджуваний. На
лужному

папері

штрих

набуде

фіолетового

забарвлення, а кислотне середовище покаже жовте
забарвлення штриха.
Визначення
здійснюють

більш

за

точного

показника

допомогою

рН

універсального

індикаторного папірця. Для цього у кутику аркуша
наносять краплю дистильованої води для зволоження
волокон тестованого паперу. Смужку індикаторного
папірця опускають у цю краплю. Індикаторний
універсальний папірець набуває певного забарвлення.
Його порівнюють з еталонною шкалою величин рН і
встановлюють

міру

кислотності

(лужності)

досліджуваного паперу.
Спосіб

3.

Визначення

кислотності

паперу

здійснюють методом титрування. Він оснований на

титруванні водної витяжки з паперу 0,01 Н розчинами
сірчаної кислоти або гідроксиду натрію у присутності
індикатора фенолового червоного. Зазвичай спосіб
підходить для

тестування

партії реставраційного

паперу, який планується використовувати, а не для
тестування раритету.
Спосіб 4. При наявності відповідного рН-метра
можна також виконувати досить точні
вимірювання рН неруйнівним методом. У
даному випадку краплину води розміщують на
поверхні аркуша і через 5 хвилин здійснюють
вимірювання кислотності контактним
електродом. Якщо проклейка паперу є
недостатньою і краплина швидше вбирається
папером, то час утримування краплини на
поверхні аркуша може бути меншим.
Для певності виконують кілька паралельних
визначень.

Якщо

визначено

рН

і

встановлено

несприятливе для збереження середовище, визначають
послідовність здійснення заходів, які усунуть недолік.

Так,

наприклад,

якщо

папір

має

підвищену

кислотність, то для забезпечення його від подальших
руйнувань та збільшення витривалості при зберіганні
необхідно здійснити нейтралізацію.

3.6. Дослідження фарб, чорнила
3.6.1. Ідентифікація чорнила
Походження
документів

та

можна

склад

чорнила

визначати

за

рукописних
допомогою

характерних реакцій. Багато рукописних документів
написані чорнилом, що має приблизно однакове
забарвлення – чорне чи коричневе різних відтінків.
При візуальному обстеженні часом важко встановити
тип чорнила, його походження, що має важливе
значення для планування подальших реставраційних
заходів. Тому перед написанням плану реставраційних
робіт,

необхідно

провести

відповідні

аналітичні

дослідження, які дозволять точно визначити тип
чорнила.
Спосіб 1. На аркуш паперу з рукописним текстом
чи

малюнком,

виконаним

невідомим

чорнилом,

нанести 1 краплину 18%-го розчину соляної кислоти.
Простежити за зміною забарвлення чорнила. Різне
чорнило при такій обробці дає різне забарвлення:
1) залізогалове – знебарвлюється;
2) кампешеве, алізаринове – червоніє;
3) графітове – не змінюється;
4) анілінове – дає рожевий ореол.
Спосіб 2. Щоб встановити вид чорнила, різні
реактиви наносять на штрих букви пензликом (гусячим
пір’ям) і спостерігають за зміною забарвлення. Так, від
3%-го розчину щавлевої кислоти нормальні чорнила
зникають, хромітин стає фіолетовим, нігрозинове
чорнило не змінюється. Від розчину вапна біліють
чорнила з солями заліза, а також рослинні пігменти, а
нігрозинове – буріє.

3.6.2. Проба на водостійкість
Позаяк реставрація документів та книг зазвичай
включає обробки водою та розчинами реактивів, то
виникає

небезпека

розчинення

у

них

фарб

та

атраментів. Тому перед будь-яким реставраційним
втручанням необхідно перевірити їх на стійкість до
води та реактивів, які планується використовувати.
1. Для визначення водостійкості чорнила та фарб
необхідно у найменш помітному місці документа на
штрих букви чи малюнка нанести краплю води і під
мікроскопом або лупою спостерігати появу розводів у
краплині. Зафіксувавши це явище, негайно вилучають
краплю

за

допомогою

призупиняючи
Зауважимо,

процес
що

іноді

фільтрувального
розчинення
давні

фарби

паперу,
пігменту.
повільно

розчиняються, тому при тестуванні не треба поспішати
і вести контроль упродовж часу, який планується
затратити на реставраційні втручання розчинниками.

2.

Невеликим

водою,

провести

чорнилом,

або

ватним

по

тампоном,

напису,

прикласти

змоченим

зробленому

зволожений

даним
кусочок

фільтрувального паперу і визначити, чи нема відбитка
тексту на тампоні або фільтрувальному папері.
Випробування на стійкість текстів до інших
розчинників, якими планується обробляти документи,
проводяться аналогічно.
Якщо при дослідженні реставраційних об’єктів
встановлено, що фарби чи чорнило є нестійкими до
води,

то

вони

потребують

закріплення

перед

виконанням процедур з очищення документів або
використання неводних методів очищення.
3.6.3. Визначення міцності прикріплення
фарбового шару
Перевірку міцності зв’язку фарбового шару чи
чорнила

з

основою

(папером,

пергаментом)

здійснюють органолептично при механічній дії на
текст чи малюнок. Для цього загостреним кінчиком
препарувальної голки обережно зрушують частинки

фарби (чорнила) на сторінках документа і через лупу
спостерігають за їх поведінкою. У випадку міцного
зв’язку фарби (атраменту) з основою дослідник не
побачить відставання чи відшарування їх. Іноді
достатньо оглянути сусідній аркуш, на якому можуть
залишитися сліди пігментів, які перейшли в результаті
тертя. Це свідчить, що при проведенні будь-яких
механічних маніпуляцій необхідно уникати прямого
впливу

на

фарбовий

шар,

адже

можливі

його

руйнування і втрата. У випадку, коли зауважено
неміцний зв’язок, реставратор зобов’язаний здійснити
заходи щодо закріплення фарб або ж створити
охоронний бар’єр перед дією будь-яких реставраційних
компонентів.

3.7. Фізико-оптичні методи дослідження
Фізико-оптичними називають методи дослідження
в

оптичному

діапазоні

випромінювання

–

в

ультрафіолетовій (УФ), видимій та інфрачервоному

(ІЧ) діапазоні спектра. Ці методи є неруйнівними, адже
не вимагають відбору проб з пам’яток для виконання
аналізу.

Вони

дозволяють

отримати

додаткову

об’єктивну інформацію про об’єкт і стан його
збереженості.
Дослідження

в

ультрафіолетовому

діапазоні

випромінювання. Метод побудований на використанні
ефекту свічення (люмінесценції) багатьох органічних
та неорганічних речовин під дією УФ-випромінення.
Уф-діапазон

зручний

для

дослідження,

позаяк

люмінесценція має довжину хвилі видимого діапазону
і

сприймається

безпосередньо

оком.

Згідно

з

візуальними спостереженнями можна зробити деякі
висновки щодо матеріальних складових пам’ятки,
зокрема паперу, клеїв, чорнила, пігментів. Так, у
багатьох випадках під дією УФ-випромінювання папір
і картон мають яскраве свічення білувато-голубоватого
кольору. Пожовклі папери під дією світла втрачають
здатність люмінесціювати у мірі, пропорційній до
пожовтіння. Тому якщо краї пожовклого аркуша були
закриті від дії світла і набули дещо іншого тону, то при

дослідженні не спостерігається різниця свічення. Клеї,
які знаходяться на поверхні аркуша, найчастіше мають
білувато-голубувате свічення. Не видимі візуально
проклейки в УФ-променях проявляються яскравими
білувато-голубуватими

плямами

і

патьоками,

а

поверхневі забруднення виглядають дещо темнішими,
ніж у видимому світлі.
Колір свічення, який виникає під дією УФопромінення,

залежить

від

хімічного

складу

освітлюваної речовини. Таким чином, різні за складом
пігменти одного кольору, які не можна розрізнити у
видимому діапазоні, під дією УФ-випромінювання
дають свічення різних кольорів. Найбільш яскраво це
виділяється у свіченні білил. Так, свинцеві набувають
білого забарвлення, цинкові – жовтувато-зеленуватого
різних відтінків (від яскравого зелено-салатного до
гірчично-фісташкового),

титанові

–

фіолетово-

коричневого. Необхідно відмітити, що ідентифікація
пігментів за кольором є складною і не дає достовірних
результатів, оскільки на художніх творах у більшості
випадків різні пігменти присутні у сумішах. Можна

робити тільки припущення. Деколи за неоднорідністю
свічення

пігментів

можна

виявити

реставраційні

тонування та записи.
Дуже

важливо,

що

в

УФ-променях

добре

виявляються згаслі написи, нанесені залізо-галовим
чорнилом, а також фарбами, які містять сполуки заліза,
солі хрому, свинцю, ртуті тощо.
Дослідження

проводять

у

затемненому

приміщенні. Для збудження видимої люмінесценції
необхідно спрямувати на досліджувану пам’ятку потік
УФ-випромінювання.

Як

джерело

УФ-променів

використовують ртутно-кварцеві та люмінесцентні
лампи. Перед ними встановлюють світлофільтр, який
пропускає УФ-випромінювання і затримує видиме.
Досліджуваний об’єкт опромінюють двома джерелами
з

різних

сторін

для

забезпечення

рівномірної

освітленості без відблисків. Спостерігають видиму
люмінесценцію

і

спостереження.

Для

люмінесценції

з

реєструють
співставлення

існуючими

результати
видимої

зображенням,

не

виключаючи джерел УФ-випромінювання, періодично

включають

підсвічування

(лампу

розжарювання

потужністю 60-100 Вт з рефлектором) і розглядають
одну

і

ту

ж

ділянку

поперемінно

під

дією

ультрафіолету та у видимому світлі. При необхідності
проводять

дослідження

з

використанням

стереоскопічного мікроскопа.
Дослідження

в

інфрачервоному

діапазоні

випромінювання. Для дослідження пам’яток писемності
та

друку

використовують

випромінювання

інфрачервоного (ІЧ) діапазону. Суть дослідження
полягає у зміні оптичних характеристик речовин із
зміною довжини хвилі падаючого випромінювання.
Так, із зростанням поглинання речовина стає більш
темною, із збільшенням пропускання – прозорішою, а
із збільшенням відбиття – яскравою. Наприклад, якщо
розглядати

графічний

твір,

то

в

ІЧ-діапазоні

випромінювання можна отримати інформацію як щодо
загального пожовтіння паперу, так і щодо межі
пожовтіння окремих ділянок. Папери, які гаснуть і

люмінесціюють

в

ультрафіолеті,

в

ІЧ-діапазоні

виглядають однаково.
Різні

види

забруднень

прозорі

для

ІЧ-

випромінювання. Тому, якщо написи, малюнки і
зображення поглинають ІЧ-випромінювання, їх можна
виявити або краще розрізнити навіть під товстим
шаром бруду. Варто пам’ятати, що і фарбові шари
стають прозорими в ІЧ-діапазоні випромінювання.
Стерті та напівстерті написи або малюнки,
нанесені графітним олівцем, стають темними, більш
читабельними. Аналогічно поводяться графічні твори,
виконані вугіллям. Абсолютно чорними виглядають
також найтонші штрихи, нанесені тушшю.
Усі червоні пігменти повністю світліють, тому
червоний і білий, нанесені поряд, виглядають однаково
світлими. Так само світліють майже всі жовті й
оранжеві пігменти.
Сині,

зелені

та

коричневі

пігменти

стають

темними або світлішають – залежно від хімічного
складу.

Ідентифікація пігментів за їх поведінкою в
інфрачервоній області неможлива, оскільки у більшості
випадків пігменти присутні не у чистому вигляді, а у
сумішах. Отже можна робити лише припущення.
Для

проведення

дослідження

в

ІЧ-діапазоні

випромінювання необхідні як джерело, так і приймач.
Джерело спрямовує на досліджуваний об’єкт потік ІЧпроменів.

Це

може

бути

лампа

розжарювання

потужністю 60-100 Вт. Приймач вловлює відбитий
потік і перетворює інфрачервоне зображення у видиме.
Такими

приймачами

перетворювачі,

телевізійні

є

електронно-оптичні
установки,

чутливі

інфрахроматичні фотографічні плівки і пластинки. Усі
названі приймачі чутливі не лише в інфрачервоному
діапазоні, а й у видимому. Тому для виділення
інфрачервоного потоку використовують світлофільтри,
які пропускають інфрачервоне випромінювання і
затримують видиме. Їх можна встановлювати або
перед

джерелом

випромінювання

(при

цьому

дослідження проводиться у затемненому приміщенні),
або перед об’єктивом оптичної системи приймача.

Щоби здійснити дослідження, необхідно з двох
сторін від досліджуваного об’єкта встановити джерела
випромінювання,

щоб

забезпечити

рівномірну

освітленість і уникнути відблисків поверхні. Включити
прилади й уважно розглянути яскраво освітлену
поверхню.

Варто

відмітити

всі

невідповідності

зображення, яке дається приладом (на екрані), з
видимим (сам об’єкт) і порівняти їх. При необхідності
потрібно провести дослідження з використанням
стереоскопічного мікроскопа.
При

відсутності

приладів,

необхідних

для

візуального дослідження у інфрачервоному діапазоні,
але за наявності інфрахроматичної плівки, дослідження
можна

проводити

порівнянням

фотографії

з

результатами дослідження поверхні за допомогою
мікроскопа.
Доцільно

порівняти

результати

дослідження,

здійснені в інфрачервоному діапазоні, з результатами
дослідження

видимої

люмінесценції

ультрафіолетовому опроміненні).

(при

3.8 Визначення виду шкіри
Шкура є зовнішнім покриттям тіла тварини і бере
участь

у

визначених

фізіологічних

процесах.

Її

товщина коливається від 2 мм (в ягняти) до 40 мм (в
слона). Будова шкіри в загальних рисах у всіх ссавців
однакова.
Шкура складається з двох шарів: верхнього –
епідермісу,

нижнього

розташована

підшкірна

–

дерми.

Під

дермою

У

процесі

клітковина.

виготовлення шкіри епідерміс з волосяним покривом
усувається. Однак на поверхні дерми залишаються
нерівності. Дублення закріплює цей специфічний
рельєф поверхні, який разом з порами утворює
характерний рисунок лиця шкіри – мерею.
Підшкірна

клітковина,

що

складається

з

колагенових і еластинових волокон та жирових
відкладень, пронизана кровоносними судинами, також
видаляється у процесі виготовлення шкіри. Таким
чином, шкіра – це дерма, яка в результаті спеціальної

обробки

набуває

нових

якостей,

що

дозволяє

використовувати її для різних цілей.
Дерма утворена пучками волокон сполучної
тканини, які переплітаються. Це колагенові, еластинові
і ретикулінові волокна. Простір між пучками волокон
заповнений
більша

міжволоконною

частина

якої

білковою

вилучається

речовиною,
у

процесі

виготовлення шкіри. На поверхні дерми знаходиться
тонкий шар щільно переплетених волокон, який
називається лицевим шаром.
Корені остевого волосся в шкірі деяких тварин
залягають досить глибоко, в підшкірній клітковині.
Після їх видалення у шкірі утворюються отвори
(“перетяги”). Розташування впадин від волосяних
сумок і їх нахил (відмінний у різних видів шкур) у
найбільшому ступені визначає характер мереї.
Дерма складається із двох шарів – сосочкового
(папілярного)

і

сітчастого

(ретикулярного).

Пропорційне співвідношення шарів за товщиною
впливає

на

характеристики

шкіри

в

цілому.

Сосочковий шар складається з більш тонких пучків і

волокон. У ньому знаходяться волосяні сумки, жирові і
потові залози, які при обробці шкіри видаляються. Він
визначає характер лицевого шару і м’якість шкіри.
Сітчастий шар складається з більш масивних, міцних
волокон, від нього залежить міцність шару. Тому
шкіра, виготовлена зі шкури з більш розвинутим
сітчастим шаром, буде міцнішою і менш тягучою.
Шкіра зі шкури з товстим сосочковим шаром буде
м’якою,

рихлою,

пластичною.

Співвідношення

окремих шарів у дермі варіюється залежно від виду і
віку тварини, а також топографічної ділянки. Міцність
і щільність шкіри великої рогатої худоби і коней
значно вища, ніж у козячої і овечої, що обумовлено
більш товстим сітчастим шаром дерми. Міцність і
щільність готової шкіри залежить від вмісту жиру в
шкурі. Найменше його в шкурах великої рогатої
худоби, більше – в овчині. Це робить овечу шкіру
досить м’якою, але дуже розпушеною і найменш
міцною у порівнянні з іншими.
Шкура кожного виду тварин має свої характерні
особливості. Однак у рамках одного виду існують ще

відмінності за статтю і віком тварин. Шкірки молочних
телят, ягнят і козенят тонкі, мають ніжну волокнисту
структуру з більш тісним, ніж у шкур дорослих тварин,
переплетінням

волокон.

Вони

рівномірніші

за

товщиною, ніж у дорослих тварин. Перехід на
рослинне харчування помітно впливає на характер
шкіри, вона стає товстішою, з грубішою і міцною
волокнистою будовою. Навіть у межах однієї шкури
можна

спостерігати

відрізняються
тягучістю.
прийнято

У

ділянки

різної

якості,

які

товщиною,

щільністю,

міцністю

практиці

шкіряного

виробництва

виокремлювати

декілька

і

топографічних

ділянок шкіри, різниця яких проявляється і в готовій
шкірі: чубок, комірчик, чепрак, поли, пашини лапи,
огузок. Чепрак є найщільнішою ділянкою шкури, а
поли і пашини – тонші й рихліші, ніж інші.
Серед

великого

розмаїття

шкір,

які

використовувались інтролігаторами протягом століть,
можна виділити кілька найпоширеніших видів.
Шкіри великої рогатої худоби. Особливості
будови шкури дорослих тварин: епідерміс дуже

тонкий; більшу частину товщини дерми складає
сітчастий шар, який не містить жирових клітин. Як
наслідок – шкури відрізняються великою міцністю.
Крім того, волокна шкур великої рогатої худоби
товстіші, ніж в інших домашніх тварин. Корені волосся
мають незначний нахил.
Товсті і міцні волові шкіри застосовувались у
Західній Європі впродовж XIV–XV ст. для важких
оправ з різаним орнаментом. Пізніше ця шкіра
практично вийшла з ужитку.
Бича шкіра – дуже міцний сорт шкіри, однак для
оправ застосовувався рідко.
Від XVIII ст. в Англії почали використовувати для
оправ юхту (юфть), яку також виготовляли з коров’ячої
шкіри. Однак це була особлива шкіра. Її виготовляли з
кращих чистих шкір і вистругували дуже тонко. Часто
вона трапляється на англійських оправах.
Теляча шкіра. Кращі сорти телячої шкіри – це
виросток (шкіра теляти до одного року) і опойок
(шкіра дворічного теляти). Характерною особливістю
їх структури є більш товстий, сосочковий шар, що

складає 1/3 товщини дерми, тоді як у шкірах дорослих
тварин – 1/5. Тому ця шкіра більш м’яка і тягуча, ніж
коров’яча. Крім того, лице видубленого опойка має
гарнішу мерею, ніж шкіри з дорослих тварин. Таким
чином, опойок – шкіра достатньо міцна й водночас
тонка і м’яка, що визначило її як улюблений матеріал
інтролігаторів.
Теляча шкіра безфактурна, має гладку поверхню,
яку додатково полірували, достатньо міцна. Оскільки
вона досить тонка (1,3–2,5 мм) і ніжна, то її часто не
фарбували, і вона мала природній світло-коричневий
колір. Пофарбована в темно-коричневий колір, шкіра
дедалі більше застосовувалася для оправ у XV–XVI ст.
Велюр

–

шкіра

хромового

дублення,

виготовляється зі щільних дрібних шкір великої
рогатої худоби або свиней. При шліфуванні набуває
чітко

вираженої

ворсистості.

Для

оправ

використовувалась рідко.
Замша – сорт шкіри, яку виготовляли зі шкур
оленя, овчини або опойку. Відзначається м’якістю,

оксамитовістю і водонепроникністю. На оправах
трапляється рідко.
Свиняча шкіра. Будова свинячої шкіри помітно
відрізняється

від

шкір

інших

тварин.

У

дермі

практично немає розділу на сосочковий і сітчастий
шари. Сальні й потові залози, а також прошарки
сполучної тканини розподілені по всій товщині дерми.
Це надає свинячій шкірі пухкість, позаяк при дубленні
ці складові видаляються. Щетина під нахилом наскрізь
пронизує товщину шкури, тому у готовій шкірі
з’являються наскрізні отвори. Лицевий шар дерми
грубий, але дуже міцний. Мерея свинячої шкіри має
легкий для упізнання характерний малюнок. Зазвичай
свиняча шкіра мала темно-сірий колір з поволокою;
білого кольору вона набувала в процесі дублення
галунами.
Упродовж XV–XVII ст. товста і міцна свиняча
шкіра

галунового

дублення

особливо

часто

використовувалася для оправ з блінтовим тисненням.
Козяча шкіра. Шкіра кози за рядом ознак займає
середнє місце між опойком і овчиною. Вона більш

міцна,

ніж

овчина,

але

поступається

за

цією

характеристикою опойку. В шкірі кози значно менше
залоз і жирових клітин, ніж у шкірі вівці, тому вона дає
щільніший матеріал. Волосся на шкірі кози товстіше,
ніж на опойковій чи овечій, воно глибоко проникає у
тканину і має дуже великий нахил до поверхні шкіри.
Упродовж століть інтролігатори вважали козячу
шкіру

найбільш

вишуканим

матеріалом

для

виготовлення оправ. Тонку з красивою мереєю козячу
шкіру в минулому називали по різному – марокен,
сап’ян. До 1749 р., коли була заснована перша
європейська фабрика з виробництва марокену в
Ельзасі, в Європі використовували марокен східного
походження. Сап’ян за допомогою різноманітних
натуральних

барвників

зафарбовували

в

яскраві

кольори, тому сап’янові оправи завжди виглядали дуже
ошатно.
Овечі шкури. Товщина сосочкового шару зазвичай
більша товщини сітчастого шару; він відрізняється
значною

рихлістю

унаслідок

великої

кількості

волосяних сумок, сальних і потових залоз і м’язів.

Колагенові пучки сітчастого шару тонкі і менш щільні,
ніж в шкурах інших тварин. Велика кількість жиру
розпушує і послаблює дерму. Всі вказані особливості
пояснюють властивості овчини – низьку міцність,
рихлість і сильну тягучість. Мерея характеризується
рівномірним

розподілом

дрібних

пор

і

рівною

поверхнею лиця.
Уже в період раннього Середньовіччя овеча шкіра,
зафарбована в світло-червоний або рожевий колір,
доволі

часто

використовувалась

для

простих,

недекорованих оправ. Однак через низьку міцність
вона вважалася найгіршим покрівельним матеріалом
для оправ.
Шагрень – шкіра із спини тварин – м’яка
вичинена шкіра виготовлена із спинних частин шкур
кіз, овець, ослів, коней тощо. Цей вид шкіри
використовувся украй рідко.
Хоз – назва козячої або ослячої шкіри. Для оправ
використовувалась рідко. На початку XVIII ст. з хозу
виготовляли підносні та власницькі оправи для книг.

Таким чином, будь-яка шкіра має специфічні
особливості щодо фізико-механічних властивостей і
зовнішнього вигляду, обумовлені як її зовнішнім
виглядом,

так

і

будовою.

Вони

досить

легко

визначаються органолептично (шляхом оглядання і
ощупування). При зміні поверхні шкіри шляхом
тиснення штучного лиця з’являються деякі труднощі
для ідентифікації шкіри, і потрібно здійснювати
грунтовні

дослідження,

включаючи

лабораторні

аналізи. Складнощі виникають також у випадку
використання екзотичних видів шкір.

3.9. Визначення виду деревини
Щоб фахово відреставрувати дерев’яні кришки
оправи книги, реставратору необхідно правильно
вибрати деревину відповідної породи. Відомо, що
кожна з них має свої характерні особливості, тому
необхідно вміти розпізнавати їх. Деревина стовбура
складається із двох частин: заболоні та ядра. У деяких

порід уся маса деревини забарвлена в один світлий
колір (береза, вільха, граб); в інших центральна
частина має більш темне забарвлення (дуб, сосна,
модрина). Темнішу частину деревини, що міститься
ближче до серцевини, називають ядром, а світлішу
(периферичну) – заболонню. Породи, які мають ядро,
називаються ядровими, інші породи, у яких центральна
і

периферична

частини

стовбура

однакові,

–

заболонними, або без’ядровими. Ядро мають: сосна,
модрина, кедр, дуб, ясень, тополя, в’яз. До без’ядрових
порід належать береза, клен і граб. У деяких
без’ядрових

порід

центральна

частина

стовбура

темніша, внаслідок чого створюється враження, що
вони мають ядро. Таке несправжнє ядро буває в берези,
бука, клена, осики, вільхи. Ядро утворюється за
рахунок

відмирання

живих

клітин

деревини,

закупорювання водопровідних шляхів, відкладання
дубильних

речовин,

смоли.

В

результаті

цього

змінюється колір деревини. Деревина ядра найбільш
щільна, тверда, міцна, а також стійка проти загнивання.
Заболонь – молодша порівняно з ядровою деревиною.

Ширина заболоні залежить від породи та умов
проростання дерев. В одних порід ядро утворюється на
третій рік (тис, біла акація), в інших — на 30–35-й рік
(сосна). Тому заболонь у тиса вузька, а у сосни широка.
Деревина заболоні менш щільна, ніж ядра. Перехід від
заболоні до ядра може бути різким (модрина, тис) або
плавним (горіх грецький, кедр).
Деревина

кожної

породи

має

характерні

особливості, за якими вона відрізняється від іншої. В
основу визначення породи деревини закладені такі
ознаки: наявність ядра, смоляних ходів, ступінь
видимості річних шарів, розміри і вид серцевинних
променів,

відмінність

між

пізньою

і

ранньою

деревиною. До додаткових ознак відносять колір, масу,
твердість і текстуру деревини.
Розглянемо

основні

породи

дерев

та

їх

характеристики.
Сосна. Ядро буває різних відтінків – від рожевого
до бурувато-червоного. Заболонь – жовтувато-білого.
Річні шари чітко помітні на всіх розрізах. Ранній шар
завжди світліший, пізніший – темніший. Серцевинні

промені важко помітити неозброєним оком на всіх
розрізах. Смоляні ходи зосереджені в основному у
пізній зоні річного шару і добре проглядаються на
повздовжніх розрізах у вигляді темних рисок різної
довжини. Деревина середньої щільності, твердості і
міцності,

середньовсихаюча;

обробляється

легко,

склеюється задовільно, зафарбовується і оздоблюється
погано.
Ялина. Колір жовтуватий або рожево-білий;
деревина легка, м’яка, маловсихаюча, легко загниває;
обробляється

легко,

добре

склеюється,

погано

зафарбовується і оздоблюється.
Модрина. Ядро має червонувато-бурий колір і
вузьку білу заболонь. Рання деревина модрини світлобура і різко відрізняється від пізньої. Серцевинні
промені непомітні. Деревина досить стійка проти
загнивання

через

смолистість,

міцна,

важко

обробляється, а при висиханні сильно тріскається.
Дуб. Колір заболоні жовтувато-білий, ядра – від
світло- до темно-бурого; текстура виразна завдяки
великим судинам і серцевинним променям; деревина

щільна, міцна, середньовсихаюча; при сушінні мало
жолобиться і розтріскується; з часом деревина стає
більш темною, більш м’якою і крихкою; обробляється
добре,

склеюється

фарбуванню

задовільно;

протравами

й

добре

обробці

піддається
мастиками.

Деревина дуба дуже міцна і тверда, важка, гнучка, має
гарний колір і текстуру, легко розколюється в
радіальній площині. Стійка проти гниття.
Ясен. Ядрова порода. з широкою заболонню
білого кольору, з жовтуватим і рожевим відтінками.
Заболонь слабо відрізняється від самого ядра, яке має
світло-буре

забарвлення,

часом

із

зеленуватим

відтінком. На всіх розрізах добре видно річні шари,
чого не можна сказати про серцевинні промені.
Деревина ясена красивої текстури, міцна, важка,
тверда, пружна, гнучка. При висиханні не тріскається і
погано клеїться. За текстурою і фізико-механічними
властивостями близька до дуба, але через відсутність
дубильних речовин легко гниє, обробляється важко,
колеться, мало жолобиться і розтріскується, добре
полірується.

Горіх грецький. Колір сірий з різними відтінками,
текстура яскрава, виразна з різноманітним малюнком;
деревина середньовсихаюча, формостійка, з високими
фізико-механічними

властивостями;

обробляється,

склеюється й оздоблюється добре.
Бук. Колір білий з жовтуватим або червонуватим
відтінком,

несправжнє

ядро

–

червонувато-буре.

Деревина за щільністю, міцністю і твердістю близька
до дуба, але піддається загниванню, жолобленню і
розтріскуванню при сушці. Стара деревина нерідко
уражена червоточиною. Бук має заболонну породу,
міцну

світлу

деревину

з

жовтувато-червоним

відтінком. У старих дерев часто буває ядро бурочервоного

кольору.

серцевинні

промені

широкі,

темнішого кольору, їх видно на всіх зрізах, де вони
утворюють характерну для нього крапчасту або
плямисту текстуру. Деревина пластична, гнучка, добре
піддається обробці.
Клен. Без’ядрова порода. Колір деревини білий
або

ледь

червонувато-жовтий.

Деревина

з

шовковистим блиском, однорідної будови, щільна,

важка,

міцна,

тверда,

середньовсихаюча,

мало

піддається жолобленню, проте легко загниває і
вражається червоточиною. Річні шари помітні на всіх
розрізах.

Серцевинні

промені

досить

вузькі,

на

радіальному розрізі вони помітні у вигляді вузеньких
червонуватих рисочок, які надають деревині своєрідної
шовковистої

рябуватості.

Добре

обробляється,

склеюється.
Груша. Колір рожево-бурий. Деревина однорідна,
щільна, міцна, тверда, важка, сильно всихає, але не
жолобиться і не тріскає. Добре сушиться, майже не
розтріскується і не жолобиться, але сильно всихається,
добре обробляється, склеюється.
Береза. Деревина липи без’ядрова, легка, м'яка.
Колір білий з червонуватим або жовтуватим відтінком.
На тангентальному і радіальному розрізах річні шари
майже невидимі. На торці вони ледве помітні, але за
умови, коли його добре відшліфувати. Численні судини
у вигляді світлих крапок добре видно за допомогою
лупи на поперечному розрізі. Серцевинні промені
настільки вузькі, що їх важко побачити навіть через

лупу У деревині берези трапляються серцевинні
повторення у вигляді червонувато-бурих рисочок.
Деревина однорідна за будовою, міцна, середньої
міцності та твердості. Вона в міру важка – важча від
липи, вільхи, але легша від дуба і клена. Сильно
всихається; піддається розтріскуванню і жолобленню;
легко загниває й уражається червоточиною. Добре
обробляється, легко піддається обробці різьбленням,
точінням, склеюється.
Липа. Без’ядрова порода з білою деревиною
рожевуватого

або

червонуватого

відтінку.

На

поперечному та радіальному розрізах річні шари мало
помітні. Серцевинні промені вузькі й у великій
кількості

рівномірно

розміщені

по

всій

площі

поперечного розрізу. Будова однорідна, деревина
легка, м’яка, сильновсихаюча, але не жолобиться, не
розтріскується:

легко

загниває

і

уражається

червоточиною. Добре ріжеться і склеюється.
Тополя. Колір заболоні білий, ядра – світло-бурий
або

жовтувато-бурий;

деревина

м’яка,

легка,

малостійка проти гниття, з невисокими фізико-

механічними

властивостями;

маловсихаюча,

формостійка. З багатьох різновидів тополі найбільш
цінною

є

деревина

тополі

сріблястої.

Добре

обробляється і склеюється.
Осика. Колір білий, деколи з легким зеленуватим
відтінком; деревина однорідна, прямошарова, м'яка,
легка, міцна, добре колеться; незначно жолобиться і
розтріскується, швидко набрякає і висихає. Недоліком
деревини є те, що вона досить часто піддається гниттю.
Деревина осики – прекрасна сировина для целюлознопаперової
матеріалів

промисловості
для

й

одержання

один

з

найкращих

штучного

шовку.

Встановлено, що осикові дошки не потребують
фарбування, чим довше вони служать у сухому місці,
тим стають міцнішими. За своїми властивостями осика
не лише не поступається перед хвойними породами, а у
ряді

випадків

навіть

перевершує

їх.

Добре

обробляється і склеюється.
Вільха. Заболонь за кольором не відрізняється від
стиглої
кольору,

деревини. Свіжозрубана деревина білого
на

повітрі

набуває

червонуватого

забарвлення,

від

вологи

стає

жовто-червоною.

Деревина легка, м’яка, середньовсихаюча, схильна до
короблення

при

шкідниками.

сушці,

Добре

легко

пошкоджується

ріжеться,

склеюється,

зафарбовується.
Граб. Без’ядрова порода. Деревина має сіро-білий
колір,

блискуча,

тверда,

міцна,

пружна,

добре

обробляється, стійка проти тертя, але при висиханні
сильно тріскається і жолобиться.
Будову деревини традиційно вивчають на трьох
розрізах: поперечному, або торцевому, радіальному і
тангентальному. На поперечному розрізі стовбура
видно

концентричні

шари,

розміщені

навколо

серцевини. Це – річні шари. На радіальному розрізі
шари

мають

вигляд

поздовжніх

смуг,

на

тангентальному – хвилястих ліній. За їх кількістю на
торцевому розрізі можна визначити

вік

дерева.

Ширина річних шарів залежить від віку дерева, його
породи, умов росту. В одних порід річні шари широкі
(тополя, верба), в інших — вузькі (тис). В однієї і тієї ж
породи ширина річних шарів може бути різною.

Кожний річний шар складається з внутрішньої і
зовнішньої

частин.

Внутрішня

частина

(рання

деревина) світліша і м'якша; зовнішня (пізня деревина)
– темніша і твердіша. Відмінність ранньої і пізньої
деревини чітко виражена у хвойних і деяких листяних
порід. Волога, повітря і поживні речовини в тілі дерева
рухаються від середини стовбура до його зовнішніх
шарів по дрібних радіальних каналах, які називають
серцевинними

променями.

Кількість

серцевинних

променів залежить від породи дерева: у листяних порід
серцевинних променів приблизно в 2–3 рази більше,
ніж у хвойних. Вода з розчиненими в ній речовинами у
дерев листяних порід

надходить по

капілярних

судинах. Ці судини можна бачити на торцевому зрізі
дуба, ясена, горіха та ін. у вигляді дрібних отворів. У
деревах

хвойних

порід

таких

судин

немає.

Характерною особливістю будови деревини хвойних
порід є наявність смоляних ходів. Смоляні ходи –
дрібні

канали,

утворені

всередині

деревини

смолоутворюючими клітинами. Розрізняють смоляні
ходи вертикальні і горизонтальні. Кількість і розмір їх

залежать від породи деревини. У деревини сосни
смоляні ходи крупні та численні, модрини – дрібні та
незначні. Смоляні ходи займають невеликий об'єм
деревини стовбура (0,2—0,7 %).
Деревину

розглядають,

користуючись

лупою.

Фіксують наявність ядра, смоляних ходів, ступінь
видимості річних шарів, розміри і вид серцевинних
променів,

відмінність

між

пізньою

і

ранньою

деревиною. Тоді визначають, до якої групи порід
деревини (хвойних чи листяних) належить деревина.

3.10. Визначення виду металів

У ХVІ cт., а особливо у ХVІІ та ХVІІІ ст. книги в
Україні часто прикрашали металевими, здебільшого
срібними

наріжниками,

зображеннями

зірочок,

фігурками
сонця,

святих,

півмісяця

та

середниками із зображенням Розп’яття з пристоячими
або Богородиці з дитиною. На нижній дошці кріпилися

пуклі. Щоб книга сама не розкривалася, обидві дошки
оправи фіксувалися застібками.
Вивчення золотарських оправ є цікавим напрямом
дореставраційних досліджень. Більшість металевих оздоб не
мають ні клейма, ні написів, які могли б вказувати на
авторство чи походження. Практика поновлювати оправи,
заміняти одні частини іншими часто без збереження їх
стильової єдності ускладнює їх датування. Відомі випадки,
коли металева оправа переживала книжку і переносилась на
іншу, яка була значно молодшою. Рідко металева оправа
покриває всю дошку, частіше роблять середник з чотирма
наріжниками. На оправах трапляються і досить шаблонні
варіації орнаментики. Часто більше зацікавлення викликають
окремі оздоблювальні елементи фурнітури – застібки,
шпеньки, пробої, гнізда, вертлюги, жуки, пуклі, середники та
наріжники а також корінці, які виливались за старими
формами.

У ХVІІІ ст. було виготовлено велику кількість
золотарських оправ зі срібла, золочених або й більш
простих мідних і навіть олов’яних. Срібні оклади
богослужбових книг піддавалися потокам теплого
повітря від свічок, лампад, у результаті чого на металі
осідали

продукти

неповного

згоряння

воску

і

лампадної олії, жирові і воскові забруднення, а нерідко
і плівки масляних лаків.
Реставратор книги, який стикається з металевою
фурнітурою повинен вміти встановити з якого металу
виготовлені оздоби, щоб вибрати відповідні реактиви
для очищення металу. Також необхідними є знання
методів

нанесення

патини,

паяння

розламаних

фрагментів. При цьому слід пам’ятати, що будь-які
заходи не повинні пошкодити автентичність книги.
Срібло – хімічний елемент, символ Ag, атомна
вага 107,88, благородний метал білого кольору, який
має унікальні технологічні властивості, що дозволяли з
найдавніших

часів

виготовляти

високохудожні

предмети, які асоціювалися з багатством. У чистому
вигляді срібло покривається безколірною пасивною
плівкою. Сполуки сірки утворюють на поверхні металу
сульфати і сульфіди срібла від світло-жовтого до
темно-коричневого

кольору.

Газоподібний

хлор

викликає утворення на поверхні білого хлориду срібла.
У різних культурах естетика срібла була різною:
з давнини його поєднували із золотом і позолотою,

позаяк

цінувався

білий

колір

металу,

який

контрастував із золотом. Різні стилі і смаки визначали
свою естетику срібла: наприклад, французькому сріблу
було властиве поєднання гладкої білої поверхні і
«медової»

фактури.

Англійське

ж

срібло

було

полірованим, блискучим. Давньоруське срібло не знало
жорсткого

полірування,

приглушеним.

Штучне

колір

у

патинування

нього

був

з’являється

пізніше, а почорніння підкреслювало рельєф. Усі ці
особливості повинні враховуватися при очищенні.
Воднораз срібло має унікальну здатність дуже швидко
змінювати

свій

колір,

ставати

тьмяним,

сірим,

коричневим, чорним, деколи з кольорами мінливості,
або

покриватися

плямами.

Така

зміна

кольору

пов’язана із утворенням поверхневої плівки, яка
складається з важкорозчинних сполук, в основному
сульфіду срібла, через присутність у повітрі домішок
агресивних газів. Помітна зміна кольору поверхні
настає

при

товщині

плівки

400

ангстрем,

із

потовщенням плівки її колір змінюється від жовтого до
темно-коричневого,

майже

чорного,

срібло

стає

подібним до воронованої сталі. Колір плівки змінює
авторський вигляд срібла, тому срібні предмети
намагалися
чорніло

регулярно

досить

чистити.

швидко.

Очищене

Здебільшого

срібло
раніше

використовували лише механічні способи очищення.
Здатність срібла швидко темніти підтверджує те, що
його потемніння не можна вважати ознакою старовини.
Зберігачі фондів деколи оспорюють необхідність
очищення срібних оздоб оправи, боячись втратити,
унікальний

колір

потемнілого

срібла,

та

ще

з

кольорами мінливості, який вважається дуже гарним.
Завдання

ж

реставратора

показати

особливості

об’єктів, виявити їх стиль і естетику.
Золото – хімічний символ Au, атомна маса 197.
Чисте золото – м’який метал жовтого кольору. Має
високу

відбивну

здатність,

високу

пластичність,

проводить тепло і електричний струм. Червонуватий
відтінок деяким виробам із золота додають домішки
інших металів, зокрема міді. У тонких плівках золото
просвічує

зеленим.

Золото

належить

до

групи

благородних металів, має високу хімічну стійкість.

Сплави золота з міддю і сріблом також дуже стійкі до
дії атмосферних впливів.
Мідь – хімічний символ Cu, хімічний елемент,
який у чистому виді становить хімічну речовину мідь.
Атомна маса міді 63,54. Це пластичний ковкий метал
червонувато-золотистого

кольору

(рожевий

за

відсутності оксидної плівки), добрий провідник тепла й
електрики.

Процес корозії міді та її сплавів в атмосферних
умовах

дуже

тривалий

і

може

продовжуватися

десятиліттями. Переважно утворені на поверхні мідних
сплавів шари мають захисний характер і протидіють
подальшому

руйнуванню

металу.

Така

корозія

називається «благородною патиною». Колір патини
може мати різні відтінки – від коричневого до синьозеленого і залежить від його складу. Наприклад окис
міді CuO – чорного кольору; закис міді Cu2O –
червоно-коричневого. Зелені, голубі та сині відтінки
патині надають різні мідні мінерали – малахіт, азурит,
бромантит та багато інших. Практично компоненти

патини нерозчинні у воді, гігроскопічні і нейтральні
стосовно до металу.
Олово – хімічний символ Sn, атомна маса 118,7.
Олово – м’який метал, стійкий до хімічних реагентів,
має сріблясто-білий колір; пластичне, проводить тепло
та струм. Олово цінувалося досить високо за його
корозійну стійкість і добрі ливарні якості. Олово стійке
на повітрі й у воді, бо вкривається тонкою окисною
плівкою

двоокису

олова.

Невисока

температура

плавлення дозволяла виконувати ажурні виливання
декоративних елементів на дерев’яні форми. Олов’яні
вироби

завдяки

піддатливості

матеріалу

щедро

прикрашали гравіруванням.

3.10.1.Способи дослідження металевих оздоб оправ
Провівши візуальні дослідження неозброєним
оком при скерованому освітленні, встановлюють:
типологічну

приналежність

фурнітури,

основні

стилістичні особливості, поверхневі забруднення та

нашарування, матеріал, ступінь збереженості, механізм
руйнування, склад забруднень, осередки активної
корозії, товщину і склад корозійного шару, колір
металу, технологію виготовлення, сліди ремонту,
потертості, тріщини, розриви, написи, вид покриття
тощо.

Більш

ретельно

та

детально

продовжити

дослідження дозволяє метод світлової мікроскопії. За
допомогою мікроскопа або лупи при направленому
освітленні вивчають фрагменти предмета. Цей метод
також

використовується

мікрофотографування.

для

Природу

проведення
поверхневих

забруднень, склад продуктів корозії, якісний та
кількісний склад сплавів дозволяють визначити хімічні
методи. Маючи відповідні реактиви та нескладне
обладнання, реставратор може сам виконувати прості
аналізи.
Визначення наявності міді у сплаві. На очищену
поверхню досліджуваного металу наносять краплю
розчину азотної кислоти з водою у співвідношенні 1:1.
Після

початку

реакції

і

газовиділення

краплю

обережно промокають фільтрувальним папером. Потім

на папір додають краплю розчину аміаку, й у випадку,
коли

сплав

містить

мідь,

пляма

на

папері

забарвлюється у темно-блакитний колір.
Визначення бронзи і латуні (бронза – сплав міді з
оловом; латунь – сплав міді з цинком). Щоб відрізнити
бронзу від латуні, необхідно покласти 0,05 г сплаву у
пробірку і додати 10 мл водного розчину азотної
кислоти, розведеної у співвідношенні 1:1, і накрити
годинниковим склом. Після розчинення основної
кількості металу рідину необхідно витримати на
водяній

бані

при

95°С

протягом

30

хвилин.

Олов’яниста бронза дасть на дні білий осад. Якщо ж
сплав містить цинк, розчин залишиться прозорим.
Якщо ж сплав містить одночасно олово і цинк, то
цинк можна визначити електрохімічним методом. До
предмета

приєднують

позитивний

полюс

сухої

батарейки. Смужку фільтрувального паперу, змоченого
сірчаною кислотою, кладуть на поверхню предмета.
Поверх паперу накладають на кілька секунд смужку
міді, з’єднану з негативним полюсом. Тоді папір
знімають, кладуть на скло і капають на нього аміачним

розчином тіоціанату ртуті. Якщо пляма отримала
забарвлення бузково-чорного кольору, то це вказує на
присутність у сплаві цинку.
Визначення олова у сплаві. Приготувати розчин із
рівних об’ємів насиченого розчину сірчистого газу і
розчину

сірчаної

досліджуваного

кислоти

металу

(1:1).

наносять

На

поверхню

краплю

цього

розчину. При наявності олова у сплаві через декілька
хвилин утвориться жовто-коричнева пляма, оточена
чорним кільцем.
Визначення золотих сплавів. Для того, щоб
відрізнити сплави міді від сплавів золота, деколи дуже
подібних за кольором, необхідно провести хімічну
пробу на мідь. Якщо розведена азотна кислота (1:1) не
реагує зі сплавом, значить вміст золота у ньому більше
25%.
Визначення наявності позолоти. У суміші
азотної та соляної кислоти 1:3 (царська горілка)
розчиняють

стружку

металу.

Краплю

розчину

змішують із краплею 5%-ї соляної кислоти, додають
краплю водного розчину індикатора родамін В і

розмішують суміш у мікропробірці. Тоді додають 8
крапель бензолу і суміш струшують. Якщо бензол
зафарбується у червоний колір, то це вказує на
присутність золота, що підтверджується оранжевою
флуоресценцією під кварцевою лампою. Наявність
золота у розчині можна визначити дією краплі цього
розчину

на

фільтрувальний

папір,

просочений

розчином двохлористого олова. У цьому випадку
утвориться забарвлена пляма відновленого золота.
Визначення срібного сплаву. Розрізнити срібний
сплав і навіть здійснити кількісний аналіз можна з
допомогою

«червоної

біхромату калію;

3

пробірної

кислоти»:

мл концентрованої

3

г

сірчаної

кислоти; 32 мл дистильованої води.
На очищену поверхню наносять краплю кислоти,
при цьому срібло переходить у сульфат, а тоді – у
криваво-червоний

біхромат

срібла.

За

ступенем

забарвлення можна з більшою точністю визначати
вміст срібла у сплаві від 1000-ї до 600-ї проби.
Вміст срібла у сплаві нижче 250-ї проби пробірною
кислотою визначити неможливо, сплав поводить себе

як неблагородний. Присутність срібла у сплаві у цьому
випадку можна встановити, діючи на одне й те ж місце
азотною, а потім – соляною кислотою. У цьому
випадку утворюється хлорид срібла, який викликає
помутніння краплі. Молочне помутніння зникає, якщо
на це місце подіяти аміаком.
Визначення

заліза.

Найпростішим

методом

визначення заліза є дія на нього магнітом. За
допомогою магніту визначається наявність заліза та
його сплавів. Цим же методом можна встановити
присутність заліза у кольорових сплавах. Якщо сплав
кольорового металу має у своєму складі залізо, то він
може проявляти магнітні властивості. При нагріванні
заліза у соляній кислоті розчин забарвлюється у
жовтий колір.
Плануючи очищення металевої фурнітури оправ,
необхідно передовсім вияснити, з якого металу вони
виготовлені, якими солями покриті. До відновлення
металевих оздоб належить ставитися з великою
обережністю і правильно вибрати реактиви, необхідні
для очищення від корозії. Позаяк реактив, вдало

використаний для одних деталей, може виявитися
непридатним

для

інших,

пошкодження.

Бажано

«благородної

патини»

що

призведе

домагатися
—

і

до

їх

збереження

своєрідного

атестату

древності.

3.11. Деякі аспекти дослідження перед виведенням
плям
З метою підбору оптимальних способів виведення
плям необхідно виконати лабораторні дослідження і
встановити їх можливе походження. Вибір способу
очищення проводять стосовно до кожного конкретного
випадку, враховуючи:
— склад і фізичні властивості матеріальної основи
документа

(волокнисті

матеріали,

проклеюючі

речовини, наповнювач, барвники, вагу квадратного
метра паперу, товщину, щільність, міцність);
— технологічні показники (спосіб виготовлення
паперу (машинний, ручний), рівномірність товщини по

листу, наявність водяного знака, гладкість паперу,
блиск);
— склад атраментів (фарби тексту та ілюстрацій,
чорнило, штемпельна фарба, олівець тощо);
— природу забруднень: клеї, жирові плями, віск,
стеарин,

смоли,

липкі

стрічки,

забруднення

біологічного характеру (пігментні плями плісняви,
сліди комах), іржа, затікання від води, сліди харчових
продуктів;
— стан паперу: міцний, у хорошому стані, з
ганчір’яних волокон чи з деревної маси, з втраченими
частинами, пошкоджений комахами, мікроскопічними
грибами,

сильно

чи

слабо

проклеєний,

старий,

пожовтілий, ламкий, тонкий, крихкий, пухкий, при
намоканні у воді втрачає міцність.
3.10.1. Розпізнавання плямоутворюючих речовин
Для реставратора паперу можливість і міра
усунення плям, а також необхідність цього заходу є
досить

непростим

питанням.

Зрозуміло,

що

плямоутворюючі речовини

шкідливі

для

паперу:

погіршують зовнішній вигляд документа, утруднюють
можливість його прочитання, стають середовищем для
розвитку

мікроорганізмів,

руйнують

целюлозні

волокна та їх зв’язки з барвниками, чорнилом,
фарбами. Проте вони також є свідченням активного
використання книги, її історичного минулого. Окрім
того, деякі реактиви, які використовуються для
виведення плям, певною мірою можуть пошкоджувати
волокна. Тому при вирішенні потреби в очищенні
документа

від

забруднень

необхідно

приймати

виважені рішення.
Для ефективного усунення плями необхідно
знати властивості матеріалів, розчинників, а також
речовин, що входять до її складу. Деякі плями можна
визначити

за

забарвленням,

зовнішнім
жорсткістю,

виглядом,
запахом

чи

формою,
блиском.

Розпізнавання плям значно ускладнюється, якщо вони
зазнали окислення на повітрі, нагрівання, обробки
водою та розчинниками.

Чорнило. Найхарактернішою його ознакою є
інтенсивний колір і наскрізне фарбування паперу.
Якщо до плями прикласти вату, змочену спиртом,
частина барвника може перейти на неї.
Ягоди, сік. Плями від ягід і соків також
забарвлені, але відрізняються від чорнильних менш
інтенсивним забарвленням і мають різко окреслені
контури.
Парафін, віск. Потрапляють на папір у рідкому
стані, тому утворюють характерні плями: темніші за
папір, тверді й цупкі на дотик; при зніманні скальпелем
набувають білявого відтінку.
Олійні

фарби.

На

зворотному

боці

паперу

утворюють жирні плями. Вони цупкі на дотик. Для
кращого розпізнавання ділянку з плямою необхідно
змочити органічним розчинником, від чого фарба
повинна пом’якшуватися і переходити на ватний
тампон.
Луг, силікатний клей. Лужні плями надають
фарбам та паперу різної тональності, оскільки луг діє
на барвники. Щоб розпізнати таку пляму, на поверхню

наносять 1% спиртовий розчин фенолфталеїну, який
забарвлюється під дією лугу в малиновий колір.
Фенолфталеїн

легко

знебарвлюється

будь-якою

кислотою.
Танін. Плями від фруктових і ягідних соків, чаю,
кави, до складу яких входить танін, визначають за
допомогою 1%-й розчину хлорного заліза. При
нанесенні на поверхню плями краплі цього розчину
виникає синє, або синьо-чорне забарвлення, яке
усувається слабким розчином соляної кислоти.
Кров. Плями крові, якщо вони мають характерний
зовнішній вигляд, можна визначити за допомогою 3%го розчину перекису водню. Для цього на пляму
наносять 2-3 краплі розчину і спостерігають утворення
піни.
Жири. Жирові плями проникають і на зворотний
бік паперу. Як правило, вони не мають чітких контурів.
Свіжі плями темніші за папір у відображеному світлі та
ясніші – у наскрізному. При старінні жирових плям на
них осідають частинки пилу, від чого плями набувають
матового відтінку і стають яснішими за папір. Залежно

від типу жиру і зовнішніх чинників (світло, тепло)
колір

плям

змінюється

від

ясно-жовтого

до

коричневого. Інтенсивність кольору залежить також
від ступеня окислення жиру.
Іржа. Плями від іржі в основному яскраво-рудого
кольору, помітні і на зворотній стороні аркуша. Вони
непрозорі, як правило, можуть містити наліт залишків
сполук металу. Для розпізнавання виду плями на
тканинному

покритті

розведеним

розчином

оправи

пляму

соляної

змочують

кислоти,

потім

прикладають до поверхні плями фільтрувальний папір,
змочений

розчином

роданистого

натрію.

Поява

рожевого забарвлення підтверджує приналежність до
іржавих плям.
Сполуки міді. Реагентом на плями, утворені
сполуками міді на папері, є 0,1%-й розчин натрієвої
солі діетилдитіокарбамінової кислоти, до якого додано
3%-й розчин аміаку. При нанесенні цього розчину на
пляму, що містить мідь, утвориться жовта або бура
пляма,

яка

усувається

розчином перекису водню.

підігрітим

підкисленим

4. Підготовка документа до реставрації
Підбір методик реставрації
4.1. Принципи реставрації документів
Поняття

“реставрація”

означає

відновлення

експлуатаційних властивостей, форми і зовнішнього
вигляду об’єкта до первинного стану або близького до
нього.
Реставрація вирішує такі завдання:
- відновлення фізичної цілісності документа;
- усунення причин швидкого старіння документа
(активні

хімічні

речовини,

біологічні

шкідники,

механічні навантаження);
- відновлення міцності матеріального носія;
-

усунення

причин, що

викликають спотворене

естетичне сприймання документа.
При вирішенні конкретних завдань реставрація
дотримується

обумовлених

принципів.

Принципи

реставрації виражені такими основними положеннями:

1. Реставрацію виконують лише у випадку її
неминучості. Найчастіше це відбувається тоді, коли
руйнування документа не дозволяє використовувати
його, якщо існує небезпека втрати цілосності, наявні
ознаки прискореного руйнування.
2.

Реставрація

недопустима

без

належної

кваліфікації виконавця, без знання природи, структури,
властивостей

документа,

характеру

впливу

застосованих речовин та способів обробки.
3. Реставрація повинна здійснюватися після
попередньої

кваліфікаційної

оцінки

стану

й

особливостей документа.
4.

У

принципу

реставрації
"не

необхідно

нашкодити".

Не

дотримуватися
допускаються

реставраційні втручання, небезпечні для цілосності
документа, які можуть викликати перекручення його
змісту або прискорення старіння.
5. Якщо відновлення міцності досягається однією
операцією,

не

рекомендується

застосовувати

багаторазове зміцнення кількома засобами одного
призначення.

6. Усунення зношених оригінальних фрагментів
допустиме лише тоді, коли вони не несуть інформації,
а їх втрата не впливає на загальний стан документа.
7. Реконструкції піддають втрачені фрагменти,
що не збереглися, але необхідні як складові частини
для

забезпечення

зовнішнього

міцності,

вигляду

фізичної

документа.

цілосності

Нові

частини

документа у реконструйованих об‘єктах не варто
маскувати

під

справжні

штучним

(тонуванням,

старінням або іншими способами).
8. При виборі реставраційних матеріалів і
речовин перевагу віддають нешкідливим, довговічним,
міцним. Властивості реставраційних матеріалів та
речовин

повинні

забезпечити

можливість

дереставрації.
9. Застосування у реставрації неперевірених
способів, а також матеріалів та препаратів невідомого
складу не допускається. При реставрації документа
особливої ваги надається збереженню тексту. Всі
частини

і

фрагменти

документа,

які

несуть

інформацію, повинні залишатися недоторканими.

10. Реставрацію здійснюють згідно з планом у
визначеній

послідовності.

Планом

передбачається

перелік конкретних робіт, необхідних для відновлення
документа, з урахуванням його властивостей та стану.
11. Основний критерій реставрації – якість
відновлювальних

робіт.

При

реставрації

цінних

документів кількісні показники реставрації та пов’язані
з ними продуктивність, вартість, трудомісткість робіт
відіграють другорядну роль і оцінюються з позиції
якості кінцевого результату.
Загальні

принципи

реставрації

універсальні,

проте фізичний стан та пошкодження документів
завжди конкретні. Тому варто пам’ятати, що не
існують

методи

випадків.

Хоча

реставрації,
у

придатні

реставраційній

для

всіх

практиці

є

загальновідомі й широко використовувані класичні
методи і способи, проте у кожному конкретному
випадку реставратори повинні творчо поєднувати
обов’язкове

додержання

принципів

реставрації

з

індивідуальним підходом до кожного зруйнованого
документа, знаходити найбільш прийнятний шлях

відновлення його експлуатаційних та естетичних
властивостей.

4.2. Складання плану реставрації пам’яток
писемності та друку
Одним із важливих чинників вдалого виконання
реставрації документів є правильно складений план
робіт.

Він

повинен

базуватись

на

результатах

попередньо проведених досліджень, як візуальних, так
і мікробіологічних, ентомологічних, фізико-хімічних,
фізико-оптичних та ін. Певною мірою плановані
роботи залежать від наявності матеріалів, реактивів,
інструментів та обладнання. Варто зауважити, що
важливим є встановлення черговості реставрації тих чи
інших об’єктів залежно від цілого комплексу умов
належної організації робочого місця, відповідного
підбору матеріалів та відведеного часу. Іноді доцільно

спочатку здійснити консервацію та частковий ремонт,
а цілісну всеохоплюючу реставрацію спланувати дещо
пізніше. Так, дезінфекція мікологічних уражень та
розташування зруйнованої книги у захисному футлярі
(фазова консервація) дозволять призупинити нагальний
руйнівний процес і збережуть пам’ятку від фізичних
втрат. Варто зважати і на максимальне збереження усіх
автентичних конструктивних особливостей пам’ятки.
Оскільки для історичних та матеріалознавчих
досліджень важливими можуть виявитись найдрібніші
деталі в оформленні книги – завдання реставратора
звести такі втручання до мінімально необхідних. Це
дозволить зберегти в повному обсязі первинність та
оригінальність не лише матеріального носія, а й усієї
інформації,

історично

й

технічно

закладеної

у

культурній пам’ятці.
Беручи до уваги реставрацію рукописних чи
стародрукованих
можемо

пам’яток

відзначити,

найефективнішою

писемності
що

вважалася

та

друку,

тривалий

час

реставрація,

яка

поєднувала роботу над окремими, демонтованими,

складовими

давньої

книги.

Проведення

таких

реставраційних заходів полягає у відокремленні оправи
та

форзаців

від

книжкового

блока,

вилученні

матеріалів, які стабілізують корінець, і фрагментів
збережених капталів, розшиванні блока, усуненні
попередньої нефахової реставрації та плям. Окрім
наведених операцій, реставрація включає очищення від
забруднень, дезінфекцію і дезінсекцію, закріплення
водонестійкого

чорнила

та

фарб,

відбілювання,

нейтралізацію паперу, його зміцнення, заповнення
втрачених частин, укріплення потертостей і розривів та
скріплення тріщин. До царини інтролігаторської праці
належить демонтаж оправи: металевої фурнітури
(застібок, пуклів, наріжників, середників), кришок
оправи

(дерев’яних

чи

картонних), покрівельних

матеріалів (шкіри, пергаменту, тканини, мальованого
паперу) та їх реставрація.
Завдяки продуманому, аналітично аргументованому
плану

виконання

призупинити

реставраційних

руйнівні

процеси

заходів
та

можна
зберегти

автентичність раритетних книг, жодним чином не

зашкодивши їх первісній конструкції, матеріальній
основі та історико-культурній значущості.

4.2.1. Загальні висновки про стан реставраційного
об’єкта
Зважаючи на результати передреставраційних
візуальних та лабораторних досліджень, визначають
стан

збереженості

видань

та

встановлюють

необхідність і доцільність відповідних реставраційних
заходів. Переважно давні документи потребують
реставрації, оскільки з плином часу відбувається
активне руйнування паперу. Його ступінь залежить не
лише від активності користування книгами, а й від
умов

зберігання,

якості

матеріальних

складових

пам’яток тощо. Старіння документів призводить до
ламкості паперу, появи тріщин, розривів, заломів,
втрат матеріальної основи. Окрім того, незадовільним
стає

і

зовнішній

забрудненість

вигляд

пилом,

плями

видань

–

загальна

мікологічного

та

ентомологічного

характеру

або

ж

спричинені

людською недбалістю.
Реставратор, оглядаючи та досліджуючи об’єкт,
фіксує усі деталі, які потребують реставраційного
втручання.

Так,

необхідно

відзначати

механічні

ушкодження, завдані як людиною (розриви, вирвані
аркуші, потертості, заломи, втрати), так і спричинені
гризунами,

комахами.

У

рукописних

та

стародрукованих книгах найбільш поширеними є
плями воскового походження. Підтвердженням цьому є
вигорілі

фрагменти

паперу,

які

потребують

закріплення.
Характерним для давніх книг є забруднення
кутиків сторінок, розтерті написи, виконані тушшю та
кіновар’ю. Трапляються нескладні рукописні малюнки
та надписи, зроблені як на папері, так і на кришках
оправи, маргінальні провенієнційні надписи на полях
чи поміж текстом. Їх необхідно зберігати, оскільки
вони стають цінним інформативним матеріалом для
дослідників та дозволяють уточнювати побутування
книги як у часовому, так і в територіальному просторі.

Від натиску ручки чи олівця, якими виконано
підкреслення та різноманітні записи на книгах,
виникають

пошкодження

аркушів,

що

можуть

спричинити

появу

тріщин,

а

отже,

потребують

зміцнення.

Загини

кутиків

сторінок

викликають

зменшення міцності паперу і призводять до подальшої
втрати частин аркушів. Тому і вони також потребують
реставраційного втручання.
Книги можуть бути відремонтовані клейкою
стрічкою

(скотчем)

або

ж

з

використанням

невідповідних клеїв (силікатного). З часом клейка
стрічка пересихає і частково відходить від паперової
основи.

Спроби

супроводжуються

механічного
руйнуванням

її

вилучення

паперу.

Тому

реставратору варто продумати способи усунення
скотчу за допомогою спеціальної хімічної обробки.
Паперові латки, закріплені за допомогою силікатного
клею, тримаються міцно. Проте цей клей, що глибоко
проникає у структуру паперу, має високу лужність і з
часом активно руйнує папір. Тому дуже важливо
встановити тип клею і знешкодити його негативну дію.

Варто зауважити, що сучасні синтетичні клеї також
руйнують папір завдяки їх високій кислотності.
Заклейки,

виконані

такими

і

переставити,

демонтувати
борошняний

клей,

позаяк

клеями,

необхідно

використовуючи

його

характерними

особливостями є зворотність процесу і відсутність
негативного

впливу

на

матеріальну

основу.

На

практиці також часто трапляється, що довготривалий
контакт паперу з металевими предметами завершується
появою плям іржі. Їх усунення можливе лише хімічним
способом.
Особливу увагу варто звертати і на деформування
паперової площини, відшарування покриття картонних
крил оправи або ж потемніння шкіряного покриття, які
спричинені потраплянням книг у вологе середовище.
Саме

тут

можуть

бути

осередки

ураження

мікроміцетами, що згубно впливають на всі матеріали
книги. Необхідно відзначати злиплі аркуші крейдяного
паперу,

який

важко

піддається

розділенню

без

пошкодження поверхневого шару паперу, відповідно
текстового та ілюстративного матеріалу.

Варто вказувати стан покриття оправи. Пергамент
при несприятливих умовах зберігання легко втрачає
стабільність: зменшується

у розмірі, коробиться,

можлива поява крихкості. Пересихання шкіряного
покриття спричиняє появу тріщин на оправі та
непоправне обсипання його поверхневого шару. Тому
необхідно надати шкірі еластичність.
Не

треба

оминати

увагою

знаків атрибуції

власників пам’ятки – штампи, печатки, наклейки.
Важлива техніка їх виконання. Так, тиснення на
сургучі чи папері може вимагати певних підходів,
наприклад реставрацію без демонтажу для збереження
цілісності інформації, закладеної у відтиск.
Реставратору

необхідно

звертати

увагу

на

збереженість конструктивних особливостей кодексу.
Зокрема, варто встановити первинність чи вторинність
шиття книжкового блоку, аналізуючи місця проколів, а
також визначити його тип. Прецизійний огляд виду
капталів та визначення методу їх виготовлення
необхідний для здійснення фахової реставрації чи
реконструкції.

Важливим

є

відтворення

способу

прикріплення форзаців, приєднання станцій шиття до
оправи. А також аналіз форми корінця блока, кришок
оправи, їх розміри, ґатунок (тип деревини, картону) та
фізичний стан (міру та причини пошкодження), спосіб
кріплення замків, фурнітури, вкладання відворотів
покрівельного матеріалу тощо. Значну роль відіграє
оздоблення обрізів книжкового блоку, адже іноді вони
можуть стати визначальними для планування ходу
реставрації – з чи без розшивання блока.
Важливо

вказувати

якість

усіх

складових

матеріалів, колір, ґатунок, спосіб виготовлення, їх
фізико-хімічні

характеристики:

хімічний

склад,

товщину, кислотність, стійкість до води.

4.2.2. Приблизний поетапний план виконання
реставраційних робіт
1. Перевірка правильності розташування аркушів
книги.

2.

Встановлення

приналежності

відокремлених

фрагментів конкретним сторінкам книги.
3. Здійснення поаркушної робочої нумерації.
4. Описування стану реставраційного об’єкта за
візуальними спостереженнями.
5. Встановлення конструктивних особливостей об’єкта.
6.

Фотографування

об’єкта

до

реставрації

з

макрозйомкою проблемних ділянок.
7. Здійснення передреставраційних досліджень та
укладання плану виконання реставраційних заходів.
8. Демонтаж книги на окремі складові.
9. Складання схеми зшивання розгорта.
10. Дезінфекція чи дезінсекція.
11. Механічне очищення книжкового блоку від пилу та
загальних забруднень.
12. Закріплення текучого чорнила та фарб.
13. Водне очищення аркушів.
14. Усунення латок старої непрофесійної реставрації.
15. Фізико-хімічне очищення складових книги.
16. Видалення плям.
17. Відбілювання паперу.

18. Нейтралізація паперу.
19. Насичення аркушів зміцнювальним розчином.
20. Висушування на повітрі.
21. Підбір реставраційного паперу.
22. Тонування реставраційного паперу.
23. Заповнення втрачених фрагментів.
24. Складання, скріплення розривів.
25. Вуалювання тріщин паперовою масою.
26. Дублювання потертостей та послаблених місць.
27. Вирівнювання та висушування аркушів у пресі.
28. Фальцювання розгортів.
29. Вилучення надлишків реставраційного паперу.
30. Потоншення накладних частин оригінального та
реставраційного паперів.
31. Формування книжкового блока.
32. Реконструкція шиття книжкового блока.
33. Тонування обрізів кодексу.
34. Прикріплення форзаців.
35. Потоншення корінця книжкового блока.
36. Каширування корінця книжкового блока.
37. Стабілізація корінця книжкового блока.

38. Реставрація або реконструкція капталів.
39. Реставрація або реконструкція кришок оправи.
40. Очищення покриття оправи.
41. Реставрація покриття оправи.
42. Очищення фурнітури.
43. Реставрація фурнітури.
44. Монтаж оправи.
45. Прикріплення книжкового блоку до оправи.
46. Пластифікація покриття оправи.
47. Виготовлення захисного футляра.
48. Фотографування відреставрованої книги.
49. Завершення реставраційного паспорта.
Така

послідовність

викладення

перебігу

реставраційних процесів не є універсальною, позаяк
кожен реставраційний об’єкт має свої особливості, на
які повинен зважати реставратор. Головний акцент у
реставрації книги – призупинити руйнівні процеси,
внести

мінімальні

зміни

в архітектоніку книги,

максимально зберегти усю інформацію, закладену в
книгу як при її створенні, так і при побутуванні.
Необхідно зазначити, що втрачені елементи необхідно

реконструювати, але в жодному випадку не “вносити”
свої естетичні уподобання.
Для максимального збереження культурної і
мистецької цінності книги, її історичного значення,
цілісності

архітектоніки,

кожної

складової

реставрованого документа варто зважити всі можливі
аспекти до початку консервації. З етичних засад
реставратор не створює нові об’єкти, а служить їх
збереженню, тому при розробці плану належних
заходів необхідно прийняти рішення про метод
реставрації книги з чи без розшивання книжкового
блока. При цьому намагаються обмежитися лише
найнеобхіднішими

заходами,

що

сприятимуть

збереженню пам’ятки і дозволять зупинити або
сповільнити погіршення її стану. Будь-яке необдумане
втручання у матеріальну основу документа, його
структуру, художню, смислову, естетичну побудову
може призвести до втрати його автентичності.
Реставрація

окремих

демонтованих

аркушів

може порушити єдність декоративного орнаменту на
обрізі

книжкового

блоку.

Орнаментальне

торшонування

обрізу

та

словесник

мають

як

інформативну, так і оздоблюючу функцію. Тож їх
збереження є обов’язковим, а отже доцільно проводити
реставрацію без демонтажу. Особливу увагу необхідно
приділяти і капталу. Він може бути виготовлений зі
шкіри, шнура чи ниток із дотриманням різних технік.
Каптали різняться за орнаментальним вирішенням та
конструктивними

особливостями.

Вивчення

усіх

технічних нюансів, практичне відтворення їх при
реставрації

дозволяє

зберегти

історії

мистецтва

створення книги.
Вагомою інформацією, яка сприяє встановленню
часу і локалізації місця виготовлення книги є не
лише текст, а й матеріали, використані для її
створення: папір, чорнило, фарби, пергамент, шкіра,
тканина, дошки, а також характерні особливості
конструкції кодексів, притаманні конкретним
епохам. Фіксуючи різновиди шиття книжкових
блоків, відмінності у методах кріплення опор до
кришок оправи через різноманітні системи отворів,
дотримуючись технологічних прийомів та характеру

оздоблення, властивих кожному історичному
періоду, фахівець реставрує книгу, зберігаючи її
архітектоніку. При реконструкції чи реставрації
дощок оправи звертають увагу на їх конфігурацію.
Адже наявність кантів, рантів, жолобів тощо
допомагає дослідникам у періодизації розвитку
високомистецького інтролігаторського ремесла.
Тому дуже важливо при плануванні будь-яких
реставраційних втручань зважувати їх доцільність та
застосовувати найбільш щадні способи та засоби.
План
обговорюється

виконання
та

реставрації

затверджується

пам’ятки

реставраційною

радою. Перебіг реставраційних процесів необхідно
детально описувати у щоденнику та в реставраційному
паспорті. Трапляється, що план реставрації вимагає
змін при певних несподіванках, виявлених під час
демонтажу чи у процесі виконання заходів, – про такі
зміни також робляться відповідні записи у паспорті.

4.3. Підбір реставраційних матеріалів
4.3.1. Види реставраційних паперів
При

реставруванні

необхідність

здійснювати

документів

виникає

різноманітні

заходи,

необхідні для зміцнення їх матеріальної основи та
призупинення руйнівних процесів. Для виконання
таких операцій, як заповнення втрачених частин та
відновлення
заломів,

форми

розривів,

сторінки,
тріщин,

зміцнення

дублювання

згинів,
шляхом

нашаровування паперу або розщепленням аркуша,
потрібні різні види реставраційних паперів.
Залежно від призначення реставраційний папір
можна умовно поділити на основний та допоміжний
матеріали. Як основний реставраційний матеріал папір
використовується для:
– заповнення втрачених частин документів;
– зміцнення ветхих аркушів та закріплення тріщин;
– палітурних робіт і виготовлення форзаців.

Обираючи реставраційний папір для заповнення
втрат

матеріальної

основи

документа,

необхідно

керуватися такими основними вимогами:
1) повинен бути міцнішим та довговічнішим від
реставрованого;
2) містити у своєму складі переважно волокна бавовни,
льону, сульфатної целюлози;
3) значення рН водяної витяжки паперу повинно бути
нейтральним або близьке до нього;
4) не мати шкідливого впливу на документ;
5) повинен бути близький за зовнішнім виглядом,
фактурою, товщиною, масою до паперу реставрованого
аркуша;
6) за кольором має бути трішки світлішим від
реставрованого;
7) при наявності значної кількості однотипних втрат
бажано

використовувати

папір

тонший

від

реставрованого;
8) повинен бути стійким до старіння та біостійким.
Ці

правила

стосуються

усіх

реставраційних

паперів. Окрім того, папери для дублювання та

зміцнення ветхих сторінок повинні бути тонкими,
прозорими, пластичними, зручними у застосуванні. Їх
також

використовують

для

елімінації

розривів,

зміцнення полів та згинів, для надання аркушам
документа

стійкості

за

допомогою

методу

розщеплювання та інших операцій.
Форзацний папір має мати достатню механічну
міцність за показниками кількості подвійних перегинів,
опору злому та розриву. Він обов’язково повинен бути
проклеєним. Для виготовлення форзаців та покриття
кришок оправи використовують також спеціально
підготовлені папери, наприклад “мармурові”.
Для

зміцнення

дублювання
мікалентний,

методами

найчастіше

нашарування

застосовуються

конденсаторний,

та

папери:

реставраційний

рівноміцний.
Мікалентний папір широко використовується при
реставрації
дублювання

матеріалів
трухлявих

великого
паперів

формату,
документів

для
з

одностороннім текстом, закріплення згинів аркуша,
зміцнення кутиків і полів, з’єднання розривів, захисту

ілюстрацій

у

книгах.

Це

міцний,

еластичний,

довговолокнистий повздовжньоміцний папір, міцність
якого у повздовжньому напрямі в 6-7 разів більша від
міцності у поперечному. Виготовляється з бавовняної
целюлози. Маса приблизно 24 г/м².
Конденсаторний папір виготовляється з деревних
волокон, його товщина становить 10–20 мікрон, водна
витяжка нейтральна. Маса орієнтовно 6 г/м². Це дуже
тонкий і прозорий папір. Має рівномірний характер
просвіту і специфічний блиск, більш прозорий, ніж
мікалентний,

проте

значно

поступається

йому

міцністю. Недоліком паперу є також необхідність
виконувати дублювання аркуша з обох сторін, щоби
вберегти його від самовільного згортання у сувій. При
зволожуванні міцність паперу суттєво зменшується, він
деформується, робота з ним є непростою. Для
скріплення

розривів

по

тексту

використовується

конденсаторний папір білого чи жовтого кольору.
Реставраційний

довговолокнистий

рівноміцний

папір тонший і прозоріший від мікалентного. Має
приблизно однакову міцність у всіх напрямах. У роботі

зручний. Товщина 16–20 мікрон, маса 4–20 г/м².
Сировиною для створення тонких японських паперів
(шовкові папери), які часто використовуються для
виконання реставраційних робіт, є волокна маніли,
козо, мітсумато, гампі. Найміцніший папір отримують
з волокон козо. Він має матовий вигляд, не утворює
зморшок і може бути виготовлений як у делікатних,
найтонших,

так

найеластичніших
напівпрозорий

і

у

більш

варіантах.

щільних,

Папір

з

проте

гампі

–

та плівкоподібний, його згинання

викликає специфічний шелест, має звичайно бежевий
колір та шовковий блиск. Легко морщиться, дуже
витривалий та гігроскопічний. Зовнішньо подібний до
нього папір з мітсумати – він жовтуватого кольору,
однак має трішки відмінний блиск та довговічність.
До

допоміжних

фільтрувальний,

видів

парафінований,

паперу

належать

силіконізований,

цигарковий. Вони використовуються для усунення
рідини з реставрованих аркушів паперу та як матеріали
для прокладок при пресуванні паперу, пергаменту,
шкіри.

4.3.2. Випробування стійкості шкіри
Навколишнє

середовище

містить

багато

складових, які можуть негативно впливати на шкіряне
покриття оправ. Так, сірчистий газ майже завжди
присутній в атмосфері великих міст. Поглинання його
шкірою сприяє утворенню сульфатної кислоти. Її
кількість може сягати 5%, проте навіть якщо у шкірі
міститься 1% кислоти, хоча б протягом місяця це
викликає помітні руйнування. Важливо відмітити, що
шкіра у сухому стані здатна зберігатися досить довго,
проте після зволоження (опускання у воду на декілька
хвилин) або значного змочування вона активно
руйнується. Тому шкіру, яку планують використати
при

реставрації

книг,

довговічність

за

випробування

зразків

необхідно

допомогою
шкіри

перевірити

прискореного
великою

сульфатної кислоти і пероксиду гідрогену.

на

тесту

кількістю

Клаптик шкіри площею приблизно 15 см² і вагою
від 2 до 5 г кладуть на скло і рівномірно обробляють
5%-ним розчином сульфатної кислоти на 1 г повітряносухої

шкіри

(вологість

повітря

55-65%).

Шкіру

залишають для висихання при кімнатній температурі.
Тоді на виворотну сторону зразка краплями рівномірно
наносять пероксид водню (10%) у співвідношенні 1:0,6
мл на 1 г шкіри. Вологий клаптик шкіри залишають на
24 год. до повного висихання. Потім протягом 5 днів
на нього наносять таку ж кількість пероксиду водню.
Після 7 днів зразок шкіри оглядають і його властивості
порівнюють із властивостями контрольного зразка.
Якщо шкіра довговічна, вона зовсім не чутлива до
подібної обробки: не темніє, залишається гнучкою і не
розтріскується при згинанні. Шкіра, непридатна до
використання у реставрації, чорніє, перетворюється у
гель, особливо по краях, або ж роз’їдається до дір, стає
крихкою.

4.3.3. Тонування реставраційного паперу

Тонування

реставраційного

паперу,

який

використовується для нарощення втрачених частин
аркушів, здійснюють з метою наближення його
кольору до тону старого пожовклого реставрованого
паперу. Найчастіше тонування паперу проводять
зануренням його в розчин фарбника.
Папір, вибраний для реставрації і тонування,
повинен бути рівним, без плям, заломів та загинів.
Будь-які пошкодження паперу, навіть непомітні сліди
від пальців, можуть стати причиною браку при
тонуванні.
Щоб аркуш профарбовувався на всю глибину,
вибирають слабо проклеєний папір. Проклеєний папір
тонується лише з поверхні, і при його використанні по
лінії з’єднання реставрованого і реставраційного
паперів утворюється світлий кант. Для кращого
профарбовування

таких

паперів

збільшують

їх

всмоктуючу здатність додаванням у тонувальний
розчин соди, спирту, ацетону (до 20% від кількості
води) або поверхнево-активної речовини.

Звичайно, для реставрації старого паперу потрібен
папір, тонований у світло-коричневий колір з жовтим
або сірим відтінком. Рослинні фарбники, переважно
коричневого з різними відтінками кольорів, добре та
рівномірно фарбують папір. З їх допомогою білому
паперу легко надати відтінок постарілого, пожовклого
паперу. З цією метою використовують настоянки або
відвари з кори, стебла, квітів чи плодів деяких рослин,
а також чай, каву.
Водні

розчини

рослинних

фарбників

можна

виготовити способом запарювання. Для цього беруть
5–6

столових

ложок

сировини,

насипають

в

емальований посуд, заливають 1 літром окропу,
закривають кришкою і залишають на ніч. Наступного
дня розчин фільтрують через щільну тканину. Якщо
інтенсивність

фарбуючої

настоянки

недостатня,

готують відвар: сировину заливають кип’ячою водою і
продовжують гріти на водяній бані 15–20 хвилин, після
чого охолоджують і фільтрують.
Деяка рослинна сировина, наприклад кора дуба,
горіха, кава, чай, містить дубильні речовини, які

екстрагуються разом з барвниками. Дубильні речовини
поступово окислюються на повітрі і набувають
коричневого забарвлення. При підвищеній вологості
вони реагують із солями заліза, що містяться у папері,
від чого папір набуває сірого відтінку. Менше
дубильних речовин у цибулинні, плодах вільхи,
стеблах

ромашки,

березовому

листі.

Рослинна

сировина містить, окрім барвників і дубильних
речовин, білки, цукор, слиз, алкалоїди та інші
компоненти,

деякі

з

них

можуть

змінювати

забарвлення, окислюючись на повітрі.
Сьогодні більш широкого застосування одержало
тонування синтетичними барбниками. Ці речовини
доступні, добре вивчені, мають хорошу світлостійкість.
Серед них можна вибрати відповідні для тонування
реставраційного паперу. Для цього підходять барбники
для бавовни, а також ті, які застосовуються у
целюлозно-паперовій промисловості.
Вибір барвника проводять шляхом порівняння
кольору паперу, який реставрують із забарвленням
зразків тонованого фільтрувального паперу. Той, що

найбільше підходить за кольором, беруть за основу.
Додатково вибирають ще один-два фарбники для
коректування кольору паперу.
Вихідний

розчин

фарбника

одержують

при

розчиненні 1г фарбника в 1 л дистильованої води,
нагрітої до 70–80°С. Розчин перемішують і після
охолодження використовують для фарбування. Його
можна використовувати кілька тижнів.
Тонування паперу починають із невеликих зразків.
Розробка складу розчину і режиму фарбування на
зразках паперу проводиться з метою економії часу,
паперу і фарбника. Піпеткою відбирають 10 мл
вихідного

розчину

фарбника

і

розводять

дистильованою водою, доводячи об’єм розчину до 100
або 200 мл. У розчин занурюють на 1 хв. смужку
паперу, надлишок розчину усувають фільтрувальним
папером, висушують і порівнюють колір з кольором
паперу яким реставрують. Якщо треба, додають
відповідну кількість розчину вихідного фарбника або
води. Змінюючи концентрацію розчину, підбирають
тон, який найбільш підходить для фарбування паперу.

Після отримання бажаних результатів готують
потрібну кількість тонуючого розчину, зафарбовують
аркуші паперу потрібного формату і порівнюють із
папером, який реставрують, порівнюючи кольори.
Іноді необхідне коректування фарбуючої ванни.
Якщо для фарбування паперу достатньо одного
фарбника, тонування не викликає великих труднощів.
Проте часто варто використовувати кілька фарбників.
У цих випадках розробку режиму фарбування і складу
фарбуючої ванни також починають з фарбування
маленьких смужок паперу, а по досягненні бажаних
результатів

переходять

до

фарбування

паперу

потрібного розміру.
Режим

тонування

врахуванням

паперу

особливостей

цього

розробляють
процесу.

із
При

підвищенні температури збільшується інтенсивність
його фарбування. Посилюється вона також при
додаванні

до

розчину

барвника

кухонної

солі.

Необхідно враховувати також швидкість поглинання
папером різних фарбників. Тому при збільшенні часу,
на який занурюється папір у розчин, що містить один

або два фарбники, змінюється не лише інтенсивність, а
й колір тону паперу. Спосіб вилучення надлишку
розчину фарбника й умови його просушування теж
мають вплив на колір паперу. На тонування паперу
впливає і його вологість. Більш вологий папір
фарбується повільно, але рівномірно. Сухий папір
змочується неоднаково, тому на ньому можливе
утворення пухирців повітря і непрофарбованість.
Концентрація робочого розчину фарбника повинна
забезпечувати необхідну інтенсивність фарбування
паперу при зануренні його в розчин на 40–60 сек.,
тонкий і мало проклеєний папір – на менш тривалий
час. При підвищенні концентрації фарбника час, на
який занурюють папір у розчин до досягнення
необхідної інтенсивності забарвлення, зменшується.
Однак він повинен бути достатнім, щоб зафарбувати
папір, витримуючи режим фарбування. При зниженні
концентрації час, на який необхідно занурити папір у
розчин

фарбника

інтенсивності

до

досягнення

забарвлення,

відповідної

збільшується,

легше

витримувати режим фарбування, але папір більше

намокає,

втрачаючи

міцність.

Тонкий,

добре

змочуваний папір при фарбуванні пошкоджується,
тому його фарбують між капроновими сіточками.
Сильно

проклеєний

щільний

папір

намокає

і

зафарбовується порівняно повільніше. У цих випадках
збільшують концентрацію фарбника і час витримки.
Зазвичай

фарбують

більше

аркушів,

ніж

необхідно. Вибирають кращі, рештою поповнюють
колекцію тонованого паперу, який знадобиться в
майбутньому для реставрації.

4.3.4. Способи відтворення малюнків декоративних
паперів
4.3.4.1. Фарбування паперу кольоровим клейстером
Найбільш поширеним способом виготовлення
кольорового декоративного паперу для оформлення
книги було друкування клейстерними фарбами з дощок.
Досить складний візерунок утворювався також унаслідок

складання двох аркушів паперу, на кожний з яких було
нанесено

малюнок

клейстерними

фарбами.

Використання таких фактур дає можливість зробити
оформлення книги співзвучним певному історичному
періоду. Разом з тим, незважаючи на різноманітність
текстур,

що

утворюються

зазначеними

способами,

отримати повністю ідентичні зразки майже неможливо.
Кожен з них є неповторним та оригінальним, однак метод
виготовлення завжди можна розпізнати.
Папір для фарбування кольоровим клейстером має
бути проклеєним. Декоративний малюнок на папері без
проклейки

набуває

нечіткого

вигляду,

завдяки

швидкому проникненню клейстеру в структуру основи.
Раніше

готували

фарбований

клейстер

із

борошняного або крохмального клеїв, до яких додавали
ретельно перетертий пігмент (вохру, кармін, індиго, сажу,
краплак). Починаючи з XIX ст. застосовували також
синтетичні пігменти – ультрамарин, берлінську лазур,
хромати

свинцю

використовувати

тощо.

Сьогодні

водорозчинні

можна

художні

також

фарби

–

темперу, гуаш, акварель, а замість борошняного клею –
водні розчини ефірів целюлози.
Нижче подано короткий опис деяких варіантів
оздоблення

паперу

кольоровим

клейстером,

які

трапляються у книжках XVIII – початку XX ст.
1) Фарбований клейстер наносили на папір м'яким
пензлем, а пізніше – іншим, більш твердим, створювали
декоративне фарбування.
2) Папір фарбували кольоровим клейстером, опісля
аркуш згинали навпіл, складаючи пофарбовані сторони
аркуша між собою, та пригладжували долонею, а згодом
акуратно роз’єднували їх. На папері формувався
характерний малюнок.
3) Фарбували лише одну половину аркуша і
складали обидві сторони разом. По незафарбованій
стороні вдаряли торцем твердого пензля або пальцями,
після чого аркуш розкривали.
4) Свіжопофарбований

папір

складали

навпіл.

Поверх нього накладали лист картону, на якому на
однаковій відстані були наклеєні паралельно вузенькі
смужки

картону.

Пригладивши

картонну

форму

долонями, роз’єднували половини аркуша й отримували
малюнок, який можна було повторити ще раз.
5) Папір фарбували клейстером трьох кольорів
(синій, жовтий, червоний). Його наносили торцем
твердого пензля, залишаючи великі круглі плями.
Аркуш згинали навпіл, складаючи зафарбовані сторони
одна до одної, пригладжували долонею і роз’єднували.
6) Папір фарбували клейстером (частіше синього
або червоного кольору) і металевою або дерев’яною
формою витискали візерунок (гілочку квітки, рослину
тощо).

Утворювався

світлий

малюнок

на

більш

інтенсивно зафарбованому синьому або червоному тлі.
7) Папір фарбували клейстером і вздовж аркуша
протягували гребінець, зубці якого витискали клейстер
і утворювали на папері малюнок із паралельних ліній
(можна використати гребінець з негострими зубцями
або вирізати із оргскла, картону, дерева тощо).
8) Папір фарбували кольоровим клейстером і
тампонували фарбу губкою. На папері формувався
малюнок, який відтворював структуру поверхні губки.
9) Аркуш покривали грубофактурною тканиною

або шматком мережива чи сітки. Поверх нього
накладали щільний папір і прокачували валиком. На
пофарбованій стороні аркуша утворювався малюнок,
характер якого залежав від способу механічного впливу
та швидкості роз’єднання половинок листа.
Декоративне фарбування паперу кольоровим
клейстером легко відтворюється і не обмежується
згаданими прикладами. Характер малюнка, зокрема
інтенсивність фарбування, контрастність, розмір і
форма більш інтенсивно зафарбованих частин
паперу, залежать від консистенції клейстеру, його
складу, кількості фарбника, механічного впливу на
папір і швидкості роз’єднання складеного аркуша.

4.3.4.2. Виготовлення мармурового паперу методом
плаваючих фарб
Принцип методу фарбування паперу плаваючими
фарбами полягає у накладанні паперу на фарбовий
шар, нанесений на рідину. Для цього олійну фарбу,

розведену гасом, скипидаром або бензином, наносять
(накрапують) на поверхню води, налиту в широку
посудину (кювету). Фарба швидко розтікається по
поверхні, створюючи візерунки, які щомиті змінюють
свої розміри й форму. Якщо швидко доторкнутися всією
площиною паперового аркуша до поверхні води, то
текстура зафіксується на папері. Візерунку можна надати
різноманітної динаміки, якщо перед нанесенням фарби
задати воді певного руху (колового, із завихреннями
тощо). Лише набутий практичний досвід допомагає
досягати бажаної декоративної виразності.
Завдяки таким методам у XVIIІ – на початку ХХ ст.
отримували оригінальні малюнки для оздоблення паперів.
Їх називали „мармуровими" і використовували для
покриття кришок півшкіряних і напівколенкорових оправ.
Щоб сформувати стійкі малюнки, замість води потрібна
була досить густа желеподібна маса. Для цього
користувалися відварами ісландського моху, траганту,
насіння

льону,

застосовувати

ще

гуміарабіка.
й

карбоксиметилцелюлози.

розчини

Сьогодні

можна

метилцелюлози

або

Для приготування основи з насіння льону 100 г
насіння заливали 1 л кип’ячої води і залишали на 12 год.
для настоювання. Одержаний слиз проціджували через
сито. Якщо настій дуже в’язкий, його нагрівали і
розріджували водою, позаяк на в’язкій основі фарби
погано розтікалися, скупчувалися у згустки, могли тонути.
Основа не повинна була бути і надто рідкою, адже
фарби тоді сильно розтікалися і малюнок тримався
погано.
Основа з настою насіння льону мала хороші
технологічні властивості, однак вона недовговічна,
оскільки з часом її в’язкість змінювалася, розчин
пліснявів. Для сповільнення цих негативних процесів
додавали алюмокалієвий галун.
Сьогодні такі розчини зберігають у холодильнику і
використовують не більш як 3–4 дні.
Для приготування фарб найчастіше використовували
індиго, вохру і червоний пігмент. Пізніше почали
застосовувати

синтетичні пігменти:

хромати

свинцю

(жовтий пігмент), ультрамарин і мілорі (сині пігменти). Для
одержання фарби хорошої якості сухі пігменти ретельно

перетирали з невеликою кількістю води, розріджували
водою до консистенції вершків і до них по краплях
додавали бичу жовч. Вона виконувала роль поверхневоактивної речовини і покращувала розтікання фарби по
поверхні основи. Створення чіткого малюнка вимагало
фарб і основи з певними властивостями. В одному
випадку необхідно, щоб фарба розтікалась по всій
поверхні тоненьким шаром, в іншому – фарба повинна
розпливатися

повільно

й

утворювати

плями,

які

зберігають свою форму. До фарб, залежно від їх
призначення, додавали й інші інгредієнти. Наприклад, у
Франції дві фарби готували з однаковою кількістю води
і жовчі, а в третю – їх додавали більше і, крім того,
вносили кілька крапель оливкової олії. Ця фарба
утворювала на поверхні основи круги і кільця, розсуваючи
дві попередні та утворюючи прожилки між колами. В
Англії до однієї з фарб додавали замість жовчі трошки
скипидару. Фарба утворювала на поверхні мереживну
сітку,

яка

порівняно

швидко

руйнувалась

через

випаровуванню скипидару. Тому папір необхідно було
фарбувати швидко, одразу після формування на основі

потрібного малюнка. В Італії до фарб додавали води і
жовчі менше, але пензлі для набризкування попередньо
занурювали у воду, що містила невелику кількість жовчі.
Пропонували також при послідовному нанесенні на
основу декількох фарб, у кожну наступну додавати менше
жовчі.
Сьогодні можна також застосувати і поліграфічні
друкарські
відповідної

фарби,

які

консистенції

попередньо
скипидаром

розводять
або

до

іншими

органічними розчинниками. Олійні фарби утворюють на
добре проклеєному папері чіткий, інтенсивно зафарбований
декоративний малюнок. Щоб виготовлений таким чином
папір не замазувався і мав глянцевий вигляд, пофарбовану
поверхню покривають із пульверизатора тонким шаром
клею: рідким казеїновим, розведеним на ¾ водою
полівінілацетатом,

2–3%-ним

розчином

карбоксиметилцелюлози. Якщо плівка із олійних фарб,
нанесена на папір, довго не висихає і розмазується, у
флакончик з фарбою додають одну-дві краплі сикативу.
Зауважимо,

що

декоративний

папір,

зафарбований

поліграфічними фарбами, за кольором і складом

пігментів

суттєво

відрізняється

від

паперу,

використовуваного в минулому, а отже, для реставрації
мало придатний, однак підходить для реконструкції
книжкових оправ.
Темпера

на

олійно-казеїновому

зв’язуючому,

розведена водою до потрібної консистенції, дозволяє
отримати декоративний папір, близький за характером
малюнка до декоративного паперу минулого. Фарбами
“вохра золотиста” та “вохра світла” можна відтворити
колір декоративного паперу, фарбованого вохрами в
давнину.
Декоративні малюнки, які переносили з основи на
папір, створювали різними методами. Найпростіший з них
– набризкування пензлем (безпосередньо на основу або
через сітку) однієї або послідовно кількох фарб. Після
фарб на основу набризкували воду з невеликою кількістю
бичої жовчі або мила, що сприяло утворенню круглих
білих плям.
Формували декоративні малюнки за допомогою
загостреної дерев’яної палички, гребінця з дроту або
дерев’яних кілочків. Після створення малюнка ванну

обережно похитували, від чого малюнок деформувався,
набуваючи нової форми. У Франції один із старовинних
видів декоративного малюнка “завиток” створювали за
допомогою спеціального пристрою: дерев’яної рами, на
поперечних планках якої були прикріплені дерев’яні
конусоподібні кілочки. На основу набризкували три фарби
– синю, жовту і червону, опускали раму так, щоб кілочки
занурились в рідину і здійснювали колоподібні рухи. На
основі,

на

рівній

відстані

один

від

одного,

утворювались триколірні кучері.
Декоративне фарбування паперу – складний процес,
який потребує знань властивостей використовуваних
матеріалів, досвіду і художнього смаку. Кожна фарба і
основа характеризуються певними властивостями. Тому,
перш ніж приступати до фарбування паперу, необхідно
дослідним

шляхом

підібрати

склад

пігментів,

інтенсивність фарб, їх консистенцію, кількість жовчі або
іншої поверхнево-активної речовини, спосіб нанесення на
основу, а також склад і густину основи.
Повністю

відтворити

малюнок,

близький

за

характером і кольором елементів до реставрованого

декоративного
виготовити
втрачені

паперу,

довільно
фрагменти

досить

складно.

зафарбований

Простіше

папір.

декоративного

Тому

покриття

заповнюють папером, зафарбованим у домінуючий
колір реставрованого паперу. Можна також виготовити
декоративний папір, близький до реставрованого, і з
цього аркуша використати ту частину, яка найбільше
підходить для заповнення втрати оригіналу.

4.3.4.3. Декоративне фарбування паперу
технікою крапу
1. Розчин фарби пензлем набризкували на білий
або кольоровий папір дрібними або великими краплями.
Як правило, використовували 3–4 розчини фарб різного
кольору, які утворювали гармонійне поєднання. Цей
простий спосіб фарбування був поширений у кінці XIX –
на початку XX ст. Техніка фарбування крапом
застосовувалася при фарбуванні книжкових обрізів.

2. На папір наносили вологий пісок (зерна рису,
ячменю, листочки рослин, кульки паперу, мережива),
після чого набризкували розчин

фарбника. Після

висихання паперу ці допоміжні матеріали зчищали щіткою.
3. Розплавляли парафін і накрапували його на
папір або наносили пензлем. Папір занурювали в розчин
фарбника або наносили на нього фарбу пензлем. Після
висихання фарби аркуш занурювали в теплу воду. На
ділянках, захищених парафіном залишались світлі плями.

4.4. Відновлення та закріплення атраментів
Для відновлення вицвілих рукописів, написаних
чорнилами, що містили залізо, застосовують два
способи.
Спосіб 1. Рукопис злегка зволожують водою і
розташовують

на

решітці

у

верхній

частині

герметичного боксу, на дні якого поставлено посуд з
розчином сірчистого амонію. Утворюється сіро-чорне
сірчисте залізо, і шрифт стає видимим, але ненадовго,

оскільки воно через деякий час знову окислюється.
Інші, більш потужніші, засоби можуть призвести до
знищення рукопису, тому що вимагають переведення
заліза, що залишилося від чорнила, у розчинний стан.
Так, папір губкою або за допомогою пульверизатора
можна легко змочити 1%-ним розчином соляної
кислоти. Коли папір майже цілком просохне на повітрі,
його посипають порошком "жовтої кров’яної солі"
(залізосинеродистим калієм), накривають шматком
скла і злегка навантажують. Через декілька годин скло
знімають, дають паперу цілком висохнути і змітають
порошок

пензлем:

шрифт

виступає

блакитним

кольором. Щоб папір не зруйнувався, необхідно
обробити його 2%-ним розчином соди і призупинити
дію кількаразовим промиванням водою. Успіх цілком
залежить від належної міри дії соляної кислоти, адже
при занадто сильній дії аркуш може зруйнуватися
повністю.
Спосіб

2.

Для

рукописів

на

пергаменті

відновлення чіткості чорнила починають із занурення
документа у чисту воду або діють водяною парою,

поки матеріал не розбухне. У такому стані його
поверхні не варто торкатись, але давши воді стекти,
документ необхідно занурити на 5 секунд у 1%-й
водний розчин щавлевої кислоти, обробити чистою
водою і опустити в 1%-й водний розчин галової
кислоти, залишаючи в ньому, поки шрифт не набуде
чіткості.

Після

цього

пергамент

промивають

у

декількох водах і сушать. Звичайно при такій обробці
дещо темніє уся пергаментна основа. Замість дії
щавлевою кислотою розмочений пергамент можна
обробляти парами оцтової кислоти (за методикою, як
вище описано для сірчистого амонію). Час дії
індивідуальний для кожного окремого об’єкта, тому
потрібно спочатку тестувати його на куточках і
обробляти увесь рукопис тільки у разі успіху спроби.
Відновлення

текстів

рукописних

документів

здійснюють лише в рідкісних випадках. Здебільшого
користуються для прочитування згаслих текстів
фізико-оптичними методами.
Під час роботи з документами реставратору
доводиться часто натрапляти на текучі рукописні

тексти чи фарби. Так, чорнило, що містить різні види
вугілля, не проникає у папір і легко змивається.
При реставрації документів з текучими чорнилами
необхідно

здійснити

закріплення

(стабілізацію)

чорнила, що забезпечує збереження тексту. Перед тим,
як приступити до стабілізації водорозчинного тексту,
необхідно встановити клас барвника, який входить до
його складу. Визначення проводиться за допомогою
електрофорезу або хімічним способом.
Після визначення барвника можна зафіксувати
текст

відповідно

підібраним

закріплювачем.

Застосовують різні засоби: водні розчини желатину або
метилцелюлози,
спиртовий

фосфорно-вольфрамову

розчин

дамари,

розчини

кислоту,

синтетичних

полімерів. Розглянемо деякі з них.
Так, для основних барвників – це фосфорновольфрамова кислота.

На

старому,

проклеєному,

забрудненому папері можна використовувати для
стабілізації тексту водно-ацетоновий (1:1) 0,5%-й
розчин фіксативу, який краще, ніж водний, змочує
папір і закріплює чорнильні тексти.

Для

кислотних

барвників

як

закріплювач

використовують фогуцид (полігексаметиленгуанідинфосфат). Це склоподібна речовина світло-жовтого
кольору, без запаху, розчинна у воді.
Желатинова проклейка – так називають один з
методів закріплення фарбового шару із застосуванням
0,5%–7%-й водних розчинів желатину. Цей розчин, за
аналогією

з

назвою

методу,

також

називають

желатиновою проклейкою. Її використовують для
закріплення нестійкого чорнила, акварелей (але не
мідних!),

нестійких

малюнків

олівцем,

слабких

печаток.
Текст і підписи закріплюють за допомогою
тонкого пензля, нестійкі фарби й малюнки – ватним
тампоном.

Наносять

теплий

(близько

30°С)

желатиновий розчин на всі ділянки, які вимагають
закріплення. Після повного висихання (приблизно
через 3 год.) операцію необхідно повторити ще 2 рази.
Розчин

желатину можна

наносити

також

з

пульверизатора. При цьому слід домогтися дрібного й
рівномірного розбризкування (у вигляді туману) на

великій відстані від об’єкта. Ділянки, які не підлягають
закріпленню,

потрібно

захистити

фільтрувальним

папером. Із цією метою в аркуші фільтрувального
паперу, розмір якого дещо перевищує експонат,
прорізають отвори, що точно відповідають розмірам і
формі

малюнка.

експонат,

Наклавши

приступають

закріплювального

захисний
до

розчину

на

аркуш

на

розбризкування
відкриті

ділянки

малюнка. Після повного висихання, звичайно на
наступну добу, процес можна повторити.
Під дією желатину авторський фарбовий шар
набуває

«соковитості»,

а

чорнило

і

фарби

закріплюються, що дозволяє виконувати подальші
реставраційні роботи. Однак до них приступають не
раніше ніж через 8–10 днів, щоб забезпечити повну
стабілізацію покривної клейової плівки.
Варто

зауважити,

що

операція

нанесення

желатинової проклейки на всю поверхню аркуша не
завжди передує промиванню. У тих випадках, коли
папір сильно пожовк і забруднений, рекомендується
спочатку промити об’єкт на фільтрувальному папері.

Для цього, якщо це можливо, його вкладають лицевою
стороною на фільтрувальний чи мікалентний папір, а зі
звороту накладають вологий і притискають склом. За
кілька хвилин папір змінюють на новий доти, поки
плями від бруду не перестануть переходити. Опісля
відтискають зайву вологу й на зволожений аркуш
наносять розчин желатини. Це доцільно робити з двох
причин:
1) щоб не утруднити надалі промивання від
жовтизни й забруднень, які можуть закріпитися
розчином желатини;
2) промитий від забруднень папір краще всмоктує
розчин

желатину,

що

значно

покращує

якість

закріплення.
За цією ж методикою використовують 3%-ний
водний розчин метилцелюлози.
Якщо

для

закріплення

нестійких

написів

желатинова проклейка непридатна, то застосовують
спиртовий розчин дамари. Цим методом закріплюють
малюнки, виконані вугіллям, графітним олівцем,
крейдою,

іноді

сангіною,

італійською

олівцем.

Желатинова проклейка в даних випадках неефективна,
тому що є водним розчином, а вода не проникає в
глибину фарбового шару. Вугілля або пастозний
олівець відштовхують воду або ж спливають на її
поверхню.
Наносять

спиртовий

розчин

дамари

пульверизатором, аналогічно як і при використанні
розчину желатину.
Однак спиртовий розчин дамари може залишати
плями від затікання, тому все частіше звертаються до
нових матеріалів – синтетичних полімерів. Добре
зарекомендували

себе

дисперсії

на

основі

співполімерів, зокрема акрилова емульсія. Водним
3%-ним

розчином

акрилової

емульсії

можна

закріплювати нестійкі написи чорнилом. Емульсію
наносять пензликом строго на текст. Цю ж емульсію
можна використати для закріплення фарбового шару,
що лущиться, лаку (на акварелі) і гуаші.
Часто застосовують розчини фторлону різної
концентрації в суміші розчинників.

Коли
основою,

порушено

зв’язок

застосовують

вінілацетату

з

фарбового

дисперсію

етиленом.

шару

з

співполімеру

Робочий

розчин

концентрації 1–5% у дистильованій воді готують
безпосередньо перед застосуванням, тому що при
розведенні порушується стійкість дисперсної системи.
Перед нанесенням дисперсії поверхню ділянки, яку
зміцнюють, знежирюють водно-спиртовою або водноацетоновою сумішшю (співвідношення води й спирту
або води й ацетону дорівнює 1:2) для покращення
змочуваності фарбового шару. Після випаровування
розчинників дисперсію наносять пензликом у місця
відшарування. Вона просочує часточки фарби, сприяє
їх

набуханню

і

розпрямленню,

а

співполімер,

проникаючи з водою у пори паперової основи,
забезпечує склеювання фарбового шару з основою.
Після підведення дисперсії оброблений фрагмент легко
навантажують подушечкою з піском, що запобігає
появі деформацій і забезпечує міцне зв’язування часток
між собою й основою.

Також увійшов до реставраційної практики 3-5%ний розчин Paraloid (В-72) в ацетоні або толуолі. Його
кількаразове нанесення спричиняє потемніння фарби.
Проте протирання проблемних ділянок відповідним
розчинником

(тим

же

ацетоном

або

толуолом

відповідно до вихідного розчину) потоншує плівку
полімеру, послаблюючи тон.
Використовують нев’язкі розчини, яким властиві
добра змочувальна здатність та просочення, що
дозволяє домогтися бажаних результатів. Лущення,
розшаровування

й

відставання

фарбового

шару

вдається усунути без утворення на поверхні затікань і
блиску. На ділянках, де необхідно подальше зміцнення,
процес

повторюють

через

добу

дисперсією

чи

розчином тієї ж концентрації.
Увесь текст, який змивається водою або певним
розчинником,

необхідно

“прописати”

відповідним

фіксуючим розчином з допомогою тонкого пензлика.
Всі ці способи закріплення чорнила та фарбового шару
належать до безпечних для здоров'я, що, безсумнівно, є

їхньою перевагою, але разом з тим вони вимагають
тонкої майстерності виконання.

4.5. Підбір способів виведення плям
Залежно від походження плям та їх давності
підбирають реактиви і способи їх вилучення. Варто
пам’ятати, що завдання реставратора – в першу чергу
призупинити руйнівну дію негативних чинників і лише
потім – надати об’єкту естетичного вигляду. Однак
важливо враховувати необхідність повного видалення
плям, адже будь-який реактив послаблює папір, тому
після обробки документів реактивами слідує зміцнення
їх основи. Іноді плями вказують на побутування книги
(місце та частоту ужитку). Так, у давніх богослужбових
книгах надмірна кількість воскових плям та забруднень
кутиків сторінок у тій чи іншій частині рукописної або
стародрукованої книги свідчать про важливість тексту і
засвідчують певні регіональні традиції церкви, у якій
нею користувались. Тому повне вилучення скупчень

воскових плям приховає інформацію цінну для
дослідників

книги,

отже

реставратору

доцільно

фіксувати цей факт у реставраційному паспорті.
Важливо

враховувати

стійкість

тесту

до

використовуваних реактивів, тому реставраційним
операціям повинен передувати тест на текучість
атраментів

(чорнил

і

фарб).

Для

цього

на

фільтрувальний папір капають реактив і миттєво
притискають до тексту. Якщо на папері не залишається
відбитка, можна приступати до роботи.
Необхідно зауважити, що теплі розчини діють
швидше на розчинення плями, ніж холодні. Однак не
слід користуватися гарячими реагентами. Для
обережності у роботі застосовують спочатку
реактиви меншої концентрації, збільшуючи її в міру
потреби. Наносити реактиви краще на зволожений, а
не сухий папір. Розглянемо деякі способи видалення
плям різного походження.
Роботи з леткими розчинниками виконують,
дотримуючись правил техніки: у витяжній шафі, у

лабораторії не можна користуватись відкритим
вогнем.

4.5.1. Усунення чорнильних плям
Спосіб 1. Аркуш кладуть на фільтрувальний
папір.

Плями

виводять

сумішшю

гліцерину

й

етилового спирту, взятих у рівних частинах. Ватним
тампоном розчин наносять на пляму, через декілька
хвилин промивають чистою водою і промокають
фільтрувальним

папером.

Операцію

повторюють

кілька разів, зсуваючи паперову підкладку.
Спосіб 2. Якщо виведення плями здійснюють у
книзі без розшивання блока, то під аркуш кладуть
фільтрувальний папір та поліетиленову плівку (вона
захистить сусідні сторінки від дії реактивів). Місце з
плямою змочують водою. Ватним тампоном наносять
розчин лимонної або щавлевої кислоти (половина
чайної ложки кислоти на склянку теплої води). Через
кілька

хвилин

дію

припиняють

кількаразовим

промиванням водою та промоканням фільтрувальним
папером з обох сторін аркуша.
Спосіб 3. Якщо аркуш містить нетекучий текст, то
доцільно замочити його у кюветі з прісним молоком.
Його треба декілька разів змінювати, оскільки розчин
темніє. Місце, де була пляма, потрібно промити піною
дитячого мила та водою.
Спосіб 4. Сильнодіючим засобом для усунення
чорнильних плям з паперу є марганцевокислий калій.
На зволожену водою чорнильну пляму наносять 0,5% –
1%-й розчин реактиву, від чого вона буріє. Опісля
тампонують

водою,

промокають

фільтрувальним

папером і наносять 5%-й розчин лимонної або 2%-й
розчин

щавлевої

гідросульфіту

кислоти

натрію.

чи

Операцію

5%-й

розчин

повторюють

до

досягнення бажаного результату. Призупиняють дію
реактивів промиванням паперу водою.
4.5.2. Усунення чорнила кулькових ручок

Надписи, здійснені кульковими ручками, можна
усунути, розчиняючи його диметилформамідом. Для
цього невеличким ватним тампоном, змоченим у
реактиві, прокачують по штриху, забираючи барвник.
Тампон необхідно постійно змінювати на чистий. По
завершенні операції аркуш виставляють на світло і
піддають дії сонячного проміння.

4.5.3. Виведення застарілих чорнильних плям
Пляму

замочують

марганцевокислого

калію,

розчином:
0,4%-ї

0,5%-го

ортофосфорної

кислоти. Обробку продовжують 5–20 хв. (залежно від
складності випадку). Просушують фільтрувальним
папером.

Опісля

обробляють

5%-м

розчином

гідросульфіту натрію до знебарвлення надлишку
марганцевокислого калію і бурих оксидів марганцю.
При

наявності

залишків

пігментів

виконують

додаткову обробку до повного знебарвлення.

На папері, який містить багато деревної маси, в
результаті такої обробки можуть виникнути жовті
плями.

Їх

усувають

марганцевокислого

калію

дією

1%-го

(1–2

хв.),

розчину

тоді

5%-м

розчином гідросульфіту натрію і старанно промивають
оброблену поверхню водою. Якщо розміри плям дуже
великі, то доцільно весь аркуш послідовно замочувати
у кюветах із вказаними розчинами.

4.5.4. Усунення жирових плям
Жирові

плями

можуть

мати

різноманітне

походження: тваринне (вершкове масло, воловий і
риб’ячий жири, віск); рослинне (олії); мінеральне
(машинна олива), синтетичне (парафін). Їх зазвичай
виводять за допомогою органічних розчинників. Так,
тваринні жири досить ефективно видаляються такими
розчинниками,

як

чотирихлористий
хлороформ.

бензол,

бензин,

вуглець,

Ефективно

діють

уайт-спірит,

тетрахлоретилен,
також

суміші

розчинників (у співвідношенні 1:1): чотирихлористий
вуглець–ефір, чотирихлористий вуглець–хлороформ,
бензол–ефір,

хлороформ–тетрахлорметан,

тетрахлорметан–диетиловий ефір. бензол–диетиловий
ефір,
роботі

тетрахлоретилен–ізопропіловий
з

розчинниками

спирт.

необхідно

При
строго

дотримуватись правил техніки безпеки: працювати у
витяжній шафі, не курити, не користуватись відкритим
вогнем.
Реставраторові доводиться усувати, як правило,
старі плями, які, на відміну від свіжих, містять
продукти окислення жирів і полімеризованих олій. У
результаті зв'язування їх з компонентами паперу пляма
перетворюється в щільну, однорідну, прозору або
напівпрозору

плівку

коричневого

кольору.

Тому

спочатку, якщо дозволяє папір, бажано скальпелем або
дрібнозернистим

наждачним

папером

порушити

поверхневу плівку старої плями, щоб полегшити
проникнення реагентів. Якщо пляма пройшла наскрізь,
то бажано втручатися зі звороту аркуша. Застарілі
жирні плями рослинного походження видалити значно

важче. Іноді неможливо. Практикують послаблювати їх
10%-м розчином сечовини.
Видалення плям доцільно розпочати розчином
питної соди. Спосіб зручний тим, що його можна
застосовувати, навіть якщо в приміщенні відсутня
спеціальна

витяжка.

Під

оброблювану

ділянку

підкладають 2–3 шари фільтрувального паперу. На
пляму ватним тампоном на скляній паличці наносять 35%-й розчин питної соди. Починають із меншої
концентрації. Поглинутий плямою розчин вигнічують
пензликом через прокладений зверху фільтрувальний
папір. Ця операція допомагає виводити з волокон
паперу омилений жир. Для кращого його видалення
треба через певні проміжки часу промивати пляму
тампонами,

змоченими

дистильованою

водою.

Фільтрувальний папір періодично замінюють у міру
виділення жиру. При необхідності процес повторюють,
підвищивши концентрацію розчину. Якщо холодний
розчин не діє, варто підігріти його до 40° С. Аркуш
бажано зволожити по всій поверхні, при цьому слід
подбати про закріплення текучих атраментів.

Іншим

цілком

певним

способом

видалення

жирних плям є обробка розчинами аміаку й трилону Б.
Техніка вилучення плям аналогічна до описаної вище.
Виведення плям здійснюють, діючи почергово 3%-ми
розчинами

аміаку і

трилону Б.

Обробку плям

продовжують доти, поки спостерігається виділення
жиру. Завершальний етап – ретельне промивання.
Дієвим щодо

виведення жирних плям є і

морфолін. Методика роботи із цим реагентом така ж,
як і з питною содою, однак усі операції необхідно
проводити під витяжкою. Застосовують морфолін,
розведений водою у співвідношенні від 1:10 до 1:5.
Починають із слабких розчинів, збільшуючи при
необхідності їхню концентрацію. На скло під ділянку із
плямою підкладають 1-2 шари фільтрувального паперу.
За допомогою ватного тампона на скляній паличці
наносять розчин на пляму, через 2–3 хвилини
повторюють
ділянку

нанесення

прикривають

реактиву.

Опісля

фільтрувальним

робочу

папером

з

лицевої сторони й відтискають пензликом, промивають
водою та усувають вологу фільтрувальним папером.

При

необхідності

обробку

морфоліном

можна

повторити, взявши розчин вищої концентрації.
Для

виведення

походження

можна

жирових

плям

використати

невідомого
такі

суміші

розчинників:
1. амілацетат (25 мл), пропіловий спирт (25 мл), ацетон
або метилетилкетон (50 мл);
2. метиленхлорид (50 мл), ацетон або метилетилкетон
(45 мл), етиловий спирт (5 мл);
3. етилацетат (1 мл), ацетон (15 мл), ксилол (20 мл),
діоксан (25 мл), пропіловий спирт (20 мл), етиловий
спирт (10 мл).
Процес вилучення плям полягає у розчиненні
жиру і його вбиранні адсорбуючими матеріалами
(фільтрувальний папір, магнезія, тальк, крохмаль,
глина).

Наприклад,

заплямлений

аркуш

кладуть

лицевою стороною на кілька шарів фільтрувального
паперу. Зі зворотної сторони до плями притискають
ватний

тампон,

змочений

розчинником.

Жир

розчиняється і всмоктується фільтрувальним папером,
який у міру забруднення треба змінювати чистим.

Лицеву сторону аркуша обробляють аналогічно. Якщо
текст водостійкий, то після випаровування розчинника
аркуш промивають водою.
Якщо пляма не усунулась, її покривають пастою,
яку

отримують

адсорбційним

змішуванням

порошком.

Після

розчинників

з

випаровування

розчинника порошок змітають м'яким пензликом.
Більшість плям при такій обробці вдається усунути, а
папір зберігає початкову міцність.
Усунення олій основане на їх здатності до
омилення при дії лугів. Для очищення олійних плям з
ганчір’яного паперу застосовують 1–2%-й розчин
їдкого калію. На скло, покрите фільтрувальним
папером, вкладають очищуваний аркуш (лицевою
стороною донизу). На пляму на 20–30 сек. накладають
тампон, змочений розчином реактиву, після чого
старанно промивають водою. Обробку повторюють
доти,

поки

олія

перестане

переходити

на

фільтрувальний папір. Застарілі плями висохлої олії
усуваються дуже важко.

4.5.5. Видалення плям плісняви
Мікроскопічні гриби забарвлюють папір у різні
кольори – рожевий, жовтий, червоний, чорний. Ці
плями важко піддаються знебарвленню. Перш ніж
застосовувати

ті

або

інші

реагенти,

необхідно

перевірити фарбовий шар на стійкість до них і до води,
а папір – на вміст деревної маси. Якщо тестування за
допомогою

сірчанокислого

аніліну

вказує

на

присутність у папері деревної маси, то застосовувати
розчини хлораміну й перманганату калію із щавлевою
кислотою в жодному випадку не можна, позаяк ці
реагенти, будучи сильними окислювачами, викличуть
різке незворотне пожовтіння паперової основи!
Плями плісняви з паперу, який не містить деревної
маси, іноді можна вибілювати розчинами хлораміну й
трилону Б, але ефект досягається не відразу, а лише
при багаторазовому повторенні процесу. Якщо ж цього
недостатньо, можна скористатися почерговою дією
0,25%-го розчину перманганату калію та 5%-го

розчину щавлевої кислоти (іноді досить й 3%-ї
концентрації). Перед обробкою доцільно зволожити
весь аркуш і відтиснути зайву вологу фільтрувальним
папером. Нанесення вибілювальних розчинів на сухий
аркуш завдяки гігроскопічності паперу буде сприяти
активному вибілюванню не лише самої плями, а й
навколишньої ділянки паперу.
Розчини перманганату калію і щавлевої кислоти
наносять тампонами поперемінно. Розмір тампона
залежить від розміру плями. Оскільки ці розчини є
сильними відбілювачами, необхідно локалізувати їхню
дію – наносити строго в межах плями й стежити, щоб
вони не потрапляли на сусідні ділянки. Обробка
реагентами є тривалою. Її призупинення слідує після
моменту припинення знебарвлюючої дії реактивів.
Опісля необхідне ретельне промивання водою.
Знебарвлення плям плісняви здійснюють також
сумішшю перекису водню з аміаком. Для видалення
плям плісняви з паперу, що містить деревну масу,
застосовують більш слабкі реагенти – 3%-ні розчини

перекису водню та аміаку. Всі процеси здійснюють так
само, як описано в попередньому випадку.

4.5.6. Видалення плям іржі
Для видалення з паперу плям іржі використовують
3–5%-й водний розчин щавлевої кислоти. Якщо
дозволяє стійкість атраментів і стан збереженості
паперу, то рекомендується перед видаленням іржі
зволожити весь аркуш, відтиснути зайву вологу
фільтрувальним папером і лише потім наносити
щавлеву

кислоту.

Пляму

обробляють

ватним

тампоном, зволожують розчином щавлевої кислоти і
залишають

на

деякий

час.

Якщо

знебарвлення

відбувається швидко, вату видаляють і ретельно
промивають оброблену ділянку або весь аркуш.
Дуже часто плями іржі містять шматочки сполук
заліза. У такому випадку їх обережно зчищають
скальпелем, а потім цю ділянку обробляють щавлевою
кислотою.

4.5.7. Видалення плям від комах
Хімічній обробці плям, залишених комахами
(мушині

засіди,

залишки

екскрементів),

передує

механічна обробка – обережне зішкрябування гострим
скальпелем. Після цього плями (особливо ті, які
пройшли наскрізь) видаляють хімічними розчинами.
Зокрема, застосовують розчини аміаку і трилону Б або
диметилформамід. Іноді достатньо нанести на пляму
3%-й розчин метилцелюлози, яку через кілька хвилин
знімають шпателем. Дієвими для виведення плям
екскрементів ентомологічних шкідників є розчин
лимонної кислоти в етиловому ефірі (1:4) або перекис
водню. Вибір реагентів довільний. У випадку стійкості
плям до одного реагенту вибирають інший.
Після

звичайної

перевірки

на

стійкість

до

реагентів перед початком роботи аркуш зволожують
цілісно

або

локально

і

відтискають

вологу

фільтрувальним папером. Під ділянку із плямами

підкладають 2–3 шари фільтрувального паперу й за
допомогою ватного тампона, намотаного на скляну
паличку, майже одночасно наносять розчини аміаку
(3%) і трилону Б (3–5%-го, краще почати з більш
слабкої концентрації). Якщо плями стають менш
інтенсивними, розчиняються, то процес продовжують
доти,

поки

фільтрувальний

папір

не

перестане

зафарбовуватися.
Обробку чергують із промиванням тампонами,
змоченими дистильованою водою, а також постійно
змінюють фільтрувальний папір. Завершує процес
остаточне

промивання

і,

якщо

потрібно,

–

вибілювання.
Видаляти

мушині

засіди

диметилформамідом

необхідно у витяжній шафі, користуючись гумовими
рукавичками й респіратором. Обробку здійснюють так
само, як у вищеописаному способі, чергуючи її з
промиванням дистильованою водою. Якщо плями
усуваються частково, потрібно спробувати підсилити
дію розчинника шляхом додаткового нанесення 0,5%-х
розчинів соляної чи оцтової кислоти, або 3%-го

розчину питної соди чи 0,5%-го розчину їдкого калію.
При цьому необхідно пам’ятати, що використання
їдкого калію допустиме лише при обробці плям на
полях.
Коли видиме розчинення плям припиняється,
оброблену ділянку остаточно промивають водою.

4.5.8. Видалення плям крові
Плями від крові з паперу легко усувають за
допомогою 3%-го розчину перекису водню. Однак
якщо завданням є обов’язкове виведення плям із
кольорового паперу, то необхідно використовувати
реактиви, які не спричинять його відбілювання. До
таких

можна віднести

бензин, буру

або пасту,

виготовлену з них на основі адсорбенту (крохмаль,
магнезія, глина тощо).

Усунення плям від туші
Видалити плями від туші можна теплим (40–50ºС)
етиловим спиртом або чотирихлористим вуглецем.
Техніка видалення плям аналогічна і полягає на
розчиненні та вбиранні пігментів гігроскопічним
матеріалом (наприклад фільтрувальним папером).
Необхідне суворе дотримання правил техніки
безпеки!

4.6. Підбір методик розцементовування
крейдованого паперу
Найбільш поширене застосування крейдованого
паперу для книжкових суперобкладинок. Книги й
альбоми з чорно-білими та кольоровими ілюстраціями
нерідко виготовлено з крейдованого паперу. Вони
мають презентабельний вигляд і впродовж тривалого
часу не втрачають білизни, позаяк відбувається
сповільнення

процесів

старіння

паперу

завдяки

лужному балансу, забезпеченому вмістом крейди у

папері. Розрізняють різні види крейдованих паперів
залежно від способу їх обробки різноманітними
речовинами.

Так,

папір

XIX

ст.

проклеювали

тваринним (глютиновим) клеєм; крейдований папір XX
ст. – казеїновим клеєм, крохмалем або рослинним
протеїном; сучасний крейдований папір, особливо
іноземного походження, – синтетичними матеріалами.
При замоканні таких паперів відбувається склеювання
(зцементовування) аркушів між собою. Їх розділення,
що

у

практиці

реставрації

має

назву

"розцементовування", – громіздкий складний процес,
який

може

призвести

до

втрати

текстового

й

ілюстративного матеріалу.
Існує кілька способів розцементовування таких
паперів, однак усі вони вимагають надзвичайної
обережності та витримки реставратора.
Вогкі та мокрі книги з крейдованого паперу
потребують
висушують

невідкладних

заходів.

обкладинку,

Насамперед

використовуючи

фільтрувальний папір. Суперобкладинку краще зняти з
книги

і

ретельно

висушити.

Кожен

вільно

відокремлений аркуш книжкового блока необхідно
перегортати скальпелем і прокладати фільтрувальним
папером, розмір якого має бути дещо більшим від
осушуваного об’єкта. При цьому з поверхні аркушів
треба усувати бруд, використовуючи легкі плавні рухи
ватним тампоном.
Розцементовування здійснюють за допомогою
шпателя, який уводять між несклеєні аркуші (якщо
таке місце існує) або в попередньо розкриту між
аркушами ділянку. Обережними коливальними рухами,
щоб не пошкодити папір, шпатель пересувають між
аркушами до остаточного їх розділення.
Зауважимо, що під час роботи з такими книгами
необхідно працювати дуже обережно, але швидко, не
допускати їх висихання.
Аркуші,

які

містять

штампи

та

кольорові

ілюстрації, прокладають у першу чергу.
Злиплий
закордонного

сучасний
виробництва

крейдований
відокремлюють

папір
за

допомогою праски. Завдяки парі розділяють тонкі
аркуші один від одного.

Існує кілька способів, які полегшують цей процес.
При незначному злипанні доцільним є спосіб, що
сприяє зміщенню один відносно одного склеєних
аркушів. Для цього необхідно:
– поступово перегинати через край столу аркуші по
діагоналі від лівого нижнього кута до правого
верхнього;
–

перекочувати

по

діагоналі

книжкового

блока

звичайний олівець із гранями, притискуючи його до
поверхні якомога міцніше.
У випадку ускладнень не треба докладати зусиль
для руйнування склейки аркушів, оскільки це може
спричинити

прориви

паперової

основи.

Однак

додаткове зволоження полегшить їх роз’єднання.
Насамперед перевіряють водостійкість тексту. При
відсутності

текучості

фарб

чи

чорнила

можна

застосувати п’ять різних способів розцементовування
крейдованого паперу:
1. Якщо маємо справу з міцним папером, аркуші
книги огортають сітчастою тканиною, занурюють у
кювету з водою, витримують кілька хвилин, витягають,

витримують у повітрі, домагаючись стікання води.
Опісля аркуші розділяють за допомогою шпателя і
скальпеля.
2. Неміцні аркуші зволожують, огорнувши їх
вогким фільтрувальним папером. Для пришвидшення
переходу вологи в замоклий об’єкт вкладають його у
поліетиленовий

пакет,

який

щільно

зав’язують.

Витримують 10–20 хвилин, розкривають і приступають
до розцементовування. При труднощах розкриття
операцію зволоження повторюють.
3. Зцементовані аркуші поміщають у камеру, де
підтримується 100 %-на відносна вологість повітря.
Після витримування протягом 1–4 годин їх роз'єднують
з допомогою шпателя та скальпеля.
4. Аркуші зволожують парою, користуючись
колбою з відвідною скляною трубкою, або спеціальним
пристроєм.
5. Замоклий книжковий блок піддають дії струму
високої частоти у спеціальній камері. При цьому крім
додаткового зволоження і розпарювання, відбувається
ще й їх відокремлення та дезінфекція. Якщо ж

бажаного результату не досягнуто, зцементований блок
попередньо зволожують, застосовуючи другий спосіб,
а потім поліетиленову плівку усувають, загортають
його у сухий фільтрувальний папір і знову обробляють
у камері ще 5–10 хвилин.
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СЛОВНИЧОК
Азотна кислота – нітратна кислота
Аміак – амоніак
Амілацетат – пентилетаноат
Ацетон – пропанон
Бензол – бензен
Берлінська лазур – берлінська блакить
Білила баритові – бланфікс, барій сульфат
Білила титанові – титан (IV) оксид
Білила цинкові – цинк оксид
Біхромат калію– калій дихромат
Бура – натрій тетраборат декагідрат
Ванадієвокислий амоній – амоній метаванадат
Вуглекислий газ – карбон (IV) оксид
Гідроксид калію – калій гідроксид
Гідроксид натрію – натрій гідроксид
Гідросульфіт натрію – натрій гідросульфіт
Гіпохлорит калію – калій гіпохлорит
Двовалентне залізо – ферум (II)
Двоокис олова – станум (IV) оксид

Двоокис хлору – хлор (IV) оксид
Диетиловий ефір – етоксиетан (діетиловий етер)
Дихромат калію – калій дихромат
Етилацетат – етилетаноат
Етиловий ефір – діетиловий етер
Етиловий спирт – етанол
Ефір – етер
Жовта кров´яна сіль (залізосинеродистий калій) – калій
гексаціаноферат (II)
Закис міді Cu2O – купрум (I) оксид
Ізопропіловий спирт – 2-пропанол
Іони двовалентного заліза – йони феруму (II)
Іони заліза – йони феруму
Йодистий калій – калій йодид
Ксилол – ксилен
Лимонна кислота – 2-гидроксипропантрикарбонова1,2,3 кислота
Магнезія – магній оксид
Марганцевокислий калій – калій перманганат
Метиленхлорид – дихлорометан
Метилетилкетон – бутанон

Окис міді CuO – купрум (II) оксид
Окислення заліза (II) у залізо (III) – окиснення ферум
(II) у ферум (III)
Окислюватися – окиснюватися
Оксиди марганцю – оксиди мангану
Оксиди сірки, азоту, вуглецю – оксиди сульфуру,
нітрогену, карбону
Ортофосфорна кислота – ортофосфатна кислота
Гідросульфіт натрію – натрій гідроген сульфіт
Оцтова кислота – етанова кислота
Перекис водню – гідроген пероксид
Питна сода – натрій гідроген карбонат
Пікринова кислота – 2,4,6-тринітрофенол
Поташ – калій карбонат
Пропіловий спирт – 1-пропанол
Роданистий натрій – натрій тіоціанат
Розчин аміаку – розчин амоніаку
Сечовина – карбамід
Сірководень – гідроген сулуфід
Сірчана кислота – сульфатна кислота
Сірчана кислота – сульфатна кислота

Сірчанокислий анілін – сульфанілова кислота
Сірчисте залізо – ферум (II) сульфіт
Сірчистий амоній – амоній сульфіт
Сірчистий газ – сульфур (IV) оксид
Солі заліза – солі феруму
Солі марганцю – солі мангану
Солі міді – солі купруму
Солі тривалентного заліза – солі ферум (III)
Солі хрому, свинцю, ртуті – солі хрому, плюмбуму,
меркурію
Соляна кислота – хлоридна кислота
Соляна кислота – хлоридна кислота
Сполуки заліза – сполуки феруму
Сполуки заліза, хрому, цирконію – сполуки феруму,
хрому, цирконію
Сполуки сірки – сполуки сульфуру
Сульфат алюмінію – алюміній сульфат
Сульфати і сульфіди срібла – арґентум (I) сульфати і
арґентум (I) сульфіди
Тальк – стеатит
Толуол – толуен

Тривалентне залізо – ферум (III)
Уайт-спірит – розчинник
Фогуцид – полігексаметиленгуанідин-фосфат
Формалін – 40% розчин метаналю (формальдегіду)
Хлорид срібла – арґентум (I) хлорид
Хлорид срібла, заліза у соляній кислоті – арґентум
хлорид, ферум (III) хлорид у хлоридній кислоті
Хлористий цинк – цинк хлорид
Хлорне залізо – ферум (III) хлорид
Хлороформ – трихлорметан
Хромати – солі хромової кислоти
Хромпік – хромова суміш
Чотирихлористий вуглець – тетрахлорметан
Щавлева кислота (оксалатна) – етандіова кислота

