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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до проведення практичних занять
з дисципліни
“Реставрація, консервація та збереження стародруків і
рукописів”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Рукописні і друковані пам’ятки культури дозволяють
пізнати давні історичні події, користати із знань і надбань
минулих поколінь, щоб сьогодні, базуючись на вже
досягнутому, йти вперед, зберігши при цьому самобутність.
Однак, проблеми їх збереження значною мірою у процесі своєї
діяльності залежить від рівня знань усіх спеціалістів, які
працюють з документами – хранителів музейних, бібліотечних
та архівних колекцій, реставраторів, дослідників і всіх, хто тією
чи іншою мірою стикається з цінними пам’ятками. На додаток,
розширенню проблем збереженості сприяє і поповнення фондів
бібліотек сучасними виданнями, видрукуваними на папері,
здатному до швидкого старіння і руйнування. Тому підготовка
фахівців у царині збереження, а консервації і реставрації
зокрема є такою важливою.
Реставрація книг та документів на паперовій основі –
складова консервації. Вона обіймає комплекс заходів по
забезпеченню збереженості артефактів нашої духовної
спадщини. Головне завдання реставрації – відновлення
експлуатаційних властивостей, форми і зовнішнього вигляду
історичної пам’ятки. Основні реставраційні процеси включають
очищення, зміцнення всіх матеріальних складових документів,
призупинення процесів їх руйнування, а також реконструкцію
втрачених фрагментів книг.
Поетапна реставрація книги полягає у зміцненні паперової
основи книжкового блоку, відновленні його шиття, капталів,
кришок і покрівельного матеріалу оправи (папір, шкіра,
пергамент, тканина), накладних прикрас.
Сьогодні існують різні школи, різноманітні методи і
прийоми реставрації не лише в різних країнах, містах, закладах,
але й у різних реставраторів. Разом з тим, індивідуальний підхід
до кожного реставраційного об’єкту має окреслені межі і
правила, які повинні бути науково обгрунтованими і слідувати
головному принципу реставрації – “не нашкодь!”
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Пропоновані методичні рекомендації містять завдання для
проведення практичних занять з курсу “Реставрація, консервація
та збереження стародруків і рукописів” і мають допомогти
студентам оволодіти реставраційними методиками.
Усі практичні роботи супроводить багатий фотографічний
матеріал. Головне завдання – активізувати навчальну діяльність
студентів, щоб реставраційні заходи виконувались на науковому
підґрунті з вибором найефективніших і нешкідливих для
матеріальної основи книги або документу реставраційних
процесів і реактивів. Набуття практичних навиків дозволить
студентам відважно братись до здійснення серйозних
реставраційних проектів під час виконання дипломних завдань у
галузі реставрації давньої книги чи документів на паперовій або
пергаментній основі.
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Практичне заняття №1
Тема: Формування книжкового блоку
Мета: навчитись правильно знаходити місце розташування
у блоці неідентифікованих аркушів стародруку, набути навики
фальцування, складання аркушів у зшитки та формування
книжкових блоків; освоїти методи приєднання окремих
неспарених аркушів до зшитків.
Теоретичні відомості
Документи, які потребують реставрації мають значні
пошкодження
та
руйнування.
Найбільш
небезпечне
пошкодження книг, коли книжковий блок від’єднаний від
оправи, шиття неміцне, в результаті чого окремі аркуші, а то й
зошити повністю відокремлені. При користуванні такою книгою
виникає небезпека випадання і втрати її окремих складових.
Поспіхом, а то й з нерозуміння правильного місця розташування
відокремлених фрагментів книги, користувач вкладає їх будь-де.
Тому при поступленні на реставрацію виникає необхідність
перевірки правильного місця розташування усіх аркушів.
Як правило, у рукописних та стародрукованих книгах на
допомогу приходить буквенна нумерація, а також слова
”кустоди”. Демонтуючи книжковий блок, реставратор складає
схему поєднання окремих аркушів у зшитках. Це допомагає при
підборі окремих аркушів у пари, а також при формуванні
відреставрованих аркушів у єдине ціле – книжковий блок.
Практична частина
Допоміжною ланкою при реставрації книги є робоча
нумерація аркушів, яку виконують перед початком роботи. Її
проставте м’яким простим олівцем на одному з полів книги.
Вона є гарантом реєстру усіх збережених аркушів, однак не
підтверджує правильне їх розташування. Після цього здійсніть
демонтаж книги.
Його проводять у наступній послідовності:
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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 в себе 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.
Складіть схему поєднання аркушів у зшитки. Для цього
шукайте першу цілісну пару, відштовхуючись від якої
вирахуйте сусідні пари. Наприклад, аркуш 3-ій поєднаний з 6им. Тоді аркуш 4-ий повинен єднатися з 5-им, аркуш 2-ий з 7–
им, а 1-ий з 8-им. Усі вони складають один зшиток. Наступні
зшитки теж повинні становити чотири пари. Схема повинна
виглядати наступним 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-ий є одиноким, тоді схема
буде виглядати так:
3-й зошит
17––––––––
18 –––– 23
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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.
Враховуйте первинний задум конструкції книжкового
блоку і, в жодному випадку, не змінюйте спосіб їх з’єднання, а
отже окремі аркуші залишіть без пари. Прикріпіть їх завдяки
нарощеному і сфальцьованому стержню – смужки паперу,
шириною приблизно 1 см.
Відокремлені від блоку аркуші можуть стояти не на своєму
місці, тому зверніть 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:
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Буквенно-цифровий алфавіт

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 складіть
числа. Першим знаком, який вказує на цифрове значення літер є
титло “~”. Іноді цифрові титли писались над кожною літерою, в
інших варіантах проставляли одне титло над усіма. Літера без
титла не має цифрового значення.
Числа від 11 до 19 писались 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
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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;
7246 – :зСмs;

1973 – :ацгО;
8000 – :и;

120000 – :рк;
13008 – :гIи.
Трапляється, що автентична нумерація упущена видавцем,
або втрачена разом з паперовою основою, тоді зверніть 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 котрий 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 проконсультуйтесь із спеціалістом-філологом і
підтвердіть своє бачення щодо зміни порядку аркушів.
Відреставровані аркуші сфальцуйте, прослідковуючи їх
порядок. Для цього розгорт складіть вдвоє так, щоб фальц
співпадав з місцями старих проколів, а в ідеалі – і з обрізами.
Ущільніть фальц кістяною пластинкою, проводячи нею вздовж
згину.
Сфальцьовані аркуші складіть у зшитки, які формують
блок. Потоншіть корінцеву частину блоку, витримуючи під
прессом протягом тривалого часу.
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Практичне заняття №2
Тема: Вивчення
книжковий блок

способів

скріплення

зшитків

у

Мета: освоїти ручні техніки шиття книжкового блоку на
зшивному верстаті, зокрема шиття на шнурах (по одному і по
два зошити), тасьмах, марлі, а також навчитись скріплювати
книжковий блок безшвейно-клеєвим способом та брошурним
скріпленням.
Теоретичні відомості
Існує велика кількість ручних і машинних способів
скріплення аркушів у книжковий блок. Найдавнішими і
найбільш поширеними вважаються наступні способи: ручне
зшивання ланцюжком, жучком, на шнурах в один або два
зошити, на шнурах з пропилом, зшивання на шкіряній або
тканинній основі (тасьмі), зшивання брошур. Сучасні книжкові
блоки зшивають на ниткошвейних машинах. Застосовували і
застосовують зшивання книг скобами. При реставрації таких
книг старий зшивний матеріал (нитки, шнури, ремені, скоби)
вилучають, а відреставровані аркуші з’єднують нитками тим
способом, який найбільше підходить до даної книги. Якщо
книга в м’якій палітурці, то найбільше підходить спосіб
безопорного зшивання жучком (фото 1. )

Фото 1. Безопорне зшивання книжкового блоку.
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Практична частина
Зшивання на шнурах по одному зошиту
Зшитки вирівняйте легкими ударами по столу головки і
корінця книжкового блоку. Покладіть на верстат для зшивання,
направляючи корінець до себе, після чого, натягніть і закріпіть
шнури (рис. 1, фото 2). Положення шнурів на верстаті повинно
точно співпадати зі старим розміщенням опор на корінці блоку
реставрованої книги.

Рис. 1, фото 2. Книжковий блок на верстаті для зшивання.
Лінії проколів позначте на корінці блоку олівцем. Бажано, щоб
вони співпадали з "рідними" проколами в зошитах. Після цього
зшитки зніміть з верстату, покладіть їх зліва на столі останнім
зошитом вверх, корінцем до себе і приступайте до шиття.
Аналогічно автентичному підберіть новий зшивний матеріал –
конопляні або льняні шнури та нитки відповідної товщини.
Верхній (останній) зшиток покладіть на верстат так, щоб
остання сторінка вкладалась на основу, корінець торкався
шнурів, які повинні співпадати з мітками на зошиті. Голку з
ниткою введіть всередину першого зшитку по лінії "а" (рис. 2),
виведіть зліва від першого шнура, обведіть нитку навколо
шнура і введіть її всередину зошита справа від цього ж шнура.

10

Рис. 2. Зшивання на шнурах по одному зошиту.
Опісля нитку протягніть до другого шнура, виведіть її зліва
від шнура і введіть всередину зшитку справа. В такий же спосіб
обшийте третій шнур і виведіть нитку із першого зшитку по
лінії "б". На перший зшиток накладіть другий (стежте за
правильністю напрямку тексту), прошийте його таким же
чином, лише в протилежному напрямку. Для цього введіть
нитку в другий зшиток по лінії "б", виведіть з нього справа від
третього шнура і введіть зліва від нього. Операцію повторіть
аналогічно біля кожного шнура (опори). Нитку, виведену з
другого зшитку по лінїї "а", зв’яжіть подвійним вузлом з кінцем
нитки, залишеної в першому зошиті по лінії "а". Накладіть
третій зшиток і прошийте його справа наліво точно так, як
перший зшиток. Опісля накладіть четвертий зошит, нитку
пропустіть під нитку між першим і другим зшитками (по лінії
"б"), введіть її всередину четвертого зошиту по лінії "б" і
прошийте четвертий зошит зліва направо, як і другий зошит. У
такий же спосіб прошийте інші зшитки. Останні два зошити
прошийте і скріпіть, як і два перших. Врахуйте, що нитку,
обведену навколо шнура, слід натягувати вздовж корінця
достатньо туго, однак петлі по лініях "а" і "б" сильно не
затягуйте.
Зшивання на шнурах по два зошити
Такий спосіб зшивання зустрічається в книгах, складених з
великої кількості тонких зшитків. Цей спосіб дозволяє уникнути
потовщення корінця за рахунок ниток.
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Підготовку блоку і зшивання двох перших зшитків
здійсніть за тією ж схемою, що і при зшиванні на шнурах в один
зошит. Відмінність починається при прикріпленні третього
зшитка (рис. 3).

Рис. 3. Зшивання на шнурах по два зошити.
Голку введіть всередину зошита по лінії "а", протягніть її
вздовж корінця і виведіть зліва від першого шнура. Після цього
накладіть четвертий зшиток і введіть в нього голку справа від
першого шнура. Виведіть нитку з середини цього ж зошита зліва
від другого шнура і справа від нього знову повертайте до
третього зшитку, введіть голку справа від шнура і прокладіть аж
до наступного третього шнура. Тут її виведіть назовні корінця
перед шнуром і направте у четвертий зшиток вже поза шнуром.
Завершальний хід голки на цих зшитках по лінії ”б”на
четвертому зшитку. Опісля перейдіть до наступних двох
зошитів, які пришийте аналогічно, лише у зворотньому
напрямку (дивіться схему). Зошити скріпіть між собою петлями
через два зошити по лініях "а" і "б". Останніх два зшийте так
само як два перших.
Зшивання на шнурах у пропилах
Зошити вирівняйте по головці і корінцю, покладіть на
верстат для зшивання корінцем до себе, перевірте співпадання
пропилів на зошитах (кут між лінією пропилів і площиною
основи верстата повинен становити 90°). Вздовж пропилів
натягніть шнури. Їх підбиріть таким чином, щоб діаметр шнура
був дещо більшим (на 25%) глибини пропилу. Надто товсті
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шнури псують корінець, надто тонкі – послаблюють блок. При
підготовці блоку до зшивання зверніть увагу на перший та
останній зошити, а також на кріплення форзацу. Приєднайте
форзаци за тією схемою, яка була застосованна при створенні
книги. Не здійснюйте пропили на форзацах, пришийте їх разом з
першим і останнім зошитами.
Після того, як шнури натягнуті, а зошити підготовані до
зшивання, вкладіть зліва від верстату останнім зшитком вверх,
корінцем до себе і приступайте до зшивання (фото 3).

Фото 3 . Зшивання на шнурах у пропилах.
У тих випадках, коли форзац пришивний, на верстат
кладіть форзац і перший зшиток, що має пропили. Заправляйте
шнури в пропили і по зошиту вирівняйте форзац. Зніміть зошит
і пришийте форзац до шнурів за схемою зшивання на шнурах по
одному зошиту (рис. 2). Якщо ж перший зошит не має пропилів
– його прикріпіть до шнурів так само, як і форзац, після чого
пришийте зошити з пропилами (рис.4).

Рис. 4. Зшивання на шнурах у пропилах.
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Нитку введіть всередину першого зшитку по лінії "а". Виведіть
через пропил зліва від першого шнура, опісля введіть всередину
зошита через пропил справа від цього ж шнура. Протягнувши
всередині зшитка, нитку виведіть назовні корінця вже через
інший пропил, знову лівіше другого шнура, і огинаючи його,
введіть всередину зошита через пропил справа від цього шнура.
Виведіть нитку назовні із першого зшитка по лінії "б".
На приєднаний до шнурів перший зошит накладіть другий,
вирівнюючи по головці і корінцю. Введіть голку всередину
другого зошита по лінії "б" і прошийте його у зворотньому
(справа наліво) напрямку, за аналогічною схемою. Завершіть
прикріплення цього зошита по лінії "а", де зав’яжіть нитку
подвійним вузлом із залишеним кінцем першого зошита.
Накладіть третій зшиток і прошийте так само, як і перший.
Четвертий зошит пришийте, як другий і т. д. Закріпіть зшитки на
кінцевих станціях по лініях ”а” і ”б”, де робочу нитку пропустіть
під петлею, що скріплює два попередніх зошити. Два останніх
зшитки скріпіть між собою, як два перших. Завершіть шиття
блоку другим форзацом.
Зшивання на тасьмах
Зшивання блоку на тасьмах практично не відрізняється від
шиття на шнурах. Для давніх книг використовували тасьми зі
шкіри або пергаменту, пізніше – з тканини, а в сучасних книгах
– з коленкору. Книги на тасьмах добре розкриваються і
достатньо міцні. Таке зшивання можна рекомендувати для
реставрації сучасних книг, які користуються підвищеним
попитом читачів. Ширина тасьми 15-20 мм (фото 4).

Фото 4. Зшивання на тасьмах.
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На зшивальному верстаті натягніть дві, або більше тасьм,
залежно від формату книги. Зошити вирівняйте по головці і
корінцю, вкладіть на верстат, притискаючи корінець до тасьми,
простим олівцем позначте лінії проколів. Опісля зошити зніміть,
складіть зліва від верстату так, щоб останній зшиток був
верхнім. Його, останньою сторінкою, покладіть на верстат,
притискаючи корінцем щільно до тасьми і зважаючи на розмітку
і приступіть до зшивання. Нитку протягніть вздовж зшитка
згідно рисунку 5.

Рис. 5. Зшивання на тасьмах.
Стежте, щоб нитка не прошивала тасьм, а лише прилягала до
них.
Зшивання на марлі або на широкій тасьмі – різновид шиття
на вузькій тасьмі, у цих випадках тасьма або марля
прошивається з зошитами (рис. 6).

Рис. 6. Зшивання на марлі або широкій тасьмі.
При зшиванні на марлі або широкій тасьмі стібки
розміщуйте по корінцю більш рівномірно, так, щоб уникнути
потовщення книги за рахунок ниток.
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Зшивання брошури
Метод зшивання зошитів в брошури застосовують для книг
невеликого об’єму в м’яких оправах (рис. 7). Кількість і розмір
стібків, а також їх розташування на корінці можуть бути різними
і залежать від розміру та об’єму книги, а також від навиків
реставратора.

Рис. 7. Зшивання зошитів у брошуру.
Іноді застосовують метод зшивання брошур "в три
проколи" (рис.8).

Рис. 8. Зшивання зошитів у брошуру на три проколи.
Нитку введіть всередину першого зшитка по лінії "а",
виведіть назовні корінця по лінії "б", переведіть в другий зошит
і поверніеться до лінії "а". Виведіть нитку з другого зошита і
зв’яжіть з вільним кінцем нитки на першому зшитку. Опісля
введіть її всередину третього зошита і продовжіть шиття,
виведіть її по лінії ”б”. Знову скеруйте голку всередину
наступного четвертого зшитка і виведіть по лінії ”в”. Перейдіть
у п’ятий зошит і поверніться у позицію ”б”. Далі слідуйте схемі,
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як показано на рисунку. 8. По лініях "а" і "б" зв’язуйте петлями
третій зошит з шостим, четвертий з восьмим і т. д.
Безшвейно-клеєвий спосіб скріплення аркушів у блок
Безшвейно-клеєвий
спосіб
скріплення
аркушів
застосовують при реставрації книг безшвейного кріплення, а
також ксерокопій та інших аркушевих матеріалів із вузькими
полями біля корінця.
Складені в блок аркуші вирівняйте по верхньому і
передньому обрізах. Обережно вкладіть у дерев’яний прес для
обтискування блоку і затисніть так, щоб корінець виступав на
10-15 мм.
На корінці блоку зробіть поперечні пропили (канали) на
відстані 40 мм один від одного. Їх глибина повинна становити 34 мм. Пропили заповніть клеєм (дисперсія ПВА) і вкладіть
розщеплений конопляний шнур, товщиною 2 мм (рис. 9), після
чого на всю площину корінця нанесіть клей.

Рис. 9. Скріплення аркушів безшвейно-клеєвим способом.
Приблизно через 20-30 хв на клеєвому шарі утвориться плівка,
що дозволить дещо послабити обтискувальний прес. Книжковий
блок опустіть нижче рівня бічних поверхонь дощок. Вкладіть
аркуші парафінованого паперу між пресом і книгою і знову
затисніть. Після цього ще 2-3 рази корінець знову промастіть
клеєм і залишіть затиснутим аж до повного висихання.
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Скріплення аркушів на прокол
Скріплення аркушів на прокол застосовують для
переплітання газет, комплектів тонких журналів, ксерокопій та
інших матеріалів, які мають широкі поля біля корінцевої
частини. Слід враховувати, що одночасно із сформованим
блоком підшивного матеріалу, прикріплюють і форзаци.
На корінцеву частину обох форзаців (1 і 8 на рис. 10)
наклейте тканинний фальчик (з світлого коленкору) шириною
20 мм.

Рис. 10. Скріплення аркушів на прокол.
Складіть блок, вирівняйте по корінцю та верхньому обрізу.
На корінець нанесіть тонкий шар дисперсії ПВА. На відстані 510 мм від корінця, залежно від ширини поля, простим олівцем
накресліть тонку лінію і зробіть позначки, розташовані одна від
одної на однаковій відстані (приблизно 30 мм). У них
просверліть скрізні отвори діаметром 2 мм. Через них протягніть
міцну нитку або тонкий міцний шнур.
Хід шнура наступний (див. рис. 10): через отвір 3 вниз, 2 –
вверх, 1– вниз, 2 – вверх, 4 – вниз, 5 – вверх, 4 – вниз і 3 – вверх.
Кінці нитки або шнура затягніть і зав’яжіть таким чином, щоб
нитка або шнур, що проходять з 2-го в 4-ий отвір, виявились між
ними.
Рідкісні книги, як правило, шиті ручним способом. При їх
реставрації зшивайте зошити тим способом, яким була зшита
книга при її створенні.
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Практичне заняття №3
Тема: Обробка
книжкового блоку

та

реставрація

здеформованого

Мета: навчитись виправляти деформації корінця книги,
надавати здеформованому книжковому блоку правильну форму,
освоїти техніку виконання плаского і округлого корінця;
навчитись потоншувати корінцеву частину блоку, здійснювати
його проклейку та стабілізацію тканиною, папером; виготовляти
каптали; круглити та каширувати корінець; формувати фальшиві
бинти.
Теоретичні відомості
При неправильному зберіганні рукописні книги та стародруки
можуть деформуватися. Здебільшого відбувається порушення клеєвої
плівки на корінці книги – тріскання, розлом. При цьому частина
аркушів зміщується в сторону переднього обрізу, корінець набуває
увігнутої форми. Краї в аркушів виступають з книжкового блоку,
руйнуються, а то й повністю втрачаються. Тому такі книги, в першу
чергу потребують реставрації. Якщо аркуші книги в хорошому стані,
то виправляють лише корінець, після чого книжковий блок
прилаштовують до оправи. При виконанні реставрації книги, яка
передбачає демонтаж книжкового блоку та роботу над кожним
аркушем, після повторного зшивання блоку необхідна його обробка.
Вона включає наступні операції: зменшення товщини блоку на
корінці, проклеювання корінця, кругління, каширування і
стабілізація.
Практична частина
Зменшення товщини блоку
Після реставрації аркушів і зшивання книжкового блоку,
його товщина в корінцевій частині зазвичай більша товщини
блоку в області переднього обрізу. Це відбувається за рахунок
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товщини ниток і реставраційного паперу, яким зміцнювали
аркуші під час реставрації.
Для зменшення товщини блок покладіть на дошку,
залишивши кінці зшивних шнурів чи тасьм вільними (відкритими).
На книгу покладіть картон і дошку так, щоб корінцеве поле
залишалось відкритим і затисніть разом з дошками в прес. На поле
корінця вкладіть смужку картону і притримуючи її, нанесіть по
картону легкі короткі удари молотком (рис. 11).

Рис.11. Зменшення товщини блоку в корінці.
Картон захищає аркуші книги від пошкодження. Опісля
натягніть верхні кінці шнурів чи тасьм, міцно утримуючи нижні
на дошці (при зменшенні товщини блоку вони послаблюються).
Тому так важливо при зшиванні блоку стежити, щоб не прошити
їх. Досягнувши потрібного зменшення товщини блоку на
корінці, промастіть його рідким клеєм, підклавши під блок
парафінований папір, щоб захистити дошку від клею і захистити
папір від прилипання до неї. Далі продовжіть вистукувати блок
до того часу, поки клей підсохне. Ще раз натягніть опори і
залишіть блок в пресі для висихання. Таким чином досягнете
потоншення корінцевої частини блоку.
Проклеювання корінця книжкового блоку
Корінець блоку проклеюють для того, щоб не допустити
зміщення одного зшитку по відношенню до іншого і закріпити їх
у певному положенні. Для цього застосовуйте рідкий клей, який
наносьте тонким шаром. Слід враховувати, що товстий шар клею
утворює тверду плівку, яка ламається і відколюється від корінця.
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Блок перед проклеюванням вирівняйте, закрийте з обох
сторін смужками картону. Одержану конструкцію розташуйте в
обтискувальному пресі так, щоб корінець дещо виступав. На нього
пензлем нанесіть тонкий рівний шар клею, втираючи його між
зошитами (фото 5). Перевірте правильність форми блоку і
витримайте його у такому положенні до висихання.

Фото 5. Проклейка корінця блоку.

Кругління корінця
Кругління здійснюють для зменшення товщини блоку в
корінці. При цьому книга набуває правильної форми. Якщо
зневажити кругління, корінець сам округлиться, але в зворотню
сторону. Вважають, що корінець після кругління повинен
утворити дугу, радіус якої відповідає товщині блока.
Кругління корінця виконуйте після його проклеювання, поки
клей ще не висох повністю. Блок покладіть корінцем від себе,
відкрийте приблизно на середині і, притримуючи нижню частину
переднього обрізу, верхню частину натягніть на себе. Глухим
кінцем молотка нанеоіть легкі короткі удари по корінцю від його
середини до одного, а потім до другого кінця. Удари наносьте на
перші або останні зшитки, поступово переходячи до зошитів
посередині блоку. Округливши корінець з однієї сторони,
переверніть книгу і продовжуйте кругління з іншої. Головка
молотка повинна бути невеликою, щоб не пошкодити при цьому
шнури. Якщо бажаний результат досягнутий не повністю,
продовжуйте кругління при закритому блоці, підтягуючи верхні
зшитки на себе. Правильно закруглений корінець повинен бути
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рівним і симетричним по відношенню до середньої лінії.
Закінчивши операцію, блок залишіть між дошками під вантажем
до повного висихання клею.
Відгин країв корінця
Для об’ємних (товстих) книг, у яких товщина блоку біля
корінця після шиття більша, ніж біля переднього обрізу застосуйте
відгин країв корінця. При цьому розпустіть зшитки, надаючи
корінцю блоку грибоподібної форми. Утворені плечики, рівні
товщині картону кришок оправи, забезпечать правильну форму
книги.
Після кругління блок затисніть між двома дошками так, щоб
корінець виступав над дошками на відстань, рівну товщині
картону, що служитиме для оправи книги. Провірте правильність
кругління блоку і приступайте до відгину країв корінця. Злегка
зволожте (не сильно) корінець і загостреним кінцем молотка
нанесіть легкі удари по крайніх зшитках з однієї та другої сторін
блоку, щоб відгин зшитків з обох сторін був однаковим. Удари
наносьте обережно, направляючи крайні зшитки до країв дошок
(рис. 12).

Рис. 12. Відгин країв корінця блоку.
Середні зшитки блоку не зачіпайте. Після закінчення роботи
корінець промастіть клеєм, втираючи його в корінець і перевірте
якість відгину (рис.13). Надлишок клею витріть марлевим
тампоном і залишіть книжку між дошками до висихання.
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Рис. 13. Правильний відгин країв корінця блоку.
Корінець блоку повинен мати симетричну округлену форму з
однаковим відгином фальців крайніх зшитків, фальці проміжних
зшитків блоку повинні бути рівномірно відігнуті від середини
корінця.
Обклеювання корінця
Одним із засобів зміцнення і вирівнювання корінця є
обклеювання його папером або тканиною. При слабкому
зшивному скріпленні книжкового блоку таке обклеювання
корінця особливо необхідне.
Зміцнення корінця досягнете завдяки наклеюванню на
нього смужок марлі (фото 6) або м’якої бавовняної тканини чи
паперу (Фото 6).

Фото 6. Обклеювання корінця книжкового блоку марлею та
папером.
Якщо корінець має глибокі рівчаки між зшитками,
заповніть їх конопляними волокнами для вуалювання. Інші
незначні нерівності корінця усуньте, зачищаючи його наждачним
папером. Лише тоді покрийте зміцнювальними матеріалами. При
використанні паперу ставляться певні вимоги – він повинен бути
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міцним, довговічним, некислотним. Його попередньо зволожте,
нанесіть клей і лише тоді накладіть на корінець книги. Врахуйте,
що чим більше смужок наклеєно на корінець, тим він рівніший,
однак книжка відкривається важче.
Корінці блоків рукописних і стародрукованих книг, зшитих
на шнурах або шкіряних чи пергаментних ременях обклейте
смужками паперу між ними. Смужки можуть бути на 4-5 см
ширші від корінця і виходити на форзаци.
Виготовлення капталу
Додатковим засобом скріплення зошитів книжкового блоку
служить каптал, який зміцнює книжковий блок в голівці та
хвостику. Він може бути у вигляді простої смужки тканини з
вставленим шнуром (серцевиною), або прикрашеної обшивкою
кольоровими нитками. У старих книгах виготовлення капталу
складало невід'ємну частину процесу зшивання зошитів у блок,
а в якості серцевини використовувались смужки шкіри, кінці
яких закріплювались у верхній частині кришок оправи. Існує
більше двадцяти видів капталів. Крім функціонального
навантаження вони відіграють ще й декоративну роль. Тому для
збереження автентичності книг, реставратор повинен володіти
техніками виготовлення капталів, щоб досконало здійснити їх
реставрацію чи, при необхідності, реконструкцію.
Сучасні каптали для ручного оправляння мають
прямокутний зріз серцевини і оздоблені різнокольоровими
нитками; серцевиною служить кусок тонкого пергаменту,
склеєного зі шкірою.
Для старих книжок не використовуйте каптали з
прямокутним зрізом, для них рекомендується використовувати
круглу серцевину – плетений шнур з натурального волокна.
Його пришийте лляною ниткою традиційного кольору: синього,
зеленого, червоного. Не використовуйте шовк, оскільки він
недовговічний. Для простих робіт застосуйте каптал з
одинарною серцевиною, для дуже великих книг з широким
кантом ефективний пришивний каптал з двійною або трійною
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серцевиною. Замість капталу для книг з тканинною або
шкіряною оправою виконайте окантовку корінця оправи: на
відповідну ділянку корінця покладіть шнурок і поверх нього
загніть матеріал оправи (рис. 14); така конструкція набагато
міцніша від наклеювання готових капталів.

Рис. 14. Окантовка корінцевої частини оправи.
За кольором пришивний каптал повинен гармонувати з
покривним матеріалом і форзацами. Ефектні два різні
контрастні кольори (наприклад, темно-синій і золотий), а один
тон може бути ніжним і привабливим. Можливий варіант
використання одного яскравого кольору в сполученні з кількома
витками іншого кольору в центрі капталу. Закріпіть каптал,
виконуючи подовжені петлі шляхом проведення голки під
затяжний стібок. При цьому каптал повинен щільно прилягати
до обрізу корінця. При необхідності подовжте нитку або змініть
її на нитку іншого кольору, зв’язуючи їх на корінці ткацьким
вузлом (рис. 15).

Рис. 15. Ткацький вузол.
По ширині каптал повинен бути дещо меншим, ніж розмір
корінця. Це полегшує загин покрівельного матеріалу в ділянці
корінця оправи.
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Для виготовлення капталу з однією серцевиною
приготуйте дві кольорові нитки, наприклад білу і чорну, а також
смужку шкіри для серцевини. Її ширина повинна відповідати
ширині корінця книги, а довжина на 25 мм повинна бути
більшою від ширини корінця по дузі. Відкрийте книгу
приблизно після четвертого аркуша, не враховуючи пришивного
форзацу. Пропустіть голку з білою ниткою між аркушами, через
корінцевий фальц під затяжним стібком (рис. 16 а). Протягніть
нитку ззовні всередину зошита, поки вузол не впреться в
корінцевий фальц. Знову проведіть голку в цей же отвір таким
же чином, щоб утворилась повітряна петля (рис. 16 б). У петлю
вставте серцевину капталу і туго затягніть нитку. Тримаючи
білу нитку в натягнутому стані, двічі обведіть її навколо
серцевини, утворюючи петлі (рис. 16 в).

Рис. 16. Схема виготовлення капталу.
Опісля чорну нитку проведіть під серцевиною справа від білих
петель і туго натягніть, щоб утворився вузлик біля їх основи
(рис. 16 г). Тісно затягніть вузлик, утворіть дві петлі з чорної
нитки навколо серцевини, вкладаючи їх строго паралельно
петлям з білої нитки (рис. 16 д). Тримаючи обидві нитки в
натягнутому стані, перехрестіть білу нитку з чорною для
утворення вузла, після чого виконайте ще дві петлі з білої нитки
навколо серцевини. Цю операцію повторіть і для чорної нитки.
Тепер потрібно виконати подовжену пришивну петлю. Для
цього голку з білою ниткою направте вниз так, щоб нитка лягла
паралельно останній петлі з чорної нитки (рис. 16 е, ж)
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всередині книги, і проколіть голкою через зошит так, щоб вона
вийшла на корінці безпосередньо під затяжним стібком.
Протягніть нитку через зошит. Натягніть обидві нитки, щоб
зміцнити білий вузол біля основи петель з чорної нитки на
поверхні корінця. Здійсніть навколо серцевини дві петлі білою
ниткою, перехрестіть її з чорною для утворення вузла.
Виконайте дві петлі з чорної нитки і перехрестіть її з білою.
Продовжуйте цю операцію по всій довжині серцевини, не
перекриваючи одну нитку другою, вкладаючи витки паралельно
та закріплюючи серцевину подовженими петлями кожний раз,
при роботі білою ниткою. Закінчуйте обшивання капталу дещо
не доходячи до кінця закругленої частини корінця. Не має
значення якою ниткою буде закінчений каптал, але виконавши
останню петлю, голку проведіть всередину книги і виведіть
назад (ззовні) безпосередньо під затяжним стібком.
Перехрестивши нитки для утворення останнього вузлика, знову
введіть голку всередину і виведіть її назовні вже над петельним
стібком. 3’єднайте два кінці прямим вузлом поверх затяжного
стібка і обріжте нитки, залишивши кінці по 12 мм (рис. 16 ж).
Подовжені петлі і прямий вузол проклейте і розрівняйте
пензликом до корінця. Клей нанесіть на першу і останню петлі
капталу, щоб приклеїти їх до серцевини, а кінці серцевини
відріжте скальпелем (рис. 16 з).
Для спрощення складної методики виготовлення капталу
можна просто склеїти смужку шкіри з вставленою серцевиною
(шнуром). Ширина шкіряної смужки відповідає ширині корінця.
Таку смужку приклейте на корінець книжкового блоку (фото 8).
Виступаючі кінці шнура обріжте.

Фото 7. Приклейний шкіряний спрощений каптал.
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Щоб полегшити шиття капталу на блоці, замініть його капталом,
шитим окремо від блоку. Для цього виготовіть спрощений
каптал як у попередньому випадку, лише замість шкіри
використайте тканину. Його обшийте кольоровими нитками
подвійним обмотуванням зі стібком (фото 8).

Фото 8. Виготовлення приклейного капталу з двокроковим
обмотуванням зі стібком.
Випрямлення здеформованого книжкового блоку
У результаті неправильного зберігання книги або при її
падінні можливе руйнування клеєвого шару на корінці книги. Це
спричиняє зміну форми корінця книжкового блоку. Частина
аркушів книги виступає за межі оправи, а це стає причиною їх
обтріпування. Тому так важливо надати книжковому блоку
правильної форми.
Для цього передусім демонтуйте форзацні аркуші,
приклеєні до кришок оправи. Від’єднайте оправу. Корінець
книжкового блоку затисніть у пристрої для обтискування так,
щоб блок перебував у вертикальному положенні корінцем вверх.
На нього накладіть розчин метилцелюлози і залишіть до
набухання клею. Періодично скальпелем пробуйте м’якість
клею і, коли наступає стан його достатньої рихлості, делікатно
зішкрябайте його (фото 9). При цьому стежте, щоб не
пошкодити папір.
Якщо необхідно, знову нанесіть розчин метилцелюлози і
через певний час знову зніміть клеєвий шар. Опісля, блок
звільніть з зажиму. Тепер він став рухомим. Це дозволяє
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поправити форму книги, втиснувши виступаючу частину. Для
цього між аркуші вкладіть тонку планку і за неї підтягніть
аркуші до корінця.

Фото 9. Усунення старого клею з корінця книги.
Випрямлений блок знову фіксуйте у пристрої для
обтискання книжкового блоку і ретельно промастіть корінець
клеєм. Після висихання блок знову вмонтуйте в оправу.
Практичне заняття №4
Тема: Реставрація дерев’яних кришок оправ
Мета: ознайомити студентів з техніками зміцнення та
дорощення дерев’яних кришок оправ.
Теоретичні відомості
Реставрація давніх книг включає в себе два моменти –
консервацію і реставрацію книжкового блоку, який складається
зі зшитих паперових або пергаментних аркушів, і оправи, що
має певні конструктивні особливості.
Оберігаючи книжковий блок від пошкоджень, оправа
одночасно виконує і естетичну функцію. Вона, в більшості
випадків, тісно пов’язана із змістом книги, її структурою і
оформленням, а також із загальними тенденціями розвитку
мистецтва, науки і техніки. У цей же час оправа є своєрідним
повнофункціональним історичним джерелом, яке включає в себе
чисельні дані про місце, час створення і перебування
стародавньої
книги.
Інтролігаторське
мистецтво
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характеризувалось традиціями і арсеналом власних мистецьких
засобів, характерних для конкретного територіального і
часового простору.
Складовими частинами оправи є кришки і покрівельний
матеріал. Еволюція розвитку кришок – від чисто шкіряних,
папірусних, дерев’яних до картонних – супроводжувалась
зміною їх конфігурації. Основні відмінності, які дозволяють
дослідникам розділити типи оправ за їх конструктивними
особливостями полягають в методах і матеріалах для
виготовлення кришок, у способах з’єднання, шиття книжкового
блоку, а також виготовлення капталу. Аналіз стану складових
оправи допомагає реставраторам у реконструкції її первинного
вигляду і сприяє відновленню навіть дрібних деталей, з
дотриманням старовинних технологій їх виготовлення,
використовуючи матеріали близькі до тих, які застосовувались
для створення оправи.
Несприятливі умови зберігання залишають свій відбиток
на кришках оправи у вигляді пошкоджень мікологічного або
ентомологічного характеру, які, у свою чергу, викликають зміну
забарвлення деревини і втрату міцності. Ураження кришок
мікроорганізмами зумовлює їх ветхість, що свідчить про
руйнування целюлози кислотними продуктами життєдіяльності
бактерій і грибів (фото 10).

Фото 10. Мікологічне руйнування кришок.
Личинки жуків-точильників залишають ходові тунелі і
канали, які послаблюють міцність деревини. Велика кількість
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таких каналів приводить до руйнування і втрати частин кришок
навіть при невеликих механічних навантаженнях (фото 11).

Фото 11. Руйнування дерев’яних кришок жуками.
Тому першочергове практичне завдання реставратора –
усунути причини пошкодження методами дезінфекції і
дезінсекції, а також призупинити руйнівні процеси шляхом
зміцнення кришок.
Практична частина
Першою чергою при реставрації кришок здійсніть опис і
фотографічну фіксацію їх характерних особливостей, зокрема і
тих, які розкриваються в процесі демонтажу. До таких
особливостей слід віднести: розмір кришок, вид картону, породу
дерева, наявність або відсутність кантів (виступів над
книжковим блоком), форму рантів (конфігурацію ребер
кришок), жолобів (заглиблень в ребрах), рант-фальцу (профіль
ребра біля корінця), систему отворів, тунелів, каналів, які
забезпечують кріплення опор (шнурів, шкіряних ременів)
книжкового блока до кришок оправи. Всі ці фактори є
емпіричним матеріалом для дослідження походження оправи.
При обробці уражених мікроорганізмами кришок оправ
застосуйте відповідні дезінфікуючі розчини, наприклад, 10%ний розчин кремнійфториднатрію (подвійна обробка). У
випадку проведення дезобробки кришок обтягнутих шкірою,
використайте 5%-ий розчин тимолу, який не сприяє її
задубленню.
Боротьбу з комахами проведіть методом виморожування в
холодильній камері. Після цього дерев’яні кришки прогрійте
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лампами
інфрачервоного
випромінювання
і
обробіть
скипидаром та гарячою восково-скипидарною пастою у
пропорції 1:3.
Забруднення кришок у вигляді залишків старого клею,
воску, шару мездри шкіряного покриття та інших вилучіть за
допомогою скальпеля і дрібнозернистого наждачного паперу.
Трапляються випадки, коли на внутрішній стороні кришок
наявні міцно приклеєні фрагменти форзацної підкладки, або ж
самих форзаців (фото 11). Обов’язково демонтуйте їх методом
відмочування спиртово-водним розчином. Вилучені фрагменти
реставруйте і як дослідницький матеріал, приєднайте до об’єкта
в окремому конверті, фіксуючи виконання процесу в
реставраційному паспорті.
Поверхня дерев’яних кришок не завжди рівна, оскільки в
минулому для їх виготовлення дерево розколювали або
розпилювали, а потім стругали. Зустрічаються і наскрізні отвори
внаслідок випадання сучків, або ж заглиблення, які утворилися в
результаті тиснення по шкірі. Ці автентичні особливості
поверхні
дерев’яних
кришок
давніх
книг
залиште
недоторканими. Але раковини, які утворились внаслідок гниття
(фото 11), втрат механічного походження, отвори, утворені
комахами, попередньо просочіть композиціями, які посилюють
міцність, а потім заповніть спеціальною масою. Зміцніть
уражені ділянки деревини методом просочування 0,5%-ним
розчином метилцелюлози, наносячи його пензликом на
поверхню кришки.
Крихкі краї кришок після аналогічного зміцнення наростіть
композиційною масою, компонентами якої є деревний пил
відповідної породи дерева і клей ПВА, змішані до консистенції
густої пасти. Попередньо в ребровій частині нарощуваної
ділянки просверліть заглиблення (3 мм), введіть в них клей і
вставте дерев’яні стержні (шканти) відповідного отворам
діаметру. Після висихання клею, між утвореним дерев’яним
каркасом, вплетіть тонкий дріт, одержуючи при цьому
арматурний комплекс (фото. 12).
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Фото 12. Арматурний комплекс.
Нанесіть за допомогою шпателя пасту в надлишку, формуючи
втрачену частину (фото 13).

Фото 13. Кришка оправи з нанесеною шпаклювальною масою.
При цьому, врахуйте здатність пасти зменшуватися в об’ємі в
процесі висихання. Після цього надлишки вилучіть шляхом
шліфування.
Наявність тріщин деревини, які направлені вздовж волокон
деревини, сприяє дальшому розколу кришок (фото 14).

Фото 14. Розкол кришки оправи.
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Причина появи тріщин обумовлена волокнистою будовою
деревини дошок, яка при сушінні може скорочуватися залежно
від напрямку волокон від 3 до 12%. Тому склейте їх, затискаючи
дошки струбцинами до повного висихання. Після цього тріщини
скріпіть спеціально виготовленими дерев’яними шпонками,
вклеєними під тиском в попередньо підготовані заглиблення, які
відповідають розміру шпонок (фото 16).

Фото15. Розкол дошки зміцнений шпонками.
У випадку повного розколу дошки, окремі її частини
з’єднайте додатковим кріпленням за допомогою шкантів –
кілочків, занурених в ребра розколу обох частин кришки. Для
цього попередньо просвердліть заглиблення, в які запустіть
клей. Додатково закріпіть шпонками, як і у випадку зміцнення
тріщин.
Аналогічним способом виконуйте нарощування відсутньої
частини кришки (фото 16).

Фото 16. Дорощення дошки за допомогою шкантів.
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Своєрідним нюансом при цьому є вирівнювання ребра розлому
за допомогою рубанка для забезпечення щільного прилягання
нового елемента кришки. При виборі нової дошки для
майбутнього диптиха врахуйте ступінь висихання деревини,
оскільки надлишкова волога приводить до ефекту усушки і
скривлення під час зберігання. В минулому інтролігатори
використовували деревину, висушену в природніх умовах не
менше 50-ти років. Тому так важлива наявність серед
підручного матеріалу сучасного реставратора давніх дошок
різної товщини і породи.
Вважаємо, що вибір правильних, добре продуманих,
послідовних кроків реставрації дерев’яних кришок оправ є
незаперечним. Історична інформація, яка міститься в 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.
Практичне заняття № 5
Тема: Реконструкція оправ стародруків та рукописів
Мета: відпрацювати методику шерфування шкіри,
реконструювати суцільнокриту шкіряну оправу з врахуванням
періоду створення книжки.
Теоретичні відомості
Іноді книжкові блоки зберігаються без оправ. Відсутність
оправ прискорює руйнування книг, тому хранителі збірок і
колекціонери намагаються ”одягнути” цінні книги, щоб
продовжити їх життя. Звичайно, будь-яка найпростіша оправа
буде виконувати свою охоронну функцію, але з етичної точки
зору, враховуючи історію створення книги, правильним є
реконструкція оправи на книгах того часу, а ще краще
аналогічного екземпляру. Тому, коли стоїть завдання створити
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шкіряну оправу для раритету, спершу шукають аналог, оправа
якого і має стати взірцем. Встановлюють тип покрівельного
матеріалу (шкіри, пергаменту, тканини, паперу), спосіб його
вкладання на кришки, матеріал і форма кришок оправи, спосіб
приєднання книжкового блоку до кришок оправи, а також
оздоблення.
Практична частина
Розглянемо спосіб виготовлення суцільнокритої шкіряної
оправи для стародруку. Вона складається з двох кришок
(картонних чи дерев’яних) та матеріалу (шкіра, пергамент,
тканина), який покриває їх (фото 17).

Фото 17. Матеріали та інструмент, необхідні для
виготовлення оправи.
За величиною кришки оправ стародруків і рукописів ділять
на обрізані (в рівень з книжковим блоком) і з кантами (краї
кришок виходять за межі книжкового блоку). Виготовлення
оправи починайте із заготовки дерев’яних або картонних
сторонок.
Для спрощення роботи в якості сторонок виберіть картон.
Виготовте два картонні прямокутники. Їх довжина повинна бути
на 6 мм більша довжини книжкового блоку, а ширина – на 1-2
мм меншою від ширини блоку. З цупкого паперу виріжте
прямокутник, який слугуватиме відставом. Його довжина
відповідає довжині сторонок, а ширина – на 1,5-2 мм більша від
дуги корінця книжкового блоку.
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Покрівельним матеріалом буде слугувати шматок шкіри. З
нього виріжте прямокутник, довжина якого повинна бути на 3
см більша від довжини кришок та відставу, а ширина становить
суму ширини двох картонних сторонок, відставу і ще 4-4,5 см.
Якщо для оправи використовуєте тканину, то необхідно
здублювати її на не дуже цупкий папір. При цьому клей тонким
шаром нанесіть на папір, а не тканину так, щоб він не проступив
потім через тканину і не утворились плями.
На середині покривного матеріалу по вертикалі проведіть
простим олівцем пряму лінію. Таку ж лінію намалюйте і на
відставі. Нанесіть клей на відстав і приклейте його на покриття
так, щоб лінії збіглися, а зверху і знизу відставу покритя
виступало на 1,5-2 см.
Праворуч і ліворуч від центру на покриття покладіть
картонні кришки оправи так, щоб між відставом і кожною
кришкою залишився вільний простір (розстав) шириною 6-7 мм.
Для полегшення точного вкладання кришок попередньо
намалюйте олівцем допоміжну рамку (фото. 18).

Фото18. Вкладання кришок оправи на покриття.
Для формування кутиків відріжте у матеріалі покриття всі
чотири ріжки, так, щоб відстань від кутів сторонок до зрізу була
3-4 мм. Якщо шкіра товста, то її шерфуйте (потоншіть) у тій
частині, яку будете загинати (фото 19).
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Фото 19. Шерфування країв шкіряного покриття оправи.
Для потоншення кута можна зрізати ріжок (фото 20).

Фото 20. Формування кута.
Опісля нанесіть клей на кутики і вкладіть їх (фото 21),
допомагаючи собі кісточкою.

Фото 21. Вкладання кутів.
Наступний етап – приклейте відвороти на внутрішню сторону
оправи (фото 22).
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Фото 22. Приклеювання відворотів.
Отриману конструкцію затисніть у пресі. Оправа з внутрішнього
боку виглядатиме так, як на фото 23.

Фото 23. Вигляд оправи з внутрішньої сторони.
Врахуйте, що покриття вкладеться краще (рівномірно),
якщо провести кістяною пластинкою по верхньому і нижньому
згину тканини на ребрах кришок. Готову конструкцію затисніть
у пресі на 1 хв. Для кращого вкладання кутів, потоншення шва,
відбийте їх дерев’яним молотком.
Оздоблення шкіряної оправи здійснюйте методом
блінтового тиснення з кліше, виготовленого за ескізом з
протирки, знятої з оправи аналогічного видання (фото 24).

Фото 24. Протирка і відповідне їй кліше.
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При необхідності одержання випуклого рельєфного
рисунку, на кришки оправи приклеюють відповідну форму,
наприклад шнури, гіпс, поролонову подушку (фото 25).

Фото 25. Рельєфні оздоби оправ.
Завершальним етапом оздоблення є нанесення фрагментів
оздоблення розігрітими інтролігаторськими інструментами –
філетою, ролем (фото 26). Підкладаючи аркушики сухозлітки
при тисненні, досягнете перенесення золота на шкіру.

Фото 26. Здійснення тиснення філетою.
Практичне заняття № 6
Тема: Реставрація оправ із шкіри та перагаменту
Мета: навчитись встановлювати ступінь пошкодження
оправ та обирати адекватні методи реставрації; освоїти основи
реставрації давніх шкіряних та пергаментних оправ;
здійснювати консервацію оправ.
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Теоретичні відомості
Найбільше поширене пошкодження шкіряних та
пергаментних оправ давніх книг – їх пересихання. Воно веде до
утворення тріщин, деформації сторонок оправ. Будь-які
механічні дії з книгою у такій оправі призводять до втрати
поверхневого шару шкіри – вона осипається, розтріскується у
місцях згину (фото 27).

Фото 27. Руйнування пергаменту на корінці книги.
При цьому гасне оздоблення книги, втрачається естетична
та історична вартісність. Перепад температур спричиняє зміну
його хімічного і фізичного стану (іноді безповоротно).
Першим, найшвидшим методом, які продовжують ”життя”
оправ є їх консервація. Вона включає очищення їх від
забруднень, жирування і вкладання в охоронні футляри. У разі
сильних пошкоджень необхідні більш тривалі дії. Їх перелік
включає вище названі, а також дезінфекцію, закріплення
поверхневого шару, пом’якшення, демонтаж, дорощення,
дублювання, нанесення поверхневої захисної плівки.
Практична частина
Реставраційним заходам передує візуальний огляд, опис у
реставраційному паспорті стану оправи та фотофіксація.
У разі пошкодження шкіри мікроорганізмами проведіть
дезінфекційні заходи. Для цього книгу помістіть в пари тимолу,
де витримайте протягом доби. Наступний крок – протріть
шкіряну поверхню тампоном, зволоженим розчином тимолу.
Обов’язково протріть внутрішню сторону корінця оправи. Це
здійсніть за допомогою марлі, накрученої на паличку, що
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дозволяє дістатись глибоко під корінцеву частину. Після
вивітрювання запаху тимолу приступайте до усунення
забруднень.
Очищення оправи здійснюйте ластиком (фото 28), а потім
спеціально приготованими сумішами (фото 29).

Фото 28. Очищення пергаментної оправи ластиком.

Фото 29. Очищення пергаменту реактивами.
У залежності від кольору оправи приготуйте суміш для
очищення темної шкіри або світлої чи пергаменту. Приведемо їх
склад:
Суміш для очищення темної шкіри: бича жовч (25 мл),
етиловий спирт (25 мл) і дистильована вода (50 мл).
Суміш для очищення світлої шкіри та пергаменту: 10%ний розчин аміаку (80 мл), дитяче мило (15 г), бура (5 г),
етиловий спирт (2 мл) і дистильована вода (120 мл). Можлива й
інша композиція: дитяче мило (2 г), ланолін (5 мл), гліцерин (8
мл), етиловий спирт (62 мл) і дистильована вода (100 мл). Перед
застосуванням ці рідини дещо нагрійте.
Слід зауважити, що перед нанесенням на оправу
детергенту, необхідно обгорнути книжковий блок захисним
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матеріалом – папером або плівкою і лише тоді приступайте до
очищення. Ватний тампон змочіть розчином, легко відтисніть
його і обережно проведіть по поверхні оправи. Крок за кроком
очистіть всю поверхню, не забуваючи і про внутрішню сторону
оправи. На фото 30 представлено оправу до і після очищення.
Цю оправу було виявлено під
золотарською

Фото 30. Шкіряне покриття до, в процесі та після
очищення.
Оправи з полущеним поверхневим шаром обробіть
розчином метилцелюлози. Вона сприяє приклеюванню
відлущених частинок і забезпечує утворення захисної
поверхневої плівки.
Після
нанесення
миючої
суміші
оправа
дещо
пом’якшується, що полегшує її демонтаж. У залежності від
ступеня зруйнованості шкіру доростіть новою, або здублюйте на
тканину чи нову шкіру. Важливим є збереження усієї
інформації, закладеної в оправу. Тому в жодному випадку не
вилучайте елементи орнаментального чи текстового тиснення.
Вони можуть скласти певну емпіричну інформацію для
дослідників. Максимальне збереження усіх фрагментів оправи –
показник високої фаховості реставратора.
У випадку ветхої шкіри здублюйте її, після чого сформуйте
оправу (фото 31).
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Фото 31. Покриття оправи здубльоване на нову шкіру.
Дозволяється заміна функціональних ділянок на нову
шкіру: сильно зруйнованих ремінців для защіпок, а також
корінцевої частини оправи. Однак це здійснюйте лише у тому
випадку, коли вони не несуть інформаційного навантаження.
Частіше шкіряні ремінці також дублюють, або зміцнюють з
середини, якщо вони складені вдвоє.
Для заповнення втрат шкіряного (пергаментного) покриття
підбирайте шкіру (пергамент) однакового ґатунку, близьку за
кольором, товщиною. Форму втрати відмалюйте на прозорій
плівці, перенесіть на матеріал, з якого і виріжте латку (фото 32).

Фото 32. Виготовлення латки.
Перед дорощенням шкіри чи заповненням лакун здійсніть
шерфування країв – потоншіть як нову, так і стару шкіру зі
звороту. Застосуйте для цього спеціальну бормашину, або
шерфувальний ніж (фото 33). Склейте за допомогою дисперсії
ПВА з обов’язковим короткотривалим затисканням у пресі.
Дуже дрібні отвори вуалюйте, наповнюючи їх одержаною
при шерфуванні стружкою, змішаною з клеєм. Для
пергаментних оправ з цією метою застосуйте пергаментний клей
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– маси, одержаної після
пергаментної стружки.

довготривалого

проварювання

Фото 33. Шерфування країв латки.
Якщо колір шкіри дещо відрізняється, підтонуйте його
фарбою для шкіри. Завершальні етапи – монтаж оправи і
жирування спеціальною пастою. До її складу входять: копитна
олія (100 г), бджолиний віск (35 г), тимол (5,2 г), поксидифеніламін (0,15 г). Можливі й інші композиції: кріолан
(60 г), вазелінова олія (10 г) і бджолиний віск (20 г) або копитна
олія (20 г), ланолін (20 г) , вазелінова олія (20 г) і бджолиний
віск (5 г). Жирування виконайте кілька разів, даючи час на
підсихання. Для надання блиску і усунення надлишкового жиру,
оправу ретельно поліруйте сукном.
Практичне заняття № 7
Тема: Реставрація складених оправ з паперовим
покриттям
Мета: навчитись аналізувати матеріальні складові оправи
книги (стан, спосіб виготовлення) та складати план реставрації.
Опанувати техніку виготовлення складеної оправи з паперовим
покриттям, шкіряними корінцем і кутиками.
Теоретичні відомості
Чимала кількість старих книг має складену конструкцію
оправ – шкіряний корінець і кутики та паперове покриття
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сторонок. На відміну від шкіряних оправ, вони були набагато
дешевшими, а відповідно і доступнішими. Здебільшого
використовували дуже гарний мальований папір, що надавало
певної ошатності оправам. Однак, часте користування книгами
та несприятливі умови збереження сприяли руйнуванню таких
оправ. Ураження мікроскопічними грибами, пошкодження
комахами та гризунами, природне старіння паперу, втрати
внаслідок діяльності людини та несприятливі умови зберігання
– ось основний перелік основних чинників, які вимагають
певного реставраційного втручання.
При реставрації таких книг важливо не змінити їх
конструкцію, зберегти автентичність та оригінальні матеріали.
Найбільше клопоту припадає при виготовленні зразків паперу,
близьких до старого мальованого. Знання усіх способів його
виготовлення та технічний досвід дозволяють максимально
наблизитись до оригіналу.
Реставрація оправ включає наступні процеси: дезінфекцію,
очищення, демонтаж, реставрацію окремих складових,
формування оправи.
Практична частина
Складені кришки оправ мають дві сторонки поволочені
покривним матеріалом (у давніх книгах – найчастіше
мальованим папером). Корінець і кутики оправи здебільшого
шкіряні (фото 34), у пізніх виданнях – тканинні. Як правило,
корінцеву тканинну смужку дублюють папером, що надає
корінцю гладкості.

Фото 34. Загальний вигляд складеної оправи.
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Виготовлення оправи починають із заготовки картонних
сторонок. Виріжте два прямокутники (Фото 35).

Фото 35. Заготовка картонних сторонок.
Їх висота повинна повинна бути на 6 мм більша висоти блоку
книги, а ширина – на 1-2 мм меншою від ширини блока. Опісля
викрійте смужку шкіри (тканини), яка слугуватиме корінцем
(фото 36).

Фото 36. Виготовлення корінця.
Його висота на 3 см більша висоти відставу, а ширина на 6-8 см
більша товщини блоку. З цупкого паперу виріжте прямокутник,
який слугуватиме відставом. Його висота відповідає висоті
сторонок, а ширина – на 1,5-2 мм більша від дуги корінця
книжкового блоку.
Для рівного вкладання складових книги і досягнення
точності при приклеюванні, по центральній вісьовій лінії
корінцевої смужки та відставу проведіть лінії. Горизонтальна
лінія дозволить рівно вкласти картонні сторонки і відстав. Лише
при дотриманні точності оправа вкладеться на книжковий блок
бездоганно. На всю поверхню корінця оправи нанесіть клей і
вкладіть складові – дві сторонки і відстав так, щоб вертикальні
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лінії співпадали. Верхній і нижній краї корінця загніть і
тимчасово вкладіть смужку картону, який заповнює простір між
сторонками і притискає загини корінцевої частини. Конструкцію
протягом 1 хв витримайте у ручному гвинтовому пресі, після
чого вилучіть допоміжну смужку.
Наступний етап – виготовлення шкіряних (тканинних)
кутиків. Для цього по ребрах на кутах сторонок оправи
відзначте однакові відстані. Вони повинні відповідати ширині
корінцевої смужки, наклеєної на сторонки оправи. Із зовнішньої
сторони оправи, за позначками на кутах (по косій) проведіть
лінії. Вони вказуватимуть на місце вкладання ріжків. Розкрій
матеріалу для кутиків може бути різної конфігурації. Одна з них
показана на фото 37.

Фото 37. Формування кутів оправи.
Клей почергово нанесіть на заготовлені викрійки кутиків
і, керуючись лініями вкладання, прикладіть їх до сторонок (фото
38).

Фото 38. Оправа підготована до покриття мальованим
папером.
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При огортанні доцільно кістяною пластинкою притискати
матеріал до ребер сторонок, забезпечуючи щільне прилягання і
добре склеювання. Щоразу затискайте конструкцію в пресі на 1
хв. Щоб потоншити перекриття шкіри на кутиках, побийте
дерев’яним молоточком (фото 39).

Фото 39. Обробка кутиків оправи дерев’яним молотком.
Розкрій паперового покриття оправи здійсніть з
урахуванням перекриття шкіряних (тканинних) складових
оправи. Ширина перекриття на корінці і кутиках повинна бути
однаковою (приблизно 5 мм). Розкрій покриття оправи показано
на рис. 40. Для кращого вкладання, на краях загинів покриття
зробіть надсічки.

Рис. 40. Розкрій покриття для однієї сторонки оправи.
Клей наносіть на всю внутрішню поверхню паперового
покриття, ретельно розтирайте. Папір накладайте на картонні
сторонки, огорніть їх. При цьому знову використайте кістяну
пластинку для припасовування паперу по ребрах. Готову оправу
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затисніть у ручному гвинтовому пресі для рівномірного
притискання покриття до сторонок.

Фото 41. Внутрішня і зовнішня сторони складеної оправи
та підготований книжковий блок.
При реставрації такої оправи, як правило, доводиться
дезінфікувати її, а то й цілу книгу. Для цього витримайте її у
парах тимолу протягом 1 доби. Опісля, за допомогою ручного
порохотягу, м’яких пензликів та ватних тампонів знепильте її.
Демонтаж виконуйте обережно. Якщо покриття приклеєне до
кришок оправи, здійсніть тест на текучість фарб, якими
декорований папір. При стійкій фарбі, оправу зволожте за
допомогою вологого компресу, або навіть повністю замочіть у
кюветі. Якщо ж фарби текучі, здійсніть віддалене зволоження –
через кілька шарів сухого фільтрувального паперу накладіть
зволожений папір або марлю і покрийте поліетиленовою
плівкою. Через певний час волога поступово дістанеться до
кришок оправи і сприятиме розбуханню клею, що і дозволить
здійснити демонтаж покриття.
Для очищення паперу з текучими фарбами застосуйте
промокання зволоженим фільтрувальним. У цьому випадку
покриття покладіть на сухий фільтрувальний папір, а на
внутрішню сторону накладіть вологий і прикрийте склом. У
міру забруднення, вологий папір змінюйте на чистий.
Ветхе паперове покриття зміцніть, насичуючи його
спеціальним розчином, який містить желатин, або здублюйте
мікалентним папером.
Втрачені ділянки паперового покриття дорощують новим,
спеціально виготовленим папером. Він повинен бути однаковим
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за товщиною, структурою і близьким за колористикою та
рисунком.
Старі картонні кришки замініть на ідентичні нові. Лише у
тому випадку, коли вони несуть якусь певну інформацію,
наприклад містять маргінальні записи, їх залиште, виконуючи
необхідні реставраційні операції. До їх переліку входять
розкислення картону, дорощення втрачених частин, зміцнення
методом розщеплення або дублювання і т. ін. Виявлену
інформацію сфотографуйте і опишіть у реставраційному
паспорті.
Завершальний акцент – нанесення захисного парафінового
покриття на мальований папір. Для цього шматочок сукна
натріть свічкою і легко розітріть по паперовій поверхні. Цю
операцію неодноразово повторюйте, аж поки поверхня набуде
яскравості і легкого полиску.
Практичне заняття № 8
Тема: Реконструкція оздоб шкіряних оправ
Мета: навчитись виготовляти протирки з тиснення на
оправах давніх книг; вирізьбити кліше з лінолеуму, виготовлену
форму відбити на шкіряній поверхні оправи.
Теоретичні відомості
Завдання створити шкіряну оправу для раритету тісно
пов’язане з реконструкцією оправи аналога. Ним може служити
книга цього ж видання, або близька за часом виготовлення і
споріднена територіально. Окрім аналізу і відтворення
конструктивних особливостей оправи, перед реставратором
стоїть завдання повторити оздоблення. Найпоширеніший засіб
декорування давніх книг – тиснення по шкірі. Тому спершу
виготовляють протирку – копію зображення на папері або
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плівці. Його переносять на лінолеум (фото 42), дерево чи інший
матеріал.

Фото 42. Тиснення з лінолеумних форм.
Витривалою є фотополімерна форма для тиснення (фото
43) та кліше з металу.

Фото. 43. Пластикове кліше і відтиск на шкірі.
Практична частина
На кришку давньої оправи накладіть аркуш тонкого
паперу. В місцях з тисненням послідовно наносьте штрихи
м’яким простим олівцем. При цьому усі виступаючі елементи
чітко відобразіть на аркуші. Одержане зображення перенесіть на
лінолеум, проколюючи голкою контури. Олівцем відтворіть лінії
зображення і за допомогою різців та шаберів виготуйте
лінолеумне кліше (фото 44).

52

Фото 44. Лінолеумні кліше.
Виготовлену форму прикріпіть лейкопластирем (скотчем)
до шкіряної (бажано зволоженої) поверхні і сильно затисніть
ручним гвинтовим пресом. Чим товстіша шкіра, тим довшою (1
добу) повинна бути витримка. Одержані відбитки представлено
на фото 45.

Фото 45. Відбитки на шкірі лінолеумних кліше.
Формування ліній дзеркала довершіть розігрітими ролями
та філетами. Зауважимо, що лакована шкіра гірше сприймає
тиснення, аніж шкіра без покриття, тому протріть її ацетоном.
Опісля, для надання яскравості і блиску, на шкіру нанесіть
спеціальну жируючу пасту до складу якої входять рідкий
ланолін (60 г), вазелінова олія (10 г) і бджолиний віск (20 г).
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Практичне заняття № 9
Тема: Реставрація пергаментних зразків
Мета: навчитись очищати, пом’якшувати та розрівнювати
поверхню пергаменту. На зразках пошкодженого пергаменту
відпрацювати методику заповнення лакун, з’єднання розривів та
укріплення тріщин. Із нового сучасного пергаменту виготовляти
пергаментний клей та пергаментну массу.
Теоретичні відомості
Чимало різноманітних скарбів давньої писемності на
пергаменті зберігається у фондах бібліотек, музеїв, приватних
колекцій. Це грамоти, акти, дипломи, акварелі, рукописні книги.
Значна кількість стародруків має пергаментні оправи.
Пергамент представляє собою спеціально оброблену і
пристосовану для письма шкіру. Цей матеріал був надійним
носієм інформації, при сприятливих умовах він міг зберігатися
безконечно тривалий час. При вологості повітря 50-60% і
постійно підтримуваній температурі в інтервалі від 16 до 22ºС,
він залишається в добрій збереженості. При вологості більше
65% відбувається глибоке руйнування мікроорганізмами, у
результаті чого на пергаменті з'являються кольорові пігментні
плями, він втрачає еластичність. При високій вологості повітря
пергамент поглинає вологу, при низькій – віддає її. Звідси
виникає деформація листів пергаменту, їх викривлення.
Свій відбиток на збереженість пергаментних документів
наклали історичні події та природні катаклізми – пожежі, повені,
війни. Непоправну шкоду пергаменту наносять і гризуни. Серед
механічних пошкоджень пергаментів поширені втрати окремих
фрагментів, прориви, порізи, мереживоподібні втрати під дією
кислого залізо-галового чорнила.
Пошкоджені пергаменти можна відновити (очистити,
пом’якшити),
професійно
відреставрувати
(розрівняти,
заповнити втрати).
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Практична частина
Для роботи надається сильно пересушений, забруднений, з
тріщинами і лакунами зразок пергаменту. Завдання студента
полягає у його очищенні, пом’якшенні, закріпленні розривів,
заповнені втрат.
Насамперед за допомогою ластика очистіть поверхневі
забруднення пергаменту (фото 46).

Фото 46. Очищення пергаменту ластиком.
У випадку наявності тексту очищення здійсніть так, щоб не
торкатись надписів. Для цього зручно користуйтесь спеціально
виготовленою формою з пластику, в якій вирізано вузький отвір.
Його вкладайте на ту частину пергаменту, яку необхідно
чистити і відважно тріть по пластику. Сильно забруднені місця
протирайте наждачним папером, не докладаючи зусиль.
Врахуйте, що папір повинен мати найнижчу дисперсність
адгезиву – “0”.
Опісля пергамент “мийте” спеціальною композицією, у
склад якої входять етиловий спирт (62 мл), гліцерин (8 мл),
ланолін (5 мл), дитяче мило (2 г), дистильована вода (100 мл).
Ватним тампоном, змоченим цією сумішшю, круговими рухами
очистіть всю поверхню пергаменту (фото 47). У результаті цього
пергамент світліє і стає пластичнішим. У випадку реставрації
документів з текстом, останній не торкайте, а операцію
здійснюйте на нетекстовій стороні. Закріпіть розриви, тріщини і
лакуни. Для цього використайте профілактичні заклейки з
мікалентного паперу за допомогою борошняного клею.
Останній має зворотню властивість – при зволоженні легко
усувається (разом із папером).
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Фото 47. Очищення пергаменту реактивами.
Якщо пергамент підсох, накладіть зволожений аркуш
фільтрувального паперу і скло. Через кілька хвилин приступайте
до операції розпрямлення.
Важливий етап фіксування пергаменту у розпрямленому
вигляді. Для цього зразок вкладіть на фільтрувальний папір,
покладений на фанеру однакового з пергаментом розміру.
Обережно розпрямте його від центру до країв і зафіксуйте
канцелярськими біндерами до фанери (фото 48).

Фото 48. Розпрямлення пергаменту.
Під лапки біндера підкладіть шматочки сукна, щоб
надмірний тиск не спричиняв відбиток ребер на пергаменті. На
усю площину зразка вкладіть фільтрувальний папір і невеликий
вантаж. Після підсихання пергамент звільніть від кріплення.
Заповнення втрат здійснюйте двояким способом. Отвори,
які знаходяться на текстовій частині заповніть пергаментними
латками, вирізаними точно по контуру втрати. Для цього
використайте прозору плівку, на якій відмалюйте форму отвору.
Тоді по рисунку виріжте псевдолатку. Її накладіть на новий
пергамент і знову обмалюйте. Акуратно виріжте пергаментну
латку і заповніть нею отвір. Кріплення здійсніть за допомогою
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смужок
рівноміцного
довговолокнистого
паперу
та
борошняного клею з нетекстової сторони зразка, накриваючи
краї латки і обрив пергаментного зразка (документу).
На нетекстовій частині латки виготовляйте із запасом – на
1,5-2 мм більші від отвору. Застосовуючи бормашинку або
наждачний папір чи скальпель, потоншіть (шерфуйте) краї як
латки, так і пергаментного зразка (фото 49).

Фото 49. Шерфування пергаменту.
Опісля на краї нанесіть пергаментний, кролячий чи
осетровий клей, накладіть латку, притисніть фанерою і затисніть
струбцинами.
Дрібні отвори вуалюйте пергментною масою. Її виготовіть
із подрібненого пергаменту шляхом восьмигодинного варіння у
невеликій кількості води, після чого масу протріть через
металеве сито (фото 50).

Фото 50. Приготування пергаментної маси.
Одержаною в’язкою та липкою масою заповніть дрібні отвори і
залишіть до висихання (фото 51). Надлишок нанесеної маси
після висихання усуньте наждачним папером. Отвори середньої
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величини (з діаметром до 1 см) також заповніть пергаментною
масою, але для певності її закріпіть з однієї сторони
реставраційним папером на пергаментний клей.

Фото 51. Заповнення отворів пергаментною масою.
Іноді рукописні і стародруковані книги зшиті на
пергаментні ремені, які в часі потріскали, поламалися і не
можуть утримувати книжковий блок. Такі ремені не підлягають
реставрації, їх замініть новими (фото 52).

Фото 52. Застосування нових пергаментних опор.
Практичне заняття № 10
Тема: Реставрація географічних карт
Мета: навчитись здійснювати опис пошкоджень карти,
проводити передреставраційні дослідження, складати план
реставрації для карт з різними матеріальною основою і
конструкцією, виконувати реставрацію паперової основи мапи.
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Теоретичні відомості
Карта є джерелом інформації, яке відображає особливості
конкретної території у певний час. З плином часу змінюється все
– рельєф місцевості, кордони, географічні назви, які фіксують
карти різних періодів. Тому збереження таких документів є
важливим для дослідників у різних галузях науки, зокрема для
істориків, географів, геологів, мистецтвознавців та ін.
Реставрація великих за розміром карт є складною,
копіткою роботою, вимагає теоретичних матеріалознавчих,
хімічних і біологічних знань та практичних навиків у галузі
реставрації паперу.
Практична частина
Зазвичай реставрації піддають карту, які зберігалася у
несприятливих умовах. Як наслідок – різні пошкодження, які
детально опишіть в реставраційному паспорті. Наприклад:
перебування карти тривалий час у складеному стані спричинило
утворення розривів у місцях її згинів, внаслідок чого утворилися
окремі фрагменти. На додаток у місцях згинів відбулось:
відшарування паперу від основи, утворення незначних втрат,
численних дрібних розривів та обтріпування країв. Наявність
бурих плям від затікань та сірих плям мікологічного характеру
вказує на вплив вологого середовища при збереженні твору.
Найбільші мікологічні пошкодження припадають саме на місця
згинів, внаслідок чого відбулась значна деструкція основи та
папір набув трухлявості. У названих місцях була сильно
уражена і тонка тканина полотняного переплетення, яка
утримувала зруйновані фрагменти.
Опісля проведіть передреставраційні дослідження: проби
на текучість фарб і на присутність деревної маси, на
нейтральність (рН); встановіть структуру паперу по волокну;
визначте довжину волокон паперу; виміряйте товщину паперу;
визначте міцність прикріплення фарбового шару. На основі
одержаних результатів складіть план реставраційних заходів.
У залежності від конструкції карти можливі різні варіанти
дублювання карт. Так розрізняють карти цілісні і складені з
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окремих фрагментів, здубльовані на тканину, папір, покриті
ламінатом і т. ін.
Першочергове завдання – проведення дезінфекції карти.
Для цього реставраційний об’єкт попередньо витримайте у
дезінфекційній камері, де він перебуває у парах фуміганта.
Послідовний хід реставрації полягає в очищенні паперу від
забруднень, закріплені текучих штампів та написів, усуненні
старого дубляжу (наприклад тканини), видаленні плям,
нейтралізації кислотності паперу, нарощенні втрачених ділянок,
скріпленні тріщин і розривів, зміцненні паперової основи та
виконанні дублювання карти.
Очищення виконуйте сухим способом за допомогою
ластика і дрібнозернистого наждачного паперу. Опісля карту зі
зворотнього боку зволожте водою за допомогою пульверизатора
(Фото 53) і роздублюйте (Фото 54). Залишки клею з паперу
усуньте за допомогою скальпеля.

Фото 53. Зволоження тканинної основи карти.

Фото 54. Демонтаж тканинної основи карти.
Якщо тест на текучість фарб позитивний – закріпіть їх 5%ним розчином паралоїду у ацетоні, після чого карту замочіть у
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ванні з теплою водою. Це дозволить позбутись плям від
затікань. Вилучення загального забруднення та плям проводьте,
наносячи розчин детергенту з наступним кількаразовим
промиванням. Під час цього постійно за допомогою
індикаторного папірця контролюйте значення рН паперу до
досягнення нейтральності середовища. Папір висушіть на
повітрі, розклавши його на фільтрувальні подушки.
Тонкий знищений папір обробіть зміцнювальним розчином
на основі желатину, внаслідок чого він стане значно цупкішим.
З’єднання окремих частин карти (фото 55), розривів та тріщин
здійсніть зі звороту об’єкта за допомогою мікалентного паперу
(Фото 56).

Фото 55. Окремі фрагменти географічної карти.

Фото 56. З’єднання фрагментів географічної карти.
Втрачені ділянки заповніть попередньо підібраним за
товщиною,
фактурою,
структурою
і
колористикою
реставраційним папером (фото 57). Для міцності з’єднання
основи твору і реставраційних доповнень виконайте
розпушування волокон паперу карти та потоншіть краї латок.
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Фото 57. Доповнення втрачених частин.
Отриману заповнену площину карти здублюйте аркушами
фільтрувального паперу, використовуючи борошняний клей, що
містить антисептик (ніпагін). Після чого всю конструкцію
розташуйте між сукнами і відпресуйте при незначному
навантаженні.
Завершальний основний етап реставрації карти –
дублювання її на тканинну основу. Естетичну довершеність
об’єкту надайте тонуванням реставраційних вставок в тон
оригіналу для цілісного сприйняття твору, не порушивши при
цьому автентичності карти (фото 58).

Фото 58. Фрагмент карти до і після реставрації.
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Практичне заняття № 11
Тема:
атласів

Реставрація

стародрукованих

географічних

Мета: навчитись описувати типи пошкоджень, складати
план реставраційних дій для акварельованих карт, здійснити
реставрацію атласу без розшивання альбомного блоку.
Теоретичні відомості
Давні географічні атласи представляють собою збірку карт,
надрукованих на ганчір’яному папері, оправлених в шкіряні,
пергаментні оправи. Конструкції атласів різні. Часто
сфальцьовані розгорти карт не прошивали, щоб не знищити
деталі зображення. До складених аркушів на незадрукованій
стороні приклеювали стержні, за які підшивали аркуші в блок.
Якщо карти заповнювали лише частину площі аркуша,
застосовували звичне для стародруків шиття – через фальц. У
будь-якому випадку демонтаж атласу супроводжується
частковою втратою автентичності. Тому, якщо це дозволяє стан
атласу, правильніше здійснити реставрацію без розшивання
книжкового блоку. Слід зважити на те, що давні атласи часто
розфарбовані акварельними фарбами. Будь-яка дія води
розчиняє фарбу, змиває її. Тому реставрація повинна
відбуватись напівсухим або сухим методами. Завдання
реставратора – зберегти цілісність атласу і звести втручання до
мінімально необхідних.
Практична частина
Перед початком реставраційної роботи уважно розгляньте атлас,
оцініть стан пошкоджень, щоб прийняти рішення чи можливе
виконання реставраційних заходів без розшивання книжкового
блоку. Так, якщо від блоку відокремились лише окремі аркуші
чи кілька зшитків, а в цілому блок міцно тримається, приймайте
рішення не демонтувати його. При такій реставрації неможливо
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здійснити активне промивання під протічною водою, однак
можна застосувати інші види очищення.
Передують
реставраційній
роботі
лабораторні
дослідження: встановлення показника рН, тест на текучість фарб
і чорнила, міцність прикріплення фарбового шару до основи,
встановлення складу паперу по волокну, визначення товщини
паперу. Маючи результати досліджень, підберіть папір для
нарощення близький до оригінального.
Спочатку за допомогою м’якого пензлика здійсніть
знепилення аркушів. Особливу увагу приділяйте прикорінцевій
частині. Ластиком та дрібнозернистим наждачним папером
усуньте забруднення. Загальну жовтизну аркушів послабте,
прокладаючи їх легко зволоженими аркушами фільтрувального
паперу. При цьому їх розмір повинен бути дещо більшим від
розміру аркушів альбому. Поставте книгу під легкий прес і
витримайте протягом 15 хв. Опісля змініть аркуші на нові.
Сторінки з акварельованим зображенням зволожуйте лише зі
звороту і обов’язково слідкуйте, чи не з’являються відбитки. Цю
операцію повторюйте доти, поки фільтрувальний папір не
перестане зафарбовуватись. Слід врахувати, що не варто
перекладати більше 20% об’єму книги, інакше відбудеться
руйнування шиття книжкового блоку.
Наступний етап – видалення плям. Для цього встановіть
вид плями (чорнильна, жирна, сажова, воскова і т. п.) і підберіть
відповідні реактиви. Вилучення плям здійснюйте безпосередньо
на книжковому блоці за допомогою тампона, змоченого
відповідним розчинником (фото 59).

Фото 59. Динаміка видалення плями
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Під аркуш підкладіть поліетиленову захисну плівку і
фільтрувальний папір, який в міру забруднення змінюйте. Після
досягнення бажаного результату призупиніть процес дією води
чи нейтралізуючого розчину, які теж наносьте методом
тампонування.
При дорощенні втрачених частин застосовуйте світлову
панель або ламіновану підкладку з чорного паперу. Для цього
аркуш прикрийте плівкою, поверх якої на місце втрати накладіть
реставраційний папір. Зволожте його, що надасть йому
прозорості і чітко проявляться контури втрати. Формуйте латку
“встик” для текстової і ілюстраційної частини, або “внакладку”
– для вільної, незадрукованої. Зніміть захисну плівку, легко
підсушіть феном латку і приклейте її на місце. Користуйтеся
лише борошняним клеєм (фото 60).

Фото 60. Формування латки на темній підкладці.
Розриви і тріщини зміцнюйте нашаруванням прозорого
реставраційного паперу. При цьому стежте, щоб наносити його з
тієї сторони, де немає зображення. Якщо це неможливо, то
використайте один з прозорих видів паперу – конденсаторний
або японський шовковий.
Якщо показник рН паперу вказує на його кислотність,
здійсніть нейтралізацію. Сьогодні існують готові нейтралізуючі
розчини, які наносять на сторінку, набризкуючи їх
пульверизатором. Непоганий результат дає обробка крейдяною
суспензією. Її приготуйте з високодисперсної крейди і води,
суміш періодично помішуйте, а тоді дайте відстоятися і
декантуйте (відокремте осад від рідкої фази). Саме у цій рідині
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замочіть аркуші фільтрувального паперу, висушіть їх. Це будуть
нейтралізуючі прокладки. Їх вкладіть між аркуші атласу,
залишаючи на певний час. Легко навантажте атлас для
забезпечення кращої дотичності. Стежте за зміною показника
рН, здійснюючи тест індикаторним папірцем.
Завершальний етап – усунення деформацій атласу. Для
цього знову легко зволожте особливо покороблені аркуші.
Процес здійснюйте аналогічно до методу усунення жовтизни,
т.б. прокладіть папером. Його часто замінюйте на сухий і
бажано на тонший.
Практичне заняття № 12
Тема: Дублювання географічних карт
Мета: освоїти методи дублювання паперового документу
на тканину та паперову основи.
Теоретичні відомості
До методів зміцнення документів відносять:
– насичення паперової основи зміцнювальним розчином на
основі желатину;
– обробка розчином полівінілового спирту (ПВС);
– покриття розчином метилцелюлози;
– дублювання на нову основу;
– ламінування полімерною плівкою;
– інкапсулювання в полімерний пакет;
– імпрегнування (введення розплавленої полімерної плівки
в структуру паперу);
– розщеплення документу на дві частини та вклеювання
поміж них цілісного аркуша.
Насичення зміцнювальним розчином – ефективний і
простий метод, однак при численних розривах, заломах,
потертостях документу він не забезпечує міцності, тоді
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вдаються до дублювання на нову основу. Вказаний метод не
вимагає спеціального обладнання і є досить ефективним. За
основу може служити папір різного гатунку – від найтоншого
(конденсаторного) до картону, а також тканина.
Найчастіше дублюють географічні карти, афіші, рисунки,
гравюри, плакати. Методи дублювання відмінні черговістю
нанесення шарів: нашарування нової основи на реставраційний
об'єкт, чи навпаки – об'єкта на дубляж. Нашарування
реставраційного матеріалу можливе як з однієї, так і з обох
сторін документу. Планують застосовувати ту чи іншу методику
лише після візуальних досліджень конструкції карти, якості і
стану її матеріальних складових. Як правило, дублюванню
підлягають лише ті документи, у яких одна із сторін є вільною
(незадрукованою). Трапляється, що на вільній стороні наявні
одинокі дрібні надписи, штампи, реєстраційні номери і т.п. Такі
документи також дублюють, однак, інформацію залишають
відкритою.
Практична частина
Дублювання виконуйте після очищення карти (іншого
об’єкту) від забруднень, нейтралізації, реставрації і
випрямлення. Для дублювання аркуша, що містить інформацію
лише з однієї сторони, реставраційний папір повинен бути
міцним, тонким і довговічним. Якщо ж інформація міститься на
обох сторонах аркуша – реставраційний папір повинен бути ще і
прозорим.
Найбільшою
прозорістю
характеризується
конденсаторний папір, проте міцність його низька і працювати з
ним складно. Високу якість дублювання (прозорість і міцність)
забезпечує довговолокнистий папір (10 г/м). Найчастіше як
дубляж використовують мікалентний папір (20 г/м). Для
скріплення використовуйте свіжо виготовлений борошняний
клей. Він повинен бути достатньо рідким і мати добрі клеєві
властивості. Як надлишок, так і недостня кількість клею
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небажані. У першому випадку мікалентний папір стає надмірно
цупким, у другому – менш прозорим.
Передує реставраційним заходам тест на текучість фарб та
чорнил. При позитивному результаті особливо важливим стає їх
закріплення. Для цього нанесіть розчин паралоїду в ацетоні,
який створить непомітну захисну плівку. Після підсихання карта
готова до наступних операцій.
На
зволожену
поверхню
реставраційного
столу
фотографічним валиком розрівняйте поліетиленову плівку. На
неї вкладіть географічну карту (паперовий аркуш) так, щоб
задрукована
сторона
прилягла
до
плівки.
Нанесіть
зміцнювальний розчин. Тому обережно долонями рук ( у
жодному випадку не пальцями) максимально розправте
поверхню карти. Накрийте другим відрізком поліетиленової
плівки і шматинкою через плівку розпрямте карту у напрямку
від центра у різні боки.
Якщо карта має втрати, одразу формуйте латочки з
попередньо підібраного паперу. До нього ставляться певні
вимоги: повинен бути безкислотним, близьким за товщиною і
структурою по волокну. Легко, починаючи з кута, зніміть
верхню плівку. Приклейте латочки і на всю поверхню нанесіть
борошняний клей. Якщо папір карти дуже ветхий, то для
забезпечення рівномірного нанесення клею використайте
капронове сито, яке, одночасно захищає папір від пошкодження
пензлем.
Дублювання мікалентним папером
Нанесення мікалентного паперу здійснюйте двома шляхами. У
першому випадку його поступово вкладайте на промащену
клеєм поверхню карти. При цьому швидко, але поступово
пригладьте пензлем до зволоженої поверхні (фото 61). Слід
врахувати, що при намочуванні, він має властивість розтягатись.
Тому повільне вкладання буде спричиняти утворення морщин.
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Фото 62. Дублювання карти мікалентним папером.
У другому випадку мікалентний папір вкладіть на плівку,
рівномірно розкладену на столі. (Змочування поверхні стола
сприяє доброму прилипанню плівки, унеможливлює її зсув).
Папір зволожте водою за допомогою пульверизатора, делікатно
підніміть краї, підтягуючи аркуш так, щоб випрямились
утворені зморшки.
Після чого накрийте іншою плівкою і довершіть
розпрямлення марлевим тампоном. Верхню плівку зніміть, а
нижню, тримаючи за два кінці підніміть так, щоб плівка висіла.
Не піднімайте плівку з мікалентним папером за різні боки,
оскільки може відбутись деформація паперу.
Тепер потрібна допомога, щоб вже в чотири руки
розтягнути плівку з дубляжем і рівномірно вкласти на карту так,
щоб мікалентний папір опинився на поверхні реставрованого
об’єкту, а плівка залишилась зверху. По ній проведіть марлевим
тампоном, притискаючи склейку. Обережно зніміть плівку.
На картону підкладку вкладіть відріз сукна. Знову за два
кінці підніміть плівку із здубльованою картою. У висячому стані
перенесіть до сукна і вкладіть так, щоб плівка опинилась зверху.
Легкими рухами припасуйте, розрівняйте карту, а тоді акуратно
зніміть плівку. В результаті задрукована частина карти
опиниться перед очима. Накрийте її іншим відрізом сукна і
картоном. Одержану конструкцію затисніть у ручному
гвинтовому пресі. Через 0,5 год конструкцію вийміть, верхнє
сукно замініть на сухе і знову відправте в прес. Після висихання
сукна зніміть з карти (а не карту з сукон).
Здубльовану карту вкладіть між аркуші гладкого
парафінованого паперу і знову затисніть у пресі. Таке
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витримування забезпечить рівномірність поверхні, усуне
рельєфність поверхні, набуту в результаті користування
сукнами.
Дублювання фільтрувальним папером
Здійснюють аналогічно до другого способу описаного
вище. Слід враховувати, що фільтрувальний папір непрозорий,
тому при наявності штампів чи записів на звороті карти
розкрийте їх. Для цього делікатно лезом скальпеля відтягніть
мокрі волокна наклеєного фільтрувального паперу так, щоб не
пошкодити оригінал.
Часто зустрічаються карти, які складаються з окремих
відірваних фрагментів. При нанесенні дубляжу, а особливо при
розрівнювання мокрого паперу, такі частини зрушуються, а
отже втрачається цілісність рисунку карти. Тому складайте таку
карту на плівці лицем вверх. Наситьте її зміцнювальним
розчином, розправте і накладіть профілактичні наклейки. Лише
тоді накрийте іншою плівкою і переверніть так, щоб
незадрукована сторона ставала робочою. Всі інші операції
проводьте за вище описаною схемою. Профілактичні заклейки
знімайте ще до вкладання в прес. Для цього їх змочіть водою,
скальпелем підчіпіть і вилучіть. Опісля накривайте сукном і далі
за схемою.
Дублювання карти на тканину
Дещо відмінним є дублювання карти на тканинну основу.
Якщо карта раніше була дубльована тканиною, то її демонтуйте.
Для цього зі зворотнього боку карту змочіть водою за
допомогою пульверизатора. Відбувається набухання клею, який
забезпечував з’єднання тканинної основи з папером. Лише після
цього, через певний час, можливе роздублювання. Залишки
клею з паперу усуньте скальпелем і виконайте усі реставраційні
заходи на паперовій основі. Окремо приготуйте тканинний
дубляж. Зазвичай піддають реставрації ті карти, які в тій чи
іншій мірі зруйновані мікологічними чинниками, внаслідок чого
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автентичне полотно втрачає міцність. Таку тканину замініть
новою.
Вибирайте тканину близьку до старої за структурою і
переплетенням. Для уникнення зсідання тканини, яке могло б
спричинити деформацію паперової основи, полотно зістаріть,
почергово занурюючи його у гарячу і холодну воду.
Підготовану для дубляжу розпрямлену вологу тканину
зафіксуйте стиплером чи цвяшками на рівній дерев’яній
поверхні, застосовуючи хрестоподібне розтягнення (фото 62).

Фото 62. Розтягнення тканини на дошці.
Для склеювання застосуйте борошняний клей. Його
нанесіть тонким шаром зі звороту відреставрованої карти (фото
63).

Фото 63. Нанесення клею на зворотню сторону карти.
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Якщо карта складалась з окремих фрагментів, то почергово

приклейте їх на тканину (фото 64).

Фото 64. Поступове вкладання окремих фрагментів карти.
Після висушування у сукні під вантажем, карту демонтуйте
з дошки (фото 65) і обріжте зайву кромку тканини.

Фото 65. Зняття карти з дошки.
Карти такого виду зручно зберігати у складеному вигляді,
адже їх можна зігнути по тканині, не заламуючи паперу.
Практичне заняття № 13
Тема: Виведення плям з тканин
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Мета: студент повинен одержати навики очищення
тканини, навчитись видаляти плями від воску, іржі, жиру,
плісняви та чорнила.
Теоретичні відомості
Тканини оправ мають природне походження (льон,
бавовна, конопля, листя агави, ананаса, волокна плодів пальми і
т. ін.).
Наявність забруднень прискорює процес старіння тканини.
Найдрібніші частинки забруднень, які потрапили між волокна,
механічно їх перетирають, а також сприяють розмноженню
різноманітних
шкідників
і
виступають
хімічними
окислювачами. У реставрації переважно намагаються послабити
плями, а не повністю їх усунути. Обов’язковою є проба дії
реактиву на волокна та барвник на невеликій ділянці у
малопомітному місці. Будь-який вплив на тканину сухого чи
водного очищення ослаблює волокна. Тому, при проведенні
операції необхідний постійний нагляд за процесом.
Видалення плям здійснюють водними розчинами миючих
засобів та органічними розчинниками. Часто вилучення старих
плям є процесом трудомістким і довготривалим. Не завжди він
дає позитивні результати. Операції однотипні, але вимагають
багаторазового повторення.
Безводне очищення застосовують на дуже зруйнованих
тканинах, які не можна обробляти водою. Для цього
використовують органічні гідрофобні розчинники, які мають
хорошу миючу здатність, добре витягують забруднення, швидко
і повністю випаровуються. До них належать вуглеводні,
хлорпохідні і фторпохідні вуглеводнів, спирти, ефіри, кетони, а
також їх суміші (петролейний ефір, уайт-спірит, скипидар,
суміші спиртів, ефірів, важкий бензин).
Практична частина
Способи обробки плям:
1. Під пляму підкладіть декілька шарів сухого
фільтрувального паперу. Невеликий ватний тампон змочіть
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розчинником, прикладіть до центру плями і обережно розженіть
розчинник від центра до країв, захоплюючи напівсухим
тампоном незабруднені місця. Папір під плямою замінюйте на
сухий і чистий. Видалення плям прискорюється пропарюванням.
Після очищення тканину зволожте з розпилювача водногліцериновим розчином (на 100 г води 1 г гліцерину). Якщо
барвник неміцний, то зволожуйте декілька разів з проміжним
висушуванням.
2. Змастіть або змочіть пляму композицією для виведення
плям, потримайте 1-5 хвилин. Після цього промийте водою і
пропрасуйте через чисту вологу тканину.
3. Розмішайте суміш розчинників з будь-яким сорбентом
(крохмалем, тальком, силікагелем) для отримання пасти.
Нанесіть її тонким шаром на пляму. Висушіть і зчистіть щіткою.
4. Під пляму покладіть гігроскопічний матеріал. Навколо
плями насипте тальк або крохмаль для попередження утворення
ореолу. Потріть брудне місце ватою, змоченою препаратом.
Після усунення плями промийте тканину теплою водою з
милом.
5. Змочіть холодним препаратом пляму, потім обробіть
парою. Після усунення плями промийте тканину водою,
пропрасуйте через чисту суху тканину.
6. Під пляму насипте сорбент. Протріть пляму ватним
тампоном, змоченим препаратом. Тампон змінюйте в міру
забруднення. Висушіть, залишки сорбенту зчистіть щіткою.
7. Порошок адсорбенту насипте навколо плями, яку будете
обробляти рідким засобом. Завдяки цьому пляма не пошириться
і не утворяться ореоли навколо місця обробки. Обробіть пляму
тампоном, змоченим реактивом. Просушіть. Порошок струсіть і
зчистіть щіткою.
8. Забруднене місце змочіть теплою водою. Нанесіть
миючий препарат. Пензликом утворіть піну на намиленій плямі.
Піну разом із забрудненням усуньте вологою тканиною.
9. Накладіть на пляму вату, змочену препаратом. Залишіть
на кілька хвилин.
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10. Забруднене місце змочіть водою або спиртом.
Накладіть препарат. Зверху покладіть чисту тканину і проведіть
по ній гарячою праскою. Потім промийте теплою водою.
11. Під пляму на чисту тканину насипте шар тальку
завтовшки 0,5 см. Такий самий шар тальку насипте на пляму і
дещо поза нею. Піпеткою змочіть тальк так, щоб навколо плями
залишилося коло сухого тальку. Прикрийте чистою тканиною і
поставте зверху невеликий вантаж. Через 10-15 хв. тальк
струсіть, а залишки зчистіть щіткою.
12. З метою запобігання виникнення ореолів при видаленні
плям застосуйте адсорбційні порошки (порошок силікагелю,
тальк, картопляний крохмаль, їх суміш), чисту бавовняну
тканину або фільтрувальний папір покладіть під ділянку, яку
обробляєте. Після застосування розчинників, що легко
випаровуються (хлороформу, дихлоретану, трихлоретилену,
бензолу, сірковуглецю), пляму змочіть бензином, який сприяє
видаленню ореолів. Якщо ж вони таки утворилися, то для їх
виведення всю тканину промийте в розчинниках, які знищують
ореоли.
Речовини для водного очищення тканин
В реставраційній практиці використовують слабкі розчини
кислот. Їх концентрація не повинна становити більше 1%.
Оцтову кислоту застосовуйте для нейтралізації лугів,
відновлення кольору тканини, який змінився після обробки
лугами. Ця кислота входить до композицій, за допомогою яких
виводять плями від чорнила, карамелізованого цукру, соків,
вина, соку трави, косметичних препаратів.
Молочну кислоту застосовуйте для виведення плям від
вина, фруктів, чорнила, барвників, карамелізованого цукру.
Олеїнову кислоту застосовуйте для пом’якшення плям.
Щавелевою кислотою видаляйте плями іржі. Але вона
отруйна, руйнує всі тканини, якщо її не видалити водою або
спиртом.
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Фтористоводневу (плавикову) кислоту застосовуйте для
видалення плям іржі, чорнила. При швидкій нейтралізації
кислоти аміаком колір тканини відновиться.
Соляну кислоту застосовуйте для видалення плям
барвників, іржі.
Водним розчином аміаку обмилите жирні кислоти,
нейтралізуєте кислоти, що входять до складу забруднень,
відновите колір тканини, який змінився в кислих середовищах.
Їдким калієм видалите плями рослинної олії, що
окислилися. Композицією з їдкого калію (0,3 г) і бутилового
спирту (1 л) видалите плями рослинної олії. Але після цього
промийте не водою, а уайт-спіритом або хлоровуглеводнем.
Жовті ореоли, які з’являться усувайте розчином оцтової
кислоти.
Йодистим калієм видаліть плями азотнокислого срібла,
туші, йоду.
Біфторид калію застосуйте для виведення плям іржі,
чорнила, фруктових, ягідних і квіткових соків.
Перекисом водню вибілюйте і виводьте підпалини.
Гіпохлорит натрію руйнує багато барвників, але і волокна.
Однак добре виводить плями від чорної кави, чаю, соків, вина,
трави та інших забарвлених плям. Після видалення плями
залишки гіпохлориту розкладіть розчином сіркуватистокислого
натрію.
Для плям жирового походження характерне буре
забарвлення різних відтінків, утворення щільної однорідної
плівки. На просвіт, у місцях плям, папір прозорий.
Відзначається підвищена кислотність. “Прожирювання” паперу
наскрізь сприяє підвищенню його крихкості і швидкому
руйнуванню.
Виведьте жирові плями перед усім зрушенням за
допомогою скальпеля або дрібнозернистого наждачного паперу
поверхневої плівки, що полегшить проникнення реагенту.
Існуючі способи вилучення жирових плям базуються або на
реакції омилення лужними реагентами, або на розчиненні
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органічними
розчинниками
розчинених продуктів.

і

подальшою

адсорбцією

Вибілювальні засоби
Окислювачем, який мінімально руйнує волокна, вважають
перманганат калію. Щоб вивести пляму, замочіть її таким
розчином: перманганат калію (1 г), фосфорна або лимонна
кислота (0,5 г), вода дистильована (1 л). Час дії – до 2 хв, після
чого тканину промийте розчином тіосульфату натрію (5 г на 1 л
води).
Для усунення особливо стійких забруднень застосуйте 28 %-ний водний розчин хлораміну. Підігрійте розчин і
протампонуйте тканину. Для підсилення його дії підкисліть
розчин 0,5%-ною оцтовою кислотою. Після відбілювання
тканину ретельно промийте водою, обробіть розчином аміаку
(для нейтралізації) і знову промийте водою.
Відбілювальні
властивості
мають
пероксиди.
Використовуйте їх обережно, короткочасно і лише локально.
Пероксид руйнує волокна целюлози. Скористайтеся 3%-ним
аміачним розчином пероксиду водню, або 6%-ним розчином
пероксиду водню наполовину розведеним етиловим спиртом.
Безводне очищення тканин
Його застосовують для дуже зруйнованих тканин, які не
можна промивати водою.
Бензин застосовуйте з метою усунення жирових та
масляних плям з усіх тканин і для загального очищення. Після
вивітрювання тканину пропрасуйте через чисту вологу тканину
теплою праскою.
Уайт-спірит добре розчиняє жири, бджолиний віск,
риб’ячий жир, піт, олії (крім касторової), мастильні речовини,
дьоготь, ваксу, парафін, каніфоль, каучук та інші речовини.
Чотирихлористий вуглець, дихлоретан, трихлоретилен
дуже ефективні для виведення плям, але досить отруйні.
Тетрахлоретилен (перхлоретилен) – один з найкращих
розчинників. Змішайте його з бензином, бензолом,
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хлороформом і спиртами. Працюйте лише під витяжкою.
Зауважте, що він хімічно нейтральний до натуральних волокон.
Розчиняє жири, масла, віск, стеарин, смоли, оліфу, лак, дьоготь,
олійні фарби. При цьому зберігаються органічні барвники,
навіть нестійкі у воді. Важливо знати, що такі речовини, як
цукор, крохмаль, чорнило, плями від вина, фруктів, деякі солі,
старі олійні плями під час обробки цим реактивом
закріплюються, тому перед загальним очищенням видаліть їх.
Його застосовуйте і до тканин, які містять металізовані нитки.
Бензолом розчиняйте смоли, асфальт, нітро- та
ацетилцелюлозні лаки, каучук, йод, жири, олії.
Скипидаром видаляйте лаки, олійні фарби, жири, каніфоль
та інші смоли.
Хлороформ розчиняє олійні фарби, жири, олії, смоли, лаки,
каучук, дисперсні барвники, медичні та косметичні препарати.
Етиловим спиртом розчиняйте жири, олії.
Ізобутиловим спиртом розчиняйте лаки, нітроцелюлозу,
жири, олії.
Ацетон використовуйте для розчинення нітроцелюлози,
ацетилцелюлози, смоли, каніфолі, сургуча, жирів, олії.
Циклогексанолом розчиняйте смоли, ефіри, каніфоль,
жири, олії, целюлозу.
Усунення олій базується на їх здатності омилюватися при
дії лугів. До процесу омилення слід віднести обробку жирових
плям 3-5%-ним розчином гідрокарбонату натрію, 1-2%-ним
розчином гідроксиду калію або почергове нанесення розчинів
аміаку (3%) і трилону Б (3-5%), а також 10%-ний розчин
сечовини. Поглинутий ділянкою плями розчин витисніть через
покладений зверху фільтрувальний папір. Для кращого
омилення жиру, через певні проміжки часу пляму промийте
тампонами, змоченими дистильованою водою. При необхідності
процес повторіть, підвищуючи концентрацію розчинів та
температуру (до 40ºС). Для усунення плям олії, воску (фото 66),
жирів, смол використовуйте органічні розчинники.
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Фото 66. Динаміка видалення воскових плям.
Основна вимога до розчинників – усунення плям без появи
ореолів від затікань. Використовуйте з цією метою морфолін
(водні розчини у співвідношенні від 1:10 до 1:5), бензин, бензол,
толуол, трихлоретилен, тетрахлоретилен, перхлоретилен,
чотирихлористий вуглець, диметилформамід, а також суміші
розчинників у співвідношенні 1:1: етилацетат – бутилацетат;
хлороформ – тетрахлорметан; тетрахлорметан – диетиловий
ефір; бензол – диетиловий ефір; тетрахлоретилен –
ізопропіловий спирт. При роботі з розчинниками строго
дотримуйтесь правил техніки безпеки: у витяжній шафі, не
куріть, не користуйтесь відкритим вогнем.
Пляму змочіть розчинником, на змочену поверхню
накладіть
тампон
з
фільтрувального
паперу.
Після
випаровування розчинника тампон зніміть. Якщо пляма не
усунулась, покрийте її пастою, яку отримали змішуванням
розчинників з білою глиною, паленою магнезією чи крохмалем.
Після випаровування порошок з плями зметіть м’яким
пензликом.
Плями плісняви можуть мати різне забарвлення – рожеве,
жовте, червоне, сіре, чорне. Вони важко піддаються
знебарвленню. Для усунення або послаблення плям застосуйте
розчини 1-7%-го хлораміну і 3-5%-го трилону Б, 0,25%-го
перманганату калію і 3-5%-ї щавелевої кислоти, 3%-го перекису
водню і 3%-го аміаку. Перш ніж застосувати ті чи інші реагенти
перевірте тканину на стійкість до них і до води. Обробка
реативами дає позитивний результат не одразу, а лише при
багаторазовому повторенні процедури. Перед вибілюванням
плям плісняви тканину зволожте. Нанесення реактивів
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необхідно вузько локалізувати – нанесіть лише на пляму.
Завершальний і обов’язковий етапом усунення плям плісняви –
промийте водою.
Плями іржі виведіть 3-5%-ним водним розчином щавелевої
кислоти. При цьому механічно (скальпелем) усуньте частинки
сполук заліза, зволожте тканину, що дозволяє локалізувати
місце обробки, після чого дійте реактивом (фото 67) і промийте
водою. При недостатньому вибіленні застосуйте реактив
більшої концентрації, або на пляму насипте кілька кристаликів
щавелевої кислоти і накрийте вологим тампоном, після чого
промийте. У випадку недосконалої дії реактиву, коли пляма не
змінює забарвлення при дії реактиву, останній замініть іншими
засобами для вибілювання (див. вище).

Фото 67. Видалення плям іржі.
Плями від комах (залишки екскрементів комах і т. п.), які
не вдалось вилучити механічним способом обробіть розчином
аміаку в поєднанні з трилоном Б або диметилформамідом.
Передує процесу дії реактивами перевірка тканини на стійкість
до них. Поперемінну обробку 3%-ним розчином аміаку і 3-5%ним розчином трилону Б чергуйте промиванням водою і
промоканням фільтрувальним папером. Якщо дія вказаними
реактивами не дає бажаних результатів вилучення плям
продовжуйте диметилформамідом. Слід зауважити, що він є
досить шкідливим реактивом і процес виконуйте, дотримуючись
правил техніки безпеки. Після обробки цим засобом промийте
тканину водою. При потребі підсиліть дію реактиву додатково
нанісши 0,5%-них розчинів соляної або оцтової кислот, 3%-го
розчину гідрокарбонату натрію, або 0,5%-го розчину їдкого
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калію. В будь-якому випадку призупиніть процес промиванням
водою.
Плями крові піддаються усуненню 3%-ним розчином
перекису водню. Застосуйте бензин, буру, або суміш: скипидару,
бури і крохмалу. Суміш нанесіть на пляму, залишіть на добу і
після висихання зніміть пензликом.
Плями від чаю, кави обробіть гліцерином і промийте
теплою водою.
Плями туші вилучайте підігрітим до 40-50ºС етиловим
спиртом або чотирихлористим вуглецем.
Для вилучення пасти кулькових ручок приготуйте
композицію з етилового ефіру етиленгліколю (200 мл),
гідрокарбонату натрію (15 г) та води (100 мл). Розчин наносьте
на пасту, пропарте до зникнення слідів, після чого аркуш
промийте водою.
Видалення
цих
плям
здійснюйте
органічними
легколеткими розчинниками, потім сумішшю бензину з
толуолом (1:1) до максимального ослаблення плями. Після
цього пляму пропарте, очистіть водним розчином поверхневоактивної речовини і промийте водою.
Чорнильні плями видаліть 5%-ним розчином щавелевої
кислоти, або сумішшю цієї кислоти з етиловим спиртом у
співвідношенні 1:4, а також композицією з 3%-ного розчину
оцтової кислоти і етилового спирту у співвідношенні 1:2.
Ефективним, проте руйнівним засобом виведення чорнильних
плям є застосування розчину марганцевокислого калію і
щавелевої кислоти.
Плями, утворені завдяки соку рослин усувайте етиловим
ефіром. При цьому дотримуйтесь техніки безпеки.
Забруднення, утворені потом рук, сажею вилучайте за
допомогою бензину, скипидару, суміші 0,5%-го гідроксиду
амонію з ацетоном, або пастою з крохмалу (3 г), бичої жовчі (10
г), оксалату кальцію (5 г) та дистильованої води (82 мл), яку
після нагрівання втирайте в пляму.
Плями йоду мають характерне червоно-коричневе
забарвлення. Їх вилучайте 20%-ним розчином гіпосульфіту
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натрію, який утворює з йодом безбарвну сіль (йодистий натрій),
розчинну у воді. Кінцева обробка – промивання водою.
Застосовувати кожен наступний реагент починайте тільки
після того, як пляма від застосування попереднього реагенту
перестає змінюватися. Коли видиме розчинення плям
призупиниться, об’єкт промийте водою і висушіть. Вилучення
плям – процес довготривалий (іноді кілька тижнів) і не завжди
дає 100-відсотковий результат. Пам’ятайте, що завдання
реставрації полягає у послабленні плями, призупиненні
руйнівної дії, однак надмірний, інтенсивний вплив реагентів
також може пошкодити папір. Тому виконувати процеси
необхідно з обережністю, постійно контролюючи їх. Краще
залишити пляму, аніж призвести втрату тканини.
Практичне заняття № 14
Тема: Реставрація тканинної оправи
Мета: освоїти спосіб демонтажу тканинної оправи.
Навчитись очищати тканину, дублювати її і дорощувати
Теоретичні відомості
Тканини оправ мають природне походження (льон,
бавовна, листя агави, ананаса, волокна плоду пальми і т. ін.)
Вміст целюлози в бавовні – до 98%, у льоні – 74-79%. Целюлоза
руйнується від впливу кислот, особливо великих концентрацій,
тому їх застосування для очищення тканин з рослинних волокон
небажане. Луги, навпаки, в слабких концентраціях очищають
тканину, не руйнуючи волокно.
Іноді під час виконання реставрації тканину у певних
місцях необхідно підтонувати, тому слід знати, що волокна
рослинного походження добре фарбуються прямими та
активними барвниками. Дія природних барвників не ефективна.
Кольори можна отримати лише неяскравих пастельних відтінків,
але таке фарбування міцне. Деструктоване полотно фарбується
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менш інтенсивно, що є наслідком зміни первинних
гідроксильних груп.
Під впливом навколишнього середовища волокна тканини
втрачають свої основні якості – міцність, м’якість, еластичність,
гігроскопічність. Сприяють руйнуванню тканин пряме і відбите
сонячне світло, кисень, забруднене газами повітря, висока
вологість, мікроорганізми, перепади температур, пил.
При реставрації книги з тканинною оправою, як правило,
дотримуються
наступної
послідовності
виконання
реставраційних процесів: демонтаж форзаців, реставрація
книжкового блоку та оправи. До реставрації оправи належить
демонтаж накладних металевих оздоблювальних елементів,
тканинного покриття, реставрація дошок, тканини і накладної
фурнітури. Опісля усі складники оправи монтують і книжковий
блок прикріплюють до оправи. Реставрація тканинного покриття
включає дезінфекцію, механічне очищення від загального
забруднення, водне очищення розчинами миючих засобів,
безводне видалення плям органічними розчинниками,
відновлення фізико-хімічних властивостей волокон, дорощення
втрачених частин, зміцнення тканини дублюванням на нову
основу, підфарбовування.
Практична частина
Перед реставрацією стародруку детально опишіть оправу у
реставраційному паспорті і фотографічно зафіксуйте усі деталі.
Загальний вигляд оправи із зовнішньої і внутрішньої сторін
показаний на фото 68.

Фото 68. Оправа стародруку до реставрації.
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Перед демонтажем проведіть дослідження форзацних
написів на стійкість до води. Якщо тест негативний, то закріпіть
текучі чорнила 5%-ним розчином паралоїду в ацетоні, або
теплим 7%-ним водним розчином желатину. Опісля накладіть
вогкий компрес із марлі, а поверх нього плівку для створення
парникового ефекту і тримайте поки клей під форзацом набухне.
Тоді акуратно, допомагаючи собі скальпелем, зніміть
форзац з кришки оправи. Аналогічну операцію здійсніть і з
другим форзацом.
Якщо на оправі наявні накладні металеві оздоби,
відокремте їх від оправи. Як правило, вони кріпляться на
лапках-вусиках. Обережно відігніть їх і вилучіть з кришок
оправи.
Іноді тканинне покриття легко знімається з дошок оправи,
оскільки клей, яким воно було приєднане до сторонок пересох і
злущився. Однак, якщо покриття міцно приклеєне, також
необхідно накласти вогкий компрес. Покриття знімайте
обережно, оскільки стара тканина дуже слабка. Демонтоване
покриття демонструє фото. 69.

Фото 69. Демонтоване покриття оправи.
Наступний етап – механічне очищення тканини. За
допомогою м’яких щіток, пінцета, гумки очистіть усі можливі
забруднення. Можна з бензином змішати манну крупу, висівки,
крохмал і нанести їх на тканину. Після випаровування
розчинника сухий шар, що увібрав в себе забруднення зметіть
пензликом. Можливе і знепилення малопотужним ручним
пилососом марки “Джміль”, але так обробляйте лише тканину,
накриту зволоженою марлею.
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Для
подальшого
очищення
обробіть
покриття
дистильованою, дощовою або сніговою водою. Якщо тканина
дуже слабка – покладіть її на скло, прикрийте сіточкою і легко
опустіть у воду. У цей самий спосіб занурюйте її по черзі у
ванночки з миючим засобом (на 15-20 хв) і з водою для
промивання. Як миючий засіб використовуйте замочене
попередньо дитяче мило, неіоногенні поверхнево-активні
речовини (ПАР), ферменти. Після декількох змін води (спочатку
теплої, потім прохолодної) з метою промивання тканини до
повного видалення миючого засобу, скло разом з тканиною і
сіточкою вийміть, дайте стекти воді, накрийте сухою марлі та
переверніть на підготовану білу льняну тканину або декілька
шарів фільтрувального паперу. Зніміть скло, хай тканина сохне
на повітрі.
Якщо міцність тканини дозволяє промивати її без скла, то
після витягання з води її загорніть у льняне полотно або
фільтрувальний папір, які змінюйте у міру зволоження.
Плями, які залишились, обробіть відповідними реактивами
згідно інструкцій, описаних у попередній практичній роботі.
Після нейтралізації реактивів здійснюйте дорощення
втрачених частин. Для латок підберіть близьку за фактурою,
складом і кольором тканину. Таку ж тканину використовуйте
для дубляжу. Найкраще застосувати тонку натуральну тканину.
Її дуже легко покрийте клеєм, накладіть зруйноване покриття
оправи і заготовані латки так, щоб волокна стику обривів майже
перекривалися. Накрийте сукном, склом і покладіть легкий прес.
Через 0,5 год зніміть скло і залишіть підсихати тканину на
повітрі. Латки і краї обриву автентичного покриття для міцності
підчіпіть маленькими непомітними стібками нитки, підібраної за
кольором.
Для покращення естетичного сприйняття знебарвлені
частини тканини підтонуйте аніліновими барвниками (фото 70).
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Фото 70. Фрагмент тканини до і після підфарбовування
Здубльовану тканину вкладіть на дошки покриття (фото
71). Кількість клею повинна бути мінімальною, щоб він не
проступав крізь тканину і не утворились плями.

Фото 71. Відреставроване тканинне покриття оправи
Після монтування металевих накладних елементів оправа набуде
ошатного вигляду (фото 72).

Фото 72. Оправа після реставрації.

Практичне заняття № 15
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Тема: Очищення металевих зразків
Мета: навчитись встановлювати тип металу, виконувати
його очищення від корозії, жирових забруднень, а також
підібрати склад реактивів за допомогою яких можна виконати
з’єднання металу.
Теоретичні відомості
Вивчення золотарських оправ є цікавим напрямком
досліджень оправ. Більшість металевих оздоб не мають ні
клейма, ні написів, які могли б вказувати на авторство і
походження. Практика поновлювати оправи, заміняти одні
частини іншими часто без збереження їх стильової єдності,
ускладнює їх датування. Відомі випадки, коли металева оправа
переживала неміцну паперову книжку і переносилась на іншу,
яка була значно молодшою. Рідко металева оправа покриває всю
дошку, частіше роблять середник з чотирма наріжниками.
Зустрічаємо на оправах безліч, а часто і досить шаблонних,
варіацій 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.
ХVІІІ століття залишило велику кількість золотарських
оправ зі срібла, золочених, або більш простих мідних і навіть
олов’яних. Срібні оклади богослужбових книг в діючих церквах
піддавалися потокам теплого повітря від свічок, лампад, в
результаті чого на металі осідали продукти неповного згоряння
воску і лампадного масла, 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.
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Практична частина
Очищення
Демонтовану книжкову фурнітуру з міді та мідних сплавів
очистіть ватними тампонами, змоченими 30%-ним розчином
мурашиної кислоти. В процесі обробки стежте, щоб з поверхні
металу оздоби видалялися лише солеві та оксидні забруднення
та новоутворення, але щоб не проходило розшарування металу і
вторинне відкладення міді.
Доступні реактиви для очищення міді і мідних сплавів – 510%-ні розчини лимонної та оцтової кислот. Після обробки
цими реактивами терміново ретельно промийте об’єкт.
Оксидно-солеві забруднення, нерівномірну патину на
мідних і бронзових предметах очистіть 10-15%-ними розчинами
аміаку і карбонату амонію.
Опустіть зразок у 10%-ий розчин трилону Б (динатрієва
сіль етилендиамінтетраоцтової кислоти) і спостерігайте як
повільно розчиняються оксидно-солеві і карбонатно-кальцієві
забруднення. Не допускайте розтравлювання окремих ділянок
металу.
Нанесіть на мідний зразок покритий вапняковими
новоутвореннями, землею або глиною 10-15 %-ний розчин
гексаметафосфату натрію, залишіть на 0,5 год. Коли відбудеться
пом’якшення нашарувань, механічно за допомогою пензля,
зметіть їх і промийте зразок водою. Застосуйте з цією метою
гарячий (40-50ºС) розчин 20%-ного розчину гексаметафосфату
натрію і порівняйте наскільки швидше проходить очищення.
Для очищення бронзи з позолотою застосуйте нейтральні і
лужні розчини тартрату (виннокислого) калію-натрію (сегнетова
сіль). Сегнетова сіль не реагує з оксидами міді (I) і (II), а видаляє
тільки її солі і їх гідрати.
Для знежирювання поверхні бронзи застосуйте органічні
розчинники або спеціальні водні композиції – нафту, уайтспірит, бензин, тетрахлоретилен, ксилол, трихлоретан, хладон.
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Якщо жирові забруднення (рослинні і тваринні жири) не
розчинились вище названими органічними розчинниками,
застосуйте нагріті до 50-60ºС лужні розчини, наприклад
кальцинованої соди. За допомогою щітки механічно очистіть
фурнітуру.
Додайте до лужного розчину кальцинованої соди фосфат і
переконайтесь, що миюча здатність розчину покращується,
процес знежирення відбувається швидко.
Срібло і його сплави, як і низькопробні сплави золота
покриваються тонкою окисною плівкою (фото 73).

Фото 73. Внутрішня сторона наріжника до і після
реставрації.
Загальні забруднення органічної природи, сажу, кіптяву
вилучайте етиловим спиртом, уайт-спіритом, ацетоном,
толуолом, тетрахлоретаном.
Сульфідну плівку з поверхні срібла видаляйте розчином,
що містить тіосечовину, наприклад: тіосечовина, ортофосфорна
кислота, етиловий спирт, емульгатор ОП, вода (фото 74). Після
обробки срібло промийте і висушіть.

Фото 74. Фрагмент оздоблення оправи до і після очищення.
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Вибіліть срібло, опустивши його у 10%-ний розчин
сірчаної кислоти з додаванням перманганату калію. Промийте,
висушіть. Найбільш ефективним окислювачем є персульфат
калію. Він забезпечує високу швидкість розчинення окисносульфідної плівки і одержання високої чистоти поверхні срібла і
його сплавів.
Срібні оклади з різноманітними вставками (емалі, каміння і
т. ін.) не можна обробляти кислотами, почистіть їх механічно
абразивами.
Для очищення потьмянілих срібних деталей окладів та
оправ книг застосуйте концентровані розчини тіосульфату
натрію, розчини гідроксидів лужних металів і аміаку, розчин
трилону Б.
Найпростіший спосіб очищення срібла –– застосування
кашки з крейди і водного розчину аміаку (нашатирного спирту).
Нанесіть її тампоном на поверхню предмету, розітріть, а після
висихання – зчистіть волосяною щіточкою або обітріть
тканиною. Однак проводьте цей процес обережно, не
прикладаючи надмірних зусиль, щоб не стерти поліровану
поверхню.
Для очищення срібла тіосульфатом натрію, вологу сіль
нанесіть на поверхню срібла і через деякий час видаліть
пензликом чи тканиною. Об’єкт промийте і висушіть.
Опустіть виріб в 10%-ний розчин трилону Б, або у 15%-ні
розчини лимонної кислоти чи аміачний розчин тіогліколевої
кислоти. Потримайте 20 хв, витягніть, промийте водою. Якщо
потрібно повторіть операцію.
Якщо фурнітуру необхідно очистити не знімаючи її з
книги, то нанесіть одну з дисперсій ПВС, ПВА, синтетичного
каучуку, натрію КМЦ з додаванням невеликої кількості ПАР.
Через кілька хвилин витріть її. Випробуйте також композицію:
ПВА, тіосечовина, ортофосфорна кислота, гліцерин і вода.
Добре очистить кіптяву, віск і сажу композиція з ПВА,
їдкого калію, синтанолу і води.
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Фрагменти мідної фурнітури з’єднайте склеюванням,
поступовим накладанням на попередньо підготовану основу з
суміщенням країв фрагментів, спаюванням.
Спаювання
При спаюванні введіть в шов між деталями які сполучаєте
припій (розплавлений метал або сплав, який має більш низьку
температуру плавлення). Врахуйте, що якщо на деталях, які
реставруєте присутні емаль, кість, перламутр, кам’яні чи інші
декоративні елементи, нагрів (з врахуванням високої
теплопровідності міді і її сплавів) повинен бути мінімальним.
Як припій для міді використайте олово-свинцевий. Він
пластичний, має хороший змочувальний ефект, корозійну
стійкість і високу технологічність. Для срібла – порошок цинку,
зневоднену борну кислоту, мідь, і червоний фосфор. Припій
добре змочує поверхню металу, затікає, затягуючи вузькі
щілини і тріщини.
Для покращення змочуваності поверхні металу застосуйте
флюс – активну хімічну речовину, яка очищає метал від
поверхневих оксидів і забруднень. Для низькотемпературної
паяння (до 300 ºС) застосуйте у якості флюса розчин хлориду
цинку. Для паяння (800 ºС) тугоплавкими припоями
використайте флюси на основі тетраборату натрію (бури) і
борної кислоти (1:1). Залишки флюсів після паяння видаліть
водою або гарячим 10%-ним розчином лимонної кислоти.
Для паяння швів складної конфігурації застосуйте паяльну
пасту з флюсу, порошку припою і каніфолі. Як припій
застосуйте порошкоподібний олово-свинцевий.
Склеювання
Для склеювання окремих частин книжкової фурнітури
застосуйте клей БФ з ПВБ, або епоксидний чи
кремнійорганічний, можна використати і ціанакрилатний. Всі
вони випускаються нашою промисловістю.
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Практичне заняття № 16
Тема: Реставрація гравюр
Мета: проаналізувати техніку виконання графічної роботи;
провести передреставраційні дослідження; здійснити опис
пошкоджень; скласти проект плану реставрації гравюри;
здійснити реставрацію гравюри: очищення, виведення плям,
дорощення, дублювання, відпресовування.
Теоретична частина
Гравюра – це відтиск з друкарської форми або дошки,
виготовленої художником-гравером, тому це твір одночасно як
поліграфії, так і мистецтва. Розрізняють гравюри за принципом
друку: високий, глибокий і плоский.
До гравюр високого друку відносять торцеву гравюру і
обрізну на повздовжньому дереві, гравюру на пластмасі, металі,
ліногравюру і автоцинкографію.
До глибокого друку гравюр на металі відносять різцеву
гравюру, суху голку, меццо-тинто (або чорну манеру),
пунктирну гравюру (виконану пуансонами або рулеткою), а
також відбитки з форм виготовлених хімічною обробкою металу
(травленням). До останнього відносимо акватинту, лавіс, м’який
(або зривний ) лак.
Літографія відноситься до плоского друку.
Для всіх відтисків з форм високого друку характерний
натиск, т. б. слід від тиску друкарських елементів на папір.
Загальною ознакою гравюр на металі є слід на папері навколо
зображення від ребра металевої дошки внаслідок тиснення.
Такий слід може бути на самій межі зображення і, начебто,
служить рамкою. Добре видно різницю поверхні паперу: за
межами дошки вона має одну фактуру, а в середині іншу –
гладку, внаслідок тиску металографського верстату. Друга
загальна ознака – випуклість фарб, внаслідок глибокого
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травлення. Зі звороту часто видно відтиснену канавку на місці
штриха.
Основною прикметою літографічного відбитку є
відсутність всякого натиску. Фарба лежить рівним шаром.
Реставратору необхідно знати властивості матеріальних
компонентів (основи і фарбуючих речовин).
Практична частина
Перед реставрацією здійсніть певні дослідження,
результати яких відобразіть у реставраційному паспорті. Так за
візуальним обстеженням вкажіть стан збереженості основи, її
тип і якість. Для друкованого і фарбового шару відзначте
потертості, обсипання, тріщини, міцність зв’язку з основою.
Зверніть увагу на зворотню сторону аркуша. Сфотографуйте
особливості об’єкту і долучіть фотографії до паспорта. Опісля
проведіть передреставраційні лабораторні дослідження: проби
на присутність деревної маси в папері, на нейтральність,
перевірку фарбового шару на стійкість до води і реактивів,
проведіть мікологічні дослідження життєздатності грибів.
Складіть план реставрації. Він може включати наступні
пункти:
1. дезінфекція;
2. закріплення фарбового шару;
3. закріплення штампів і написів;
4. видалення пороху, окремих забруднень з поверхні;
5. вилучення силікатного клею, обробку поверхні для
усунення лужного середовища;
6. демонтаж дублювального аркуша;
7. видалення жовтизни;
8. обробка окремих плям хімічними реагентами з
наступним відбілюванням;
9. промивання;
10. просушування на фільтрувальному папері;
11. насичення зміцнювальним розчином;
12. підклеювання розривів, заломів, проколів;
13. виповнення втрат;
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14. дублювання країв полів;
15. дублювання на нову основу;
16. просушування і відпресовування;
17. тонування;
18. монтування після реставрації.
При ураженні гравюри мікроорганізмами, її насамперед
висушіть на повітрі. Тоді вкладіть між аркуші фільтрувального
паперу, попередньо обробленого 5%-ним водно-спиртовим
розчином
формальдегіду.
Вказаний
реактив
нанесіть
пульверизатором на прокладку. Накрийте поліетиленовою
плівкою і витримайте 1-3 доби.
Поверхневі забруднення видаліть ватним тампоном, а тоді
гумовими крихтами. Найбільш забруднені місця почистіть
ластиком. Забруднення на паспарту або на щільних паперах
зруште тонким дрібнозернистим наждачним папером.
Забруднення від мух зніміть очним скальпелем. Змочіть
водою тампон, відтисніть його і потріть місця забруднень, тут
же промокаючи чистим фільтрувальним папером. Місця з клеєм
також почистіть скальпелем, а тоді, знаючи його рН визначте
можливість змочування водою. (Врахуйте, що у жодному
випадку не можна змочувати місця з силікатним клеєм. Від
цього посилюється руйнівна дія. Його насамперед нейтралізуйте
оцтовою кислотою). Клейові ділянки змочіть водою або
борошняним клеєм, тоді набухлий клей усуньте скальпелем.
Перед виконанням операцій з водою та реактивами
закріпіть фарбовий шар 7%-ним водним розчином желатину або
5%-ним розчином паралоїду в ацетоні (фото 75).

Фото 75. Закріплення фарбового шару.
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Роздублюйте гравюру методом зволоження лише
дублювального аркуша, або об’єкту в цілому. Якщо дубляжем
служить картон, його необхідно максимально потоншити
розшаруванням, а тоді роздубльовувати об’єкт.
Усуньте жовтизну з гравюри, замочуючи її у ванні з
теплою водою (фото 76).
При сильному забрудненні чорно-білої гравюри застосуйте
0,5-1,5%-ний розчин трилону Б. Опісля обов’язкового промийте
водою. Гравюри, виконані на папері, який містить деревну масу,
можна промивати у ванні з 0,5%-ним розчином аміаку. При
цьому відбувається нейтралізація кислотного паперу і
підвищується стійкість до старіння.

Фото 76. Замочування гравюр між сіточками у ванні з
водою.
Якщо основа гравюри дуже трухлява промийте її у гліцериновій
ванні (концентрація розчину від 2 до 5 %-ного).
Сильно забруднені кути від захоплення пальцями
почергово протампонуйте 3%-ними розчинами аміаку і трилону,
а потім промийте водою. Цими ж розчинами усуньте і жирові
плями. Останні можна видалити і теплим 3-5%-ним розчином
питної соди або водним розчином морфоліну (1:5; 1:10).
Тампонуйте,
а
потім
вимочуйте
розчинений
жир
фільтрувальним папером. Можливе очищення від плям дією
диметилформаміду, або чотирихлористим вуглецем, змішуючи
їх з сорбентом (магнезією або крохмалем). Процеси з
органічними розчинниками слід проводити при витяжці!
Якщо папір не містить деревної маси, то плями плісняви
виведіть за допомогою розчинів хлораміну і трилону Б, або
95

0,25%-ним розчином перманганату калію і 5%-ним розчином
щавелевої кислоти, наносячи їх поперемінно. По завершенні
процесу промийте гравюру водою.
Якщо папір містить деревну масу скористайтесь для
виведення плям плісняви 3%-ними розчинами перекису водню і
аміаку, діючи поперемінно.
Плями від іржі ліквідуйте 3-5%-ним розчином щавелевої
кислоти зі звороту гравюри. Обов’язково призупиніть процесс,
промиваючи водою (фото 77).

Фото 77. Промивання гравюри.
Плями від комах виведіть обробкою зволоженого паперу
3%-ним розчином аміаку і 3-5%-ним розчином трилону Б,
чергуючи промиванням водою. Якщо не отримано бажаного
результату,
можна
продовжити
усувати
плями
диметилформамідом (у витяжній шафі або на повтрі). Дію
останнього можна підсилити нанесенням на пляму 0,5%-них
розчинів соляної або оцтової кислот, або 3%-ного розчину
питної соди чи 0,5%-ного розчину їдкого калію.
Відбілювання гравюр, папір яких не містить деревної маси,
здійсніть 1-7%-ним водним розчином хлораміну (можна
поєднати його з 0,5-5%-ним розчином трилону Б) (фото 78).
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Фото 78. Аркуш паперу до і після вибілювання.
Склеювання розривів найкраще здійснювати мікалентним
папером зі звороту односторонньої гравюри. Якщо ж гравюра
двостороння, то зміцнення здійсніть мікалентним папером на
полях і рівноміцним довговолокнистим на зображенні (фото 79).
Застосовуйте борошняний клей.

Фото 79. Нанесення рівноміцного довговолокнистого та
мікалентного паперів.
Втрати доповніть папером, підібраним за гатунком і
товщиною (фото 80).

Фото 80. Формування латки для заповнення втрат паперу.
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Якщо його величина недостатня для заповнення площі,
приготуйте паперову суспензію. Гравюру покладіть на решітку
або поролон. Суспензію налийте у місце втрати, вирівняйте
поверхню, підсушіть фільтрувальним папером і проклейте.
Перенесіть гравюру між полотнища сукна і закладіть у
прес (фото 81).

Фото 81. Вирівнювання аркуша у ручному гвинтовому
пресі.
Через добу сукна замініть на аркуші картону і далі залиште під
навантаженням до повного висихання.
Практичне заняття № 17
Тема: Реставрація стародруків
Мета: здіснити деталізований опис загального стану
стародруку до реставрації, провести філігранологічний аналіз,
виконати
передреставраційні
дослідження,
заповнити
реставраційний паспорт. Відреставрувати окремі зшитки, або
оправу.
Теоретична частина
Давня книга – не лише джерело знань, а й матеріальний
носій інформації про розвиток культури творення як самої
книги, так і культури вцілому. Тому при реставрації рукописної
чи стародрукованої пам’ятки завданням реставратора окрім
консервації та відновлення первинного вигляду книги є
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збереження всієї інформації, історично й технічно закладеної у
ній.
Зазвичай реставрація книги супроводжується демонтажем:
відокремленням оправи від книжкового блоку, форзаців від
кришок оправи, вилученням ниток шиття книжкового блоку і т.
п. Оскільки для історичних та матеріалознавчих досліджень
важливими можуть виявитись найдрібніші деталі в оформленні
та конструкції книги, реставратор зобов’язаний звести свої
втручання до мінімально необхідних. Це дозволить зберегти в
повному обсязі первинність та оригінальність раритету.
Для правильного складання плану робіт реставратор
повинен володіти знаннями з історії створення книги, основами
хімії, біології та матеріалознавства, які є обов’язковими для
правильного розуміння суті реставраційних процесів.
Стародрукованим
аркушам
характерні
механічні
пошкодження різного типу: розриви, потертості, пом’ятості,
тріщини, втрати частин аркушів, заломи. Ганчірняний папір
стародруків потребує зміцнення. Для усунення всіх цих
недоліків застосовують комплексні реставраційні роботи, які
дозволять продовжити життя раритету.
Практична частина
Перед виконанням будь-яких реставраційних заходів
проведіть візуальні дослідження – зафіксуйте стан стародруку
описово і фотографічно. Лабораторні дослідження необхідні для
правильного підбору реактивів і матеріалів, а також вибору
методик реставрації. Тому здійсніть наступні дослідження:
1) визначте довжину волокон паперу для встановлення його
міцності; 2) встановіть склад паперу по волокнах для
обґрунтованого вибору хімічного способу очищення і
нейтралізації паперу; 3) здійсніть аналіз на присутність деревної
маси; 4) визначте pН паперу для встановлення кислотнолужного балансу і визначення необхідних реставраційних
процесів; 5) здійсніть тест на стійкість фарб та чорнила до води і
реактивів; 6) перевірте міцність зв’язку фарбового шару з
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паперовою основою для встановлення необхідності його
закріплення; 7) проведіть мікологічні обстеження для виявлення
життєздатності грибів; 8) виміряйте товщину паперу і підберіть
реставраційні матеріали для нарощування та дублювання.
План проведення реставраційних заходів може включати
наступний перелік:
1. Нумерування аркушів.
2. Підбір реставраційного паперу для нарощення.
3. Тонування реставраційного паперу.
4. Фіксування схеми зшивання і демонтаж книги.
5. Дезінфекція стародруку.
6. Складання схеми поєднання аркушів у розгорти і
зшитки.
7. Механічне очищення поверхневих забруднень.
8. Закріплення текучих фарб і чорнила.
9. Водне очищення паперу.
10. Виведення плям.
11. Відбілювання окремих аркушів.
12. Нейтралізація паперу.
13. Укріплення аркушів зміцнювальним розчином.
14. Нарощення втрачених частин аркушів.
15. Закріплення розривів, тріщин та потертостей.
16. Дублювання.
17. Розпрямлення
і
висушування
аркушів
під
навантаженням.
18. Вигладжування поверхні паперу.
19. Фальцування розгортів.
20. Формування зшитків.
21. Відпресовування книжкового блоку.
22. Шиття книжкового блоку.
23. Прикріплення форзаців.
24. Стабілізація корінця.
25. Виготовлення та прилаштування капталів.
26. Демонтаж оправи.
27. Реставрація кришок оправи.
28. Реставрація покриття оправи.
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29. Монтування оправи.
30. З’єднання книжкового блоку з оправою.
Робочу нумерацію аркушів здійсніть для правильного їх
розташування у книзі після завершення реставрації.
Реставраційний папір для нарощення аркушів підбирайте за
товщиною, складом і ґатунком. При необхідності здійсніть
тонування природними барвниками (кавою, чаєм). Врахуйте, що
новий матеріал повинен бути на тон світлішим від
оригінального.
Демонтуйте форзаци. При виявленні текучих написів на
них, спочатку закріпіть чорнила, тоді нанесіть вологий компрес і
від’єднайте форзаци.
Відокремте книжковий блок від оправи. Схематично
відобразіть розташування на корінці книги станцій зшиву.
Дезінфекцію паперу здійснюйте у парах формаліну, а
шкіряного покриття – тимолом у спеціальних ексикаторах,
камерах чи герметично закритих поліетиленових пакетах.
Зніміть старий клей з корінця книги, розмочуючи його 3%ним розчином метилцелюлози (фото 10).
Пінцетом вилучіть нитки старого шиття, підрізаючи їх
скальпелем (фото 82).

Фото 82. Вилучення старого зшивного матеріалу.
Демонтуйте книжковий блок і складіть схему приєднання
окремих аркушів.
М’яким ластиком та дрібнозернистим наждачним папером
очистіть поверхню від забруднень, не торкайтесь тексту, лише
поля і міжрядковий простір (фото 83).
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Фото 83. Механічне очищення паперу.
Закріпіть 7%-ним розчином желатину або 5%-ним
розчином паралоїду в толуолі текучі фарби і чорнила.
Розмістивши аркуші між капроновими сітками, замочіть
аркуші у теплій воді. Кілька разів змінюйте воду (фото 84).

Фото 84. Промивання аркушів.
Намиліть їх піною дитячого мила і ретельно промийте у
протічній воді (фото 85). Контролюйе показних рН. Висушіть
аркуші на повітрі.

Фото 85. Вимивання загальних забруднень.
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При необхідності вибіліть окремі аркуші розчинами 0,57%-ного хлораміну (якщо папір не містить деревної маси), 3%ного перекису водню, 0,25%-ного перманганату калію з
наступною обробкою 1%-ним гідросульфітом натрію і 3-5%ною щавелевою кислотою. Кінцевий етап при відбілюванні –
обов’язкове промивання водою.
Якщо обробка відбілювальними розчинами не є вкрай
необхідною, окремі плями виводьте локально, підібравши
відповідний хімічний засіб і методику (фото 86).
Якщо кислотно-лужний баланс неврівноважений (рН<7),
обробіть аркуші нейтралізуючим розчином. Таким може
слугувати крейдяна суспензія, основний карбонат магнію, бураборатний буфер, буфер Берроу, морфолін або аміак. Процес
нейтралізації залежно від стану паперу виконуйте методом
занурення аркуша (якщо він досить міцний) у розчин або
нанесіть його пульверизатором (якщо папір дуже трухлявий).
Залишіть аркуші висихати.

Фото 86. Локальне виведення плям.
Сухі аркуші вкладіть на реставраційний стіл, наситьте
зміцнювальним розчином на основі желатину, наносячи його
пензлем на поверхню. Залежно від стану паперу цю операцію
можна здійснювати кілька разів, даючи час для висихання.
У мокрому стані розрівняйте площину аркуша мокрим
пензлем та долонями рук. Накрийте плівкою по якій
продовжуйте розрівнювати за допомогою фотографічного
валика або ганчірки, виштовхуючи пухирці повітря з-під паперу.
Накладаючи на плівку реставраційний папір для
дорощення та змочивши його, сформуйте скальпелем латочки,
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які відповідають формі втрат. Пам’ятайте, що по тексту латки
формують “встик”, а поза текстом – “внакладку”. Приклейте
латки за допомогою борошняного клею (фото 87).

Фото 87. Дорощення втрачених частин аркуша.
Тріщини, розриви, потертості зміцніть реставраційними
паперами:
мікалентним
по
полях,
рівноміцним
довговолокнистим або конденсаторним – на тексті.
Якщо окремі аркуші потребують додаткового зміцнення
усієї площі, здублюйте рівноміцним довговолокнистим папером
з однієї сторони (фото 88), або конденсаторним папером з обох
сторін, вкладаючи його у різних напрямках, щоб уникнути
скручування паперу.

Фото 88. Дублювання аркуша стародруку.
Аркушів висушіть їх у сукнах під навантаженням. Для
цього перенесіть вологий папір в сукна (фото 89) і витримайте у
ручному гвинтовому пресі до висихання у розпрямленому
вигляді.
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Фото 89. Перенесення аркуша у сукна.
Перекладіть їх між аркуші гладкого паперу до повного
висихання. При цьому відбувається вигладжування паперу під
час якого усувається рельєфність набута від фактури сукон.
Висушені аркуші сфальцуйте, складіть у зшитки і
витримайте сформований блок під навантаженням. При цьому
відбувається вкладання і потоншення корінцевої частини.
Опісля книжковий блок зшийте, відтворюючи автентичне
шиття, задіюючи при цьому старі проколи (фото 90).

Фото 90. Шиття книжкового блоку на шнури
Прикріпіть форзаци, дотримуючись схеми первинного
кріплення (фото 91).

Фото 91. Прикріплення старих форзаців і опор шиття.
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Корінцю блоку надайте первинної форми – викругліть або
залишіть пласким. Якщо необхідно кашируйте. Обов’язково
проклейте дисперсією ПВА, змішаною з борошняним клеєм
(фото 92) і стабілізуйте папером, марлею або тканиною.

Фото 92. Проклейка корінця стародруку.
Прикріпіть старі каптали або реконструюйте нові за зразком
автентичних (фото 93).

Фото 93. Стабілізація корінця папером і капталами.
Реставруйте кришки і покриття оправи. Окремо
відреставровані складові книги змонтуйте в єдине ціле. Якщо
оправа шкіряна – нанесіть спеціальну жируючу пасту.
На завершення зафіксуйте у реставраційному паспорті усі
зміни ходу роботи згідно плану реставрації і фотографічно
відобразіть одержаний результат (фото 94).
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Фото 94. Стародрук до і після реставрації.
Під час реставрації певний час форзацні аркуші
перебувають у демонтовану стані. Уважно розгляньте їх на
просвіт. Якщо виявите водяні знаки, обов’язково
сфотографуйте
і
перемалюйте
їх.
За
допомогою
філігранологічних альбомів ідентифікуйте їх і опишіть у
реставраційному паспорті. Встановлений час виготовлення
паперу форзацних аркушів може підказати дослідникам час
останнього оправляння чи ремонту стародруку.
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