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Nahadisain ja restaureerimine
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Fragmentideks lagunenud fotokoopia enne ja pärast konserveerimist
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Ebasoodsates tingimustes kokkuvoldituna hoiustatud Waldhofi 
tselluloosivabriku ehitusplaanide fotokoopiad. Paberid on muu-
tunud jäigaks, rabedaks ning on deformeerunud.

Raudgallus-trükk fotokoopia tehnika leiu-
tamine tuli heledapõhjaliste ehitusplaanide 
koopiate vajalikkusest ja nõudlusest, millel 
oleks tindi sarnane joon ning kuhu saaks 
vajadusel teha parandusi, märkmeid, kus-
tutada vigu ning mida oleks võimalik ka 
koloreerida. Raudgallus-trükk koopia prot-
sess sobis määrdunud või kahjustatud 
kalkapaberile tehtud plaanide kopeeri-
miseks, kuna katkised kohad sai protsessi 
käigus eemaldada ning sai luua puhtaid 
fotokoopiaid.

Raudgallus-trükk koopia iseloomulikeks 
tunnusteks on tumedad metalse läikega 
jooned heledal või valgel taustal. Joonte 
toon võib varieeruda mustast ja pruunikast 
sinakaslillani. Raudgallus-trükid on väga 
niiskus- ja valgustundlikud. Ajaga kujutise 
jooned tuhmuvad ja hakkavad kaotama 
oma pigmenti ning kontrastsus muutub 
madalaks. Ebasobiva hoiustamise 
tulemusena võivad kujutise jooned täielikult 
haihtuda. 

Lõputöö praktilise osa konserveeritavateks 
objektideks olid kaks Rahvusarhiivi säilikut 
Pärnu Waldhofi tselluloositehase ehitus-
plaanidega, mis moodustavad ühtse kol-
lektsiooni. Kakskümend kolm erinevas 
suuruses raudgallus-trükk tehnikas 
fotokoopiat oli hoiustatud kokku voldituna 
ilma kaitseümbriseta. Paberid olid ebasobi-
vatest hoiustamistingimustest ja fotokoopi-
ate keemilistest töötlusprotsessidest hap-
pelised, jäigad, rabedad, kaotanud paindu-
vuse ning deformeerunud. Koopiate pind oli 
määrdunud, tolmune ning esines üksikuid 

ekskremente ja sõrmejälgi. Fotokoopiate 
murdejoontesse olid tekkinud lõhed ning oli 
eraldunud fragmente. Kõiki koopiad pu-
hastati mõlemalt poolelt ning sirutati ja 
parandati kahepoolse Gore-Tex® kompres-
si vahel. Paberite katkised kohad toestati 
tagumiselt poolelt loorpaberi või jaapani 
paranduspaberiga. Liimainena kasutati 
veega vedeldatud nisutärklisekliistrit.

Konserveerimistööde tulemusena peatati 
fotokoopiate kahjustumine ning tagati 
edasine säilimine. Koopiad on hoiustatud 
pH-neutraalsetesse ümbristesse. Koopiate 
valgustundlikkuse tõttu eksponeerimine ei 
ole soovitatav. Konserveeritud koopiatest 
on tehtud tagatis- ja kasutuskoopiad, mis 
on kättesaadavad Saaga keskkonnas.

Conservation of ferrogallic prints in exam-
ple of Waldhof pulp mill building plans.

Waldhof pulp mill architectural drawings 
were stored in inappropriate environmental 
conditions and that caused extensive defor-
mations. Prints were highly acidic, brittle 
and very sensitive to light, because of that 
some reproductions were broken into frag-
ments. Reproductions were dry cleaned 
and then straightened in Gore-Tex® comp-
ress. The compress made reproductions 
little less acidic and gave back their flexibili-
ty. The ruptures and fragments of comp-
ressed papers were supported from the 
back side with tissue paper. As adhesive, 
the wheat paste was used on all repairs.
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