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Mida ja miks uurida?

• Krohvi koostist

• Füüsikalisi omadusi

• Oluline info restaureerimismaterjalide valikul

• Muu informatsiooni kogumine – nt. huvitavad meid traditsioonilised
töövõtted

• …



Meetodid

• Ajaloolised allikad
• Visuaalne vaatlus – külgvalgus
• Geograafia ja geoloogia
• Ristlõige ja õhuke ristlõige
• SEM-EDS
• Happetest või punktilugemise meetod
• Granulomeetria
• Vee imendumine
• UPV (Ultrasonic pulse velocity) – elastsusmoodul, tihedus jne.
• …



Ajaloolised allikad

• Cennino Cennini:… vaja läheb kaks osa liiva, kolmas osa lupja. Ja sega need

korralikult liivaga läbi ja sega seda piisavalt, et jaguks 15-ks või kahekümneks

päevaks. Ja lase sellel seista mõni päev kuniks kogu tuli selle jätab, sest kui see

nõndamoodi tuline on, siis jätkab sellemördi lõhkumistmida sa valmistad.

Cennino Cennini’s Il Libro Dell’arte: A New English Translation and Commentary with Italian
Transcription (London: Archetype Publications Ltd, 2015), lk 100



Geoloogia



• VAATLUS - palja silmaga, 
külgvalguses, luubiga, mikroskoobi
all.

• MIKROLIHV
• Krohvi iseloomu määramine
• Liivatera suurus, värvus, kuju jne.



• ÕHUKE RISTLÕIGE

• Asetatakse valgusmikroskoobi
alla

• Side-, täiteaine ja pooristruktuuri
iseloom

• Side- ja täiteaine suhte
väljaselgitamine –
punktilugemise meetod

Allikas:https://www.researchgate.net/figure/Steps
-for-the-preparation-of-petrographic-thin-
sections-used-for-light-microscopy-
a_fig2_231985314



• SOOLHAPPE TEST JA GRANULOMEETRIA

• Täiteaine ja lubja vahekord

• Liivaterade fraktsioon





SEM-EDS



Vee imendumisvõime



Krohvi konserveerimine

Enamasti on krohv kas pude, 
irdunud või esineb kadusid ja 
sooldumist.





Konsolideerimine

• Nanolubi - CaLoSiL
E25 

• Ränihappe ester -
KSE 300

• või CaLoSiL E25 + KSE 
300 



Kinnitamine 

• Eesmärk on peatada
originaalkrohvi varisemine.

• Selleks täidetakse müüri ja 
krohvi vahelised tühimikud.

• Kinnitatakse liikuvad/ lahtised
fragmendid.





Injekteerimine 





Injekteerimismördi koostis

• Sideainest

• Täiteainest

• Lisaainetest

• Vedelikus

Omadustelt peab:

• sobituma originaalkrohvi omadustega;

• kivistuma õhu juurdepääsuta;

• olema hästi voolav;

• vajadusel olema kergekaaluline;

• vastupidav



Ettevalmistavad etapid



Kaod 
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seda piisavalt, et jaguks 15-ks või kahekümneks päevaks. Ja lase sellel seista mõni päev kuniks kogu tuli

selle jätab, sest kui see nõndamoodi tuline on, siis see jätkab selle mördi lõhkumist mida sa valmistad.
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Lümanda Lubjapark



Kustutamata lubja (CaO) kasutamine ehk lubja kustutamine liivaga segatuna 





SÖEMUST VERSUS SÖEMUST



Tänan kuulamast!

varje.ounapuu@artun.ee


