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Kyselost papíru

• Proč kyselost škodí papíru?

• Co zvyšuje kyselost?

• Jak proces okyselování zastavit nebo zpomalit?

• Jaké požadavky mají metody odkyselování splňovat?

- Neutralizované knihy nesmí být rozvazovány. 

- Proces musí být aplikovatelný na všechny druhy papíru. 

- Proces nesmí negativně ovlivňovat jakýkoliv druh materiálu použitý na knize. 

- Vzhled knihy se nesmí změnit. 

- Veškeré kyseliny musí být kompletně a trvale neutralizovány. 

- Neutralizací musí být vytvořena v papíru alkalická rezerva ekvivalentní 2% uhličitanu vápenatého 

- Distribuce pH a alkalické rezervy musí být homogenní v celé knize. 

- Hodnota pH papíru musí být mezi 7 a 8,5 

- Životnost neutralizovaného papíru /stanoveno testy urychleného stárnutí/ musí vzrůst pětinásobně. 

- Použité chemikálie nesmí být nebezpečné pro obsluhu, budoucí čtenáře a životní prostředí. 

- Použité chemikálie musí být trvale neškodné pro veškeré součásti knihy. 

- Účinek chemikálií musí být trvalý, ale také reversibilní



Technologie hromadného odkyselování papíru
Metoda Bookkeeper® Papersave ®/Papersave 

wiss

ZFB:2 CSC Booksaver ® Bückeburský konzervační 

proces (Neschen)

Book CP process

Vedlejší účinky bílá, prášková depozita ve 

větším množství. 

Mechanické namáhání 

knižního bloku při fixaci.

„krvácení“ některých barviv, 

převážně červených. 

Žloutnutí papíru. Výkvěty na 

obalu knih. Uvolňování 

etanolu i dlouho po procesu.

„krvácení“ 

některých barviv. U 

některých knih vyšší 

hodnota pH

„krvácení“ některých 

barviv. Žloutnutí při 

uložení s vyšší RV.

„krvácení“ některých barviv. 

Zvlnění a zvýšení objemu o 

10%.

„krvácení“ některých 

barviv, nehomogenní 

bílá, prášková 

depozita.

Mechanické namáhání 

knižního bloku při 

fixaci.

Odkyselovací 

činidlo

oxid hořečnatý (MgO) ethanolát hořečnatý a 

titaničitý

nanočástice 

uhličitanu 

vápenatého ve směsi 

s oxidem 

hořečnatým

uhličitan propanolátu

hořečnatého

hydrogenuhličitan 

hořečnatý

oxid hořečnatý a 

uhličitan hořečnatý

Rozpouštědlo perfl uorheptan hexametyldisiloxan heptan propanol a heptafl 

uorpentan (HFC 227)

voda dekafluorpentan

Aditivum polyoxyperluoroalkanová 

kyselina -povrchově 

aktivní látka

žádné žádné žádné fixace rozpustných barviv 

polyionickými aditivy a 

zpevnění papíru 

metylcelulózou

během procesu se 

zavádí CO2 pro 

urychlení vzniku 

alkalické rezervy, 

exxtylcelulóza pro 

zpevnění.

Způsob provedení postřik nebo komorový 

proces při otevření knih 

do vějíře bez předsušení

komorový proces – ponoření 

knih/ krabic do roztoku po 

předsušení

komorový proces –

ponoření knih/ krabic 

do roztoku

komorový proces -

ponoření knih/ krabic 

do roztoku po mírném 

předsušení/ po 

ochlazení bez 

předsušení

kontinuálním ponorem 

jednotlivých listů do roztoku

postřik při 10°otevření 

knih do vějíře, 

s předsušením 

Jedna dávka 8 – 12 knih nebo obsah 

dvou krabic

500 – 2000 knih 600 kg mat. (cca 600 

knih)

20 – 50 knih kontinuální proces 70 kg (cca 70 knih)

Doba 

odkyselovacího 

procesu

několik hodin několik týdnů několik dní několik dní/ hodin několik hodin

Zdroj: ĎUROVIČ, Michal, Hana PAULUSOVÁ a Eva DYTRYCHOVÁ. Hromadné odkyselování archivních dokumentů – stav v roce 2014. 
Wood, Pulp and Paper 2014. 2014, 399-408. http://www.chtf.stuba.sk/kpaf/PA2014/DoTlace/Zbornik1_WPP2014_Durovic.pdf

http://www.chtf.stuba.sk/kpaf/PA2014/DoTlace/Zbornik1_WPP2014_Durovic.pdf


Registr odkyselování 

www.odkyselovani.nkp.cz 

-Informace o odkyselování v ČR
-Přehled o fyzickém stavu knihovních 
fondů
-Vybrané informace o materiálech

-Možnost filtrování záznamů
-Informace o exemplářích
-Odkazy a kontakty pro dotazy



Průzkum fyzického stavu novodobých 
knihovních fondů



Výběr knih

• Data z průzkumu fyzického stavu fondů

• Nízké pH – pod 5,5

• Opravy – lepicí pásky

• Vhodná materiálová skladba

• Vhodný fyzický stav



Informace z průzkumu 



Kontrola a dokumentace

• Poškození, materiál a provedení

• Tisk a barevné přílohy, lepicí pásky

• Sdílená tabulka Googletab na Google Disk

• Orientace podle čárového kódu a signatury

• Záznam změny pH a váhy jednotek a výpočty, barevně označen 
průběh přípravy

• Vážení – pokud nebylo provedeno v průzkumu

• Fotografická dokumentace

• Měření barevnosti náhodně vybraných knih

• Proložení rizikových prvků filtračním papírem, kancelářským 
papírem, uhlíkovým kartonem

• Zajištění uvolněných částí knihy



Kontrolní tabulka 



Rizikové prvky – vyřazení z procesu

Zažloutlé lepicí pásky, zvláštní 
úprava potahu

Barevný tisk -
červený či hnědý

Červené či vínové plátno

Ořízka hnědá, 
šedá, metalický 
lesk



Rizikové prvky - zajištění

• Uvolněné listy, poškozená vazba - pruh papíru, bílý tkaloun

• Razítka fialové, červené, růžové, zelené - filtrační papír 

• Inkoustová tužka, kuličkové pero, pastelka - filtrační papír

• Křídový, pauzovací, hedvábný papír - filtrační papír

• Barevný tisk (červená), potah - uhlíkový karton, ofsetový papír 



Balení

• Zajištění poškozených svazků

• Proložení svazků papírem

• Přeprava v krabicích (ZFB2)

• Přeprava v klecích (PSS)



Kontrola a dokumentace knih po návratu z 
technologie
• Kontrola prokladů a fotodokumentace rizikových míst
• Změření pH na stejných stránkách a vážení knih - Googletab
• Vytvoření zápisu do databáze průzkumu o provedeném zásahu
• Měření barevnosti vybraných exemplářů
• Vrácení do skladu



Odkazy

Http://kramerius-info.nkp.cz/wp-content/uploads/2016/08/Hromadn%C3%A9-
odkyselen%C3%AD-knih-metodika-.pdf

Http://odkyselovani.nkp.cz/
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