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No  zelta  ābeles - brīnumābeles

Sirdī  lai  kāda  sēkliņa  krīt,

Kā  Ziemassvētku  vakarā,

Tā  Jaungada  gājumā

Palīdzot  laimi  ieraudzīt …

Skaistāko Ziemassvētku sapņu piepildījumu un panākumiem, pienākumiem, 
ienākumiem, iznākumiem, sanākumiem un optimismu bagātu Jauno 2020. gadu!

... turpinājums Geli restaurācijā.
Agars (Agarose)
Attīrīts agars ir dabīgs, ciets 

polisaharīda gels, kas iegūts no sar-
kano aļģu šūnu sienām. Agars viegli 
šķīst karstā ūdenī, tas ir stabils gan 
sārmainos, gan skābos apstākļos, 
un ir netoksisks un videi draudzīgs 
materiāls. 

Agars darbojas kā molekulārs sūklis, 
tas nodrošina šķīdumu iedarbību uz 
virsmas, un izvelk šķīdumus no ob-
jekta, noturot materiālus savā gela 
matricā. Vairāki nopietni pētījumi 
rāda, ka agars ir daudzsološs tīrīšanas 
materiāls. To var pielietot trīs dimen-
siju objektu tīrīšanas procedūrās, 
kā arī tad, ja virsma ir īpaši poraina. 
Objektiem, kuri nav ar taisnu virsmu, 
agara gelu iespējams uzklāt īsi pirms 
tā sacietē, tādā veidā tā piekļūs vi-
sai virsmai vienmērīgi. Porainām 
virsmām to izmanto salīdzinoši cietā 
veidā (4g /100ml ūdens). 

No agarozes geliem var pagatavot 
polāros šķīdinātājus, sajaucot tos ar 
acetonu vai etilspirtu, kur šķīdinātāja 
molekulas apmainās ar ūdens 
molekulām. Minimālā temperatūra, 
pie kuras polimērs sāk veidot 
šķērssaites, ir 85°C. Pēc karsēšanas 

agara šķīdumam pievieno attiecīgu 
daudzumu šķīdinātāja/tīrīšanas 
līdzekļa un samaisa, lai panāktu 
viendabīgumu. Lai izveidotu cietu 
gelu, agaru atdzesē zem 40°C. Pēc 
atdzesēšanas tas ir viegli uzsildāms 
līdz tā šķidrajam stāvoklim un to var 
atkārtot vairākas reizes, nemainot 
gela īpašības.

Agars, kas sacietējis, var tikt 
sagriezts vēlamajā formā un izmērā, 
vai to uzklāj ar otiņu vai lāpstiņu, 
kamēr tas ir vēl silts un šķidrs.

Mainot agara porainību, var pielāgot 
tā absorbciju spējas. Piemēram, kādā 
konkrētā gadījumā no ģipša virsmas 
bija nepieciešam notīrīt zilu guašas 
krāsu, kur pigmenta daļiņas bija 
salīdzinoši lielas, tāpēc agars tika 
pagatavots 2%, bet, lai no tā paša ob-
jekta virsmas notīrītu oranžo pigmen-
tu, kura daļiņas bija mazākas nekā 
zilās, agaru pagatavoja 3%. Lai gan 
guašas saistviela bija viena un tā pati, 
atšķirīgo pigmentu daļiņu dēļ, agara 
gelu bija nepieciešams pielāgot.

Gelu ir vienkārši noņemt no virs-
mas, jo gels pie virsmas nepielīp, 
tas iedarbojas uz virsmas tik, cik 
gravitācija to atļauj. Gela elastība 

padara noņemšanu pilnīgu. Bet, ja 
nelielas atliekas tomēr aizķeras un 
noplīst no kopējās gela masas, pēc 
nožūšanas tās pašas atdalās no glez-
nas virsmas vai ar siltu ūdeni tās var 
nomazgāt.

Dažādu eksperimentu laikā, kur tika 
izmēģināti dažādi šķīdinātāji attiecībā 
uz piemērotām darba īpašībām, 
vislabākos rezultātus ieguva ar etano-
lu, kam sekoja minerālterpentīns, tad 
acetons un ksilēni, kas, ja tiek pievi-
enots pārāk augstā koncentrācijā, 
var izraisīt gela pilnīgu sadalīšanos.   
Neviens no šķīdinātājiem neizraisīja 
krāsu izmaiņas, kas būtu vērā 
ņemamas. 

Agars atzīta kā viens no 
piemērotākajiem veidiem, lai 
uzmanīgi pielietotu ūdens tīrīšanas 
metodi uz virsmas, kas ir ūdens 
jūtīgas, piemēram, ja saistviela ir 
ūdenī šķīstoša, uz koka, uz ūdens 
tehnikā zeltītām virsmām. Ir pierādīts, 
ka agars spēj „izvilkt” sāļus no 
freskām. Agara īpašības, kas spēj „iz-
vilkt” no virsmas vielas, tiek pielieto-
tas arī pH līmeņa mērīšanai papīra 
restaurācijā. Tiek praktizēta metode, 
kad uz virmas uzliek nelielu cietu ag-
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ara gabaliņu, nogaida līdz tas uzsūks 
papīra pH līmeni, tad to noņem un 
izmēra agara gela pH līmeni.

Praktisks piemērs:
Mg.art. Saiva Kuple veiksmīgi 

izmantojusi agaru ikonas virsmā 
ieēdušos netīrumu slāņa noņemšanā, 
situācijā, kad virs zeltījuma esošā 
laka bija jāsaglabā. Tika izmantots 
pārtikas veikalā nopērkamais agar-
agars, pagatavojot 3% gelu, ko pirms 
novietošanas uz attīrāmās virsmas 
ielēja formā un ļāva sarecēt. Šāds 
materiāls sastāv no 25% agar-agara 
(agarozes 70% un agaropektīna 30% 
maisījums) un 75% maltodekstrīna 
(pildviela, ko iegūst hidrolizējot 
kviešu, kukurūzas, kartupeļu u.c. 
cieti). Šis materiāls uzrāda slik-
tu atkārtojamību eksperimentos, 
kur gelam tiek pievienoti dažādi 
šķīdinātāji. 

Gellāna sveķi
Gellāna sveķi ir salīdzinoši jauns 

materiāls restaurācijas jomā. Tas ir 
ciets polisaharīda gels, kas iegūts 
no baktērijām uz ūdens lilijas lapām 
(vēsturiski izmantotas tā ārstnieciskās 
īpašības). Tā izmantošana veiksmīgi 
uzsākta 2007. gadā, it īpaši papīra 
restaurācijā.

Vairākas īpašības gellāna sveķiem 
ir līdzīgas kā agara gelam. Gellāna 

Krāsas pilieni gleznas virspusē

sveķi ir pieejami pulvera formā, un 
tos sagatavo, izšķīdinot tīrā ūdenī vai 
modificētā ūdens šķīdumā un karsējot 
līdz tas vārās un kļūst dzidrs. Pēc 
atdzesēšanas gels būs bezkrāsains. 
Gellāns paliek salīdzinoši skaidrs, 
bet agaroze kļūst nedaudz duļķaina. 
Pēc ūdens gela pagatavošanas 
to ir iespējams iemērkt polāros 
šķīdinātājos (piemēram, acetonā, 
etilspirtā) un atstājot uz 24 h ūdens un 
šķīdinātāja molekulas sajauksies, gels 
iegūs šķīdinātāja īpašības. 

Interesants ir pētījums, kur tika 
pagatavoti geli no 2% līdz 5% 
koncentrācijā. Tie tika uzlikti uz 
nodzeltējuša papīra. Rezultāti 
parādīja, ka lielākas koncentrācijas 
geli, kuriem līdz ar to ir mazākas po-
ras, sevī uzsūca vairāk degradējušā 
materiāla no papīra sastāva.

Lai veiktu tīrīšanu ķīmiskā līmenī, 
gelu var sagatavot ar iepriekš 
modificētiem ūdens šķīdumiem, proti, 
ūdeni apstrādā pirms sausā polimēra 
pievienošanas. Tādā veidā var mainīt 
pH līmeni, pievienot enzīmus un 
tamlīdzīgi.

Kviešu miltu līme
Izrādās, ka arī šis materiāls 

veiksmīgi izmantojams gadījumos, 
kad pārkrāsojumu noņemšanu nevar 
realizēt bez šķīdinātāju kompresēm. 
Kviešu miltu līme ir vēsturiski iz-
mantots materiāls ne tikai papīra 
restaurācijā, bet arī gleznu audekla 
dublēšanā (Rietumeiropā).

Praktisks piemērs:
Sastāvs: 33g kviešu milti; 120ml 

destilēts ūdens; 6g želatīns; 0,1g 
nipagīns (izšķīdināts 2ml etano-
la); 80ml šķīdinātājs (piemēram: 
dimetilsulfoksīds; benzilspirts; eta-
nols; vaitspirts (1:1:1:1)).

Pagatavošana: izšķīdina želatīnu 
50ml ūdens. Atlikušajā ūdenī ie-
maisa izsijātus miltus un pievie-                      
no  želatīna šķīdumam. Silda ūdens 
peldē, līdz līme sabiezē. Dzesē maisot 
un turot auksta, tekoša ūdens peldē. 
Dzesēšanas procesā pakāpeniski 
pievieno šķīdinātāju. Ja vēlas pie-      
vienot acetonu - pievieno to atsevišķi, 
kad maisījums jau sasniedzis istabas 

temperatūru. Kā pēdējo sastāvdaļu 
iemaisa nipagīna šķīdumu jau 
atdzisušam maisījumam. Uzglabā 
ledusskapī.

Ar šādu sastāvu veiksmīgi izdevās 
noņemt biezus eļļas krāsas pilienus no 
gleznas virspuses; trīs biezus dažāda 
sastāva krāsas slāņus no smalka 
kokvilnas audekla gleznas aizmugurē 
un piecus slāņus no apmalēm. Pēc 
aizmugures tīrīšanas ieteicama grunts 
un krāsas slāņa nostiprināšana no 
gleznas aizmugures (no Mg.art. Zanes 
Stikānes pieredzes).

Krāsas pilieni gleznas virspusē

Metāla un arheoloģiskā materiāla 
restauratore-meistare Ineta Niedo-
la  šim materiālam atrada pielieto-
jumu, šķīdinātāju vietā pievienojot 
citronskābi, lai noņemtu korozijas 
produktus dzelzs priekšmetiem, ku-
rus nav vēlams pilnībā iegremdēt 
citronskābes šķīdumā.

Šajā rakstā ir sniegts ieskats gelu 
materiālos un pieminēti daži piemēri 
no praktiskās restaurācijas, kuri 
sniedz labus rezultātus. Izmantojamo 
gelu veidojošo materiālu, šķīdinātāju 
un reaģentu klāsts ir plašs, un dažādu 
kombināciju skaits ir milzīgs. Liels 
paldies visiem restauratoriem, kas 
dalījās ar savu pieredzi un materiāliem 
(ne visus bija iespējams minēt tekstā). 
Ceram, ka šis raksts būs kā iedvesmas 
avots jūsu radošajiem eksperimen-
tiem!

Mg.art. Elīna Māliņa
Mg.art. Zane Stikāne 
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Radošais prakses brauciens uz I. Repina institūtu 
Pēterburgā
 Ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbal-

stu no šī gada 1. – 12. jūlijam Latvijas 
Mākslas akadēmijas Latgales filiāles 
Glezniecības/ikonu restaurācijas 
nodaļas studentes Svetlana Kork-
la, Evita Skrebinska un LMA 
Restaurācijas nodaļas maģistratūras 
studente Tatjana Višņakova 
devās radošā prakses braucienā 
uz Pēterburgas I. Repina Valsts 
akadēmiskās mākslas, skulptūras 
un arhitektūras institūtu, kur  
Glezniecības fakultātes Restaurācijas 
katedrā, pieredzējuša katedras 
vadītāja,  restauratora Filipa Jurjeviča 
Bobrova vadībā padziļināja savas 
zināšanas un praktiskās iemaņas ikonu 
izpētē, konservācijā un restaurācijā. 
Pirms brauciena tika apspriesta mūsu 
līdzšinējā restaurācijas pieredze 
un prakses uzdevumi. Ierodoties I. 
Repina institūtā mēs katra darbam 
saņēmām restaurējamu objektu. Vi-

sas trīs ikonas klāja biezs atmosfēras 
netīrumu un dažādā pakāpē satumsis 
lakas slānis, kā arī vairāk vai kādai 
mazāk drūpošs krāsu slānis. Vienai no 
ikonām bija arī oksidējies apkalums, 
vietām no pamatnes kopā ar gleznoju-
mu atdalījusies pavoloka un vērojams 
pamatnes fragmenta zudums. 
Divu nedēļu laikā tika veikta 

restaurējamo objektu izpēte, ikonu 
grunts paraugu fizikāli-ķīmisko testu 
veikšana, mikroslīpju izgatavošana, 
dokumentāla darba gaitas fiksēšana, 
apkaluma tīrīšana un praktiska ikonu 
konservācija, kas sevī ietvēra metožu 
izzināšanu un tūlītēju pielietojumu 
restaurējamam objektam, kā arī 
noskaidrojām atšķirības starp muze-
ju priekšmetu un baznīcas īpašumā 
esošo priekšmetu restaurāciju. Tāpat 
mums bija iespēja redzēt I. Repina 
institūta Restaurācijas katedras absol-
ventu diplomdarbus un noklausīties 

viņu aizstāvēšanos. 
Brīvajā laikā izzinošās ekskursijās 

izstaigājām Petrogradas un Vasiļjeva 
salas, Ermitāžu, Krievu mākslas 
muzeju, Marmora pili, Kazaņas 
Dievmātes, Kristus Augšāmcelšanās 
katedrāles un citus dievnamus. 
Šo radošo braucienu mēs izmantojām 

savas profesionālās kvalifikācijas 
celšanai, kas sekmēs kvalitatīvāku 
tālāku praktiskā darba veikšanu, 
kā arī kontaktu starp LMA LF un 
I.Repina institūta restauratoriem 
veidošanai, un ceram, ka jaunāku 
kursu LMA LF restaurācijas studen-
tiem sniedzām pozitīvu prakses un 
pilnveidošanās iespējas piemēru. Mēs 
izsakām pateicību par atbalstu VKKF 
un LMA. 

LMA LF 4. kursa studente
Evita Skrebinska

E. Skrebinskas prakses laikā veiktais darbs:
Nezināms  autors. Kalendārs. Maija mēneša svētku ikona
19.gs., tempera, koka pamatne, 38,1 x 31,2 x1,9 cm

Pirms konservācijas Pēc konservācijas
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T. Višņakovas prakses laikā veiktais darbs:
Nezināms autors. Trīs Svēto Mocekļu (nezināmo) ikona
19.gs., tempera, koka pamatne, 44 x 36 x 3 cm

Pirms konservācijas Pēc konservācijas

S. Korklas prakses laikā veiktais darbs:
Nezināms autors. Kristus Glābēja ikona
19.gs. sāk., tempera, koka pamatne, 37.5x31x2 cm

Pirms konservācijas Pēc konservācijas


