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Özet 
Tarihi eserlerin yüzeylerine zarar vermeden ve özgün niteliklerini kaybettirmeden temizlenmesi 

konservasyon işleminin çok önemli bir süreçtir. Lazer kullanarak tarihi eserlerin yüzeylerinden istenmeyen 

katmanların kaldırılması, esere temas ederek uygulanan geleneksel yöntemlere alternatif bir yöntem olarak 

karşımıza çıkmaktadır [1]. Bu yöntemde, lazerin gücü, dalgaboyu ve eserin ışığa maruz kalma süresi gibi 

parametrelerin seçimi, etkin bir temizlik için son derece önemlidir. Bunun yanında, mekaniksel olarak 

dayanıklılığı düşük olan kağıt, parşömen gibi eserlerin temizliği ise özellikle dikkat gerektirmektedir. Eser 

üzerinde lazer ışığının geldiği bölgede ısı depolanması gerçekleşebilir ve bu kırılgan olan kağıt eserler 

üzerinde kolaylıkla geri dönüşü olmayan tahribatlara yol açabilir.  Bu hassas eserlerin temizliğinde ultrakısa 

darbeli lazerlerle işlem yapıldığında malzemeye ısı difüzyonu neredeyse hiç olmadığı için kağıdın fiber 

yapısına zarar vermeden temizlik yapılabildiği gösterilmiştir [2]. Lazer ile etkin kağıt temizliğinin diğer 

önemli bir koşulu da, eserdeki orjinal renginden farklı bir durumun (aşırı beyazlama veya sararma gibi) 

oluşmamasıdır [3]. Ayrıca yüzey temizliği için lazer kullanımı ve tarihi kağıt dökümanların yenilenme 

çalışmalarında, lazer hüzmesiyle etkileşecek yüzeyin kimyasal özelliklerinin ve yüzeyden temizlenecek olan 

kirin bileşenlerinin de önemli olduğunu göstermektedir [4].  

 

Bu çalışmada, yapay olarak farklı içeriklerle kirlettiğimiz ve yaşlandırdığımız farklı özelliklerdeki kağıt 

örnekleri, 1030 nm dalgaboyuna sahip Yb:Cam femtosaniye (fs) lazer ile temizledik. Gerçek kağıt eserlerle 

işlem yapmadan önce, bu şekilde hazırlanan kağıt modellerle deney yapmak lazer yönteminin daha güvenle 

kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Deneylerde emiciliği yüksek olan kaliteli kağıtların bazıları farklı 

tipteki malzemelerle aharlandı ve bazıları ise aharsız olarak hazırlandı. Her örneğin bir parçasını grafit, bir 

parçasını ise ise grafit - kaolin kili karışımı ile kirlettik.   Kirletme işleminden sonra, bütün örnekleri 16 gün 

süresince 90 ºC ve % 50 bağıl neme sahip etüv ortamında tutarak eskittik. Yapay olarak hazırladığımız bu 

örnekleri, bilgisayar kontrollü bir motor üzerine yerleştirdik ve lazer hüzmesini 25 mm odak uzaklığına sahip 

silindirik bir mercek kullanarak örnek yüzeyi üzerine odakladık. Motoru hüzmeye dik olarak ızgara şeklinde 

bir tarama yapacak şekilde hareket ettirdik. Motorun tarama hızını ve adım aralığını daha önce yaptığımız 

çalışmada belirlediğimiz gibi sırasıyla 1 mm/s ve 0.5 mm olacak şekilde ayarladık [2]. Her bir örneği lazerin 

gücünü 100-200 mW aralığında 6 farklı değere ayarlayarak, her bir güç değerinde 15x15 mm2’lik bir bölgeyi 

temizledik. Lazer temizleme işleminden sonra, renk analizleri için temizlenen bölgelerin, kirli ve hiç 

kirletilmemiş bölgelerin renklerini bir spektrofotometre kullanılarak L a* b* renk sistemiyle ölçtük. Renk 

ölçümleri sonucunda özellikle düşük lazer güçleri için işlem sonrası kağıt renginde çok fazla değişim 

olmamasına rağmen parlaklığın bütün örnekler için lazer gücünün artmasıyla beraber arttığını gözledik. 
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