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acetat 
Prosojna in upogljiva snov v obliki folije oziroma filma, ki služi kot nosilec 
fotoobčutljivih snovi ali emulzije. Osnova je celulozni acetat v različnih 
izvedbah, kot diacetat, triacetat, propionat in podobno. 

 A-D lističi 
Indikatorski lističi, ki ob prisotnosti kislin v zraku spremenijo barvo. Uporabni 
v arhivih, kjer so shranjujejo fotografije na nosilcih iz acetata. 

anorganske snovi 

Snovi neorganskega izvora, ki so prosto prisotne v naravi ali pa jih 
pridobivajo iz bolj zapletenih spojin. Običajno so manj občutljive na zunanje 
spremembe, kot so vlaga, svetloba ali nekatere kemijske vlive iz zraka kot 
organske snovi. 

arhivska 
kakovost 

Kemijska stabilnost snovi, proizvoda ali postopka, s katero opredeljujemo 
lastnosti gradiva pri materialnem varovanju. 

barita 
Plast barijevega sulfata (BaSO4) in želatine pri fotografijah na papirni podlagi. 
Preprečuje stik fotoobčutljive emulzije s papirjem, ustvarja gladkost, 
neprosojnost in ustrezno svetlost fotografije. 

barvna 
fotografija 

Tradicionalni končni fotografski izdelek. 

barvna 
obledelost 

Zmanjšanje intenzivnost barv na sliki. 

barvna 
obstojnost 

Odpornost barv ali pigmentov na sevanja v vidnem ali UV svetlobnem 
spektru. 

biološka 
razgradnja 

Razpadanje, uničevanje ali poškodbe organskega veziva s fotografijo, ki ga 
povzročajo različna živa bitja. Najpogosteje glive (plesni) ali bakterije, 
redkeje pršice ali žuželke oziroma njihove ličinke. 

brezkislinski 
material 

Izdelki ali materiali z zagotovljeno dolgotrajno vrednostjo pH 7. 

celuloza 
Kompleksen ogljikov hidrat, osnovna sestavina celične stene pri rastlinah. 
Sestavni del fotografskega nosilca celuloznega acetata.  
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časovno utežen 
ohranitveni 
indeks 

Ohranitveni indeks razpadanja neke snovi, ki ga uravnotežimo s časom. 
Običajno se uporabi harmonična srednja vrednost več meritev 
ohranitvenega indeksa v izbranem času. 

elektrofotografija 
Proces tiskanja slikovne informacije na medij, kjer gre za nanašanje barve. 
Barva se kasneje utrdi s segrevanjem, izhlapevanjem ali drugimi metodami. 
Postopek uporablja večina današnjih tiskalnikov. 

emulzija  
Tanka plast, ki vsebuje fotoobčutljive snovi in je nanesena na nosilec iz 
različnih materialov. 

ferotipija 
Pojav rjavkastih sprememb na površini fotografije, ki pri visoki relativni 
vlažnosti nastane zaradi stika dveh fotografij. 

fotokemična 
razgradnja 

Poškodba ali sprememba lastnosti ali videza materiala, ki nastane ali jo 
pospeši izpostavljanje svetlobi ali drugim sevanjem. 

fotografski papir 
Na standardno mero odrezan papir pravokotne oblike, ali v zvitku določene 
širine, ki je vsaj na eni strani prevlečen s fotoobčutljivo snovjo in služi 
izdelavi fotografij. 

hidroliza 
Kemijska reakcija, pri kateri vod reagira z barvo, vezivom, papirjem in 
drugimi snovmi in tako povzroča kvarne učinke in razpadanje. Proces 
pospešujejo kisline ali zvišana temperatura. 

hladno 
skladiščenje 

Način skladiščenja ali okoliščine prostora za skladiščenje, kjer je temperatura 
med 7°C in 16°C. 

glasin 
Polprosojen material, ki so ga nekdaj pogosto uporabljali za shranjevanje 
fotografij. Pogovorno v nekaterih jezikih tudi glosin. 

I3A 
Mednarodno združenje podjetij za izdelavo nosilcev slik, ki skrbi za razvoj in 
tehnično standardizacijo industrijske panoge. 

ISO 
Mednarodni tehnični standard in mednarodna organizacija v Ženevi v Švici. 
ISO organizacija na mednarodni ravni preizkuša in določa najboljše metode, 
prakse in postopke za različne industrijske izdelke in procese. 

inkapuslacija Oblika zaščitnega ovoja za posamezne kose fotografskega gradiva. 

izliv 
Iztekanje ali prehajanje nosilcev barve s fotografske strani na zadnjo stran 
nosilca fotografije. 

izparevanje 
Pojav izhajanja plinov iz nekaterih snovi ko te razpadajo. Na primer 
fotografski materiali na osnovi acetatov ali nitratov. Hlapi so lahko strupeni. 

katalitična 
obledelost 

Pojav obledelosti barvila, ki jo ob izpostavljanju svetlobi povzroči prisotnost 
sosednjega barvila. 

kemična 
razgradnja 

Razpadanje, uničevanje ali poškodbe organskih ali anorganskih sestavin 
fotografije na atomski ali molekularni ravni. Na primer korozija kovin, 
razpadanje pigmentov zaradi kislin, tudi mikroskopske razpoke. 

kemična 
stabilnost 

Odpornost materiala proti kemični razgradnji oziroma obstojnost pri uporabi 
ali dolgotrajni hrambi. 

kompoziti 
Materiali, ki jih sestavljata dva ali več različnih snovi. Posamezne snovi v 
samostojni obliki imajo lahko bistveno drugačne lastnosti kot kompozit in pri 
tako razgrajevanju povzročajo spremembe na fotografiji. 
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konzerviranje 
Priprava gradiva na trajno hrambo s primerno zaščito in načrtom minimalne 
uporabe 

kosmičenje Lokalno odstopanje emulzije z nosilca. 

kvarni ovoj 
Ovoj za fotografijo v obliki ovojnice, vrečke ali škatle, ki povzroča različne 
oblike srebrovega zrcala in drugih okvar fotografskega materiala. 

lomljivost 
Lastnost neodpornosti gradiva pri upogibanju ali prepogibanju. Steklo je 
sicer lomljivo, vendar se izraz pogosteje uporablja za papir in karton. 

lux 
Enota za svetilnost (1 lx = 1 lumen na kvadratni meter). Sorodno lxh, količina 
vpadle svetlobe v določenem času. 

megljenje 
Pojav zmanjševanja gostote slikovne informacije, ki ga lahko povzročajo 
razna sevanja zunaj vidnega spektra, neželene reakcije med razvijanjem 
fotografije ali staranje. 

meglenost Zabrisana ostrina motiva ali dela motiva. 

mehanska 
poškodba 

Fizična sprememba neke snovi ali predmeta, ki ga povzročijo nenadne sile ali 
trajneje prisotne okoliščine. Na primer lom, ukrivljenje, valovitost, 
mehčanje, otrdelost, grbančenje, krčenje, širjenje ... 

mikro pegavica 
Pojav majhnih rdečih ali oranžnih peg, ki jih na črnobelih fotografijah 
(negativ in pozitiv) povzroča lokalna oksidacija. Tudi rdeča pegavica, rdeča 
meglica. 

molekularni 
sušilec 

Snov, ki zaradi drobnih por na površini služi za razvlažitev manjših prostorov 
ali posod. Udomačen je izraz silikagel. 

mrzlo 
shranjevanje 

Okoliščine za shranjevanje fotografij pod 7°C. 

nagubanost Neravnost površine, ki jo povzročijo kemijski ali fizikalni dejavniki. 

nasičenost 
Ena od treh osnovnih optičnih značilnosti barve, poleg jakosti in vrednosti. 
Sega od sivine v isti vrednosti do polne barve. 

navzkrižna 
polarizacija 

Postavitev dveh polarizacijskih stekel pravokotno eno na drugo, kar povzroči 
ustavitev svetlobnega toka. Uporablja se za določanje usmerjenosti molekul 
poliestra, ker se ob vmes vstavljenem poliestru pojavljajo barvne proge. 

nitrat 

Pri fotografiji se izraz uporablja za prosojno in deloma prožno plastiko, ki je 
služila kot nosilec fotobčutljivi emulziji v drugi polovici 20. stoletja. Izdelujejo 
jo iz celuloze in dušikove kisline. Tudi nitroceluloza. C6H9(NO2)O5, 
C6H8(NO2)2O5 ali C6H7(NO2)3O5 

nitrati razpad 

Razpadanje nitroceluloznega filma, ki je opazno kot porumenelost, 
ukrivljanje, razobličenje in opazna oksidacija morebiti prisotnih kovin 
(sponke, zakovice ...). Poleg mehanskega vpliva na emulzijo lahko vpliva tudi 
tako, da jo zmehča. 

nosilec 

Temeljni material fotografije, na katerega so nanesene fotoobčutljive in 
druge fotografske plasti pri pozitivu ali negativu. Lahko upogljiv, kot na 
primer papir celulozni acetat, nitratni film, ali trden, kot sta steklo ali 
kovinska plošča. 

obledelost 
Zmanjšanje barvne jakosti, običajno zaradi sevanja v vidnem ali UV spektru 
svetlobe. 
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odrgnjenost Poškodba površine , ki jo povzroči drgnjenje z različnimi materiali 

ohranitveni 
indeks 

Indeks, s katerim standardno določamo stopnjo kemičnega razpada 
fotografske zbirke  v določenem časovnem obdobju. Meli s v letih. Pove 
nam, v kolikem času bodo organske snovi zaradi vplivov okolice toliko 
razpadle, da se bodo pojavile vidne spremembe na fotografiji. 

oksidacija 
Kemijska reakcija, pri kateri pride do izmenjave elektronov pri dveh snoveh, 
ki medsebojno reagirata. Na fotografskem materialu se to lahko opazi kot 
obledelost slike, mehčanje papirja in podobno. 

OPK 
Kratica za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo. Delovni prevod angleške 
kratice HVAC. 

organske snovi 

Snovi, ki načelno izhajajo iz živih bitij. Vedno vsebujejo ogljik. So gorljive in 
občutljive na spremembe vlage in temperature. Vsebnost vlage se pri 
organskih snoveh praviloma uravnava z vsebnostjo vlage v okoliškem zraku. 
So občutljive na svetlobo, vendar ne v smislu informacije, ampak zaradi 
razpadanja. Kot hrano jo uporabljajo plesni, druge vrste gliv, insekti – zlasti 
ličinke, in nekateri pajkovci, ki s tem uničujejo fotografije. 

PAT (preizkus 
vpliva na 
fotografije / 
Photographic 
Activity Test) 

Postopek in standard v ZDA, ki je nastal v povezavi s standardom ISO 
18916:2007. Na osnovi tega standarda so preizkušeni in akreditirani različni 
materiali oziroma izdelki, v katerih se lahko hrani arhivsko fotografsko 
gradivo, torej predvsem papirji, ovojnice, škatle, plastike in podobno. 
Standard se danes uveljavlja po vsem svetu. 

pH 
Merilo za koncentracijo vodikovih ionov v raztopini, ki jo označimo kot kislo, 
če je manjša od 7, nevtralno, če je okrog 7 in bazično, če je večja od 7. 

plesen 
Skupina vlagoljubnih živih bitij iz kraljestva gliv (Fungi), ki se prehranjuje z 
organskimi snovmi v fotografski emulziji. Kot nasprotje glivam kvasovkam so 
hife plesni večcelične. 

podlaga 
Nosilec fotografske emulzije ali magnetne plasti pri traku. Na primer steklo, 
kovinska plošča, papir, plastika. 

polarizacijsko 
steklo 

Steklo ali drug prosojen material, na ali v katerem so delci tako obrnjeni, da 
puščajo svetlobne valove le v določeni smeri, na primer navpično ali 
vodoravno. 

poliester 
Močna in stabilna podlaga fotografij, magnetnih trakov in diskov. 
Najpogosteje polimer etilen glikola in tereftalatne kisline. 

polietilen 

Kemijsko obstojen polimerni material, uporaben za izdelavo map za 
fotografsko gradivo in druge potrebe. V primerjavi s poliestrom je manj 
kakovosten, se pa v zadnjem času pojavljajo kakovostni polietileni, 
imenovani tyvek. 

porumenelost Robno razbarvanje starejših tipov barvnih fotografij. 

prelivanje 
Prelivanje različnih nosilcev barve med posameznimi fotografskimi plastmi v 
fotoobčutljivem delu fotografije. 

pričakovana 
dolžina časa 
uporabnosti 

Pričakovano časovno obdobje, v katerem je nek izdelek uporaben in je ob 
predpisanih postopkih zanj zagotovljena nespremenljivost lastnosti. Pri živih 
bitjih je to življenjska doba, vendar se izraz uporablja tudi splošno. 
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propadanje 
stekla 

Spremembe stekla, ki nastanejo zaradi sprememb v vlažnosti zraka ali 
starosti. Izraža se kot motnost, mehurčkov ali luščenje emulzije. 

ravnovesje 
vsebnosti vlage 

Količina vlage v snovi pri določeni relativni zunanji vlažnosti. Snov je v 
ravnovesju z okolico, če vsebuje enako povprečno količino vlage kot okolica. 

razgrajevanje 
veziva 

Razkroj organske snovi, ki kot vezivo vsebuje fotoobčutljive delce. 

razkroj acetata 
Razpadanje filma iz celuloznega acetata, ki se opazi kot lomljenje, krčenje ali 
zvijanje. Pogosto zaznaven kiselkast vonj. 

razkroj barv 
Pojav, pri katerem barve obledijo, spremenijo jakost, orumenijo ali kako 
drugače spremenijo prvotne lastnosti. 

razlezanje črt Pojav širjenja črt zaradi razlivanja barve, ki ga povzroči visoka vlaga v okolici. 

razmagnetenje 
Pojav v magnetnem traku ali disku, ko zaradi oksidacije magnetnih delcev 
pride do zmanjšanja magnetne sile ali brisanja informacije. 

razpadanje 
srebra 

Pojav redoks reakcij v fotografski emulziji črnobele fotografije, ki se pojavi 
kot točkaste ali lokalne površinske spremembe in s staranjem uničuje 
zapisano informacijo. 

razplastitev 
Namerno ali nenamerno ločevanje dveh plasti materialov, na primer ločitev 
emulzije od steklenega nosilca fotografije na steklo. 

relativna vlažnost 
Količina vodne pare v zraku (ali plinu) izražena v odstotku največje možne 
nasičenosti pri dani temperaturi. 

restavriranje 
Obnova propadajočega gradiva ali vsebine v obliko, ki je kar je le mogoče 
podobna prvotni. 

robni preliv Iztekanje ali prehajanje nosilcev barve s fotografije na rob nosilca fotografije. 

rosišče 
Mera absolutne vrednosti vode v zraku ali plinu. Rosišče je določena 
temperatura, na kateri se vodne molekule iz zraka kondenziraj kapljice. 
Izraža se v stopinjah, npr. °C. 

sijaj, blesk Odbojnost natisljive strani pri tiskanju. 

sistemska 
neberljivost 

Pojav pri shranjevanu podatkov v digitalni zapis, ki s časom zaradi 
zastarevanja tehnologije postane neberljiv in neuporaben. 

sprijetost 
Zlepljenost ali druga oblika onemogočenega ločevanja dveh plošč, ki ga 
povzroči fizični stik. 

srebrovo 
zrcaljenje / 
srebrovo zrcalo 

Pojav oksidacije črnobelih fotografij, predvsem negativov na osnovi suhe 
emulzije na steklenih ploščah. Gre za redukcijo delcev kovinskega srebra v 
brezbarvne srebrove ione, ki potujejo proti površju želatine, tu pa znova 
reducirajo v manjše srebrne delce, ki učinkujejo kot zrcalo. 

stopnja 
prilagodljivosti 

Mera zmožnosti neke organske snovi, da se pri spremembi okoliščin (npr. 
vlage) ne spremeni. 

stopnja tveganja 
za plesni 

Mera, ki nam na podlagi temperature, relativne vlage in po nekod drugih 
dejavnikov okolja pove, kolikšna je možnost ali nevarnost za razvoj gliv na 
izbranem materialu. 

temperaturna 
uravnoteženost 

Izenačenje temperature dveh objektov ali snovi. 
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temnična 
obledelost 

Pojav obledelosti nekaterih tipov fotografij, če so dalj časa shranjena v 
temnem prostoru. 

temnična 
obstojnost 

Lastnost materiala, da v temnem prostoru ne spremeni določenih 
značilnosti, na primer jakosti barve. 

trajna obstojnost 
Oznaka za materiale, ki po izbranih standardih s svojimi fizikalno in kemijsko 
odpornostjo močno presegajo podobne materiale zato, in jih zato 
uporabljamo za shranjevanje občutljivih arhivskih gradiv. 

tyvek 
Čisti polietilen v obliki trakov ali pol, izdelan po posebnem mehanskem 
postopku, uporaben tudi za shranjevanje ali zaščito arhivskih gradiv. Zelo 
odporen na različne vplive iz okolja. 

upad sijaja 
Sprememba intenzivnosti sijaja na fotografiji na posameznih območjih ali po 
celotni površini. 

ultravijolično 
sevanje (UV) 

Elektromagnetno sevanje v nevidnem delu svetlobnega spektra z valovno 
dolžino od 200 nm do 400 nm. 

uravnava tonske 
vrednosti 

Vzporedno spreminjanje vrednosti vseh odtenkov na sliki. 

variabilni sijaj Pojav različnega odseva/sijaja na različnih mestih iste fotografije. 

vezivo 
Prosojna snov na površini klasične fotografije, v kateri se nahajajo 
fotoobčutljive snovi. Na primer želatina veže srebrov prah v fotografski 
emulziji na stekleni plošči. 

vinogradniški 
sindrom 

Pojav počasnega razpada celuloznoacetatnega filma, ki povzroča značilen 
kiselkast vonj. Običajno se pojavi zaradi neustreznega hranjenja filma. 

želatina, gel 
Prosojna beljakovina brez barve, ki jo izdelajo iz naravnega kolagena. 
Uporablja se kot vezivo fotoobčutljivih molekul, ki je naneseno na podlago 
fotografije. 

želatinska 
zabarvanost 

Sprememba barve želatinskega veziva pri klasičnih fotografija. Običajno 
rumenkasto ali rjavkasto. 

žlebičenje 
Sprememba fotografske emulzije v obliko žlebičev ali valov, ki se pojavi 
zaradi krčenja nosilca. 

 

 

 

 


