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قلیایی  کاغذ  از  ساخته شده  کتاب های  مجموعه  در  اسیدی شدن  پیشرفت  )مکانیسم(  سازوکار 
درکتابخانه

یوکینکو موچی زوکی، هیروشی ایتسومورا و توشی هارو انوماء

سازوکار )مکانیسم( پیشرفت اسیدی شدن در 
مجموعه کتاب های ساخته شده

 از کاغذ قلیایی درکتابخانه
یوکینکو موچی زوکی، هیروشی ایتسومورا و توشی هارو انوماء

مترجم: فرشته ابراهیمی

چکیده:

از  یکسان  نسخه  جفت   120 روی  بر  مطالعه  با  کاغذ،  اسیدی شدن  سازوکار 
دانشگاهی  کتابخانه  دو  در  که  تا 2010  سال 1971  از  منتشرشده  کتاب های 
در ژاپن نگهداری می شود، مورد بررسی قرار گرفت. PH لبه  کاغذهای قلیایی 
کتاب هایی که 5-10 سال از انتشار آن ها می گذشت، از 7/5 به 6/4 و کتاب هایی 
که 10-15 سال از انتشار آن ها می گذشت، به 5/8 کاهش یافته بود. PH در 
لبه ها 5/4 و در مرکز ورق7/0 بود. PH اسیدی در لبه ها نسبت به مرکز کاغذ 
باالی  طبقه  در  ذخیره شده  کتاب های  قلیایی  کاغذهای  لبه   PH بود.  بیشتر 
همکف به دلیل قرارگرفتن بیشتر در معرض هوای آزاد و آالینده ها در مقایسه 
با کاغذهای ذخیره شده در زیرزمین کمتر بود. تجزیه و تحلیل عنصری، رسوب 
اکسید نیتروژن را نشان داد، اما نتوانست رسوب اکسید گوگرد را در لبه های کاغذ 
 PH ثابت کند. رسوب آالینده های موجود در هوای آزاد، باعث کاهش چشمگیر
لبه های کاغذ شد. در دهه 1980، کاغذ قلیایی به طور فزاینده ای در تولید کتاب 
استفاده می شد و فرض بر این بود که دیگر اسیدی شدن کتاب اتفاق نخواهد 
افتاد. بااین حال، این مطالعه نشان داد که حتی در کاغذهای قلیایی، فرآیندهای 

اسیدی شدن در طول زمان صورت می گیرد.

اسیدی شدن، آلودگی هوا، کاغذ قلیایی، تجزیه و تحلیل عنصری، کتاب های کتابخانه.
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سازوکار )مکانیسم(1  پیشرفت اسیدی شدن در 
مجموعه کتاب های ساخته شده از کاغذ قلیایی 

درکتابخانه2 

1-معرفی
اسیدی شدن کاغذ، پدیده ای است که در آن سلولز –یکی از اجزای اصلی کاغذ- توسط یک اسید 
افزودنی در طول تولید، هیدرولیز می شود و اسیدهای آلی تولید می کند که کاغذ را بیشتر اسیدی 
می کند. اسیدی شدن، عاملی است که استحکام کاغذ را کاهش می دهد. هنگامی که کاغذ کتاب ها 

اسیدی تر می شوند، به دلیل ضعیف شدن کمتر مورداستفاده قرارمی گیرند.
سولفات آلومینیوم –کمک نگهدارنده اسیدی برای کاغذ و همچنین ماده ای است که از 
پخش شدن جوهر با پایه آب جلوگیری می کند- به عنوان ماده ای شناخته شده است که باعث 
اسیدی شدن کاغذ می شود. حتی اکسیژن به تنهایی باعث تخریب طبیعی )پیری( سلولز می شود. 
همچنین اسیدی شدن توسط آالینده های هوا نیزگزارش شده است. سه نوع اسیدی شدن ذکرشده 
در باال به تفصیل شرح داده خواهدشد. اندازه رزین که به عنوان یک بازدارنده پخش شدن جوهر 
عمل می کند )عامل اندازه گیری(، صرفاً با افزودن آن در حین کاغذسازی در کاغذ باقی نمی ماند. 
بنابراین، زاج معمواًل برای حفظ اندازه رزین روی الیاف استفاده می شود. این افزودنی اسیدی 
باعث هیدرولیز اسیدی سلولز می شود و زنجیره مولکولی را کوتاه می کند که باعث شکنندگی 
کاغذ می شود. در سال 1957، محافظ آمریکایی ویلیام جی بارو )1957،1959( تأثیر اسیدی شدن 
بر استحکام کاغذ 500 کتاب منتشر شده از سال 1900 تا 1949 را بررسی کرد و هر 10 سال 
100 کتاب را آزمایش کرد. این تحقیق روشن کرد که کاغذهای زیادی در کتاب ها وجود دارد 
که آنقدر شکننده شده اندکه دیگر امکان ورق زدن ساده وجود ندارد و کتاب ها دیگر قابل استفاده 

1. Mechanism
2.  این مقاله ترجمه ای است از: 

Yukinko Mochizuki, Hiro-

shi Itsumura and Toshiharu 

Enomae. (2020). Mechanism 

of Acidification that Pro-

gresses in Library Collections 

of Books Made of Alkaline 

Paper. Restaur (International 

Journal for the Preservation 

of Library and Archival Ma-

terial), 2020; 41(3): 153–172. 

https://doi.org/10.1515/res-

2020-0008
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نیستند؛ بنابراین، کتابخانه ها در اروپا و ایاالت متحده شروع به بررسی وضعیت مجموعه های خود 
.(Walker et al. 1985) و در نظرگرفتن اقدامات متقابل علیه خراب شدن کردند

انتهای احیاکننده مولکول های سلولز اکسید شده و اسیدهای آلی  در طی تجزیه طبیعی، 
تولید می کنند. با این حال، از آنجایی که زنجیره های سلولزی بسیار طوالنی هستند و در برابر 
اکسیداسیون هوا بسیار حساس نیستند، هیدرولیز اسید به کندی پیشرفت می کند. آالینده های هوا 
SO( هستند. این اکسیدان ها با رطوبتی 

x
NO( و اکسیدهای گوگرد )

x
شامل اکسیدهای نیتروژن )

که روی الیاف کاغذ جذب می شود واکنش نشان می دهند و اسیدهای نیتروژن و سولفوریک تولید 
می کنند یا مستقیماً سلولز را اکسید می کنند تا اسیدهای آلی تولید کنند و در نتیجه کاغذ را اسیدی 
می کنند. دی اکسید نیتروژن موجود در دود ساطع شده از کارخانه ها و گاز خروجی از خودروها وقتی 
در آب حل می شود به اسید نیتریک تبدیل می شود و در نتیجه هیدرولیز اسید را تقویت می کند. 
سازوکار های واکنش های اکسیداسیون با سلولز توسط فلوریل، فلیدر و لسلرس )1990( و پرونیویز 

و همکارانش به تفصیل شرح داده شده  است )2001(.
قباًل در اوایل قرن بیستم، کتابداران در مورد خراب شدن سریع کتاب توسط گاز اکسیدان 
هشدار دادند.کیمبرلی و املی )1933( مقاالتی از کتاب های یکسان شامل 85 نسخه تکراری از 31 
عنوان مختلف از 23 کتابخانه در مکان های کاماًل مجزا را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه 
رسیدند که کاغذهای کتاب های ذخیره شده در مؤسساتی در شهر به طور یکنواخت خراب تر از 
حجم های مشابه در کتابخانه های حومه شهر است. کاغذکتاب های شهر اسیدیته باالتر، محتوای 
آلفا سلولز کمتر و اعداد مس باالتر را نشان می دهد، به این معنی که زنجیره های مولکولی سلولز 
کوتاه شده و استقامت تاشوی آن کمتر است،که نشان دهنده زوال شیمیایی الیاف ناشی از گاز 
دی اکسیدگوگرد است. کاغذهای حاوی پارچه و الیاف چوبی عاری از مواد شیمیایی نسبت به 
کاغذهایی که حاوی مقدار قابل توجهی الیاف چوب آسیاب شده بودند همیشه در شرایط بهتری 
قرار داشتند. کیمبرلی و اسکریبنر )1934( سعی کردند دی اکسید گوگرد را از هوای ورودی به 
کتابخانه با عبور از محلول آبی قلیایی حذف کنند. حذف کامل دی اکسیدگوگرد با شستشوی هوا با 
آب قلیایی شده با PH: 8.4-9.2 به دست آمد. هادسون )1967( اسیدیته لبه های باالیی و جلویی 
و مرکز صفحات کتاب های قرن 17 و 18 را از دو کتابخانه در انگلستان با محیط های مختلف 
آلودگی هوا اندازه گیری کرد. کتاب هایی که در کتابخانه Portico واقع در یک محیط آلوده هوا 
قرار دارند، مقادیر PH پایین تری را در نواحی لبه باال و جلو نسبت به مرکز صفحه نشان دادند. 
این تمایل کمتر در کتابخانه Chatsworth برجسته بود. با این حال، اسیدیته مرکز صفحه تقریبًا 
در دو کتابخانه یکسان بود، احتمااًل به این دلیل که لبه های باالیی و جلویی نسبت به آالینده های 
جوی حساس تر بودند. اسمیت )1972( وضعیت اسیدی غیرمعمول کاغذ را در کتاب های کتابخانه 
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نیوبری )NL( شیکاگو با نسخه های مشابه از کتابخانه دانشگاه الرنس )LUL(، اپلتون، WI و 
کتابخانه های تحقیقاتی کتابخانه عمومی نیویورکNYC،NY ،(NYPL)  مقایسه کرد. نتایج 
آزمایش های اسیدیته به شرح ذیل است: کاغذ موجود در کتاب هایNL  ، ده برابر اسیدی تر از 
کتاب های مشابه با آن که در کتابخانه های اپلتون، ویسکانسین نگهداری می شوند، بود و دلیل آن 
سطح باالتر آلودگی هوا در شیکاگو بود. کاغذهای موجود در کتاب های NYPL اسیدی ترین کاغذ 
بودند که مطابق با نتایج استقامت تاشو MIT بود و بیشتر مجموعه های کتابخانه ای تحقیقاتی 
مانند مجموعه های NYPL در وضعیت بحرانی وخیم تری قرار می گرفتند، مگر اینکه اقدامات 

اصالحی در آینده نزدیک انجام شود.
یاسو )1986( میزان تخریب را در بین شماره های یکسان مجالتی که در کتابخانه شورای 
ملی ژاپن )NDL( و کتابخانه دانشگاه توکیو )UTL( نگهداری می شوند، مقایسه کرد. مجموعه ای 
از مجالت برای مدت طوالنی در کتابخانه های انگلستان نگهداری می شد تا اینکه در سال های 
1891، 1924، 1930 و 1931 توسط UTL دریافت شد. مجموعه دیگر برای مدت طوالنی تری 
در کتابخانه های نیویورک نگهداری می شد تا اینکه در سال های 1960، 1980 و 1981 توسط 
NDL دریافت شد. تخریب نشریات در NDL در حال پیشرفت بود. در نتیجه، مجالتی که برای 

مدت طوالنی تری در معرض آلودگی هوای جدی تری در نیویورک قرار داشتند، بدتر شدند. 
ساساکی، لی و اینابا )2014( اسیدیته و مقدار یون های اسیدسولفوریک و آلی موجود در کاغذ 
را در یک مکان در همان صفحه در پنج کتاب به منظور بررسی اسیدی شدن ناشی از آالینده های 
هوا بررسی کردند. این مطالعه شامل مجالت غربی منتشر شده در سال های 1892، 1897، 1919 
و 1921 بود که بر اساس تاریخ انتشار از اسپارتو/پنبه/کنف، اسپارتو/چوب نرم و خمیرهای چوب 
نرم ساخته شده بودند. آن ها با یک نسخه خطی چینی که در حدود سال 1850 منتشر و بر روی 
کاغذ تولیدشده از خمیر بامبو چاپ شده بود مقایسه شدند. این مطالعه نشان داد که مجالت غربی 
دارای PH باال در لبه ها و PH پایین در مرکز همان صفحه بودند، در حالی که کتاب چینی دارای 
PH پایین در لبه ها و PH باال در مرکز بود. مقدار یون های اسید آلی در مرکز مجالت غربی 

بیشتر و در لبه های کتاب چینی کمی بیشتر بود. هر دو کتاب دارای مقدار بیشتری یون سولفات 
در لبه ها نسبت به مرکز بودند. با این حال، تفاوت در مقدار شناسایی شده بین مرکز و لبه ها تقریبًا 
10 میکرومول برگرم برای مجالت غربی و تقریباً 80 میکرومول بر گرم برای کتاب چینی بود. 
محققان حدس زدند که این تفاوت به محیط انبار بستگی دارد. عالوه براین، میزان سولفات و 
یون های اسید آلی، هر دو، هیچ ارتباط واضحی با PH برای مجالت غربی نشان ندادند. نکته 
مهم، غیرممکن است که بتوان تعیین کرد نتایج، یک روند کلی را نشان می دهند، زیرا آن ها فقط 

چهار جلد مجله و یک کتاب چینی را آزمایش کردند.
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همان  در  را   PH نویسندگان   ،(Mochizuki 2018) گذشته  مطالعه  یک  در  بنابراین، 
موقعیت، از 104 کتاب چینی منتشر شده در دوره 1511-1911 که در کتابخانه مرکزی دانشگاه 
تسوکوبا )UT( نگهداری می شدند، اندازه گیری کردند. مشابه مطالعه ساساکی، PH کتاب های 
چینی ساخته شده از کاغذ بامبو و کاغذ سنشی )کاغذهایی جهت تهیه کار دستی در ژاپن(، در 
لبه ها نسبت به مرکز صفحه کمتر است. در میان تمام کتاب های چینی، کتاب هایی که از کاغذ 
نوشته شده، اسیدی ساخته شده از خمیر چوب و حاوی سولفات آلومینیوم تشکیل شده اند، سطوح 
PH مشابهی در تمام موقعیت های اندازه گیری شده داشتند، که نشان می دهد تجمع اسیدهای آلی 

در مرکز، ناشی از سولفات آلومینیوم و چسبندگی هوای اسیدی است و آالینده ها در لبه ها متعادل 
بودند. این مطالعه به این نتیجه رسید که کتاب های چینی موجود در کتابخانه نیز تحت تأثیر 

آلودگی هوا قرار گرفته اند.
با این حال، از آنجایی که تمام کتاب های چینی حداکثر تا سال 1911 منتشر شده اند، ممکن 
باشند.  آن ها رسوب کرده  کتابخانه روی سطوح  توسط  دریافت  از  قبل  آالینده های هوا  است 
بنابراین، فرآیند اسیدی شدن همیشه به دلیل چسبندگی آالینده به لبه ها رخ نمی دهد. در کتابخانه، 
تعدادی کتاب ساخته شده از کاغذ خمیر چوب و حاوی سولفات آلومینیوم وجوددارد.  همانطور که 
قباًل بیان شد، رو به زوال هستند و برخی کتاب های دیگر نیز از کاغذ قلیایی ساخته شده اند 
(Manglik 2014). در حال حاضر، از کاغذ قلیایی در اکثر کتاب های موجود در کتابخانه استفاده 

می شود )شورای ملی کتابخانه، بخش مربوط به کتاب شناسی، 2008(. این افزایش استفاده از کاغذ 
قلیایی نگرانی از اسیدی شدن کتاب  ها را کاهش داد و از اینرو، نظرسنجی های زیادی در مورد 
این موضوع انجام نشده است. هدف این مطالعه روشن کردن وضعیت اسیدی شدن مجموعه های 
کتابخانه ای منتشرشده پس از سال 1911 و بررسی تأثیر آلودگی هوا با تمرکز بر کتاب های اخیراً 

منتشر شده با استفاده از کاغذهای نوشته شده قلیایی است.

2 بخش تجربی
1. 2.  مواد

PH کاغذهای ژاپنی، چینی و غربی منتشرشده بین سال های 1911 و 2010 که در مرکز رسانه 

میتا دانشگاه کیو KU نگهداری می شد و کتاب های ژاپنی منتشر شده بین سال های 1971 و 
2010 در UT اندازه گیری شد. همه کتاب های ژاپنی در UT از یک نسخه و انتشارات یکسان 
 PH بودند، که شرایط تولید یکسان کاغذ را نشان می دهد و از نظر نوع اجزا، ترکیب، و KU در
اولیه در زمان انتشار داللت بر ویژگی های یکسانی دارد. در این تحقیق، کتاب های ژاپنی، چینی 
و غربی به ترتیب به کتاب های منتشرشده در ژاپن، چین و کشورهای غربی اشاره دارد. ما فرض 
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می کنیم که کاغذ چاپ شده از فرآورده داخلی استفاده شده است.
دو ساختمان کتابخانه در KU و UT محیط های متفاوتی دارند که کتاب های ژاپنی در 
آن نگهداری می شوند. KU در میناتو-کیو، متروپولیتن توکیو با میانگین ساالنه دما و بارندگی به 
ترتیب 15/4 درجه سانتیگراد و 1529 میلیمتر در محیطی با ترافیک سنگین می باشد. بااین حال، 
هیچ پنجره ای برای تهویه وجود ندارد زیرا قفسه کتاب در طبقه زیرزمین دوم قرار دارد. برعکس، 
UT در شهر تسوکوبا، استان ایباراکی با میانگین ساالنه دما و بارندگی به ترتیب 13/9 درجه 

سانتیگراد و 1283 میلیمتر با ترافیک نسبتاً کم است. وقتی شرایط آب وهوا و اگزوز خودرو مقایسه 
می شود، به نظر می رسد که محیط نگهداری کتاب UT برای ذخیره سازی کتاب ها مناسب تر است. 
بااین حال، محل نگهداری کتاب در طبقه سوم در UT است و پنجره هایی در نزدیکی قفسه کتاب 
وجود دارد. اگر هوا مناسب باشد، پنجره ها باز می شوند. این دو ساختمان برای مقایسه وضعیت 

اسیدی شدن کتاب ناشی از جذب آالینده های هوا با چنین تفاوت های محیطی انتخاب شدند.
عالوه براین، سال های انتشار به بخش های هر 10 سال تقسیم شد و 30 کتاب در هر بخش 
آزمایش شد. برای KU، کتاب های منتشرشده از سال 1911 تا 2010 به 10 بخش تقسیم شدند 
که هر بخش شامل 30 کتاب بود که در مجموع 300 کتاب بود. این طبقه بندی برای سه نوع 
کتاب استفاده شد: ژاپنی، چینی و غربی. در مجموع 900 کتاب موردبررسی قرارگرفت. برای 
کتاب های UT، سال های انتشار بین سال های 1971 تا 2010 متغیر بود و آثار به چهار بخش 
تقسیم شدند که هر کدام شامل 30 کتاب بود. بنابراین، در مجموع 120 کتاب ژاپنی مورد بررسی 
قرار گرفت. بررسی رسوب آالینده های هوا بر روی شش کتاب متروکه منتشرشده بین سال های 
1972 و 1995 که در UT نگهداری می شد، و همچنین دارای کاغذ صافی و کاغذهای نوشته شده 

غیرقابل استفاده بودند، انجام شد. 

2.2 روش ها
با   (  PH نوک حسگر مستطیل شکل 12 × 6 میلیمتر یک استیک ، PH اندازه گیری برای 
نوارهای نشانگر PH ،109541 :PH 2/5 تا PH ،109542 ، 4/5 4 تا 7؛ PH5 ،109543/6 تا 
10 - مرک KGaA آلمان ( با آب مقطر خیس شد. سپس نوک حسگر بر روی کاغذ قرارگرفت. 
 PH پس از 1 دقیقه، رنگ نوک حسگر با مقایسه با یک نمودار رنگی استاندارد که نشان دهنده
 3 -2/5 PH است، ارزیابی شد. نمودارهای رنگی استاندارد PH ارائه شده همراه با استیک های
 5/5– 5/3 – 5 – 4.7 – 4.4 – 4  PH ،)109541 3.3 – 3/6- 3/9 – 4.2 – 4/5 )شماره –
 – 7/9 -7/7 –7/4 – 7/1–6/8 – 6/5  PH 5/8  – 6/1 – 6/5– 7  )شماره 109542( و –
8/1– 8/3– 8/5–8/7 – 9 –9/5 – 10 )شماره 109543( و مقادیر PH با نزدیک ترین فاصله 
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به 0.1 تشخیص داده شد. شکل 1 موقعیت های اندازه گیری PH را نشان می دهد. کتاب های 
ژاپنی منتشر شده از سال 1971 تا 2010 در KU و UT از مرکز کتاب باز شده بودند؛ یک گوشه 
از نوک حسگر در گوشه لبه باالی صفحه باز شده در سمت چپ قرار داشت؛ و PH سطح نزدیک 
گوشه لبه باالیی اندازه گیری شد. همین روش در موقعیت های زیر انجام شد: مرکز صفحه، نزدیک 
ناودان و نزدیک به لبه پایین به سمت عطف. همه این مناطق به عنوان »داخل« نامیده می شوند. 
PH بیرون یک کتاب با بسته بودن تمام صفحات اندازه گیری شد. موقعیت های اندازه گیری شده 

گوشه لبه باالیی، لبه باالیی به سمت عطف، گوشه لبه پایینی و لبه پایینی به سمت عطف بودند. 
همه این مناطق به عنوان »لبه« نامیده می شوند.

فقط دو موقعیت - یک سطح نزدیک گوشه لبه باالیی و یک سطح در مرکز صفحه مرکزی 
- برای اندازه گیری PH کتاب های غربی و چینی منتشر شده از 1911 تا 2010 و کتاب های 
ژاپنی منتشر شده از 1911 تا 1970 انتخاب شد. PH لبه های باال، جلو و پایین به دلیل پوشش 
غلیظی از گرد و غبار قابل اندازه گیری نبود. تمام اندازه گیری های PH از آگوست 2016 تا فوریه 

2017 انجام شد.
برای کتاب های ژاپنی منتشرشده از سال 1971 تا 2010، تعداد کل صفحات به عنوان یک 
عامل موثر بر اسیدی شدن در نظرگرفته شد زیرا یک کتاب نوشته شده ضخیم قرار است از تبخیر 
اسیدهای آلی از داخل جلوگیری کند. تعداد دوره های امانت گرفتن کتاب تا تاریخ 1 اکتبر 2016 
به عنوان یکی دیگر از عوامل تغییر در PH گوشه لبه باالیی بود، زیرا قرارگرفتن در معرض هوای 

آزاد احتمااًل اسیدهای آلی بیشتری را تبخیر می کند.
شکل 1: موقعیت های اندازه گیری PH در متن کاغذ کتاب.
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تجزیه و تحلیل عنصری برای تعیین کمیت میزان آالینده های هوا متصل به سطوح فیبر 
SO( مانند دی اکسید گوگرد 

x
انجام شد. آالینده های احتمالی هوا عبارتند از: اکسیدهای گوگرد )

NO(. این مواد گازی دارای 
2
NO( مانند دی اکسید نیتروژن )

x
SO( و اکسیدهای نیتروژن )

2
(

 )H( و هیدروژن )C( کربن ،)N( نیتروژن ،)S( قدرت اکسیداسیون قوی هستند. نسبت وزن گوگرد
موجود در یک قطعه مستطیلی چند ده میلیمتری در امتداد لبه باالیی تقریباً 1 میلیمتر در گوشه 
لبه باالیی از کتاب های زوال یافته از نظر وجود آالینده های هوا موردبررسی قرار گرفت. تجزیه و 

تحلیل عنصری در جوالی و دسامبر 2019 انجام شد.

3- نتیجه گیری 
از آنجایی که کاغذ اسیدی سریع تر اسیدی می شود و هنگام ورق زدن صفحات کتاب شکننده 
می شود، سازندگان کاغذ از سیستم های قلیایی برای تولید کاغذهای قلیایی حاوی کربنات کلسیم 
کافی استفاده کرده اند. پس از این انتقال، مشکل اسیدی شدن کتاب حل شده بود. با این حال، 
بررسی PH کتاب، از جمله کتاب هایی که اخیراً منتشر شده اند، در KU و UT نشان می دهد 
که PH لبه ها طی 5 تا 10 سال پس از انتشار از 7/5 به تقریبا6/3ً و پس از پنج سال دیگر 
به5/8کاهش یافته است، یعنی اسیدی شدن در حال پیشرفت است. اگرچه هیچ کاهش سریع 
PH در داخل کتاب رخ نداد. این پدیده به دلیل قرارگرفتن در معرض مستقیم هوای آزاد حاوی 

آالینده های حتی رقیق هوا و رسوب آن در حاشیه کتاب در نظر گرفته می شود. تجزیه و تحلیل 
NO( پیشنهاد کرد، بااین حال رسوب 

x
عنصری وجود نیتروژن)N( را در اکسیدهای نیتروژن )

گوگرد )S( مانند اکسیدهای گوگرد )SOx( را نمی توان ثابت کرد. این ممکن است نشان دهد 
که آلودگی هوا در حال حاضر به اسیدی کردن کاغذهای قلیایی در کتاب ها ادامه می دهد. در 
کتاب هایی که از کاغذ اسیدی ساخته شده اند، PH داخل آن کمتر از لبه ها بوده و اسیدی شدن 
به دلیل انباشته شدن اسیدهای آلی، به ویژه در اعماق داخل کتاب، علی رغم وجود تبخیر آن ها در 
لبه ها، در حال انجام است. در طول اسیدی شدن، PH لبه های کاغذ قلیایی به کاهش ادامه داد 
و PH برای KU همیشه باالتر از UT بود، احتمااًل به این دلیل که انبار کتاب KU در طبقه 

زیرزمین دوم بود که احتمال نفوذ آالینده های هوا در آن کمتر است.


