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CAUZELE DEGRADÃRII BUNURILOR DE PATRIMONIU 

PE SUPORT DE PIELE 
 
 

Doina Maria Creangã   
 
Pielea ca material organic, datoritã proceselor chimice la care este supusã se remarcã 

printr-o viaþã lungã, stabilitate ºi elasticitate, dacã condiþiile de pãstrare sau întrebuinþare sunt 

favorabile. Prin procesul natural de îmbãtrânire, accelerat de temperaturã, umiditate, poluare, 
pielea poate deveni deshidratatã,inesteticã, ºi se poate distruge. 

Cum pielea reprezentatã în muzee este obiect de artã, preocupãrile de a o conserva sunt 
astãzi bazate pe cercetare ºtiinþificã ºi studii interdisciplinare,existând în acest sens o preocupare 

constantã de aplicare a normelor ºtiinþifice. 
Obiectele arheologice din piele deºi destul de rare, datoritã susceptibilitãþii crescute a 

pielii faþã de diverse categorii de agenþi degradanþi, au fost oarecum neglijate ºi din cauza 

aspectului lor mai puþin interesant în raport cu alte obiecte. De asemenea prezenþa unui conþinut 

mare de substanþe diverse datoritã prelucrãrii lor complexe ºi a schimbãrilor ulterioare suferite ca 

urmare a influenþei factorilor de mediu au fãcut ca stabilirea modului de manufacturare sã fie un 

lucru extrem de dificil uneori chiar imposibil având in vedere cã se pãstreazã doar puþine 

fragmente din piese (de multe ori sub 50%). 
Imposibilitatea restaurãrii obiectelor din piele arheologicã a permis însã o cercetare 

ºtiinþificã multidisciplinarã prin investigaþii fizice, chimice, ºi biologice complexe în vederea 

stabilirii unor scheme de tratament adecvate1.  

Pentru a putea preveni efectele deteriorãrii în timp a pielii, trebuiesc cunoscute bine 

cauzele care o produc. 
 
1. Deteriorarea biologicã 
Pielea, ca material organic, este cea mai expusã deteriorãrii biologice. Condiþiile 

favorabile de temperaturã ºi umiditate precum ºi lipsa ventilaþiei, pot duce la dezvoltarea 

mucegaiurilor, iar lipsa unui control riguros, în special în cazul blãnurilor, favorizeazã apariþia 

unor insecte a cãror larve produc serioase deteriorãri.. 
În cazuri extreme, când condiþiile de umiditate au favorizat acþiunea bacteriilor ºi 

dezvoltarea mucegaiurilor, deteriorarea poate ajunge pânã la distrugerea completã a obiectului. 

S-au gãsit din excavaþii catarame libere, ornamente metalice ºi numai niºte pete indicau cã au 

fost obiecte cu piele. Expunerea îndelungatã la umiditate transformã pielea într-un sirop negru, 
de contact bituminos.  

În special colecþiile etnografice ºi cãrþile vechi trebuiesc îngrijite pentru a nu apãrea 

pericolul unui atac fungic sau de insecte. Existã circa 100 specii de fungi care-ºi au casa în cãrþi 

ºi distrug fãrã discriminare hârtie, pergament ºi piele. Aceºtia se propagã prin spori ºi o micã 

infestare poate produce milioane de spori, care sunt purtaþi în diverse locuri unde rãmân sã 

aºtepte condiþii favorabile de dezvoltare, respectiv o umiditate de peste 65% ºi o temperaturã 

necorespunzãtoare
2. 

Un alt factor de luat în considerare pentru a explica buna rezistenþã a pielii faþã de 

mucegaiuri este aciditatea. În condiþii de umiditate însã pe piele se dezvoltã puternic fungii, dar 
materialul de care se prind aceºtia constã din particule de praf sau materiale acumulate în piele în 

timpul prelucrãrii: uleiuri lubrefiante, compuºi de ungere sau finisare. Mucegaiurile se observã în 

mod normal pe suprafaþa pielii ºi în rare cazuri în interior. Literatura de specialitate menþionând 

cã este vorba despre 28 specii de fungi identificate pe piele3. 
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Dezvoltarea mucegaiurilor produce un numãr de acizi organici care sunt responsabili de 
apariþia petelor de piele. 

Pe pielea cromatã apar pete roz sau gri închis provocate de mucegaiuri, în timp ce pe 

cea tãbãcitã vegetal petele sunt gri-violet sau maro-violet. 
Pielea infectatã de mucegaiuri este într-un anume sens devalorizatã deoarece apare 

murdarã, insalubrã  decoloratã ºi miroase neplãcut. 
Diferite specii de insecte, mai precis, larvele lor, atacã cãrþile ºi rezultatul activitãþii lor 

sunt deteriorãri ale lemnului, pielii, pergamentului, hârtiei, textilelor. Gradul de distrugere este 

variabil ºi depinde în special de timp. Blãnurile sunt þinta atacului larvelor de molie ºi a unor 

insecte parazite în special coleopterele. Anumite condiþii favorizeazã înmulþirea diferitelor specii 
de insecte: temperatura ºi umiditatea în exces, întunericul.  

 
2. Deteriorarea fizicã ºi chimicã  
Fiind un material organic pielea este sensibilã faþã de o serie de factori naturali. Lumina 

produce îmbãtrânirea pe douã cãi: prin fotolizã ºi prin degradare fotochimicã. Pielea este 

higroscopicã ºi deci foarte sensibilã la schimbãrile de umiditate relativã ºi temperaturã. Valori 
extreme ale umiditãþii relative pot conduce fie la deshidratarea  pielii, fie încurajeazã dezvoltarea 

mucegaiurilor. Poluarea atmosfericã este un factor foarte important în deteriorarea pielii; cei doi 

principali inamici fiind bioxidul de sulf ºi particulele solide. Bioxidul de sulf este un factor 
principal în deteriorarea pielii tãbãcite vegetal. Atmosfera poate conþine particule solide ca 

material bituminos sau carbon liber, împreunã cu sãruri sau materiale silicoase. Efectul lor poate 

fi nociv fie prin formarea � în prezenþa oxigenului, a vaporilor de apã sau a luminii, de agenþi 
activi de deteriorare, consideraþi factori naturali de îmbãtrânire, fie prin acþiunea lor dinamicã.  

La aceste condiþii naturale de îmbãtrânire se adaugã greºeli fãcute de om în folosirea 

obiectelor ºi când acestea au ajuns în muzeu, în depozitarea sau expunerea lor. 
Toþi aceºti factori contribuie, în proporþii diferite, la deteriorarea fizicã, sau mai grav, 

chimicã, a obiectelor de piele. Deteriorarea chimicã este mai rapidã, efectele sale sunt mai 

profunde ºi odatã declanºatã ea nu poate fi decât încetinitã prin tratarea obiectelor respective, dar 

nici într-un caz, stopatã. Degradarea chimicã începutã nu va fi opritã decât de distrugerea totalã a 

þesutului
4. 
2.1. Deteriorarea produsã de factori naturali 
a) Influenþa umiditãþii excesive  
Umiditatea ridicatã sau contactul cu soluþii apoase cu un pH mai mic decât 3, conduc la 

distrugerea  colagenului, ceea ce duce la pierderea structurii ºi la creºterea hidrofilitãþii fibrelor. 
Aceasta intensificã viteza de rupere a legãturilor polipeptidice. Pieile din Africa tratate cu ulei, 
sunt bune pentru a putea fi folosite în sezoanele uscate ale anului. În timpul perioadei ploioase, 

uleiul este spãlat ºi hidroliza colagenului afecteazã serios pieile. 
Apa este absorbitã în  diferite grade  de pieile tãbãcite mineral ºi vegetal, iar acestea se 

umflã diferit. Uscãri succesive, în special alternate cu umezire, slãbesc rezistenþa fizicã a pielii. 

Mai mult, apa dizolvã combinaþiile solubile formate între tanin ºi piele ºi este clar ca taninurile 

vegetale nehidrolizabile pot fi de asemenea spãlate. Acestea se produc în special în domenii de 

pH în afara intervalului 3-6. 
Consideraþii similare se pot face pentru pielea cromatã. În acest caz aciditatea proprie 

este importantã, întrucât o neutralizare parþialã a conþinutului de acid face procesul de tãbãcire 

reversibil ºi o distrugere a tãbãcirii are loc fãrã îndepãrtarea compuºilor de crom. Domeniul de 
pH în care aceste schimbãri sunt minime este între 3-5. Unele sãruri anorganice polivalente ºi 

sãruri ale acizilor organici iniþiazã efectul de detãbãcire al hidrolizei. 
Pielea tãbãcitã cu alaun, datoritã caracterului reversibil al legãturii sãrurilor de aluminiu, 

este modificatã de hidrolizã într-o substanþã fãrã rezistenþã la apã. Întrucât detãbãcirea hidroliticã 

înseamnã o distrugere a reticulãrii dintre lanþurile de colagen ºi tanant, hidroliza pielii scade 

temperatura de umectare la valori specifice pielii netãbãcite
5. 
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b) Influenþa aerului ºi soarelui 
La o umiditate relativã sub 50% pielea devine uscatã, friabilã ºi rezistenþa fizicã scade. 

Cel mai obiºnuit fenomen de îmbãtrânire, numit �putregai roºu�, se observã la pieile tãbãcite 

vegetal folosite pentru legãtorie sau tapiþerii. Este acum recunoscut drept cauzã a deteriorãrii 

aerul umed poluat cu bioxid de sulf. Acest gaz este oxidat de cãtre taninurile vegetale (cei 

pirocatehnici sunt mai activi în oxidare decât cei pirogalolici) la trioxid de sulf care formeazã cu 

aerul umed, acid sulfuric diluat, care justificã îmbãtrânirea pielii
6. Degradarea chimicã poate 

avea drept cauzã faptul cã pielea, în a cãrei compoziþie existã ºi compuºi cu fier, poate absorbi 

din atmosfera poluatã bioxid de sulf care în prezenþa fierului drept catalizator se transformã în 

trioxid de sulf, care la rândul lui se combinã cu apa formând acid sulfuric. Acidul sulfuric deºi în 

concentraþie micã atacã þesutul pielii în prezenþa oxigenului, fãcând-o foarte fragilã îndeosebi la 

cotor ºi pãrþile de sus ale copertei ºi ducând în final la ruperea ei. (foto 1) 

 
 

 
 

Foto 1. Detaliu degradare chimicã  copertã piele 
 
Existã ºi alte metale care determinã deteriorarea pielii în diferite grade: staniu, cupru, 

zirconiu ºi vanadiu. Din grijã pentru conservarea pielii pigmenþii galbeni de crom trebuiesc 
înlocuiþi cu pigmenþi de cadmiu. Pigmenþii de bronz (utilizaþi în lacuri de nitrocelulozã pentru 

finisãri) deterioreazã pielea. De asemenea, pigmenþii conþinând unul din metalele menþionate mai 

sus trebuiesc folosiþi cu grijã. 
În ceea ce priveºte ozonul ºi bioxidul de azot din aerul atmosferic, ei sunt deopotrivã de 

periculoºi ca agenþi distructivi. Acþiunea luminii solare asupra bioxidului de azot genereazã mult 

ozon ºi datoritã acestui fapt, procentajul celor doi agenþi distructivi creºte ameninþãtor. Ozonul 

distruge materialele organice prin desfacerea legãturilor dintre atomii de carbon, oxideazã 

verniurile de rãºini naturale, substanþe folosite de obicei de vechii legãtori pentru a da un luciu 

intens copertelor de piele. Urmãrile acþiunii ozonului se constatã pe coperþile din piele ale 

cãrþilor vechi, prin pete galbene ºi fragilitatea suprafeþelor lãcuite pentru protejare. Bioxidul de 

azot pare a fi principalul decolorant al vopselelor pentru piele. 
Lumina prin efectele fotochimice pe care le are produce degradãri importante pielii. 

Radiaþiile incidente sunt parþial absorbite de piele, fenomenul depinzând de: natura suprafeþei, 
culoarea ºi porozitatea acesteia. Degradarea fotochimicã asupra pielii se manifestã prin: slãbirea 

rezistenþei suportului, friabilitate, modificãri cromatice, ruperea fibrelor colagenice etc.7 
Pielea este compusã din lanþuri polimerice ºi îmbãtrânirea naturalã a acestor polimeri 

este datoratã distrugerii sau depolimerizãrii acestor lanþuri. Aceastã distrugere nu devine 
evidentã pânã când depolimerizarea ce dureazã un timp îndelungat este vizibilã. Procesul 

depolimerizãrii datorat fotolizei are loc când materialul este expus unei energii luminoase egalã 

sau mai mare decât energia de legãturã a polimerului. S-a calculat cã toate undele cu lungimi mai 
mici de 4860 Ǻ pot distruge dubla legãturã de carbon ºi în consecinþã sã fie dãunãtoare 

materialelor organice. Lungimi de undã de 4860 Ǻ ºi mai mici corespund luminii ultraviolete ºi 
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pot fi deci eliminate din sursa luminoasã fãrã sã afecteze iluminarea ºi astfel poate fi controlat 

fenomenul fotolizei. 
c) Acþiunea cãldurii 
Încãlzirea muzeelor, a bibliotecilor, este necesarã pentru confortul oamenilor, dar în 

acelaºi timp pune probleme dificile în conservarea colecþiilor. Cãldura (alãturi de hranã ºi 

umezealã) constituie unul din factorii necesari pentru dezvoltarea mucegaiurilor. De asemenea 

insectele ºi rozãtoarele se dezvoltã uºor ºi rapid în clãdirile încãlzite. Cãldura accelereazã în 

acelaºi timp ºi deteriorarea chimicã a pielii. 
d) Acþiunea prafului  
Praful este un inamic constant al pielii ºi excluderea lui din spaþiile de expunere este de 

importanþã vitalã .deoarece constituie mediu prielnic pentru dezvoltarea atacurilor biologice. În 

cazul obiectelor de artã îndepãrtarea prafului cu o cârpã nu este recomandabilã cãci poate duce la 

zgârierea suprafeþei fiind indicat numai aspiratul. 
e) Acþiunea solului asupra pielii (pielea arheologicã)  
Pielea  arheologicã se aflã în sol din motive sau perioade foarte diferite, cel mai adesea 

în morminte. Deteriorarea sau conservarea pielii se datoreazã interacþiunii diferiþilor factori: tipul 

pielii, felul tãbãcirii, gradul iniþial de uzurã, natura solului, astfel: 
- în soluri aerobe acide: microorganismele preferã un mediu neutru spre bazic, dar chiar 

într-unul acid, dacã este suficientã umezeala ºi oxigen, poate avea loc hidroliza ºi atacul 

microorganismelor, dar mai slab decât într-un sol bazic. 
- în soluri  acide  anaerobe: terenul saturat cu apã sau argilos, inhibã atacul 

microorganismelor, dar bacteriile anaerobe vor distruge pielea încet. Pielea adesea se înmoaie ºi 

se închide la culoare. Procesul de tãbãcire a pielii poate continua în sol dacã existã taninuri (acid 
humic ºi tanic) cum este cazul solurilor cu turbã. În cazul pieilor tãbãcite cu alaun acesta este 

spãlat ºi poate urma o tãbãcire vegetalã, dar în stare netãbãcitã pielea este foarte vulnerabilã la 

atacul microorganismelor. Deºi pielea tãbãcitã cu ulei este rezistentã la apã nu se pãstreazã bine 

în condiþii de sol suprasaturat cu apã.  
- în soluri  bazice: microorganismele agreeazã condiþii de mediu  alcalin ºi este 

improbabil ca vreo piele sã reziste hidrolizei ºi distrugerii biologice. Totuºi în condiþii de sol 

bazic arid pielea poate fi conservatã, însã în stare de fragilizare foarte înaintatã ºi poate fi parþial 

impregnatã cu sãruri solubile ºi insolubile. 
- în  soluri  saline: sarea va conferi protecþie pielii împotriva atacului microorganismelor 

dar fibrele de colagen pot fi slãbite de miºcarea fizicã a soluþiilor saline (cristalizarea). 
Colagenul este uºor hidrolizat prin acþiunea enzimelor la aminoacizi care formeazã 

hrana microorganismelor. Aceastã hidrolizã este mai rapidã în condiþii de sol aerobic neutru sau 

alcalin. Pielea s-a pãstrat în condiþii acide în Orientul Mijlociu sau Egipt, dar mai la nord 

creºterea umiditãþii a încurajat hidroliza. Adesea se pãstreazã bine în condiþii anaerobe acide ºi în 

nordul îndepãrtat, unde gerul permanent inhibã activitatea microorganismelor. Pãrul este mai 

rezistent decât pielea ºi adesea se pãstreazã bine. Când pielea se aflã în asociaþie cu unele metale, 

în special cupru, adesea este bine pãstratã, produºii de coroziune acþionând ca agenþi de 

sterilizare împotriva microorganismelor. 
Pielea tãbãcitã vegetal ºi cea cu alaun se pãstreazã bine în condiþii acide, însã devine 

friabilã. Daca se descompune pielea tãbãcitã cu alaun rãmân urme de alaun. 
Pielea adesea se înmoaie ºi se închide la culoare. Procesul de tãbãcire a pielii poate 

continua în sol dacã existã taninuri, cum este cazul solurilor cu turbã. În cazul pieilor tãbãcite cu 

alaun acesta este spãlat ºi poate urma o tãbãcire vegetalã, dar în stare netãbãcitã pielea este foarte 

vulnerabilã la atacul microorganismelor. Deºi pielea tãbãcitã cu ulei este rezistentã la apã nu se 

pãstreazã bine în condiþii de sol suprasaturat cu apã.  
2.2. Deteriorarea obiectelor de piele din cauza folosirii, depozitãrii sau expunerii 

necorespunzãtoare  
Obiectele de piele, devenite exponate de muzeu, trebuie tratate cu grijã pentru pãstrarea 

lor în bune condiþii având în vedere factorii de degradare menþionaþi mai sus. Unele dintre aceste 
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obiecte pot fi însã într-o stare oarecare de depreciere în momentul intrãrii lor în muzeu, din cauze 

diverse printre care ºi folosirea lor de cãtre proprietar: pielea pãtatã, roasã la muchii, etichetele 

lipite pe ea, deformatã dintr-o folosire neatentã. În cazul coperþilor de piele, un factor important 

care contribuie la deprecierea timpurie îl constituie faptul cã legãtorii, pentru a obþine o suprafaþã 

perfect uniformã ºi pentru a uºura poleirea, subþiau pielea în mod exagerat.  
Odatã ajunse în muzeu obiectele de artã se pot deteriora datoritã unei depozitãri 

incorecte. Pe lângã condiþiile improprii de microclimat (U.R., temperaturã, luminã), aºezarea 

improprie a obiectelor, unele peste altele, ºifonate, în contact cu obiecte metalice, favorizeazã 

deteriorarea fizicã. Folosirea de cuie, ace ºi alte asemenea metode pentru fixarea obiectelor în 
expoziþii conduce la degradarea obiectelor. Etichetele de tot felul, benzile adezive sau chiar 
notarea numãrului de inventar direct pe obiect, sunt greºeli care afecteazã starea de conservare a 
obiectelor de patrimoniu pe suport de piele ºi trebuie evitate. 

 
 

Résumé 
 
L'ouvrage ci-joint se propose d'étudier les principaux facteurs de degradation qui 

actionnent sur les biens de patrimoine sur support en cuir: les facteurs physico-chimiques et 
biologiques.Pour pouvoir prevenir les effets de la dégradation en temps du cuir,on doit connaître 

les causes qui la produisent. 
Les préocupations de conservation se basent sur des recherches et des études 

interdisciplinaires;on remarque en ce sens une préocupation constante pour appliquer les normes 

scientifiques de conservation. 
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