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Introducere1

In	seifurile	Bibliotecii	Universităţii	din	Budapesta,	 timp	
de	decenii,	s-au	păstrat	35	de	codice,	în	stadii	diferite	de	
deteriorare.	Printre	ele	se	află	şi	12	volume	„Corvina”,	de	
mare	valoare.

Aceste	manuscrise,	datând	din	sec.	14–15,	după	ocu-
parea	Budei	de	către	turci,	au	fost	duse	la	Istambul.	Dato-
rită	condiţiilor	nefavorabile	de	depozitare,	aceste	codice	
s-au	deteriorat,	din	cauza	umidităţii	excesive	au	fost	ata-
cate	de	ciuperci,	bacterii	şi	alţi	factori	organici	patogeni.	
Cele	35	de	volume	au	fost	date	înapoi	Ungariei	în	1877	de	
către	sultanul	Abdul	Hamid	II,	ajungând	astfel	în	Biblio-
teca	Universităţii	din	Budapesta.2

Premergător	 restituirii,	 acestea	au	 fost	 restaurate	„de	
urgenţă”.	Probabil,	fiind	dezintegrate,	copertele	originale	
ale	cărţilor	au	fost	legate	din	nou,	cu	materiale	noi.	Sta-
rea	 lor	s-a	agravat	şi	mai	mult	 în	Biblioteca	Universită-
ţii,	 dezintegrarea	 lor	 totală	 fiind	 iminentă.	 Din	 ordinul	
Ministerului	 Culturii	 ungare,	 specialiştii	 Laboratorului	
Bibliotecii	Naţionale	„Széchenyi”,	 în	 strânsă	colaborare	
cu	alte	instituţii,3	au	iniţiat	în	anul	1983	programul	„Cor-
vina”,	 care	 şi-a	 propus	 ca	 scop	 examinarea	 posibilităţi-
lor	 de	 restaurare	 a	 pergamentului,	 precum	 şi	 stabilirea	
modalităţilor	 și	 tehnicilor	 de	 restaurare.	 Examinările	 şi	
experimentele	 vizau	dezinfectarea,	 consolidarea,	 fixarea	
materialelor	şi	a	foliilor,	precum	şi	completarea	acestora.

Atunci	 s-a	elaborat	 şi	 s-a	experimentat	 tehnologia	 şi	
reţeta	 turnării	 pastei	 de	 pergament.4 Rezultatul acestui 
program	a	 fost	 restaurarea	 a	 31	 de	 volume	de	 codexuri	
din	pergament,5	de	către	specialiştii	Bibliotecii	Naţionale	

1 În	prezenta	publicaţie	autorii	publică	două	lucrări	similare	ca	temă,	care	
pentru	o	prezentare	mai	eficientă	a	tematicii	apar	sub	două	titluri	dife-
rite.	Prima	se	ocupă	cu	pergamentul	şi	pielea	netăbăcită,	cunoştinţele	
de	bază	şi	procesele	chimico-biologice	apărute	pe	parcursul	deteriorării	
şi	 restaurării;	 prezentul	material	 se	 ocupă	 cu	 posibilităţile	 şi	 limitele	
restaurării,	modurile	şi	materialele	de	restaurare.

2 Despre	 istoricul	 acestor	 codice	mai	multe	 informaţii:	 http://konyvtar.
elte.hu/letoltesek/Egyetemi	_Könyvtár_füzet.	pdf.

3 Programul	a	fost	a	fost	sprijinit	şi	de	specialiştii	şi	profesorii	din	Com-
pania	 de	 cercetare	 şi	 dezvoltare	 a	 industriei	 de	 piele	 şi	 încălţăminte,	
Institutul	de	cercetare	a	industriei	hârtiei,	Institutul	de	cercetare	a	indus-
triei	textile,	Universitatea	„Eötvös	Loránd”,	Muzeul	Naţional,	precum	
şi	specialişti	şi	profesori	ai	Universităţii	de	Arte	plastice.	

4	 Wouters	2000.	p.	81.
5 Dintre	 aceste	 codice,	 27	 de	 volume	 sunt	 în	 posesia	 Bibliotecii	 Uni-

versităţii,	 iar	 4	volume	 în	posesia	Bibliotecii	Naţionale	 „Széchenyi”.	
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„Széchenyi”	şi	ai	Bibliotecii	Universitare	din	Budapesta. 6
În	anii	1970-	80,	în	domeniul	restaurării	obiectelor	din	

piele,	istorice	şi	etnografice,	s-au	generat	mai	multe	rezul-
tate	teoretice	şi	practice.	In	decursul	anilor	s-au	acumulat	
multe	 experienţe	 şi	 s-au	 formulat	 noi	 idei	 şi	 opinii,	 din	
care	 motive	 trebuie	 să	 reexaminăm	 importanţa	 şi	 locul	
restaurării	 pergamentului	 şi	 a	 pielii	 netăbăcite,	 tehnicile	
şi	metodele	folosite	în	restaurare,	rezumând	cunoştinţele	
noastre	şi	rezultatele	cercetărilor	ultimilor	ani.

Prezenta	lucrare	se	bazează	pe	cercetările	făcute	de	re-
stauratorii	Universităţii	de	Arte	decorative,	pe	munca	cu	
studenţii,	pe	studiile	de	specialitate,	astfel	bazându-ne	şi	
pe	rezultatele	altor	colegi.

În	cele	ce	urmează	vom	prezenta	deteriorări	specifice	
unor categorii de obiecte culturale din pergament sau pie-
le	netăbăcită,	problemele	apărute	în	procesul	restaurării,	
materialele	 utilizabile	 în	 restaurare	 şi	 vom	vorbi	 despre	
avantajele	şi	dezavantajele	metodelor	de	restaurare.	

Scopul	restaurării,	consideraţii	etice
Majoritatea	obiectelor	din	pergament	sau	piele	netăbă-

cită	se	află	în	colecţiile	muzeelor,	arhivelor	sau	biblioteci-
lor,	dar	şi	în	proprietate	privată.	Intervenţia	restauratorului	
pentru	tratarea	lor,	pe	lângă	starea	de	sănătate	şi	materi-
alele	folosite,	este	influenţată	de	multe	ori	şi	de	tipul	co-
lecţiei,	a	formei	de	proprietate,	precum	şi	de	prezentarea	
ulterioară	a	obiectelor,	modul	şi	scopul	folosinţei	acesto-
ra.	De	aceea,	este	primordial	necesară	stabilirea	scopului	
şi	a	procentului	restaurării,	de	preferat	cu	consultarea	cu	
proprietarii	obiectului,	sau	cu	muzeologul,	bibliotecarul,	
istoricul	de	artă.	

 Documente arhivistice

În	cazul	documentelor	şi	actelor	din	arhive,	o	cerinţă	pri-
mordială	este	păstrarea	cât	mai	bună	a	informaţiei	purtată	
de	acestea,	fără	pierderi	sau	lipsuri,	precum	şi	păstrarea	au-
tenticităţii	documentului.	Acest	lucru	este	valabil	şi	în	cazul	
în	care	documentul	este	păstrat	de	muzee	sau	biblioteci.

În	 cazul	 cărţilor	 din	 biblioteci,	 cea	 mai	 importantă	
cerinţă	 este	 păstrarea	 condiţiei	 fizice,	 a	 funcţionalităţii	
şi	 esteticii	 cărţii.	 Păstrarea	 materialului,	 a	 structurii	 şi	

6 Restauratorii	 care	 au	 lucrat	 în	 programul	 „Corvina”	 din	 Biblioteca	
	Naţională	 Széchenyi:	 Beöthyné	 Kozocsa	 Ildikó,	 Ballagó	 Lászlóné,	
Czigler	Mária,Csillag	Ildikó,	Farkas	Csilla,	K.	Horváth	Ágnes,	Lente	
Zsuzsa,	M.	Ádám	Ágnes,	 (BEK):	Szlabey	Györgyi.	Experimentele	şi	
rezultatele	vezi	B.	Kozocsa	1992.

Posibilităţile	restaurării	obiectelor	din	pergament	 
şi	piele	netăbăcită;	consecinţele	tratamentelor	de	restaurare	

asupra	obiectelor	de	artă
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	conţinutului	 acestuia,	 sunt	deopotrivă	 imperative.	Func-
ţionalitatea,	utilizarea	cărţilor	din	biblioteci,	este	necesară	
şi	ulterior,	şi	după	restaurare.7 

În	situaţia	obiectelor	muzeale,	putem	distinge	trei	mari	
categorii:	opere	de	artă,	obiecte	de	uz	sau	ornamentale,	şi	
obiecte	de	cult.

În	cazul	restaurării	operelor	de	artă	plastică	(miniaturi,	
pasteluri),	atât	păstrarea	integrităţii	fizice	şi	a	materialelor	
originale,	a	aspectului	estetic,	cât	și	păstrarea	şi	prezen-
tarea	mesajului	 artistic	 reprezintă	 o	 cerinţă	 primordială.	
O	cerinţă	foarte	frecventă	din	partea	istoricilor	de	artă	este	
curăţirea	lor	de	impurităţi	iritante,	pete.

	La	obiectele	de	uz	şi	de	ornament	cerinţa	de	fond	este	
păstrarea	integrităţii	fizice,	a	funcţionalităţii,	prezentarea	
modului	de	utilizare,	iar	păstrarea	funcţiei	uzuale	şi	a	sem-
nelor	de	folosinţă	este	tot	atât	de	necesară.	În	multe	cazuri	
nu	este	o	cerinţă	primordială	aspectul	estetic	al	obiectului,	
păstrarea	urmelor	de	folosinţă	(deformare,	patină	nobilă),	
este	un	deziderat	(dacă	nu	dăunează	materialului).

Obiecte spirituale, obiecte de cult	se	află	de	obicei	în	
colecţiile	 etnografice.	 Au	 o	 valoare	 spirituală	 specială,	
care	trebuie	fie	luată	în	calcul	atunci	când	sunt	depozitate,	
restaurate,	prezentate.	Printre	acestea	se	numără	obiectele	
specifice	şamanismului	(tobe,	veşminte,	totemuri).	În	pro-
iectarea	şi	planificarea	restaurării,	a	intervenţiilor	şi	a	tra-
tamentelor,	trebuie	respectată	credinţa	culturii	respective	
şi	consultarea	prealabilă	cu	descendenţii	acestora.	În	cazul	
obiectelor spirituale nu este admis din partea acestor co-
munităţi	anumite	tratamente,	nefiind	acceptabile	anumite	
materiale	(tratament	cu	antiseptice,	materiale	„necurate”,	
nepregătite	după	ritual,	„	ne	cuşer”,	completări	tabu	etc.).8

Este	 de	 importanţă	 primordială	 ca	 resturile	 corpului	
uman,	să	fie	tratate	cu	respect	şi	pioşenie.	(Mumiile,	crani-
ile	indienilor	din	America	sau	maori	din	Noua	Zeelandă).

 Posibilităţile şi limitele restaurării

Deşi	fazele	restaurării,	modul	de	operare,	instrumentele	şi	
soluţiile	aplicate	diferitelor	obiecte	din	pergament	şi	pie-
le	netăbăcită	sunt	asemănătoare,	totuşi	în	cazul	multora,	
rezolvarea	problemelor	poate	diferi	de	la	un	caz	la	altul.

Pentru	alegerea	soluţionării	optime	de	conservare-re-
staurare,	trebuie	să	cunoaştem	nu	numai	caracteristicile	şi	
comportamentul	materiei	prime	a	obiectului,	ci	şi	a	mate-
rialelor	şi	chimicalelor,	soluţiilor	folosite	în	cursul	restau-
rării,	impactul	tratamentelor	asupra	obiectului,	avantajele	
şi	dezavantajele	acestora.

Din	această	cauză,	 în	cele	ce	urmează,	descriem	flu-
xul	unei	 restaurări	 în	general‚	concepând	din	nou,	după	
cunoştinţele	noastre	din	prezent,	posibilităţile	pe	care	 le	
avem	 la	 dispoziţie	 pentru	 dezinfectare,	 curăţire,	 fixarea	
materialelor	colorate,	consolidarea	şi	completarea	perga-

7	 Funcţionalitatea,	cerinţa	de	fi	folosite	este	necesară	şi	în	cazul	cărţilor	
din	bibliotecile	din	muzee,	însă	în	unele	cazuri,	cum	ar	fi	păstrarea	lor	
în	colecţii	muzeale,	ca	obiecte	de	artă,	aceasta	nu	este	neapărat	indis-
pensabilă.	

8	 Kite	–	Tomson,	2007.	p.	184.

mentului	şi	a	pielii,	remedierea	distorsiunilor	şi	efectul	pe	
care	 îl	 au	 toate	 aceste	 procedee	 şi	 soluţii	 asupra	 perga-
mentului	şi	a	pielii	neprelucrate.

Cauzele infecţiilor microbiologice, funcţiile de viaţă ale 
bacteriilor şi mucegaiurilor

Factorii patologici biologici pentru obiectele din perga-
ment	şi	piele	netăbăcită	 sunt	 insectele,	bacteriile	 şi	mu-
cegaiul.

Insectele	 în	general	distrug	materialele	obiectului	fi-
zic,	iar	microorganismele	descompun	chimic	materialele	
organice.	Contra	infestării	cu	insecte	este	indicată	apăra-
rea	prealabilă	(controale,	curăţenie),	precum	şi	dezinfec-
tarea	totală	a	depozitelor.	Despre	posibilităţile,	avantajele	
şi	pericolele	metodelor	acestora,	relatează	amănunţit	lite-
ratura	de	specialitate.9 

Potrivit	 experienţei,	 foarte	 rar	 ajung	 în	 laboratoarele	
de	restaurare	obiecte	din	pergament	şi	piele	netăbăcită	cu	
atac	activ	de	insecte,	astfel	încât	prezenta	lucrare	nu	tra-
tează	procedeele	specifice	acestora.

	Infestarea	microbiologică	este	însă	mult	mai	frecven-
tă,	dar	faptul	că	este	vorba	de	o	infestare	activă	sau	nu	de	
mucegai	viu	ori	bacterii,	nu	se	poate	constata	la	o	simplă	
examinare.	Putem	fi	siguri	de	aceasta,	numai	atunci	când	
infestarea	este	înglobată	recent	în	material,	şi	dacă	este	în-
soţită	şi	de	umiditate.	Din	aceste	motive,	rezumăm	func-
ţionarea	 microorganismelor	 dăunătoare,	 dezinfectantele	
care	pot	fi	folosite,	impactul	acestora	asupra	materialelor,	
a	pergamentului	şi	a	pielii	netăbăcite.

Bacteriile	 sunt	 organisme	 unicelulare	 fără	 nucleu	 şi	
metabolism,	care	prezintă	forma	cea	mai	primitivă	a	vieţii	
vegetale.	Nutrimentul	necesar	este	dobândit	din	descom-
punerea	materialelor	neorganice	şi	organice.	Descompu-
nerea	o	fac	cu	ajutorul	unor	enzime,	în	prezenţa	oxigenu-
lui	sau	fără	oxigen.	Pentru	materialele	organice	bacteriile	
aşa	zis	heterotrofe10	prezintă	un	pericol	pentru	că	se	hră-
nesc	cu	substanţe	organice	sintetizate	de	alte	organisme	
sau	de	materiale	degradate.

Bacteriile	 se	 înmulţesc	 prin	 divizare,	 în	 condiţii	 de	
mediu	 optime,	 foarte	 rapid.11	 În	 celule	 se	 formează	 un	
spor,	 numit	 endospor,	 celulă	 reproducătoare	 asexuată,	
care	serveşte	la	răspândirea	şi	supravieţuirea	microorga-
nismului	în	condiţii	nefavorabile.	Metabolismul	şi	conţi-
nutul	de	apă	al	acestuia	este	minimal,	este	o	formă	latentă	
de	viaţă,	care	este	rezistentă	şi	 în	mediu	extrem,	cald	şi	
uscat.	 În	momentul	 când	 condiţiile	din	mediu	devin	 fa-
vorabile,	condiţia	de	spor	se	schimbă	în	formă	vegetală,	
însă	 atunci	 nu	mai	 sunt	 termorezistenţi	 şi	 au	 nevoie	 de	
umezeală.	 Bacteriile	 sunt	 viabile	 într-o	 limită	 largă	 de	
temperatură,	(0–45°C),	dar	vieţuiesc	numai	pe	materiale	

9	 Gilberg	1990,	Morgós	2001,	Brokerhof	et	al	2007,	Strang	2012.
10 Se	numesc	heterotrofe,	fiindcă	sunt	organisme	care	se	hrănesc	numai	cu	

substanţe	organice,	nu	au	capacitatea	de	a	sintetiza	substanţele	organice	
din	cele	anorganice.(http://www.	DEX	online)

11 Sunt	capabili	să	se	înmulţească	numai	în	câteva	ore,	să	se	dubleze	can-
titativ,	prin	divizare,	producând	milioane	de	noi	celule.



191

organice	cu	umiditate	proprie	ridicată.	Pentru	înmulţirea	
lor	este	nevoie	de	umiditate	relativă	(UR)	100%,	şi	umi-
ditate	ridicată	a	substratului.12 Cele mai multe bacterii se 
dezvoltă	foarte	bine	în	mediu	uşor	bazic.	(p	H	=7,2–7,5)	
Degradarea	specifică	cauzată	de	bacterii	este	putrezirea,	
care este procesul de descompunere cu enzime a materi-
alelor	de	natură	animală	cu	umiditate	ridicată.	Cu	această	
descompunere	ne	întâlnim	în	cazul	obiectelor	arheologice	
din	piele,	care	s-au	aflat	mult	timp	în	solul	umed.	Colage-
nul	poate	fi	descompus	de	 foarte	puţine	bacterii	 (specia	
Clostridium)13	din	cauza	structurii	sale	stabile,	din	lanţuri	
transversale	 şi	 tridimensionale.	 Pergamentul,	 din	 cauza	
specificului	uşor	bazic,	este	mai	periclitat	dacă	se	păstrea-
ză	în	condiţii	de	umezeală	foarte	ridicată,	timp	îndelungat,	
adică	dacă	în	porii	săi	se	află	prea	multă	apă	capilară.14

Mucegaiurile	sunt	ciuperci	saprofite	sau	parazite,	mi-
croorganisme	vegetale	cu	nucleu	de	celulă,	 fără	clorofi-
lă,	 heterotrofe,	 care	 se	 dezvoltă	 pe	 suprafaţa	 substanţe-
lor	organice	şi	care	se	înmulţesc	prin	spori.15 Celulele cu 
membrană	 stabilă	 se	 divizează	 într-o	 direcţie,	 sunt	 spe-
ciale	şi	creează	filamente	 lungi	(	hife).	Aceste	filamente	
alcătuiesc	miceliul	ciupercilor,	care	sunt	de	culori	diferite	
şi	apar	pe	suprafaţa	substratului.	Fungii	care	produc	des-
compunerea,	degradarea	materialelor	organice	a	obiecte-
lor	de	artă,	sunt	din	specia	aşa	zisei	ciuperci	cu	conidie	
(Deuteromycota),	care	prin	înmulţire	asexuată	produc	co-
nidii,	care	se	află	pe	vârfurile	hifelor,	forma	şi	culoarea	lor	
fiind	specifice	speciei	de	mucegai.	Sporii	de	dimensiuni	
foarte	mici,	plutesc	în	aer,	se	răspândesc,	se	stabilesc	pe	
suprafaţa	materialelor	şi	în	condiţii	prielnice	se	reproduc,	
ciclul	 se	 reia	 şi	 în	 faza	vegetativă	produc	mii	 şi	mii	 de	
conidii.	Asemănător	bacteriilor,	sunt	capabile	să	supravie-
ţuiască	şi	în	condiţii	extreme,	rămânând	viabile.	Mucega-
iurile	dobândesc	din	substrat	nutrimentul	necesar	funcţi-
onalităţii,	adică	din	descompunerea	materialului	organic	
a	obiectului	de	artă.	Pentru	aceasta,	produc	enzime	şi	acizi	
organici,	pe	care	le	numim	substanţe	primare	ale	metabo-
lismului.	Tot	 de	 această	 categorie	 aparţin	 şi	 substanţele	
care	reglează	umiditatea	internă	a	substratului	(glicerina).	
Substanţele	produse	în	urma	descompunerii	materialelor	
organice,	pigmenţii,16	rezultaţi	din	dezvoltarea	mucegaiu-
lui,	dar	şi	substanţe	olfactive,	care	emană	mirosuri, şi	cele	
antigen	(de	natură	proteică),	şi	antibiotice, sunt produsele 
secundare	ale	metabolismului.	Aici	aparţin	şi	substanţele	
toxice,	muco-polizaharidele,	care	pot	provoca	alergii	ale	
căilor	respiratorii	la	om.

12 Substratul	este	materialul	pe	care	se	dezvoltă	microorganismul	şi	îl	dez-
integrează,	folosindu-l	ca	nutriment

13 Kastaly	2010.	pp.	9–15.
14 Un	bun	exemplu	sunt	câteva	exemplare	de	codice	aduse	înapoi	din	Tur-

cia,	 în	care	s-au	descoperit	actinomicete,	microorganisme	 înrudite	cu	
bacteriile.	(Beöthyné	Kozocsa	1992.	p.	13.)

15 Nu	se	încadrează	nici	 în	specia	plantelor	şi	nici	 în	specia	animalelor,	
alcătuind	o	ramură	aparte.

16 Petele	de	mucegai	care	degradează	aspectul	estetic	al	obiectelor	nu	sunt	
cauzate	de	conidii,	ci	de	substanţele	şi	pigmenţii	produşi	de	hife.	Aces-
tea	pătrund	între	ţesutul,	fibrele	pielii,	a	hârtiei,	a	textilei,	îndepărtarea	
lor	putând	fi	posibilă	doar	cu	tratamente	chimice.

 Mucegaiul poate absorbi zaharurile simple (mono-
zaharide),	 aminoacizi	 liberi	din	 substrat,	dar	pentru	 for-
marea	peptidelor	şi	a	dizaharidei,	trebuie	să	le	reducă	în	
aminoacizi	şi	zaharuri	simple.	Pentru	metabolism,	el	are	
nevoie	de	o	mare	umiditate,	pe	care	o	absoarbe	din	mediu.	
Materialele	organice	cu	conţinut	de	proteine	din	obiectele	
de	artă	sunt	bune	pentru	germinarea	mucegaiului,	numai	
dacă	umiditatea	mediului	este	de	70%,	sau	peste,	un	timp	
îndelungat.	Însă	cantitatea	şi	concentraţia	materialelor	di-
zolvate	sunt	de	asemenea	factori	hotărâtori,	pe	care	îi	pu-
tem	corela	cu	activitatea	de	apă.17 Mucegaiurile pot folosi 
numai	apă	cu	activitate	0,7–0,98.	În	apa	pură	şi	în	lichide	
cu	 substanţe	ce	 reduc	umiditatea	 sub	0,7,	nu	 se	mai	 re-
produc.	Mucegaiurile	aşa	numite	xerofile	(care	sunt	rezis-
tente	la	secetă),	se	pot	reproduce	între	valori	de	0,7–0,9.	
Acestea	au	conidii	 cu	umiditate	 ridicată,	 care	după	ger-
minare	produc	glicerină	în	substraturi	şi	prin	aceasta	sunt	
capabile	să	regleze	umiditatea	necesară.	Mucegaiurile	ne-
xerofile	,	au	conidii	cu	umiditate	scăzută,	astfel	ele	pot	în-
colţi	doar	la	valori	mai	mari	de	umezeală,	0,98.	Însă	dacă	
se	dezvoltă	şi	acestea	pot	regla	umiditatea	din	substrat.18 
Unele	 mucegaiuri	 des	 întâlnite	 pe	 materiale	 organice,	
aparţinând	 genului	Aspergilus,	 sunt	 xerofile:	Aspergilus	
niger,	Aspergilus	flavus,	Aspergilus	funingatus.	Germina-
rea	mucegaiului	ca	şi	în	cazul	bacteriilor,	este	influenţată	
şi	de	parametrii	chimici	ai	mediului.	Pentru	dezvoltarea	
mucegaiului	pH-ul	optim	al	mediului	este	 în	partea	aci-
dă,	între	3–7%,	dar	se	poate	dezvolta	şi	într-un	cadru	mai	
larg,	între	pH	2–9%.	PH	-	ul	substratului	este	influenţat	şi	
de	mucegaiuri,	fiindcă	ele	produc	acizi	metabolici	 (acid	
citric),	însă	dacă	valorile	pH	-	ului	pe	substrat	sunt	între	
4–7%,	atunci	toate	mucegaiurile	se	pot	dezvolta.	Aceasta	
poate	fi	cauza	 faptului	că	pe	obiectele	din	pergament	 şi	
piele	se	dezvoltă	mai	des	mucegaiul	decât	bacteriile.	Spe-
ciile	de	mucegai	sunt	capabile	să	se	dezvolte	între	limite	
foarte	largi	de	temperatură,	dar	temperatura	influenţează	
viteza	germinării.	Mucegaiurile	se	pot	clasifica	după	re-
zistenţa	lor	la	temperatură	în	trei	categorii:	specii	termo-
rezistente,	rezistente	la	ger,	mezofile	(temperaturi	medii),	
şi	xerofile	(rezistente	la	temperaturi	înalte).

În	general	deci,	se	poate	spune	că	dintre	speciile	no-
cive	obiectelor	de	artă	speciile	Aspergillus	se	dezvoltă	şi	
la	temperaturi	ridicate,	dar	totodată	nu	necesită	umiditate	
ridicată,	ca	speciile	Penicilium.	Cele	din	urmă	se	pot	dez-
volta	 şi	 la	 temperaturi	 joase,	 în	 camerele	 frigorifice	 sau	
pe	alimentele	din	frigider.19 În cazul materialelor organice 
(proteine)	se	pot	dezvolta	ambele	specii.20

17 Activitatea	de	apă	este	coeficientul	presiunii	vaporilor	apei	 interioare	
a	materialelor	şi	presiunii	vaporilor	apei	curate	la	o	anumită	temperatu-
ră	şi	UR.	Dacă	în	lichid	sunt	materiale	dizolvate	ca	sare,	zahăr,	proteine	
sau	glicerină,	presiunea	vaporilor	apei	scade,	şi	activitatea	apei	scade	
de	 la	1,0–0,01.	Viaţa	poate	 să	germineze	numai	 în	 apă	 sau	 lichid	 cu	
activitate	0,99-	0,60.	(Florian	2004.	p.	47.)

18 Acesta	poate	fi	explicaţia	pentru	faptul	că	mucegaiurile	se	pot	dezvolta	
în	timp	mai	scurt	decât	bacteriile	pe	obiecte	aflate	în	condiţii	cu	umidi-
tate	ridicată.

19 Florian	2004.	pp.	52–57.
20 Kastaly	2010.	pp.	23–24.
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Tabel 1:	Specii	termorezistente	şi	temperaturile	
caracteristice	viabilităţii	lor

Minimum T  Optim T Maximum T

Specii  
rezistente la ger

-2	şi	+3,6°C 7–24°C 30–45°C

Specii	mezofile -2	şi	+8°C 25–40°C 35–48°C

Specii	termofile +12–30°C 37,5–50°C 50–60°C

Posibilităţile tratamentului obiectelor infestate21

Scopul	 tratării	 este	distrugerea	microorganismelor	vii	 şi	
active,	nocive	pergamentului	sau	altor	materiale	constitu-
tive	ale	obiectului	de	artă.	Intervenţia	poate	fi	individuală	
sau	în	masă.	Dezinfectarea	în	sine	însă	nu	este	de	ajuns,	
este	necesară	şi	îndepărtarea	mucegaiului	şi	impurităţilor	
de	pe	obiectele	de	artă.

Pentru	 că	 cele	mai	multe	 tratamentele	 dezinfectante	
deseori au efecte negative asupra materialelor sau asupra 
operatorilor,	trebuie	bine	cântărită	necesitatea	şi	modul	de	
operare.	Decizia	este	influenţată	în	primul	rând	de	cazul	în	
care	microorganismele	sunt	vii,	active	ori	nu	(germinare,	
dezvoltare).	Acest	 din	 urmă	 aspect	 constituie	 o	 proble-
mă	numai	dacă	infecţia	nu	este	proaspătă,	iar	materialul	
obiectului	 este	 uscat.	 În	 cazul	mucegaiurilor	 de	 pe	ma-
teriale	uscate,	la	prima	vedere	nu	se	poate	constata	dacă	
acesta	este	viabil.	În	acest	caz	trebuie	luate	probe	sterile	
din	mucegai,	 apoi	 germinate	pe	 sol	 de	 cultură	 sterilă	 şi	
dezvoltate,	 analizate	 în	 condiţii	 adecvate.	 În	 condiţiile	
laboratorului	 de	 restaurare	 aceasta	 nu	 se	 poate	 efectua.	
Probele	 trebuie	duse	 în	 laboratoare	speciale	de	microbi-
ologie.22	Datorită	efectului	nociv	al	tratamentelor	de	dez-
infectare	folosirea	lor	este	recomandată	doar	în	cazuri	de	
infecţii	vii,	active.

Sunt	 mai	 multe	 posibilităţi	 pentru	 dezinfectare.	
O	 metodă	 mai	 blândă	 pentru	 protejarea	 obiectelor	 de	
artă,	este	crearea	condiţiilor	neprielnice	dezvoltării	mi-
croorganismelor.	Aceasta	se	poate	face	şi	cu	modificarea	
temperaturii	şi	/	sau	a	umezelii,	crearea	de	vacuum	fără	
oxigen,	sau	prin	iradiere.	În	afara	acestora	se	pot	folosi	
şi	 dezinfectante	 chimice.	Dat	 fiind	 că	 pe	 obiectele	 din	
pergament	şi	piele	netăbăcită,	în	condiţiile	generale	ale	
colecţiilor,	infecţiile	cu	bacterii	sunt	mai	rare	decât	cele	
cu	mucegai,	în	prezenta	lucrare	ne	ocupăm	cu	metodele	
de	combatere	a	mucegaiului,	efectul	acestora,	avantajele	
şi	dezavantajele	lor.

21 Dacă	este	posibil,	 infestarea	 trebuie	prevenită	prin	crearea	unui	climat	
adecvat,	prin	aerisirea,	curăţirea	şi	desprăfuirea	sistematică	a	depozitelor.

22 În	Olanda	a	fost	dezvoltată	o	metodă	cu	un	set	de	unelte	sterile	pe	care	
şi	restauratorii	o	pot	folosi	cu	uşurinţă,	constând	de	fapt	din	două	epru-
vete	sterile.	Într-una	se	află	un	beţişor	cu	vată	sterilă,	în	cealaltă	sol	de	
cultură	steril,	apoi	în	condiţii	de	laborator	se	poate	încolţi.	Metoda	nu	
s-a	răspândit	în	Ungaria.	(Brokerhof	et	al	2007.)

Modalităţi bazate pe modificarea temperaturii

Temperatura	joasă	(4°C)
La	temperaturi	joase	–	cu	excepţia	cazurilor	dacă	obiectul	
de	artă	infectat	este	răcit	sub	0oC – mucegaiul devine in-
activ,	i	se	încetineşte	dezvoltarea,	dar	fără	uscare	nu	este	
distrus.	Dacă	obiectul	este	readus	la	temperatura	camerei,	
microorganismul	se	reactivează.	Deci	reducerea	tempera-
turii	la	4°C,	congelarea,	este	suficientă	pentru	inactivare,	
pentru	stoparea	dezvoltării	rapide,	dar	nu	şi	pentru	dezin-
fectare.

Liofilizarea
În	colecţiile	publice	deseori	se	întâmplă	ca	obiectele	să	fie	
inundate;	aceste	„catastrofe	ude”,	inundaţiile,	sunt	cauza-
te	de	ploi	sau	spargerea	ţevilor.	Pentru	evitarea	infecţiei,	
obiectele	trebuie	uscate	de	urgenţă.	Însă	dacă	este	vorba	
despre	o	cantitate	mai	mare	de	cărţi	şi	hârtie	inundate	şi	
udate	şi	ele	au	început	să	se	mucegăiască,	atunci	o	moda-
litate	bună	ar	fi	congelarea	obiectelor	şi	liofilizarea	lor.23 
Dezinfectarea	prin	 liofilizare	este	benefică	pentru	eradi-
carea	mucegaiului,	 dar	 poate	 fi	 distructivă	materialului,	
cauzând	distrugerea	fizică	(distrugerea	membranei	de	ce-
lule)	pe	de	o	parte,	iar	pe	de	altă	parte	distrugerea	chimică	
a	materialului.24

Totodată,	 temperatura	 joasă	 reduce	 activitatea	 apei,	
oprind	astfel	dezvoltarea	mucegaiului.	După	analize	 s-a	
constatat	că	sporii	plini	de	umiditate	şi	hifele	sunt	sensi-
bile	la	congelare,	nu	supravieţuiesc	la	temperaturi	joase,	
dar	sporii	uscaţi	sunt	foarte	rezistenţi,	fiindcă	umiditatea	
lor	este	foarte	mică.	Astfel	nu	se	formează	în	ele	cristale	
de	gheaţă.	Conidiile	în	stare	latentă	nu	pier	în	faza	de	con-
gelare	–	decongelare.

Umiditatea	 liberă	din	materiale	 (nu	şi	condensul)	nu	
îngheaţă	nici	sub	0oC	dacă	se	află	în	vasele	capilare	mici,	
sau	dacă	conţine	substanţe	ce	reduc	punctul	de	îngheţ.	

Pentru	 oprirea	 dezvoltării	mucegaiului	 obiectele	 tre-
buie	 îngheţate	 la	 -	 20°C	 sau	 sub	 acest	 nivel,	 pentru	 un	
timp	scurt,	ca	să	evităm	formarea	cristalelor	mari	de	ghea-
ţă	care	distrug	fizic	celulele	pergamentului	şi	ale	hârtiei.	
Şi	în	cazul	congelării	rapide	s-a	observat	dilatarea	porilor	
materialelor	organice,	slăbirea	ţesutului	fibros.

Tot	atunci	s-a	observat	şi	faptul	că	în	cursul	liofilizării,	
umiditatea	din	 straturile	 externe	 ale	materialului	 evapo-
rându-se,	 flexibilitatea	 acestora	 se	 reduce,	 ele	 devenind	
rigide,	fragile.25 

În	 timpul	 liofilizării	 trebuie	 avută	 în	 vedere	 măsura	
vacuumului,	 ca	 să	 evităm	 distrugerea	 materialului	 sau	
a	 unor	 materiale	 de	 ornament	 (crăparea	 vopselelor	 sau	
a	foiţei	de	aur).

23 În	 cazul	 liofilizării	gheaţa	 este	 sublimată	din	materialul	obiectului	 în	
vacuum,	la	400C.

24 Aceasta	din	urmă	se	bazează	pe	faptul	că	se	formează	cristale	de	gheaţă	
care	reţin	apa	din	celule;	de	aceea	creşte	nivelul	acizilor	metabolici	şi	al	
enzimelor,	astfel	formând	un	nivel	distructiv	a	p	H-ului	şi	un	schimb	de	
ioni	în	celulele	materialului.	

25 Banik	–	Brückle	2010.	p.	175.
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Deci	metoda	de	liofilizare	este	aplicabilă	numai	în	ca-
zul	obiectelor	inundate,	atunci	când	filamentele,	conidiile	
mucegaiului	sunt	ude,	impregnate	cu	apă.	Metoda	trebuie	
efectuată	cu	prudenţă	pentru	evitarea	distrugerii	materia-
lelor	obiectului	de	artă.

Radiaţii electromagnetice şi ionizante

Radiaţiile	de	unde	scurte,	cu	energie	puternică	(UV,	gama)	
distrug	microorganismele	prin	molecule	chimice	active.26 
Din	cauza	acestor	radiaţii	puternice,	ele	nu	sunt	aplicabile	
pentru	tratarea	pergamentului	şi	a	pielii,	fiindcă	provoacă	
dezintegrare	oxidantă.27

Radiaţiile	UV	sunt	eficiente	pentru	dezinfectarea	labo-
ratoarelor,	nu	şi	a	materialelor.

Radiaţii	gama	au	fost	folosite	în	dezinfectarea	materi-
alelor	din	hârtie	în	arhivele	din	Olanda,	pentru	o	singură	
dată,	deşi	s-a	constat	efectul	nociv	asupra	unor	tipuri	de	
hârtii.	În	alte	ţări	nu	s-a	răspândit	această	metodă.

Mediu fără oxigen, folosirea vacuumului, vidare

În	mediu	redus	de	oxigen	(0,1–1%)	mucegaiul	nu	se	poa-
te	dezvolta,	dar	poate	supravieţui	şi	după	trei	săptămâni.	
Această	metodă	deci	nu	este	atât	de	eficientă	față	de	scă-
derea	temperaturii;	pe	de	asupra,	este	foarte	greu	de	cre-
at	un	astfel	de	mediu.	În	mod	preventiv	se	poate	crea	un	
astfel	de	mediu	fără	oxigen,	pentru	păstrarea	şi	depozita-
rea	obiectelor.28	Obiectul	este	pus	într-un	sac	din	plastic	
ermetic,	se	pun	substanţe	absorbante	ale	oxigenului	(Age-
less29),	 care	 leagă	 chimic	 oxigenul	 din	 aer,	 astfel	 rezul-
tând	un	mediu	fără	oxigen.	Produsul	chimic	Angeless	în	
folie	impermeabilă	poate	să	reducă	nivelul	oxigenului	sub	
0,01.	Însă	absorbţia	de	oxigen	eliberează	căldură,	contri-
buind	la	ridicarea	temperaturii,	ceea	ce	dăunează	perga-
mentului	degradat.

Metode de dezinfectare cu gaze

Etilenă
Etilena (H2COCH2)	este	o	hidrocarbură	gazoasă,	incoloră,	
având	miros	asemănător	eterului,	este	 reactivă,	 inflama-
bilă	 şi	 explozivă.	Pentru	 dezinsecţia	 obiectelor	muzeale	
(textile	infestate	cu	insecte)	s-a	folosit	începând	din	anii	
1933.	 Potrivit	 experienței,	 aceasta	 distruge	 în	 totalitate	
orice	fel	de	microorganism	(sistemul	de	reproducere,	spo-
rii)	sau	insecte.	Este	compusă	din	10–15%	etilenă	şi	80–
90%	dioxid	de	carbon,	care	se	foloseşte	în	spaţii	cu	tem-
peraturi ridicate: 50°C	şi	umiditate	mărită:	80–90%.	Prin	
această	metodă	se	fac	dezinfectări	multiple	şi	în	masă,	de	

26 Reichart	2002.
27 V.	Kozocsa	et	al	2013.
28 Iskander	1998	Vitrinele	cu	vacuum	din	expoziţia	Mumiilor	Regale	din	

Cairo.
29 Morgos	2001.	Angeless:	Material	de	absorbţie	cu	conţinut	redus	de	sulf,	

oxid	de	fier	învelit	cu	sare	de	mare,	care	prin	preluarea	oxigenului	se	
transformă	chimic	în	hidroxid	metalic.

proporţii	mari,	 pentru	 cărţi,	 documente	 din	 biblioteci	 şi	
arhive.	Dar	fiind	foarte	toxic	(cancerigen,	mutaţii	geneti-
ce)	se	foloseşte	doar	după	reguli	foarte	severe.	Materiale-
le poroase absorb pe timp lung etilena; obiectele trebuie 
foarte	bine	aerisite	 timp	 îndelungat	 şi	de	mai	multe	ori,	
pentru	eliminarea	efectelor	nocive	omului.30 În programul 
nostru,	Corvina,	s-a	folosit	această	metodă	pentru	dezin-
fectare	 în	 tratarea	 codicelor,	 la	 25–30°C	şi	 la	 60%	UR.	
După	tratament,	s-au	analizat	profund,	eventualele	efecte	
dăunătoare	 ale	 tratării,	 dar	 nu	 s-au	 semnalat	modificări	
nici	în	pergament,	nici	în	straturile	vopsite	sau	aurite.31

Din	1981	în	Uniunea	Europeană	este	interzisă	folosi-
rea	acestei	metode	la	dezinfectarea	plantelor	şi	a	produse-
lor	vegetale.	Ea	este	permisă	doar	pentru	folosinţă	indus-
trială	(dezinfectarea	lânii	şi	a	blănurilor),	iar	în	Ungaria	se	
foloseşte	doar	pentru	sterilizarea	în	masă	a	colecţiilor	din	
arhive	şi	a	biblioteci.

Etilena	nu	este	recomandată	pentru	dezinfectarea	per-
gamentului	pentru	că	modifică	structura	chimică	a	aces-
tuia.32

Formaldehida	şi	paraformaldehida	 
(polimer	al	formaldehidei)
Pentru	dezinfectarea	în	masă	a	depozitelor	din	biblioteci	
şi	arhive	şi	astăzi	este	folosită	formaldehida,	care	la	tem-
peratura	camerei	este	un	gaz	incolor,	cu	miros	iritant;	în	
condiţii	 uscate	 este	 inflamabil	 şi	 în	 combinaţie	 cu	 aerul	
este	 exploziv.	 Distruge	 eficient	 cele	 mai	 multe	 bacte-
rii,	 specii	de	mucegai	 şi	 spori,	fiind	 foarte	activ,	fiindcă	
schimbă	structura	chimică	acestora.	Se	poate	folosi	şi	în	
formă	 lichidă,	 sau	 gazoasă,	 cea	 din	 urmă	fiind	mai	 efi-
cientă.	 În	 zilele	 noastre,	 aceasta	 se	 obţine	 din	 para-for-
maldehidă	prin	vaporizare	 la	 temperaturi	 înalte.33 Fiind-
că	aldehida	 formică	modifică	structura,	 schema	chimică	
a	pielii	netăbăcite	şi	a	pergamentului,	nu	se	poate	folosi	
pentru	dezinfectarea	acestora,34 deci nici pentru biblioteci 
şi	arhive	cu	asemenea	materiale,	şi	pe	lângă	aceasta	sunt	
socotite	şi	cancerigene.

Uleiuri	eterice,	volatile,	uleiuri	naturale
Uleiurile	 eterice	 volatile	 sunt	 uleiuri	 naturale,	 ca	 uleiul	
plantei	Azadirachta	 indica,	 uleiul	 de	 ienibahar	 (Myrtus	
pimenta),	uleiul	de	scorţişoară	(	Cinnamonum	cassia	sau	
aromaticum),	lămâiţa	(Lippia	sau	Aloysia	citriodora),	ele	
fiind	dezinfectante	naturale.35	Aparţin	hidrocarburilor	na-
turale	nesaturate	ca	 terpena,	 fenolul	 (acid	 fenic),	 cetona	
sau	aldehida,	care	se	izolează	din	uleiuri	eterice	şi	care	le	
fac	 active	 chimic.	 Probabil	 aceste	 substanţe	 sunt	 dezin-
fectante,	distrugând	microorganismele.	Sunt	volatile,	so-
lubile	în	grăsimi	şi	uleiuri.	Efectul	lor	dezinfectant	nu	este	
încă	dovedit,	el	aflându-se	în	stadiu	de	cercetare.

30 Kastaly	–	Schramkó	2001.
31 Beöthyné	Kozocsa	1992.	p.	21–23.
32 Florian	2004.	p.	95.
33 Cadirci	2009.
34 Kite	–	Thomson	2006.
35 E.	Nagy-Várfalvi	2013.	p.	82.
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Timol
Compus	organic	din	clasa	fenolilor,	care	se	găsesc	în	ule-
iurile	eterice	și	în	uleiul	de	lămâiţă,	des	folosit	în	restaura-
rea	cărţilor	în	mod	preventiv	sau	la	dezinfectare.	Efectul	
acestuia	este	pus	la	îndoială;	nu	s-a	dovedit	încă	efectul	
de	 dezinfectare	 contra	 speciilor	 de	mucegai.	 S-a	 obser-
vat	îngălbenirea	hârtiei	după	tratare,	slăbirea	unor	lacuri	
şi	vopsele,	înmuierea	lor,	şi	s-au	semnalat	anumite	simp-
tome	nocive	asupra	omului	 (stare	de	vomă,	ameţeală).36 
Nu	s-a	experimentat	efectul	acestuia	asupra	pergamentu-
lui	şi	pielii	netăbăcite.

Dezinfectanţi organici folosiţi în stare lichidă 

Preventol,(CMK)	Preventol	(CMK-NA)
Formula	 chimică	 a	 acestuia	 este	 paraclorură	metacrezol. 
Crezolul	este	un	lichid	extras	din	gudronul	de	cărbune,	ase-
mănător	fenolului,	cu	proprietăţi	antiseptice.	De	asemenea,	
tetraclorura	de	metan,	un	compus	organic	 lichid,	 incolor,	
cu	un	miros	plăcut,	se	foloseşte	ca	solvent	neinflamabil	la	
fabricarea	lacurilor	și	a	insecticidelor.	În	combinaţie	cu	so-
diul,	există	produse	sub	formă	de	granule.	CMK	se	dizolvă	
mai	bine	în	toluen	sau	etanol	și	mai	puţin	în	apă.	Preventolul	
CMK-NA,	se	dizolvă	bine	în	apă.	Însă	dacă	ajunge	pe	piele	
sau	în	ochi	este	deosebit	de	toxic;	în	cazul	unui	habitat	apos	
este	deosebit	de	contaminant.	Din	punct	de	vedere	chimic	
sunt	molecule	stabile,	care	nu	sunt	sensibile	la	schimbările	
chimice	ale	mediului	înconjurător.	Este	certificată	eficienţa	
acestuia	asupra	bacteriilor	sau	fungilor.

În	cazul	pielii	netăbăcite,	se	recomandă	soluţia	de	Pre-
ventol	 CMK	 în	 combinaţie	 cu	 etanol,	 0,1–1%.	 Preven-
tolul	CMK	este	 foarte	volatil,	 ca	urmare,	vaporii	 se	pot	
folosi	pentru	dezinfectare	ca	şi	gazele.	Din	cauza	compo-
nentului	de	 clorură	 şi	 pentru	 că	 este	 foarte	 contaminant	
pentru	 mediu,	 astăzi	 este	 limitată	 folosirea	 industrială	
a	acestuia.	Pentru	dezinfectarea	obiectelor	de	artă	se	poa-
te	folosi	numai	în	cazuri	justificate,	dar	trebuie	să	fie	luat	
în	consideraţie	că	formula	lui	solubilă	în	apă	este	bazică	
(pH	10,5–11,5).

Preventol	ON	(Na-orto-fenil-fenolat)
Este	solubil	în	apă,	acetonă	şi	în	etanol,	însă	în	petrol	şi	în	
derivatele	de	ţiţei	este	aproape	insolubil.	Soluţia	lui	apoa-
să	este	foarte	bazică	(pH	11–12)!	Este	mai	puţin	volatil,	
rămâne	 în	 material,	 protejându-l	 mai	 îndelung.	 Pentru	
dezinfectare	se	foloseşte	soluţia	apoasă	0,5–1%	sau	alco-
olică,	prin	umectare	sau	imersare.	Datorită	sensibilităţii	la	
apă	a	pergamentului	şi	a	pielii	netăbăcite,	se	recomandă	
soluţia	alcoolică,	prin	pulverizare	sau	umectare,	în	aşa	fel	
încât	obiectul	să	fie	aşezat	între	materiale	ajutătoare,	bine	
îmbibat	în	soluţie.	

După	tratamentul	aplicat,	s-a	observat	însă	decolora-
rea	mătăsurilor,	a	pigmenţilor	alb	de	plumb	şi	ultramarin,	
probabil	datorită	caracterului	bazic	a	soluţiei.37

36 Strang	–	Dawson,	1991.	p.	4.
37 Strang	–	Dawson	1991.	p.	6.

Soluţia	cu	etanol	70%
Efectul	 dezinfectant	 provine	 din	 natura	 etanolului,	 care	
este	 un	 abductor	 al	 apei,	 deoarece	 alcoolul	 etilic	 deshi-
dratează	 celulele	 mucegaiului,	 denaturează	 proteinele	
acestuia,	astfel	distrugându-l.	Se	recomandă	o	soluţie	de	
70%	etanol	şi	30%	apă,	care	ajută	moleculele	de	alcool	
să	pătrundă	în	membranele	celulelor.	De	asemenea,	este	
eficient	 şi	 alcoolul	 propilic,	 care	 se	 evaporă	mai	 lent	 şi	
rămâne	timp	îndelungat	în	obiect.	Există	însă	pericolul	ca	
pergamentul	deja	grav	deteriorat	să	se	dezintegreze	şi	mai	
mult,	dacă	temperatura	de	contracţie	este	prea	joasă;	chiar	
şi	o	cantitate	mică	de	apă	poate	să	contribuie	la	gelatini-
zarea	lui	pe	suprafaţă	sau	în	straturile	mai	adânci,	în	urma	
tratării	cu	aceste	soluţii	lichide.	Înaintea	tratării	cu	lichi-
de	este	necesar	ca	în	cazul	coloranţilor,	a	cernelurilor	sau	
vopselelor	să	se	efectueze	probe	de	solubilitate.

 Concluzionând informaţiile expuse,	 în	 general	 se	
poate	spune	că	în	cazul	infectării	active,	primul	pas	tre-
buie	să	îl	constituie	uscarea	obiectului.	Aceasta	se	face	la	
temperatura	camerei,	asigurându-se	o	ventilaţie	adecvată	
și	 având	 grijă	 ca	 temperatura	 să	 nu	 se	 ridice	 peste	 20–
25 0 C,	pentru	că	măreşte	riscul	deteriorării	pergamentului	
umed,	gelificarea	acestuia.	Dacă	nu	este	posibilă	o	uscare	
rapidă	(în	cazul	 infectării	 în	masă)	este	necesar	să	folo-
sim	liofilizarea.	Cu	această	metodă	se	pot	depozita	perga-
mente	şi	piei	ude,	iar	uscarea	lor	se	poate	face	grupat,	în	
faze	succesive.	Dacă	este	necesar,	dezinfectarea	se	poate	
efectua	şi	pe	obiectele	uscate.	Totdeauna,	 înaintea	 trata-
mentului	cu	soluţii	lichide,	trebuie	bine	calculate	efectele	
acestora	 asupra	 obiectului.	 După	 distrugerea	 microor-
ganismelor,	 mucegaiul	 trebuie	 înlăturat	 de	 pe	 suprafaţa	
obiectelor	fiindcă	sporii	şi	micotoxina	sunt	foarte	nocive	
şi	alergice;	chiar	şi	după	extirparea	lor,	acestea	pot	provo-
ca	alergii	ale	căilor	respiratorii	şi	tenului.

Din	aceste	considerente	se	recomandă	purtarea	costu-
mului	de	protecţie	(mască,	mănuşi,	halat)	şi	lucrul	în	aer	
liber	 în	 timpul	curăţirii	 şi	dezinfectării.	 În	cazul	curăţirii	
suprafeţei	este	recomandată	tamponarea	cu	o	cârpă	moale	
sau	vată	în	locul	pensulării,	fiindcă	aceasta	eliberează	spo-
rii.	Aceste	metode	nu	sunt	preventive,	nu	pot	preveni	infec-
ţia,	doar	Preventolul	CMK	rămâne	ceva	timp	în	material.	
Încă	nu	avem	date	cu	privire	la	cât	timp	se	păstrează	acesta	
în	material	după	 tratament,	dacă	protejează	materialul	 şi	
în	ce	măsură.	Obiectele	deja	tratate,	depozitate	în	condiţii	
favorabile	dăunătorilor,	se	pot	contamina	din	nou.38

Fixarea

Scopul	acestui	procedeu	este	fixarea	pe	suprafaţă	a	mate-
rialelor	de	scris,	de	vopsit,	sau	de	colorat	(cerneluri,	vop-
sele,	 pigmenţi)	 şi	 ocrotirea	 obiectului	 în	 timpul	 tratării.	
Fixarea	poate	fi	definitivă	sau	temporară.	

Fixarea	definitivă	este	necesară	în	stabilizarea	vopse-
lelor	şi	a	cernelurilor	pe	suprafaţa	pergamentului,	pentru	

38 Despre	metodele	de	protecţie	în	prevenirea	deteriorării	microbiologice	
v.	Brokerhof	et	al	2007,	Kastaly	2010.	pp.	47–54.
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a	păstra	informaţia	şi	aspectul	estetic,	avându-se	grijă	ca	
materialul	de	fixare	să	nu	modifice	aspectul	straturilor	de	
coloranţi.	În	cazul	exfolierii	acestora,	folosim	adezivi	na-
turali	sau	sintetice	fluide.	O	cerinţă	necesară	în	cazul	sta-
bilizatorilor	este	ca	aceştia	să	nu	modifice	aspectul	vop-
selelor	(culoarea,	tonul,	luciul),	să	se	fixeze	flexibil	dar	şi	
durabil	pe	suprafaţă	şi	să	aibă	o	durată	cât	mai	mare	de	
îmbătrânire.	Rezultatul	fixării	este	determinat	de	calitatea,	
cantitatea	şi	concentraţia	adezivului.	Concentraţia	soluţi-
ei	trebuie	bine	stabilită,	astfel	încât	adezivul	să	se	fixeze	
bine.	Trăsăturile	optice	ale	straturilor	de	coloranţi	constau	
în	relaţia	dintre	pigmenţi	şi	lianţi	(volumul	concentraţiei	
pigmenţilor,	 PVC).	 Volumul	 critic	 al	 concentraţiei	 pig-
menţilor	este	atunci	când	PVC	este	între	30–60%.	Atunci	
vopseaua	de	sub	el	este	lucioasă	şi	netedă,	dar	pe	de	asu-
pra	este	poroasă	şi	fără	luciu.	În	cazul	vopselelor	poroase	
trebuie	să	avem	grijă	ca	lianţii	să	nu	umple	spaţiile	dintre	
pigmenţi,	altfel	vopseaua	devine	lucioasă.	Altă	posibilita-
te	de	risc	este	aceea,	că	în	timpul	uscării,	adezivii	pierzând	
din	volum,	se	micşorează,	ceea	ce	poate	provoca	crăpături	
în	vopsele.	Deci	trebuie	să	se	calculeze	bine	necesitatea	
fixării	şi	caracteristicile	materialelor	folosite.	

Dintre	adezivii	naturali	pe	bază	de	colagen	se	poate	fo-
losi	soluţia	apoasă	0,5–1%	a	cleiului	de	pergament,	a	ge-
latinei,	a	cleiului	de	peşte.	Aceste	materiale	sunt	flexibile,	
însă	 culoarea	 lor	 uşor	 gălbuie	 poate	 influenţa	 tonul	 co-
loranţilor,	componentul	de	apă	poate	influenţa	pergamen-
tul	deja	degradat,	acesta	devenind	clisos	și	cauzând	geli-
ficarea	locală	a	suprafeţei.39	Culoarea	gălbuie	a	cleiului	şi	
a	gelatinei	este	datorată	reziduurilor	contaminante	rămase	
după	 prelucrare	 (grăsime,	 albumine,	 elastină,	 glucide),	
care	în	procesul	de	îmbătrânire	provoacă	nuanţe	mai	în-
chise.	Gelatina	purificată	este	aproape	incoloră,	fiind	bună	
pentru	restaurare.	Temperatura	gelificării	cleiului	de	peşte	
este	cea	mai	joasă,	acesta	putând	fi	folosit	şi	la	tempera-
tura	camerei;	celelalte	însă	trebuie	încălzite	uşor,	ceea	ce	
măreşte	riscul	de	deteriorare	a	pergamentului.

Adezivul	 Jun	 Funori	 este	 un	 extract	 din	 alge	 roşii	
(Gloiopeltis	 tenax	şi	 furcata);	de	 fapt	este	un	extract	de	
polizaharidă	purificată.	Soluţia	apoasă	a	lui	nu	este	atât	de	
eficient,	însă	în	combinaţie	cu	cleiul	de	peşte	este	cel	mai	
bun	fixativ,	iar	în	acest	caz	se	foloseşte	amestecul	0,5–1%	
ambelor	soluţii,	folosite	în	diferite	proporţii,	(4:1,	1:1).40

Dintre	derivatele	de	celuloză,	soluţia	cu	etanol	1–3%	
de	Klucel	G	 şi	 Klucel	H	 (hidroxipropil	 –	 celuloză)	 s-a	
dovedit	 a	 fi	 cea	 mai	 eficientă.	 Stabilitatea	 fotochimică	
a	acestora	este	bună,	ele	fiind	solubile	şi	după	îmbătrâni-
rea	artificială.41

Pentru	 stabilizarea	 exfolierii,	 descojirii	 foiţei	 de	
aur	 sau	 de	 argint,	 se	 poate	 folosi	 gelatină	 sau	 albuş	 de	
ou,	acestea	fiind	folosite	şi	iniţial	pentru	stabilizarea	lor.	
	Batem	bine	albuşul	de	ou,	 lăsăm	spuma	timp	de	o	zi	să	
se	aşeze,	 îl	 strecurăm	pentru	a	 limpezi,	 adăugăm	alcool	

39 Beöthyné	Kozocsa	et	al	2013.
40 Ritter	–	Masson	2007.
41 Shashoua	–	Rugheimer	1997.

etilic	10%,	şi	introducem	sub	folie.	Dacă	este	prea	rigidă,	
adăugăm	şi	puţină	apă.	În	mai	multe	reţete	se	recomandă	
amestecul	albuşului	cu	oţet	de	vin,	dar	acesta,	din	cauza	
acidităţii,	nu	este	recomandat	pe	pergament.42

În cursul fixării	temporare	asigurăm	un	strat	de	protec-
tor	pentru	vopsele,	coloranţi	sensibili	la	apă	sau	alţi	sol-
venţi	organici	(vopsele,	coloranţi,	cerneluri).	Stratul	pro-
tector	trebuie	să	formeze	un	film	uniform;	în	cazul	ideal,	
acesta	se	îndepărtează	la	finalul	procedeului.	

Pentru	fixare	temporară	folosim	adezivi	care	formea-
ză	o	peliculă,	 sau	 adezivi	 cu	polaritate	 contrară	 soluţiei	
folosite.	Curăţirea	 şi	 înmuierea	 se	 fac	 cu	 soluţii	 polare,	
iar	pentru	fixarea	temporară	sunt	folosite	soluţii	nepolare.	

Dintre	adezivii	sub	formă	de	film,	este	bună	gelatina	
aplicată	în	mai	multe	straturi,	sau	Regnalul	folosit	în	re-
staurarea	hârtiei,	dizolvat	în	proporţie	de	1–2%	în	alcool	
etilic,	aplicat	la	fel,	după	uscarea	stratului	anticipat.	Ge-
latina	este	solubilă	în	apă	şi	în	alcool,	de	aceea	folosirea	
ei	este	limitată.	Regnalul	poate	da	o	protecţie,	dar	trebuie	
aplicat	şi	pe	dos,	fiindcă	poate	să	pătrundă	în	material	şi	
să	dizolve	coloranţii.	Pentru	că	este	un	polimer	macromo-
lecular,	reconstituirea	lui	după	tratament	este	discutabilă.	
Deşi	caracteristicile	sale	sunt	bune	–	nu	îmbătrâneşte	re-
pede	şi	nu	se	decolorează	–	nu	se	ştie	ce	efect	are	în	timp	
asupra	materialelor	obiectului	de	artă.	

Adezivii	derivaţi	din	celuloză	(Klucel	G,	H)	folosiţi	în	
fixarea	definitivă,	nu	se	pot	administra,	fiindcă	sunt	solu-
bili	în	apă	şi	în	alcool,	astfel	ei	neavând	efect	de	protecție.

	 Pentru	 o	 perioadă	 tranzitorie	 în	 restaurare	 se	 poate	
folosi ciclanul (C12 H24),	 soluţie	 nepolară,	 care	 este	 co-
mercializată	 în	 formă	 cristalizată,	 albă.	 Se	 topeşte	 la	
61°C,	punctul	de	inflamabilitate	fiind	la	87,6°C; este so-
lubil	 în	 solvenţi	 nepolari	 (benzină,	 petrol,	 toluen,	 xilen,	
ciclohexan,	acetat	de	butilenă).	Pentru	fixarea	pe	perga-
ment	se	poate	folosi	numai	soluţia	saturată,	în	general	so-
luţia	cu	benzină,	aplicată	pe	ambele	feţe	prin	pensulare.43 
Ceilalţi	solvenţi	sunt	nocivi	organismului	uman	şi	trebuie	
folosiţi	cu	foarte	mare	prudenţă.	Protejarea	pergamentu-
lui	rezultă	din	cristalizarea	soluţiei	pe	fibrele	şi	suprafaţa	
acestuia,	astfel	fiind	izolate	vopselele	şi	cernelurile	de	că-
tre	solvenții	polari.	Se	aplică	doar	pe	porţiuni	mai	mici,	
altfel	 tratamentul	 nu	 are	 efect.	 Cristalizarea	 depinde	 de	
evaporarea	solventului;	dacă	evaporarea	este	mai	lentă	se	
formează	cristale	 lungi	şi	mari,	 iar	dacă	este	mai	rapidă	
rezultă	cristale	mici,	sub	formă	de	praf.44 Este recoman-
dabilă	aplicarea	solventului	pe	suprafaţă	de	mai	multe	ori,	
pentru	a	se	forma	o	cantitate	mai	mare	de	strat	protector.	
Avantajul	 acestei	 substanţe	 este	 acela	 că	 se	 sublimează	
din	pergament	în	mod	total,	relativ	rapid.	Rapiditatea	sub-
limării	depinde	de	materialul	aplicat	şi	de	temperatura	şi	

42 În	 trecut	 s-au	 adăugat	 la	 adezivi	 şi	 substanţe	 dezinfectante	 (timol,	
	Nipagin),	pentru	protejarea	preventivă	a	obiectelor	faţă	de	microorga-
nisme.	Fiindcă	nu	se	cunoaşte	efectul	de	durată	al	acestora	asupra	per-
gamentului,	astăzi	ele	nu	se	mai	folosesc.

43 Ceilalţi	adezivi	sunt	nocivi	sănătăţii	omului,	de	aceea	folosirea	lor	tre-
buie	să	fie	calculată	şi	cu	prudenţă.

44 Watters	2007.
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presiunea	mediului	ambiant.	Dezavantajul	este	că	pe	por-
ţiunea	tratată	pergamentul	nu	se	curăţă,	nu	se	înmoaie,	şi	
din	 cauza	 dizolvării	 reziduurilor,	 pot	 apărea	 pe	margini	
pete	de	apă.45 Pentru aplicare se pot folosi numai ustensile 
care	nu	se	dizolvă	în	solvenţi	nepolari.46 În aplicarea ori-
cărui	tratament	de	fixare,	foarte	importantă	este	proba	de	
solubilitate,	fiindcă	solvenţii	pot	dizolva	diferitele	vopsele	
sau	cerneluri.

Curăţirea ( uscată, apoasă)

Scopul	curăţirii	este	îndepărtarea	impurităţilor	nocive	de	
pe	suprafaţa	şi	din	materialul	obiectului,	care	deteriorează	
integritatea	și	aspectul	estetic	al	acestuia.	Curăţirea	este	
un	 proces	 ireversibil,	 de	 aceea	 trebuie	 aplicat	 cu	multă	
chibzuială,	pentru	a	fi	păstrate	şi	semnele	inofensive	ale	
uzurii.	Anumite	semne	de	folosinţă,	au	valoare	de	referin-
ţă	asupra	istoricului,	autenticităţii	şi	aspectului	estetic	al	
obiectului	şi	din	punctul	de	vedere	al	eticii	restaurării	ele	
trebuie	păstrate.47	În	nici	un	caz	obiectul	nu	trebuie	curăţat	
excesiv.	

Curăţirea	 uscată,	 mecanică:	 înlăturarea	 depunerilor	
slab	legate	de	suprafaţă.

Curăţirea	apoasă	sau	cu	substanţe	lichide: Dizolvarea 
şi	îndepărtarea	impurităţilor	impregnate	în	piele	(sau	alte	
materiale	 ale	 obiectului).	 Totdeauna,	 aceasta	 trebuie	 să	
fie	precedată	de	curăţirea	uscată,	mecanică,	ca	nu	cumva	
murdăria	de	pe	suprafaţă	să	se	infiltreze	în	fibrele	perga-
mentului.	

Curăţirea	mecanică	de	suprafaţă	a	obiectelor	de	artă	
depinde	de	prelucrarea	suprafeţei	lor,	dar	totdeauna	încer-
căm	să	formăm	o	suprafaţă	uniformă.	Este	preferabil	ca	
soluţia	folosită	să	fie	testată	pe	o	porţiune	mică	înaintea	
folosirii.	Trebuie	să	avem	grijă	de	straturile	exfoliate	ale	
vopselelor	 şi	 cernelurilor,	 să	nu	 le	 ştergem	şi	 să	 evităm	
metodele	care	ar	deteriora	sau	ar	lăsa	urme	pe	suprafaţa	
lor.	Folosirea	creioanelor	din	sticlă	sau	a	hârtiei	de	şlefuit	
nu	se	recomandă	în	nici	un	caz,	fiindcă	deteriorăm	supra-
faţa	şi	textura	materialului.	Trebuie	folosite	ustensile	fine	
(pensule	moi,	aspirator	fin,	burete	din	cauciuc	(latex).	

Cu	 excepţia	 celui	 din	 urmă,	 toate	 radierele	 lasă	 în	
urmă	firimituri.	Acestea	 trebuie	 înlăturate,	pentru	că	din	
cauza	conţinutului	de	sulf	şi	al	altor	componente,	în	cursul	
îmbătrânirii	ele	se	închid	la	culoare	şi	devin	acide.48 

Buretele	de	Latex	este	produs	din	cauciuc	natural,	este	
fin	şi	nu	 lase	urme,	fiind	 foarte	bun	pentru	 îndepărtarea	
funinginii	de	pe	suprafeţe.49

45 Ciclanul	în	sine	poate	dizolva	impurităţile,	aceasta	fiind	cauza	formării	
unor	borduri	colorate	pe	marginile	suprafeţelor	tratate.

46 Jägers	–	Sicken	2012.	pp.	36–38.	
47 În	unele	cazuri,	păstrarea	urmelor	de	uzură	se	impune.	De	ex.	urmele	de	

funingine	de	pe	tobele	de	şamani,	deoarece	înaintea	folosirii	lor,	aces-
tea	au	fost	ţinute	deasupra	focului	şi	astfel	pielea	s-a	întins	mai	bine.	
V.		Beöthyné	Kozocsa	et	al,	foto	18.

48 Roelofs	et	al	1999.
49 Sunt comercializate mai multe feluri de burete despre care nu avem in-

formaţiile	necesare,	de	aceea,	înainte	de	folosinţă	se	recomandă	testarea	
prealabilă.

Din	comerţ	se	poate	procura	şi	praf	de	radieră,	cu	care	
însă	se	pot	curăţa	doar	anumite	pergamente	din	legăturile	
cărţilor,	fiindcă	acesta	nu	se	poate	înlătura	în	totalitate	de	
pe	suprafeţele	netede	de	pergament	sau	piei	cu	suprafeţe	
zbârcite.	Se	pot	găsi	radiere	mai	flexibile	şi	mai	compacte,	
de	ex.	radiera	din	vinil	şi	putem	obţine	prin	răzuire	firimi-
turi	de	gumă,	care	sunt	bune	pentru	curăţirea	pergamen-
tului;	după	aceasta,	ele	trebuie	îndepărtate	prin	pensulare.

Folosirea	 radierei	 din	 burete	 (burete	 Wishab50),	 este	
treapta	următoare.	Se	recomandă	varianta	albă	a	acesteia,	
cu	conţinut	de	sulf	mai	mic,	tăiat	în	bucăţele,	fărâmiţat,	fre-
cat	fin	pe	suprafaţă.	Se	pot	folosi	şi	alte	gume	din	vinil	dacă	
suprafaţa	pergamentului	sau	a	pielii	nu	este	degradată.	

În	 trecut,	 curăţirea	 cât	 mai	 bună	 a	 obiectului	 a	 fost	
o	 cerinţă	 importantă;	 astăzi	 însă,	 nu	 curăţirea	 excesivă	
este	primordială,	ci	păstrarea	urmelor	de	folosinţă,	a	sem-
nelor	 legate	de	 istoricul	 şi	vârsta	obiectului,	 acest	 lucru	
fiind	agreat	şi	de	muzeografi	şi	bibliotecari.	În	cazul	per-
gamentelor	împăturite,	murdăria	nu	este	uniformă,	exteri-
orul	fiind	mai	închis	la	culoare,	fiindcă	în	cursul	folosirii	
s-a	murdărit	şi	s-a	prăfuit	mai	mult	decât	interiorul.	Sco-
pul	nu	este	curăţirea	uniformă,	ci	păstrarea	semnelor	de	
depozitare a acestuia (foto	1).

Cealaltă	 metodă	 a	 curăţirii	 obiectelor	 din	 pergament	
sau	piele	netăbăcită	ar	fi	curăţirea	cu	laser, dar aceasta este 
încă	în	fază	de	cercetare.	Metoda	se	bazează	pe	faptul	că,	în	
urma	tratării	cu	laser	a	suprafeţei,	din	impurităţi	se	formea-
ză	plasme,	care	sunt	 îndepărtate	prin	ablaţiune.	În	timpul	
acestui	procedeu	impurităţile	se	transformă	şi	se	depărtează	
de	pe	 suprafaţă.	Lungimea	 razelor	 de	 laser	 este	 determi-
nată	de	tipul	elementelor	 transmiţătoare.51 De intensitatea 
impulsurilor	depinde	ce	fel	de	impurităţi	este	capabil	să	în-
lăture,	însă	acest	lucru	trebuie	încă	experimentat.

Prin	focalizarea	razelor	se	poate	regla	mărimea	spaţiu-
lui	de	curăţat;	de	asemenea,	se	poate	folosi	pentru	curăţi-
rea	unor	spaţii	mai	mici,	printre	rânduri	(foto	2).	Potrivit	
experimentelor,	curăţirea	de	suprafaţă	se	poate	realiza	cu	
raze	laser	foarte	repede	şi	uniform,	cu	ajutorul	razelor	de	
532	nm.	 În	 cazul	murdăriei	 impregnate	 în	 pergament	 se	
pot	obţine	doar	 rezultate	parţiale	 fără	 ca	pergamentul	 să	
fie	periclitat.52	Curăţirea	spaţiilor	scrise	ridică	anumite	pro-
bleme,	fiindcă	razele	laser	pot	schimba	culoarea	anumitor	
pigmenţi	şi	pot	şterge	cernelurile,	mai	ales	pe	cele	negre.

Curăţirea	apoasă	sau	cu	substanţe	lichide este folo-
sită	 în	 general	 în	 cazul	 pergamentelor	 foarte	 infectate,	
în	general	 în	cazul	pergamentului	neşlefuit,	 sau	a	piei-
lor	nefinisate.	De	multe	ori	la	sfârşitul	tratamentului	se	
face	şi	înmuierea	şi	reglarea	în	formă	iniţială	a	obiectu-

50 Materialul	 gălbui	 este	 pe	 bază	de	 radieră	 stiren-butadienă,	 albul	 este	
din	factis,	produs	din	uleiuri	vegetale	prin	încorporarea	unei	cantităţi	de	
sulf,	prin	încălzire.	Stratul	albastru	de	pe	verso	este	poliuretan.	

51 Halogenurile	emit	raze	laser	în	spectrul	UV	(308nm),	corpurile	solide	
în	 spectrul	văzut	 (508nm)	 şi	 în	 infraroşu	 (1064nm);	 energia	 acestora	
este	variabilă.	Puterea	mare	a	razelor	UV	poate	provoca	reacţii	chimice	
în	pergament	sau	în	vopsele	şi	cerneluri,	iar	razele	infraroşii	pot	deteri-
ora	materialul	din	cauza	temperaturii	înalte.

52 Hildenhagen	et	al.	2008.



197

lui.	 	Curăţirea	apoasă	sau	cu	substanţe	 lichide	reprezin-
tă	un	risc	real.	Pe	de	o	parte,	pielea	se	umflă	din	cauza	
apei	 în	mod	diferit,	 datorită	 texturii	mai	 bune	 sau	mai	
slabe	(aceasta	depinzând	de	zona	de	provenienţă	de	pe	
corpul	animalului	-	spate,	abdomen	etc.),	ceea	ce	poate	
pricinui	ondulaţii	şi	deformări	definitive,	irecuperabile.	
Pe	de	altă	parte,	pe	suprafaţa	pielii	dezintegrate,	cea	mai	
mică	cantitate	de	apă	poate	provoca	gelatinizarea	aces-
teia.	Datorită	acestor	factori,	trebuie	să	se	aibă	în	vedere	
temperatura	laboratorului	şi	condiţiile	şi	durata	uscării.53 
Curăţirea	 apoasă	 este	 riscantă	 şi	 în	 cazul	 suprafeţelor	
erodate	 de	 aciditate	 sau	 de	 oxizi	 metalici	 (coroziunea	
cernelurilor),	fiindcă	absorbţia	de	apă	a	acestor	suprafeţe	
este	diferită	de	cea	a	pielii	sănătoase.	Fiindcă	materialele	
de	vopsit	şi	de	scris	se	pot	dizolva	în	soluţiile	folosite,	
înainte	de	 tratament	 trebuie	 făcute	 teste	de	 solubilitate	
pentru	fiecare	caz.

Soluţiile	apoase	sau	solvenţii	organici	 (emulsii	orga-
nice,	 sau	 silicon)	 nu	 sunt	 recomandate	 pentru	 curăţirea	
pergamentului	 şi	 a	 pielii	 netăbăcite;	 eventual	 ele	 se	 pot	
folosi	în	cazul	pergamentelor	utilizate	pentru	legătură,	dar	
folosirea	lor	trebuie	să	fie	bine	chibzuită.	Nu	se	pot	folosi	
emulsiile	preparate	dinainte,	fără	a	li	se	cunoaşte	compo-
nenţa	 chimică	 ci	 doar	 după	 examinarea	 componenţei	 şi	
testarea	lor	pe	o	suprafaţă	de	lucru.54

	Cel	mai	frecvent	se	foloseşte	alcoolul	etilic	sau	pro-
pilic,	 respectiv	 soluţia	 apoasă	 60–70%	 al	 acestuia,	 prin	
tamponare,	care	elimină	impurităţile	polare.	Folosirea	al-
coolului	 propilic	 este	mai	 avantajos,	 datorită	 evaporării	
mai	lente,	nu	usucă	atât	de	mult	pergamentul.

Murdăria	grasă	se	poate	dizolva	cu	spuma	substanţelor	
neionice,	sau	cu	spuma	unor	săpunuri	speciale, dar urme-
le	acestora	trebuie	şterse	de	pe	suprafaţă	cu	alcool.	Acest	
tratament	se	poate	aplica	doar	în	cazul	pergamentului	ne-
şlefuit	şi	al	pielii,	fiindcă	de	pe	suprafaţa	pergamentului	
şlefuit	nu	se	pot	înlătura	urmele	de	săpun.

	Aceste	substanţe,	cum	este	aşa-numita	fiere	de	bou,55 
sunt	folosite	des	pe	copertele	de	cărţi	şi	se	pot	obţine	re-
zultate	vizibile.	Şi	în	aceste	cazuri	trebuie	să	avem	grijă	să	
nu	curăţăm	obiectul	în	mod	excesiv	(foto	3).

	Nu	se	pot	folosi	înălbitori	pe	pergament,	fiindcă	aceş-
tia	nu	pot	fi	eliminați	de	pe	suport,	astfel	deteriorând	şi	
mai	mult	materialul,	prin	oxidare.	În	cadrul	programului	
amintit	s-a	experimentat	pe	porţiuni	mici	folosinţa	înălbi-
torilor,	dar	de	fiecare	dată	s-a	observat	degradarea	perga-
mentului,	rigidizarea	şi	fragilizarea	acestuia.56

53 Vezi	în	acest	volum	Beöthyné	Kozocsa	et	al	2013.
54 Mai	demult	s-a	folosit	pentru	curăţirea	pergamentelor	emulsie	cu	sili-

con,	produs	de	Institutul	de	Cercetare	a	Pielii	şi	Încălţămintei,	care	s-a	
dovedit	a	fi	foarte	bazică.	

55 Aşa	numita	soluţie	de	fiere	de	bou	este	compusă	din	sare,	apă,	pigmenţi,	
colesterină,	acizi	graşi,	acizi	de	fiere,	oxizi	anorganici,	sulfaţi,	mucină,	
lecitină,	 glicogeni	 ,	 porfirine,	 carbamidă	 (uree).	 Http.//www.neogen.
com/Acumedia/pdf/ProdInfo/7216_PI.pdf

56 Beöthyné	Kozocsa	1992.	p.	35.	

Înlăturarea intervenţiilor anterioare  
şi a adezivilor învechiţi

	Deseori	se	întâmplă	să	ajungă	în	laborator	obiecte	resta-
urate	 anterior.	 În	 aceste	 cazuri,	 din	 tratament	 face	parte	
şi	 îndepărtarea	 intervenţiilor	 neadecvate,	 inestetice	 şi	 a	
adezivilor	deterioraţi,	care	îngreunează	conservarea.	Con-
form	eticii	restaurării,	trebuie	să	chibzuim	asupra	necesi-
tăţii	acestui	lucru,	cântărind	valoarea	istorică	sau	informa-
tivă	a	intervenţiei	aplicate.

Intervenţiile	anterioare	au	fost	făcute	în	general	cu	per-
gament	sau	hârtie.	Adezivul	acestora	putea	fi	clei,	gelatină,	
amidon,	 sau	 adezivi	 sintetici	 (acetat	 de	 polivinil,	 PVAc).	
O	metodă	bună	este	folosirea	pastei	de	metilceluloză,	care	
are	destulă	umiditate	pentru	a	înmuia	adezivii	pe	bază	de	
colagen,	direct	pe	marginea	intervenţiei,	pentru	ca	aceasta	
să	poată	fi	îndepărtată	mecanic.	O	metodă	mai	blândă	este	
tratarea	cu	vapori	de	 apă	a	materialului,	 cu	ajutorul	unei	
membrane	permeabile.	În	ambele	cazuri	trebuie	luat	în	cal-
cul	faptul	că	umezirea	este	 locală,	ceea	ce	poate	provoca	
tensiuni	între	părţile	umede	şi	cele	uscate	ale	materialului.	

Dezlipirea	adezivilor	PVAc	se	poate	face	cu	alcool	eti-
lic	sau	acetonă,	pe	cale	mecanică,	dar	procesul	este	mai	
lent	şi	necesită	o	umidificare	mai	accentuată	a	pielii.	

Într-o	 perioadă,	 documentele	 din	 pergament	 au	 fost	
întărite	pe	verso	cu	sită	subţire	din	mătase	sau	sintetică,	
prin	lipire	la	marginile	documentului	cu	PVAc.	Înlătura-
rea	acestuia	se	face	după	metoda	explicată	mai	sus.57

În	cazul	pergamentului	 slăbit,	atacat	de	mucegai	sau	
de	 coroziunea	 cernelii,	 riscul	 de	 degradare	 severă	 fiind	
mare,	 trebuie	 să	 ne	 gândim	 bine	 dacă	 aplicăm	 sau	 nu	
această	metodă,	dacă	 îndepărtăm	sau	nu	corecţia	anteri-
oară	(foto	4).

În	 anii	 1960–70	 a	 fost	 des	 folosită	 o	 hârtie	 specială	
numită	hârtie	de	condensator,	pentru	intervențiile	asupra	
pergamentului	scris	sau	hârtiei.	Această	hârtie	foarte	sub-
ţire	cu	fibre	fin	măcinate,	s-a	îngălbenit	în	cursul	timpului,	
a	devenit	acidă	şi	trebuie	îndepărtată	de	pe	suprafaţă.	Mo-
dul	de	înmuiere	a	adezivului	depinde	de	natura	acestuia.

Fiind	un	material	scump,	dar	rezistent	în	timp,	foile	de	
pergament	deja	scrise	s-au	refolosit	pentru	legătura	cărţi-
lor.	Aceste	fragmente	de	documente	scrise	sunt	adevărate	
izvoare	istorice	de	nepreţuit	pentru	muzeologi	şi	 istorici	
şi	 deseori	 este	 cerută	 desfacerea	 acestora	 din	 legăturile	
cărţilor	(foto	5–6).

Însă	 totdeauna	 trebuie	bine	gândită	 separarea	 lor,	fi-
indcă	 dezintegrăm	 obiectul,	 documentarea	 ştiinţifică	 în	
aceste	cazuri	fiind	obligatorie.	Desfacerea	şi	desprinderea	
fragmentelor	din	legături	se	face	în	felul	mai	sus	amintit,	
dar	apoi	ele	trebuie	întărite,	potrivite,	lipite	între	ele.

Neutralizarea, stabilizarea chimică

În	 materialul	 colagenului,	 datorită	 anumitor	 influenţe	
externe,	poate	 să	apară	alterarea	oxidativă	 sau	hidrolize	

57 Beöthyné	Kozocsa	1995.
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	acide.	În	cazul	acestor	obiecte	degradate	se	pune	proble-
ma	stabilizării	chimice,	adică	oprirea	alterării	acide	sau	de	
a	 oxidării,	 încetinirea	 acestor	 procese	 prin	 neutralizarea	
materiei	nocive,	prin	dizolvarea	sau	prin	blocarea	ei.

Experienţele	arată	că	stabilizarea	materialelor	este	mai	
mult	cu	risc	decât	este	benefică	și	acest	procedeu	astăzi	
nu	mai	 este	 indicat.	 Pentru	 că	 această	 degradare	 ridică	
probleme	serioase	în	cazul	obiectelor	din	hârtie,	s-a	cer-
cetat	 în	 prealabil	 stabilizarea	 oxidării	 cernelurilor.	 Din	
aceste	motive	 trebuie	urmărite	evoluţiile	experimentelor	
în	această	privinţă,	pentru	preluarea	eventualelor	rezulta-
te,	dar	trebuie	să	ţinem	cont	neapărat	de	comportamentul	
colagenului	şi	de	caracteristicile	sale.	De	acest	domeniu	
se	leagă	şi	„developarea”	scrisului	cu	cerneală	fero-galică	
estompată,	care	este	menționată	în	descrierile	din	sec.	al	
19-lea58	şi	s-a	folosit	şi	în	cursul	secolului	al	20-lea.	În	ca-
drul	acestor	tratări	s-au	folosit	înmuierea	în	apă	a	obiectu-
lui	şi	tratamentele	cu	acizi,	care	degradează	pergamentul,	
de	aceea	această	metodă	nu	este	indicată.

	Scrisul	şters,	decolorat,	datorită	componenţei	metalice	
a	cernelii	fero-galice,	se	poate	vedea	bine	prin	iluminare	
cu	raze	UV	şi	scrisul	astfel	„developat”	se	poate	fotogra-
fia	pentru	citire	(foto	8–9).	Această	metodă	este	mult	mai	
agreabilă	din	punctul	de	vedere	al	integrităţii	obiectului.

Înmuierea cu substanţe lichide

Cea	mai	veche	metodă	a	fost	pulverizarea	sau	umezirea	
pergamentului	cu	clei	 lichid,	cu	materiale	uleioase,	gra-
se,	ceroase	(lanolină,	ulei	de	caşalot,	ceară	de	albine,	găl-
benuş	de	ou).	Dezavantajele	acestora	pot	fi	solidificarea	
fibrelor,	modificarea	 suprafeţei,	 alterarea	 culorii	 şi	 a	 to-
nului.	Pe	deasupra,	aplicarea	unor	materiale	grase	îngre-
unează	lipirea,	iar	acizii	graşi	rezultând	din	dezintegrarea	
trigliceridelor	sunt	factori	nocivi	asupra	pielii.	Astăzi	nu	
se	mai	folosesc	astfel	de	metode.

În	 anii	 1980,	 specialiştii	 au	 experimentat	 impregna-
rea pergamentelor rigidizate cu polietilenglicol (PEG) 
cu	varianta	 cu	greutate	moleculară	mai	mică	 (PEG	400	
şi	600).	Aceasta	este	o	 substanţă	organică	higroscopică,	
macromoleculară,	ce	este	solubilă	în	apă	şi	alţi	solvenţi,	
(acetonă,	alcool,	benzol,	glicerină,	carbohidrază).	Pielea	
se	 înmoaie	 în	urma	umidificării,	 absorbţia	apei	fiind	 fa-
vorizată;	dezavantajul	este	că	în	mediu	uscat,	arid,	umidi-
tatea	din	pergament	este	extrasă.	Este	riscant	şi	faptul	că	
ulterior	este	greu	de	extras	din	material	şi	aceasta	numai	
după	înmuiere	îndelungată,	deci	această	metodă	nu	cores-
punde	nici	eticii	restaurării.

Umidificarea	 şi	 înmuierea	 pergamentului	 rigidizat,	
contractat,	deshidratat	din	cauza	temperaturii,	este	o	sar-
cină	destul	de	grea.	În	acest	scop,	s-a	experimentat	în	anii	
6059	impregnarea	pielii	cu	soluţie	de	carbamidă	(uree),	di-
zolvată	în	alcool	etilic	5–10%,	prin	imersare	timp	de	20	

58 Descrierea	lui	Moigno	din	Bulletin	de	la	Société	Chimique	de	Paris	din	
1864.

59 Iniţial	metoda	a	fost	dezvoltată	de	un	restaurator	rus,	Belaya,	1969.

de	minute;	uneori,	 dizolvarea	 s-a	 făcut	 şi	 cu	puţină	 apă	
distilată.	 Pergamentul	 era	 uscat	 între	 hârtii	 de	 sugative,	
apoi	peliculizat	cu	emulsie	de	ceară	de	balenă	(sperman-
ţet)	distilată	în	benzol	1–2%.	Efectul	de	înmuiere	al	carba-
midei	(ureei)	se	datorează	faptului	că	aceasta	este	capabi-
lă	să	desfacă	legăturile	de	clorură	de	sodiu	din	pergament	
şi	să	se	lege	cu	hidrogenul	de	colagen.	De	aceea	se	spune	
despre	ea	că	are	efect	de	tăbăcire.	Pentru	că	este	capabil	
să	schimbă	formula	chimică	a	materialului,	nu este indi-
cată	pentru	înmuierea	materialelor,	dar	pentru	despărţirea	
colilor	de	pergament	lipite	şi	coagulate,	nici	astăzi	nu	se	
cunoaşte	o	metodă	mai	bună. 

În	cazul	pergamentelor	tratate	cu	carbamidă	sau	ceară	
de	balenă	s-a	observat	după	câteva	decenii,	că	pergamen-
tul	a	devenit	transparent	sau	închis	la	culoare.	Efectul	pe	
termen	lung	este	influenţat	de	concentraţia	suspensiei	de	
ceară	de	balenă.	Dacă	concentraţia	suspensiei	cu	benzol	
nu	este	mai	mare	decât	1–1,5%,	nu	se	observă	schimbări.	
Un	bun	exemplu	este	restaurarea	codexului	Dozmati	din	
programul	Corvina,	 ale	 cărui	 pagini,	 după	 înmuiere,	 au	
fost	peliculizate	cu	o	suspensie	de	1%	spermanţet	și	care	
nici	după	40	de	ani	nu	sunt	transparente	sau	mai	închise	
la	culoare.60

Pentru	umidificarea	rapidă	a	pergamentului	sau	a	pielii	
netăbăcite,	a	fost	folosită	soluţia	de	alcool	etilic	cu	apă	dis-
tilată	60–70%,	aplicată	prin	tamponare	sau	prin	pulverizare	
pe	material,	împreună	cu	curăţirea	cu	solvenţi	lichizi	(vezi	
dezavantajele	metodei	în	capitolul	curăţirii	apoase).

Pentru	obiectele	compozite,	 înainte	de	 tratament	 tre-
buie	controlată	reacţia	la	suspensia	de	curăţire	a	celorlalte	
materiale	(lemn,	textil,	metal).

Structura pergamentului depinde foarte mult de con-
diţiile	uscării,	de	aceea	este	riscantă	umidificarea	cu	apă	
în	 cursul	 restaurării.	 Pentru	 că	 întinderea	 originală	 este	
aproape	 imposibil	 de	 refăcut,	 fiecare	 uscare	 modifică	
structura	fibrelor,	sau	coagularea	lor.	

Înmuiere prin tratment cu vapori

După	cunoştinţele	noastre	de	azi,	înmuierea	cea	mai	mo-
derată	a	pergamentului	se	face	de	obicei	prin	vaporizare,	
însă	 între	metodele şi	 ustensilele	 folosite	 sunt	 diferenţe	
mari,	care	determină.	Cunoscând	starea	obiectului	de	artă,	
putem	alege	dintre	posibilităţile	date,	cele	mai	eficiente	şi	
mai	sigure	metode.	Aşa	cum	am	mai	amintit,	umiditatea	
pergamentului	 şi	 a	 pielii	 netăbăcite	 degradate,	 îmbătrâ-
nite,	 este	mai	 scăzută,	 astfel	 scăzând	 şi	 nivelul	 reţinerii	
şi	 preluării	 ei.	Astfel,	materialul	devine	mai	 rezistent	 la	
umidificare,	uscarea	lui	este	mai	rapidă,	fiindcă	emite	apa	
mai	 rapid,	decât	 în	 starea	 lui	 iniţială.61 Acest comporta-
ment	modificat	trebuie	să	luăm	în	considerare	atunci	când	
planificăm	tratarea	pergamentului.	

60 Beöthyné	Kozocsa	1976.	Menţionăm	că	ceara	de	balenă	astăzi	nu	se	
mai	 comercializează,	 iar	 folosirea	 benzolului	 nu	 este	 indicată,	 fiind	
foarte	nociv.

61 Haines	1999,	Beöthyné	Kozocsa	2013.
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În	 cazul	 pergamentului	 grav	 degradat,	 dezintegrat,	
trebuie	bine	cântărit	dacă	se	aplică	sau	nu	tratamentul	cu	
vapori,	pentru	că	în	cursul	procesului	chimic	de	preluare	
a	apei,	valorile	temperaturii	de	contracţie	pot	scădea	sub	
nivelul	iniţial,	şi	colagenul	se	poate	gelatiniza.	

	Tratamentul	nu	se	recomandă	nici	în	cazuri	de	acidita-
te	sau	coroziune	a	cernelii,	deoarece	poate	activa	migrarea	
acizilor,	şi	poate	deteriora	porţiunile	încă	neatinse.

Tratamentul cu vapori se poate realiza prin utilizarea 
a	diferite	metode	şi	ustensile.	

Aparatul	 de	 producere	 a	 vaporilor	 cu	 ultrasunete.	
Cu	ajutorul	ultrasunetelor	de	înaltă	frecvenţă,	se	pot	pro-
duce	vapori	de	apă	foarte	fini,	în	aerul	mediului	ambiant.	
Fiindcă	nu	se	formează	vapori	de	apă	de	mărime	molecu-
lară,	picăturile	de	apă	nu	pătrund	în	adâncul	pielii.	Acesta	
are	efect	în	primul	rând	doar	în	straturile	de	suprafaţă	ale	
pielii,	cauzând	tensiuni	între	diferitele	straturi.	În	general	
aceste	aparate	sunt	folosite	în	corturi	făcute	din	materiale	
sintetice,	 folie.	 Folosirea	 unui	mic	 ventilator	 ridică	 efi-
cienţa	 tratamentului.	Avantajul	metodei	este	că	se	poate	
măsura	nivelul	umidităţii	relative.	Dezavantajul	este	că	nu	
se	poate	regla	nivelul	exact	al	umidităţii	şi	fiindcă	aparatul	
nu	fierbe	apa,	bacteriile	se	pot	înmulţi	în	el	dacă	apa	este	
ţinută	mult	timp	(foto	10).

Folosirea	 membranelor	 semipermeabile	 (GoreTex,	
Sympatex)	

Acestea sunt formate din mai multe straturi de mem-
brane	sintetice,	ale	căror	pori	 sunt	de	mărime	mai	mică	
decât	 picătura	de	 apă.	De	 aceea,	 apa	nu	poate	pătrunde	
prin	membrană,	doar	în	forma	de	molecule	separate,	fiind	
capabilă	să	pătrundă	în	partea	amorfă	a	pielii,	astfel	mă-
rindu-se posibilitatea umezirii uniforme	(foto	11).

În	timpul	tratamentului	cu	vapori,	aşezăm	membrana	
direct	pe	material	şi	o	acoperim	cu	sugativă	umezită	şi	cu	
folie	de	polietilenă	ca	să	diminuăm	evaporarea.	Avantajul	
acestora	este	că	se	poate	folosi	pe	toată	suprafaţa,	sau	lo-
calizat,	în	caz	de	necesitate	(obiecte	din	materiale	compu-
se)	şi	nu	trebuie	expus	tot	obiectul	la	o	vaporizare	extinsă.	
În	cazul	cutiilor	cu	corp	de	lemn	poate	fi	o	problemă	dacă	
lemnul	nu	poate	fi	izolat	şi	se	umflă	în	timpul	vaporizării.	
Folosirea	membranelor	are	dezavantajul	că	 sub	 folie	nu	
se	poate	controla	umiditatea.	Este	un	factor	de	risc	faptul	
că	din	cauza	spaţiului	mic,	se	măresc	cantitativ	molecu-
lele	de	apă	şi	umiditatea	relativă	ajunge	la	100%,	preci-
pitându-se	 sub	 formă	 de	 lichid.	 Pentru	 aceasta,	 trebuie	
controlată	mai	 frecvent	starea	obiectului.	Menţionăm	că	
umidificarea	materialelor	foarte	sensibile	la	apă	se	poate	
face	şi	cu	suspensie	cu	conţinut	micşorat	de	apă	(etanol	
60%)	prin	membrană,	dar	atunci	trebuie	controlată	stabili-
tatea	coloranţilor.	Ştampilele	sunt	sensibile	la	umidificare,	
dar	datorită	mărimii	lor	mici,	pot	fi	acoperite	cu	folie	de	
polietilenă.

Coala	nu	se	înmoaie	pe	această	mică	porţiune,	dar	se	
poate	netezi.

Izolarea	în	folie	de	poliester	este	necesară	şi	în	cazul	
ştampilelor	suspendate	din	metal	sau	ceară	şi	a	şnururilor	
acestora,	mai	ales	dacă	sunt	colorate.	Se	evită	astfel	des-

prinderea	pigmenţilor,	colorarea	pergamentului,	coroziu-
nea	metalelor.

	 În	 cazul	 hidratării	 obiectelor	 vopsite,	 colorate	 şi	 cu	
înscrisuri,	datorită	UR	ridicate,	lianţii	pigmenţilor	se	pot	
înmuia,	pot	slăbi	şi	vopseaua	se	poate	lipi	de	materialele	
ajutătoare.	Acest	lucru	trebuie	anticipat,	verificat	înaintea	
procedurii.

În cazul umidificării	 la	 distanţă,	 se	 aplică	 pe	 obiect	
mai	multe	straturi	de	sugativă	umezită,	apoi	se	acoperă	cu	
o	folie	polietilenă	pentru	a	se	micşora	evaporarea.	În	ca-
zul	ideal	când	apa	nu	se	strecoară	dintr-un	strat	în	altul,	
apa	este	prezentă	doar	sub	formă	de	vapori	(deci	sub	for-
mă	moleculară).	Avantajele	şi	dezavantajele	se	aseamănă	
cu	cele	din	cazul	utilizării	membranelor	semipermeabile,	
dacă	materialul	nu	intră	în	contact	cu	apa	lichidă.	Menţi-
onăm	că	umiditatea	relativă	a	aerului	se	poate	mări	şi	prin	
aşezarea	unor	tăvi	pline	cu	apă	rece	în	camera	de	vapori-
zare,	sau	cu	sugative	umede.

În cazul suspensiilor	 saturate	cu	săruri	 în	 spaţiu	 în-
chis,	 se	 formează	un	echilibru	al	UR,	care	 se	datorează	
faptului	că	procesul	de	emisie	de	vapori	de	apă	a	suspen-
siei	şi	preluarea	acestuia	de	aer,	este	în	echilibru.	Valorile	
UR	în	cazul	anumitor	săruri	sunt	diferite,	însă	aceste	va-
lori	se	modifică	doar	în	mică	măsură	la	schimbările	tem-
peraturii.	(Tabel	2).62

Tabel 2:	UR	aerului	de	deasupra	diferitelor	suspensii	
saturate	de	sare	din	spaţiile	închise	

Sare
T °C 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

MgCl2 33,6 33,5 33,3 33,1 32,8

K2CO3 43,1 43,1 43,1 43,2 43,2

NaBr 63,5 62,2 60,7 59,1 57,6

NaCl 75,7 75,7 75,6 75,7 75,3

KCl 87,7 86,8 85,9 85,1 84,3

Mulţumită	 acestor	 valori,	 în	 camerele	 de	 evaporare	
cu	 suspensii	 sărate,	 avem	 posibilitatea	 să	 reglăm	 con-
stant	o	umiditatea	relativă	(UR)	de	50–60%	şi	să	înmuiem	
materialele	în	condiţii	sigure	pe	o	durată	de	luni	întregi.	
	Camera	de	evaporare	poate	fi	formată	dintr-un	cort	de	fo-
lie,	 cu	 suspensia	 saturată	 de	 sare	 pusă	 în	 tăvi.	Obiectul	
care	trebuie	umezit	se	aşează	deasupra	acestei	suspensii,	
pe	gratii	acoperite	cu	materiale	ajutătoare.	Pentru	că	sarea	
poate	să	se	condenseze	pe	pereţii	vaselor,	este	important	
ca	aceasta	să	nu	intre	în	contact	cu	obiectul.63

Avantajul	metodei	este	reglarea	UR,	fără	să	ne	facem	
griji	 pentru	 răcirea	 spaţiului	 în	 timpul	 nopţii	 şi	 pentru	
condensarea	 apei	 din	 această	 cauză.	Acelaşi	 efect	 îl	 are	
şi	reglarea	UR	într-un	spaţiu	închis,	cu	silicagel		dinainte	

62 Járó	1991.	pp.	54–55.
63 Acest	lucru	se	poate	evita	dacă	acoperim	vasele	cu	membrane	semiper-

meabile.
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condiţionat.	 Există	 şi	 camere	 de	 vaporizare	 care	 sunt	
climatizate	 şi	 astfel	 se	 poate	 regla	 UR	 şi	 temperatura.	
În	acestea,	apa	ajunge	doar	sub	formă	de	vapori,	deci	sub	
formă	moleculară.

În	 general,	 sunt	 recomandate	 tratamente	 mai	 lente,	
mai	blânde,	ca	de	ex.	umidificarea	cu	suspensie	saturată	
de	sare	plasată	într-un	spaţiu	cu	UR	60–65%.	După	expe-
rienţa	autorilor,	materialele	foarte	sensibile	se	pot	înmu-
ia	 eficient	 şi	 în	 spaţii	 cu	UR	50–55%.	Bineînţeles,	 este	
un	procedeu	mai	lent,	dar	efectul	este	mai	uniform,	mai	
blând,	controlabil	şi	nu	există	riscul	de	mucegăire.	Putem	
regla	o	UR	de	50%	şi	deasupra	unei	suspensii	saturate	de	
sare,64	sau	cu	silicagel	condiţionat	dinainte,	într-o	cameră	
închisă	perfect.65 

În	cazul	când	folosim	un	aparat	cu	ultrasunete	pentru	
vaporizare,	 clima	 trebuie	 controlată	 instantaneu,	 fără	 să	
lăsăm	ca	UR	să	se	ridice	peste	80%.	Dacă	pergamentul	nu	
se	înmoaie	timp	de	câteva	ore,	atunci	nu	trebuie	să	îl	lă-
săm	peste	noapte	în	condiţii	ridicate	de	UR	(80%)	,	fazele	
repetate	de	uscare	/	umidificare	trebuind	evitate.66

Trebuie	 să	menţionăm	problemele	 ridicate	 de	 cură-
ţirea	 şi	 hidratarea	 textilelor	 decorate	 cu	 fire	 de	 pieliţă	
sau	cu	paiete	din	gelatină.	Firele	din	pieliţe	sunt	foarte	
subţiri	şi	nu	sunt	tăbăcite,	astfel	sunt	foarte	sensibile	la	
umezeală	chiar	şi	la	hidratarea	prin	vaporizare.	Paietele	
din	 gelatină	 de	 asemenea	 sunt	 sensibile,	mai	 ales	 cele	
netratate	pe	 suprafaţă	 .	Acestea	 se	pot	umfla	 în	 timpul	
vaporizării,	 folia	metalică	aplicată	 la	 suprafaţă	 se	poa-
te	crăpa	sau	se	dislocă,	iar	în	timpul	uscării,	paietele	se	
micşoresc,	se	deformează.

 Netezirea, presarea, uscarea

Hidratarea,	înmuierea	pergamentelor	sau	a	pielii	netăbă-
cite	este	urmată	obligatoriu	de	netezirea,	redarea	formei	
originale,	apoi	uscarea	lor.	În	cursul	acestui	procedeu	tre-
buie	lăsat	mult	timp	pentru	refacerea	umidităţii,	ca	să	mi-
nimalizăm	tensiunea	din	structura	fibrelor.

Scopul	acestui	procedeu	este	redarea	cât	de	mult	posi-
bil	a	formei,	mărimii,	integrităţii	fizice	şi	estetice	a	obiec-
tului.	 Bineînţeles	 că	 unele	 deformări,	 ca	 cele	 datorate	
uzului	(întinderea	materialului	în	urma	plierii)	nu	se	pot	
remedia,	iar	astăzi	acest	lucru	nu	reprezintă	o	cerinţă	nici	
din	partea	cercetătorilor.	În	cazul	suprafeţelor	scrise	(do-
cumente,	manuscrise,	cărţi),	este	mai	preferabil	ca	acestea	
să	fie	lizibile,	să	fie	posibil	ca	imaginile,	iniţialele,	mini-
aturile	să	fie	studiate,	iar	cărţile	să	poată	fi	răsfoite.	În	ca-
zul	obiectelor	plate	vorbim	despre	netezire,	 iar	 în	 cazul	
obiectelor tridimensionale vorbim despre procesul de co-
rectare,	modelare	şi	ajustare	la	forma	iniţială.	Acesta	din	
urmă	cuprinde	şi	lipirea,	întărirea,	completarea	obiectului	
despre	care	vom	vorbi	în	capitolul	următor.

64 Amestecul	de	NaCl	şi	MgCl2.	
65 Dacă	folosim	un	cort	din	folie,	care	nu	se	închide	perfect,	obţinem	va-

lori	relativ	mai	mici	cu	câteva	procente.
66 Vezi	Beöthyné	Kozocsa	et	al.

Netezirea pergamentului umed se face prin presare sau 
întindere	pe	ramă.	 În	urma	hidratării,	fibrele	de	colagen	
se	 dilată,	 materialul	 devenind	 maleabil	 şi	 astfel	 putem	
încerca	netezirea	pliurilor,	a	deformărilor.	Trebuie	să	fim	
precauţi	în	cazul	suprafeţelor	scrise,	pictate,	ornamentate	
cu	folie	metalică,	pentru	că	aceste	materiale	se	pot	crăpa	
din	cauza	măririi	suportului.

Presarea	se	face	întotdeauna	între	materiale	ajutătoare	
netede	(Bondina,	Hollytex,	folie	neţesută	de	poliester)	şi	
foi	de	sugativă,	precum	şi	între	scânduri	de	presă.	Avem	
nevoie	de	aceste	materiale	pentru	protejarea	suprafeţei,	ca	
cerneala	să	nu	se	lipească	de	material.

Din	cauza	umidităţii,	materialul	vopselelor	se	înmoaie	
şi	se	poate	lipi	de	suprafaţa	materialului	ajutător.	

Presarea	 trebuie	să	fie	de	 intensitate	normală,	echili-
brată,	pentru	că	presarea	puternică	poate	închega	fibrele	
pergamentului,	acesta	devenind	astfel	transparent.	Cu	cât	
este	mai	umed	materialul	şi	cu	cât	mai	mare	este	presa-
rea,	cu	atât	mai	mare	este	riscul	de	a	deveni	transparent.	
Dezavantajul	presării	este	şi	faptul	că	în	cazul	codicelor	
iluminate,	materialele	de	suport	de	sub	foliile	metalice	pot	
să	crape,	să	se	deterioreze	din	cauza	presiunii	mari.

În	 cazul	 ştampilelor	 atârnate,	 şnurul	 acestora	 trebu-
ie	ferit	de	presare,	prin	tăierea	materialului	de	protecţie,	
deschizând	nişte	orificii	pentru	ele.	Pentru	că	ştampilele	
reprezintă	 autenticitatea	 documentului,	 acestea	 sunt	 im-
portante	 şi	 trebuie	 tratate	 în	 timpul	 restaurării	 împreună	
cu	documentul.67	În	aceste	cazuri,	întinderea	este	o	meto-
dă	mai	blândă	decât	presarea.	În	cazul	figurinelor	de	tea-
tru de	umbră	se	procedează	la	o	netezire	uşoară,	cu	con-
tragreutăţi,	fiindcă	grosimea	obiectelor	nu	este	uniformă,	
iar	mai	ales	 la	 îmbinarea	părţilor	componente,	 straturile	
sunt	mai	groase.	Acestea	se	pot	nivela,	contracara	cu	ma-
teriale	 ajutătoare	 (filţ,	 sugativă),	netezite	 şi	uşor	presate	
între	scânduri,	cu	contragreutăţi.	

Materialul	evantaielor	constă	din	pergament	subţire	şi	
fin,	hidratarea	acestuia	fiind	făcută	uşor,	prin	vaporizarea	
care	este	necesară	pentru	consolidare.	Netezirea	 se	 face	
împreună	cu	consolidarea,	pe	un	suport	solid,	în	formă	de	
zigzag,	asemănătoare	cu	cea	a	evantaiului.68

Documentele,	 pergamentele	 din	 legăturile	 de	 cărţi,	
pieile	 de	 tobe	 şi	 sulurile	 de	 pergament	 foarte	 deteriora-
te	 se	 pot	 netezi	 cel	mai	 eficient	 şi	 blând	 prin	 întindere.	
În	procesul	de	 tăbăcire	a	pergamentului,	structura	finală	
acestuia	se	formează	în	urma	întinderii,	fibrele	de	colagen	
întinse	se	aşează	paralel	cu	suprafaţa,	iar	varul	dintre	ele	
asigură	ceva	spaţiu	între	fibre,	astfel	materialul	finit	devi-
ne	opac,	alburiu.

În	cursul	folosinţei	şi	al	procesului	de	îmbătrânire,	din	
pricina	repetării	ciclurilor	de	umiditate	–	uscare,	se	modi-
fică	structura	colagenului,	pergamentul	se	deformează,	se	

67 Dislocarea	 ştampilei,	 îndepărtarea	 şnurului	 se	 poate	 face	 numai	 cu	
acordul	proprietarului	 /bibliotecarului	 /muzeologului,	şi	numai	 în	caz	
de	necesitate,	fiindcă	periclitează	integritatea	obiectului.	În	caz	de	des-
prindere,	după	tratare	trebuie	remontată	în	modul	iniţial,	fixată	şi	bine	
documentată	în	scris	şi	fotografic.	

68 Darabos	2007.
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erodează,	fapt	care	accentuează	şi	mai	mult	efectele	fizice	
și	caracteristicile	tehnice	de	preparare	şi	depozitare.

Avantajul	 procedeului	 de	 întindere	 după	 înmuiere,	
constă	în	redarea	structurii	iniţiale.	Întinderea	nu	poate	fi	
prea	puternică,	nu	poate	fi	atât	de	mare	precum	cea	de	la	
tăbăcire,	pentru	că	obiectul	se	poate	degrada	şi	mai	mult.

În	cazul	obiectelor	unidimensionale	întinderea	se	poa-
te	efectua	în	mod	diferit	,	dar	totdeauna	se	urmăreşte	for-
marea	unui	sistem	flexibil.	Marginile	pergamentului	sunt	
învelite	între	filţuri	și	cartoane	şi	aşa	sunt	prinse	în	cleme,	
întinse,	trase	uniform,	fixate	pe	chenar.

	Fixarea	clemelor	se	poate	face	cu	benzi	de	susţinere	
elastice,	adezive,	sau	din	scai	(foto	12–13).

Avantajul	acestei	metode	este	că	în	timpul	uscării	per-
gamentul	se	poate	„mişca”,	se	desprinde	din	cleme	dacă	
întinderea	este	prea	strânsă,	astfel	evităm	distorsiunea	şi	
degradarea	materialului.	Este	foarte	important	ca	întinde-
rea	 să	fie	echilibrată,	uniformă,	 iar	uscarea	 foarte	 lentă.	
Materialul	 întins	pe	cadru,	 trebuie	acoperit	 cu	Bondina,	
sugativă	sau	cu	filţ,	apoi	cu	o	folie	de	polietilenă.

Pergamentele	foarte	degradate,	cu	deficienţe	sau	arse,	
pot	 fi	 netezite	 local	 şi	 cu	 ajutorul	magneţilor.	 Întindem	
materialul	umezit	pe	o	tablă	inoxidabilă,69	învelită	în	ma-
teriale	 protectoare,	 apoi	 fixăm	marginile	 şi	 rupturile	 cu	
magneţi	mici,	 înveliţi	 în	 textile,	 (bumbac	sau	Bondina),	
acoperim	cu	sugativă	sau	Bondina	şi	cu	folie	de	polieti-
lenă	(foto	14).	Este	necesar	ca	puterea	magneţilor	să	fie	
corespunzătoare,	pentru	ca	să	permită	„mişcarea”	uşoară	
a	pergamentului.

Orice	procedeu	urmăm,	temperatura	camerei	de	resta-
urare	 trebuie	menţinută	 la	 un	nivel	 echilibrat,	 dacă	 este	
posibil	între	20–22oC	şi	la	50–55%	UR.	Ar	fi	optimă	men-
ţinerea	valorilor	la	acest	nivel	pe	tot	timpul	tratamentului.	
Astfel	putem	asigura	uscarea	lentă,	progresivă	şi	umidita-
tea	optimă,	ca	la	sfârşitul	procedeului	să	mai	rămână	atâta	
umiditate	în	pergament,	încât	să-i	asigure	flexibilitatea.

Consolidarea, completarea, redarea formei iniţiale 
a pergamentului

Scopul	acestui	procedeu	complex	este	stabilizarea	fizică	
a	materialului,	redarea	formei	prin	lipirea	părţilor	compo-
nente,	consolidarea	şi	completarea	lui.	

Consolidarea	realizată	în	trecut	(care	astăzi	nu	este	re-
comandată),	consta	 în	consolidarea	materialului	cu	ade-
zivi	lichizi	(clei	de	pergament,	gelatină,	suspensie	lichidă	
de	hidroxipropil	 -	 celuloză),	prin	pensulare	 sau	pulveri-
zare.	Însă,	din	cauza	umidităţii	ridicate	a	adezivului,	pro-
teinele	se	pot	gelatiniza	şi	 se	modifică	structura	fibrelor	
materialului,	precum	şi	culoarea	obiectului.70 

Consolidarea	pergamentului	şi	a	pielii	netăbăcite,	grav	
deteriorate	fizic	 şi	 slăbite	de	 factorii	degradanţi,	 se	 face	
prin	consolidarea,	întărirea	lor	cu	alte	materiale	pe	o	latură	

69 Pe	anumite	table	nu	se	lipesc	magneţii,	de	aceea	ele	trebuie	testate	îna-
intea	folosinţei.	Se	pot	folosi	table	zincate	sau	smălţuite.

70 Vezi	capitolul	înmuierii	pergamentului.

(aceasta	se	întâmplă	mai	des),	sau	pe	ambele	laturi.	Se	pot	
folosi	pieliţe71,	maţ	sintetic,	hârtie,	pergament	subţire,	sau	
pergament	turnat	din	pastă,	(vezi	mai	jos	descrierea).

Dacă	materialul	de	consolidare	 trebuie	 lipit	pe	o	 su-
prafaţă	 scrisă,	 este	 de	 preferat	 un	 adeziv	 şi	 un	material	
transparent,	care	este	pieliţa.	

Consolidarea	se	face	în	general	cu	adezivi	pe	bază	de	
colagen	(gelatină,	clei	de	peşte,	clei	de	pergament),	ami-
don	(amidon	de	grâu	sau	de	orez),	derivați	ai	celulozei,	
adezivi	sintetici	(acrilat,	acetat	de	polivinil).	 În	alegerea	
adezivului,	trebuie	luaţi	în	calcul	factorii	următori:	umidi-
tatea	adezivului,	reacţia	sa	chimică,	temperatura	folosită,	
închegarea	stratului	de	film,	puterea	de	lipire,	flexibilita-
tea,	şi	solubilitatea.72 

Avantajul	adezivilor	pe	bază	de	colagen	este	că	aceștia	
formează	pe	suprafaţă	un	strat	de	film	protector,	se	leagă	
bine	de	fibrele	pergamentului	şi	ale	pielii,	se	încheagă	re-
pede	şi	se	pot	desprinde.	Dezavantajul	lor	este	că	datorită	
umidităţii	 ridicate,73	 sunt	 uşor	 acizi	 şi	 se	 poate	 lucra	 cu	
ei	numai	încălziţi.	Cei	mai	flexibili	sunt	cleiul	de	perga-
ment	şi	clei de	peşte,	care	se	pot	aplica	la	o	temperatură	
mai	joasă.	Aceştia	se	pot	folosi	în	cazul	pieilor	de	tobă,	la	
pieile	netăbăcite,	însă	în	cazul	foilor	de	pergament	pentru	
scris	se	infiltrează	repede	şi	lasă	urme	dure	şi	pete	închise.	
În	cazul	consolidării	cu	pieliţă,	se	foloseşte	în	general	clei	
de	peşte	sau	de	pergament,	amestecat	cu	amidon	de	orez.

	Pentru	pergamente	sensibile	la	apă,	dintre	adezivii	pe	
bază	de	amidon,	cea	mai	bună	este	pasta	fiartă	a	amidonu-
lui	din	orez,	pentru	că	are	umiditate	scăzută	şi	se	lipeşte	
solid,	însă	se	usucă	foarte	lent,	este	uşor	rigidă	şi	este	greu	
de	dizolvat	de	pe	suprafaţă.	În	cazul	folosirii	acesteia,	din	
cauză	că	se	încheagă	foarte	lent,	trebuie	ca	suprafeţele	li-
pite	 să	fie	 ţinute	 strânse	mult	 timp,	ceea	ce	nu	 se	poate	
face	în	cazul	obiectelor	tridimensionale.

	Derivații	celulozei	de	obicei	nu	sunt	suficient	de	tari	
pentru	pergament	sau	piele,	însă	sunt	solubili	în	alcool	şi	
se	pot	folosi	în	cazul	materialelor	sensibile	la	umiditate.

Adezivii	sintetici	sunt	dispersii	apoase,	sunt	puternici	
şi	aderă	bine	la	material;	având	polimeri	mari,	ei	nu	sunt	
absorbiţi	de	fibrele	materialului	şi	fiind	solubili,	pot	fi	în-
depărtaţi	mecanic.74

Adezivii	pe	bază	de	acrilat	(Lascaux	496,	362	-	ames-
tecul	a	doi	adezivi	cu	nivel	diferit	de	polimerizare,	al	că-
ror	amestec	3:1	este	folosit),	se	încheagă	destul	de	repede,	
iar	combinaţi	cu	amidon	sunt	flexibili	şi	durabili.	

Acetatul de polivinil este de asemenea un amestec 
apos,	 având	 o	 aciditate	 uşoară,	 nu	 se	 absoarbe	 în	 piele	
şi	 formează	 un	 strat	 flexibil.	Dezlipirea	 lui	 se	 face	 prin	

71 Vezi	în	prezentul	volum	Beöthyné	Kozocsa	et	al.
72 Timpul	de	 închegare	al	adezivilor	 înseamnă	 timpul	 în	care	cele	două	

suprafeţe	se	 lipesc	 fără	a	fi	presate,	 fără	a	se	desprinde.	Aceasta	este	
important	în	cazul	obiectelor	tridimensionale	,	când	presarea	şi	fixarea	
nu	se	pot	realiza	altfel	şi	suprafeţele	nu	se	pot	 lipi	doar	ţinându-le	în	
mână	un	anumit	timp.	

73 În	general	se	folosesc	soluţiile	acestora	de	25–55%.	Nguyen.1995.
74 Înlăturarea	adezivului	depinde	de	starea	obiectului	şi	de	materialul	con-

solidant	sau	de	completare.	Beöthyné	Kozocsa	1995.
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	umflarea	lui	şi	mecanic.	Se	foloseşte	împreună	cu	amido-
nul	de	orez	pe	pergament.

În	cazul	obiectelor	tridimensionale	(tobe,	leagăne),	hi-
dratarea	şi	consolidarea	pergamentului	şi	a	pielii	erodate	
şi	distorsionate,	se	face	în	aceeaşi	fază.	Datorită	dimensi-
unilor,	fixarea	lipiturilor	este	mai	dificilă.	Pieile	de	tobă	se	
comportă	în	mod	diferit	datorită	metodelor	şi	locului	de	
preparare.	Deseori	 pieile	 tobelor	 sunt	 netăbăcite;	 ele	 au	
fost	uscate	şi	după	curăţire	şi	hidratare	au	fost	întinse	pe	
corpul	tobei.	Din	cauza	uzurii	s-au	contractat,	s-au	defor-
mat,	rupturile	s-au	desprins.	După	experienţele	noastre,	în	
urma	umidificării	prin	vaporizare	pielea	se	întinde,	margi-
nile	rupturilor	în	stadiu	umed	pot	fi	potrivite,	dar	în	timpul	
uscării	se	desprind	iar,	din	cauza	contractării	pielii.75 

În	aceste	cazuri,	o	posibilă	soluţie	ar	fi	folosirea	pie-
liţelor	şi	a	maţelor	sintetice	în	consolidarea	totală	a	pielii	
tobei,	sau	fixarea	porţiunii	rupte	pe	un	material	consoli-
dant.	În	cazul	consolidării	totale,	pieliţele	sintetice	ume-
zite	se	întind	pe	toată	suprafaţa,	sunt	lipite	sau	cusute	pe	
benzi	de	bumbac,	sau	cu	catgut	de	corpul	 tobei,	apoi	se	
usucă	 lent.	După	aceasta	se	 lipeşte	pielea	originală	uşor	
umezită	de	ea.	În	cazul	tobelor	cu	forme	alungite	,	con-
solidarea	necesită	multă	creativitate,	putem	folosi	diferite	
greutăţi	şi	magneţi	pentru	fixare	şi	netezire.

Uneori	trebuie	răsturnate,	întoarse	cu	susul	în	jos,	ca	
să	poate	fi	netezite	şi	consolidate	(foto	15–16). 

Discurile	rezonante	de	pe	suprafaţa	tobei	prezintă	alte	
probleme (foto	17).

Învelişul	 leagănelor	 este	 din	 piele	 netăbăcită,	 astfel	
că	de	multe	ori	 rupturile	 şi	 degradările	nu	 se	pot	 reme-
dia.	Însă	pentru	procesul	de	netezire	şi	consolidare	poate	
fi	 folosit	 un	 suport	 dur,	 solid	 (lemn	 sau	 carton),	 pentru	
bandajarea	 lor,	 iar	pentru	presare	 se	poate	 folosi	un	 sac	
cu	nisip.	Pentru	consolidarea	materialului	se	poate	folosi	
hârtie	japoneză	colorată,	fiindcă	rupturile	în	general	sunt	
de	 câţiva	 milimetri,	 iar	 introducerea	 unui	 material	 mai	
gros	ar	fi	inestetică	(foto	18).

Completarea	 pergamentului	 degradat	 şi	 erodat	 sau	
a	 pielii	 slăbite	 trebuie	 făcută	 cu	 pergament	 de	 aceeaşi	
grosime	şi	nuanţă,	prin	turnarea	de	pastă	de	fibră,	sau	cu	
ajutorul	foilor	de	pergament	turnate,	croite,	decupate.	Per-
gamentul	ales	pentru	completare	trebuie	să	aibă	grosime	
similară,	să	nu	fie	mai	solid	decât	originalul,	fiindcă	cre-
ează	tensiuni	şi	deformează	materialul.	Marginile	materi-
alului	de	completare	trebuie	să	fie	mai	mari	cu	câţiva	mm	
şi	 trebuie	subţiate.	Totdeauna	corectarea	se	 face	dinspre	
verso,	nu	pe	suprafaţa	scrisă.

Procesul	de	consolidare	şi	completare	poate	fi	pericli-
tat	de	ridicarea	bruscă	a	umidităţii	colagenului.	Alegerea	
adezivului	este	foarte	importantă.	Tensiunea	din	interiorul	
materialului	poate	fi	scăzută	prin	procesul	de	vaporizare	
totală	a	suprafeţei	pielii	şi	prin	lipirea	completărilor	într-
un	singur	pas.	În	cazul	obiectelor	compozite,	deseori	va-
porizarea	poate	fi	numai	locală	şi	în	aceste	cazuri	trebuie	
să	procedăm	cu	multă	prudenţă.

75 Érdi	2002.

Pentru	 întregirea	 pergamentelor	 foarte	 deteriorate	 se	
folosesc	adezivi	cu	umiditate	scăzută,	pentru	evitarea	de-
gradării	ulterioare.	

La	întregirea	și	întărirea	pieilor	slăbite,	cu	temperatură	
de	 contractare	 joasă,	 precum	şi	 a	 pergamentelor	 atacate	
de	coroziunea	cernelii,	trebuie	folosiţi	adezivi	cu	umidi-
tate	cât	mai	scăzută,	ca	să	evităm	degradarea	progresivă	
a	materialului.

Turnarea pastei din fibre de pergament

Completarea	colilor	de	pergament	atacate	de	insecte,	sub-
ţiate,	 slăbite	 de	mucegai	 sau	 arse	 şi	 întărirea,	 întregirea	
acestora	se	face	cel	mai	eficient	prin	turnarea	pastei	din	
fibre	de	pergament.

Metoda	ungurească	a	acestui	 tip	de	completare	a	 fost	
experimentată	în	cadrul	programului	„Corvina”,	în	labora-
toarele	de	restaurare	ale	Bibliotecii	Naţionale	„Széchenyi”,	
în	anii	1980.	Procedura	este	similară	cu	turnarea	manuală	
a	hârtiei	şi	putem	distinge	trei	tipuri	de	turnare:	turnarea	cu	
pastă	umedă,	turnarea	cu	pastă	semiuscată,	şi	turnarea	cu	
pastă	uscată.	Pentru	turnare,	se	amestecă	o	pastă	din	praf,	
fibre	de	pergament	şi	din	fibre	de	hârtie	măcinate	mediu,	
amestecată	cu	apă	şi	alcool	etilic,	dispersată	în	alcool	pro-
pilic	şi	adăugând	apoi	hidroxipropil-celuloză,76 aceasta din 
urmă	fiind	necesară	pentru	fixarea	fibrelor.	Prin	adăugarea	
unor	coloranţi,	pasta	poate	fi	colorată	în	tonuri	armonice,	
similare	cu	pergamentul	original.	Mai	demult,	pentru	co-
lorarea	pastei	 se	 folosea	 ceai	 sau	 cafea;	 astăzi	 se	 adaugă	
la	fibrele	de	pergament	coloranţi	compuşi,	complecşi,	 iar	
la	celuloză	coloranţi	direcţi,	folosindu-se	coloranţi	speciali.	
În	aceste	cazuri,	întâi	se	colorează	fibrele,	apoi	se	amestecă	
în	pastă	pentru	a	rezulta	nuanţa	potrivită.

Pentru	completare,	coala	originală	de	pergament	este	
umezită	cu	alcool	pulverizat	şi	se	pune	pe	o	sită	din	mătase	
artificială	pe	masa	de	restaurare	specială.	Pasta	este	introdu-
să	pe	porţiunea	deficientă	cu	lingura,	cu	pipeta,	cu	flacoane	
cu	cioc	sau	cu	o	pompă	şi	pe	lângă	aspirarea	continuă,	se	
lasă	pe	masă	până	când	umiditatea	scade	radical	și	abia	se	
mai	simte.	Atunci,	coala	întregită	este	pusă	între	materiale-
le	protectoare,	fixată,	şi	după	uscare	este	presată	(foto	19).77 
Procedeul	cu	pastă	semiuscată	din	fibre	de	pergament	im-
plică	să	se	toarne	pe	masa	specială	o	parte	din	pastă,	căreia	
îi	reducem	umiditatea	până	când	este	doar	uşor	umedă	şi	
atunci	 decupăm	mărimea	 şi	 forma	necesară	 şi	 o	 aşezăm	
pe	foaia	originală	de	pergament,	care	este	umezită	cu	sus-
pensie	de	alcool	 la	70%,	apoi	este	pusă	 între	sugative	şi	
presată.78 

În	cazul	turnării	pastei	uscate,	foaia	turnată	este	usca-
tă	în	întregime,	apoi	decupată	la	forma	dorită	şi	lipită	de	
coala	originală,	care	urmează	a	fi	întregită.

76 Pentru	 turnarea	pastei	de	fibre	nu	 sunt	de	ajuns	fibrele	 sau	praful	de	
pergament,	fiindcă	având	fibre	scurte,	pergamentul	devine	translucid	şi	
rigid.	Este	necesară	adăugarea	fibrelor	de	celuloză,	în	proporţie	de	1:1.	
Beöthyné	Kozocsa	1992.	pp.	44–46.

77 Vezi	Szlabey	1992.,	Beöthyné	Kozocsa	1994.
78 Vezi	Farkas	1992.



203

Prin	procedeul	turnării	pastei	umede,	pergamentul	este	
umezit	puternic	cu	suspensie	de	alcool	etilic	60–70%	sau	
cu	 alcool	 propilic.	 Înaintea	 procesului	 de	 turnare	 trebuie	
făcute	testele	de	solubilitate	a	cernelurilor	sau	a	vopselelor,	
evaluată	starea	pergamentului	şi	valorile	de	temperatură	de	
contractare	a	acestuia.	Numai	în	posesia	acestor	date	putem	
judeca	avantajele	intervenţiei	(integritate	fizică	şi	estetică,	
suprafaţă	uniformă,	completare	adecvată),	sau	dezavanta-
jele	(riscul	ca	pergamentul	să	devină	cleios	în	urma	umidi-
ficării).	Trebuie	menţionat	că	întregirile	cu	pastă	din	perga-
ment	turnată,	pot	fi	dizolvate	cu	suspensie	de	etanol	60%	şi	
pot	fi	îndepărtate,	deci	metoda	este	reversibilă.

Depozitarea obiectelor restaurate 

Depozitarea	 obiectelor	 din	 pergament	 şi	 piele	 netăbăcită	
restaurate,	determină	durata	de	viaţă	a	acestora.	Colagenul	
din	materiale	este	sensibil	la	modificările	valorilor	de	umi-
ditate	şi	de	aceea	trebuie	asigurate	condiţii	de	păstrare	con-
stante	şi	optime.	În	cazul	unui	pergament	nou	sau	al	unei	
piei	noi	neprelucrate,	umiditatea	optimă	a	materialului	este	
de	12–14%,	într-un	mediu	cu	umiditate	50–55%	UR,	deci	
această	climă	este	indicată	pentru	depozitare.	Însă	în	cazul	
pergamentului	 degradat	 care	 a	 pierdut	 din	 umezeală,	 s-a	
deshidratat,	iar	procesele	de	acidificare	şi	de	oxidare	pro-
gresează	 în	 condiţii	 de	umiditate	 ridicată,	 cercetătorii	 re-
comandă	un	mediu	mai	uscat	de	40–45%79 pentru evitarea 
degradării.	Temperatura	determină	reacţiile	oxidante	(dând	
energie	reacţiilor	chimice),	de	aceea	aceste	obiecte	trebuie	
păstrate	la	temperaturi	relativ	joase,	de	16-18oC.

	 Obiectele	 trebuie	 bine	 protejate	 de	 praf,	 acoperite	
sau	 ambalate	 în	materiale	 adecvate	 şi	 astfel	 depozitate.	
Obiectele	 tridimensionale	 trebuie	 puse	 în	 cutii	 speciale,	
bine	aşezate,	sau	sprijinite,	în	poziţie	de	repaus,	asigurân-
du-li-se	 integritatea	şi	fiind	protejate	de	degradări	fizice	
(foto	20).	

Concluzii

Relatarea,	expunerea	teoriilor	şi	experienţelor	practice	de	
restaurare	a	pergamentului	şi	pielii	netăbăcite,	acumulate	
în	decursul	de	30	de	ani,	a	fost	instructivă	pentru	noi	în	
multe	privinţe.	Am	observat	cu	satisfacţie	că	metodele	şi	
soluţiile	experimentate	din	perioada	„eroică”	a	restaurării	
anilor	80,	sunt	cunoscute,	folosite	şi	dezvoltate	în	cadrul	
a	noi	experimentări.

Este	 necesară	 regândirea,	 reevaluarea	 metodelor	 în	
continuu,	fiindcă	s-au	schimbat	foarte	multe	lucruri	în	ul-
timele	decenii.

Regulile	de	ocrotire	a	mediului	şi	a	sănătăţii	au	deve-
nit	mai	 severe	 şi	 restauratorii	 au	 devenit	mai	 conştienţi	
în	aceasta	privinţă.	Se	pot	documenta	după	foaia	tehnică	
a	 soluţiilor	chimice	 şi	pe	 internet	despre	componenţa	 şi	
efectul	 acestora.	Anumite	 substanţe	mai	 nocive	 nu	 sunt	
folosite,	pentru	respectarea	sănătăţii	(alcool	metilic,	ben-

79 Hansen	–	Sobel	1991.	p.	24.

zol,	timol),	iar	altele	din	motive	de	ocrotire	a	naturii	(ceara	
de	balenă),	chiar	dacă	acestea	nu	periclitează	materialele.

Aşteptările	şi	cerinţele	faţă	de	restaurare	s-au	modifi-
cat.	Până	nu	demult,	scopul	primordial	a	fost	ca	obiectul	
de	artă	să	fie	cât	mai	bine	curăţit,	mai	neted,	să	semene	
mai	mult	cu	originalul,	pe	când	astăzi	cerinţa	este	ca	ur-
mele	de	folosinţă	să	nu	fie	înlăturate.

În	 deceniile	 trecute	 –	 în	 primul	 rând	 pentru	 ocrotirea	
patrimoniului	cultural	scris	–	s-au	desfăşurat	programe	de	
cercetare serioase care s-au ocupat cu cercetarea perga-
mentului	ca	material.	Avem	cunoştinţe	mai	nuanţate	despre	
procesele	care	se	desfăşoară	în	material	în	cursul	preparării	
şi	îmbătrânirii	acestuia.	Ştim	că,	odată	cu	avansarea	dezin-
tegrării,	se	micşorează	temperatura	de	contractare,	că	îm-
bătrânind,	materialul	îşi	pierde	umezeala	şi	nu	poate	prelua	
decât	o	cantitate	mică	de	apă	în	timp	îndelungat,	iar	uscarea	
decurge	mai	rapid.	În	cursul	preluării	apei	se	produce	căl-
dură,	 care	măreşte	 riscul	materialului	de	 a	deveni	 cleios.	
Am	constatat	faptul	că	umiditatea	relativă	recomandată	mai	
demult	era	de	50–55%,	pentru	păstrarea	flexibilităţii	a	cola-
genului,	dar	dezintegrarea	chimică	se	poate	micşora	şi	dacă	
reducem	UR	la	40–45%	în	timpul	depozitării. 

În	multe	 cazuri	 nu	 avem	 informaţii	 concrete	 despre	
efectul	unor	soluţii	asupra	pergamentului	şi	a	pielii	netă-
băcite,	dar	experimentele	sus	amintite	au	dovedit	că	reac-
ţiile	lor	la	factorii	externi	sunt	mai	complexe	decât	ne-am	
închipuit.

De	aceea,	trebuie	să	ne	străduim	să	executăm	pe	obiec-
tele	de	artă	numai	acele	tratamente	care	sunt	într-adevăr	
necesare	 pentru	 păstrarea	 lor,	 să	 evaluăm	 starea	 lor	 în	
funcţie	 de	 pH-ul	 şi	 de	 valorile	măsurate	 ale	 temperatu-
rii	de	contracţie,	 să	minimalizăm	tratamentele	apoase	şi	
cu	suspensii	lichide,	înmuierea	să	se	facă	prin	vaporizare	
lentă	 şi	 progresivă,	 uscarea	 să	 fie	 lentă.	Anticipat	 trata-
mentelor,	este	obligatoriu	testarea	solubilităţii	pe	modele	
de	lucru,	pentru	diminuarea	riscurilor	şi	controlul	periodic	
a	stării	obiectelor	restaurate	anterior.	

Bineînţeles,	sunt	 încă	 foarte	multe	 întrebări	 fără	 răs-
punsuri,	probleme	neelucidate,	dar	sperăm	că	rezultatele	
elaborate	a	noi	şi	noi	cercetări,	se	vor	răspândi	şi	se	vor	
aplica	în	practica	de	restaurare.	Aceasta	va	fi	sarcina	vii-
toarelor	generaţii	de	restauratori.
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