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DEGRADĂRI ŞI MODALITĂŢI
DE CURĂŢARE A PERGAMENTELOR
Roxana Diaconu
Abstract: Parchment is an organic material famous for its resistance in time. Yet, it is
sensible to nocive ambiental effects which generate irreversible chemical reactions. Temperatures
over 30 degrees Celsius, long lasting humidity or water solutions with a pH lower than 3 may
cause important degradations such as parchment ondulation, esistance weakening, fragilization
or gelification. Dry or semi-dry cleaning can be performed when the perchment preserves its
integrity and aftser having fixed the inks or pigments soluble în case of a semi-humid treatment.
Among the cleaning methods – NaCMC, a „Washing solution” (produced by the Leather –
Footwear Research Institute (Institutul de cercetare pielărie – încălţăminte ICPI) based on a
tensioactive nonionogenous agent and izopropilic alcohol, water solution with Vulpex for the
removal of difficult stains a s. o. Whitening of the pearchment is not recommendable.
Keywords: parchment, restoration, parchment degradations, parchment cleaning

Pergamentul ca orice obiect de artă începe să îmbătrânească chiar din momentul în
care a fost creat. Acest fenomen se produce şi poate fi determinat chiar de tehnologia de
obţinere. Degradarea se poate accentua ca urmare a condiţiilor nefavorabile sau oscilante
de mediu, a manipulării sau chiar a încercărilor nespecializate de remediere.
Pentru a înţelege cum acţionează anumiţi factori distructivi, vom prezenta foarte
succint etapele şi substanţele folosite la prelucrarea pergamentului istoric.
Pieile crude uscate se introduceau într-un bazin cu apă pentru spălare şi înmuiere,
după care se sortau şi se tundeau. Peste pielea tunsă se aplica un strat gros de var şi se
depozitau până se obţinea degresarea acestora. Rezultatul trebuia să fie piei de nuanţă albgălbuie. Acestea se întindeau pe rame pentru a putea fi răzuite până se obţinea o grosime
uniformă şi se înlătura cât mai mult din stratul interior, aspru şi cornos. Pieile astfel
obţinute se frecau cu praf de cretă şi piatră ponce până deveneau coli albe şi strălucitoare.
La obţinerea pergamentului pieile nu se tăbăceau pentru a-i menţine o culoare cât mai
deschisă şi translucidă (Kozocsa, 181). După aceste operaţii coala de pergament se tăia la
format şi apoi era vândut spre folosinţă.
Pentru documente (hrisoave) s-au folosit pergamente din piei provenite de la diferite
specii de animale. Analizând cca. 30 de documente din colecţia Muzeului Municipiului
București am tras următoarele concluzii: cele mai multe pergamente sunt de viţel, urmate
de cele din miel sau de oaie. Doar câteva pergamente din cele analizate sunt de capră.
Aceste pergamente trebuiau să îndeplinească câteva condiţii: să aibe o structură cât
mai densă, să fie elastice şi să fie rezistente la îndoituri şi presare.
Preparaţia pentru scriere a fost făcută pe partea dinspre carne, iar şlefuirea s-a făcut
pe cealaltă parte a pergamentului.
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În prezent pergamentele sunt groase, scorţoase (au pierdut din umiditate), cu pliuri
rigide iar unele sunt foarte şifonate (fig. 1). Multe prezintă îmbruniri şi oxidări, praf şi
murdărie.
Vom prezenta câţiva factori ce produc deteriorări la acest tip de documente. Primii
dintre ei sunt factorii naturali (lumina, căldura, umiditatea excesivă, radiaţiile etc).
Degradări asupra materialului
1. Acţiunea luminii solare şi a aerului.
a. Ozonul distruge materialele organice prin desfacerea legăturilor de carbon. Atât
ozonul cât şi bioxidul de azot din aerul atmosferic acţionează ca agenţi periculoşi şi distructivi.
De ce? Pentru că lumina solară acţionează asupra bioxidului de azot care generează mai
mult ozon, iar acesta oxidează anumite răşini naturale cu care uneori sunt tratate pieile şi
pergamentele. Bioxidul de azot însă, decolorează pigmenţii cu care se decorează pergamentele.
Alte urmări ale acţiunii azotului asupra materialelor colagenice constau în apariţia unor pete
galbene şi fragilizarea unor suprafeţe lăcuite (Creangă, 2004, 155).
b. Radiaţia UV a luminii de zi sau a luminii artificiale determină degradarea
pergamentului deoarece reacţiile fotochimice în care se formează peroxidul de hidrogen
fac ca coeziunea dintre fibrele de colagen să se distrugă. Ca urmare a acestui fapt
pergamentul începe să devină casant, fragil, supus ruperii, să se destrame şi să se gelifice.
Masa gelificată împiedică fibrele de pergament să se deplaseze liber. Alte manifestări ale
degradării fotochimice sunt slăbirea rezistenţei suportului şi modificarea cromatică.
2. Acţiunea căldurii şi umidităţii
Pergamentul este mult mai sensibil la căldură şi mai puţin rezistent la fluctuaţiile de
temperatură, decât pielea. Modificări ireversibile pot avea loc deja la temperaturi de peste
30°C. Umiditatea relativă joacă de asemenea un rol important în dezvoltarea deteriorării
fizico-mecanice din pergament. Într-un mediu foarte uscat, pergamentul va pierde
umiditate, se va usca şi sfărâmiţa. Un mediu cu prea multă umiditate, poate conduce la
ondulări şi adesea la distorsionarea ireversibilă a pergamentului.
Căldura împreună cu umiditatea excesivă şi praful constituie un mediu favorizant
dezvoltării atacurilor biologice. Căldura accelerează în acelaşi timp şi deteriorarea chimică
a pielii producând acizi organici, care sunt responsabili de apariţia petelor pe piele.
Umiditatea ridicată pe o perioadă mai lungă sau contactul cu soluţiile apoase cu
un pH mai mic de 3 duc la distrugerea ireversibilă a colagenului şi poate avea ca rezultat
final creşterea hidrofilităţii fibrelor şi pierderea structurii (Știrban, 2002, 392). Uscările
și umezirile repetate şi în special alternate slăbesc rezistenţa fizică a pielii. Un mediu cu
multă umiditate conduce la ondulări şi distorsionarea ireversibilă a pergamentului, iar întrun mediu foarte uscat acesta se usucă şi se fărămiţează (Creangă, 2004, 154).
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Fig. 1 Document pe pergament din Colecţia Documente M.M.B., prezintă toată gama de degradări fizicomecanice şi chimice. Documentul şi-a schimbat dimensiunile, prezintă multiple rupturi, şifonări, încreţituri,
deformări şi benzi lipite pe faţa scrisă
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3. Acţiunea prafului
Praful este un inamic constant al pielii şi este imperios necesară excluderea lui din
spaţiile de expunere deoarece constituie un mediu prielnic pentru dezvoltarea atacurilor
biologice.
4. Acţiunea sulfului şi azotului
Poluarea atmosferică este un factor foarte important în deteriorarea pielii şi
pergamentului; cei doi principali inamici fiind bioxidul de sulf şi particulele solide.
Bioxidul de sulf reacţionează cu vaporii de apă şi produce un amestec de acid sulfuric
şi sulfuros, care are efecte corozive asupra materialului şi degradării în reţeaua dermică
(Stambulov, 1969, 168).
În urma reacţiilor chimice, acidul sulfuric produce fibrei colagenice degradări
ireversibile, în special sulfatul de amoniu. Acesta este un praf alb care se depune pe
material. La rândul lui, materialul devine casant şi fragil. Acidul sulfuric reacţionează şi
cu carbonatul de calciu prezent în pergament, iar în condiţii de praf şi umiditate fluctuantă
degradează pergamentul. Din punct de vedere cromatic, acesta căpătând o culoare gri
închis (Waterer, 1971, 123).
Degradări asupra tehnicii
Din această categorie fac parte migrarea şi solubilizarea pigmenților, culorilor şi
lianţilor. Aceste degradări sunt ireversibile şi pot produce pătarea suportului de pergament.
Când temperatura se modifică şi umiditatea este mare are loc solubilizarea şi întinderea
culorilor şi lianţilor (fig. 2).
Degradări datorate intervenţiei umane
De multe ori, în încercarea de a păstra documentul întreg, oamenii apelează la metode,
materiale şi substanţe care accelerează procesul de degradare al obiectului, cu urmări de multe
ori ireversibile. Adezivul, deseori pătrunde în structura pergamentului rigidizându-l şi alterând
structura chimică a acestuia. Numai adezivul de la suprafaţă poate fi curăţat.
Neglijenţa la manipulare şi păstrare duc la şifonări, plieri multiple, care în cazul
pergamentului sunt mult mai greu de îndreptat, rămânând vizibile datorită degradării
structurii fibrelor de colagen (fig. 3). Rupturile pergamentului ţin atât de manipularea
defectuoasă cât şi de condiţiile de mediu care declanşeză procesul de degradare. De
asemenea, manipularea defectuoasă poate degrada tehnica, de exemplu în zonele de pliere
sau şifonare, cernelurile sau pigmenţii se exfoliază de pe document (fig. 4).
Analizarea documentelor
Unele deteriorări pot fi analizate vizual, altele prin analize fizice şi chimice. Cu
ajutorul pH-metrului se poate stabili pH-ul pergamentului şi în funcţie de aceste informaţii
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Fig. 2 Document pe pergament din Colecţia Documente M.M.B., prezintă toată gama de
degradări fizico-mecanice şi chimice. Documentul şi-a schimbat dimensiunile, prezintă
multiple rupturi, şifonări, încreţituri, deformări şi benzi lipite pe faţa scrisă

Fig. 3 Şifonări, consolidări empirice cu adezivi sau benzi adezive care degradează materialul
support al documentului
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Fig. 4 Exfolierea pigmenţilor în urma îndoiturilor şi a şifonărilor neglijente

Fig. 5 Imagine microscopică (mărire de 50 de ori) cu culori care s-au exfoliat
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se aplică tratamentul de restaurare. Prin microscopie se poate determina grenul, prezenţa
unor impurităţi, aspectul gelificat al fibrelor de colagen, exfolierea pigmenţilor (fig. 5),
profunzimea fisurilor etc.
Cu ajutorul Spectografiei în infraroşu (FT-IR) se pot identifica substanţele organice
şi anorganice din materialul suport (în cazul nostru pergamentul). Spectrul FT-IR are o
structură individualizată şi este un mijloc indispensabil de analiză care aduce informaţii
utile prin coroborare cu datele obţinute prin alte tehnici de lucru.
Spectografia în ultraviolet vizibil (UV-VIS) oferă date asupra structurii globale a
substanţei de analizat permiţând informaţii referitoare la structura moleculelor modificate
în condiţii distructive. Tot cu UV-VIS se pot determina caracteristici de culoare.
Analiza termică furnizează informaţii referitoare la stabilirea hidrotermică şi
termooxidarea naturală. Observând temperatura de contracţie se determină gradul de
degradare a obiectului şi poate permite autentificarea unui obiect de patrimoniu (Miu,
Giurgincă, Budrugeac, Itimie, Meghe, 2005, 249).
Diagnosticarea stării de conservare a obiectului de patrimoniu este necesară pentru
ca restauratorul să poate alege tratamentul adecvat şi să nu altereze starea de sănătate a
acestuia.
După diagnosticare şi obţinerea rezultatelor de analiză de la specialiştii în domeniu,
restauratorul ţinând cont de informaţiile primite, trece la următoarea etapă foarte importantă
şi care de multe ori are rezultate spectaculoase.
TRATAMENTE DE CURĂȚIRE APLICATE PERGAMENTULUI
Curăţirea este un proces ireversibil care trebuie aplicat cu multă grijă pentru a nu
îndepărta şi eventualele semne cu valoare de referinţă asupra istoricului şi autenticităţii
obiectului. De aceea obiectul cultural nu trebuie curăţat excesiv. Scopul curăţirii este
îndepărtarea impurităţilor nocive de pe suprafaţa şi din materialul obiectului, care
deteriorează integritatea și aspectul estetic al acestuia. Tratamentele diferă de la caz la caz
în funcţie de diagnosticul şi situaţia întâlnită. În majoritatea cazurilor dacă documentul nu
prezintă un atac biologic se începe cu o curăţire uscată.
Curăţirea uscată şi mecanică se referă la înlăturarea depunerilor slab legate de
suprafaţă. După curăţarea uscată, documentul rigid se lasă la relaxat pe vapori de apă rece,
permanent controlat, apoi se curăţă zonele murdare cu substanţe lichide.
Curăţirea semiumedă sau cu substanţe lichide
Curăţarea semiumedă are ca scop dizolvarea şi îndepărtarea impurităţilor impregnate în
piele (sau în alte materiale ale obiectului). Totdeauna, această operaţie trebuie să fie precedată
de curăţirea uscată şi mecanică, ca nu cumva murdăria de pe suprafaţă să se infiltreze în fibrele
pergamentului. 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.
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Odată cu curăţirea semiumedă se face şi hidratarea şi relaxarea pergamentelor.
După aceste operaţii, obligatoriu, trebuie făcută netezirea obiectului şi uscarea lui în timp
pentru a minimaliza tensionarea fibrelor de colagen. În urma hidratării, fibrele de colagen
se dilată, materialul devine uşor de manevrat, iar pliurile cât şi ondulările pot fi mai uşor
netezite. Este nevoie de atenţie mărită şi de precauţie când vorbim de documente scrise
sau pictate, întrucât la modificarea suportului pot apărea tot felul de tensionări care să
producă exfolieri, crăpări ale culorilor şi în unele cazuri chiar ale foiţei de aur.
Vom prezenta câteva metode de curăţire şi emoliere pe care le-am aplicat la
documentele pe pergament.
Documentul care prezintă urme de praf şi murdărie este şters cu praf de gumă sau
cu o gumă moale pe spatele documentului apoi pe faţa acestuia numai pe zonele nescrise.
Urmele de gumă se îndepărtează apoi cu o pensulă lată şi moale. În funcţie de situaţie se
poate folosi o gumă elastică sau din cauciuc transparent.
Sunt situaţii când pe spatele unor documente se găseşte hârtie modernă lipită în
zonele de pliere în vederea consolidării zonelor fisurate. Scoaterea consolidărilor empirice
am făcut-o înmuind hârtia cu NaCMC de consistenţă groasă (concentraţie 4%). După
câteva minute am început curăţarea hârtiei înmuiate cu bisturiul. După îndepărtarea hârtiei
cu tamponul de vată înmuiat într-o soluţie diluată de C8 pe bază de glicerină (furnizată de
la I.C.P.I.) am continuat curăţarea şi emolierea pergamentului. Scoaterea surplusului de
substanţă l-am făcut cu un tampon de vată sau cu o dischetă demachiantă după care, am
tamponat uşor zona lucrată cu hârtie de filtru (fig. 6 și 7).
La documentele medievale foarte rigide, care pe lângă pete şi murdărie prezintă
multiple cute, încreţituri şi plieri datorită pierderii umidităţii intrinseci a pergamentului,
curăţirea şi emolierea am făcut-o folosind soluţii cu 1% bicarbonat de sodiu în apă şi
soluţii hidroalcoolice (60 alcool etilic/40 apă). Tratarea cu aceste soluţii are loc numai pe
zonele nescrise şi pe verso după curăţirea cu guma şi fixarea cernelurilor în cazul în care
acestea sunt solubile. Pe măsură ce documentul se curăţă şi relaxează, concentraţia soluţiei
hidroalcoolice se schimbă mărind progresiv procentul de alcool. De menţionat că dischetele
umezite în soluţiile amintite mai sus sunt stoarse bine înainte de aplicarea lor pe document
urmate de fiecare dată de o tamponare cu hârtie de filtru pentru a absorbi umezeala. Soluţiile
se aplică alternând, de mai multe ori schimbând concentraţiile până ce documentul rămâne
curat şi relaxat. La finalizarea curăţirii pergamentul se pune între hârtii siliconate, iar
acestea între pâsle de lână pentru ca uscarea să se facă gradat. ,,Sandwich-ul“ astfel format
se aşează între platane şi se pune la o presă uşoară. În cazul în care documentul prezintă
timbru sec sau pecete se decupează hârtia siliconată şi pâsla de deasupra documentului de
jur împrejurul pecetei pentru ca să nu se exercite asupra acesteia presiune şi să-l degradeze
(fig. 8). La început se schimbă hârtiile şi pâslele din jumătate în jumătate de oră, apoi la o
oră, la 2 ore, la 4 ore şi la 24 de ore sub greutăţi. După două zile se schimbă din nou, se
verifică documentul la câteva zile şi se nivelează eventualele deformări.
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Fig. 6 Decuparea hârtiei siliconate de jur împrejurul timbrului sec în vederea protejării acestuia

Fig. 7 Urme de hârtie lipite cu gumă arabică pe versoul pergamentului
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Fig. 8 Imagine după scoaterea urmelor de hârtie cu carboximetil celuloză

Fig. 9 Depuneri de insecte
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Fig. 10 Curăţarea urmelor de insecte

O altă soluţie folosită de noi pentru curăţarea pergamentului am procurat-o de
la Institutul de Cercetare a Pielii, numită ,,soluţie de spălare”, care are în componenţă
apă distilată, agent tensioactiv neionogen (0,5-1%), alcool izopropilic (10-30%) şi agent
antispumare (0,1-0,2%); (informaţii de la dr. Lucreţia Miu). Soluţia curăţă urmele de
murdărie şi depunerile de insecte de pe pergament dar şi de pe piele (fig. 9 și 10). Murdăria
grasă se poate dizolva cu spuma substanţelor neionice (Kozocsa, 2013, 197). Se aplică
cu ajutorul unui tampon foarte bine stors. Când se murdăreşte tamponul se înlocuieşte
cu altul până se curăţă toată murdăria depusă pe suprafaţa pergamentului. Cu o dischetă
înmuiată într-o soluţie hidoalcoolică în care alcoolul folosit este cel izopropilic și apoi
stors bine se şterge pentru a scoate ultimele urme de soluţie de spălare.
Petele de diverse naturi care nu au ieşit la o curăţare apoasă rămân pe obiect. Nu
se folosesc înălbitori la pergament pentru că nu mai pot fi scoşi din material, iar în timp
aceştia reacţionează şi deteriorează suportul mai mult decât pata în sine. Pentru scoaterea
petei de grăsime se mai poate aplica comprese de papeta atât pe faţă (numai în zonele
lipsite de informaţie), cât şi pe spatele documentului. Cu un tampon de vată înmuiat în
soluţie hidroalcoolică şi stors foarte bine se îndepărtează apoi urmele de papeta.
Petele rămase de la clei de oase se pot scoate cu soluţie de ,,vulpex” (câteva picături
în 20 ml. apă). Se testează cu o soluţie mai diluată, dacă rezultatul nu este satisfăcător
se creşte concentraţia de vulpex. Toate operaţiile de curăţare se finalizează cu ştergerea
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pergamentului cu un tampon înmuiat în soluţie hidroalcoolică şi binenţeles, stors bine
pentru a nu umezi tare pergamentul.
În concluzie, la obiectele din pergament se controlează condiţiile de mediu în spaţiile
de expunere şi depozitare. Specialiştii recomandă un mediu mai uscat în care umiditatea
relativă să nu depăşască 40% deoarece o umiditatea relativă peste această limită, sporește
ruperea legăturii de hidrogen, gelatinizarea și creșterea biologică (Hansen, Sobel, 1991,
24). Temperatura să fie menţinută între 16-18°C. Obiectele să fie protejate de praf, să fie
ambalate, depozitate în materiale adecvate şi în poziţie de repaus.
Tratamentele să fie efectuate cu mare responsabilitate şi atenţie ţinând cont de
fiecare element ce intră în componenţa obiectului după testări şi analize.
Presarea se face întotdeauna între materiale ajutătoare (hârtie siliconată, bondina,
netex, organza, pâsle de lână sau bumbac, hârtie de filtru). Presarea se face la o intensitate
naturală între platane din plexiglas sau din lemn. În cazul ştampilelor sau peceţilor se
impune protejarea acestora de presare prin decuparea materialelor din jurul lor în straturi
succesive astfel încât presarea să nu se facă în zonele cu peceţi sau ştampile.
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