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Chorągiew hetmańska Iwana Mazepy, Rosja, 1686–1688, własność Muzeum 

Historycznego w Charkowie. Konserwację chorągwi – jednego z najważniej-

szych symboli ukraińskiej państwowości – wykonano w Dziale Konserwacji 

Muzeum Narodowego w Krakowie realizując porozumienie między rządami 

Polski i Ukrainy.

Wstęp Introduction 

Ivan Mazepa’s hetman banner, Russia, 1686–1688, property of the Histori-

cal Museum in Kharkov. The conservation of the banner – one of the most 

important symbols of the Ukrainian statehood – was carried out in the Con-

servation Department of the National Museum in Krakow, implementing 

the agreement between the governments of Poland and Ukraine.
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W kolekcjach muzealnych można znaleźć obiekty tekstylne 
wykonane różnorodnymi technikami, z różnych surowców 
włókienniczych i o różnym pierwotnym przeznaczeniu: 
tkaniny archeologiczne, gobeliny, kobierce, kilimy, maka-
ty, szaty liturgiczne, sztandary, ubiory i akcesoria mody. 
Tkaniny płócienne są również podłożami obrazów. Wiele 
obiektów tekstylnych użytkowano lub eksponowano przez 
wieki, co spowodowało ich degradację, różnorodne uszko-
dzenia i naprawy. Rozwój nowoczesnej konserwacji tkanin 
datuje się od połowy XX stulecia. Jej dwie podstawowe 
zasady to minimalna ingerencja w autentyczną substancję 
obiektu oraz stosowanie profilaktyki muzealnej, oznaczają-
cej zapewnienie optymalnych warunków ekspozycji tkanin  
i obrazów w galeriach i ich przechowywania w magazynach. 
Jednak ocena, a także porównanie różnych metod oraz 
technik konserwacji i ekspozycji tkanin opierało się dotych-
czas na kryteriach subiektywnych, intuicyjnie ustalanych 
na podstawie długookresowych obserwacji i nabytego przez 
opiekunów zbiorów doświadczenia. 
Wprowadzenie do konserwacji tkanin nowoczesnych 
metod nieniszczącego fizycznego pomiaru odkształceń 
i detekcji mikrouszkodzeń, pozwalające na obiektywną 
ocenę zagrożeń obiektów, było głównym celem projektu 
badawczego „Bezpośrednie monitorowanie odkształceń 
tkanin w celu ochrony zabytkowych obiektów tekstylnych 
i podobrazi”, realizowanego w latach 2008–2011 przez Mu-
zeum Narodowe w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński oraz 
Uniwersytet Nauki i Techniki w Trondheim. 
Niniejsza broszura zawiera informacje o mikroklimacie 
muzeów, zagrożeniach tkanin, strategiach ochrony, mię-
dzynarodowych wytycznych i normach. Mamy nadzieję, że 
będzie ona stanowić pomoc dla wszystkich zainteresowanych 
ochroną zabytkowych tkanin.

Museum collections include textile objects made in differ-
ent techniques, of different textile materials and of different 
uses originally: archaeological textiles, tapestries, carpets, 
kilims, liturgical vestments, banners, costumes and fashion 
accessories. Canvases are also supports of easel paintings. 
Many textile objects were used or exhibited for very long 
periods of time, which caused their degradation, manifold 
damage areas and repairs. The development of modern 
textile conservation dates to the mid-twentieth century.  
It places emphasis on the minimum intervention on the au-
thentic substance of the object and on museum prevention, 
which includes ensuring optimum conditions of exhibit-
ing textiles and paintings in galleries and their storage. 
However, evaluation and comparison of various methods 
and techniques of conservation and exhibition of textiles 
have been based so far on subjective criteria, determined 
intuitively from the long-term observations and experience 
acquired by the collection curators. 
Introduction of state-of-the-art, non-destructive methods 
of physical measurements of deformation and detection of 
micro-damages to the textile conservation, allowing for  
a quantitative and objective evaluation of threats to objects, 
has been the principal aim of the research project “Direct 
monitoring of strain for protection of historic textiles and 
paintings on canvas”, implemented in the years 2008–2011 
by the National Museum in Krakow, Jagiellonian University 
and University of Science and Technology in Trondheim. 
This brochure provides information on museum microcli-
mate, risks to textiles, preservation strategies, international 
guidelines and standards. We hope that it will serve all 
those interested in the preservation of the historic textiles.
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W zimie, zwiedzający oczekują w salach muzealnych takiego samego 

komfortu cieplnego jak w swoich domach. Tymczasem stałe ogrzewanie 

pomieszczeń zapewniające wysoki „komfortowy” poziom temperatury po-

woduje spadek i wahania wilgotności względnej we wnętrzach, w miarę jak 

zimne, suche powietrze wnika z zewnątrz do środka i ulega ogrzaniu.

In winter, visitors expect the same level of thermal comfort in museum 

galleries as in their homes. However, the stationary heating regime which 

brings the indoor temperature to a high ‘comfortable’ level causes a low and 

variable RH indoors as the cold, dry air outside is drawn in and heated.

Mikroklimat w muzeach Museum microclimate
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Temperatura i wilgotność względna  

w klimatyzowanej sali Gmachu Główne-

go Muzeum Narodowego w Krakowie. 

Ogrzanie powietrza do 20°C powoduje  

w okresie zimowym znaczący spadek 

wilgotności względnej pomimo nawilża-

nia pomieszczeń. Obserwowany  

w okresie mrozów spadek wilgotności 

względnej poniżej 30% powoduje okreso-

we zmniejszenie zawartości wilgoci  

w eksponowanych tkaninach.

Temperature and relative humidity in an 

air-conditioned gallery of the National 

Museum in Krakow. Heating the air to 

20°C causes a fall in relative humidity in 

the winter period in spite of the humidi-

fication of the galleries. A fall of relative 

humidity below 30% in the period of 

frosts brings about a loss of moisture in 

the exhibited textiles.

Zarządzanie klimatem w muzeach jest zazwyczaj podpo-
rządkowane komfortowi zwiedzających i pracowników 
obsługi. Prowadzi to do ogrzewania sal ekspozycyjnych  
w okresie zimowym do temperatur od 18 do 22°C. Więk-
szość polskich muzeów mieści się w budynkach zabytko-
wych, nieszczelnych, o wysokim współczynniku wymiany 
powietrza, bez izolacji termicznej.  
W konsekwencji kontrola wewnętrznego klimatu w tych 
budynkach jest możliwa w bardzo ograniczonym stopniu. 
W okresie silnych mrozów, gdy temperatura na zewnątrz 
spada do −20°C, ogrzanie bardzo suchego powietrza we 
wnętrzu powoduje spadek wilgotności względnej w niena-
wilżanych salach i magazynach muzealnych do poziomu 
7–8%.
Aby zaradzić tak niskim poziomom wilgotności względnej, 
w większości muzeów nawilża się powietrze przy pomocy 
lokalnych urządzeń nawilżających lub centralnego systemu 
kontroli mikroklimatu. W budynkach zabytkowych dzia-
łania te są skuteczne tylko w pewnym zakresie: wilgotność 
względna nie spada poniżej poziomu 20–30%. Niepożąda-
nym, a często występującym efektem ubocznym nawilżania 
powietrza w okresie zimowym jest kondensacja wilgoci na 
zimnych ścianach, zachodząca najczęściej za obrazami, me-
blami lub innymi elementami eksponowanymi we wnętrzu.
Przy corocznym znacznym zimowym spadku wilgotności 
względnej ścisła kontrola tego parametru przez pozostałą 
część roku, typowa dla wielu muzeów, nie zmniejsza zagro-
żeń, a zdecydowanie podnosi zużycie energii.

Managing indoor climate in museums is usually subordi-
nated to comfort of visitors and staff. This leads to heat-
ing exhibition rooms in the winter period to temperatures 
falling into the range of 18–22°C. Most Polish museums are 
located in historic buildings, with no thermal insulation 
and high air exchange rates due to leaks. Consequently, a 
very limited control of indoor climate is possible in these 
buildings. During periods when the outdoor temperature 
falls to −20°C, heating of the air containing little moisture 
causes a drop in relative humidity in the non-humidified 
galleries and storage areas to the level of 7–8%.
To mitigate such low levels of relative humidity most mu-
seums humidify air using local humidifying equipment or 
central microclimate control systems. In the historic build-
ings, the measures are effective only to a certain extent: 
relative humidity does not fall below 20–30%. A frequently 
observed adverse effect of air humidification in the winter 
period is moisture condensation on cold walls, this occurs 
most frequently behind paintings, furniture or other objects 
displayed in a room.
When a considerable fall of relative humidity is observed 
each year, tight control of this parameter during the re-
maining part of the year, typical of many museums, does 
not reduce the risks but markedly increases the energy 
consumption.
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Średnie tygodniowe zawartości SO₂, NO₂  

i O₃ wewnątrz Gmachu Głównego  

Muzeum Narodowego w Krakowie 

(indoor) zmierzone za pomocą dozyme-

trów pasywnych oraz średnie miesięczne 

zawartości tych samych zanieczyszczeń  

w powietrzu zewnętrznym (outdoor) zare-

jestrowane przez stację pomiarową znaj-

dującą się 300 m od budynku muzeum. 

Jako poziom krytyczny przyjęto stężenie 

zanieczyszczenia, które po okresie 1 roku 

wywołuje pierwsze mierzalne oznaki 

zniszczenia w materiale o przeciętnej 

podatności na niszczenie.

Mean weekly concentrations of SO₂, 

NO₂ and O₃ in the Main Building of the 

National Museum in Krakow measured 

by passive samplers, and mean monthly 

concentrations of the same pollutants 

recorded by a monitoring station located 

300 m from the museum building. The 

critical level has been defined as one at 

which the first signs of deterioration 

caused by a pollutant are measurable in 

a material of an average sensitivity to 

damage, exposed for one year.

Zanieczyszczenia chemiczne Chemical pollution

Zanieczyszczenia chemiczne powietrza stwarzają istotne 
zagrożenie dla materiałów zabytkowych. Istnieją dwa pod-
stawowe źródła zanieczyszczeń w muzealnych wnętrzach: 
zanieczyszczenia zewnętrzne wprowadzane przez system 
wentylacyjny oraz zanieczyszczenia powstające w samych 
pomieszczeniach muzealnych. Zewnętrzne zanieczyszcze-
nia powietrza są prawie w całości wynikiem spalania paliw 
kopalnych w środkach transportu, budynkach i przemyśle. 
Obejmują one dwutlenek siarki (SO₂), dwutlenek azotu 
(NO₂), ozon (O₃), siarczek wodoru (H₂S) i siarczek karbo-
nylu (COS). Siarczki są również wydzielane przez rozkła-
dającą się materię organiczną jak wełna lub wulkanizowana 
guma. Znaczna część dwutlenku azotu i ozonu powstaje 

Chemical pollution is an important threat to heritage ma-
terials. Indoor pollutants in museums have two principal 
sources: outdoor pollutants brought into the interior by  
a ventilation system, and pollutants emitted in the museum 
rooms and from objects themselves. Outdoor air pollutants 
come almost entirely from burning fossil fuels in transport, 
buildings and industry. They comprise sulphur dioxide (SO₂), 
nitrogen dioxide (NO₂), ozone (O₃), hydrogen sulphide (H₂S) 
and carbonyl sulphide (COS). Sulphides are also produced 
by the degradation of organic matter as wool or vulcanized 
rubber. A considerable portion of the nitrogen dioxide and 
ozone are the products of secondary reactions involving the 
action of sunlight on pollutants contained in car exhaust.
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w wyniku reakcji wtórnych przez oddziaływanie światła 
słonecznego na zanieczyszczenia zawarte w spalinach 
samochodowych. Powietrze zewnętrzne zawiera również 
niewielkie zawieszone cząstki pyłu lub aerozoli.
Lotne związki organiczne (z ang. VOC – volatile organic 
compounds), głównie kwas mrówkowy, kwas octowy  
i formaldehyd, są najgroźniejszymi zanieczyszczeniami 
emitowanymi we wnętrzach przez różnego rodzaju pro-
dukty organiczne, takie jak drewno, płyty wiórowe, farby, 
uszczelniacze i tkaniny. Wiele urządzeń elektrycznych 
wytwarza ozon we wnętrzach, a siarczki powstają w wyniku 
obecności ludzi i rozkładu materiałów organicznych.
Zanieczyszczenia gazowe są reaktywnymi związkami che-
micznymi, które mogą atakować obiekty zabytkowe.  
Na szybkość ich niszczenia wpływają światło, temperatura  
i wilgotność. Chociaż postęp procesów niszczących jest 
zazwyczaj powolny, długotrwała ekspozycja obiektów  
w zanieczyszczonym środowisku może prowadzić do po-
ważnych zniszczeń. Maksymalne średnie stężenia zanie-
czyszczeń wskazane dla celów ochrony zbiorów podano na 
str. 24 tej broszury.

Volatile organic compounds (VOCs), mainly formic acid, 
acetic acid and formaldehyde, are the most damaging pol-
lutants indoors off-gassing from a broad range of organic 
products including wood, particleboard, paints, sealants 
and textiles. Various electrical equipment indoors emits 
ozone, and sulphides are formed due to the presence of 
people and organic matter decay.   
Gaseous pollutants are reactive chemicals that can attack 
heritage objects. Rates of deterioration are governed by 
light, temperature and relative humidity. Though the de-
terioration progress is usually slow, long-term exposure to 
polluted environments can cause severe damage. Maximum 
average concentrations indicated as targets for collection 
preservation are given in page 24 of this brochure.

Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie, położony przy Alejach 

Trzech Wieszczów stanowiących podstawową arterię komunikacyjną  

w centrum miasta. Intensywny ruch samochodowy jest źródłem znacz-

nego zanieczyszczenia powietrza tlenkami azotu i pyłem zawieszonym. 

Zanieczyszczenia powietrza przenikają do wnętrz muzealnych przez system 

wentylacyjny i nieszczelne elementy struktury budynku, szczególnie przez 

okna i drzwi.

Main Building of the National Museum in Krakow situated at the Trzech 

Wieszczów Avenue constituting the main arterial route in the city centre. 

Heavy motor vehicle traffic is source of considerable pollution of the air 

with nitrogen oxides and suspended particulate matter. The outdoor pollut-

ants enter the museum rooms through the ventilation system and the gaps 

in building structure, in particular window and door openings.
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Włókna wełniane barwione hematoksyli-

ną na zaprawie siarczanu miedzi. Zdjęcie 

mikroskopowe w świetle spolaryzowa-

nym, przechodzącym, z kontrastem  

fazowym, powiększenie 200-krotne. 

Należy zwrócić uwagę na dobry stan łu-

skowatej powierzchni i czyste zakończe-

nie włókna po przecięciu żyletką.

Wool fibres dyed with logwood on copper 

sulphate mordant. Phase contrast, polar-

ised, transmitted light micrograph,  

200 x magnification. Note the good con-

dition of the scales and the clean fibre 

termination end after cutting with  

a razor blade.

Większość tkanin zabytkowych w muzeach wykonano  
z włókien naturalnych; trzeba pamiętać, że pierwsze współ-
czesne włókna sztuczne wyprodukowano pod koniec XIX 
stulecia. Organiczne włókna używane do wytwarzania tkanin 
zabytkowych można podzielić na podstawie ich pochodzenia 
na dwa zasadnicze rodzaje: włókna roślinne i zwierzęce. Ich 
struktura molekularna odpowiada za wiele cech fizycznych, 
na przykład za wytrzymałość na rozciągania i elastyczność.

Włókna roślinne       
Włókna roślinne pozyskuje się z różnych struktur w rośli-
nie. Na przykład płótno lniane wytwarza się z włókien łody-
gi lnu, podczas gdy tkaniny bawełniane – z włókien nasion. 
Głównym składnikiem włókien roślinnych jest celuloza, 
której towarzyszą, w zależności od pochodzenia włókna  
i sposobu jego pozyskiwania, zmienne ilości hemicelulozy, 
pektyny i ligniny.
Celuloza jest wielocukrem z powtarzającym się układem 
dwóch pierścieni D-glukopiranozy połączonych wiązaniami 
β-1→4 glikozydowymi. Poszczególne łańcuchy polimerowe 
łączą się w wiązki, a te – w złożone struktury włókniste. 
Strukturę celulozy dobrze opisuje model „micelarno-frędz-
lowy”, ponieważ występują w niej dobrze uporządkowane 
obszary krystaliczne (micelle) i nieuporządkowane obszary 
amorficzne (frędzle). Sztywność polimeru pochodzi od 
części krystalicznej, podczas gdy elastyczność – od części 
amorficznej.

Włókna zwierzęce
Włókna zwierzęce są białkami i pozyskuje się je, jak wełnę, 
z włosów lub, jak jedwab, z białek wydzielanych przez 
organizmy. Proteiny są heteropolimerami aminokwasów 
połączonych wiązaniami peptydowymi. Sekwencja amino-
kwasów tworzy pierwotną  strukturę polipeptydu. Oddzia-
ływania intra- i intermolekularne między aminokwasami 
decydują o zwijaniu się polipeptydów prowadzącym do 
struktur o wyższym uporządkowaniu i odpowiadają za spe-
cyficzny kształt molekuły białka. Tak jak celuloza włókna 
zwierzęce zawierają obszary krystaliczne i amorficzne,  
a ich strukturę można opisać jako „micelarno-frędzlową”.

Historical textiles in museums generally are made from 
natural fibres; the first modern synthetic textiles were 
produced in the late 19th century. Natural fibres used in 
historical textile production can be divided into two pri-
mary types based on their origin: plant fibres and animal 
fibres. The molecular structures of the fibres are responsible 
for many physical properties, such as tensile strength or 
flexibility.

Plant Fibres
Plant fibres can be prepared from different structures in a 
plant, for example linen is prepared from bast (stem) fibres 
of flax while cotton cloth is prepared from seed fibres of 
cotton. In plant fibres the primary component is cellulose, 
but, depending on fibre source and preparation, varying 
amounts of hemicelluloses, pectin and lignin can also be 
found.
Cellulose is a polysaccharide with two D-glucopyranose 
rings joined by a β(1→4)glycosidic linkage as the repeat-
ing unit. The individual polymer chains are organised into 
bundles and these into complex fibril structures. The struc-
ture of a cellulose fibre is well described by the “fringed 
micelles” model, as it contains well-ordered, crystalline 
regions (micelles) and non-ordered, amorphous regions 
(fringes). The stiffness of the polymer is due to the crystal-
line fraction while the flexibility is due to the amorphous 
fraction. 
 
Animal Fibres
Animal fibres are proteinaceous and can be derived from 
hairs, as in wool, or extruded proteins, as in silk. Proteins 
are heteropolymers of amino acids linked by peptide bonds. 
The amino acid sequence is the primary structure of the 
polypeptide. Intra- and inter molecular interactions be-
tween amino acids dictate the folding of polypeptides giv-
ing  rise to higher order structures and are responsible for 
the specific shape of a protein molecule. As with cellulose, 
animal fibres have both crystalline and amorphous regions 
and their structure can be described as “fringed micellar”.

Chemia włókien naturalnych Chemistry of natural fibres 
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Degradacja chemiczna obiektu tekstylnego jest zjawiskiem 
złożonym, zależnym od rodzaju włókien, bezpośrednie-
go środowiska chemicznego, zabiegów obróbki włókien 
(takich jak obciążanie tkanin jedwabnych lub merceryzacja 
bawełny) oraz oddziaływania zastosowanych barwników  
i pozostających w włóknie zanieczyszczeń. Reakcje degra-
dacji, jakie mogą zajść w tkaninie, można w uproszczeniu 
podzielić na hydrolityczne i utleniające. Ich szybkość zależy 
od licznych czynników niszczących. 

Hydroliza
Włókna naturalne, zarówno celulozowe, jak i białkowe, 
ulegają degradacji hydrolitycznej prowadzącej do depoli-
meryzacji i zmian we właściwościach fizycznych. Hydroliza 
jest procesem jonowym i może być katalizowana przez 
kwasy i zasady. Hydroliza katalizowana przez kwasy prowa-
dzi do rozrywania wiązań w różnych miejscach łańcuchów 
celulozy lub białka, chociaż głównie zachodzi w obszarach 
amorficznych włókien. Hydroliza katalizowana przez za-
sady zachodzi zwykle na końcu włókien, znowu – głównie 
w obszarach amorficznych, prowadząc do rozszczepiania 
struktury. Reakcja katalizowana kwasami jest zazwyczaj 
bardziej niszcząca, chociaż stara wełna jest bardzo wrażliwa 
na zabiegi z użyciem alkaliów. 

Utlenianie
Tlen i inne substancje utleniające (na przykład ozon i NO₂) 
mogą reagować z polimerami i barwnikami, co prowadzi 
do degradacji tych materiałów. Utlenianie jest rodnikową 
reakcją łańcuchową składającą się z etapu inicjacji, w którym 
powstają rodniki polimerowe, etapów rozwoju, w których 
poprzez reakcję z tlenem powstają nowe cząsteczki rod-
nikowe, oraz etapów kończących, w których wytworzone 
rodniki łączą się ze sobą, tworząc związki nierodniko-
we. Degradacja utleniająca prowadzi do depolimeryzacji 
łańcuchów polimerowych, powstawania barwnych cząstek 
poprzez reakcje z grupami bocznymi, wzrost zakwaszenia 
podłoża polimerowego i zmian w zastosowanych barwni-
kach.
Fotoutlenianie, podczas którego reakcję łańcuchową inicju-
je absorpcja światła przez chromofor (zastosowany barwnik 
lub inne cząsteczki włókna absorbujące promieniowanie 
ultrafioletowe lub widzialne), stanowi zagrożenie ekspono-
wanych obiektów tekstylnych. Raz zapoczątkowana łań-
cuchowa reakcja rodnikowa może przebiegać bez dostępu 
światła, a zjawiska zwykle kojarzone z ekspozycją obiektu 
tekstylnego, takie jak zmiana barwy lub zażółcenie, mogą 
przebiegać po przeniesieniu obiektu do magazynu i stąd 
określa się je jako „reakcje w ciemności”.

The chemical degradation of a textile object is a complex 
phenomenon governed by the fibre type and its immediate 
chemical environment, but also by interactions of applied 
colorants, fibre treatments (such as the weighting of silk or 
mercerisation of cotton) and residual contaminants. The 
types of degradation reactions that a textile can undergo 
can be simplified to hydrolytic and oxidative. These are 
driven by several agents of deterioration.

Hydrolysis
Natural fibres, whether cellulosic or proteinaceous, are sen-
sitive to hydrolytic degradation leading to depolymerisation 
and changes in physical properties. Hydrolysis is an ionic 
process and it can be acid or base catalysed. Acid catalysed 
hydrolysis is a random process resulting in the breaking 
of glycosidic or peptide bonds anywhere on the polymer 
chain, though it generally occurs in the amorphous regions 
of fibres. Base catalysed hydrolysis tends to occur at the 
ends of fibres, again in the amorphous regions, resulting in 
peeling reactions. Generally the acid catalysed reaction is  
a greater concern, but aged wool is highly sensitive to alkali 
treatments.

Oxidation
Oxygen and other oxidising agents (e.g. ozone and NO₂) 
can react with polymers and colorants leading to their 
degradation. Oxidation is a radical chain reaction with 
initiation steps in which polymer radicals are formed, 
propagation steps where new radical species are formed 
through reactions with oxygen and termination steps in 
which the produced radicals recombine to form non-radical 
compounds. Oxidative degradation leads to the depoly-
merisation of the polymer chain, formation of coloured 
species through reactions with side groups, an increase in 
the acidity of the polymer substrate and changes to applied 
colorants.
Photo-oxidation, where the chain reaction is initiated by 
the absorption of light by a chromophore (an applied color-
ant or other UV or visible light absorbing species in the tex-
tile), is a concern during the display of textile objects. Once 
the radical chain reaction is initiated it can proceed without 
light, and the discolouration, yellowing etc. associated with 
the display of textile objects happens after the object has re-
turned to storage, and is thus referred to as “dark reactions”.

Degradacja włókien Degradation of fibres
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Czynniki niszczące Agents of deterioration

Temperatura i wilgotność
Reakcje chemiczne prowadzące do utleniającej lub hydroli-
tycznej degradacji polimerów ulegają oczywiście przyspiesze-
niu w warunkach wyższej temperatury i wilgotności. Dlatego 
przechowywanie zabytkowych tkanin w niskich tempera-
turach jest efektywną metodą ich ochrony, a jednoczesną 
ekspozycję na wysoką temperaturę i wilgotność stosuje się, by 
przyspieszyć starzenie materiałów w celu oceny ich stabilności.

Zanieczyszczenia powietrza
Gazowe zanieczyszczenia powietrza, takie jak SO₂, NOₓ, O₃, 
pochodzące z zewnętrznych przemysłowych, transporto-
wych i mieszkalnych źródeł emisji oddziałują niekorzystnie na 
tkaniny. SO₂ i NOₓ mogą wytwarzać kwaśne cząstki  
w tkaninie, które katalizują degradację hydrolityczną polimeru 
oraz przyspieszają blaknięcie niektórych barwników. NO₂  
i O₃ są utleniaczami, które mogą inicjować łańcuchową reak-
cję rodnikową i atakować barwniki.
Podczas degradacji tkanin wydzielają się lotne związki orga-
niczne (VOC), takie jak kwasy organiczne i siarczki karbonylu, 
to zaś może prowadzić do zwiększonej degradacji tkaniny,  
a nawet zanieczyszczać i niszczyć inne materiały znajdujące 
się w tym samym środowisku. Najnowsze badania wskazu-
ją, że związki VOC emitowane w czasie degradacji tkanin 
białkowych są co najmniej tak samo istotnym czynnikiem 
niszczącym jak zewnętrzne zanieczyszczenia powietrza.

Światło 
Światło jest konieczne do oglądania obiektu, jednak nieza-
leżnie od intensywności prowadzi do jego degradacji. Aby za-
inicjować reakcję, światło musi ulec absorpcji. Niebarwione 
włókna naturalne, takie jak celuloza, jedwab i wełna, absor-
bują promieniowanie nadfioletowe, a fotony tego promienio-
wania mają dostateczną energię, aby zapoczątkować fotolizę 
wiązań chemicznych. Dlatego promieniowanie nadfioletowe 
powinno się eliminować ze środowiska muzealnego. Rów-
nież zastosowane substancje barwiące, takie jak barwniki 
lub farby, pochłaniają światło widzialne. Metale przejściowe 
(żelazo, miedź, chrom), często stosowane jako zaprawy  
w procesie barwienia tkanin, mogą oddziaływać z barwnika-
mi i światłem, katalizując utlenianie tkanin.

Temperature and Humidity
The chemical reactions leading to the oxidation and hy-
drolysis of polymers are predictably accelerated by higher 
temperature and humidity levels. As a result, low tempera-
ture storage is an effective preservation method and higher 
temperatures/humidity can be used to artificially age a 
material to evaluate its stability.

Exogenous Pollutants
Pollutants (SO₂, NOₓ, O₃) from industrial, vehicular and 
residential heating emissions have negative impacts on the 
permanence of textiles. SO₂ and NOₓ can produce acidic 
species in a textile object to catalyse hydrolytic degradation 
of the polymer, and they lead to increased rates of fading 
for some colorants. NO₂ and O₃ are oxidisers that can initi-
ate radical chain reactions and attack colorants.
Endogenous pollutants, such as volatile organic compounds 
(VOCs) are produced during the degradation of a textile. 
These VOCs can be reactive, for instance organic acids and 
carbonyl sulphides, leading to the increased degradation of 
the textile object and even to the contamination and deg-
radation of other materials sharing the same environment. 
Recent research suggests that VOCs produced during the 
degradation of proteinaceous textiles are at least as signifi-
cant an agent of deterioration as exogenous pollutants. 

Light
Light is necessary to appreciate an object, but, regardless 
of intensity, it leads to the degradation of an object. Light 
must be absorbed to initiate reactions. Undyed natural 
fibres, including cellulose, silk and wool can absorb UV 
radiation; photons of UV light are sufficiently energetic to 
cause photolysis of chemical bonds, and thus they should 
be eliminated from the museum environment. Applied 
colorants (dyes, paint, etc.) are able to absorb visible light. 
Transition metals (iron, copper, chromium, etc. often used 
as a mordant during the dyeing of textiles) can interact with 
dyes and light to catalyse the oxidation of textile objects.

Włókna wełniane barwione na czerwono 

pobrane z tkaniny zabytkowej. Zdjęcie 

mikroskopowe w świetle przechodzącym, 

z kontrastem fazowym, powiększenie 

200-krotne. Należy zwrócić uwagę 

na znaczne uszkodzenie łuskowatej 

powierzchni i wielokrotne rozszczepie-

nie zakończenia włókna wskazujące na 

wytarcie i uszkodzenia zmęczeniowe.

Red-dyed wool fibres from a historic 

sample. Phase contrast, polarised, trans-

mitted light micrograph, 200 x magnifi-

cation. Note that the scales on the fibre 

are highly worn and the multiply split 

fibre ends are indicative of abrasion and 

fatigue damage.
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Właściwości mechaniczne tkanin Mechanical properties of textiles

Próbka zabytkowego wełnianego gobeli-

nu poddawana rozciąganiu w urządzeniu 

do testów mechanicznych.

A specimen of a historic woollen tapestry 

subjected to stretching in a machine for 

mechanical testing.

Tkaniny deformują się pod wpływem przyłożonej siły,  
a wykresy zależności odkształcenia od obciążenia ilustrują 
kolejne fazy zmiany wymiarowej tkaniny w odpowiedzi na 
narastające obciążenie. Zależność ta jest liniowa dla po-
czątkowego zakresu odkształceń. W zakresie tym zachodzi 
odkształcenie sprężyste nitek, czyli takie, po którym ma-
teriał powraca do swego początkowego kształtu po ustaniu 
obciążenia. Może również zachodzić nieodwracalna zmiana 
struktury tkaniny pod wpływem przyłożonego obciążenia. 
Po osiągnięciu maksymalnego obciążenia nitki zaczynają 
pękać i obserwuje się stopniowe rozerwanie tkaniny. Każdy 
spadek obciążenia odpowiada pęknięciu kolejnej pojedyn-
czej nitki. Odkształcenie krytyczne, przy którym rozpo-
czyna sie rozrywanie tkaniny, osiąga uderzająco wysokie 
wartości: między 5–10% w kierunku osnowy oraz 10–25% 
w kierunku wątku. Znacząco większe wartości odkształceń 
krytycznych w kierunku wątku wynikają z mniejszej grubo-
ści i słabszego skręcenia nitek wątku w porównaniu  
z grubszymi, mocniej skręconymi wokół osi, nitkami osno-
wy. Maksymalne obciążenia tkanin, czyli ich wytrzymałości 
na rozrywanie, zależą od ilości włókien na jednostkową 
szerokość. Dla gobelinów i kilimów typową wartością jest 
około 10 N/m.  
Należy zaznaczyć, że w tkaninach poddanych stałemu, dłu-
gotrwałemu obciążeniu obserwuje się stopniowe dodatkowe 
odkształcenie zwane pełzaniem. Pełzanie może być istot-
nym mechanizmem deformacji gobelinów ze względu na 
ich duże wymiary i ciężar. Efekt pełzania został przedsta-
wiony na wykresie zależności odkształcenia od obciążenia. 
Tkaninę obciążano stopniowo i czekano na równowagowe 
odkształcenie dla każdego punktu. Pod wpływem długo-
trwałego obciążenia obiekt tekstylny ulegnie większemu 
odkształceniu niż jeżeli to samo obciążenie działałoby 
przez krótki czas.

Textiles are deformed by an applied force and the load-
strain curve illustrates subsequent phases of the material 
dimensional response to an increasing load. The relation-
ship is linear at an initial strain range. Elastic strain of 
the yarns occurs in this range i.e. the strain for which the 
material returns to its original shape when the applied load 
is removed. An irreversible change in textile’s structure 
may also occur. When the maximum load is attained, yarns 
begin to break and failure occurs progressively. Every drop 
in load values corresponds to an individual yarn fracture. 
The critical strain at which the textile fails attains remark-
ably high values in the range of 5–10% in the warp direction 
and 10–25% in the weft direction. Markedly larger values 
of critical strains in the weft direction are an outcome of 
less ordered twist in the weft yarns when compared to the 
warp yarns that have a well ordered twist around the yarn 
axis. The maximum stress of the textiles, i.e. their tensile 
strength, depends on the number of yarns per unit width.  
A typical value for tapestries and kilims is about 10 N/m.  
It should be noted that textiles experience a gradual ad-
ditional strain termed creep if loaded under a constant 
stress over a long period of time. Creep strain may be an 
important deformation mechanism in tapestries because 
of their large size and weight. The effect is illustrated by a 
load-strain curve obtained by incremental loading a textile 
but allowing enough time for the sample to reach an equi-
librium strain at each step. When subjected to loading, the 
textile object will undergo a larger strain over a long period 
of time when compared to same loading but acting over 
short time.
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Wykres zależności odkształcenia od 

obciążenia dla wełnianego gobelinu pod-

danego rozciąganiu. Różnica pomiędzy 

odpowiedzią mechaniczną w dwóch 

kierunkach tkaniny wynika z różnego 

charakteru splotu nitek osnowy i wątku.

W trakcie 10 cykli rozciągania próbki 

wełnianego gobelinu pod wpływem 

niewielkich obciążeń obserwuje się całko-

wicie sprężyste odkształcenie nitek, czyli 

takie, po którym materiał powraca do 

swego początkowego kształtu po ustaniu 

obciążenia.

W trakcie 10 początkowych cykli rozcią-

gania próbki wełnianego kilimu pod wpły-

wem niewielkich obciążeń obserwuje się 

nieodwracalne odkształcenie odzwiercie-

dlające zmianę struktury tkaniny. Kolejne 

cykle rozciągające wywołują sprężyste 

odkształcenie nitek.

Efekt pełzania w tkaninie poddanej 

stopniowo narastającemu obciążeniu. 

Okres dochodzenia próbki do równowa-

gi wynosił 5 godzin dla każdego kroku 

pomiarowego.

The load-strain curve for a woollen 

tapestry subjected to tension. The differ-

ence in mechanical response in the two 

directions of the textile is caused by the 

different nature of the twist in the warp 

and weft yarns.

In the course of 10 stretching cycles of 

the woollen tapestry under low load,  

a purely elastic strain of the yarns is 

observed i.e. the strain for which the ma-

terial returns to its original shape when 

the applied load is removed.

In the course of 10 initial stretching cy-

cles of the woollen Kilim under low load, 

an irreversible strain reflecting  

a change in the textile’s structure is 

observed. Subsequent stretching cycles 

produce elastic strain of the yarns.

Creep effect in a textile subjected to an 

incremental load. 5 hours were allowed 

for specimen equilibration at each meas-

uring step. 
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Długookresowe obserwacje doświadczonych konserwatorów  
i opiekunów zbiorów wskazują na trzy zasadnicze mechani-
zmy fizycznych uszkodzeń zabytkowych tkanin: nadmierne 
naprężenia podczas manipulowania obiektami, odkształcenia 
pod wpływem własnego ciężaru obiektów oraz cykle skurczu  
i pęcznienia włókien wywołane zmianami temperatury i wil-
gotności względnej.
Uszkodzenia fizyczne powstające podczas manipulowania 
obiektami są poważnym zagrożeniem dla tkanin, które uległy  
z upływem czasu degradacji wskutek oddziaływania światła, 
temperatury, wilgotności i zanieczyszczeń powietrza,  
w wyniku czego ich wytrzymałość na rozciąganie i krytycz-
ne odkształcenie powodujące rozerwanie jest bardzo niska. 
Uszkodzenia fizyczne najczęściej występują w najsłabszych 
fragmentach tkaniny. W gobelinach będą to nitki wątku 
wykonane ze zdegradowanych chemicznie włókien jedwabiu 
lub ciemno-brązowej wełny barwionej przy użyciu kwasowej 
zaprawy żelazowej. Innym typowym uszkodzeniem fizycznym 
gobelinu jest pękanie słabych nici ściegów łączących fragmen-
ty o różnych kolorach, które prowadzi do poziomych rozstę-
pów w strukturze obiektu.
Stałe obciążenie wywierane na obiekt przez jego własny 
ciężar może powodować nadmierne odkształcenia w dużych, 
ciężkich obiektach, jak gobeliny. Zagrożenie jest tym większe, 
że gobeliny wiesza się w słabszym kierunku czyli w kierunku 
wątku i w poprzek szczelin pozostawionych podczas tkania. 
Nierównomierny rozkład naprężeń spowodowany nieodpo-
wiednimi systemami wieszania lub podtrzymywania obiektu 
jest szczególnie niebezpieczny.
Z drugiej strony, wykonane w tym projekcie badania wpływu 
wahań wilgotności względnej na zabytkowe tkaniny pokazały, 
że wahania te nie stwarzają znaczącego zagrożenia uszkodze-
niem fizycznym. Zagadnienie to omówiono szczegółowo  
w następnym rozdziale poświęconym uszkodzeniom fizycz-
nym tkanin powodowanym czynnikami środowiska.

The damage caused by handling of the objects poses  
a significant risk to textiles which have undergone degrada-
tion over time by exposure to light, temperature, humidity 
and air pollutants, and hence their tensile strength and 
the critical strain at failure are very low. Physical damage is 
most likely to occur across the weakest areas in the textile. 
In tapestries these can be chemically degraded silk yarns 
or wool yarns, dyed with the use of an acidic iron mordant. 
Another typical physical damage of tapestries is breakage of 
weak stitching, joining areas of different colours leading to 
horizontal splits in object’s structure. 
Permanent loading imposed on an object by its own weight 
can lead to excessive strain in large and heavy objects, like 
tapestries. The risk is increased by the fact that the tapestry 
is loaded in the weakest weft direction and across the slits 
left in the weaving. Unequal stress distribution caused by 
inappropriate hanging or support systems is particularly 
dangerous.
Investigations of the effect of variations in relative humidity 
on historic textiles carried out in this project have revealed 
that they do not pose a significant risk of the physical dam-
age. The issue is discussed at length in the chapter of this 
brochure concerning the environmentally induced physical 
damage in textiles.

Obciążenia obiektu wywołane przez 

jego własny ciężar skupiają się w górnej 

części, szczególnie w strefie zawieszenia. 

Symulacja komputerowa pola obciążeń 

dla kilimu wełnianego o szerokości 1,5 m  

i długości 3,5 m powieszonego w kierunku 

lnianej osnowy. Skala w N/m. 

Loading of an object caused by its own 

weight concentrates in the upper part, 

especially in the area of hanging. Com-

puter simulation of the load field for  

a woollen Kilim 1.5 m wide and 3.5 m 

long, hung along the linen warp yarns. 

Scale in N/m.

Uszkodzenia fizyczne obiektów tekstylnych Physical damage of textile objects
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Fragment aksamitu, Włochy, XVI wiek. 

Ubytek i uszkodzenia złotych i srebrnych 

nitek wątku na skutek degradacji  

i wykruszenia.

Fragment perskiego kilimu Senneh, XVII 

wiek. Wykruszenia czarnych wełnianych 

nitek wątku – wynik niszczącego działa-

nia substancji stosowanych w procesie 

barwienia.

Ornat żałobny, Polska, XVIII wiek. Degra-

dacja czarnej jedwabnej tkaniny tła.

Fragment chorągwi Carów Szujskich, 

XVII wiek. Degradacja adamaszku 

jedwabnego spowodowana zużyciem  

i niefortunną konserwacją w XIX wieku.

Fragment of velvet, Italy, 16th century. 

Loss and damage of golden and silver 

weft yarns due to degradation and 

crumbling.

Fragment of a Persian Senneh Kilim, 17th 

century. Crumbling of black woollen weft 

yarns – a result of damaging effect of 

substances used in the dyeing process. 

Requiem chasuble, Poland, 18th century. 

Degradation of the textile substrate 

made of black silk. 

Fragment of  Szujski Tsars banner, 17th 

century. Degradation of silk damask due 

to use and misguided conservation in the 

19th century.
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Zagrożenie tkanin uszkodzeniami fizycznymi 
spowodowanymi przez czynniki środowiska 

Risk of environmentally induced physical damage 
in textiles

Specjaliści zwracają uwagę na trzy potencjalne mechani-
zmy powstawania uszkodzeń tkanin pod wpływem wa-
hań wilgotności względnej: wzrost ciężaru, kiedy tkanina 
pochłania parę wodną przy wzroście wilgotności względnej, 
narastanie naprężenia rozciągającego podczas jednocze-
snego spadku wilgotności względnej i ograniczenia skurczu 
tkaniny, oraz uszkodzenia zmęczeniowe na skutek wzajem-
nego tarcia włókien podczas cykli wydłużania i skurczu.
Odpowiedź zabytkowych tkanin na wahania wilgotności 
względnej była przedmiotem dogłębnych badań w tym pro-
jekcie. Naturalne włókna, z których wykonano tkaniny za-
bytkowe, są materiałami higroskopijnymi, chłonącymi parę 
wodną przy wysokiej wilgotności względnej i oddającymi 
wodę, kiedy otaczające powietrze jest suche. Zazwyczaj 
wełna pochłania do 15% pary wodnej, a jedwab – do 10% 
pomiędzy stanem suchym odpowiadającym wilgotności 
względnej 0% a stanem wilgotnym odpowiadającym wilgot-
ności względnej 80% (maksymalny poziom tego parametru 
występujący w salach muzealnych). 
Konsekwencją sorpcji pary wodnej przez włókna jest ich 
zmiana wymiarowa. Tkaniny kurczą się, kiedy tracą wodę  
i pęcznieją, kiedy ją odzyskują. Zmiany wymiarowe wywoła-
ne zmianami zawartości wody są różne w kierunku osnowy 
i wątku. Tkaniny są praktycznie stabilne wymiarowo  
w kierunku osnowy, podczas gdy odpowiedź wilgotnościo-
wa w kierunku wątku wynosi zazwyczaj 1,2% dla wełny  
i 0,6–0,9% dla jedwabiu.
Wyznaczone zależności pomiędzy wilgotnością względ-
ną, zawartością wody i zmianą wymiarową pozwalają na 
racjonalną ocenę zagrożeń, jakie stwarza dla tkanin niesta-
bilność klimatu.
Duży gobelin, monitorowany w czasie projektu, miał szero-
kość 2,6 m, wysokość 3,2 m i masę około 10 kg. Obciążenie 
górnej krawędzi gobelinu w kierunku wątku, wynikające  
z ciężaru własnego obiektu, wynosi zatem 39 N/m. Dla 
maksymalnej zmiany wilgotności względnej odpowiadają-
cej cyklowi rocznemu od 25% w zimie do 65% w lecie (patrz 
strona 5) przyrost masy tkaniny i wynikającego z niego 
obciążenia wynosi 7%. Wzrost obciążenia da przyrost 
odkształcenia zaledwie o 0,02%, które nadal będzie dalekie 
od odkształcenia krytycznego, przy którym dochodzi do 
uszkodzenia fizycznego tkaniny. Zatem tkaniny wytrzymują 
bez uszkodzenia przyrost własnego ciężaru pod wpływem 
sorpcji pary wodnej, chyba że ich odkształcenie jest bliskie 
wartości krytycznej już w stanie suchym.
Podobne rozważania można przeprowadzić dla naprężenia 
narastającego w tkaninie, której skurcz jest ograniczony,  
a która wysycha w czasie zmiany wilgotności względnej od 
wysokiej do niskiej. Ograniczenie skurczu może wynikać  
z umocowania tkaniny w sztywnej konstrukcji ograniczają-
cej jej ruch, w meblach obiciowych lub w ramach do deko-

Three potential damage mechanisms are raised when the 
effects of variations in relative humidity on textiles are 
considered: an increase in weight when the textile gains 
moisture on increasing relative humidity, stress build-
ing due to cyclic shrinkage of the textile restrained in its 
dimensional response, and the fretting fatigue when yarns 
move with friction one against another on cyclic extension 
and contraction.
The response of historic textiles to the relative humidity 
variations was thoroughly investigated  in this project. Nat-
ural fibres from which historic textiles were produced are 
hygroscopic materials gaining moisture when the relative 
humidity is high, or losing moisture when the surrounding 
air is dry. Typically, wool gains up to 15% and silk up to 10%  
moisture between the dry state at 0% relative humidity and 
the humid state at 80% relative humidity, the maximum 
level likely to be encountered in the museum galleries.  
Dimensional change is a consequence of moisture sorp-
tion by the fibres. Textile fibres shrink as they lose moisture 
and swell when they regain moisture. The moisture-related 
dimensional changes vary in the warp and weft directions. 
Textiles are practically stable in the warp direction whereas 
their moisture response in the weft direction is typically 
1.2% for wool and 0.6–0.9% for silk.
The established relationships between relative humidity, 
moisture content and dimensional change allow assessing 
rationally the threats posed to textiles by climate instability.
A large tapestry, an object of monitoring in this project, was 
2,6 m wide and 3,2 m high and had a mass of approximately 
10 kg. The load experienced in the weft direction at the top 
edge of the tapestry, as a result of carrying its own weight, 
was thus 39 N/m. For a maximum yearly relative humidity 
cycle ranging from 25% in winter to 65% in summer (see 
page 5), the gain in textile’s mass and the resulting load 
is 7%. The increased load will produce an insignificant 
increase in strain of 0,02% which is still far from the critical 
strain at which the textile fails physically. Therefore, the tex-
tiles sustain increases in weight due to sorption of moisture 
without damage unless they are strained close to the critical 
level even in their dry state.  
Similar considerations can be made for stress which builds 
up in a textile restrained in its dimensional response and 
desiccated from a high to a low relative humidity. The re-
straint may result from fixing the textile in a rigid construc-
tion restricting movement, in upholstered furniture or in 
frames to decorate walls, or by supporting a historic textile 
with another one not-responding or responding differently 
to relative humidity changes. If we assume that the textile 
was lightly stretched and equilibrated at average rela-
tive humidity in a gallery of 45%, then even the fall of the 
parameter in winter by 35% to the very low level of 10% will 
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racji ścian, lub ze zdublowania tkaniny zabytkowej na no-
wym podłożu, które nie odpowiada lub odpowiada inaczej 
na zmiany wilgotności względnej. Jeżeli założymy, że lekko 
napięta tkanina znajduje się w stanie równowagi mecha-
nicznej w sali wystawowej o średniej wilgotności względnej 
wynoszącej 45%, to nawet spadek tego parametru w zimie 
o 35% do bardzo niskiego poziomu 10% spowoduje spadek 
zawartości wody w wełnie z 10% do 5%, co wywoła skurcz 
0,5%. Jest to zmiana nieznacząca, chyba że tkanina została 
poddana nadmiernemu naprężeniu w czasie montażu.
Aby wyjaśnić potencjalne zagrożenie uszkodzeniem zmę-
czeniowym wywołanym przez wzajemne tarcie włókien 
podczas cykli wydłużania i skurczu, przeprowadzono przy-
spieszone badania mechaniczne, w których tkaniny pod-
dawano znacznemu odkształceniu 1% w cyklach o wysokiej 
częstotliwości. Naśladowały one wiele powtarzalnych cykli 
pęcznienia i skurczu wywołanych przez fluktuacje wilgot-
ności względnej w przestrzeni muzealnej w czasie długiego 
okresu ekspozycji. 
Wyniki uzyskane dla wełnianego kilimu wskazują, że nie-
odwracalne odkształcenie zachodzi w kilku początkowych 
cyklach rozciągających na skutek zmiany w strukturze 
tkaniny. Jednak następne cykle rozciągające są całkowicie 
odwracalne to znaczy tkanina powraca do swego początko-
wego kształtu po ustaniu naprężenia. Wyniki te pokazują, 
że nie występuje spadek wytrzymałości tkaniny spowodo-
wany hipotetycznym narastaniem mikrouszkodzeń włó-
kien. Identyczne właściwości mechaniczne próbki tkaniny 
przed testem i po przejściu ogromnej liczby cykli rozciąga-
jących potwierdzają tę obserwację.

reduce the moisture content in the wool from 10 to 5% and 
produce a shrinkage of 0,5%, an insignificant change unless 
the textile was excessively strained in its mounting .
To clarify a potential impact of the fretting fatigue, accel-
erated mechanical tests were carried out in which a large 
strain of 1% was applied to a textile at high frequency simu-
lating a large number of repetitive swelling-shrinkage cycles 
induced by fluctuations of relative humidity in a museum 
gallery over a long period of exposure.
The illustrated results for a woollen Kilim indicate that an 
irreversible strain occurs in a few initial stretching cycles 
due to a change in the textile’s structure but then the textile 
cycles become fully reversible i.e. the textile returns to its 
original shape when the applied stress is removed. The 
results indicate that no loss of textile strength caused by  
a hypothetical accumulation of damage at the micro level 
was observed. This has been confirmed by identical me-
chanical behaviour of the original textile specimen and that 
subjected to a large number of stretching cycles.

Adsorpcja i desorpcja pary wodnej przez 

próbki zabytkowych tkanin – wełnianej  

i jedwabnej – w zależności od wilgotno-

ści względnej otoczenia.

Adsorption and desorption of water 

vapour by samples of historic woollen 

and silk textiles as a function of ambient 

relative humidity.    
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Odkształcenia próbki wełnianego kilimu 

poddawanego cyklicznym obciążeniom 

w kierunku wątku. Trwałe odkształcenie 

próbki zachodzi w początkowych cyklach 

rozciągających na skutek zmiany  

w strukturze tkaniny; kolejne cykle roz-

ciągające są całkowicie odwracalne.

Wydłużenie i skurcz zabytkowych tkanin 

– wełnianej i jedwabnej – w odpowiedzi 

na wzrost i spadek wilgotności względnej 

otoczenia.

Strain in a specimen of a woollen Kilim 

cyclically loaded in the weft direction. 

Permanent deformation of the specimen 

reflecting a change in textile’s structure 

is observed during initial cycles only; fur-

ther stretching cycles are fully reversible.

Expansion and shrinkage of historic 

woollen and silk textiles in response to an 

increase and decrease in ambient relative 

humidity.

Wykres zależności odkształcenia od 

obciążenia dla próbki wełnianego kilimu 

przed testem zmęczeniowym, polega-

jącym na poddaniu próbki 40.000 cykli 

rozciągających, i po tym teście. Brak 

różnicy pomiędzy odpowiedzią mecha-

niczną wskazuje na brak uszkodzenia 

zmęczeniowego włókien.

Przyrost trwałego odkształcenia próbki 

wełnianego kilimu w kierunku wątku 

w zależności od liczby cykli rozciąga-

jących. Po około 100 cyklach struktura 

tkaniny stabilizuje się i kolejne odkształ-

cenia są całkowicie odwracalne. 

The load-strain curve for a specimen of 

a woollen Kilim before and after fatigue 

testing, consisting in subjecting the 

specimen to 40.000 stretching cycles.  

No difference in mechanical response 

indicates lack of fatigue damage of the 

fibres.

Increase in the permanent deformation of 

a specimen of a woollen Kilim in the weft 

direction as a function of a number of 

stretching cycles. The textile’s structure 

stabilises after approximately 100 cycles 

and further strains are fully reversible.
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Struktura światłowodu.

Światłowodowa siatka Bragga – odcinek 

światłowodu wzdłuż którego współ-

czynnik załamania rdzenia zmienia się 

periodycznie z okresem Λ. 

Gdy szeroka spektralnie wiązka światła 

zostaje wprowadzona do światłowodu  

i oddziałuje z siatką Bragga, to fale 

w wąskim zakresie (~0,1 nm) ulegają 

odbiciu natomiast reszta przechodzi bez 

zmian. Długość fali odbitej zależy od 

okresu siatki i zmienia się wraz z jego 

zmianą. 

Structure of a waveguide.

Fibre Bragg grating – a piece of an opti-

cal fibre along which refractive index of  

a core varies periodically at a period Λ. 

When a spectrally broad light beam 

is injected into an optical fibre and 

interacts with the Bragg grating, waves 

in a narrow band (~0.1 nm) are back 

reflected. Their wavelength depends on 

the pitch of the grating and varies with 

variations of this pitch.

Włókna optyczne jako światłowody
Światłowód to cylindryczne włókno szklane, w którym 
transmisja światła odbywa się dzięki zjawisku całkowitego 
wewnętrznego odbicia. Zjawisko to zachodzi na granicy 
pomiędzy rdzeniem a płaszczem światłowodu, przy czym 
współczynnik załamania rdzenia musi być większy niż 
płaszcza. Granica pomiędzy rdzeniem a płaszczem może 
być wyraźna, jak w światłowodzie skokowym lub rozmyta, 
jak w światłowodzie gradientowym.

Światłowodowa siatka Bragga jako czujnik temperatu-
ry i odkształcenia
Światłowodowa siatka Bragga (FBG – ang. fibre Bragg 
grating) to odcinek światłowodu, w którym współczyn-
nik załamania rdzenia zmienia się w sposób periodyczny 
z okresem Λ. Strukturę taką wytwarza się naświetlając 
czuły na nadfiolet światłowód wiązką światła laserowego               
o długości fali 193 nm (laser ekscymerowy) lub 244 nm 
(laser jonowy) o przestrzennie modulowanym rozkładzie 
natężenia. Modulowaną przestrzennie wiązkę uzyskuje się 
w efekcie interferencji dwóch wiązek laserowych pochodzą-
cych z tego samego lasera. 

Optical fibres as waveguides
An optical fibre is a cylinder-shaped glass fibre that trans-
mits light by the total internal reflection (TIR). TIR occurs 
at the interface between the core and the cladding provid-
ing the refractive index of the core is higher than the one 
of the cladding. The boundary between the cladding and 
the core may be steep, in a step-index fibre or gradual, in a 
graded-index fibre.

Fibre Bragg grating as temperature and strain sensor
Fibre Bragg grating (FBG) is a piece of an optical fibre with 
periodic variations of the refractive index of the core at a 
period Λ. Such periodicity of the refractive index in the 
UV-sensitive fibre is created using spatially modulated laser 
beams of either 193 nm (excimer laser) or 244 nm (ion laser) 
wavelength. Spatial modulation of light intensity is achieved 
bringing two beams from the same laser to interfering.
When a spectrally broad light is injected into the fibre with 
inscribed FBG, it passes through almost unchanged except 
a narrow (about 0.1 nm) band which is back reflected. The 
wavelength of reflected light – called the Bragg wavelength 
– depends on the grating pitch Λ and ambient temperature.

Światłowodowy czujnik Bragga do śledzenia 
odkształceń 

Fiber Bragg sensor for recording strain
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Fragment kilimu wełnianego ze 

światłowodowym czujnikiem Bragga 

przymocowanym do tkaniny uchwytami 

magnetycznymi – pomiar w warunkach 

laboratoryjnych.

Elementy składowe czujnika odkształ-

ceń tkanin ze światłowodową siatką 

Bragga (FBG). 

Fragment of a woollen Kilim with a 

fibre Bragg grating sensor attached 

to the textile with magnetic clamps 

– a measurement in the laboratory 

conditions.

Elements of a sensor with the fibre 

Bragg grating (FBG) measuring strain 

in textiles. 

Jeśli do światłowodu z FBG wprowadzimy wiązkę światła  
o szerokim spektrum, to przechodzi ona prawie niezmie-
niona za wyjątkiem wąskiego (ok. 0,1 nm) pasma, które 
odbija się od siatki Bragga i rozchodzi się wstecz. Odbicie to 
dotyczy fal o charakterystycznej długości zwanej długością 
fali Bragga, która zależy od okresu siatki oraz temperatury 
otoczenia. Własność ta stanowi podstawę zastosowań FBG 
jako czujnika odkształceń i/lub temperatury. 
Gdy światłowód z zapisaną siatką Bragga zostanie mecha-
nicznie połączony z badanym obiektem, będzie przenosił 
wszelkie odkształcenia obiektu, co wywoła zmianę okresu 
siatki a tym samym zmianę długości fali Bragga. Informacja 
o powstałym odkształceniu rejestrowana jest jako zmiana 
długości fali, a nie – jako zmiana natężenia sygnału optycz-
nego. Taka metoda pomiaru odkształcenia ma szereg zalet. 
Rejestrowana długość fali nie zależy od strat mocy światła 
przy jego wprowadzaniu do światłowodu i wyprowadzaniu 
ze światłowodu oraz elementów układu pomiarowego. Po-
nadto wynik nie zależy od ewentualnych fluktuacji natęże-
nia źródła światła. Możliwe jest również umieszczenie wielu 
siatek, a więc wielu czujników w jednym światłowodzie,  
a każdy z nich może dostarczyć informację o odkształceniu 
innego obszaru obiektu.

This feature is utilized in applications of FBG as a strain 
and/or temperature sensor. 
The strain that an object is experiencing is transferred to 
the optical fibre attached to the object, which results in  
a change of the grating period and, hence, a change in 
the Bragg wavelength. It should be emphasized that the 
information on the observed strains is recorded as a change 
of the wavelength and not of the signal intensity. The 
wavelength shift detection has many advantages. The signal 
is not affected by power loss in the optical fibre and the 
acquisition system. Moreover, the result is independent of 
potential intensity fluctuations of the light source. Finally, 
it is possible to inscribe several gratings, and therefore 
several sensors into one optical fibre, of which each can 
provide strain information on a different part of the investi-
gated object.
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Opracowane w trakcie projektu światłowodowe czujniki 
Bragga użyto do pomiaru odkształceń dwóch rzeczywistych 
zabytkowych tkanin z kolekcji Muzeum Narodowego  
w Krakowie eksponowanych w Galerii Rzemiosła Arty-
stycznego: XIX-wiecznego kilimu z Europy Centralnej oraz 
XVII-wiecznego gobelinu flamandzkiego. W przypadku obu 
obiektów światłowodową głowicę czujnika zespolono  
z tkaniną za pomocą magnetycznych klamer i co minutę 
rejestrowano pojawiające się odkształcenia w kierunku 
pionowym w górnej części tkaniny, gdzie naprężenia są 
największe. Pomiarowi odkształceń tkanin towarzyszył 
ciągły odczyt z czujnika referencyjnego, pozwalający na 
wprowadzenie poprawki temperaturowej do rejestrowanych 
sygnałów, oraz pomiar temperatury i wilgotności względnej 
w otoczeniu.
Pierwszy obiekt, o szerokości 1,56 m wzdłuż wątku weł-
nianego i długości 3,5 m, powieszono w kierunku lnianej 
osnowy w sposób typowy dla tego typu obiektów. Zareje-
strowane odkształcenia były bardzo silnie skorelowane  
z szybkimi zmianami wilgotności względnej o charakterze 
cykli dziennych, jak i z powolnymi zmianami zachodzą-
cymi w cyklu rocznym. Przeprowadzona analiza danych 
wskazała na liniową, w przybliżeniu, zależność odkształce-
nia tkaniny wzdłuż osnowy, z współczynnikiem odpowiedzi 
16*10–6 / % wilgotności względnej. Pozwoliło to na osza-
cowanie maksymalnej odpowiedzi tkaniny na zachodzące 
w Muzeum wahania wilgotności względnej (25–65%) na 
poziomie 0,064%.
W drugim obiekcie referencyjnym, wełnianym gobelinie  
o szerokości 2,57 m i długości 3,18 m, powieszonym wzdłuż 
wątku, zarejestrowano podobną jak w przypadku pierwsze-
go obiektu referencyjnego liniową zależność odkształcenia 
tkaniny od wilgotności względnej. Wyznaczony współczyn-
nik odpowiedzi wyniósł 46*10–6 / % wilgotności względnej, 
co daje maksymalne odkształcenie w skali roku wynoszące 
0,2%.
Obie przeprowadzone kampanie pomiarowe wykazały, 
że tkaniny odpowiadają prawie natychmiast na wahania 
wilgotności względnej. Potwierdziły one obserwacje labora-
toryjne, że tkanina odpowiada wilgotnościowo znacznie sil-
niej w kierunku wątku. Chociaż 0,2% wydaje się niewielką 
zmianą, gobelin o długości przekraczającej 3 m cyklicznie 
wydłuża się i kurczy o 1 cm w ciągu roku.

The fibre Bragg grating sensors developed in the course 
of the project were applied to measure strains of two real 
textile objects from the collection of the National Museum 
in Krakow exhibited in the Gallery of Decorative Art – a 
nineteenth century Kilim executed in Central-Europe and 
a seventeenth century Flemish tapestry. In both objects, a 
sensor fiber head was attached to the textile by magnetic 
clamps to record, at one minute intervals, the strain gener-
ated along the vertical direction in the upper parts of the 
textiles, where stresses are the largest. The monitoring of 
the textile strains was accompanied by a continuous read-
out from a reference sensor allowing for a temperature cor-
rection of the recorded signals, as well as by measurement 
of the ambient temperature and relative humidity.
The first object, 1.56 m wide along the woolen weft and  
3.5 m long, was hung along the linen warp yarns, as is 
typical for such objects. The recorded strains were strongly 
correlated with fast daily variations as well as slow seasonal 
changes in relative humidity. The analysis of recorded data 
indicated an approximately linear relationship between the 
textile strain along the warp and relative humidity, with the 
response coefficient of 16*10–6 / % RH. This allowed the es-
timation of the maximum response of the textile to the RH 
variations occurring in the museum (25–65% rh) at 0.064%.
A linear relationship between the textile strain and relative 
humidity was also observed in the second reference object, 
a woolen Flemish tapestry 2.57 m wide and 3.18 m long, 
hung along the weft yarns. The coefficient of expansion was 
46*10–6 / % RH which resulted in 0.2% strain cycle in the 
year.
The monitoring campaign showed an almost instantane-
ous response of the textiles to microclimate variations. The 
measurements performed have confirmed the laboratory 
observations that the textile responds to humidity in a 
much more pronounced way in the weft direction. Though 
0.2% seems a small change, the over 3 m long tapestry ex-
pands and shrinks by 1 cm in a year.

Odkształcenia tkanin w rzeczywistych warunkach Textile strain in real museum conditions
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Krótkookresowe odkształcenia kilimu 

wzdłuż lnianej osnowy ściśle podążają 

za zmianami wilgotności względnej. 

Dwa obiekty referencyjne: XVII-wieczny gobelin i XIX-wieczny kilim,  

na których prowadzono monitorowanie odkształceń.

Two reference objects: a seventeenth century Flemish tapestry and  

a nineteenth century Central-European Kilim on which monitoring of 

strains was carried out.

Odkształcenia gobelinu wzdłuż włókien 

wątku wraz ze zmianami wilgotności 

względnej. 

Short-term strains of the Central-Euro-

pean tapestry along the linen warp yarns 

closely paralllel the RH variations.

Strain of the Flemish tapestry along 

the weft yarns and variations in relative 

humidity. 
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Obraz o rozmiarach 50 × 50 cm wy-

konany farbami akrylowymi z dwoma 

równoległymi światłowodowymi czujni-

kami Bragga (w środku i w narożniku) 

wprowadzonymi w warstwę gruntową.

Odkształcenie płótna wywołane wibracją 

w czasie przewozu samochodem (w środ-

ku i narożniku obrazu).

Analiza odkształcenia pokazująca liczbę 

cykli odkształcenia o określonej amplitu-

dzie w ciągu 20 minut przewozu.

A 50 × 50 cm acrylic painting with two 

parallel fiber Bragg grating sensors (in 

the centre and in the corner) incorpo-

rated into the ground layer.

Canvas strains induced by vibrations 

during car transportation (in the centre 

and in the corner of the painting).

Strain analysis showing number of strain 

cycles with certain amplitude during  

20 minutes of transportation.

Odkształcenie podobrazia w trakcie transportu Canvas strain during transportation
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Wibracje i wstrząsy podczas przenoszenia, pakowania  
i transportu obrazów na płótnie są głównymi zagrożeniami 
związanymi z ich wypożyczaniem na wystawy odbywające 
się poza muzeum.
Zewnętrzne wibracje mogą spowodować ruch lub wprawić 
obiekt w rezonans i w ten sposób wytworzyć naprężenia 
mogące doprowadzić do uszkodzenia. Większe naprężenia 
mogą bezpośrednio wywołać fizyczne zmiany wrażliwych 
obiektów, takie jak odkształcenia, pęknięcia lub rozerwania. 
Natomiast mniejsze, ale przekraczające krytyczną wartość 
związaną ze zmęczeniem materiału, cyklicznie powtarzają-
ce się naprężenia mogą prowadzić do stopniowego, zlokali-
zowanego uszkadzania struktury w materiałach ze względu 
na nagromadzenie mikrouszkodzeń.
Pomiar odkształceń pozwala na bezpośrednią ocenę za-
grożeń zarówno w przypadku sporadycznych wstrząsów 
o dużej amplitudzie, jak i powtarzających się niskoam-
plitudowych drgań powodujących kumulację uszkodzeń 
zmęczeniowych. Czujnik FBG jest idealnym narzędziem do 
monitorowania odkształceń obrazu. Pomiar przebiega  
z częstością próbkowania 100 Hz, dokładnoscią 0,001% i do-
starcza informacji ze ściśle określonego miejsca. Jedynym, 
ale poważnym ograniczeniem jest to, że czujnika FBG nie 
można podłączyć w bezpośredni i nieniszczący sposób do 
powierzchni obrazu na płótnie. Dlatego w ramach projektu 
zagrożenie związane z odkształceniem płótna obrazu oce-
niano poprzez analizę zachowania modelu obrazu  
o podobnej geometrii i wykonanego w technice zbliżonej do 
oryginalnego dzieła. Do monitorowania odkształceń płótna 
wykorzystano dwa czujniki FBG zespolone (sklejone)  
z warstwą malarską w środku i w narożniku obrazu.
Analiza odkształceń płótna powstających podczas transpor-
tu obrazu w samochodzie wykazała, że zmierzone wartości 
odkształceń były dużo mniejsze od poziomu krytycznego. 
Dla kruchych materiałów, jakimi są zaprawy malarskie  
i farby, krytyczne, odkształcenie wynosi około 0,2%. War-
tość ta jest prawie sześciokrotnie wyższa niż maksymalna 
zmierzona podczas przeprowadzonych testów. Stąd praw-
dopodobieństwo fizycznego uszkodzenia obrazu na płótnie 
podczas jego transportu można ocenić jako bardzo małe.

Vibration and shocks are major hazards to canvas paint-
ings during handling, removal, packing and transportation 
when they are loaned to exhibitions outside the museum.
Vibration can cause damage as it makes objects move 
or resonate generating stresses in the materials. Larger 
stresses lead to direct physical changes of fragile objects 
such as irreversible deformation, fracture or disintegration. 
Repeated cycles of stress, exceeding a threshold of fatigue 
level, can lead to progressive, localised, structural failures 
in the materials due to the accumulation of even small 
damages at the micro level.
Measurements of strain allow direct assessment of risk both 
for infrequent deformations of a large magnitude and for 
repetitive vibrations leading to cumulative fatigue dam-
age. An FBG sensor is an ideal tool for monitoring strain in 
canvas. The measurement is very fast, accurate and local-
ized. The only, but serious limitation of a FBG sensor is that 
it cannot be firmly and directly attached to the real paint-
ing’s surface in a non-destructive way. Therefore, within 
the frame of the project, the risk connected with the canvas 
deformation was assessed by analyzing behaviour of a mock 
painting of a similar geometry and executed in a technique 
similar to that of the original artwork. Two FBG sensors 
incorporated (glued) into the pictorial layer were used to 
monitor strains experienced by the canvas in the center and 
in the corner of the painting.
The analysis of strains induced in canvas by the vibration 
levels generated on the transportation of a painting in a 
car has shown that the strain values were much below the 
critical strains. For brittle material like gesso and paints the 
critical strain is around 0.2%. This value is almost six times 
higher than the maximum strain recorded. Thus, canvas 
paintings are unlikely to be endangered by transportation-
induced vibrations.
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Normy, wskazówki i strategie ochrony Standards, guidelines and preventive strategies

Tkaniny należą do najbardziej wrażliwych obiektów w zbio-
rach instytucji chroniących dziedzictwo. Specjalistyczne 
publikacje dostarczają użytecznych wskazówek co do po-
stępowania z poszczególnymi rodzajami tkanin i stanowią 
podstawę ustalania zasad ich wystawiania i ochrony, nie-
mniej można również sformułować pewne zalecenia ogólne.
Nie ma szczegółowych norm odnoszących się do wystawia-
nia i przechowywania obiektów tekstylnych w instytucjach 
chroniących dziedzictwo. Jednak można brać pod uwagę 
takie normy jak ISO 11799 Wymogi przechowywania doku-
mentów w archiwach i bibliotekach, ANSI/IESNA RP-30-96 
Oświetlenie w muzeach i galeriach sztuki i CIE 157:2004 
Zapobieganie uszkodzeniom obiektów muzealnych pod 
wpływem promieniowania świetlnego.
Uzupełnienie tych norm mogą stanowić wskazówki doty-
czące najlepszych sposobów ochrony obiektów tekstylnych 
udostępnione bezpłatnie na przykład przez Amerykański  
i Kanadyjski Instytuty Konserwacji (AIC i CCI) na witrynach  
http://conservation-wiki.com/index.php?title=Textiles  
i http://www.cci-icc.gc.ca/crc/notes/index-eng.aspx. 
Podręcznik pielęgnacji zabytków National Trust oraz Jeana 
Tétreault Zanieczyszczenia powietrza w muzeach, galeriach 
i archiwach: ocena zagrożeń, strategie kontroli i zarządzanie 
ochroną są bezcennymi źródłami informacji o ocenie zagro-
żenia obiektów przez liczne czynniki niszczące.

Światło
Uszkodzenia powodowane oddziaływaniem światła obja-
wiają się zmianami koloru – zarówno użytych barwników, 
jak i podłoża tekstylnego, ale również spadkiem pH, obni-
żeniem stopnia polimeryzacji substancji budujących włók-
na, powstaniem na włóknach grup utlenionych czy lotnych 
produktów degradacji. Światłu towarzyszą często inne 
czynniki niszczące, jak zanieczyszczenia powietrza  
i brudzenie.
Normy ANSI/IESNA RP-30-96 oraz CIE 157:2004 można  
w zasadzie stosować do obiektów tekstylnych. Większość 
tkanin ma średnią odporność na działanie światła, ale  
w przypadku niektórych barwników jest ona niska. Wy-
trzymałość na działanie światła wyznacza się na podstawie 
8-stopniowej skali niebieskiej, opartej na zabarwionych na 
niebiesko z rosnącą intensywnością kawałkach wełny (BWS  
z ang. Blue Wool Standard). Tkaniny niewystawiane po-
winno przechowywać się w ciemności. Należy eliminować 
promieniowanie nadfioletowe z otoczenia tkanin,  
a maksymalne dopuszczalne jego natężenie wynosi  
75μW/lumen. Podczas ekspozycji tkanin należy zapewnić 
niskie natężenie światła, 50–100 luksów, przy czym całkowi-
ta dawka nie może przekroczyć 15000 luksogodzin  
w ciągu roku ekspozycji dla obiektów o niskiej odporności 
na działanie światła (odpowiadającej skali niebieskiej 1, 2, 3) 
lub 150000 luksogodzin w ciągu roku ekspozycji obiektów 

Textiles are among the most sensitive objects in heritage 
institutions’ collections. Specialist publications serve as 
the foundation for the care and display of textiles, provid-
ing useful guidelines for best practice regarding specific 
classes of textiles; however some general observations can 
be made.
There are no specific standards for the display and storage 
of textile objects in heritage institutions. However, stand-
ards such as ISO 11799 Document storage requirements 
for archive and library materials, ANSI/IESNA RP-30-96 
Museum and Art Gallery Lighting and CIE 157:2004 Control 
of Damage to Museum Objects by Optical Radiation can be 
applied. 
These standards can be supplemented with guidelines for 
best practice relating to textile objects, such as those made 
freely available by the American Institute for Conserva-
tion (AIC) and the Canadian Conservation Institute (CCI) 
at http://conservation-wiki.com/index.php?title=Textiles 
and http://www.cci-icc.gc.ca/crc/notes/index-eng.aspx 
respectively. The National Trust’s Manual of Housekeeping 
and Jean Tétreault’s Airborne Pollutants in Museums, Gal-
leries, and Archives: Risk Assessment, Control Strategies, 
and Preservation Management are invaluable resources for 
assessing the risk of objects with respect to many agents of 
deterioration.

Light
Light damage can manifest as changes in colour (of both 
applied colorants and of the fibre substrate) but also as  
a reduction in pH, loss of degree of polymerization of sub-
stances building fibres, and production of oxidised groups 
on the fibres as well as volatile degradation products. Light 
damage is often synergistic with other agents of deteriora-
tion, for instance pollutants and soiling. 
ANSI/IESNA RP-30-96 and CIE 157:2004 are generally ap-
plicable for textile objects. Most textiles have medium re-
sponsivity to light, but some colorants have a high sensitiv-
ity. The light sensitivity of an object can be evaluated on the 
Blue Wool Standard (BWS) scale of 1–8. 
When not on display textiles should be stored in the dark. 
UV radiation should be eliminated, but the maximum 
allowable level is 75μW/lm. Low light levels, 50-100 lux 
should be used during display with a maximum of 15000 lux 
hours/year total exposure for objects with a high responsivi-
ty to light (equivalent to BWS: 1, 2, 3) and 150000 lux hours/
year total exposure for objects with medium responsivity to 
light (BWS: 4, 5, 6).
Timed lighting and/or visitor activated lighting strategies 
should be considered for objects on long term display; 
rather than limiting access, these practices can be effective 
in drawing visitors’ attention to the objects while reducing 
the total light exposure.
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o średniej odporności na działanie światła (odpowiadającej 
skali niebieskiej 4, 5, 6).
Dla obiektów eksponowanych przez długi czas zaleca się 
wprowadzenie oświetlenia włączanego czasowo lub oświe-
tlenia uruchamianego przez zwiedzających, co pozwala 
uniknąć ograniczenia dostępu do obiektów. Rozwiązania 
takie mogą wręcz pobudzać zainteresowanie zwiedzających 
chronionymi obiektami, a ograniczają całkowitą dawkę 
światła.

Stabilizacja klimatu
Wnikliwe badania prowadzone w ramach tego projektu 
pokazały, że tkaniny wytrzymują bez uszkodzenia wahania 
mikroklimatu, chyba że ich stałe odkształcenie jest bliskie 
wartości krytycznej. Należy jednak unikać skrajnych war-
tości temperatury i wilgotności względnej. Ze względu na 
komfort zwiedzających w pomieszczeniach z wystawionymi 
tkaninami utrzymuje się temperaturę pomiędzy 15 a 25°C. 
Korzystniejsze dla tkanin przechowywanych w magazynach 
są temperatury niższe. Włókna wysychają i stają się kruche 
w niskiej wilgotności (<30%), a wysokie poziomy wilgot-
ności (>75%) sprzyjają atakowi biologicznemu i degradacji 
hydrolitycznej .

Przechowywanie i wystawianie
Tkaninom należy zapewnić odpowiednie podłoże, niezależ-
nie od tego, czy się je wystawia, czy przechowuje w magazy-
nie. Dobór odpowiedniego podłoża zależy od stanu zacho-
wania i rodzaju tkaniny.
Wytrzymałe strukturalnie tkaniny płaskie można wieszać 
w celu ekspozycji. Zaleca się stosowanie przy tym systemu 
taśm rzepowych Velcro, opisanych w większości podręcz-
ników konserwacji tkanin, ponieważ zapewnia on równo-
mierne utrzymanie obiektu tekstylnego na całej jego szero-
kości, zmniejszając w ten sposób zniekształcenia wywołane 
ciężarem własnym, a także pozwala na szybkie i bezpieczne 
powieszenie lub zdjęcie obiektu. Tkaniny osłabione należy 
eksponować na płaskim lub nachylonym podłożu, można 
rozpatrzyć zastosowanie szyb lub ram mikroklimatycznych 
w celu ochrony obiektu i ograniczenia osiadania kurzu.
Zastosowanie systemów kaset mikroklimatycznych (MC) 
jest jednym z możliwych sposobów ekspozycji tkanin. 
Systemy MC stwarzają szczelnie odizolowane środowisko, 
które można przystosować do wymagań obiektu. Kasety 
mikroklimatyczne ograniczają dostęp zewnętrznych zanie-
czyszczeń powietrza, pyłu i kurzu do obiektu. Kasety bez-
tlenowe są specjalną kategorią systemów MC, które poprzez 
eliminację tlenu redukują degradację na drodze fotoutle-
niania. Należy jednak wziąć pod uwagę, że użycie systemów 
MC może prowadzić do kumulacji zanieczyszczeń wydzie-
lanych przez sam obiekt i materiały służące jego ekspozycji. 
W kasetach MC należy stosować sorbenty pochłaniające lot-
ne związki organiczne, takie jak tkaniny węglowe posiadająca 
dużą powierzchnię wewnętrzną i wysoką zdolność sorpcyjną.

Climate Stabilisation
The thorough investigations of this project demonstrated 
that textiles sustain without damage microclimatic varia-
tions unless they are continuously strained close to the criti-
cal level. However, extremes in temperature and relative hu-
midity should be avoided. For visitor comfort, textile objects 
can be displayed between 15 and 25°C, but they benefit from 
cooler temperatures during storage. Textile fibres desiccate 
and can become brittle at low relative humidity (<30%) and 
high humidity levels (>75 %) promote biological attack and 
hydrolytic degradation. 

Storage and Display
Whether on display or in storage, textiles must have ad-
equate support. What is adequate support is dependent 
upon several factors pertaining to the type and condition  
of the textile.
Structurally-sound flat textiles can be hung for display.  
A Velcro hanging support system, described in most textile 
conservation manuals, is recommended because it evenly 
distributes support across the width of the textile object 
thereby reducing gravity-induced distortions and it allows 
for fast and safe (de)installation of the textile object. Fragile 
textiles should be displayed flat or on an inclined support; 
glazing and/or microclimate frames should be considered 
to limit dust deposition and to protect the object.
Microclimate (MC) display systems are an option for textile 
objects. MC display systems create a sealed microenviron-
ment that can be tailored to the specific needs of an object. 
They limit the access of exogenous pollutants, particulates 
and dust. Oxygen-free display systems are a subtype of 
MC display, and by excluding oxygen they limit the photo-
oxidative degradation. However, care must be taken when 
applying a MC display system as they can lead to the accu-
mulation of pollutants generated by the object and display 
materials. VOC sorbents should be used inside MC display 
systems, such as carbon cloth, with its large surface area 
and high sorption capacity. 

Pollution
As with all heritage objects, concentrations of pollutants, 
whether exogenous or endogenous, should be kept to a 
minimum. ISO 11799 gives guidelines for the storage of cel-
lulose objects, but Tétreault’s guidelines, which consider 
different time windows, are perhaps more applicable. The 
table presents the maximum allowable concentrations of 
common indoor pollutants for an object with average pol-
lutant sensitivity within 1-year and 10-year time windows.
Endogenous and exogenous pollutants lead to the acceler-
ated degradation of textiles by promoting hydrolytic and 
oxidative degradation of the fibre substrate and changes to 
the applied colorants. Therefore, several general principles 
can be formulated to reduce the adverse effects of the pol-
lutants:
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Maksymalne średnie stężenie w okre-
sie 1 roku | Maximum average concen-
tration for 1 year [µg m–3]

Maksymalne średnie stężenie w okre-
sie 10 lat | Maximum average concen-
tration for 10 years [µg m–3]

Kwas octowy | Acetic acid 1000 100

Siarczek wodoru | Hydrogen sulphide 1 0.1

Dwutlenek azotu | Nitrogen dioxide 10 1

Ozon | Ozone 10 1

Dwutlenek siarki | Sulphur dioxide 10 1

Pył drobny | Fine particles (PM2.5) 10 1

Pełna wersja tabeli Tétreault Wskaźniki jakości powietrza dla kolekcji  

w muzeach, galeriach, bibliotekach i archiwach znajduje się w jego książce 

(odnośnik powyżej) lub w CCI Newsletter, Nr 31, Czerwiec 2003, w witrynie: 

http://www.cci-icc.gc.ca/about-apropos/nb/nb31/pollutants-eng.aspx#.  

A complete version of Tétreault’s table of Air quality targets for museum, 

gallery, library, and archival collections can be found in his book (above) 

and in the CCI Newsletter, No. 31, June 2003, at  

http://www.cci-icc.gc.ca/about-apropos/nb/nb31/pollutants-eng.aspx#. 
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Zanieczyszczenia powietrza
Jak w przypadku wszystkich materiałów zabytkowych po-
winno się maksymalnie ograniczać stężenia zanieczyszczeń 
zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych oddziałujących 
na tkaniny. Norma ISO 11799 podaje wskazówki co do prze-
chowywania obiektów celulozowych, ale bardziej przydatne 
wydają się wskazówki Tétreault, który bierze pod uwagę 
różne okresy ekspozycji obiektu. Tabela podaje maksymal-
ne dopuszczalne stężenia powszechnych zanieczyszczeń 
wewnętrznych dla obiektu o przeciętnej odporności dla 
dwóch okresów ekspozycji wynoszących 1 rok i 10 lat.
Wewnętrzne i zewnętrzne zanieczyszczenia powietrza 
prowadzą do przyspieszonej degradacji tkanin, ponieważ 
wspomagają utlenianie i hydrolizę podłoża tekstylnego  
i zmiany w zastosowanych substancjach barwiących. Można 
zatem podać kilka zasad, które ograniczą szkodliwy wpływ 
zanieczyszczeń:
W celu ograniczenia infiltracji zanieczyszczeń zewnętrz-
nych (SO₂, NOₓ, kurzu i pyłu) należy zamykać okna i ogra-
niczyć szybkość wentylacji do 1–1,5 wymian powietrza na 
godzinę, 
W bezpośrednim otoczeniu magazynowanych lub wysta-
wianych tkanin należy unikać przechowywania niewłaści-
wych materiałów, takich jak drewno, a szczególnie materia-
ły drewnopochodne, niektóre powłoki oraz kwaśne papiery 
lub tkaniny. Materiały te mogą emitować kwasy, aldehydy  
i inne organiczne związki lotne (VOC).
W miarę starzenia tkaniny, zwłaszcza zawierające włókna 
wełny i jedwabiu, emitują lotne organiczne produkty degra-
dacji, takie jak siarczki karbonylu i kwasy organiczne. Jeżeli 
dopuści się do kumulacji tych substancji w zamkniętych 
przestrzeniach, w których wystawia się lub przechowuje 
tkaniny, może dojść do degradacji obiektów.

Keep windows closed and limit ventilation to 1–1.5 air ex-
changes per hour, to limit the ingress of exogenous pollut-
ants (SO₂, NOₓ, dust and particulates).
Avoid the use of inappropriate materials (wood, particularly 
wood composites, some coatings and acidic paper/textiles) 
in the immediate storage and display environments. These 
materials can release organic acids, aldehydes and other 
volatile organic compounds (VOCs).
Wool and silk emit carbonyl sulphides and organic acids as 
volatile organic degradation products. If these are allowed 
to accumulate in an enclosed display or storage environ-
ment, they can result in degradation of the objects.
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Profilaktyka Housekeeping

Profilaktyka obejmuje różne proste i praktyczne działa-
nia, których podjęcie zapewnia właściwą ochronę kolekcji 
tkanin. Praktyka właściwej profilaktyki jest „pierwszą linią 
frontu” w staraniach o zachowanie kolekcji; jest warunkiem 
jej zachowania. Jest to również najprostsza i najtańsza me-
toda prewencji konserwatorskiej. Profilaktyka oznacza, że 
zapobiegamy gromadzeniu się kurzu, zabrudzeń i śmieci 
na tkaninach i wokół tkanin oraz zmniejszamy zagrożenie 
wystąpienia szkodników i pleśni.
Manipulowanie tkaninami powoduje ich zużycie i uszko-
dzenia, dlatego powinno się ono ograniczać do minimum. 
Przy wszelkich czynnościach tkaniny należy starannie  
i delikatnie umieścić na odpowiednich podkładach. Wkła-
danie jednorazowych lub czystych, białych rękawiczek 
bawełnianych przy manipulowaniu tkaninami chronią je 
przed kontaktem ze skórą. Aby uniknąć opadania części 
środkowej, większość tkanin należy umieszczać na dużej, 
sztywnej tekturze bezkwasowej. Duże tkaniny, jak kobierce, 
można nawinąć na bezkwasowe walce. 
Manipulowanie tkaninami można ograniczyć, jeżeli się je 
dobrze oznakuje, i jeżeli będą miały właściwą dokumentację, 
zawierającą fotografie i wymiary. Etykiety z numerami kata-
logowymi należy zawsze umocowywać w ten sam sposób.
Czyszczenie tkanin powinno się wykonywać jedynie, kiedy 
jest to bezwzględnie konieczne. Nigdy nie należy próbować 
czyszczenia tkanin wodą. Nadmierne czyszczenie prowadzi 
do dodatkowych zniszczeń, a niepotrzebne manipulowanie 
tkaniną grozi jej uszkodzeniem. Należy stosować odpowied-
nie narzędzia i materiały. Delikatne odkurzanie jest najlep-
szym sposobem usunięcia kurzu i brudu. Aby odkurzacz 
usunął nawet najdrobniejsze cząstki kurzu, powinno się 
zastosować wysokosprawne filtry powietrza typu HEPA (ang. 
– High Efficiency Particulate Air). Wskazane jest zakładanie 
masek przeciw kurzowi. Szczotki używane do czyszczenia 
materiałów tekstylnych powinny mieć miękkie, naturalne 
włosie. Dzięki białemu lub jasnemu odcieniowi włosia wia-
domo, kiedy szczotki należy umyć. Pokrowce zapobiegają 
gromadzeniu się kurzu na materiałach tekstylnych.
Zasady profilaktyki dla zbioru tkanin i budynku, w którym 
zbiór ten się przechowuje, należy wyszczególnić w sporzą-
dzonym na piśmie planie. Powinno się regularnie podejmo-
wać działania profilaktyczne w zależności od potrzeb i spe-
cyficznych warunków, w jakich przechowuje się dany zbiór 
lub indywidualny obiekt tekstylny.
Plan działań zabezpieczających zbiory tkanin przed nie-
szczęśliwymi zdarzeniami losowymi, jak również przemy-
ślane zmniejszanie ryzyka kradzieży czy wandalizmu, są 
kolejnymi elementami dobrej profilaktyki. Nieszczęśliwe 
zdarzenie losowe, takie jak pożar lub powódź, może nieod-
wracalnie zniszczyć zbiór tkanin. 

Housekeeping refers to a variety of straightforward and 
common-sense measures that can be taken to ensure that  
a textile collection is properly cared for. The practice of 
good housekeeping forms the “front line” in the preserva-
tion of a collection; it is a precondition for preservation.  
It is the most simple and inexpensive method of preventive 
conservation for the collection. It keeps dust, dirt and de-
bris from gathering on and around textiles, and it reduces 
the risks of both pest and mould infestations.
Handling can cause wear and tear of textiles. They should 
be handled as little as possible, and supported carefully and 
gently when handled. Although not critical, disposable or 
clean white cotton gloves worn when handling textiles pro-
tect textiles from contact with skin. To avoid sagging in the 
middle, most textiles can be placed on a large, stiff piece of 
acid-free mat board. Large textile items such as rugs can be 
rolled on an acid-free tube.
 Handling can be minimised if textiles are well labelled and 
documented, including photographs and measurements. 
Labels with accession numbers should be secured in a con-
sistent position.
Cleaning should be performed when necessary only. Clean-
ing with water should never be attempted. Excessive clean-
ing will lead to additional wear-and-tear and the risk of 
damage due to unnecessary handling. Appropriate tools 
and materials are required. Gentle vacuuming is the best 
way to remove dust and dirt. In order for the vacuum to 
remove even the finest dust, it should be fitted with  
a High Efficiency Particulate Air (HEPA) filtration system. 
Dust masks may be appropriate. Brushes used for cleaning 
around textile materials should have soft natural bristles. 
White or light coloured bristles make it easy to see when 
the brushes need to be washed. Dust covers prevent a build 
up of dust on textile materials.
 Housekeeping for collections of textiles and the building 
in which they are housed should be laid out in a written 
housekeeping plan. Housekeeping tasks should be regularly 
scheduled based on need and the specific circumstances of 
a collection or individual textile.
Disaster preparedness is yet another aspect of good house-
keeping practise along with measures taken to reduce the 
risk of theft or vandalism. Disasters such as fire and flood-
ing can bring about irreversible damage to textile materials.
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