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Aquest treball sorgeix d’una preocupació per l’aplicació de pràctiques més
sostenibles en l’àmbit de la conservació-restauració. Explora les possibilitats de l'ús
d'olis essencials com a alternativa verda en enfront dels biocides tradicionals
utilitzats en el camp de conservació-restauració, i també, planteja la manera de
determinar si un oli essencial deixa residus en un suport de paper mitjançant un
assaig, el qual que vaig tenir l’oportunitat de realitzar, gràcies a la meva estància
durant les pràctiques al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.

Els objectius d’aquest treball són:
• Definir les característiques dels olis essencials.
• Realitzar una revisió bibliogràfica de les investigacions on s’estudien les

aplicacions dels olis essencials al camp de la conservació-restauració.
• Determinar el residu de compostos orgànics volàtils (COVs) que deixa l’oli

essencial de farigola sobre una mostra de paper, i comprovar si aquest residu
disminueix amb el pas del temps.

La hipòtesis de la prova pràctica per determinar residus d’oli essencial en el suport
de paper es fonamenta en què els olis estan formats per compostos orgànics volàtils
(COVs), els quals es poden mesurar amb cromatografia de gasos acoblada a
espectrometria de mases (GC-MS). Si s’aplica un oli essencial sobre un paper inert,
com un paper de filtre, el qual no emet COVs, i al analitzar-lo, emet COVs propis
dels olis essencials, significa que el paper te residus de l’oli essencial.

* F: Fongs; *B: Bacteris; *I: Insectes; *A: Algues;*N.C: No comprovats

font de l’oli essencial S’ha provat en béns
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Eficàcia en front de la
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Aplicació

directa sobre

el bé cultural

Efectes

nocius sobre

els materials
F* B* I* A*

Artemisia Paper Sí N.C N.C N.C No N.C *
Boldo Paper Sí N.C N.C N.C No N.C 
Eucaliptus Paper Sí N.C N.C N.C No N.C 
Ravensara aromatica Paper Sí N.C N.C N.C No N.C 
Espígol Paper, fusta, pedra Sí N.C N.C N.C No N.C 
Arbre del te Paper Sí Sí N.C Sí No N.C 
Thuja occidentalis Paper Sí N.C N.C N.C No N.C 
Te bord Paper Sí N.C N.C N.C No N.C 
Linalol (OE d’espígol) Paper Sí N.C N.C N.C Sí Sí
Eugenol OE de clau) Paper Sí N.C N.C N.C  No N.C 
Citronel·lol (OE de 

citronella)

Paper Sí N.C N.C N.C No N.C 

Farigola Paper, fusta Sí Sí Sí N.C Sí No

Anís Paper Sí No N.C N.C No N.C 
Clau d’espècia Paper, pintures 

arqueològiques, art 

contemporani fet de 

menjar

Sí Sí N.C N.C Sí No 

Comí Paper N.C Sí N.C N.C No N.C 
Llorer Paper Sí Sí N.C N.C No N.C 
Eucalyptus citriodora Paper Sí Sí N.C N.C Sí No
Pinus caribaea Paper Sí Sí N.C N.C Sí No
Alfábrega Paper, pintures 

arqueològiques, 

pintura mural

Sí N.C N.C N.C Sí No

Romaní Fusta, pedra Sí N.C N.C N.C No N.C 
Espígol Paper fusta, pedra Sí N.C N.C N.C No N.C 
Cinnamomum cassia Fusta i cuir Sí N.C N.C N.C No N.C 
Trachyspermum ammi Fusta i cuir Sí N.C N.C N.C No N.C 
Cinamaldehid (C.M de 

l’OE de canyella)

Fusta, pedra, cuir Sí Sí N.C Sí No N.C 

Timol OE de farigola) Paper, fusta, cuir Sí N.C N.C N.C No N.C 

Canyeller Tela Sí Sí N.C N.C Sí No
Marduix Pintures 

arqueològiques

Sí N.C N.C N.C Sí No

Càmfora Pintures 

arqueològiques

Sí N.C N.C N.C Sí No

Camamilla de Matricària Manuscrits 

arqueològics

Sí N.C N.C N.C No N.C

All Paper, marbre Sí Sí N.C Sí Sí No
Calamintha nepeta Marbre Sí Sí N.C Sí No N.C

Orenga Paper, fusta, pedra, 

seda, maó

Sí No N.C N.C Sí No

Farigola capitada Paper, fusta, pedra, 

seda, maó 

N.C Sí N.C N.C Sí No

Aquestes investigacions permeten concloure que la major part dels olis essencials estudiats tenen propietats antifúngiques, i que alguns d’ells també han demostrat tenir
propietats antibacterianes, però, les propietats com a repel·lents d’insectes, o fins i tot, com a repel·lents d’altres organismes com poden ser algues microscòpiques no han estat
molt estudiades. Un aspecte a recalcar sobre aquests estudis, és que la major part s’han realitzat extraient una mostra d’un organisme que infecta un objecte, i provant l’eficàcia
de l’oli essencial sobre aquest organisme, només deu dels trenta-dos estudis citats s’han dut a terme provant un o diversos olis essencials sobre l’objecte infectat, aquests estudis
són de gran interès perquè permeten conèixer l’efecte dels olis sobre els materials constitutius de les obres.

Adams, D. R. (2017). Identification of essential oil components by gas chromatography/ mass spectrometry, ed. 4.1 . Allured publishing.

Introducció

On s'exposa una investigació realitzada al Centre de Restauració de Béns Mobles de
Catalunya amb l’objectiu determinar si queda algun tipus de residu al suport de
paper després d'aplicar un oli essencial. La pràctica s'ha realitzat seguint els
següents passos:

• Recerca d’un mètode adequat per analitzar olis essencials amb el cromatògraf de
gasos acoblat a espectrometria de masses (GC-MS) del Centre de Restauració de
Béns Mobles de Catalunya, finalment s’ha utilitzat el mètode descrit a (Adams,
2017).

• Preparació de les mostres de paper tacades amb oli essencial de farigola. La
preparació ha consistit en tacar amb 5 microlitres d’oli essencial tres pedaços de
paper de filtre d’1x1cm aproximadament. Cada pedaç de paper mullat s’ha deixat
assecar durant un període de temps diferent (pocs segons, 24 hores i 5 dies).

• Anàlisi al cromatògraf de gasos acoblat a espectromètre de masses (CG-MS) de
les mostres de paper tacades amb oli essencial de farigola.

Metodologia

El residu d’oli essencial de farigola al paper disminueix molt. Els components que es
retenen al paper en major concentració són el terpinen-4-ol (component majoritari
de l’oli essencial de farigola) i el decanal (component comú a molts olis essencials).

Resultats

Part teòrica: Taula de resum de les aplicacions dels olis
essencials en conservació-restauració

Part pràctica: Resultats de la determinació de residu
d’oli essencial de farigola sobre paper

Residu mesurat immediatament

Residu mesurat després d’assecar-se 24 h

Residu mesurat després d’assecar-se cinc dies

Hi ha residu d’oli essencial de farigola al paper.

El residu d’oli essencial de farigola al paper disminueix considerablement.

Conclusions

Part teòrica

Ha consistit en:
• Una recerca d’informació general sobre els olis essencials, que són, quina funció

tenen, quin tipus d'olis essencials hi ha, d'on s'obtenen, de quina manera
s'obtenen, quina és la seva composició química i les seves propietats biològiques.

• Una revisió d'articles d'investigació on s'han estudiat les aplicacions dels olis
essencials en el camp de la conservació-restauració, els articles estan classificats
en funció del tipus de material en què s'ha focalitzat l'estudi, per exemple, béns
documentals, de fusta, pedra, tèxtil, etc.

El treball s’ha dividit en dues parts:

Part pràctica

Referències bibliogràfiques


