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Rezumat: Pieile crude de peşte sunt considerate pe drept o sursă încă nevalorificată integral în industria de 
pielărie. Pieile finite de peşte  pe lângă aspectul său original, datorat facturii şi desenului specific al feţei, 
prezintă şi proprietăţi fizico-mecanice deosebite, cum ar fi rezistenţă sporită la tracţiune, impermeabilitate 
faţă de apă, elasticitate şi flexibilitate accentuată. Produsele care pot fi confecţionate din piele de peşte sunt 
foarte diverse: articole de marochinărie, articolele de decor, îmbrăcăminte, lengerie de corp, încălţăminte. 
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1. Introducere 
 
Prelucrarea pielor crude de peşte (germ. Fischleder, engl. fish leather) este considerată una dintre 

ramurile netradiţionale ale industriei de pielărie. Actualmente pe plan mondial există în jur de 40 de 
companii care se ocupă cu prelucrarea pieilor de peşte. În ultimii 10 ani a evoluat intens tehnologia de 
prelucrare a acestui tip de piele. În aşa ţări ca Canada, Japonia, Marea Britanie, Danemarca, Norvegia, Italia, 
Franţa este bine organizată producerea pe scară industrială a pieilor de peşte, cât şi a confecţiilor din această 
materie primă. Cel mai des prelucrate şi utilizate sunt pieile de rechin, scat, ţipar, lup de mare, somon. 
Prelucrarea pieilor de peşte este considerată mai atrăgătoare decât prelucrarea pieilor de bovine deoarece 
prinderea peştilor în mări şi oceane este mai rentabilă decât întreţinerea fermelor de animale. Producerea unei 
unităţi de suprafaţă a pieilor de peşte necesită cheltuieli mai mici de 3-5 ori, decât producerea aceleiaşi 
cantităţi de piele de bovine [3]. În ultimii ani, în Europa s-a mărit considerabil consumul de peşte, din 
prelucrarea căruia în industria alimentară  se formează o cantitate enormă de astfel de deşeuri ca piei, 
aripioare, solzii. Acestea fiind aruncate conduc la poluarea mediului înconjurător. Numai în Franţa anual se 
consumă în jur de 20000 tone de somon afumat, aruncând aproximativ 1000 tone de piele. În Spania şi ţările 
scandinave consumul de peşte este şi mai mare [5]. Pielea crudă prezintă deşeurile industriale care pot fi 
valorificate. De exemplu, în orăşelul Kallake (Franţa) activează o întreprindere mică care prelucrează piei de 
peşte, procurată pielea crudă cu numai 9 cenţi bucata. Preţul de vânzare a unei piei finite variază deja între 4-
5 dolari. Tot această piele transformată într-o gentuţă de seară, aduce producătorului său o sumă aproximativ 
egală cu 200 dolari  [2]. Astfel provenienţa exotică a pieilor de peşte cât şi rolul acestora în industria fashion 
permit obţinerea  unor venituri sigure, stabile şi cu mult mai mari comparativ cu utilizarea pieilor de bovine.  

 
2. Proprietăţile pieilor de peşte  
 
După proprietăţile sale fizico-mecanice, cât şi după structura chimică, pieile peştilor se aseamănă mult cu 

pieile animalelor. Pielea finită este elastică, moale, permeabilă la vapori de apă şi aer, dar impermeabilă la 
apă. Grosimea pieilor variază între 0,07-1,2 mm. După indicele de rezistenţă la rupere, pieile unor specii de 
peşte sunt de 2,5 ori mai rezistente decât pieile majorităţii mamiferelor (tab.1). Una dintre deosebirile 
esenţiale o prezintă factura specifică a pieilor de peşte. În dependenţă de specie, acestea pot avea o 
diversitate largă de desene originale în structură, iar gama cromatică este practic nelimitată. Unicul 
dezavantaj îl constituie suprafaţa limitată a acestor piei (dimensiunile unei piei de peşte deja prelucrate – 4-9 
decimetri pătraţi, în timp ce dimensiunile unei piei de bovine variază în jur de 1 metru pătrat şi mai mult). Cu 
toate acestea limitarea dată este destul de relativă– de exemplu, pieile de somon ating suprafeţe destul de 
mari, iar după aspect se aseamănă cu pieile de şarpe. După proprietăţile fizico-mecanice şi cele igienice, 
produsele confecţionate din pielea de peşte sunt deosebite de cele obişnuite. Durata de exploatare a acestora 
este mult mai mare, materia primă fiind de 2 ori mai rezistentă la frecare umedă şi uscată. Datorită faptului 
că structura pieilor de peşte asigură impermeabilitate completă la apă, acestea au un termen de viaţă mai 



 

mare, nu  
obişnuită, fă

 
    

Denumi

Umidita
Conţinu
Rezisten
Alungir
Grosime

 
3. Pro
 
Majorita

contul pesc
articole de 
decorarea a
rechinului i
utilizau piei
şi a pungilo
producerea 
confecţione
peşte fără u
ecologică ce
funcţie de 
confecţiona
impermeabi
linia de pro
pieile anima
decorativ es
de la 20 pân
articolele ve
fi vaze sau 
5×2 m (fig.
nevoie de 4

a) 

Bibliog
 

1.  З
об

2.  ht
3.  
хи

4.  ht
5.  ht
7.  ht
8.  ht
9.  ht

„îmbătrânes
ără a dăuna a

                    
irea caracteris

atea, % 
utul de oxid de
nţa la rupere, M
rea la efort de 
ea medie, mm

oduse din pie

atea popoare
cuitului, utili

vestimentaţ
armelor aristo
indonezian d
ile de păstrăv
or  pentru t

mobilei. C
ează din pieil
utilizarea sub
e poate fi fol
modul de 

area încălţăm
il vor fi utile
ducere a leng
alelor exotic
ste atins la m
nă la 200 de 
estimentare ş
tablouri. Spr
1,e) prezintă
00 de piei de

 

rafie 

Зурабян, К.М
буви кожгал
ttp://belomor
http://www.
имчистки. «
ttp://ru.wikip
ttp://exoticko
ttp://properco
ttp://sunja-ed
ttp://russian.d

c” şi nu se 
aspectul exte

                   
sticii 

e crom, % 
MPa 
10 MPa, % 

m 

ei de peşte 

elor de nord
izau produse
ţie şi încălţă
ocraţilor (fig
de tip şagrin
vi şi mihalţ p
tutun. Pieile 
Costumele p
le rechinilor 
bstanţelor ch
losită la conf
prelucrare, 

mintei se utili
e pieile de so
geriei de cor
e [6]. Pieile 

maxim. Crear
piei.  Pentru
şi de încălţăm
re exemplu, 
ă anume piel
e peşte [8]. 

 
b) 

М., Краснов
лантереи.Из
rsklib.ru/fash
travers.su/sta

«Помощница
pedia.org/wik
ozha.ru/kozh
ourse.blogsp
du.livejourna
dbw.cn/syste

usucă. Con
erior - proced

                    

Somn Li

7,6 6,5
2,3 3,3
24,4 12
36 35
0,09 0,7

d de pe malu
ele acestuia 
ăminte. În ţă
g.1,a) [4]. Pe
n, iar locuito
pentru confe
de rechini 

pentru daive
de specii m

himice toxice
fecţionarea p
deosebim p
izează piei d
omon, păstră
rp din pielea 
de peşte în d
rea unui prod

u asamblarea 
minte pielea 
cel mai mar

lea de peşte, 

c)
Figura 1.

в, Б.Я. Спр
зд. Schoe Ico

hion/modeler
at/files/1212
а», 8-13 c.(a
ki/рыбья кож
a_ryby_akse
ot.com/2011

al.com/34709
em/2011/06/0

198 

nfecţiile din 
deu inadmisib

                   

in Ştiuc

5 6,1 
3 2,8 
2,5 18,7
5 37 
78 0,48

urile bazinel
la maxim. P
ările asiatice
e timpurile lu
orii Siberiei 
cţionarea înc
de dimensiu
eri şi încăl

mai mari. Teh
e, aşa cum se
produselor de
iei pentru î

de sânger, lu
ăv, ţipar, her
de somon (f

diverse comb
dus vestimen
acestora se 
de peşte est

re tablou efec
procesul de 

 
) 
Produse din 

равочник по
ons,Москва,
rs00555.html
2135056artam
accesat la 13.
жа(accesat la
essuary_pivu
/01/tilapia.h

90.html(acce
07/00036343

pieile de pe
bil pentru art

   Tabelul 1P
Specia de pe

că Crap

5,7-7
2-3,
21,8
49,5
0,97

lor acvatice,
Pieile peştilo
e pieile de 
ui Ludivic X
– iacuţii şi

călţămintei d
uni medii, câ
ţămintea ce

hnologiile de
e făcea înain
e îmbrăcămin
încălţăminte,
up de mare, c
ing. Nu dem

fig.1,d) ca o v
binaţii creeaz
ntar (fig.1,b)
foloseşte pri
te prezentă şi
ctuat din pie
creare a căr

d) 

piele de peş

о материала
, 2004. 
l(accesat la 0
monov_statya
09.2012). 

a 15.09.2012
u_article_15.h
html(accesat l
sat la 25.09.2
37.shtml(acce

eşte pot fi c
ticolele din p

Proprietăţile 
eşte 
p Cra

7,2 
1 

8-29,2 
5-50,5 
7-1,1 

, a căror exi
or erau prelu
rechin şi sc

XV damele p
 tunguşii – 

de vară, genţ
ât şi pieile d
e necesită o
e astăzi perm
nte, deci se o
nte şi încălţă
, vestimenta
crap(fig.1,c)

mult compani
variantă alter
ză un aspect 
) poate neces
ncipiul „patc
i în unele ob

ele - peisajul
ruia a durat m

 

şte 

ам применя

08.09.2012). 
a.pdf / A. 

). 
html(accesat
la 25.09.201
2012). 
esat la 28.09

curăţate prin
piei de bovin

pieilor de pe

ap de argint 

7 
1,6 
17,8 
45 
0,53 

istenţa era a
ucrate şi tran
cat erau util
purtau corset
din timpuril
ilor pentru p
de scat sunt
o rezistenţă

mit prelucrare
obţine materi
ăminte şi pen
aţie şi maro
. Pentru o ro
ia Skini (Sco
rnativă a con
neobişnuit, 

sita, în funcţ
ch-work” [7]
biecte de inte
 provinciei S

mai mult de 

e)

яемым в пр

Артамонов

t la 10.09.20
2). 

9.2012). 

ntr-o spălare
ne. 

eşte [1] 
Piele de 
bovine 

12-16 
≥4,3 
≥13 
35-45 
1,13 

asigurată din
nsformate în
lizate pentru
te din pielea
le străvechi,

praf de puşcă
t utilizate în
ă sporită se
ea pieilor de
ia primă pur

ntru copii.  În
ochinărie. În
ochie sau un
oţia) a lansat
nfecţiilor din
unde efectul
ie de model,
]. În afară de
erior, cum ar
Sunhuaţzian,
o lună, fiind

 
) 

роизводстве

в. Tехнолог

12). 

e 

n 
n 
u 
a 
, 
ă 
n 
e 
e 
r 
n 
n 
n 
t 
n 
l 
, 
e 
r 
, 

d 

е 

г 


