GALVANOTEHNICA IN RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA
PIESELOR METALICE

Larg utilizată în industrie, galvanotehnica s-a impus ş1 m laboratorul de restaurare, fie ca nw1odă de conservare (cuprare, alămire, nichelare, etc.) a unor piese modcrne 1 , fie ca o metodă de copiere a unor
obiecte arheologice din metal, prezentînd în unele cazuri avantaje faţă
de alte metode de copierc 2 .
In principiu există două căi de rezoh'are a depunerilor:
a) Acoperirea galvanică a unor copii executate din răşini, ceară, care
:rn însă o utilizare limitată (piese simple, neornamentate) din cauza lipsei
ci e fidc I ita te 1 .
n) Depunereil electrolitică a metalului pe un negativ, metodă cu o
mai largă utilizare.
Materiale de amprentare. Din diversitatea mare a materialelor utilizate pentru confecţionarea negativelor\ ne-am oprit asupra PVC-ului 5
si a cauciucului silkonic cu vukaniz·are la cald în cazul obiectelor re~istente (morn>te, medalii, efigii), cele mai puţin rezistente fiind amprent;itp cu RC'vultex l\'IH sau cauciuc siliconk cu vulcanizare la recefi.
Cnncluctibflizârea negativelor. Faţă de reţetele mai vechi care recomandau cei strat conductor ele electricitate grafitul ,coloidal, din cauza
prelungirii timpului pe care o cere acest material7, folosim pulberi fine
de bronz sâu „lacuti" de co11ductibilizare 8 .
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Soluţia ele cuprare utilizată, constă din 200g sulfat de cupru (CUS0 1 •
5II 2 0), 50g(=27,3cm 1 ) acid sulfuric (I-1 2 S0 4) concentrat de l,83=fiff'De,
la care se adaugă ca agent de lustru lg de gelatină dezolvată în lOOcm~
de apă! 1 •
Tensiunea ele 1ucru este ele 0,5-2V, iar intensitatea curentului variază între 0,5-c--lA/cl.01 2 10, intre negativ şi redresor. am interc<1}a.t o rezistenţă '(reostat), pentru a 'se obţine o depunere 11etedă.
~mod ( +)
utilizăm plăci de cupru ,pur,· catOdul (-) fiind legat ele fo1·ma care urmează a fi galvanizată. După acoperirea completă şi uniformă a nl'gativului, acesta este sC'os din baie, spălat sub jet de apă 'ii apoi dc>sprins
de' neg<itiv. Urmează Pl'rierea cu o perie de bronz pL'ntru a clC'zveli
rnprul depus electrolitic. lncercările noastre de argintare pe bază ele
azotat de argint (AgN03 )1 1, nu au dat rezultate deosebite, ele au fost
îns1. sc1lisfăcătoare. Acoperirea cu pelicule transparente a permis fixarea stratului subţire de argint.
.
,
.
În urmă cu cîţiva ani, am fost însărcinaţi cu executarea a patru
copii după. plăcuţe de diademă medievale 12 , apoi ulterior cu alte piese.
O pri \"irc atentă a plăcuţelor ne-a dus la concluzia că au fost obţi
nu te prin stanţarea foiţei de argint. încercările noastre de a obţine acelaşi lt1cru ru ştanţe de bronz (fig. ia-d) sau din compoziţie (fig: 4b-C'),
din tablil. subţire ele cupru, au eşuat. Este adevărat că s-au profilat reliefurilc aC'C'entuate, detaliile fine însă nu s-au imprimat. S-a trecut 1a execut<1rea negativelor din Revultex MB (fig.3) şi cauciuc siliconic cti vul-.
canizare 1<1. rece (fig. 2, în vederea exeC'utării de copii gcilvanice.' Problema
a fost rezolvată pe oceastă calc, .copiile (fig. 4ci; fig.8) asemănînd.u-se cu
·
·
origi oalele (fig. 7).
Figurile 5 şi 6 reprezintă fazele prin care ,s-au obţinut plăcuţ~le,di?
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GALVANISIERUNGSTECHNIK IN DER RESTAURIERUNG UND
I<.ONSERVIERUNG DER METALLGEGENSTANDEN
(Zusammenfassung)
Gestiitzt auf die wiete Verwendung der Galvanisierungstechnik iri d~r ·Industrie, nher' auC'h · ih rlen Restaurierungswerkstătteri, stellt dei· Verfasser einige
Gpgenshnde vor, die mit dieser Technik behandelt wurden. Es handelt sich vor~··
wiegend um Gegendstăride vom Ende des XIX. und Anfang des· XX. Jahrhunderts.
Tn der Folge wPrden ctie Vm·teile der Gal\'ani:-ierungstechnik gegentiber ande-·
ren Me.thoden geschildert/Einstanzung, Einschluss von Metallpulver, Harzen, :({opien
in metallisierter Keramik), die viei kostspieliger sind oder weniger originalgetrell.
Abschliesscnd fasst er die Beispiele anhand von vier mittelalterllchen Diademen zusammen.
n

E. Foltz, op. cit., p. 44.

1o

Ihiclem.

11

D. I. Seracu, Cartea chimistului amator. Bucureşti, p. 126.
I. Uzum, în A.ctaMN, 20, 1983, p. 515, fit. 5; Şt. CAdariu, P'.

12

ActaMN, 20, 1DB3, p, 873.

.

.

www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Cădariu,

tn

Galvanote]111ica în rc>staururea pieselor mr'lalic·:

--------------------------------

(
!

~-- a

.„
. ~„:
',~ ...' "'"

.

.
;
-~-"

,?<..--

d
Fig. I, a -c.
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Galvanotehnica fn restaurarea pieselor metalice

Fig. 3. Negativ din Rcn1ltex
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Fig. 5. Faze de gahanizarc: a. nccurft\at; b. strat d" cupru; c. argintat
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Fig. 8. Copii de
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