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Galvanotehnica se foloseşte în conservare-restaurare pen-
tru două scopuri importante: tratamentul suprafi cială a 
obiectelor – îndepărtarea produşilor de coroziune, obţi-
nerea unui strat protector, decorarea suprafeţei, respectiv 
întregirea lipsurilor şi realizarea copiilor.

Încă înainte de descoperirea curentului electric se cu-
noşteau o serie de procedee chimice folosite pentru co-
lorarea, acoperirea, decorarea şi protejarea suprafeţelor 
metalice. De la începutul secolului al 20-lea se folosesc 
băile galvanice electrochimice, ce presupun imersare. 
Galvanotehnica locală s-a răspândit în restaurare după 
anul 1970 şi se baza pe experienţa acumulată în aplicaţii-
le industriale, profi tând de experienţa acestora. Aplicarea 
tratamentelor locale s-a dovedit necesară pentru că prin 
imersie toată suprafaţa piesei intră în contact cu electro-
litul, ceea ce poate cauza degradări de durată1. În cazul 
pieselor metalice decorate – vopsite, cu intarsie, aurite, ar-
gintate, cositorite etc. – precum şi în cazul celor combina-
te cu lemn, piele, textile – adică piese compozit – alegerea 
electrolitului poate fi  o mare problemă. Chiar dacă reuşim 
să găsim soluţia care nu dăunează niciunui component, 
totuşi, gazele ce se produc pe suprafaţă pot deteriora grav 
piesa. Prin tratamentul electrochimic local acestea pot fi  
evitate. În continuare se vor prezenta câteva procedee ce 
pot fi  aplicate în oricare laborator de restaurare mai mic.

Tehnologia a fost introdusă în practică din Ungaria 
de Krach Ernő2, căruia în 1974, cu ocazia unui drum de 
studiu la Nurenberg, un restaurator de arme al Germanis-
ches Nationalmuseum i-a prezentat instrumentul tip pis-
tol „Hobby Galvano”. Mai apoi, s-a reuşit ca prin reţeaua 
magazinelor de bricolaj „Ezermester” şi „Úttörőbolt” să 
se importe varianta austriacă a instrumentului, pistolul 
„Galvan electric” (foto 1). Pe partea anterioară a pistolu-
lui era posibilă fi xarea unui rezervor pentru electroliţi – pe 
atunci se puteau folosi 9 soluţii – electrolitul intrând în 
contact cu suprafaţa piesei printr-un tampon. Procedeul 
se putea folosi în primul rând pentru depunerea straturilor 
metalice pe suprafaţă, dar – datorită distrugerii tamponu-
lui – nu se recomanda la curăţiri. Instrumentul era alimen-
tat de 2 baterii de 4,5 V sau de o sursă de alimentare de 

1 În cazul folosirii băilor cu electrolit, suprafeţele care nu urmau a fi  tra-
tate se pot izola cu substanţe potrivite, dar protecţia adeseori ori nu 
prezintă siguranţă

2 Ca restaurator al Muzeului Maghiar al Luptei Proletare

curent continuu de 12 V, piesa fi ind legată la catod iar 
pistolul la anod3.

Atât în industrie cât şi în restaurare s-a pus problema 
utilizării procedeului aplicat local, fără imersie, pentru cu-
răţiri, respectiv pentru tratamente şi decorări superfi ciale. 
Astfel, a fost posibil în 1983, la sesiunea anuală a grupei 
de lucru pentru conservare-restaurare al Uniunii Chimiş-
tilor Maghiari, ca Dr. Pavlik Oszkár4 să prezinte lucrarea: 
„Curăţirea suprafeţelor metalice mari prin procedeul ano-
dului mobil” şi un instrument obţinut prin transformarea 
în conductor a unui stilou tip marker – prin introducerea 
în el a unui fi r metalic – şi utilizare acestuia pentru trata-
mentul local, pe suprafeţe mici, iar autorul acestui articol, 
tot acolo, independent de dl. Pavlik, a prezentat un instru-
ment asemănător.

Depăşind nivelul „bricolajului” s-a contactat repre-
zentanţa fi rmei Selectrons Ltd5., apărută în aceea perioadă 
în Ungaria. Ca urmare a colaborării, reprezentantul en-
glez al fi rmei, dl. Richart Mountfort, a susţinut în 1990, 
la Conferinţa Naţională de Restaurare, o prelegere şi o 
prezentare practică a procedeului „Selectron Process”6 – 
un sistem mobil elaborat de Selectrons Ltd. prin care se 
poate depune metal peste metal (foto 2). De fapt, este o 
metodă specială de a obţine un strat metalic pe cale elec-
trochimică cu aderenţă mai bună, porozitate mai mică şi 
un reglaj al grosimii stratului metalic mai bine controlat 
decât la pulverizarea termică sau la sudare. Nu este proce-
deu termic, deci nu se produc tensiuni interioare. Este ase-
mănător cu procedeul de sudură în arc electric. Straturile 
obţinute sunt uniforme, au densitate potrivită şi nu sunt 
poroase. „Legăturile moleculare” formate cu materialele 
conductoare sunt mai puternice decât în cazul pulveriză-
rilor termice sau a cromării. Rezistenţa stratului metalic 
la coroziune este deosebită. Duritatea stratului variază în 
funcţie de metal sau de aliaj. Fragilitatea datorată hidro-

3 Vezi detalii: Krach Ernő: Pistolul de galvanizare „Galvan Electric”. In 
Múzeumi Műtárgyvédelem 3., Múzeumi Restáurator és Módszertani 
Központ, Budapest, 1976. pp. 228-229

4 Cercetător la Institutul de Izotopi de lângă Academia Maghiară de Şti-
inţe

5 Instituţie cu sediul mai întâi la New York, apoi la Waterbury; a înfi inţat 
fi lială de producţie şi desfacere în Anglia. În 1992 SIFCO Industries 
Inc. a cumpărat fi rma Selectrons cu fi lialele din Europa şi Asia, care 
astăzi sunt fi lialele lui SIFCO. Vezi http://www.sifcoasc.com

6 Procedeu introdus în 1960, Selectrons Ltd. a produs instrumentele şi 
soluţiile
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genului este neglijabilă. Grosimea stratului se poate regla 
cu precizie, ceea ce permite utilizarea procedeului la tra-
tamente in situ.

Ca urmare a colaborării, la Conferinţa Internaţiona-
lă de Restaurare de la Sárospatak din 1991 s-a prezentat 
restaurarea prin această metodă a două statuete din zinc 
(foto 3-8) la care curăţirile, completarea urmelor de co-
roziune în puncte şi patinarea suprafeţelor s-au realizat 
prin metoda prezentată. S-ar fi  dorit achiziţionarea unui 
asemenea sistem din fonduri obţinute prin proiecte, dar 
din cauza preţului ridicat al tehnologiei de vârf nu s-a 
reuşit, din păcate. Mai târziu s-a închis şi reprezentanţa 
din Ungaria, astfel procurarea substanţelor şi a soluţiilor 
a devenit greoaie.

Modul de utilizare a procedurii 

Firul legat la polul negativ al sursei de curent continuu, 
catodul, se leagă la obiect. Celălalt fi r se cuplează la ano-
dul mobil, instrumentul menit să intre în contact cu su-
prafaţa în cauză, obţinută prin transformarea unui creion, 
stilou, tampon etc., având o formă adaptată pentru supra-
faţa piesei: plată, alungită, concavă sau rotundă. Anodul 
cu încărcătură pozitivă este acoperit cu un material ab-
sorbant, saturat cu soluţia de electrolit care conţine meta-
lul. Instrumentul legat la curent este plimbat pe suprafaţa 
marcată pentru acoperire cu metal. Viteza de depunere şi 
grosimea stratului metalic sunt controlate de un micropro-
cesor. Procedeul dezvoltat pentru marina militară, aviaţie 
şi NASA dă rezultate bune şi în restaurare, fi ind tot mai 
des folosit în domeniu.

Echipamente – electroliţi

Echipamente fabricate iniţial de Selectrons Ltd7, sur-
sele de curent continuu, microprocesoarele şi toate acce-
soriile sunt produse de SIFCO Industries Inc., respectiv 
de fi lialele sale din Europa8. Tot ei produc peste 100 de 
tipuri de electrolit în condiţii industriale impecabile. Se 
păstrează timp de 2 ani probe din electroliţi pentru even-
tuale verifi cări ale acestora.

Instrucţii tehnice şi servicii

SIFCO, prin birourile şi reţeaua sa de distribuţie care 
împânzeşte toată lumea, organizează regulat cursuri de 
pregătire profesională pentru utilizarea procedeelor pe 

7 Procedeu numit de către fi rma Selectrons „Electrochemical Metalli-
zing”, vezi http://www.sifcoasc.com

8 970 East 64th Street, Cleveland, Ohio 44103-1694, USA, e-mail: 
info@sifco.com, Distribuitor în Europa: Lahner KG (Distribuitor & 
Job Shop) Oberfl achentechnik Industriestrasse A/4 2345 Brunn am 
Gebirge, Austria, tel:+432236/32345-87 Fax: +43 2236/31750, E-mail: 
cik@lahner.at Website: www.lahner.at (distribuie în Austria, Ungaria, 
Cehia, Slovacia. Croaţia şi Bosnia), Plazma Ltd. (Distribuitor & Job 
Shop) 1A ‚G. Petleshev’ Str. 9154 Aksakovo, Bulgaria, Tel: +359 52 
762019, Fax: +359 52 762005, E-mail: plazmaltd@abv.bg (distribuie 
în Bulgaria, România, Turcia, Sârbia, Macedonia, Moldova, Albania)

care le oferă. Cursurile sunt conduse de specialişti cu re-
nume, care dau informaţii teoretice şi practice importante. 
După absolvirea cursului şi examenului aferent partici-
panţii obţin certifi cate. Aplicaţiile în domeniile speciale 
se învaţă la instituţii de profi l (de ex. procedeele din con-
servare-restaurare la Institutul Smithsonian sau la Muzeul 
Metropolitan).

Câteva exemple de aplicare a metodei în practica de 
resturare din Ungaria

În cele ce urmează se vor ilustra câteva din multiplele 
posibilităţile de utilizare ale metodei, prezentând câteva 
piese restaurate de autor şi de studenţii secţiei de restau-
rare artă decorativă ai Universităţii de Artă din Ungaria.

Statuete din zinc, patinate la culoarea bronzului, numite 
statuete de comodă

Statuetele aparţinând unei colecţii particulare îl repre-
zintă pe Vergiliu respectiv pe Dante, având, împreună cu 
piedestalul, o înălţime de 45 cm. Scopul intervenţiei a fost 
restaurarea deteriorărilor cauzate de coroziunea în puncte 
şi redarea impresiei estetice al suprafeţei. Toate fazele re-
staurării – curăţirea pieselor, umplerea ciupiturilor cu aliaj 
de turnare cu punct de topire scăzut, cuprarea şi patinarea 
– au fost efectuate prin galvanizare locală (foto  3-8).

Firmă de breaslă din sec. al 18-lea pictată pe tablă de 
cupru 

Piesa aparţine colecţiei Muzeului Naţional al Ungari-
ei (nr. inv. 1903.22.3.) Produşii de coroziune ai cuprului 
care au străpuns stratul pictural au fost „înmuiaţi” prin 
folosirea metodei anodului mobil şi apoi îndepărtaţi prin 
curăţire cu substanţe chimice (foto 9-12).

Relicve de pompieri de la Nyiregyháza

Relicvele de pompieri descoperite cu ocazia săpă-
turilor din 1986 într-un lagăr de muncă silnică de lângă 
Linz, au fost returnate statului maghiar prin cooperarea 
interculturală dintre guvernele Austriei şi Ungariei. Sta-
tuia9 care îl reprezintă pe Sfântul Florian a fost executată 
în tehnică mixtă. Membrele, capul, căsuţa, butoiaşul sunt 
turnate din bronz, steagul şi mantia sunt reliefate prin ba-
tere din tablă de cupru, iar după asamblare toată statuia a 
fost argintată (foto 13-14). Produşii de coroziune ai cupru-
lui au străpuns stratul de argint. Suprafeţele deteriorate de 
coroziune au fost reargintate prin metoda anodului mobil.

Piese din tablă pictată din secolul al 20-lea

În muzee se găsesc foarte multe piese ce datează din 

9 În perioada restaurării fără număr de inventar, se afl ă la Muzeul Józsa 
András, Nyíregyháza
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secolul al 20-lea, confecţionate din tablă şi pictate de 
mână sau cu şablonul, utilizând culori de ulei, ale căror 
strat de pictură s-a deteriorat în urma uzurii funcţionale. 
În locurile de unde s-a desprins stratul pictural tabla de 
fi er s-a corodat. Cu metoda anodului mobil produşii de 
coroziune se pot îndepărta foarte bine (foto 15-20).

Coroană de lauri gravată, din argint aurit

Studenţii din anul IV, specializarea metal-orfevrărie, 
ai secţiei de restaurare artă decorativă din cadrul Univer-
sităţii de Artă din Ungaria au restaurat în cadrul lucrării de 
diplomă mai multe piese aparţinând Institutului şi Muze-
ului de Istoria Teatrului. Printre altele şi coroane de lauri 
din argint, gravate şi argintate. Lipsurile au fost recon-
stituite din argint. Acestea au fost aurite şi părţile uzate 
reaurite local cu metoda anodului mobil (foto 21-23).

Cordon decorativ din secolul al 17-18-lea

Absolvenţii din 2008 ai specializării metal-orfevrărie, 
secţia de restaurare artă decorativă din cadrul Universi-
tăţii de Artă din Ungaria au restaurat în cadrul lucrării de 
diplomă mai multe obiecte prin utilizarea procedeului cu 
anod mobil. Una din aceste piese este un cordon decora-
tiv din argint10 aurit prin amalgamare, decorat cu tehnica 
fi ligran şi ornat cu mărgele din sticlă. Piesa, ce aparţine 
Muzeului Bisericii Sârbe din Szentendre, prezintă dete-
riorări, deformări şi lipsuri la elementele decorative din 
sârmă împletită şi în zonele smălţuite. Decorul uneia din 
catarame lipsea parţial, iar al celeilalte în totalitate. Stu-
dentul a reconstituit din argint părţile lipsă, respectiv a 
reaurit aceste zone prin procedeul galvanotehnic cu anod 
mobil (foto 24-27). 

Cruce cu talpă din secolul al 18-lea

Piesa provine din biserica sârbă a comunei Lippó, unde 
se folosea la sfi nţirea apei. Momentan aparţine Muzeului 
Bisericii Sârbe din Szentendre11. Piesa liturgică are o înăl-
ţime de 22 cm, este confecţionat din argint preponderent 
prin tehnica numită fi ligran prin granulaţie, suprafaţa ei 
fi ind aurită prin amalgamare. Decoraţiile fi ligran lipseau 
în multe locuri. Câteva elemente structurale lipseau, de 
asemenea, şi din această cauză nu se putea asambla.

Elementele lipsă au fost reconstituite din argint în con-
formitate cu originalul cu tehnica de fi ligran prin granula-

10 Restaurator: Nagy Melinda, conducător ştiinţifi c: Prim József, consul-
tanţi: Varga Péter, Várfalvi Andrea. Numărul de inventar al piesei: 235, 
lungime: 104 cm, lăţime: 5 cm. Dosul este căptuşit cu o ţesătură de 
mătase, ce prezintă o inscripţie. Mai multe despre restaurare: Nagy Me-
linda: Restaurarea unui cordon festiv din secolul al 17-18-lea. In Műtár-
gyvédelem 34., Redactor Gardánfalvi M., Muzeul Naţional al Ungariei, 
2009. pp.189-206

11 Restaurator: Bakonyi Eszter, conducător: Pahi Attila. Vezi despre re-
staurare: Bakonyi Eszter – Erőss Dóra: Restaurarea a două capodopere 
de orfevrărie. În Műtárgyvédelem 34. Red.: Gardánfalvi M., Muzeul 
Naţional al Ungariei, 2009. pp.151-166.

ţie, iar aurirea lor s-a realizat local prin metodă electrochi-
mică cu anodul mobil (foto 28-30).

Suport de candelă, sfârşitul secolului al 19-lea

Suportul a fost realizat pe baza proiectului lui Steindl 
Imre în atelierul meşterului Jungfer Gyula, unul dintre cei 
mai renumiţi orfevrieri din Ungaria de la sfârşitul seco-
lului al 19-lea12. Piesa din aliaj de cupru aurit este înaltă 
de 110 cm şi are un diametru de 40 cm. Piesa a suferit 
degradări fi zice, s-a deformat, baghetele de suspendare 
s-au rupt, câteva decoraţiuni s-au pierdut. În cursul re-
staurării elementele lipsă au fost reconstituite din aliaj de 
cupru. Pe coşul-suport de candelă, din cauza lipiturilor, 
stratul de metal preţios s-a distrus în câteva locuri. Pen-
tru reaurirea acestor porţiuni metoda anodului mobil s-a 
dovedit, de asemenea, potrivită (foto  10). Elementele de 
suspendare au prezentat lipsuri de peste 50% a stratului 
de aurire. Pentru completarea auririi pe aceste suprafeţe 
procedeul electrochimic local nu a fost potrivit, aurirea nu 
a ieşit uniformă, piesele au ajuns pătate. Din motive este-
tice, elementele au fost reaurite prin imersie în atelierul de 
galvanizare (foto 31-33).
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