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Noile tehnologii de investigaţie de la mijlocul secolului XX, aplicarea tehnicilor
nucleare, de raze X, şi-au găsit rapid aplicaţie specifică şi-n cercetarea vestigiilor
arheologice. Această realitate a determinat modificarea filozofiei cercetării arheologice,
în ultimele patru decenii conturându-se "arheometria" 1 ca domeniu de cercetare
interdisciplinară ce se ocupă cu interpretarea datelor ştiinţelor exacte în studiul
arheologic.
Introspecţiile chimice, fizice, fizico-chimice, analizele exhaustive asupra
artefactelor oferă o multitudine de date, parte din acestea se înscriu în sfera de interes a
arheometriei (identificarea materialelor utilizate, provenienţa lor, metalurgia, tehnologia
de fabricare, autenticitatea), parte în sfera de interes a conservării piesei (identificarea
produşilor de coroziune, în special ai celor maligni). În accepţiunea lărgită a cercetării
materialului arheologic, în special al celui metalic, în ultima decadă a secolului XX este
introdusă şi cercetarea solului din care provin artefactele respective.
Solul - ambientul pieselor arheologice - este un amestec heterogen de materiale:
apă, materie organică, materie anorganică, cu ponderea şi acţiunea sa specifică în
procesul de coroziune. Acţiunea corozivă al solului este un proces complex. Cel mai
periculos aspect îl prezintă inter-relaţia dintre parametrii, modul în care prezenţa unuia
creşte efectul distructiv al altuia. Metalul arheologic este rezultanta interacţiunii
îndelungate şi aleatoare dintre suportul metalic şi parametrii variabili ai microclimatului
specific - solul.
În literatura de specialitate al studiului coroziunii microbiologice2 există evaluări
al caracterului agresiv al solului prin determinarea conductibilităţii in situ al solului, a
pH-ului solului in situ şi în laborator, a umidităţii şi analizarea compoziţiei solului.

1
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M.S. Tite, Methods of physical examination in archaeology, Seminar Press, London, 1972; D. Wilson, The new archaeology, Knopf, New York, 1975; Z. Goffer, Archaeologycal Chemistry, Wieyard
and Sons, New York, 1980.
St. Constantinescu, A. Ionescu, Gh. Preda, Coroziunea microbiologică şi combaterea ei, Ed.Ştiintifică,
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Precizări

asupra celor mai imporante determinări le face Mattsson 3 şi ele se regăsesc
în literatura de specialitate cu privire la conservarea4 metalului arheologic. Ele se
referă la: condiţiile topografice ale situ-lui, tip de sol, poziţia situ-lui relativ la apa
freatică, conţinutul de apă în sol şi migrarea ei, aciditatea totală şi cea de schimb,
conţinutul de clor, fosfor şi amoniac.
Studierea solului în contextul coroziunii metalului arheologic conferă date exacte
privind agresivitatea sa, efectul acţiunii constatându-se prin cercetarea stării de
conservare ale pieselor scoase din mediile respective.
Analizele pedologice efectuate în România 5 au vizat determinări stratigrafice
ale unor aşezări neolitice (analize de fosfat, potasiu, humus), roci folosite de comunităţi
preistorice6 şi începutul conturării unei matrice geochimice ale acumulărilor de Cu
din România şi teritoriile înconjurătoare7 rară a viza impactul cu metalul.
Începând cu ultimul deceniu al secolului XX, în Europa au fost demarate proiecte
naţionale şi internaţionale conduse de colective interdisciplinare care studiază relaţia
metal arheologic - sol.
În Anglia, Suedia, Germania, Olanda există studii publicate din 1995, 1998
privind creşterea agrasivităţii solului în urma fertilizărilor şi a măririi poluării atmosferei
industriale şi efectul asupra inventarului metalic arheologic. Punctul de plecare în acest
gen de studiu l-a constituit rapida degradare al inventarului metalic provenit din
descoperirile arheologice, comparativ cu relativa stabilitate ale altor piese descoperite
şi depozitate. Astfel Green şi Bradley& afirmă că la British Museum, curatorii au sugerat
că piesele provenite din secolele XIX şi XX timpuriu (de fier, metalul cel mai problematic privind păstrarea pe termen îndelungat) sunt esenţialmante stabile şi că doar cele
recent achiziţionate sunt înclinate spre continuarea corodării.
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E. Mattsson, The Decay of Archaeological Material in soit, 8-th Intemational Restorer Seminar,
Veszprem, Hungary, 1993, p. 223-238.
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Precizez că în acceptul internaţional, conservarea implică nu doar intervenţiile de prevenire, profilactice.
ci şi investigaţii de examinare, tratamente chimice, stabilizări chimice, toată gama de acţiuni asupra
obiectelor, mai puţin cele de consolidare-completare-restaurare propriu-zisă. În Romania, majoritatea
operaţiunilor de conservare o fac restauratorii.
s I. Gergen, O. Dogaru, Distribuţia elementelor indicatoare geochimice şi stratigrafice în stratigrafia
aşezării neolitice de la Parţa, S.N.T. 2PA Timişoara; Gh. Lazarovici, T. Piciu, Preliminary pedologica[ analysis at some archaeological stations in the provinces of Transilvania and Banat, Archeometry
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În 1991 a demarat în Suedia9 un proiect naţional interdisciplinar cu scopul de a
evidenţia factorii preliminari care influenţează deteriorarea aliajelor cuprului în sol.
Prima parte a proiectului prezentată la Conferinţa Internaţională de Conservare al
Metalului din 1995, în Franţa, a cuprins cercetarea obiectelor recent escavate, o
cercetare în detaliu, incluzând analize pe obiecte şi solul înconjurător, contextul
arheologic şi mediul imediat apropiat. Coroziunea a fost măsurată după conservare,
de la suprafaţa originală la miezul metalic. Acest parametru are un caracter aproximativ,
grosimea nefiind egală în toate punctele. Gradul de degradare a fost considerat cel
mai important indicator al alterării metalului. Au fost stabilite cinci grade de degradare.
Au fost studiate aproximativ 1600 de obiecte. A doua parte a proiectului 10 a fost
prezentată la conferinţa din 1998 şi a cuprins investigarea a aproximativ 3000 obiecte
din aliaje ale cuprului, din muzee. S-a creat o bază de date în care fiecare obiect
metalic a fost caracterizat prin 50 de informaţii. Analiza statistică multivariabilă a
confirmat ipoteza că deteriorarea este legată clar de anul escavării şi de sensibilitatea
(aciditatea) solului. Concluzii comparabile s-au tras şi din studiile germane 11 efectuate
pe aproximativ 6000 de obiecte provenite din perioade istorice şi zone (rural, urban
industrial, muntos, marin ) diferite.
În septembrie 1994 este demarat un proiect european 12 (Germania, Anglia,
Olanda, Grecia) privind conservabilitatea patrimoniului arheologic, obiectul constituindu-l dezvoltarea unui sistem de clasificare a coroziunii de stress (ex: relevarea
proprietăţilor agresive ale mediului, legate de descrierea cantitativă a coroziunii).
Proiectul urmează a fi finalizat prin elaborarea unui ghid al caracterizării siturilor
escavate existente şi care va permite un management mai eficace al patrimoniului
arheologic. Au fost implicaţi reprezentanţi ai ştiinţelor: arheologie, chimie, conservare,
coroziune, sol. S-a creat bază de date.
Aceeaşi temă a fost tratată şi-n DanemarcaD sau Italia 14 •
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Scopul acestui gen de studiu interdisciplinar este definirea unor criterii de
caracterizare a puterii de coroziune al solului care să fie util în stabilirea unei ierarhizări
a urgenţei de efectuare ale şantierelor arheologice. Importanţa acestor cercetări este
subliniată de faptul că cercetările s-au efectuat prin proiecte finanţate de Comunitatea
Europeană sau Comitete Naţionale de Cercetare.

ARCHAEOMETRY. THESTUDYOFTHEIMPACTMETAL-SOIL
(Abstract)

In Romania this kind of study hasn't been done yet. That's why this paper
shows the importance of knowing: the soil and its parameters, the influence of
different soils and the parameters of the soils.
The state of metal soil finds in the last 30-40 years shows great corrosion damages and the increasing of the corrosion after excavation. The corrosion process in the
soil is extremely complex with many contributing factors. The pollution is the cause
for growing the decay. The problem was researched by interdisciplinary specialists
from different disciplines: geology, archaeology, osteology, conservation, chemistry,
corrosion science, in countries like: Sweden, Germany, Great Britain, Holland, Denmark, Greece.
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