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Experimentul „Troaca”
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Abstract
Researchers have developed several hypotheses regarding the variety of functions of the wooden "troughs" in prehistoric salt mines. However, up until now there have not yet been presented any valid and convincing arguments that
could illustrate the way in which the systems of troughs were included in the process of obtaining and using rock salt
during Bronze Age.
The first results that demonstrate the efficiency of the "troughs" system in perforating salt rocks by fresh water were
obtained after the archaeological experiments from Beclean – Băile Figa, developed in 2010, were finalised.
The hypothesis according to which the "troughs" were used as a system of directing streams of water to aid in the
piercing of salt rocks belongs to E. Preissig, who developed it in 1877. Although partly agreed by researchers up until
2010, this hypothesis is supported by the conclusions of the 2010 experiment.

Mărturiile exploatării miniere a sării în
epoca bronzului au fost descoperite, deocamdată, numai în Transilvania şi Maramureş: la
Beclean - Băile Figa, Săsarm - Valea Sărată şi
Caila (jud. Bistriţa-Năsăud), Ocna Dej, Valea
Florilor (jud Cluj), Ocna Mureş (jud. Alba),
Solotvino şi Valea Regilor (Ucraina)1.
Un interes deosebit prezintă patru aşa-zise
„troace” de lemn descoperite în valea
Pârâului Sărat de la Beclean – Băile Figa (jud.
Bistriţa-Năsăud). Una dintre aceste troace a
fost excavată de geologul bistriţean dr. Ioan
Chintăuan în anul 2005 (Fig. 1/3-4), celelalte
trei au fost descoperite cu ocazia cercetărilor
arheologice efectuate de Muzeul Naţional al
Carpaţilor Răsăriteni, în campaniile arheologice din anii 2007-2008 (Fig. 1/5-8).
Aşa cum afirma domnul dr. Valerii Kavruk,
responsabilul cercetărilor arheologice de la
Băile Figa, masivul de sare de aici este
deosebit de dur. În timpul campaniilor
arheologice muncitorii încercau să desprindă
din rocă bucăţi de sare, dar de cele mai multe
ori acestea se soldau cu ruperea uneltelor,
târnăcoapelor şi topoarelor de fier2.
În timpul cercetăriilor arheologice preventive din anul 2008, în zona descărcată de
sarcină arheologică au fost realizate mai
multe încerări de exploatare a sării cu ajutorul
cupei excavatorului (Fig. 1/1). Chiar dacă s-a
folosit un excavator performant, s-au realizat
doar câteva „zgârieturi” superficiale în
masivul de sare (Fig. 1/2).
În lucrările publicate în ultimii ani pe
seama descoperirilor arheologice, vechi şi mai
noi, legate de exploatarea sării din epoca

bronzului din Transilvania şi Maramureş, au
fost abordate aproape exclusiv „chestiuni
arheologice” 3.
Interpretarea din 1877 a lui E. Preissig a
„troacelor” drept instalaţii de dirijare a
jeturilor de apă pentru sfredelirea rocii de
sare – preluată de V. Wollmann, respinsă de
I. Chintăuan şi luată cu o doză de scepticism
de A. Harding – ca fiind plauzibilă, este
susţinută într-un studiu recent de domnul dr.
Valerii Kavruk, autorul descoperirilor de la
Beclean–Băile Figa 4.
De-a lungul timpului au fost exprimate
numeroase ipoteze pe seama funcţionalităţii
„troacelor” de lemn în minele de sare, dar
până în prezent nu au fost aduse argumente
plauzibile şi convingătoare cu privire la modul
în care aceste instalaţii au fost utilizate la
exploatarea sării în epoca bronzului.
Din momentul descoperiri primelor „troace”
de la Băile Figa, domnul dr. Valerii Kavruk
ne-a încurajat să realizăm experimente
arheologice prin care să aducem argumente
plauzibile cu privire la utilizarea acestor
„troace” de lemn la exploatarea şi obţinerea
sării.
Condiţiile optime pentru desfăşurarea
experimentului arheologic „troaca” s-au ivit
abia în anul 2010, când în paralel cu
cerectarea arheologică sistematică a sitului a
fost implementat proiectul Tabăra de
arheologie experimentală Beclean-”Băile
Figa”, din cadrul programului „Oamenii Sării”
finanţat prin AFCN, al cărui responsabil a fost
dr. Dan Buzea5.
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Scobitura trocii avea secţiunea rectangulară (Fig. 3/3). Pe fundul trocii, pe o linie
medială au fost realizate 7 perforaţii de formă
rectangulară (cu laturile de circa 4 cm), aflate
la distanţe aproximativ egale una faţă de
cealaltă (circa 10 cm). În fiecare perforaţie a
fost introdus câte un cep de lemn (Fig. 3/4).
Cepurile au fost cioplite din lemn de stejar,
în total 7 bucăţi de acelaşi tip. În partea
superioară cepurile aveau forma rectangulară
(4 x 4 cm) şi erau prevăzute cu câte o treaptă
mult mai lată faţă de perforaţia rectangulară
de pe fundul trocii. Cepurile aveau lungimea
cuprinsă între 18-20 cm şi corpul era cioplit
rectangular. Cepurile au fost perforate longitudinal (diametrul 0,5–1 cm) cu ajutorul unui
sfredel (burghiu). La vârf cepurile au fost
uşor ascuţite.
În fiecare cep a fost introdusă o sfoară de
cânepă împletită în trei, lungă de circa 30-40
cm. Sfoara a fost înodată la capătul superior
al cepului.
Experimentul propriu-zis din anul 2009 a
constat în umplerea trocii cu apă şi testarea
felului în care pot fi închise sau deschise orificile cepurilor cu ajutorul nodurilor sforii de
cânepă. Prin îndepărtarea nodului de sfoară
de pe partea superioară a orificului cepului,
apa din troacă se prelingea pe sfoara de
cânepă şi forma jeturi subţiri de apă.
În anul 2009 experimentul a fost oprit din
cauza faptului că nu a fost dezvelită o
suprafaţă suficient de mare de sare gemă
unde să poată fi montată troaca. Pe de altă
parte, nu a fost timp suficient pentru
experimentarea acestei instalaţii, deoarece
campania arheologică s-a încheiat.
Troaca a fost depozitată într-o pivinită din
apropierea sitului arheologic de la Băile Figa,
într-un mediu uşor umed, urmând a fi
utilizată în anul 2010.

Primele experimente
Prima „troacă” a fost confecţionată experimental în anul 2007, după modelul celor
descoperite cu ocazia săpăturilor arheologice
de la Băile Figa, în S.I. Troaca confecţionată
avea următoarele dimensiuni: L= 120 cm,
LA= 26 cm, LA_bază= 17 cm; L _scobitură=
100 cm; LA_scobitură= 13 cm; Adâncimea
scobiturii= 18 cm şi a fost cioplită într-un
trunchi de molid cu diametrul de circa 30 cm
(Fig. 2/1).
Pe fundul trocii, pe o linie longitudinală
medială, au fost realizate 6 perforaţii de
formă rectangulară (cu laturile de circa 2,5
cm), aflate la distanţe aproximativ egale una
faţă de cealaltă (circa 10-15 cm). În fiecare
perforaţie a fost introdus câte un cep de lemn
perforat longitudinal şi o sfoară de cânepă
(Fig. 2/2-5).
Cioplirea s-a realizat cu ajutorul unei tesle,
a unui ciocan şi a unor dăltiţe din fier. Troaca
a fost realizată pe parcursul a circa 16 ore de
lucru.
Troaca confecţionată de domnul Gheorghe
Puşcărău (tâmplar amator şi sculptor în
lemn), urma să fie întrebuinţată la experimentele arheologice cu privire la explotarea
sării geme de la Băile Figa, programate pentru campania din anul 2008. Din cauza
faptului că în timpul cercetărilor arheologice
din anul 2008 nu au fost identificate surse de
sare gemă la suprafaţa terenului, experimentul a fost amânat. Troaca a fost depozitată
într-un mediu necorespun-zător şi, în vara
anului 2009, fundul troacei a crăpat.
Experimentele din anul 2009
În anul 2009, la iniţiativa domnului director
dr. Valerii Kavruk, arheologul drd. Radu
Zăgreanu, membru în colectivul de cercetare
de la Băile Figa (Muzeul Naţional al Carpaţilor
Răsăriteni) a asigurat confecţionarea unei noi
„troace”, prin colaborarea cu domnul Marian
Marius (sculptor în lemn şi pasionat arheolog
amator).
În scopul confecţionării trocii nesesare
experimentului arheologic, domnul Marian
Marius a utilizat următoarele materiale:
- Troaca: a fost scobită dintr-un trunchi de
pin cu diamentrul de 40 cm;
- Cepurile: lemn de stejar;
- Sfoară: împletită din fir de cânepă.
Troaca realizată avea următoarele dimensiuni: L= 180 cm; LA= 55 cm; L_scobiturii=
160 cm; LA_scobiturii= 20 cm; Adâncimea
scobiturii= 20 cm (Fig. 3/1-2).

Experimentele din anul 2010
În perioada 10-20 august 2010, Muzeul
Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, cu sprijinul
partenerilor săi: Fundaţia ,,Cucuteni pentru
Mileniul III” din Bucureşti, Asociaţia CulturalŞtiinţifică ,,Carpaţii Răsăriteni” şi Universitatea Exeter din Marea Britanie, şi cu suportul
financiar al Administraţiei Fondului Cultural
Naţional, a organizat în cadrul Proiectului
„Oamenii sării”, Tabăra de Arheologie Experimentală de la Beclean-Băile Figa, jud.
Bistriţa-Năsăud.
Tabăra a fost concepută cu scopul de a
aduce răspunsuri privind metodele de
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exploatare a sării în preistorie, prin realizarea
mai multor experimente arheologice. În acest
sens au fost experimentate două metode:
- obţinerea sării cu ajutorul briquetage-lor,
prin fierberea apei sărate în recipiente din lut6;
- metoda „troaca”, s-a derulat prin confecţionarea unor instalaţii de lemn şi utilizarea
lor la exploatarea sării geme cu ajutorul apei.
În cele ce umează vom prezenta cea de-a
doua metodă de exploatare a sării geme, mai
exact experimentul „troaca”, realizat în
paralel cu cercetarea arheologică de la Băile
Figa din anul 2010.
Contextul arheologic de la Băile Figa, surprins la data de 10 august 2010, a întrunit
condiţii obtime pentru desfăşurarea experimentului „troaca”, deoarece pentru prima
dată de când au fost începute săpăturile
arheologice în anul 2007, a fost dezvelită o
porţiune mai mare din masivul de sare gemă.
Această suprafaţă, epuizată din punct de
vedere arheologic în anul 2010, se afla în
S.III (cercetată sistematic în perioada 20072010), în partea de nord a sitului de la Băile
Figa, pe ambele maluri ale Pârâului Sărat.
Pentru a continua experimentele arheologice începute în 2009, a fost utilizată „troaca”
confecţionată de domnul Marius Marian.
În echipa proiectului a fost cooptat domnul
Gheorghe Puşcărău, care a asigurat confecţionarea materialelor şi uneltelor din lemn
necesare montării şi utilizării “trocii” la
exploatarea sării.
Pe parcursul unei zile de lucru, domnul
Puşcărău a tăiat şi cioplit din pari de lemn de
stejar picioarele „trocii”. A fost conceput un
sistem reglabil de fixare a „trocii” la ambele
capete. Aici au fost montate picioarele “trocii”,
fiecare cu câte trei pari de lemn, legaţi între
ei cu ajutorul unor împletituri de nuiele din
curpen (Fig. 4/1-5).
Pentru a putea dirija şi alimenta cu apă
„troaca”, a fost cioplit din lemn de stejar un
jgheab, lung de 7 m şi lat de 10 cm.
În zilele premergătoare instalării „troacei”,
au mai fost confecţionate şi alte unelte de
lemn necesare desfăţurării experimentului:
un baros de lemn (mai) şi mai multe icuri
(pene) cioplite şi ascuţite la vârf.
După ce toate materialele au fost
pregătite, experimentul „troaca” propriu-zis a
fost realizat pe parcursul a două zile, în data
de 18 şi 19 august 2010.

fost suspendată la capete pe sistemul de
picioare reglabile, la înălţimea de 80 cm,
deasupra zăcământului de sare gemă. În
această zonă masivul de sare gemă era plat.
După montarea trocii, masivul de sare a fost
spălat de nămolul sărat şi suprafaţa sării bine
curăţată. Troaca a fost montată pe direcţia
est-vest, la ora 8.00 AM., şi s-a început
alimentarea cu apă sărată din Pârâul Sărat,
cu ajutorul unor recipiente din plastic de 10
litri (Fig. 4/6; Fig. 5/1-4).
„Troaca” a fost alimentată constant cu apă
sărată pe parcursul a 8 ore de lucru, cu o cantitate de circa 300 litri.
În această zi, toate cele 7 cepuri cu sfoară
ale „trocii” au fost deschise, pe aceste sfori
apa s-a prelins şi a format jeturi subţiri de
apă, care curgeau constant pe masivul de
sare. Chiar dacă instalaţia funcţiona în cele
mai bune condiţii, rareori unele cepuri înfundându-se datorită unor impurităţi ale apei,
rezultatele aşteptate întârziau să apară.
Practic, după câteva ore de funcţionare se
observau doar mici perforaţii circulare în zona
în care jeturile de apă loveau masivul de sare
(Fig. 5/5).
La finalul programului obişnuit de lucru,
după 8 ore în care „troaca” a fost alimentată
constant, s-au obţinut 6 perforaţii (de la cele
7 cepuri), dintre care cea mai mare avea
diamentrul de circa 2 cm şi adâncimea în roca
de sare de 1 cm (Fig. 5/6-7).
În aceste condiţii, era foarte clar că o astfel
de metodă de exploatare a sării era total
ineficientă.
Tot în această zi s-a încercat o a doua
metodă de utilizare a trocii la exploatarea
sării cu ajutorul apei sărate. Practic, au fost
scoase sforile de cânepă din interiorul
cepurilor pentru a se obţine un jet mai
puternic care să perforeze zăcământul de
sare. Nici această metodă nu a dat roade,
deoarece prin perforaţia cepurilor apa se
scurgea cu repeziciune şi jetul de apă se
împrăştia şi nu lovea într-un singur punct
masivul de sare.
Pe de altă parte, era nevoie de o alimentare rapidă si constantă cu apă a trocii şi de
o cantitate mult mai mare de apă.
După prima zi a experimentului în care a
fost utilizată „troaca”, rezultatele erau
descurajatoare şi am început să privim cu
scepticism susţinerea ipotezei conform cărea
aceste piese de lemn erau utilizate la
exploatarea sării geme cu ajutorul apei.

Ziua 1: 18.08.2010
În prima zi a experimentului, „troaca” a
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Ziua 2. 19.08.2010
De data aceasta, „troaca” a fost montată
acolo unde roca de sare prezenta o uşoară
pantă, pe direcţia sud-est/nord-vest a
secţiunii arheologice. „Troaca” a fost din nou
fixată la înălţimea de circa 80 cm deasupra
zăcământului de sare. Pentru a putea fi
alimentată cu uşurinţă, deasupra „trocii” a
fost fixat un jgheab scobit pe jumătatea
longitudinală (lung de 7 m), care a fost utilizat pentru alimentarea trocii cu apă dulce
(apă pluvială), cărată din apropierea S.III, cu
ajutorul recipientelor din plastic (Fig. 6/1-3).
Instalarea „trocii” s-a încheiat în jurul orei
1100AM. După instalare, s-a început alimentarea „trocii” cu apă dulce la ora 1200AM.
„Troaca” a fost alimentată constant cu apă
dulce, circa 300 litri. Apa era turnată prin
intermediul jgheabului de lemn, poziţionat în
aşa fel încât să asigure o cădere lină a apei
direct în „troacă”.
De data aceasta, am decis să deschid
numai 5 cepuri, din totalul de 7 ale „troacei”.
Cepurile au fost numerotate de la stânga la
dreapta (1-7) şi deschise doar cepurile nr. 1,
2, 4, 5 şi 6.
După aproximativ două ore de la începerea
experimentului „troaca” cu utilizarea apei
dulci în vederea perforării masivului de sare
gemă, rezultatele au început să se observe cu
ochiul liber (Fig. 6/4). Apa se scurgea cu
uşurinţă pe sforile din interiorul cepurilor din
troacă şi forma jeturii subţiri de apă care au
început să perforeze rapid roca de sare (Fig.
3/5).
Perforaţiile realizate după primele două ore
ne-au impresionat, acestea aveau diametrul
de 4-8 cm şi adâncimea de 5–8 cm în masivul
de sare (Fig. 3/6 ; Fig. 6/5).
Practic, apa dulce dilua cu uşurinţă masivul
de sare şi, totodată, datorită pantei uşoare a
masivului de sare, apa se scurgea din aceste
perforaţii şi forma la rândul ei mici crăpături
care apoi s-au transformat în canale înguste
care au tăiat masivul de sare.
Pe parcursul acestui experiment am întâmpinat o singură problemă în ceea ce priveşte
funcţionarea „troacei”. Apa dulce acumulată
în gropile aflate în apropierea S.III şi care a
fost utilizată în cadrul experimentului,
conţinea multe impurităţii (resturi vegetale,
pietricele, insecte etc.) care au înfundat din
când în când partea superioară a cepurilor din
troacă prin care se scurgea apa pe sfoara de
cânepă. Această problemă a fost rezolvată
rapid de către participanţii la acest expe-

riment prin simpla mişcare a sforii şi
îndepărtarea gunoaielor.
După 8 ore de la începerea experimentului
„troaca”, au fost obţinute cinci perforaţii circulare în masivul de sare, care aveau
următoarele dimensiuni:
Cepul 1: D= 8 cm; - 13 cm;
Cepul 2: D= 6 cm; - 15 cm;
Cepul 4: D= 8 cm; - 15 cm;
Cepul 5: D= 6 cm; - 12 cm;
Cepul 6: D= 8 cm; - 17 cm.
Cepul 3 şi cepul 7 au fost blocate.
Fără să fi intervenit deloc, apa care se
scurgea din găurile făcute de jeturile de apă
a format două crăpături (canale) în masivul
de sare. Primul canal s-a format de la cepul 1
şi 2 şi avea lungimea de circa 1,5 m şi
adâncimea cuprinsă între 15 şi 20 cm.
Canalul al doilea s-a format între cepurile
4, 5 şi 6 şi avea lungimea de circa 1,5 m şi
adâncimea de circa 10–25 cm.
Pentru a putea trece la următoarea etapă a
experimentului, „troaca” a fost demontată.
În interiorul orificiilor şi al canalelor formate în urma derulării experimentului au fost
introduse mai multe pene (icuri) de lemn
(groase de circa 10 cm) ascuţite la un capăt
(Fig. 3/7-8). Icurile au fost bătute în
perforaţiile şi crăpăturile din masivul de sare,
cu ajutorul unui baros de lemn (Fig. 6/6-7).
Acolo unde distanţa dintre crăpături şi
perforaţii era de circa 5-10 cm, prin lovirea
puternică a icurilor cu ajutorul barosului au
fost desprinse bucăţi mari de sare gemă, de
circa 30x10x5 cm (Fig. 3/9-10).
O altă încercare de exploatare a sării geme
s-a efectuat în cele două canale (crăpături)
formate în masivul de sare gemă în timpul
experimentului „troaca”. Practic, într-un singur
canal au fost introduse mai multe pene (icuri),
care au fost bătute în aceste crăpături cu ajutorul barosului. De data aceasta s-a încercat
desprinderea unor blocuri masive de sare
(60x30x30 cm), dar nu s-a reuşit acest lucru.
Cu toate eforturile depuse de echipa
proiectului de a scoate aceste bucăţi masive
de sare gemă, prin utilizarea canalelor
(crăpăturilor) lungi de 1,5 m, late de 2-4 cm
şi adânci de 25-30 cm, metoda s-a dovedit a
fi ineficientă.
După o oră de încercări repetate de a
scoate aceste blocuri masive de sare, experimentul a fost abandonat urmând a fi continuat în viitorul apropiat.
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Experimentele din luna septembrie 2010
În perioada 15-19 septembrie 2010, o
parte din echipa de cercetare formată din
membrii Muzeului Naţional al Carpaţilor
Răsăriteni au participat la lucrările de conservare a săpăturii arheologice de la Băile Figa.
În cele 4 săptămâni scurse de la realizarea
experimentelor arheologice cu ajutorul
„troacei”, suprafaţa arheologică a fost
umplută de apa sărată a Pârâului Sărat.
Practic masivul de sare a rămas sub apă în
toată această perioadă.
După ce apa a fost îndepărtată cu ajutorul
pompelor de evacuare şi masivul de sare
gemă a fost curăţat, experimentele cu privire
la exploatarea sării geme au fost continuate
de către domnul Marius Domboşi.
Domnul Domboşi a utilizat canalele (crăpăturile) din masivul de sare, care au rămas
foarte bine conservate sub apa sărată, pentru
introducerea icurilor de lemn şi baterea
acestora cu barosul în vederea obţinerii
bulgărilor masivi de sare gemă.
De data aceasta, domnul Domboşi a
utilizat şanţurile paralele longitudinale şi a
tăiat mai multe şanţuri (canale) transversale
(din 30 în 30 cm), apoi cu ajutorul unui topor
de fier modern a tăiat bucăţi masive de sare
gemă (Fig. 6/8-9).
Bucăţile de sare exploatate cu ajutorul
acestei metode aveau dimensiunile de circa
30x30x30 cm. Această metodă de exploatare
a sării geme prin tăierea blocurilor de sare cu
ajutorul topoarelor din metal s-a dovedit a fi
eficientă, dar necesită un efort deosebit7.

dură şi greu de exploatat fără o tehnică bine
cunoscută) poate fi obţinută uşor cu ajutorul
unor instalaţii din lemn şi, indubitabil, cu
folosirea apei dulci.
După toate probabilităţile, aceste unelte de
tipul „troacei” sunt unul din elementele unui
sistem de instalaţii destinate tăierii blocurilor
de sare cu ajutorul jeturilor de apă. Printr-un
sistem de jgheaburi, în interiorul fostei mine
de exploatare a sării se introducea apa care
era dirijată în „troace”.
Având în vedere că de-a lungul Pârâului
Sărat au fost descoperite mai multe „troace”
aflate la distanţe relativ mici unele faţă de
celelalte, putem afirma că şi acestea făceau
parte dintr-o construcţie hidrotehnică destinată transportării apei de la punctul de
captare până la cel de folosire, astfel încât
apa dulce (sau uşor diluată cu sare) putea fi
economisită şi refolosită de la o „troacă” la
alta.
Pentru anul 2011, ne-am propus să continuăm experimentele cu privire la funcţionalitatea „troacelor” de lemn prin verificarea şi a
celorlalte metode de exploatare şi obţinere a
sării:
- prin evaporarea apei sărate în „troacele”
de lemn;
- prin cristalizarea sării pe firul de sfoară de
la cepuri în timpul temperaturilor ridicate de
vară8;
- metoda diluării rocii de sare cu apă dulce
(apă pluvială acumulată în gropile din
apropierea sitului) cu ajutorul „troacei” şi al
cepurilor perforate cu sfoară în interior9, (Fig.
3/11).
Totuşi, primele rezultate obţinute în urma
experimentelor arheologice din anul 2010 de
la Beclean–Băile Figa (jud. Bistriţa-Năsăud),
au demonstrat eficienţa neaşteptat de
ridicată a „troacei” ca instalaţie de perforare a
rocii de sare prin utilizarea apei dulci.
Deşi suntem încă departe de a reconstitui
procesul de exploatare a sării de la siturile de
tipul aceluia de la Băile Figa, treptat, acesta
ni se dezvăluie ca unul deosebit de complex,
sofisticat şi eficient în ceea ce priveşte
procesul de producţie. Dacă mai adăugăm
facilităţile de evacuare a apei şi cele de
depozitare şi păstrare a sării extrase, trebuie
să apreciem gradul de complexitate ca fiind
foarte ridicat10.

Concluzii
Experimentul a dat rezultate în momentul
utilizării apei dulci în „troacă”, prin căderea
jetului de apă pe roca de sare gemă. Apa
dulce a fost lăsată să se prelingă pe sforile de
cânepă din interiorul cepurilor şi, după 8 ore
de utilizare, au fost realizate perforaţii şi
canale adânci în roca de sare.
Prin reglarea cu ajutorul sforilor de cânepă
a diametrelor orificiilor, au rezultat jeturi de
apă care au produs perforaţii (havaje) în
masivul de sare gemă. În etapa următoare,
cu ajutorul unui baros din lemn şi al icurilor
(penelor) din lemn, prin lovire s-au obţinut
bulgări de sare.
Organizatorii experimentelor au putut
observa faptul că sarea gemă (extrem de
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Abrevieri uzuale / Usual abreviations
D= diametru;
cm= centimetru;

m= metru

Note / Notes
1. Cavruc et alii 2006, p. 41-49; Cavruc, Harding
2008, p. 151; Cavruc 2008, p. 79-90; Cavruc 2009,
p. 21-36; Harding, Cavruc 2006, p. 56-59; Harding,
Cavuc 2011
2. Cavruc 2010, p. 22
3. Cavruc 2010, p. 17 şi bibliografia
4. Cavruc 2010, p. 22

5. Buzea, Cîrlănescu 2010, p. 122-126
6. Cavruc, Dumitroaia 2006, p. 37-40
7. Deák (Chiricescu) 2008, p. 237-239, Pl. 2-10
8. Chintăuan 2005, p. 75-78
9. Harding 2009, p. 199, fig. 3
10. Cavruc 2010, p. 22

Bibliografie / Bibliography

şi omul, Editura Angustia, Sfântu Gheorghe, 2006, p. 37-40
Cavruc, Harding 2008
CAVRUC V., HARDING A. F., Noi cercetări arheologice
privind exploatarea sării în nord-estul Transilvaniei.
Raport preliminar, în (Eds. MONAH D., DUMITROAIA GH.,
GARVĂN D.) Sarea, de la prezent la trecut, Editura
Constantin Mătasă, Piatra Neamţ, 2008, p. 149-178
Chintăuan 2005
CHINTĂUAN I., Pan used for salt extraction from brines,
în Studii şi Cercetări. Geologie-Geografie, 10, 2005, p.
75-78
Deák (Chiricescu) 2008
DEÁK (CHIRICESCU) A., Mineritul tradiţional al sării – o
ocupaţie demult dispărută?, în Angustia, 12, Arheologie,
Sfântu Gheorghe, 2008, p. 237-250, Pl. 1-10
Harding 2009
HARDING A. F., Producing salt in wooden troughs: the
technology of Bronze Age salt production in Transylvania,
în (Ed. G. BODI) In medias respraehistoriae. Miscellanea
in honorem annos LXV peragentis Professoris Dan Monah
oblata, Iaşi, 2009, p. 195-204
Harding, Cavruc 2006
HARDING A. F., CAVRUC V., Băile Figa (or. Beclean, jud.
Bistriţa-Năsăud), în (Eds. Cavruc V., Chiricescu A.) Sarea,
timpul şi omul, Sfântu Gheorghe, Editura Angustia, 2006,
p. 56-59
Harding, Kavruk 2011
HARDING A. F., KAVRUK V., A Prehistoric salt production
site at Băile Figa, Romania, în Eurasia Antiqua, 16, 2011
(sub tipar)

Buzea, Cîrlănescu 2010
BUZEA D., CÎRLĂNESCU A., The People of Salt, în Revista
Muzeelor. The Romanian Journal of Museums, Bucureşti,
2010, p. 122-126
Cavruc 2008
CAVRUC V., The Present Stage of the Researches
regarding Prehistoric Salt Production in the CarpathoDanubian Region, în Angustia, 12, Arheologie, Sfântu
Gheorghe, 2008, p. 79-90
Cavruc 2009
CAVRUC V., Stadiul actual al cercetărilor privind
exploatarea preistorică a sării în spaţiul carpatodunărean, în (Eds. A. ZANOCI, T. ARNĂUT, M. BĂŢ) Studia
archeologiae et historiae antiquae: Doctissimo viro
Scientiarum Archeologiae et Historiae Ion Niculiţă, anno
septuagesimo aetatis suae, dedicatur, Editura Bons
Offices, Chişinău, 2009, p. 21-36
Cavruc 2010
CAVRUC V., Consideraţii privind schimbul cu sare în
mileniile VI-II î. Hr. în spaţiul carpato-dunărean, în
Tyrageţia s.n., vol IV (XIX) nr. 1, 2010, p. 7-34
Cavruc et alii 2006
CAVRUC V., CIUGUDEAN H., HARDING A. F., Vestigiile arheologice privind exploatarea sării pe teritoriul României, în
(Eds. CAVRUC V., CHIRICESCU A.) Sarea, timpul şi omul,
Editura Angustia, Sfântu Gheorghe, 2006, p. 41-49
Cavruc, Dumitroaia 2006
CAVRUC V., DUMITROAIA GH., Vestigii arheologice privind
exploatarea sării pe teritoriul României în perioada neoeneolitică, în (Eds. CAVRUC V., CHIRICESCU A.) Sarea, timpul

250

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Experimentul „Troaca”

Figura 1 / Figure 1
Beclean-Băile Figa, jud. Bistriţa-Năsăud (foto: 1-2, D. Buzea; 3-4, I. Chintăuan; 5-6, V. Kavruk; 7-8, B. Briewig)
1 - Supravegherea arheologică din anul 2008; 2 - Zgârieturile realizate de cupa excavatorului în roca de sare; 3 „Troaca” descoperită de I. Chintăuan în anul 2005; 4. „Troaca” scoasă din pământ de I. Chintăuan în anul 2005; 5 „Trocile” descoperite de echipa româno-britanică în anul 2007; 6 - „Troaca” descoperită în S. I – 2007; 7-8 - „Troaca”
descoperită şi conservată in situ în anul 2008
Beclean-Băile Figa, Bistriţa-Năsăud County (photo: 1-2, D. Buzea; 3-4, I. Chintăuan; 5-6, V. Kavruk; 7-8, B. Briewig)
1 - Archaeological survey from 2008; 2 - Scratches made by the excavating device in the rock salt; 3 - The "trough"
discovered by I. Chintăuan in 2005; 4 - The "trough" excavated from the ground by I. Chintăuan in 2005; 5 - The
"troughs" discovered by the Romanian - British team in 2007; 6 - The "trough" discovered in Trench I-2007; 7-8 - The
"trough" discovered and preserved in situ in 2008
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Figura 2 / Figure 2
„Troaca” confecţionată de Gh. Puşcărău în anul 2007 (foto: 1-5, M. Domboşi):
1 – vedere de sus; 2 – vedere dinspre bază; 3 – detaliu interior; 4 – detaliu bază; 5 – vedere generală
The "trough" made by Gh. Puşcărău in 2007 (photo: 1-5, M. Domboşi):
1 – view from the above; 2 – view from the base; 3 – interior detail; 4 – detail of the base; 5 – general view
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Figura 3 / Figure 3
Experimentul „Troaca”. 1-2 - „Troaca” confecţionată de Marian Mihai în anul 2009 (plan şi vedere laterală); 3 –
secţiunea transversală; 4 – secţiunea longitudinală; 5 – funcţionalitatea „trocii” cu apă dulce; 6 – perforarea masivului
de sare cu ajutorul jetului de apă; 7 – obţinerea perforaţiilor în masivul de sare; 8 – fixarea icurilor (penelor) şi
baterea lor cu un baros; 9 – lovirea din lateral a icurilor; 10 – desprinderea bulgărilor de sare; 11 – metodă de
obţinere a sării (după Harding 2009, p. 199/fig 3); Legendă: a – sfoară; b – cep; c – sare gemă; d – pană de lemn
(ic); e – apă dulce; f – baros; g – jet de apă; h – direcţia de lovire
The "Trough" Experiment. 1-2 - The "trough" made by Marian Mihai in 2009 (plane and side-view); 3 – vertical
cross section; 4 – horizontal cross section; 5 - the functions of the "trough" with fresh water; 6 – the piercing of the
rock salt with the aid of jets; 7 – the perforations in the salt bedrock; 8 – Wedges introduced by hammering; 9 – lateral hammering of the wedges; 10 – how to dislocate salt rocks; 11 – the method of salt extraction (according to
Harding 2009, p. 19/fig 3); Legend: a – string; b – peg; c – salt rock; d – wedge; e – fresh water; f – sledge hammer; g – water jet; h – the hammering direction
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Figura 4 / Figure 4
Experimentul „Troaca” din anul 2010 (foto: 1-6, D. Buzea)
1-2, 4 - confecţionarea „trocii” şi suspendarea ei pe picioarele de lemn; 3 – fixarea cepurilor cu sfoară; 5 – detaliu cu
piciorul „trocii”; 6 – montarea „trocii” pe roca de sare din S.III – 2010.
The 2010 "Trough" Experiment (photo: 1-6, D. Buzea)
1 – 2, 4 - making of the "trough" and adding of wooden legs to it; 3 – securing the pegs with rope; 5 – detail of a
"trough" leg; 6 –setting up the "trough" on the salt rock from Trench III- 2010
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Figura 5 / Figure 5
Experimentul „Troaca” din anul 2010 (foto: 1-7, D. Buzea)
1-2 - vederi generale cu „troaca” montată pe roca de sare; 3-4, detalii „troaca”; 5 – experimentul „troaca” cu
utilizarea apei sărate; 6-7 - micile perforaţii realizate în roca de sare cu utilizarea apei sărate
The 2010 "Trough" Experiment (photo: 1-7, D. Buzea)
1 – 2 - general views of the "trough" set up on the salt rock ; 3-4 - "trough" details; 5 – the "trough" experiment with
brine; 6-7 - little perforations in the salt bedrock using the brine
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Figura 6 / Figure 6
Experimentul „Troaca” din anul 2010 (foto: 1-3, A. Cîrlănescu; 4-6, D. Buzea; 7, V. Kavruk; 8-9, A. Kovács)
1 – montarea jgheabului pentru dirijarea apei în „troacă”; 2 – alimentarea cu apă dulce a „trocii”; 3 – alimentarea
„trocii” cu apă dulce; 4 – perforaţiile realizate în masivul de sare cu jetul de apă dulce; 5 – detaliu cu perforaţiile din
masivul de sare; 6-7, fixarea icurilor în crăpăturile din masivul de sare; 8-9 - tăierea calupurilor de sare cu toporul
The 2010 "Trough" Experiment (photo: 1-3, A. Cîrlănescu; 4-6, D. Buzea; 7, V. Kavruk; 8-9, A. Kovács)
1 – setting up the wood channel to direct the water into the "trough"; 2 –fresh water running through the "trough"; 5
– detail of the perforations in the salt boulder; 6-7 – setting the wedges in the salt boulder cracks; 8-9, cutting the
salt boulders with the axe
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