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Jean Marechal, Propagation du procede direct de fabrication
in

du fer et de l'acier par les Celtes et les Germains,
1 -6 , XXI, Renn.es, 1969, pag. 275-291

Ogam. Tradition celtique,

Intrucit pînă in prezent literatura arheologică de la noi nu a studiat
problema metalurgiei fierului, am con5id.erat utilă prezentarea articolului
profesorului Jean Marechal, un bun cunoscător al metalui1giei antice, care
analizează procedeele de extragere şi de prelucrare a minereurilor de fier,
precwn �i propagarea acestor procedee de cMre oelţi şi germani.

O limită a lucrării ar putea fi aceea că autorul a insistat prea mult
asupra cunoştinţelor metalurgice aLe celţilor şi germanilor, tratînd sumar
şi tangenţial metalurgia romană şi orientală şi neamintind nimic despre
metalurgia ţărilor din sud-estul Europei, lacună ce se explică dealtfel şi
datorită lipsei unor studii aprofundate asupra metalurgiei fierului din
această zonă.
Incă de la inceput, Jean Marechal examinează critic şi combate teoria
monopolului fierului deţinut de hitiţi, arătînd. că această teză se înteme
iază in special pe intvrpr.e tarea unor etimologii şi a unor texte antice şi
mai puţin pe dovezi arheologice sigure. Descoperirea a 4 sau 5 obiecte
de fier (probabil meteoric), la Kill-Tepe şi Bogaz-Koy, intr-adevăr, nu pare
a proba o metalurgie dezvoltată la hitiţi. Fierul meteoric era cunoscut cu
mult timp inainte şi in Egipt, însă obţinerea unor obiecte din fier meteo
ric nu presupune şi existenţa unor cunoştinţe metalurgice.

Cea mai veche manifestare a siderurgiei eucopene, după părerea auto
rului, ar data din epoca hallstattiană, epocă contemporană cu sosirea pri
milor greci, care cun�teau cu certitudine tehnica extragerii lui din mine

reuri. Autorul se întreabă dacă voohii greci au mo.ştenirt; acest procedeu de
la strămoşii lor veniţi din nord, sau 1-au descoperit ei înşişi. Problema ră
m�ne in continuare deschisă. Important este însă faptul că în urma marii
coloniză.ri greceşti, pornită în secolul al VIII-lea, prin contactul din ce in

oe mai strins cu populaţiile locale, lumea grecească a jucat un rol impor
tant in difuzarea metalurgiei fierului in bazinul Mediteranei şi pe ţărmul
vestic şi nord-vestic al Mării Negre, contribuind la perfecţionarea meta
lurgiei populaţiilor autohtone, aşa cum poate s-a intimplat şi la noi.

Revenind la aritcolul profesorului MarOOhal, facem precizarea că aces
ta a fost structurat in două capitole in primul capiJtol, autorul se ocupă
pe larg de condiţiile tehnice necesare fabricării fierului şi oţelului prin
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procedeul direct, iar în al doilea face cîteva consideraţii privind evoluţia
siderurgiei europene şi mai ales propagarea sa de către celţi şi germani.
I n obţinerea fierului din minereuri, principala operaţie o constituie
reducerea.
Denumind Tr. temperatura necesară reducerii şi formării zgurii, Tf.
tempE>mtura fuzionării metalului obţinut şi Tv. temperatura fierberii me
talului, autorul ne prezintă trei cazuri
a) Cînd Tr<Tf<Tv, este vorba de o caldnare reducătoare şi în acest
caz metalul nu fuzionează. Pentru a putea obţine totuşi un metal utiliza
bil, este necesar să se opereze cu un minereu cit mai pur. Această metodă
era singura realizabilă în epocile oînd nu se putea atinge, în cuptoarele
utilizate, temperatura fuzionării fierului, care depăşeşte 1500".
b) Cind Tf<Tr<Tv, avem o fuziune reducătoare. Metalul este produs
in stare lichidă şi separat de zgură, obţinîndu-se fonta, aliaj din fier şi car
bon conţinînd cel mult cîteva impurităţi. Prin acest procedeu se mai
obţin plumbul, cositorul, a•timoniul, bronzul.
c) Dacă Tr<Tv<Tf, este vorba de o volatilizare reducătoare. Meta
lul este produs in stare de vapori şi trebuie condensat la adăpost de aer,
cu minimum de oxidare. In felul acesta, romanii obţineau mercurul. Fierul
însă, care in stare pură nu se topeşte dedt la 1 535", a fost obţinlllt mai intii
prin primul procedeu, acela al calcinării reducătoare şi abia pe la sfîrşitul
evului mediu prin procedeul fuzinării reducătoare, sub formă de fontă,
care era reoxidată pentru a se putea obţine fierul sau oţelul prin afinare,
urmată de rafinare (procedeu indirect).
Procedeele tehnice complexe presupuse de metalurgia fierului, în com
paraţie cu cea a aramei şi bronzului, explică de ce a fost necesară o peri
oadă atlt de îndelungată (mai bine de două mii de ani) pentru a se trece
de la procedeul direct la cel indirect.
Un rol important, asupra căruia autorul insistă în mod seosebit, il
joacă natura minereului, care poate facilita operaţiunea de reducere şi de
obţinere a fierului. Acesta poate fi obţinut şi la o temperatură relativ scă
zută (700"), dacă minereul îndeplineşte următoarele condiţii
- să fie in stare de se5Chioxid Fe. 203 ;
- conţinutul de siliciu să nu depăşească 1 2% ;
- să fie poros pentru a uşura reducerea prin oxidul de carbon ; şi totodată destul de rezistent pentru a nu se dezintegra sub acţiunea tempe
raturii ;
- să fie pus in straturi alterninde cu combustibilul reductor în cup
toare cu cuvă, a căror formă interioară să fie aproape cilindrică ;
- calibrarea minereu1ui să permită repartizarea regulată a gazelor
calde şi reducătoare ;
- ganga minereului să fie eliminată cit mai perfect posibil.
In continuare, autorul analizează tipurile de minereuri care corespund
acestor condiţii, oprindu-se tn primul rind asupra minereurilor globulare
ale faciesurilor siderolitice sau "terra rossa", rezultate din alterarea super
ficială a calcarelor şi care au format argile roşii cu concreţiuni feruginoase.
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Aceste minereuri sînt foarte răspîndite în formaţiunile terţiare, eocene şi
oligocene, suprapunînd calcarele jurasice.

Lingouri produse prin tratarea acestor minereuri s-au găsit pe teri
toriul celtic continental ce se î ntind ea din Bretania pînă în Polonia.

Un alt tip de minereu care prezintă avantaje analoge cu minereurile
siderolitice este aşa numitul "fier de baltă", produs în lacurile din regi
unile temperate cu soiuri podzolice, la o adîncime de 1-5 m. "Fierul de
baltă" este des întîlnit în Scandinavia, Germania, Rusia septentrională,
Siberi a , America de Nord şi probabi l în ţara noastră pe teritoriul Moldo
vei. Poate fi extras "in situ nascend i " pri n drag area lacurilor, sau in formă
consolidată, prin exploa tarea turbăriilor fosile.
Jn sfîrşit, există şi o a treia categorie de minereuri propice obţinerii
lesniCioase a fierului şi anume minereurile oxidate, extrase în special în

S u edia şi care au constituit mult timp unica materie primă pentru fabri
carea oţelului de cimentaţie.
Spre deosebire de aceste minereuri, "oţelul natural " , consideră auto
rul, era apanajul g erman ilor, datorită resurs elor bogate de minereuri car
bonate de primă calitate din Harz, T uringia, Siegerlaild, Styria şi Carintia.
Ele se mai intilneau şi în Alpii italieni, D auph in e şi Pirinei .

D�i cunoscute de multă vreme, aceste minereuri n-au fost exploata te
decit după cucerirea romană. Pliniu faJCe chiar o apreci ere a calităţilor fie
rului serie şi pa.rtic spunînd că "acestea sînt singurele specii de fier tn
compoziţia cărora JLU intră decît oţel pur, căci toate celelalte conţin un
amestec de fier mai moale" (Plinius, Nat. Hist. XXXIV).

In continuare, autorul face o trecere in revistă a procedeelor folosite
în obţinerea oţelului şi anume zgurificarea, cimentarea şi nitrarea, atră
glnd totodată atenţia asupra deosebirilor dintre oţelul veritabil - obţinut

fi,e direct, pornindu-se de la minereurile specifice (oţelul natural) , fie prin

oxidarea lingourilor de fontă, şi fierul forjat, care, pentru a putea fi utili
zabil , trebuie întărit prin forjare sau printr-o încălzire specială in c ărbune
de lemn pulverizat, faciliJtînd astfel incorporerea superficială a carbonului.

Şi pentru că in prelucrarea minereurilor un rol important il joacă
c uptoarele de reducere, autorul s-a oprit mai pe larg asupra formei aces
tora, care a putut fi reoo nstituită în urma săpăturilor arheologice.

Cuptoarele celtice aveau fonna cilindrică sau uşor tronconică, formind
o cuvă de 80-120 cm . î n ălţime, cu tiMj natural obţinut printr-o deschidere
laterală a părţii inferioare, mai mult sau mai puţin îngropată in pămînt.
Această cuvă se prelungea in profunzime pentru a permite adunarea zgu
rii oe se scurgea în unn:a fuziunii. Acest tip de cuptor se întîlneşte pe o
vastă zonă cuprinzind Iutlanda, Polonia, Galiţia şi teritoriile actuale ale
Germaniei, Boemiei, Moraviei, unde s-au găsit blocuri de zgură aproape
cilindrice, cîntărind intre 130 şi 370 kg., singurele vestigii ale acestor cup
toare distruse de vreme.
Cuptoarele folosite in perioada romană au afectat fonnele aflate In
uz tn diversele regiuni ale Imperiului, cărora li

s-au
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mină. Aceasta a contribuit la creşterea tirajului,
1 , 3 0-1,80 m. lnălţime.

care

putea ajunge

}a

După aceste consideraţii tehnice făcute in prima parte a articolului,
autorul trece in a doua parte, la citeva consideraţii privind evoluţia side
rurgiei europene, pentru oare distinge trei mari cicluri
a) ciclul celtic
b) ciclul gennanic

c) ciclul medieval, fără a pomeni mm1c despre un ciclu italie sau
-oriental, deşi metalul'gia romană şi orientală au jucat un rol important şi
cm influenţat pozitiv metalurgia celorlalte ţări europene din acea perioadă.
După o sumară analiză a acestor cicluri, autorul aj.unge la concluzia
că obţinerea lingourilor de fier cu un conţinut de caTbon depăşind 3%, limi
tă de la care fierul poate fi călit, era cunoscută in Europa Centrală de la
inceputul Latene-ului şi în Scandinavia din secolul al III-lea.
Perfecţionarea tehnicii forjării şi nece;ităţile sporite de oţel au dus
la descoperirea unui nou procedeu., denumit de autorii englezi "pattern
welding" şi care constă in forj.area asamblată a unor benzi subţiri de fier
.cu un conţinut de carbon diferit. Acest procedeu, descoperit se pare in
Scandinavia, a fost perfecţionat in evul mediu ia special de saxonii care
ocupaseră Anglia. Cea mai veche sabie (sec. III) lucrată in această tehnică
s-a descoperit la Nydam şi este compusă din 1 1 bare de fier.
Tehnica "pattern welding" a persistat pînă în secolul al XIII-lea tn
Polonia şi Rusia, dar in majoritatea Europei ea a fost inlOOI.I:ită Incepind
din secolul al XII-lea cu un procedeu mai puţin laborios, ce folosea forţa
hidraulică in acţionarea foalelor cuptoarelor de reducere şi care permitea
obţinerea unor lingouri mai mari.

la dezvoltarea procedeelor de prelucrare a fierului şi oţelului, la dezvol
tarea unei industrii mai intreprinzătoare şi la crearea unei noi reţele oo
Cruciadele, prin cererea sporită de anne, şi--au adus şi ele contribuţia

merciale. Este perioada cind comunităţile religioase incep să-şi fabrice sin
gure armele necesare, cind oraşe ca Pisa, Veneţia, Toledo in100p să se afir
me pe piaţa mondială ca furnimare de minereuri de fier şi de arme. Pa
ralel cu marile centre siderurgice continentale (Styri:a, Carintia, Sleger
Land), se crează şi se dezvoltă marile oentre miniere suederz;e : Orebro
(1200), Koeping (1 275), Arboga (1286). Fierul suedez, n·umit osmund, se
bucură de o mare reputaţie datorită calităţilor sale excepţionale şi incepind
din secolul al Xlll-lea este i ntrodus şi in Germania, Ţările de Jos şi Anglia.

O nouă eră se va deschide prin folosirea cuptoarelor inalte, incepind
din secolul al XIV-lea, in care fonta va fi transformată in fier sau oţel prin
oxidarea impurităţilor (afinare).

Acesta este procedeul indirect, care constituie încă şi azi baza side
rurgiei ·mondiale.

Din ducatul de Luxemburg, unde a fost aplicat pentru prima dată,
procedeul s-a rAspindit ou repeziciune tn intreaga lume.
In incheiere, autorul tşi exprimă părerea că uluitoarea expansiune a
celţilor, germanilor şi scandinavilor ar putea . fi explica.tă, printre altele,
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şi prin avansat-ele lor cunoştinţe metal'1ll'gice, ceea ce le-a asigurat supe-
rioritat�a faţă de celelalte populaţii.
Deşi au!Qrul exagerează rolul jucat de celţi şi germani şi neglijează
.aportul adus de celelalte popoare la dezvoltarea siderurgiei europene, stu
diul său constituie un indemn la cercetarea acestui domeniu interesant.
dar din păcate atît de puţin studiat la noi. Informaţiile furnizate de autor
în legătură cu metalurgia celţilor pot constitui un bogat material de refe
rinţă pentru cei ce vor studia inceputurile metal·urgiei pe teritoriul patriei
noastre, cunoscute fiind influenţele pe care le-au exercitat celţii asupra
civilizaţiei strămoşilor noştri.
Sperăm că articolul prezentat va atrage atenţia specialiştilor asupra
importanţei acestei probleme şi va contribui la organizarea unei cercetări
oomplexe, interdisciplinare, asupra metalurgiei fier:ului din ţara noastră.
SILVIA ANTONESCU
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