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Lucrarea prezintă o abordare nouă a cercetării artefactelor metalice şi a 

conservării lor în timp, prin elucidarea mecanismelor de degradare a metalelor în 
sol, plecând de la aspectele fizice - fragmentări, fisuri, goluri etc. - la cele 
chimice, de la formarea crustelor de coroziune până la bulk-ul cu sau fără miez 
metalic. 

Teza a fost structurată în două părţi:  
Partea întâi cuprinde 3 capitole de studiu documentar despre stadiul actual 

în domeniu (metalele şi aliajele lor, factorii şi procesele care contribuie la 
degradarea artefactelor metalice). 

Partea a doua cuprinde 7 capitole, în care sunt prezentate rezultatele 
experimentale şi contribuţiile personale: istoriografia şi analiza siturilor 
arheologice din judeţele Neamţ şi Bacău; condiţii şi medii în care au zăcut 
artefactele metalice; metode analitice moderne utilizate la investigarea stării de 
conservare; deteriorarea fizică şi alterarea chimică a pieselor arheologice din 
aliaje omogene şi din metale diferite suprapuse; materiale (fragmente de fibre 
textile şi os) şi amprente conservate pe obiecte arheologice din metal; 
evidenţierea şi valorificarea patrimoniului muzeal. 

Obiectele luate în studiu au fost descoperite în situri arheologice de mare 
încărcătură şi cu profil complex, la adâncimi diferite şi cu cazuistici foarte 
interesante sub aspect ştiinţific, tehnologic şi muzeal. Investigarea stărilor de 
conservare s-a realizat prin metode non-invazive (microscopia optică, 
microscopia electronică de baleiaj cuplată cu spectrometria de raze X (SEM-
EDX), fluorescenţa de raze X (XRF), difracţia de raze X (XRD) etc.). Astfel, din 
punct de vedere structural şi compoziţional s-au pus în evidenţă crustele de 
coroziune şi bulk-urile cu sau fără miez metalic a artefactelor metalice din fier şi 
aliaje de cupru; straturile cu formaţiuni şi microstructuri înglobate în crustele de 
coroziune. De asemenea, pe seama rezultatelor experimentale s-au pus în 
valoare o serie de obiecte arheologice, respectiv prin stabilirea în baza lor a unor 
atribute de autentificare. 
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