
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ din Iaşi
Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului

REZUMATUL
TEZEI DE DOCTORAT

Coroziunea în sol a metalelor arheologice: corelaţie între compoziţia aliajului,
produşii de coroziune şi condiţiile de zacere

Conducător ştiinţific:
Prof. Dr. Chim. IOAN SÂRGHIE

Doctorand:
Fiz. GHEORGHE NICULESCU

Iaşi, 2010

{n lucrare sunt prezentate, [n cadrul unui studiu bibliografic, mecanismele implicate [n
procesul de coroziune ]i degradare a obiectelor arheoogice ]i [ncerc`rile de elaborare de modele
viabile privind aceste mecanisme.

Urmeaz` o trecere [n revist` a metodelor de analiz` utilizate [n examinarea materialelor
constituente ale obiectelor metalice studiate [n cadrul acestei lucr`ri ]i, [n general, privind
patrimoniul cultural.

{n partea a treia sunt enumerate câteva considera\ii de ordin artistic ]i arheologic privind
provenien\a ]i caracteristicile materialului studiat, [n contextul general al descoperirilor
apar\inând epocii bronzului târziu.

Capitolul IV reprezint` aplica\iile studiilor de coroziune pe obiecte de interes arheologic
]i artistic ]i pe modele construite [n laborator, supuse unor condi\ii de mediu controlate.

{n capitolul V sunt enumerate ]i exemplificate aplica\iile metodelor de investiga\ii, cu
accent pe metodele nedistructive ]i, [n special, pe fluorescen\a de raze X, [n care sunt eviden\iate
pe larg rezultatele m`sur`torilor efectuate cu dispozitivul portabil din dotarea Muzeului Na\ional
de Istorie a României.

Capitolele VI ]i VII se ocup` de re\elele neuronale artificiale ]i de modul de prelucrare
statistic` a datelor prin metoda analizei componentelor principale.

Obiectivul general al cercet`rilor din teza de doctorat este elaborarea unei metode de
calcul a compozi\iei miezului metalic al obiectelor arheologice ]i de interes artistic din aliaje de
cupru, pe baza m`sur`torilor nedistructive [ntreprinse la nivelul suprafe\ei corodate a
artefactelor, f`r` prelevare sau preg`tire ini\ial` a probelor. Se urm`re]te maximizarea
informa\iilor ce pot fi ob\inute din studiul corela\iei [ntre compozi\ia metalului, natura produ]ilor
de coroziune forma\i ]i mediul [nconjur`tor cu care interac\ioneaz` obiectele.

Sunt relevate, [n acela]i timp, pe baza experien\ei proprii, dobândite prin numeroase
determin`ri asupra obiectelor de muzeu, posibilit`\ile ]i limitele metodei de analiz` prin
fluorescen\` de raze X portabil`, aplicat` pe obiecte de importan\` istoric` ]i artistic`.

Teza de doctorat are 309 pagini, con\ine 120 de figuri, 20 de tabele ]i 239 referin\e
bibliografice.

Lucrarea se [ncheie cu capitolul de concluzii generale, desprinse din cercet`rile efectuate
]i direc\iile viitoare de cercetare deschise pe baza rezultatelor ob\inute.


