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DURABILITATEA ROCILOR ÎN CONTEXT ARHEOLOGIC
Valentina Cetean*
* Institutul Geologic al României, București; valentina.cetean@yahoo.com
Abstract. For all types of natural stone used for millenia in construction area for masonry,
walls, cladding, finishes or roads, the aspect of durability is described by the chemical and
physical transformations rate that they incur while. They depend on the essential climate area
where the stone is put in work (by the intensity and variation of its parameters), the exposure
period and especially on the intrinsic properties of the rock (i.e. mineralogical constitution
and physical and mechanical properties).
The laboratory tests usually recommended to study the durability of rocks intended
to be used in external applications (as modular tiles, slabs, setts, kerbs, monuments) are:
mineralogical characterization, open porosity, water absorption by capillarity, thermal
expansion, compressive strength, flexural strength, slip resistance (depending on the type of
surface finishing), fixing resistance, sensitivity to staining, frost resistance, abrasion resistance, thermal shock resistance.
Although the natural stone used by man over historical epochs as building material
represents the highest degree of resistance, the processing and the final use potentiate or not
the ornamental qualities and their durability. For this reason, the archaeological context on
human habitation reveals spectacular construction, still standing over time (and examples are
not limitated at the pyramids, aqueducts, megalithic construction, ancient transcontinental
roads, worship places), but also cases where the lithic original material, usually small pieces,
it can be hard to be described or identified relating to the source-area, due to the transformations and alterations processes.
Keywords: stone, durability, mineralogical composition, archaeological.

Este din ce în ce mai evident în ultimele decade că, prin însăși natura obiectului său de activitate, domeniul arheologiei se afla la intersecția a numeroase alte
științe, care pot contribui la cunoașterea vestigiilor aparținând diferitelor culturi
materiale. Geologia și parte din ramurile acesteia – cum sunt petrografia, stratigrafia
și mineralogia – sunt un astfel de exemplu atunci când se aduc în discuție elementele
constructive, cele litice singulare, ceramica sau diferite obiecte de podoabă conținând pietre sau provenind din materii prime minerale și găsite în șantierele arheologice. Tot geologia este cea care poate furniza informațiile necesare privind cunoașterea substratului obiectivelor arheologice construite sau ariile sursă probabile pentru
minereuri prelucrabile pentru obținerea de metale – inclusiv cele prețioase – în diferite
perioade istorice, a argilelor folosite pentru obiecte ceramice sau zidării, a pietrelor
de construcție, a zăcămintelor de sare sau cărbune, dar și roci sau aluviuni cu mine-
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rale rare sau grele utilizabile în podoabe.

1. Durabilitatea pietrei de construcții
1.1. Conceptul de durabilitate
Vorbind de procese geologice, acestea se desfășoară pe intervale de timp
extrem de mari comparativ cu timpul istoric, în termeni de civilizații umane succesive. Astfel, pot trece mii sau chiar zeci de mii de ani până când o rocă se poate
dezintregra sub efectul cumulat al factorilor exogeni, care acționează la suprafața
Pământului (variații de temperatură și de umiditate, indiferent dacă acestea sunt în
zona de expunere directă sau la o adâncime în care acestea își manifestă efectul).
Acest proces poate avea loc prin două căi (Fig. 2–4):
–alterarea chimică (engl. chemical weathering) are loc atunci când într-o rocă mineralele sunt alterate și dizolvate chimic, respectiv sunt transformate (ex. pătare prin
"ruginire", măcinare, goluri de dizolvare) în minerale cu consistență fizică mult mai
scăzută și aspect optic diferit, de multe ori fiind înlăturate de apa care le traversează;
–degradarea fizică (engl. physical weathering) apare atunci când o rocă solidă se
fragmentează prin procese fizice care nu schimbă compoziția chimică a ei; apariția
fisurilor sau desfacerea rocii pe plane de șistozitate sau pe venaturi sunt astfel de
exemple.
Cele două categorii de procese interacționează și se potențează reciproc în
privința amplitudinii efectelor distructive. Cu cât alterarea chimică este mai rapidă,
cu atât mai sensibile sunt respectivele roci la spargere în fragmente. Cu cât sunt mai
multe fragmente, cu atât crește suprafața de expunere la factorii atmosferici și la
alterea chimică.
Pe de altă parte, prin procesele de eroziune se transportă materialul alterat
într-o poziție mai stabilă gravitațional, expunând noi suprafețe de rocă proaspătă
alterării chimice sub efectul variațiilor de temperatură și precipitațiilor.
1.2. Caracteristicile climatice
Conform sistemului Koppen-Geiger de clasificare a condițiilor climatice pe
glob (Fig. 1), cea mai mare parte a teritoriului României unde sunt inventariate obiective istoric-arheologice se află în zona de climat continental temperat / climat continental umed (Dfb), caracterizat prin:
–climat continental temperat umed, cu veri blânde și precipitații relativ regulate pe
tot parcursul anului;
–temperatura medie a celei mai calde luni de regulă mai mare sau egală cu 10°C (în
general mai mică de 22°C);
–iarna tinde să fie rece, dar ocazional pot fi perioade mixte, sezonul cu perioade de
îngheț-dezgheț variind între 150 și 200 de zile pe an;
–temperatura medie a celei mai reci luni egală sau mai mică de -3°C;
–precipitațiile sunt distribuite pe întregul an, cu o medie de 50 la 125 cm;
–pot fi furtuni intense la începutul verii;
–iarna precipitațiile sunt în principal sub formă de zăpadă și o pătură continuă poate
acoperi diferite areale pentru 1–4 luni; deseori zăpada este însoțită de vânturi puternice.
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Fig. 1. Harta României conform clasificării Koppen-Geiger
a condițiilor climatice1.
Particularități climatice se înregistrează în partea centrală a României în zona
de sud a Carpaților Orientali, unde climatul caracteristic este cel continental rece
subarctic, respectiv în extremitățile de sud-est și sud-vest unde acționează un climat
continental cald umed. În aceste areale variațiile de temperaturi și umiditate se deplasează valoric de-o parte și de alta a mediilor corespunzătoare climatului continental
temperat, fără însă ca acestea să influențeze fundamental comportarea rocilor utilizate în construcții (cel puțin la scara umană, nu geologică).
Informațiile climatice din cercetări mondiale realizate pe acest subiect indică
faptul că această parte a continentului și-a păstrat condițiile climatice relativ similare
în ultimii 3–4000 de ani. Luând de exemplu ca un punct de referință perioada imperiului roman, caracterizat (pe baza studiilor) de o încălzire față de cele din jurul perioadei de 10000–7000 ani BC, variațiile de temperatură se pare că n-au depășit cu
mai mult de ±3–5°C media celor actuale2. Pe baza studiilor documentelor istorice și
analizelor pe arbori fosilizați sau cu vârste seculare se consideră că aceeași situație
se înregistrează și în privința precipitațiilor anuale.
1
2

Peel, Finlayson, McMahon, 2007, p. 1633-1644.
McCormick et alii, 2012, p. 169-220.
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Aceste date trebuie privite în contextul subiectului abordat, respectiv influența temperaturilor, cantității de precipitații și perioadei de expunere la acțiunea factorilor exogeni a unui material natural (piatra). Toate analizele și studiile de laborator din ultimele decenii indică, de exemplu, o toleranță de ±5°C a temperaturii de condiționare a probelor, fiind demonstrat că această diferență este nesemnificativă pentru
comportarea unei materii naturale cu componenți exclusiv minerali, cum sunt rocile
utilizate ca piatră de construcții.
Un element de tip climatic cu importanță mult mai mare în durabilitatea pietrei este însă nu valoarea minimă sau maximă a temperaturii aerului în zona de expunere, cât numărul anual de cicluri de îngheț-dezgheț, corelat evident și cu cantitatea
de precipitații. Aceasta deoarece apa care îngheață în pori și fisuri poate juca rol de
pârghie sau pană în lărgirea crăpăturilor și fragmentarea fizică a rocii. Deși temperatura de zero grade Celsius a aerului nu înseamnă neapărat înghețul apei în rocă (care
poate varia cu ±0–2°C funcție de locul de expunere), aceste valori sunt singurele cuantificate indicând cu o bună aproximație informația aplicabilă.
1.3. Temperatura și precipitațiile
Pentru toate tipurile de construcții istorice sau moderne care au utilizat la
exterior piatră naturală (sub formă de zidărie, finisări, fundații sau partea de uzură a
drumurilor), s-a demonstrat că rata transformărilor chimice și fizice depinde nu numai
de proprietățile intrinseci ale rocii, dar și de cantitatea de precipitații și variațiilor de
temperatură specifice arealului de amplasare. Climatul exercită un control puternic
asupra ratei de alterare chimică a pietrei, direct influențată de temperaturile înalte și
precipitațiile bogate și încetinită în zonele reci și uscate.
Pe de altă parte însă, absența unei alterări chimice (sau valori reduse ale ei)
nu înseamna că nu pot avea loc dezagregări fizice. De exemplu, în procesele de înghețdezgheț a apei din porii rocilor, apa joacă un rol important în lărgirea fisurilor și golurilor, acționând ca o pană ce determină spargerea în bucăți în zona de maximă influență.
1.4. Perioada de expunere
În mod logic, cu cât o piatră este supusă acțiunii agenților atmosferici o perioadă mai lungă de timp, cu atât alterarea, procesele de dizolvare sau fragmentare
sunt mai intense. Elementele de piatră care au fost expuse direct factorilor climatici
pentru multe sute (sau chiar mii) de ani formează o crustă de material în general de
câțiva milimetri grosime (rar centimetri), cu proprietăți alterate, care bordează sau
protejează roca proaspătă (Fig. 2a, b). Aceasta este una dintre cele mai importante
aspecte în comportarea pietrelor naturale, care au permis ca lucrări de construcții să
se conserve uimitor, într-un grad ridicat de compactitate, pe perioade atât de lungi
din punct de vedere arheologic.

2. Durabilitatea rocilor funcție de utilizarea lor la exterior
2.1. Considerații generale
În context arheologic, cunoașterea comportării rocilor utilizate ca piatră naturală dimensionată (în special la lucrări de rezistență sau ornamentale în construcții și
a celor de infrastructură) ușurează analiza de către specialiștii istorici a unor carac-
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teristici cu rol în descrierea și clasificarea materialului litic asociat obiectivelor aflate
în cercetare, inclusiv posibilele arii-sursă pentru acestea. În același timp, aceste
informații contribuie la studiul economiei preistorice și istorice pe criterii geografice
și de geologia resurselor, cunoscut în prezent ca "site catchment analysis".

Fig. 2. Elemente de zidărie de piatră tip calcar oolitic, conservate foarte bine
din punct de vedere fizic, dar cu formarea unei "cruste" de protecție cu
minerale de alterație acolo unde a fost expusă factorilor exogeni
a - zidul de N al cetății Piatra Roșie; b - bloc căzut în arealul Sarmizegetusa Regia.

Fig. 3. Procese secundare de tip argilizări, limonitizări, dizolvări și
recristalizări în calcarul oolitic utilizat la zidurile cetății Piatra Roșie
a - imagine macroscopică; b - imagine la lupa binoculară; c - imagine microscopică.
Astfel, studiul durabilității rocilor are ca obiectiv cunoașterea:
–influenței expunerii la soare (modificări de culoare, dilatarea termică diferențiată a
mineralelor);
–tendinței de ruginire (alterare chimică cu hidroxilarea fierului levigat / pierdut din
structura mineralelor feromagneziene - Fig. 3);
–tendinței de dezagregare (efect cumulat al alterării chimice a mineralelor componente, porozității naturale a rocilor și existenței fisurilor prin care circulă apa de precipitații);
–influenței acțiunii prafului transportat de vânturi sau curenți de aer (cu efect în pierderea în greutate și formarea denivelărilor pe suprafața expusă).
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Incidența acestor procese este tributară a două aspecte definitorii ale pietrei:
–minerale diferite se comportă diferit la acțiunea factorilor exogeni de tipul variațiilor de temperatură și precipitații, impactul erozional al vântului etc.;
–structura pietrelor naturale determină susceptibilitatea lor la fisurare și fragmentare.
Exemplele tipice sunt cele evidente în cazul inscripțiilor pe pietre tombale
după sute de ani de expunere. Suprafața calcarelor inscripționate devine mată și literele par a fi topite, comparativ cu cea a granitelor, care vor arăta doar modificări minore. Diferențele de comportare reflectă solubilitatea diferită a mineralelor din care sunt
alcătuite și rata de acțiune în timp a factorilor perturbatori. Cu toate acestea, oricât
de rezistentă ar fi o rocă, se va distruge și ea în timp (evident, mai îndelungat) în urma
expunerii la acțiunea factorilor exogeni.
Un alt aspect important în analiza durabilității unei roci este utilizarea sa
finală, respectiv scopul pentru care acea piatră este extrasă și prelucrată în diferite
elemente dimensionale. Fiindcă unele cerințe devin acceptabile în cazul utilizării la
interior (zone acoperite) în locul expunerii directe soarelui și precipitațiilor, la fel
cum o parte din cerințele de rezistență scad în importanță în cazul utilizării ca elemente verticale comparativ cu cele orizontale și supuse de exemplu și unei uzuri
datorate accesului pedestrian (Tab. 1).
2.2. Elemente în contact cu solul
Aceste elemente de construcție se numesc uzual plinte, fiind întâlnite atât la
interior, cât și la exterior. Caracteristica principală a lor este amplasarea într-o zonă
supusă unei cantități superioare de umezeală comparativ altor zone de construcție:
atât precipitații directe, cât și stropirea la contacul cu baza (Fig. 4), stagnarea apelor
de precipitație sau umectarea de jos în sus dinspre sol (deseori această apă conținând
și săruri). Vorbind în acest context de analize de laborator aplicabile, pentru aceste
pietre absobția de apă prin capilaritate este o încercare cel puțin la fel de importantă
ca absobția de apă la temperatură și presiune normale.

Fig. 4. Varietăți de piatră utilizată la exterior care au suferit procese de
degradare fizică și chimică (exfolieri, dizolvări locale, desprindere
de cristale, adâncire fisuri, formare de eflorescențe minerale)
a - stâlp de granit utilizat pentru susținere scară; b - gresie calcaroasă expusă pe peretele unei clădiri rezidențiale în apropierea unei scurgeri de apă de pe acoperiș; c - calcar de Vratsa expus direct la soare și umezeală, cu formare de eflorescențe de mangan.
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2.3. Pavaje
În această categorie sunt incluse atât elementele sub fomă de dale sau placaje pentru pardoseli, trotuare, scări etc., cât și borduri și pavele (Fig. 7) pentru margini de drumuri, rigole sau pavaje de străzi și alte categorii de zone pietonale, de circulație istorică sau modernă cu mijloace de transport.
Luând în considerare caracteristicile acestui tip de amplasament, trebuie stabilite nu numai rezistența la îngheț-dezgheț (inclusiv cea a sărurilor), dar și rezistența la uzură și rezistența la flexiune, întrucât este probabil să se aplice încărcări diferențiate (pe perioade lungi de timp sau doar temporare). În cazul construcțiilor istorice
ar putea fi imaginate, de exemplu, depozitarea până la utilizare a unei cantități ridicate
de elemente de zidărie pe marginea unui drum sau a unei piațete, iar în timpuri moderne
trecerea sau staționarea unor vehicule de mare tonaj (basculante, macarale) în apropierea unor șantiere, aprovizionări diverse, etc.
În unele utilizări moderne un parametru util și chiar obligatoriu îl constituie
rezistența la alunecare, atunci când se vorbește de elemente de pavaj cu suprafața prelucrată până la nivele superioare de finisare (fin șlefuite, chiar lustruite). Aceasta însă
nu este relevantă în construcțiile istorice unde piatra era dimensionată corespunzător
doar prin cioplire (Fig. 7, 8), iar finisarea era dată doar de prelucrarea cu alte roci (de
exemplu, gresii cuarțoase, cuarțite, sticle vulcanice), prin periere sau prin lovire fină
cu o unealtă de cioplit tip ciocan cu colțuri (echivalentul procedeului de buceardare
aplicabil în prezent pentru prelucrări speciale ale suprafeței).
2.4. Proprietățile unei roci cu influență asupra durabilității în utilizare
2.4.1. Alcătuirea mineralogică – petrografică
Caracterizarea petrografică permite determinarea compoziției mineralogice
a pietrei naturale și astfel încadrarea ei în categoria corectă, care permite denumirea
ei după criteriile științifice general adoptate3. Informațiile minimale includ aspectul
vizual (inclusiv culoarea - Fig. 5), dar și informații determinate microscopic privind
porozitatea, mărimea granulelor (mineralelor) componente, gradul de alterare sub
efectul factorilor exogeni, fisurarea cristalină sau lărgirea discontinuităților inițiale,
dizolvări și recristalizări sau alte procese secundare cu formare de caolinit, calcit,
sericit, epidot, clorit, minerale opace etc. (Fig. 6)4.
Toate aceste caracteristici decelabile prin analiza microscopică contribuie
definitoriu la comportarea fizică și mecanică a unei roci pusă în operă și supusă unor
forțe de degradare sau numai influenței soarelui, precipitațiilor și acțiunii vânturilor.
2.4.2. Porozitatea deschisă
Porozitatea deschisă influențează în mod direct câteva caracteristici cu rol în
durabilitatea rocilor, cum sunt rezistențele mecanice (la compresiune, la flexiune) și
comportarea în prezența lichidelor (din precipitații, produse care pot păta).
Rezistențele mecanice scad cu creșterea porozității și lichidele pot fi mai ușor absorbite de aceste pietre (mai sensibile la pătare).
3
4

SR EN 12407:2009 - European Committee for Standardization, 2009.
SR EN 12670:2008 - European Committee for Standardization, 2008.
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Fig. 5. Imagini macroscopice ale unor roci utilizate la castrele
Bologa și Moigrad
a - dacit Poeni; b - microdiorit Moigrad.

Fig. 6. Imagini microscopice cu evidențierea unor procese secundare de
degradare fizică (fisurări) și alterare chimică (argilizări,
calcitizări, epidotizări, sericitizări, opacizări)
a - dacit Poeni; b - dacit Bologa; c - granodiorit Valea Lungii;
d - microdiorit Moigrad.
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2.4.3. Distribuția mărimii porilor
Deși mult mai importantă pentru cercetările cu caracter științific decât solicitată în practica economică curentă, cunoașterea distribuției mărimii porilor oferă
informații extrem de prețioase pentru determinarea durabilității unei roci. Acest parametru determină o caracteristică esențială a pietrei naturale pentru construcții, cum
este rezistența la îngheț-dezgheț, fără relație directă cu porozitatea deschisă. Într-o rocă
poroasă, înghețul produce o serie de procese complexe. Este în general acceptat faptul că cele mai puternice fenomene de fisurație sunt induse de cristalizarea gheții în
porii mici, pe când porii mari necapilari permit expansiunea gheții, reducând astfel
intensitatea presiunii în materialul mineral.
2.5. Încercări și analize de laborator recomandate pentru studiul durabilității rocilor funcție de utilizarea finală la exterior
În funcție de utilizarea la exterior preconizată, proprietățile determinante
pentru durabilitatea rocilor, indiferent de perioada istorică de referință, sunt prezentate în Tabelul 1 [7], alături de încercările de laborator recomandate în prezent pentru a decide selectarea unei pietre de construcții.
3. Durabilitatea rocilor funcție de utilizarea lor
Este deja acceptat faptul că la nivelul scării de timp istoric umane – sute
până la mii de ani – piatra este cel mai rezistent material de construcții. În proporții
optime volumetric și nederanjate de cataclisme naturale (cum sunt cutremurele) sau
intervenții antropice (distrugeri voluntare în diferite scopuri), construcțiile din piatră
rămân martore peste un timp pe care nu suntem obișnuiți a-l cuprinde. Îl acceptăm
ca pe un fapt aparținând realității care ne transcede.
Și atunci, de ce ar mai fi necesar demersul cunoașterii durabilității pietrei pentru construcții? Nu se regăsește piatra în toate șantierele arheologice aproape în stare
intactă? Nu este oare o investiție de efort și timp fără o susținere a rezultatelor? Nu
este oare mai simplu să selectăm o piatră doar după criterii estetice?
Răspunsurile au venit treptat, fiindcă în drumul devenirii, oamenii au aflat
prin observații și încercări succesive ce piatră poate dăinui dincolo de viața proprie.
Și atunci au utilizat acele sortimente care îndeplineau atât criteriile de aspect, cât și
cele de durabilitate, conform cu scopul preconizat (Fig. 8, 9):
–piatră sub formă de blocuri, pentru ziduri de incintă, clădiri de dimensiuni mici sau
monumentale, fundații pentru edificii, borduri, rigole, pereți;
–blocuri agabaritice pentru umpluturi în zone de apărare;
–piatră sub formă de dale (lespezi) și pavele, pentru drumuri sau pardoseli;
–placaje pentru pereți sau pardoseli;
–elemente de piatră pentru lucrări ornamentale, de la stâlpi de susținere la monumente sau decorații de construcții;
–piatră pentru obiecte de uz casnic sau podoabe.
Se desprind câteva observații privind durabilitatea rocilor, cu caracter aplicabil în zona arheologiei și care ar trebui să însoțească descrierile primare a elementelor de piatră găsite în situri și săpături. De asemenea, aceste informații au rol definitoriu
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pavaje și podele
elemente în contact
cu solul/podeaua
elemente ne-verticale
sau de lipit pe fațade
elemente de zidărie
elemente pentru pereți
de clădiri

ÎNCERCARE /
UTILIZARE
LA EXTERIOR

DURABILITATE

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

–

–

–

–

xxx

xx1

xx1

xx1

xx1

xx1

depinde de finisarea elementului
în cazul pereților masivi
dacă peretele suportă greutăți

x

x

x

x

x

sensibilitatea la
pătare

PERFORMANȚA
ÎN UTILIZARE
rezistența la
îngheț - dezgheț

IDENTIFICARE
microstructură
fizico-mecanice

rezistența la
uzură

Tab. 15

rezistența la șoc
termic

în conturarea zonei în care o comunitate umană istoric certificată și-a colectat resursele pentru edificiile proprii ("site catchement analysis"):
–durabilitatea unui element de piatră depinde direct proporțional de volumul acestuia și de suprafața expusă la intemperii, radiație solară și ciclurile de îngheț-dezgheț
tipice climatului din arealul respectiv; exemplu: blocurile vor rezista întotdeauna mai
mult și mai bine decât dalele;
–orice element de piatră își păstrează mai bine integritatea dacă este acoperit de argilă, din acest motiv fragmentele descoperite în cazul săpăturilor devin mai valoroase
pentru analiza caracteristicilor și identificarea unei arii-sursă probabile; regula nu se
aplică pentru toate obiectele mici confecționate din piatră, deoarece parte din ele
suferă alterări chimice sub influența îndelungată a soluțiilor din soluri sau argile; identificarea lor devine greoaie, de multe ori fără posibilitatea decelării unor caracteristici particularizate.
Devine astfel un demers necesar studiul și interpretarea corelată a informațiilor venind din discipline alăturate cum se dovedesc a fi geologia și arheologia. În
fond, este doar ochiul uman încercând a afla și înțelege ce se află dincolo de materie
și timp.
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Fig. 7. Metode tradiționale antice și moderne de realizare prin cioplire
a blocurilor, pavelelor, bordurilor și dalelor pentru drumuri
a, b - despicarea blocurilor cu pene de metal sau lemn; c, d - echipamente moderne
de dimensionare a blocurilor din care se confecționează pavele, dale, borduri prin
cioplire (semi)manuală; e, f - definitivarea cu ciocanul (în prezent cu inserții
diamantate sau de carburi) a formei elementelor dimensionate pentru pavaje.
a - versant nordic al carierei antice Măgura Călanului, jud. Hunedoara;
b–f - cariera Moigrad, jud. Sălaj (firma GRANDEMAR SA).
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Fig. 8. Utilizarea rocilor din zona Bologa - Poeni la lucrări de construcții.
Aspecte privind durabilitatea după punerea în operă
Biserica din Bologa, com. Poeni; perioadă de construcție 1927-1929,
realizată din dacite de Henț (negru) și de Poeni (cenușiu deschis).
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Fig. 9. Utilizarea rocilor din zona Bologa - Poeni la lucrări de construcții.
Aspecte privind durabilitatea după punerea în operă
Fost centru cultural în timpul ocupației habsburgice, Bologa, com. Poeni;
perioadă probabilă de construcție: sfârșitul sec. XIX; realizat din dacite de Poeni.
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