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Burimet e bakrit në Shqipëri së bashku me disa qytete kryesore në
këto zona (majtas). (Economou-Eliopoulos M. et al 2008) Brezi
perëndimor dhe ai lindor i ofioliteve në Ballkan (djathtas). (Hoxha
L. 2014)
Depozita të mineraleve të bakrit në antikitet të treguara në hartën
politike të Ballkanit dhe Italisë (http://www.worldatlas.com/
webimage/countrys/europe/balkans.htm). Me shkronja të pjerrëta
dhe të nënvizuara janë shënuar depozitat e mineraleve të bakrit.
Diagrama fazore binare Cu-Sn: a) në kushte ekujlibri, b) për
përlidhjen e pjekur dhe të derdhur. (Scott D.A. 2012)
Sforcimi në tërheqje i përlidhjes Cu-Sn-Pb të derdhur (majtas) dhe
duktiliteti (djathtas). (Scott D.A. 2012)
Diagrama fazore binare Cu-Zn. (Scott D.A. 2012)
Mikrostrukturat e një metali me celulë kubike faqe qendërzuar pas
përpunimeve të ndryshme: a) dentritet pas derdhjes, b) dentritet e
përkulura pas përpunimit në të ftohtë, c) kokrrizat homogjene
ekzagonale pas pjekjes, d) kokrrizat e deformuara pas përpunimit në
të ftohtë, e) binjakët e pjekjes pas përpunimit në të ftohtë, f) linjat e
rrëshqitjes nga përpunimi në të ftohtë. (Scott D.A. 1991; Scott D.A.
2012)
Shtresat e produkteve të korrozionit, të vendosura mbi njëra-tjetrën,
në rastin e një monedhe bronzi. (Scott D.A. 1991)
Seksioni tërthor i një miniere të vjetër bakri, e cila paraqet mineralet
sulfite në depozitën fillestare në thellësi dhe zonën sekondare të
pasurimit nën atë të oksiduar nga kushtet atmosferike (Ergani
Moden, Turqi). (Tylecote R.F. 1992)
Rindërtim i një furre, me poçe dhe qymyr druri, bazuar në rrënojat e
gjetura në Abu Matar (Izrael). (Tylecote R.F. 1992)
Grupim kallëpesh guri, gypa ajrosje prej argjile dhe poçe të gjetura
në varrin e një farkëtari bronzi (shkrirës bronzi) nga Kalinovka, Rusi.
(Tylecote R.F. 1992)
Përdorimi i poçes dhe gypit të ajrosjes në Ambelikou (Qipro).
(Tylecote R.F. 1992)
Poçe Egjiptiane, të mbajtura me shufra, duke derdhur metalin e
shkrirë në kallëpe. Për shkrirjen e metalit është përdorur vatër me
katër kacek (fryrës ajri) të komandueshëm me këmbë. Një nga
personat në të djathtë po sjell lingota okside në vendin e punës.
Zbulime nga varri Thebes (Egjipt) 1500 p.Kr. (Tylecote R.F. 1992)
Skicë e një furre shkrirje për prodhimin e lingotave nga civilizimi
Minoan (Kretë). (Tylecote R.F. 1992)
Shembull i një kallëpi prej bronzi me dy pjesë të bashkuara me kunja
(majtas) dhe me morseta (djathtas). (Tylecote R.F. 1992)
Teknikat e dhënies së formës dhe zbukurimit, në kohët prehistorike,
a) zhytja, b) ngritja, c) ngjeshja, d) gdhëndja, e) mprehja. (Tylecote
R.F. 1992)
Top prej bronzi me dhomëz dhe fuçi, të prodhuara me derdhje veç e
veç dhe të filetuara së bashku. (Tylecote R.F. 1992)
Shtrirja e metalurgjisë (furra) në mijëvjeçarin e III p.Kr. (Amzallag
N. 2009)
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Shtrirja e metalurgjisë (furra) në mijëvjeçarin e II p.Kr. (Amzallag
N. 2009)
Shtrirja e metalurgjisë, shpërndarja e mineraleve të bakrit, kallajit,
arit dhe rruga e tregëtisë së qelibarit. (Amzallag N. 2009)
Rezultatet e eksperimenteve të shkrirjes së mineraleve të bakrit me
përmbajtje të lartë stibiumi nga Cabri (jugu i Francës). (Pernicka E.
1999; Pernicka E. 2014)
Përmbledhje e eksperimentit të rafinimit të realizuar nga J. Merkel.
(Pernicka E. 1999; Pernicka E. 2014)
Ndryshimi i përqëndrimit të plumbit, hekurit dhe zinkut gjatë
procesit të shkrirjes në tre epoka të ndryshme kohore. (Pernicka E.
1999; Pernicka E. 2014)
Diagrama e niveleve energjitike me linjat / fotonet që prodhohen nga
kalimet elektronike midis këtyre niveleve për rastin e uraniumit.
(Haschke M. 2014)
Varësia e energjisës së emetuar nga numri atomik për linjat Kα, Kβ,
Lα, Lβ dhe Mα. (Haschke M. 2014)
Skema dhe foto e një pajisje të transportueshme μ- FRX me
dispersion energjitik ARTAX Bruker. (Haschke M. 2014)
Skemë e vendosjes së tubit të rrezeve X, kampionit dhe detektorit
gjatë analizës me pajisjen e μ-FRX të një kampioni me formë të
çrregullt. (Haschke M. 2014)
Skema e metodave, që përdoren në spektrometrinë e fluoreshencës
me rreze X, për analizën sasiore. (Haschke M. 2014)
Paraqitje skematike e efekteve matricore, ku rrezatimi X
karakteristik i një atomi Fe mund të absorbohet nga një atom si Ni
(Kα 7.48keV), mund të emetohet nga kampioni (Kα 6.4keV) ose
mund të eksitojë një atom Cr i cili nga ana e tij emeton rrezatimin X
karakteristik (Kα 5.4keV). (Draft Bruker XRF spectroscopy user
guide)
Pjesët përbërëse të një mikroskopi optik me dritë të transmetuar dhe
të pasqyruar, bashkë me rrugën optike të rrezeve të dritës. (Wayne
R. 2009; Murphy D.B., Davidson M.W. 2013)
Rruga optike e rrezes së dritës në mikroskopin optik me dritë të
polarizuar dhe pjesët përbërëse të tij. (Wayne R. 2009; Murphy D.B.,
Davidson M.W. 2013)
Gjurmëlënësi dhe gjurma mbi kampion. dmes është mesatarja
aritmetike e d1 dhe d2. (Geels K. 2007)
Sinjalet e ndryshme të krijuara nga bashkëveprimi midis tufës rënëse
të elektroneve dhe kampionit (akronimet në kllapa janë shënuar në
anglisht). (Goldstein J.I. et al 2003; Echlin P. 2009)
Pjesët përbërëse kryesore të mikroskopit elektronik me skanim.
(Goldstein J.I. et al 2003; Echlin P. 2009)
Paraqitja skematike e interferencës konstruktive dhe destruktive. Me
d është shënuar distanca midis planeve atomike ndërsa 2θ është këndi
ndërmjet rrezes rënëse dhe asaj të reflektruar. (Connolly J.R. 2010)
Prodhimi i rrezeve X nga elektronet (majtas) dhe skema e një
difraktometri me rreze X (djathtas). (Connolly J.R. 2010)
Fotot e objekteve nga Muzeu Historik i Shkodrës, shoqëruar me
numrat e objekteve (nga kartelat përkatëse), me skicën dhe me
pozicionin ku është marrë kampioni në ato raste ku ka qenë e
mundur. Nga 14 sopatat në total, vetëm nga njëra sopatë ShqiptaroDalmate dhe nga njëra sopatë Kelte është marrë kampion.
Fotot e objekteve nga Muzeu Arkeologjik Durrës, shoqëruar me
numrat e objekteve (nga kartelat përkatëse), me skicën dhe me
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pozicionin ku është marrë kampioni në ato raste ku ka qenë e
mundur.
Analizimi me μ-FRX në një nga pikat mbi metal të kupës (majtas)
dhe unazës (djathtas) (periudha Helenistike) në ambjentet e Institutit
të Monumenteve të Kulturës Tiranë. Njolla e ndritshme është zona
që po analizohet (rreth 60µm).
Spektri i pikës së parë mbi metal të analizuar tek: a) fibula
gjysëmlykore, b) apika rripi, c) gjerdani dhe d) sumbulla me μ-FRX.
Spektri i pikës mbi metal të analizuar tek: a) byzylyku gjarpër, b)
medalioni, c) rruaza, d) unaza, e) pjesa e fibulës, f) tokeza treshe, g)
h) dy zilet, i) kupa dhe j) zilke me μ-FRX.
Produktet e korrozionit tek kampioni i: a) fibulës gjysëmlykore, b)
apikës së rripit, c) gjerdanit dhe d) sumbullës. Fotoja në të majtë
është bërë me dritë të reflektuar ndërsa ajo në të djathtë me dritë të
polarizuar.
Produktet e korrozionit tek: a) byzylyku gjarpër dhe b) medalioni.
Fotoja në të majtë është bërë me dritë të reflektuar ndërsa ajo në të
djathtë me dritë të polarizuar, për secilin nga dy kampionët.
Imazhet e marra me MES (majtas) dhe spektrat e SDEX në matricën
metalike, inkluzione të ndryshme dhe produkte korrozioni (djathtas),
për kampionin e fibulës gjysëmlykore.
Imazhet e marra me MES (majtas) dhe spektrat e SDEX në matricën
metalike dhe inkluzione të ndryshme (djathtas), për kampionin e
aplikës së rripi.
Imazhet e marra me MES (majtas) dhe spektrat e SDEX në matricën
metalike dhe inkluzione të ndryshme (djathtas), për kampionin e
gjerdanit.
Imazhet e marra me MES (majtas) dhe spektrat e SDEX në matricën
metalike, inkluzione të ndryshme dhe produkte korrozioni (djathtas),
për kampionin e sumbullës.
Imazhet e marra me MES (majtas) dhe spektrat e SDEX në matricën
metalike dhe inkluzione të ndryshme (djathtas), për kampionin e
byzylykut gjarpër.
Imazhet e marra me MES (majtas) dhe spektrat e SDEX në matricën
metalike, inkluzione të ndryshme dhe produkte korrozioni (djathtas),
për kampionin e medalionit.
Mikrostruktura e kampionit të: a) fibulës gjysëmlykore (atakimi 12s), b) aplikës së rripit (atakimi 6s), c) gjerdanit (atakimi 4s), d)
sumbullës (atakimi 4s), e) byzylykut gjarpër (atakimi 5s) dhe f)
medalionit (atakimi 4s). Pamja në të majtë është bërë me MO me
dritë të reflektuar, ndërsa ajo në të djathtë është marrë me MES.
Spektri i pikës së parë të analizuar me μ-FRX në secilën nga tetë
sopatat Shqiptaro-Dalmate me numra kartele: a) 14749, b) 14672, c)
14750, d) 14667, e) 14746, f) 14747, g) 14745, h) 14668.
Varësia e vlerave mesatare të përqindjes së Cu nga Sn, në rastin e
sopatave Shqiptaro-Dalmate.
Varësia e vlerave mesatare të përqindjes së Pb nga a) Cu dhe b) Sn,
në rastin e sopatave Shqiptaro-Dalmate.
Produktet e korrozionit tek kampioni i sopatës Shqiptaro-Dalmate
(nr. kartele 14745). Fotoja në të majtë është bërë me dritë të
reflektuar ndërsa ajo në të djathtë me dritë të polarizuar.
Imazhet e marra me MES (majtas) dhe spektrat e SDEX në matricën
metalike, inkluzione të ndryshme dhe produkte korrozioni (djathtas),
për kampionin e sopatës Shqiptaro-Dalmate (nr. kartele 14745).
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Hartat e shpërndarjes së elementëve të marra me MES-SDEX në
rastin e kampionit të monedhës. Fotoja e fundit (poshtë djathtas)
është marrë me MO me dritë të reflektuar pas atakimit për 4 sekonda
(zmadhimi 320 herë).
Mikrostruktura e kampionit të sopatës Shqiptaro-Dalmate (nr.
kartele 14745). Pamja në të majtë është bërë me MO me dritë të
reflektuar pas atakimit për 2-4 sekonda me tretësirë të FeCl3. Ndërsa
ajo në të djathtë është marrë me MES.
Dy spektra të SDEX të marra nga zona më e errët (A, linja e kuqe)
dhe ajo më e ndritshme (B, linja kafe) e matricës së kampionit të
sopatës Shqiptaro-Dalmate (nr. kartele 14745).
Spektri i pikës së parë të analizuar tek: a) shpata Naue II nga
Shkodra, b) maja e shigjetës, c) sopata “Shkodrane”, d) kazëmsopata dhe e) rendja me μ-FRX.
Spektri i pikës së parë të analizuar me μ-FRX në secilën nga gjashtë
sopatat Kelte me numra kartele: a) 14754, b) 14756, c) 14752, d)
14757, e) 14753, f) 14751.
Varësia e vlerave mesatare të përqindjes së Cu nga Sn, në rastin e
sopatave Kelte.
Varësia e vlerave mesatare të përqindjes së Pb nga a) Cu dhe b) Sn,
në rastin e sopatave Kelte.
Spektri i pikës së parë të analizuar me μ-FRX në secilën nga katër
gozhdët me numra objekti: a) 8362, b) 5423, c) 5475, d) 8361.
Produktet e korrozionit tek kampioni i: a) shpatës Naue II nga
Shkodra, b) sopatës Kelte (nr. kartele 14757), gozhdë me nr. objekti
c) 8362, d) 5423, e) 5475, f) 8361 dhe g) rendes (zmadhimi 100
herë). Fotoja në të majtë është bërë me dritë të reflektuar ndërsa ajo
në të djathtë me dritë të polarizuar.
Spektrat e DRX të produkteve të korrozionit të gozhdës me numër
objekti: a) 5423 dhe b) 5475.
Imazhet e marra me MES (majtas) dhe spektrat e SDEX në matricën
metalike, inkluzione të ndryshme dhe produkte korrozioni (djathtas),
për kampionin e shpatës Naue II nga Shkodra.
Imazhet e marra me MES (majtas) dhe spektrat e SDEX në matricën
metalike dhe inkluzione të ndryshme (djathtas), për kampionin e
sopatës Kelte (nr. kartele 14757).
Imazhet e marra me MES (majtas) dhe spektrat e SDEX në matricën
metalike, inkluzione të ndryshme dhe produkte korrozioni (djathtas),
për kampionin e gozhdës (nr. objekti 8362).
Imazhet e marra me MES (majtas) dhe spektrat e SDEX në matricën
metalike, inkluzione të ndryshme dhe produkte korrozioni (djathtas),
për kampionin e gozhdës (nr. objekti 5423).
Imazhet e marra me MES (majtas) dhe spektrat e SDEX në matricën
metalike, inkluzione të ndryshme dhe produkte korrozioni (djathtas),
për kampionin e gozhdës (nr. objekti 5475).
Imazhet e marra me MES (majtas) dhe spektrat e SDEX në matricën
metalike, inkluzione të ndryshme dhe produkte korrozioni (djathtas),
për kampionin e gozhdës (nr. objekti 8361).
Mikrostruktura e kampionit të: a) shpatës Naue II nga Shkodra
(atakimi 4s), b) gozhdës nr. objekti 8362 (atakimi 2s), c) gozhdës nr.
objekti 5423 (atakimi 2s), d) gozhdës nr. objekti 5475 (atakimi 2s),
e) gozhdës nr. objekti 8361 (atakimi 6s) dhe f) rendes (atakimi 4s,
zmadhimi 100 herë). Pamja në të majtë është bërë me MO me dritë
të reflektuar ndërsa ajo në të djathtë është marrë me MES.
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Figurë 5.35

Figurë 5.36

Figurë 5.37
Figurë 5.38
Figurë 5.39
Figurë 5.40

Mikrostruktura e kampionit të sopatës Kelte (nr. kartele 14757).
Pamja në të majtë është bërë me MO me dritë të reflektuar pas
atakimit për 2-4 sekonda me tretësirë të FeCl3. Ndërsa ajo në të
djathtë është marrë me MES.
Dy spektra të SDEX të marra nga zona më e errët (A, linja e kuqe)
dhe ajo më e ndritshme (B, linja kafe) e matricës së kampionit të
sopatës Kelte (nr. kartele 14757).
Spektri i pikës së parë të analizuar tek: a) cilindri dhe b) objekti i parë
i zbuluar pranë vatrës me μ-FRX.
Produktet e korrozionit tek kampionët e pjesëve të objekteve a) nr. 1
dhe c) nr. 5. Fotot janë bërë me dritë të polarizuar (zmadhimi 100X).
a) Spektri i DRX të produkteve të korrozionit të pjesës së objektit nr.
5, b) pamja e tyre me MO me dritë të polarizuar.
Mikrostruktura e kampionit të pjesëve të objekteve a) nr. 1, b) nr. 4
dhe c) nr. 5. Pamja janë marrë me MO me dritë të reflektuar pas
atakimit për a) 12 sekonda (zmadhimi 40X) dhe b), c) 8 sekonda
(zmadhimi 100X) me tretësirë të FeCl3.
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Përbërja e azuritit, malakitit dhe krisokolit.
Përbërja elementore e fazave të mineraleve sulfite të bakrit.
Monedhat e Epokës Hekurit prej përlidhjeve metalike të çmuara.
(Tylecote R.F. 1992; Pistofidis N. et al 2006; Civici N. et al 2007)
Elementë kimikë të hasur në bakrin nativ dhe antik. Me * janë
shënuar elementët kimikë të aplikuar vetëm me bakrin nativ.
Elementët e theksuar janë analizuar në Institutin Max-Planck
Heidelberg me NAA (anglisht Neutron Activation Analysis, shqip
Analiza e Aktivimit Neutronik), ata të theksuar dhe të pjerrët janë
detektuar me AAS (anglisht Atomic Absorption Spectrometry, shqip
Spektrometria e Absorbimit Atomik). Elementët e pjerrët janë të
vështirë ose nuk mund të detektohen në bakër me NAA ndërsa
përqëndrimi i elementëve me shkrim normal mund të përcaktohen
me NAA. (Pernicka E. 1999; Pernicka E. 2014)
Karakteristikat e tubave të rrezeve X dhe elementët që mund të
analizohen. (Haschke M. 2014)
Faktorët që ndikojnë në intensitetin relativ dhe absolut, në rastin e
kampionëve pluhur. (Cullity B.D. 1956; Connolly J.R. 2010)
Ndarja e objekteve sipas epokave historike dhe qëllimit të
përdorimit. Institucionet, së cilëve i përkasin, janë shënuar me
numra: 1-Muzeu Historik i Shkodrës dhe 2-Muzeu Arkeologjik
Durrës.
Përmasat dhe masat e objekteve të përfshira në këtë studim. A)
Muzeu Historik i Shkodrës, B) Muzeu Arkeologjik Durrës. Shënime:
x1 – gjatësia, x2 – gjerësia, x3 – lartësia/trashësia, D – diametri, ρ –
densiteti.
Solucionet kryesore atakuese për bakrin antik dhe përlidhjet e tij.
(Scott D. A. 1991, 2012)
Përqindjet e Mn, Fe, Cu, Zn, Sn, Pb të standartit dhe ato të matura
nga pajisja e μ-FRX.
Përqindjet e peshës së elementëve të standartit dhe ato të matura nga
pajisja e MES-SDEX.
Rezultatet sasiore mesatare bashkë me devijimet standarte nga μFRX për fibulën gjysëmlykore, aplikën e rripit, gjerdanin dhe
sumbullën. Me p.k. është shënuar pika e analizuar mbi produktet e
korrozionit.
Rezultatet sasiore mesatare bashkë me devijimet standarte nga μFRX për objektet dekorative të periudhës Helenistike. Me p.k. është
shënuar pika e analizuar mbi produktet e korrozionit.
Rezultatet sasiore për pikën dhe zonat e ndryshme të analizuara me
SDEX mbi kampionin e fibulës gjysëmlykore (vlera mesatare e
devijimit standart ±0.3%).
Rezultatet sasiore për pikën dhe zonat e ndryshme të analizuara me
SDEX mbi kampionin e aplikës së rripit (vlera mesatare e devijimit
standart ±0.3%).
Rezultatet sasiore për pikën dhe zonat e ndryshme të analizuara me
SDEX mbi kampionin e gjerdanit (vlera mesatare e devijimit standart
±0.3%).
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Rezultatet sasiore për pikën dhe zonat e ndryshme të analizuara me
SDEX mbi kampionin e sumbullës (vlera mesatare e devijimit
standart ±0.3%).
Rezultatet sasiore për pikën dhe zonat e ndryshme të analizuara me
SDEX mbi kampionin e byzylykut gjarpër (vlera mesatare e
devijimit standart ±0.3%).
Rezultatet sasiore për pikën dhe zonat e ndryshme të analizuara me
SDEX mbi kampionin e medalionit (vlera mesatare e devijimit
standart ±0.3%).
Vlerat e mikrofortësisë së matura me testin Vickers (HV) në
kampionët e fibulës gjysëmlykore, aplikës së rripit, gjerdanit,
sumbullës, byzylykut gjarpër dhe medalionit. Gabimi absolut në
matjen e diagonales së gjurmës së rombit Δd=0.5μm dhe në
llogaritjen e mikrofortësisë ±1HV (m=50g, F=490.5mN, t=30s).
Rezultatet sasiore mesatare bashkë me devijimet standarte nga μFRX për secilën sopatë Shqiptaro-Dalmate.
Rezultatet sasiore për pikën dhe zonat e ndryshme të analizuara me
SDEX mbi kampionin e sopatës Shqiptaro-Dalmate (vlera mesatare
e devijimit standart ±0.3%).
Vlerat e mikrofortësisë së matura me testin Vickers (HV) në
kampionin e sopatës Shqiptaro-Dalmate. Gabimi absolut në matjen
e diagonales së gjurmës së rombit Δd=0.5μm dhe në llogaritjen e
mikrofortësisë ±1HV (m=50g, F=490.5mN, t=30s).
Rezultatet sasiore mesatare bashkë me devijimet standarte nga μFRX për shpatën Naue II nga Shkodra, majën e shigjetës, sopatën
“Shkodrane”, kazëm-sopatën dhe renden.
Rezultatet e FRXDE (Fluoreshencë e Rrezeve X me Dispersion
Energjitik) për shpatat Naue II nga Shqipëria. (Koui et al. XX)
Rezultatet sasiore mesatare bashkë me devijimet standarte nga μFRX për secilën sopatë Kelte.
Rezultatet sasiore mesatare bashkë me devijimet standarte nga μFRX për secilën gozhdë.
Rezultatet sasiore të fazave të pranishme në produktet e korrozionit
tek dy gozhdët (gabimi në llogaritje është 2-3% për fazat madhore
dhe 5-10% për ato minore).
Rezultatet sasiore për pikën dhe zonat e ndryshme të analizuara me
SDEX mbi kampionin e shpatës Naue II nga Shkodra (vlera mesatare
e devijimit standart ±0.3%).
Rezultatet sasiore për pikën dhe zonat e ndryshme të analizuara me
SDEX mbi kampionin e sopatës Kelte (nr. kartele 14757) (vlera
mesatare e devijimit standart ±0.3%).
Rezultatet sasiore për pikën dhe zonat e ndryshme të analizuara me
SDEX mbi kampionin e gozhdës (nr. objekti 8362) (vlera mesatare
e devijimit standart ±0.3%).
Rezultatet sasiore për pikën dhe zonat e ndryshme të analizuara me
SDEX mbi kampionin e gozhdës (nr. objekti 5423) (vlera mesatare
e devijimit standart ±0.3%).
Rezultatet sasiore për pikën dhe zonat e ndryshme të analizuara me
SDEX mbi kampionin e gozhdës (nr. objekti 5475) (vlera mesatare
e devijimit standart ±0.3%).
Rezultatet sasiore për pikën dhe zonat e ndryshme të analizuara me
SDEX mbi kampionin e gozhdës (nr. objekti 8361) (vlera mesatare
e devijimit standart ±0.3%).
Vlerat e mikrofortësisë së matura me testin Vickers (HV) në
kampionët e shpatës Naue II nga Shkodra, sopatës Kelte dhe
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rendes.Gabimi absolut në matjen e diagonales së gjurmës së rombit
Δd=0.5μm dhe në llogaritjen e mikrofortësisë ±1HV (m=50g,
F=490.5mN, t=30s).
Tabelë 5.25 Rezultatet sasiore mesatare bashkë me devijimet standarte nga μFRX për cilindrin dhe pjesët e objekteve.
Tabelë 5.26 Përmbledhje e rezultateve eksperimentale: datimi, qëllimi i
përdorimit, lloji i përlidhjes, lënda e parë e mundshme minerale dhe
procesi i prodhimit të objekteve. Me D janë shënuar objektet
dekorative, me SH ato të shkëmbimit, me A/V objektet armë / vegla
pune dhe me P janë shënuar pjesët e objekteve.
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PËRMBLEDHJE

Ky është studimi i parë arkeometalurgjik i objekteve antike prej bakri dhe përlidhjeve
të tij në Shqipëri. Në qendër të këtij studimi janë rreth 45 objekte arkeologjike nga
Muzeu Historik i Shkodrës dhe Muzeu Arkeologjik Durrës. Ato datojnë nga Epoka e
Bronzit të Vonë deri në Mesjetë. Qëllimet e studimit janë analizimi i përlidhjes dhe
procesit të ndjekur për prodhimin e objekteve. Njëkohësisht e rëndësishme është të
jepen të dhëna mbi lëndën e parë minerale të shfrytëzuar. Objektet janë analizuar me μFRX, MO me dritë të reflektuar dhe testin Vickers të mikrofortësisë për të përcaktuar
përkatësisht përbërjen elementore dhe procesin e prodhimit. Për të marrë informacion
mbi llojin e lëndës së parë minerale të përdorur, fazat e ndryshme të mikrostrukturës
janë vëzhguar dhe analizuar me MES-SDEX. Ndërkohë produktet e korrozionit dhe
depërtimi i tyre në metal është studiuar me MO me dritë të polarizuar. Objektet kanë
rezultuar të përbëra nga përlidhje Cu-Sn, Cu-Sn-Pb, Cu-Sn-Zn-Pb, Cu-Zn dhe prej
bakri të pastër. Pothuajse në të gjitha përlidhjet janë detektuar elementë minor si Fe,
As, Ni dhe si lëndë e parë mund të jenë përdorur mineralet sulfite të bakrit. Proceset e
prodhimit janë bërë në përputhje me qëllimin e përdorimit të objektit.

Fjalë kyçe: arkeometalurgji, trashëgimi kulturore, bakër, përlidhje të bakrit, MO,
MES-SDEX, µ-FRX, testi Vickers i mikrofortësisë, teknologji prodhimi, minerale
sulfite të bakrit.
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ABSTRACT

This is the first archaeometallurgical study of antique copper and copper alloy objects
in Albania. Around 45 objects from the Historical Museum of Shkodra and the
Archaeological Museum Durrës are in the center of this study. These objects date from
the Late Bronze Age till the Middle Age. The purposes of this study are the analysis of
the alloy and the process used for the objects’ production. At the same time is very
important to gain information about the mineral raw material utilized. The objects were
analysed with μ-XRF, OM with reflected light and the Vickers microhardness test in
order to define the elemental composition and the production process. To gather
information about the mineral raw material used, different phases in the microstructure
are observed and analysed with SEM-EDS. Meanwhile the corrosion products and their
penetration in the metal are stuied with OM with polarised light. The objects have
resulted Cu-Sn, Cu-Sn-Pb, Cu-Sn-Zn-Pb, Cu-Zn alloys and also pure copper. Almost
in all the objects minor elements sush as Fe, As, Ni are detected and the raw material
utilized might have been copper sulfite minerals. The production processes are
performed consistent with the objects’ utilization purpose.

Keywords: archaeometallurgy, culture heritage, copper, copper alloys, OM, SEMEDS, µ-XRF, Vickers microhardness test, production technology, sulphide copper
minerals.
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HYRJE
Arkeometria është ura lidhëse midis shkencave shoqërore, siç janë historia dhe
arkeologjia, dhe shkencave të natyrës, si fizikë, kimi, biologji dhe gjeologji. Termi
arkeometri u përdor për herë të parë nga Prof. E. T. Hall i Universitetit të Oxford-it në
1958. Arkeometria është përdorimi i teknikave shkencore për të analizuar materialet
arkeologjike. Në analizim përfshihet datimi, studimi i teknologjisë së prodhimit dhe
prejardhjes së materialeve antike.
Arkeometalurgjia, degë e arkeometrisë, është një fushë studimi multi-disiplinore ku
përfshihen arkeologjia, etnologjia, ekonomia, teknologjia, filozofia, filologjia,
mineralogjia, petrologjia, gjeologjia, kimia, metalurgjia, teknologjia e qelq / qeramikës,
numizmatika, etj. Arkeometalurgjia është studimi mikrostrukturor i një seksioni ose
kampioni të poliruar, marrë nga një material metalik antik, me qëllim përcaktimin e:
përbërjes elementore / fazore, elementëve të mikrostrukturës, përhapjes së produkteve
të korrozionit, teknologjisë së prodhimit dhe informacion mbi lëndën e parë minerale.
Kjo fushë u zhvillua në dekadat e para të shekullit të 20-të duke i shërbyer arkeologëve
dhe restauratorëve. (Galaty M. 2005; Bradley D., Creagh D. 2006; Glascock M.D. et al
2007; Herrmann B., Wagner G.A. 2009; Roberts B.W., Thornton Ch.P. 2014)
Interesi i huaj për objektet e arkeologjisë së Shqipërisë ka filluar shekuj më parë. Gjatë
1434-1435 Ciriaco d’Ancona u caktua nga Instituti Italian i Galerisë për të bërë një
përshkrim të momumenteve të kulturës në Lezhë, Durrës, Apolloni, Butrint, etj. Një
mision i dërguar nga Napoleoni i III ka çuar në Louvre vepra arti Shqiptare të zbuluara
në Apolloni dhe Durrës. Zyrtarë dhe tregëtarë të Perandorisë Osmane kanë dërguar në
Kostandinopojë objekte me vlerë nga Durrësi, Apollonia, Finiqi dhe Komani. Pas vitit
1912 në Shqipëri kanë ardhur disa misione arkeologjike Austriake, Italiane dhe
Franceze kryesisht përgjatë bregdetit Adriatik në kërkim të vendqëndrimeve Greke dhe
Romake. Një nga qëllimet kryesore të këtyre misioneve ishte pasurimi i muzeumeve të
shteteve përkatëse, sidomos të Italisë.
Pas Luftës së Dytë Botërore Qendra e Studimeve Arkeologjike Shqiptare ka bërë hapa
të rëndësishëm përpara në zbulimin e prehistorisë së Shqipërisë. Në 1971 u përpilua një
hartë me 170 site arkeologjike, numri i të cilave erdhi duke u rritur me kalimin e viteve.
Hapat e para të përdorimit të metodave të shkencave natyrore për studimin e objekteve
arkeologjike të zbuluara në Shqipëri kanë filluar që herët gjatë ekspeditave të
përbashkëta arkeologjike Sovjeto-Shqiptare dhe janë përdorur kryesisht për
karakterizimin e materialeve. Pas vitit 1970, me ngritjen e laboratorit të restaurimit,
filloi puna sistematike për restaurimin e një numri të madh objektesh arkeologjike dhe
historike, midis të cilëve dhe objekte metalike. Kjo punë është mbështetur nga
përdorimi i herëpashershëm i metodave të shkencave natyrore si për karakterizimin e
materialeve ashtu dhe për evidentimin e gjendjes së ruajtjes së objekteve. Pas vitit 2000,
pjesëmarrja në projektet e bashkëpunimit shkencor me vendet fqinje të mbështetura nga
MASH çoi në krijimin e grupeve studimore të përbëra nga specialistë të fushave të
ndryshme. Këta grupe në bashkëpunim me grupe të ngjashme nga vendet fqinje u
përfshijnë në studime më komplekse të natyrës arkeometrike të disa objekteve
arkeologjike. Vetëm pas vitit 1985 u mblodh mjaftueshëm informacion për të
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përcaktuar termat “Pellazg” ose “Pre-Ilir” dhe “Ilir” ose “Pre-Helen” në Enciklopedinë
Britanike. Ky informacion historik vazhdon të mblidhet nëpërmjet studimit të varreve,
veglave të punës, armëve, objekteve të kultit, etj. (Jacques E.E. 1995; Wilkes J. 1996;
Vickers M. 2001; Prendi F. 2008; Dilo T. et al 2013)
Rëndësia kryesore e këtij punimi është studimi i objekteve të trashëgimisë arkeologjike
me metoda moderne analitike. Një studim i tillë në nivel Doktorature kryhet për herë të
parë në Shqipëri, megjithë fondet e pasura të muzeumeve. Mungesa e studimeve të
objekteve të trashëgimisë arkeologjike me metoda analitike të kohës është negative si
në aspektin kulturor ashtu edhe në atë gjeopolitik.

Qëllimet kryesore të këtij studimi janë:








përcaktimi i përbërjes elementore të objekteve prej bakri dhe përlidhjeve të tij,
përcaktimi i procesit të mundshëm të prodhimit,
përcaktimi i tipit të mineralit të mundshëm të përdorur si lëndë e parë,
përdorimi i sa më shumë metodave analizuese bashkëkohore për të arritur në
konkluzione sa më bindëse,
krijimi i një database të madhe me të dhënat analitike për elementët madhore dhe
minorë nga teknika të ndryshme për objektet prej bakri dhe përlidhjeve të tij, nga
site arkeologjike dhe periudha kohore të ndryshme,
njohja e thelluar e literaturës për raste të ngjashme studimesh nga rajoni i Ballkanit,
Evropës dhe Lindja e Afërt.

Kapitulli i parë fillon me një informacion rreth tipeve të ndryshme të mineraleve të
bakrit, rezervave të tyre në Shqipëri, në rajonin e Ballkanit dhe në Evropë. Më pas
vazhdon me përlidhjet e bakrit dhe ndikimin që kanë elementët e shtuar në vetitë
mekanike të përlidhjes. Ky paragraf ndiqet nga ai ku përshkruhen llojet e ndryshme të
trajtimeve termike që i bëhen përlidhjes dhe mënyrat e dhënies së formës përfundimtare
të objektit. Në fund kapitulli mbyllet me informacionin rreth fazave që formojnë
produktet e korrozionit të një objekti prej përlidhjeve të bakrit.
Në kapitullin e dytë është bërë një studim i literaturës, i cili fillon me ndarjen e epokave
historike për Shqipërinë dhe vijon me zhvillimin e metalurgjisë së bakrit dhe
përlidhjeve të tij nëpër botë. Më pas janë listuar raste studimesh të bëra nga vende
Ballkanike, të Evropës dhe Lindjes së Afërt për objektet prej bakri dhe përlidhjeve të
tij. Duke u mbyllur me rastet e pakta të studimeve të realizuara në Shqipëri deri tani.
Kapitulli i tretë bën një ndarje të metodave analizuese në makro dhe mikroskopike, ku
në këto të fundit bëjnë pjesë fluoreshenca me rreze X, mikroskopia optike me dritë të
reflektuar dhe të polarizuar, testi Vickers i mikrofortësisë, mikroskopia elektronike me
skanim - spektroskopia me dispersion energjitik të rrezeve X dhe difraksioni i rrezeve
X. Për secilën nga këto metoda është trajtuar shkurtimisht parimi fizik, ndërtimi i
aparaturës, përparësitë dhe kufizimet në analizim.
Në kapitullin e katërt janë listuar objektet e marra në studim me të gjithë të dhënat
përkatëse si foto, skica, përmasa, masa, nr. kartele, nr. objekti, etj. Në vazhdim është
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përshkruar mënyra e marrjes së kampionit, aty ku ka qenë e mundur, dhe e pregatitjes
së tij për analizim. Në fund janë paraqitur llojet e të gjitha pajisjeve të përdorura në këtë
studim shoqëruar me kushtet teknike të punës dhe të dhënat e kalibrimit.
Kapitulli i pestë paraqet rezultatet dhe diskutimet e katër grupeve të objekteve
(dekorative, shkëmbimi, armë / vegla pune, pjesë objekti), ku brenda secilit grup
renditja ëshë bërë sipas datimit. Përveç komentit të çdo analize dhe të secilit grup
objektesh, në fund është bërë edhe një përmbledhje e të gjithë rezultateve në tabelë.
Kapitulli i gashtë dhe i fundit përmbledh përfundimet e studimit dhe rekomandimet për
të ardhmen.
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KAPITULLI I

BAKRI DHE PËRLIDHJET E TIJ

1.1. Tipet e mineraleve të bakrit
Mesatarisht korja e tokës në pjesët kontinentale përmban 0.0058% bakër ose 58 pjesë
për milion. Mineralet e bakrit që përdoren sot për nxjerrjen e bakrit të pastër përbajnë
0.5 deri në 6% të këtij elementi ose 100 deri në 1000 herë më shumë se mesatarja e
kores së tokës. Mineralet e bakrit ndahen në tre grupe: 1) sulfite ku bakri lidhet me
squfurin, 2) karbonate ku ai lidhet me karbonin dhe oksigjenin dhe 3) silikate ku bëjnë
pjesë komponimet bakër-silic-oksigjen. Grupi i dytë dhe i tretë shpesh emërtohen edhe
si minerale okside, ndërkohë bakri nxirret më lehtë nga ato sulfite dhe karbonate. Sipas
mënyrës së krijimit formacionet shkëmbore ku ndodhen depozitat e bakrit, mund të
jenë: vullkanike, sedimentare ose metamorfike. Formacionet vullkanike formohen nga
llava e shkrirë; ato sedimentare nga depozitimi i materialeve, precipitimi kimik ose
grumbullimi i substancave organike; ndërsa formacionet metamorfike krijohen nën
ndikimin e nxehtësisë dhe presionit. (Gibbons J.H. 1988) Në tabelën 1.1 janë dhënë
përbërjet e azuritit, malakitit dhe krisokolit.
Tabelë 1.1: Përbërja e azuritit, malakitit dhe krisokolit.

Karbonate
Silikate

Azurit
Malakit
Krisokol

Cu3(CO3)2(OH)2
Cu2CO3(OH)2
Cu2-xAlx(H2-xSi2O5)

Cu (%)
55.3
57.4
36.1

CO2 (%)
25.6
19.9
–

SiO2 (%)
–
–
34.3

H2O (%)
5.2
8.2
20.5

Fazat kryesore të mineraleve sulfite të bakrit janë koveliti, kalkociti, borniti, kalkopiriti
dhe kubaniti (tabela 1.2). Këto faza mund të shoqërohen me kuarc SiO2, sulfur hekuri
Fe2S dhe pirit FeS2. (Scott D. A. 1991; Scott D. A. 2012)
Tabelë 1.2: Përbërja elementore e fazave të mineraleve sulfite të bakrit.
Cu (%)
79.9
66.5
63.3
34.6
23.4

Kalkocit
Cu2S
Kovelit
CuS
Sulfite Bornit
Cu5FeS4
Kalkopirit CuFeS2
Kubanit CuFe2S3

Fe (%)
–
–
11.1
30.5
41.2

S (%)
20.1
33.5
25.6
34.9
35.4

Gjatë Epokës së Bronzit të Vonë në objektet e prodhuara nga mineralet sulfite janë të
pranishme inkluzionet (futje, përfshirje) Cu-S, ku sipas diagramës fazore bakër-squfur
janë përbërjet CuS dhe Cu2S. Inkluzione të tjera janë Sn-O, Cu-S-Fe, Pb dhe në disa
raste Ag, Au të cilët precipitojnë përgjatë kufijve të kokrrizave ose degëve të dentriteve.
Gjatë kësaj periudhe mineralet sulfite nxirreshin nga thellësitë e tokës, ndryshe nga
epoka më të hershme ku më të përdorshme ishin mineralet okside nga zonat
1
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sipërfaqësore. Prania e inkluzioneve Cu-S-Fe në përlidhjen metalike mund të
shpjegohet me përdorimin e mundshëm të mineraleve sulfite të bakrit si kalkociti,
kalkopiriti dhe borniti. Gjatë Epokës së Hekurit përqindja e kallajit në përlidhje pësoi
një rënie si rezultat i përdorimit të bronzeve skrape. Një karakteristikë tjetër e kësaj
epoke ishte rritja e plumbit (deri në 2%) dhe prania e hekurit në matricën metalike, gjë
që mund të ketë ndodhur si pasojë e përmirësimit të kushteve reduktuese të furrave ose
e përdorimit të objekteve skrap të hekurit. (Figueiredo E. et al 2011)
Pjesa më e madhe e depozitave të bakrit nga periudhat Jurassic dhe Cretaceous
përfshihen në formacionet sulfite me origjinë vullkanike. Ato ndodhen në Shqipëri,
Qipro dhe në disa zona të Turqisë (Kure Asikoy, Murgul Maden, etj.) por janë mjaft të
rralla në vende të tjera. (Economou-Eliopoulos M. et al 2008) Formacionet ofiolite
Shqiptare (formacione shkëmbore vullkanike) përbëjnë një element lidhës të
rëndësishëm në sistemin orogjenik Alpin-Dinarid-Helenid (orogjenik është procesi që
çon në një deformim të madh strukturor të kores së tokës). Në periudha të ndryshme në
Shqipëri janë bërë mjaft studime kimiko-mineralogjike. Zonat veriore (Rubik dhe
Mirditë) dhe ato lindore (Korçë) kanë rezultuar të pasura me minerale sulfite të bakrit,
të shoqëruara me zink, si: pirit, kalkopirit, sfalerit [(Zn,Fe)S], kovelit, tenantit
(Cu12As4S13), tetrahedrit [(Cu,Fe)12Sb4S13] dhe komponime Cu-Zn-Au-Ag. Më pas, për
shkak të ndryshimeve në tretësirat hidrotermike dhe në presionin e pjesshëm të
oksigjenit, sasia e kalkopiritit filloi të ulej duke ia lënë vendin fazës bornit.
Mineralizime të bakrit në këto territore përmbajnë 1-5% Cu dhe në disa raste deri 820%, 1-2% Zn shoqëruar me Au. Elementë të tjerë prezentë në këto mineralizime
përfshijnë Cd, Sb, Ag, Sn, Se, Te, As, Bi dhe Y (figura 1.1). (Çina A. 1975; Çina A.
1976; Koçi M. 1977; Schlagintweit F., Gawlick H.J. 1987; Kati P. 1988; Osmanlliu A.,
Thanashi Dh. 1997; Economou-Eliopoulos M. et al 2008; Hoxha L. 2014)

Figurë 1.1: Burimet e bakrit në Shqipëri së bashku me disa qytete kryesore në këto zona
(majtas). (Economou-Eliopoulos M. et al 2008) Brezi perëndimor dhe ai lindor i ofioliteve në
Ballkan (djathtas). (Hoxha L. 2014)

Dy nga minierat më të vjetra dhe të rëndësishme në Ballkan janë Rudna Glava (Serbi)
dhe Ai Bunar (Bullgari). Sipas disa studimeve të ndryshme mineralet e tyre të bakrit
janë hidro karbonate si: azurite (Cu3(CO3)2(OH)2) dhe malakiti (Cu2CO3(OH)2).
(Jovanović B. 1978; Gale N.H., Stos-Gale Z.A. 1982; Gale N.H. 1990; Jovanović B.
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2009) Depozitat e bakrit kanë qenë të mëdha dhe të shumëllojshme në Qipro që në
antikitet (Cuprum), sa edhe emri i vendit lidhet me këtë element kimik. Ato përbëhen
nga hidro karbonate dhe sulfate si: malakit (Cu2CO3(OH)2), azurit (Cu3(CO3)2(OH)2)
dhe kalkopirit CuFeS2 (Constantinou G. 1982). Ndërsa në Greqi zonat e pasura me
minerale bakri janë Kamariza, Ilarioni, Kristiana, Agia Varvara, Sounioni dhe Lavrioni.
Sipas literaturës bakri përftohej nga: bakri nativ (Cu), kupriti (Cu2O), kalkopiriti
(CuFeS2), malakiti (Cu2CO3(OH)2), azuriti (Cu3(CO3)2(OH)2), kalkociti (Cu2S),
koveliti (CuS), oliveniti (Cu2AsO4OH), atakamiti (Cu2Cl(OH)3) dhe tetrahedriti
[(Cu,Fe)12Sb4S13] (figura 1.2). (Marinos G.P., Petrascheck W.F. 1956) Alpet e Italisë
janë të pasura me minerale të bakrit sidomos me ato sulfite. Etruria (tani Toskana,
Umbria, Lacio) në Italinë qëndrore ka depozitat minerale më të mëdha të gjithë vendit
dhe përgjithësisht ato të bakër-plumbit. Në Italinë jugore mineralet sulfite të bakrit por
edhe rezerva të plumbit, argjendit, hekurit, kallajit janë të përqëndruara në Kalabri,
Sardenjë dhe Siçili. Në të gjithë Italinë janë zbuluar me qindra furra shkrirje, kallëpe,
poçe, copa skorjesh, etj. Kjo dëshmon për procese lokale të ekstraktimit të bakrit nga
minerali i tij. Ai përftohej edhe nga rishkrirja e skorjeve apo e objekteve skrap. (Attema
P. et al 2003; Artioli G. et al 2008; Artioli G. et al 2008)

Figurë 1.2: Depozita të mineraleve të bakrit në antikitet të treguara në hartën politike të
Ballkanit dhe Italisë (http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/europe/balkans.htm). Me
shkronja të pjerrëta dhe të nënvizuara janë shënuar depozitat e mineraleve të bakrit.

1.2. Përlidhjet e bakrit
Bakri (kubik faqe qendërzuar) krijon përlidhje me kallajin (tetragonal vëllim
qendërzuar) me qëllim uljen e temperaturës së shkrirjes, rritjen e fortësisë dhe të
rezistencës ndaj procesit të korrodimit. Përlidhjet bakër-kallaj ndahen në bronze me
kallaj të ulët 1-18%Sn dhe me kallaj të lartë 18-30%Sn. Në figurën 1.3 a), b) është
dhënë përkatësisht diagrama fazore binare Cu-Sn në kushte ekujlibri, pas pjekjes dhe
pas derdhjes. Deri në 14%Sn arrihet tretshmëria e plotë e kallajit në bakër duke
prodhuar përlidhje të forta por pa thyeshmërinë që shkaktohet nga prania e fazës delta
(Cu31Sn8). Ajo ka ngjyrë bojë qielli në gri dhe është lehtësisht e dallueshme në
kampionët e atakuar të vëzhguar me mikroskop optik. Faza delta është një komponim
ndërmetalik pa duktilitet (mikrofortësia ≈ 500HV). Me rritjen e përqindjes së kallajit
mbi 14% faza delta do të arrinte të rrethonte kokrrizat përgjatë kufijve duke e bërë
përlidhjen shumë të thyeshme dhe të pa përshtatshme për të prodhuar vegla pune apo
armë. Mikrostruktura e përlidhjeve të pjekura ose të derdhura me përqindje të ulët
kallaji është e përbërë nga fazat α+δ (tretje e ngurtë Cu-Sn+Cu31Sn8), pasi shndërrimi
3

Karakterizimi dhe studimi i teknologjisë së prodhimit të objekteve antike prej bakri dhe përlidhjeve të
tij të zbuluara në Shqipëri.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

δ → α + ε do të kërkonte mijëra orë pjekje. Sa më pak kohë të ketë në dispozicion
përlidhja për të arritur ekujlibrin aq më e madhe është sasia e fazës δ që do të formohet
dhe aq më pak kallaj do të jetë i pranishëm në kokrrizat α. (Scott D.A. 1991; ASM
Metals Handbook vol. III 1992; ASM Special Handbook 2001; Campbell F.C. 2008;
Scott D.A. 2012)

a)

b)
Figurë 1.3: Diagrama fazore binare Cu-Sn: a) në kushte ekujlibri, b) për përlidhjen e pjekur
dhe të derdhur. (Scott D.A. 2012)
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Bazuar në diagramën fazore Cu-Sn në kushte ekujlibri, në përlidhjet me kallaj të lartë,
vëzhgohen disa reaksione eutektoide ku faza β (22-27% Sn) jep fazën α (0-15.8% Sn)
+ fazën γ (25.5-41.5% Sn), më pas faza γ shndërrohet në α + δ (32-33% Sn) dhe në fund
faza δ do të japë fazat α + ε (27.7-39.5% Sn). (Scott D.A. 1991; ASM Metals Handbook
vol. III 1992; ASM Special Handbook 2001; Campbell F.C. 2008; Scott D.A. 2012)
Plumbi (kubik faqe qendërzuar) është një tjetër metal i mundshëm i pranishëm në
bronze si pasojë e shtimit në përlidhjet Cu-Sn ose e flukseve gjatë procesit të shkrirjes.
Ky element nuk është i tretshëm në bakër dhe zakonisht precipiton përgjatë kufijve të
α kokrrizave por edhe në inkluzionet sulfite ose pranë papastërtive. Plumbi shtohet në
përlidhjet e bakrit për të ulur temperaturën e shkrirjes, për të rritur rrjedhshmërinë e
metalit gjatë derdhjes, për të rritur cilësinë e sipërfaqes së objektit dhe në shumë raste
për të ulur koston e prodhimit. Shtimi i më shumë se 0.5% Pb në bronze mund të
lehtësojë lëvizjen e planeve të rrëshqitjes duke ulur cilësinë e përlidhjes gjatë
përpunimit dhe pjekjes. Ndërkohë e kundërta ndodh nëse sasia e plumbit është nën
0.5%. Për bronze me 5%Sn shtimi i plumbit mund të ulë sforcimin në tërheqje dhe
duktilitetin (figura 1.4). (Scott D.A. 1991; ASM Metals Handbook vol. III 1992; ASM
Special Handbook 2001; Campbell F.C. 2008; Scott D.A. 2012)

Figurë 1.4: Sforcimi në tërheqje i përlidhjes Cu-Sn-Pb të derdhur (majtas) dhe duktiliteti
(djathtas). (Scott D.A. 2012)

Gjatë Epokës së Bronzit të Mesëm (shek. XXII-XVI p.Kr.) përlidhjet Cu-As ishin mjaft
të përhapura në Evropë dhe Azinë perëndimore. Vetëm gjatë Epokës së Bronzit të Vonë
(shek. XV-XII p.Kr.) përlidhjet Cu-Sn zëvendësuan ato me arsenik në pjesën dërmuese.
(Lechtman H. 1996; Boscher L. et al 2013) Akoma nuk dihet nëse përlidhjet bakërarsenik janë prodhuar qëllimisht nëpërmjet shkrirjes së mineraleve të bakrit bashkë me
ato të arsenikut apo ky i fundit ka qenë thjesht një papastërti. Meqenëse sasia e arsenikut
është e vështirë për t’u kontrolluar, përqindja e tij ndryshon shumë nga njëri bronz tek
tjetri. Në mënyrë të përgjithshme mund të thuhet se nëse kjo përqindje është nën 1
atëherë prania e arsenikut në përlidhje nuk është e qëllimshme, e kundërta mund të
thuhet për përqëndrime mbi 3%.
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Prodhimi i përlidhjeve bakër-zink është realizuar nëpërmjet shkrirjes së përbashkët të
mineraleve të këtyre elementëve, meqenëse nxjerrja e zinkut të pastër nga minerali i tij
ka qenë proces i vështirë. Kjo pasi temperatura e nevojshme për ektraktimin e zinkut e
kalon atë të vlimit të metalit të pastër (950°C). Gjatë shkrirjes së dy llojeve të
mineraleve, nëpërmjet procesit të cementimit zinku tretet në bakër deri në 28%, ku
mikrostruktura e përlidhjes përbëhet nga faza α (KFQ) (figura 1.5). Ajo mund të
përpunohet në të ftohtë dhe piqet, ndryshe nga faza β (KVQ për %Zn>28%) që është
më pak duktile dhe më e fortë. Përlidhjet, mikrostruktura e të cilave përbëhet nga fazat
α+β (35%-45% Zn) mund të përpunohen vetëm në të nxehtë. Pra rritja e sasisë së zinkut
në përlidhje e bën atë më të fortë dhe më pak duktile. Një nga përdorimet më të njohura
të përlidhjes Cu-Zn ose të tunxhit ka qenë prodhimi i monedhave gjatë perandorisë
Romake. Përlidhjet me 10-20% zink kanë një ngjyrë të ngjashme me atë të arit. Ndikimi
që ka zinku kur krijon përlidhje me bakrin, përsa i përket fortësisë, është i ngjashëm me
atë të arsenikut apo kallajit. (Scott D.A. 1991; ASM Metals Handbook vol. III 1992;
ASM Special Handbook 2001; Campbell F.C. 2008; Scott D.A. 2012)

Figurë 1.5: Diagrama fazore binare Cu-Zn. (Scott D.A. 2012)

1.3. Dhënia e formës së objektit dhe trajtimet termike
Nëse përlidhja e shkrirë derdhet në kallëpe do të përftohet një strukturë me dentrite.
Formimi i dentriteve ndodh për shkak të shpërndarjes jo homogjene të elementëve
legues gjatë ngurtësimit dhe varet nga përbërja e përlidhjes, shpejtësia e ftohjes, kushtet
e ngurtësimit, etj. Sa më e madhe të jetë shpejtësia e ftohjes aq më të holla (të imta) do
të jenë degët e dentriteve dhe anasjelltas. Dentritet rriten përgjatë drejtimit të gredientit
të nxehtësisë pra pingul me sipërfaqen e brendshme të kallëpit. Në Epokën e Bronzit
derdhja realizohej në kallëpe guri, argjile ose bronzi, proces gjatë të cilit bakri vepronte
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me avujt e ujit duke krijuar kupritin dhe duke çliruar hidrogjen: 2Cu + H2O = Cu2O +
2H. Gjatë ftohtjes ose ngurtësimit hidrogjeni i gaztë mund të çonte në krijimin e poreve
në përlidhje ndërsa kupriti reduktonte tkurrjen e saj. Mikrostruktura e një përlidhje të
derdhur përbëhet nga tre zona, ku e para është zona e ftohjes në kontakt direkt me
sipërfaqet e brendshme të kallëpit. Zona e dytë është ajo me kollona (kokrriza të
zgjatura) dhe zona e tretë në pjesën qëndrore të kallëpit përbëhet nga kokrrizat
ekuiaksiale. Sa më e madhe të jetë diferenca në temperaturë midis kallëpit dhe
përlidhjes së shkrirë aq më të shumta dhe më të vogla do të formohen kokrrizat e
mikrostrukturës. Disa nga këto kokrriza kanë formë kollone (zona e dytë) të orjentuara
pothuajse paralel me drejtimin e gradientit të nxehtësisë. Ato vazhdojnë rritjen përgjatë
planeve specifik kristalografik. Në pjesën qëndrore të kallëpit (zona e tretë) formohen
kokrriza me orjentime të rastësishme. Raporti i numrit të kokrrizave kollonë me atë të
kokrrizave ekuiaksiale varet nga përbërja e përlidhjes dhe nga gradienti i nxehtësisë
metal i shkrirë-sipërfaqe kallëpi. Nga kokrrizat kollonë do të formohen dentritet, ngjarje
që ka probabilitet më të lartë sa më e madhe të jetë shpejtësia e ftohjes gjatë ngurtësimit.
Meqenëse bakri ka një temperaturë ngurtësimi 4 herë më të lartë në krahasim me atë të
kallajit, atëherë dega parësore e dentritit do të ketë përqindjen më të lartë të bakrit. Me
uljen e mëtejshme të temperaturës pas bakrit fillon të ngrutësohet edhe kallaji (rreth
231°C) duke krijuar së bashku me të degët dytësore dhe tretësore të dentritit. (Scott
D.A. 1991; ASM Special Handbook 2001; Campbell F.C. 2008; Scott D.A. 2012)
Pjekja është një proces termik që bëhet për të rikristalizuar strukturën dhe për ta zbutur
atë. Nëse kushtet e pjekjes do të kontrolloheshin atëherë do të prodhohej një përlidhje
më madhësi kokrrize dhe shpërndarje elementore specifike. Në këtë rast do të përftohej
bronz me sforcim në tërheqje, punueshmëri dhe ashpërsi sipërfaqeje të dëshiruar.
Përpunimi në të nxehtë është ndërthurja e pjekjes dhe përpunimit të përlidhjes, ku forma
e tij ndryshon nëpërmjet deformimeve plastike. Dentritet dhe linjat e binjakëve do të
përkulen dhe do të formohen linjat e rrëshqitjes në rastin e përpunimit në të ftohtë.
Kalitja është një tjetër proces që i bëhet përlidhjes me qëllim pengimin e formimit të
disa fazave që mund të jenë të thyeshme ose ruajtjen e disa faza të tjera që krijohen në
temperatura të larta, siç është ajo β (figura 1.3). Në figurën 1.6 janë dhënë
mikrostrukturat kryesore të një metali me celulë kubike faqe qendërzuar (si bakri) pas
përpunimeve të ndryshme. Mikrostruktura e parë me dentrite (figura 1.6 a) përftohet
pas derdhjes së përlidhjes në kallëp, më pas dentritet do të përkulen nëse do të realizohet
përpunimi në të ftohtë (figura 1.6 b). Mikrostruktura me kokrriza homogjene
ekzagonale do të merret pas pjekjes së përlidhjes (figura 1.6 c) ndërsa përpunimi në të
ftohtë do të bëjë deformimin e tyre (figura 1.6 d). Binjakët e figurës 1.6 e) përftohen
me pjekjen e përlidhjes pas përpunimit në të ftohtë, proces i cili krijon linja të rrëshqitjes
(figura 1.6 f).
Me kalimin e shekujve filloi që të realizohej edhe procesi i saldimit, i cili mund të bëhej
me anë të një përlidhje ose në mënyrë mekanike. Metoda e parë përfshinte vendosjen e
pjesëve të objektit, që do të saldoheshin, në një kallëp dhe derdhjen e përlidhjes
salduese si bronz, përlidhje me kallaj të lartë, Sn-Pb, Ag-Cu, Au-Ag-Cu, Cu-Zn, etj.
Ndërsa mekanikisht bashkimi i pjesëve të objektit bëhej me ndihmën e perçinave,
kunjave, gozhdëve, etj. (Scott D.A. 1991; ASM Special Handbook 2001; Campbell F.C.
2008; Scott D.A. 2012)
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Figurë 1.6: Mikrostrukturat e një metali me celulë kubike faqe qendërzuar pas përpunimeve të
ndryshme: a) dentritet pas derdhjes, b) dentritet e përkulura pas përpunimit në të ftohtë, c)
kokrrizat homogjene ekzagonale pas pjekjes, d) kokrrizat e deformuara pas përpunimit në të
ftohtë, e) binjakët e pjekjes pas përpunimit në të ftohtë, f) linjat e rrëshqitjes nga përpunimi në
të ftohtë. (Scott D.A. 1991; Scott D.A. 2012)

Vlera e mikrofortësisë Vickers për bakrin e pastër mund të rritet si pasojë e
përpunimeve të ndryshme nga 40-50HV (i derdhur) në 50-60HV (i përpunuar në të
nxehtë) dhe deri në 100-120HV (i përpunuar në të ftohtë). Edhe bërja përlidhje me
elementë të tjerë si Sn, Zn, As, Fe, Ni dhe Pb mund ta rrisë këtë mikrofortësi nga 100120HV për bakrin e pastër të përpunuar në të ftohtë në 120-160HV për 70%Cu-30%Zn,
150-160HV për 97.4%Cu-2.6%As dhe 220HV për 88%Cu-12%Sn, të gjitha të
përpunuara në të ftohtë. (Scott D.A. 1991; ASM Special Handbook 2001; Campbell
F.C. 2008; Scott D.A. 2012)

1.4. Produktet e korrozionit të objekteve prej përlidhjeve të bakrit
Krijimi dhe lloji i produkteve të korrozionit varet nga periudha kohore, përbërja e tokës
ose ujit, kushtet klimatike, ato mikrobiologjike, faktorët ndotës, etj. Këto produkte në
objektet antike prej bakri dhe bronzi kanë strukturë sanduiçi e ngjashme me strukturën
e rrathëve të Liesegang. Këta të fundit formohen nga precipitime periodike të
elementeve të strukturës nga reaksionet kimike, në kushte jo ekuilibri. Këto precipitime
janë të vendosura njëra mbi tjetrën në trajtë shtresash. Në figurën 1.7 është paraqitur
vendosja e shtresave të produkteve të korrozionit mbi njëra-tjetrën, tek një monedhë
bronzi. (Cronyn J.M. 1990; Scott D.A. 1991; ASM Special Handbook 2001; Dillmann
P. et al 2007; Domenech-Carbo A. et al 2008; Sandu I. et al 2008; Cicek V., Al-Numan
B. 2011; Scott D.A. 2012; Mircea O. et al 2012)
Vëzhgimi i produkteve të korrozionit duke përdorur mikroskopin optik me dritë të
polarizuar mund të japë një nga provat e autenticitetit të objektit. Në vijim do të
paraqiten produktet kryesore të korrozionit të bakrit dhe përlidhjeve të tij ku në kllapa
janë shënuar ngjyrat e këtyre fazave të vëzhguara me dritë të polarizuar. Tenoriti CuO
(i zi) dhe kupriti Cu2O (i kuq) përbëjnë shtresën e parë të produkteve të korrozionit që
formohet gjatë procesit të derdhjes dhe depërtimi i saj më pak se 20-30μm do të
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dëshmontë për jo autenticitetin e objektit. Në sipërfaqen e përlidhjeve të korroduara
Cu-Sn ndodh pasurimi në kallaj dhe humbja e bakrit duke çuar në formimin e kasiteritit
SnO2 (i zi). Bakri dhe kallaji që oksidohen vijnë nga faza α e përlidhjes. Gjithashtu edhe
sferat e plumbi në sipërfaqe mund të korrodohen duke formuar okside dhe karbonate të
tij.

Figurë 1.7: Shtresat e produkteve të korrozionit, të vendosura mbi njëra-tjetrën, në rastin e një
monedhe bronzi. (Scott D.A. 1991)

Shtresa e dytë e produkteve të korrozionit, e cila vendoset mbi të parën, përbëhet nga
karbonate të bakrit si malakiti Cu2CO3(OH)2 (jeshil), azuriti Cu3(CO3)2(OH)2 (blu i
errët), brokantiti Cu4SO4(OH)6 (jeshil) por edhe nga kloride të tij siç janë atakamiti dhe
paratakamiti CuCl2·3Cu(OH)2 (jeshil i errët), nantokiti CuCl (jeshil), etj. Kjo shtresë e
produkteve të korrozionit krijohet nga përdorimit të objektit dhe në fillimet e qëndrimit
të tij në tokë apo ujë.
Në shtresën e tretë, e cila zakonisht shkëputet gjatë gërmimit të objektit ose pastrimit
të tij, vazhdon procesi i humbjes së bakrit dhe formohen kripra të klorit. (Cronyn J.M.
1990; Scott D.A. 1991; ASM Special Handbook 2001; Dillmann P. et al 2007;
Domenech-Carbo A. et al 2008; Sandu I. et al 2008; Cicek V., Al-Numan B. 2011;
Scott D.A. 2012; Mircea O. et al 2012)
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KAPITULLI II

STUDIMI I LITERATURËS

2.1. Ndarja e epokave historike
Meqënëse ndarja e epokave historike kryesisht është bërë bazuar në zhvillime
teknologjike dhe ekonomike, nuk mund të jetë saktësisht e njëjtë për vende të
ndryshme. Për territoret e Shqipërisë së sotme ndarja e epokave historike është si vijon:











Epoka e Gurit, deri në vitin 2600 p.Kr.
Epoka e Bakrit, 2600 deri 2100 p.Kr., sëpatat e para prej bakri janë zbuluar në
Maliq. Ato ishin prodhime lokale, gjë që dëshmohet nga kallëpet dhe mbetjet e
bakrit të zbuluara bashkë me sëpatat.
Epoka e Bronzit, 2100 deri 1100 p.Kr., zejtarët e Danubit zbuluan se nëse përzihej
bakri me kallaj mund të përftohej një metal më i fortë, i përshtatshëm për të
prodhuar armë dhe vegla pune. Epoka e Bronzit ka tre nëndarje.
 Epoka e Bronzit të Hershëm, 2100 deri 1800 p.Kr., një nga grupimet e varreve
më masive të kësaj periudhe ishte ai i Pazhokut (jug perëndimi i Elbasanit), ku
nga 7 varre më i madhi ishte 5m i thellë dhe me diametër 32m. Bashkë më
skeletët u gjetën qeramika sipas stilit të Maliqit, kafka demi (ritual sakrifice),
shpata bronzi, shtiza, thika dhe objekte zbukurimi prej bronzi dhe ari.
 Epoka e Bronzit të Mesëm, 1800 deri 1500 p.Kr., mori zhvillim bujqësia,
blegtoria dhe metalurgjia. Kjo pasi veglat e punës tashmë prodhoheshin prej
bronzi, duke i bërë më rezistente dhe të forta. Përsa i përket armëve prej bronzi
janë zbuluar të tilla të prodhuara lokalisht me modele të imituara ose jo por edhe
të importuara nga Thesalia, Leukas (jugu i Jonit), ishujt Ciklade (jugu i Egjeut)
dhe Mikene.
 Epoka e Bronzit të Vonë, 1500 deri 1100 p.Kr., metalurgjia e bronzit u shëndrua
në art. Rezervat e bakrit në vend favorizonin prodhimin lokal të veglave dhe
armëve prej bronzi, gjë që dëshmohet nga kallëpet e shumta të zbuluara siç janë
ato në Gajtan (afër Shkodrës). Megjithëse disa modele (forma) mund të ishin të
marra nga jashtë, në shumë raste vihen re variacione ose elementë që i japin
karakterin dallues vendas.
Epoka e Hekurit, 1100 deri 500 p.Kr., karakterizohet nga prodhimi i veglave dhe
armëve prej hekuri. Fiset Ilire filluan të ndërtoni fortifikime rreth qendrave të
banuara si p.sh. Gajtan (verilindje e Shkodrës), Finiq (juglindje e Sarandës), Butrint
(jugu i Sarandës), Rozafat (Shkodër), Mat, Tiranë, Elbasan, Korçë, Sarandë.
Periudha e Qyteteve të Ilirisë, 500 deri 200 p.Kr. (në shek. III p.Kr. fillon periudha
Helenistike),
Periudha e Pushtimit Romak, 200 p.Kr. deri 400 pasKr.,
Mesjeta deri në vitet 1500 pasKr. (Ceka N. 2000; Prendi F. 2008)
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2.2. Historia e metalurgjisë dhe raste studimesh
Bakri në periudhën Neolitike (6000 p.Kr. deri 2600 p.Kr.)
Ekzistenca e bakrit nativ dhe hekurit meteorik është e njohur por shpeshtësia e gjetjes
së tyre në natyrë është më e madhe nga ç‘mendohet. Edhe depozitat e mineraleve të
bakrit, qofshin të mëdha apo të vogla, prodhojnë sasi të caktuara të bakrit nativ.
Përcaktimi i origjinës së bakrit nativ (fortësia Vickers 63-102 HV) mund të realizohet
nëpërmjet analizimit të pranisë dhe përqindjes së katër elementëve si As, Ni, Pb dhe
Sb. Eksperimentet kanë treguar se bakri nativ nuk mund të përpunohet në masë të gjerë
pa procesin e ndërmjetëm të pjekjes. Objekte të prodhuara me bakër nativ janë zbuluar
në Ergani Maden (Turqi), Ali Kosh (Iran), Sialk (Iran), Tell Magzallia (Iran), ndërkohë
pjesa më e madhe e njohurive për bakrin nativ vjen nga Amerika dhe Australia.
(Tylecote R.F. 1992; Hauptmann A. 2000; Miller L., Heather M. 2007; Scott D.A. et al
2007; Amzallag N. 2009; UCL Institute of Archaeology 2012)
Teknika dhe zhvillimi i shkrirjes në Epokën e Bakrit
Fillimi i Epokës së Bakrit nuk është përcaktuar si momenti i përdorimit të parë të këtij
metali por si një periudhë e gjatë ku u përhap mjaft shfrytëzimi i depozitave minerale
të bakrit dhe teknikave të metalurgjisë ekstraktive. U desh një kohë e gjatë derisa të
arrihej në Epokën e Bronzit, kohë gjatë të cilës kryhej shkrirja e bakrit relativisht të
pastër ose me përmbajtje arseniku dhe stibiumi. Gradualisht, për shkak të pakësimit të
sasisë së bakrit nativ, u bë e ditur se ky element mund të përftohej nga përpunimi i
oksidit të tij. Është provuar se bakri mund të përftohet nga minerale okside nëpërmjet
procesit të reduktimit, i cili mund të realizohej nëpërmjet shtimit të qymyr drurit në
poçe dhe më pas pastrimit të copave të përftuara të bakrit nga qymyri. Janë gjetur
gjurmë të këtyre poçeve të shkrirjes në mjaft site arkeologjike të Tal i Iblis (Iran), gjë
që dëshmon për një proces të tillë të mundshëm të përftimit të bakrit. (Tylecote R.F.
1992; Hauptmann A. 2000; Miller L., Heather M. 2007; Scott D.A. et al 2007;
Amzallag N. 2009; UCL Institute of Archaeology 2012)
Përftimi i bakrit nga mineralet okside (karbonate) të tij ndjek hapat në vijim:




Dekompozimi i mineralit CuCO3·Cu(OH)2 → 2CuO + CO2 + H2O (T < 500ºC)
Reduktimi 2CuO + CO → Cu2O + CO2
Cu2O + CO → 2Cu + CO2
Krijimi i skorjes SiO2 + 2FeO → 2FeO·SiO2 (T > 600ºC)

Si fluks gjatë shkrirjes së mineraleve okside të bakrit mund të përdorej oksid hekuri,
kuarc ose oksid mangani. (Bachmann H.G. 1982)
Përhapja e teknikave përpunuese duhet të ketë qenë e shpejtë sepse janë gjetur mjaft
evidenca të metal punimit edhe në zona larg Mesopotamisë. Gjatë kësaj periudhe në
Lindjen e Afërt pati një rritje të konsiderueshme të tregtisë prandaj prania e artefakteve
në një zonë të caktuar nuk mund të konsiderohej dëshmi e prodhimit vendas. Ekzistenca
e furrave, skorjeve dhe formave do të dëshmonte për procese metal punimi si afër
zonave me pasuri minerale ashtu edhe larg tyre, ku këto të fundit vinin në trajtë
lingotash për t’u shkrirë më pas.
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Niveli i teknikave të shkrirjes së metaleve apo mineraleve për të prodhuar objekte të
ndryshme ka shërbyer si tregues për shkallën e zhvillimit kulturor të një popullsie. Tre
nga teknikat kryesore të procesit të prodhimit janë:




shkrirje në poçe,
shkrirje e mineraleve në furra pa vend-derdhje për skorjet, duke përdorur flukse të
jashtme ose të brendshme,
shkrirje në furra me vend-derdhje për skorjet, duke prodhuar të tilla me përmbajtje
të lartë hekuri ose mangani.

Dallimi midis shkrirjes në poçe dhe shkrirjes në furra nuk është gjithmonë i qartë, pasi
me vendosjen e një tubi brenda një poçe nga pjesa e sipërme ajo mund të kthehej në një
furrë. Shumë objekte të prodhuara nga shkrirja e bakrit nativ ose e mineraleve të tij,
përmbajnë sasi të mëdha të arsenikut. Arsyeja e kësaj përqindje të lartë arseniku mund
të jetë shtimi i mineraleve me arsenik të lartë në bakrin e shkrirë në kushte reduktuese
ose përzgjedhja e mineraleve të bakrit me arsenik. Përqindja e këtij elementi në objektet
e bakrit mund të arrijë deri në 7%, me përjashtim të disa rruazave të zbuluara në Kaukaz
me 14 - 24% As. Përlidhjet më përqindje të lartë arseniku mund të realizohen nëpërmjet
shkrirjes së oksideve të bakrit së bashku me sulfite të arsenikut si p.sh. orpimenti As2S3.
Arseniku metalik (As) dhe trioksidi i arsenikut (As2O3) janë substanca të avullueshme
me temperatura vlimi përkatësisht 613ºC dhe 457ºC. Kështu nëse shkrihen minerale
okside të bakrit me përmbajtje arseniku, në kushte reduktuese, pritet që një pjesë e tij
do të mbetet në produktin përfundimtar. Ndërsa në rastin e mineraleve sulfite, të cilat i
nënshtrohen disa pjekjeve gjatë procesit të ekstraktimit, largimi i arsenikut nga produkti
përfundimtar është më i madh në krahasim me ato okside. Vetitë mekanike të përlidhjes
bakër-arsenik, e prodhuar me derdhje, nuk janë shumë më të mira krahasuar me ato të
bakrit të pastër. Por ndryshimi qëndron në procesin e farkëtimit. Përlidhjeve bakërarsenik por edhe atyre bakër-kallaj u rritet më shumë fortësia gjatë përpunimit në
krahasim me bakrin e pastër.
Në shtresën pranë sipërfaqes gjenden metale të çmuar, bakër nativ dhe minerale okside
të tij (figura 2.1). Pjesa më e madhe e bakrit duhet të jetë përdorur me kalimin e kohës
duke pasuruar zonën rrethuese, siç është ajo sekondare. Kjo është zona që siguron
sasinë më të madhe të bakrit por gjithashtu edhe të mineraleve të arsenikut e stibiumit,
meqë ata kanë tretshmëri të lartë në bakër. Zona sekondare e pasurimit shpesh përmban
minerale të llojit fahlerz, siç janë sulfitet bakër-arsenik-stibium (CuFe)12(AsSb)4S13 ose
tretje të ngurta tetrahedrite (CuFe)12Sb4S13 dhe tenantite (CuFe)12As4S13. Zona më
poshtë përfaqëson depozitën fillestare dhe përmban sulfite bakri në përqëndrime të
ulëta, zakonisht 1-4% Cu. Pra megjithëse shtresat sipërfaqësore mund të ishin të parat
për t’u shfrytëzuar, duke dhënë bakër nativ ose okside që shkriheshin lehtë dhe jepnin
bakër të pastër, shtresat më poshtë parapëlqeheshin pasi jepnin bakër me fortësi të lartë.
Kjo dëshmon se teknika e ekstraktimit të metalit nga sulfitet ishte zotëruar që në kohë
të hershme. Mineralet sulfite kërkojnë një kohë të gjatë pjekje në temperaturë nën 800ºC
për të kthyer sulfitet e bakrit në okside. Deri tani duket se arsyeja kryesore e përbërjeve
metalike Cu, Cu-As-Sn, Cu-As etj, ka të bëjë me natyrën e depozitave në zona të
ndryshme. (Tylecote R.F. 1992; Hauptmann A. 2000; Miller L., Heather M. 2007; Scott
D.A. et al 2007; Amzallag N. 2009; UCL Institute of Archaeology 2012)
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Figurë 2.1: Seksioni tërthor i një miniere të vjetër bakri, e cila paraqet mineralet sulfite në
depozitën fillestare në thellësi dhe zonën sekondare të pasurimit nën atë të oksiduar nga kushtet
atmosferike (Ergani Moden, Turqi). (Tylecote R.F. 1992)

Shkrirja e mineraleve sulfite të bakrit ndodh si më poshtë:








Pjekje CuFeS2 + 3O2 → FeO + CuO + 2SO2
Pjekje e pjesshme 4CuFeS2 + 7O2 → 2Fe2O3 + 4CuS + 4SO2
Krijimi i mates CuFeS2 + 5O2 + 2FeS2 → FeS + CuS + 2FeO + 4SO2
Pjekje e mates CuS + FeS + 3O2 → CuO + FeO + 2SO2
Reduktimi CuO + CO → Cu + CO2
Krijimi i skorjes 2FeO + SiO2 → 2FeO·SiO2
Rafinimi 2Fe (+ Sb, As, etj) + O2 → 2FeO (+ papastërti)

Shkrirja e mineraleve sulfite është më e ndërlikuar se ajo e mineraleve okside.
(Bachmann H.G. 1982)
Mineralet fahlerz me përmbajtje të lartë stibiumi nuk janë aq të përhapura sa ato të
arsenikut. Megjithatë janë zbuluar disa objekte, siç janë lingotat Cu-Sb në Velem St.
Vid (Hungari), me përmbajtje të lartë stibiumi dhe që i përkasin Epokës së Hershme të
Bronzit (minerali 16.6%Sb dhe 17.4%Cu). Një rast tjetër i artefakteve me përqindje të
lartë stibiumi janë copa lingotash të zbuluara në Parre (Bergamo, Itali) që i përkasin
Epokës së Hershme të Bronzit, me përmbajtje 14.5%Sb, 0.42%Sn, 6.2%Ag, 78.88%Cu.
Përdorimi i stibiumit, gjatë procesit të bërjes së bakrit përlidhje, duhet të ketë qenë po
aq i pëlqyeshëm sa dhe përdorimi i arsenikut meqenëse e forcojnë bakrin në të njëjtën
masë. (Tylecote R.F. 1992; Hauptmann A. 2000; Miller L., Heather M. 2007; Scott
D.A. et al 2007; Amzallag N. 2009; UCL Institute of Archaeology 2012)
Epoka e Bronzit
Fakti që kallaji rrit fortësinë e bakrit të prodhuar me derdhje, pa kryer përpunim në të
ftohtë, përbënte një zbulim të madh. Në shumë vende është e mundur të ndahet Epoka
e Bronzit në e Hershme, e Mesme dhe e Vonë bazuar në tipologjinë e metaleve. Për
shembull në ishujt Britanikë gjatë Epokës së Hershme të Bronzit përdoreshin përlidhjet
bakër-arsenik dhe bakër-kallaj, gjatë Epokës së Mesme përdorej kryesisht bakër-kallaj
deri në 10% të këtij të fundit dhe gjatë Epokës së Vonë të Bronzit filloi të shtohej edhe
plumbi në proceset e shkrirjes. Por në vende të tjera plumbi është gjetur në bronzet e
çdo periudhe. Kështu që në mënyrë më të përgjithshme mund të bëhet ndarja e Epokës
së Bronzit në të Hershme, periudha eksperimentale, dhe në të Vonë. (Dayton J.E. 1971;
Tylecote R.F. 1992; Hauptmann A. 2000; Miller L., Heather M. 2007; Scott D.A. et al
2007; Amzallag N. 2009; UCL Institute of Archaeology 2012)
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Teknika ekstraktive
Ndërkohë që mineralet e bakrit me arsenik dhe stibium janë relativisht të përhapura,
kallaji zakonisht nuk gjendet së bashku me bakrin, madje këto rezerva janë kryesisht të
rralla. Depozitat botërore të kallajit janë të lidhura me disa lloje granitesh dhe ndodhen
në vende si Malajzia (jug lindje të Azisë), Kina, Bolivia (Amerika e Jugut), Cornwall
(jug perëndim të Britanisë), Saksoni (Gjermani) - Bohemia (Çeki), Itali dhe Nigeri
(Afrika). Në të gjitha këto vende kallaji gjendet në formën e mineralit kasiterit (SnO2),
i cili është i bardhë gjendjen e pastër, por shpesh edhe me përmbajtje hekuri i cili i jep
ngjyrën kafe ose të zezë. Mineral tjetër kryesor i kallajit është edhe staniti (Cu2FeSnS4),
i cili lidhet me Pb ose Zn duke dhënë një përqëndrim të kallajit prej 3400ppm ose
mesatarisht 0.2%Sn. Pjesa dërmuese e kallajit, sidomos në kohërat e hershme, nxirrej
dhe tregtohej në formën e kasiteritit. Kjo tregti në vitet 2500 p.Kr. vinte përmes
ngushticës së Hormuzit dhe Gjirit Persik për të përmbushur nevojat e popullsive të
Mesopotamisë. Një provë e tregtisë së lingotave të kallajit është zbulimi i 16kg material
i bardhë nga fundi i detit në Turqinë jugore, me përbërje 14%SnO2 dhe 71%CaCO3
(lingota të korroduara të kallajit, 1200 p.Kr.). Anija, që mbante këtë ngarkesë,
mendohet të ketë qenë Siriane duke transportuar ndër të tjera edhe bakër nga Qipro për
në Kretë ose Greqi. Nuk ka dyshime se kallaji nuk është nxjerrë në Qipro por është
sjellë nga vende të tjera.
Më kohët e hershme përlidhja bakër-kallaj mund të realizohej në dy mënyra. Mënyra e
parë përfshinte përzierjen e kasiteritit me bakër duke e ngrohur deri në temperaturën e
shkrirjes së bronzit (rreth 950ºC) dhe kur minerali kasiterit reduktohej në kallaj ky i
fundit përthithej nga bakri. Sipas mënyrës së dytë shtohej kallaj metalik në sasinë e
bakrit të shkrirë, në raportin e kërkuar. Nga Epoka e Hershme e Bronzit në atë të Mesme
dallohet një ulje e përqëndrimit të arsenikut në objektet prej përlidhjeve të bakrit, të
prodhuara në territore të pasura me minerale arseniku. Kjo mund të ketë ndodhur për
shkak të ndryshimeve në teknikat e shkrirjes, pra metali mund të jetë mbajtur më gjatë
në kushte oksiduese ose minerali i përdorur ka pësuar ndryshime me rritjen e thellësisë
së shfrytëzimit në tokë. Në fillimet e Epokës së Bronzit, ku prodhoheshin objekte prej
përlidhjeve të bakrit me 1.4%Sn, arseniku mbante një pozicion të rëndësishëm. Ky fakt
mund të shpjegohet me një tregti me ndërprerje të herë pas hershme të kallajit. Pas
vendosjes së lidhjeve tregtare të qëndrueshme midis qyteteve të Mesopotamisë, vihet
re një përdorim i vazhdueshëm i kallajit, një prodhim standard i përlidhjeve të bakrit
me 10%Sn dhe ulje e përqëndrimit të arsenikut.
Dëshmitë e teknikave ekstraktuese gjenden në furra dhe skorje, megjithëse është mjaft
e vështirë që ato të datohen. Por meqenëse një pjesë e mirë e skorjeve kanë në
përmbajtjen e tyre mbetje qymyr druri atëherë mund të përdoret datimi me 14C. Skorjet
e bakrit, që dalin nga shkrirja e mineralit, kanë një përbërje uniforme ku përqëndrimi i
këtij të fundit është i ulët zakonisht 2-4%Cu por shpesh edhe shumë më pak.
Furrat me poçe
Për shkrirjen e skrapeve metalike janë përdorur poçe, gurë të vendosur në formë unaze,
qymyr druri dhe gypa argjile për futjen e rrymave të ajrit në furrë. Temperatura në furrat
cilindrike mund të arrinte deri në 950ºC për shkrirjen e bronzeve. Furrat kanë pasur
skara dhe hapje ose kanale për qarkullimin e ajrit siç tregohet në figurën 2.2. Skara
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përbëhej nga material argjile, e pajisur me vrima të shumta. Nëpërmjet një të çare
anësore futej brenda në furrë poçja dhe vendosej në pjesën qëndrore të zjarrit, mbi
skarë. Furra më e hershme me poçe, e zbuluar deri tani, është ajo në Abu Matar (Izraeli
jugor) që i përket periudhës 3300-3000 p.Kr. (Tylecote R.F. 1992; Hauptmann A. 2000;
Miller L., Heather M. 2007; Scott D.A. et al 2007; Amzallag N. 2009; UCL Institute of
Archaeology 2012)

Figurë 2.2: Rindërtim i një furre, me poçe dhe qymyr druri, bazuar në rrënojat e gjetura në Abu
Matar (Izrael). (Tylecote R.F. 1992)

Është e rëndësishme të bëhet dallimi midis shkrirjes së mineralit dhe shkrirjes së metalit
për të prodhuar objekte të ndryshme. Përbërja e skorjes, shpesh herë, e bën të qartë këtë
dallim. Skorjet, që dalin nga procesi i shkrirjes së mineralit, janë silikate të hekurit
dyvalent me përqëndrim të lartë të tij dhe të ulët të metaleve të tjerë. Ndërsa ato që
prodhohen gjatë shkrirjes së metalit kanë përmbajtje të ulët të hekurit dhe të lartë të
metaleve jo-hekurore. Në varësi të vendit të formimit ka dy lloje skorjesh, ku e para
quhet skorje e brendshme pasi formohet si rezultat i reaksionit midis oksideve të bakrit
dhe të hekurit gjatë shkrirjes. Në këtë rast përmbajtja e poçes është kryesisht silicë dhe
skorja është një fazë e ndërlikuar silikate, me përmbajtje të ulët hekuri. Lloji i dytë i
skorjes quhet e jashtme pasi gjenden në pjesën e jashtme të poçes dhe formohen nga
reaksioni midis hirit të drurit dhe argjilës.
Fakti që mjetet e punës (kallëpe, gypa, poçe) janë varrosur së bashku me farkëtarin
dëshmon mbi pozitën e rëndësishme të këtij profesioni në shoqëri. Në figurën 2.3 është
treguar një grup kallëpesh, gypash dhe poçesh të zbuluara në varrin e një farkëtari
bronzi nga Kalinovka (Rusi). (Tylecote R.F. 1992; Hauptmann A. 2000; Miller L.,
Heather M. 2007; Scott D.A. et al 2007; Amzallag N. 2009; UCL Institute of
Archaeology 2012)
Disa gypa ajrosje kanë pasur seksion tërthor në trajtë D-je për t’u mbështetur më mirë
në tokë (figura 2.4, furrë në Ambelikou të Qipros). Poçet, e përdorura në vatra të tilla
farkëtimi, ishin të gjera dhe të cekëta. Ato ngroheshin nga zjarri në pjesën e sipërme
dhe pasi nxirreshin nga furra duhej që përmbajtja të derdhej menjëherë pasi humbja e
nxehtësisë ndodhte me shpejtësi të madhe. Furra të tilla duhet të kenë qenë mjaft të
izoluara për të penguar humbjen e nxehtësisë në tokë.
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Figurë 2.3: Grupim kallëpesh guri, gypa ajrosje prej argjile dhe poçe të gjetura në varrin e një
farkëtari bronzi (shkrirës bronzi) nga Kalinovka, Rusi. (Tylecote R.F. 1992)

Figurë 2.4: Përdorimi i poçes dhe gypit të ajrosjes në Ambelikou (Qipro). (Tylecote R.F. 1992)

Në varrin e Mereruka dhe në varrin e Thebes (1500 p.Kr.), në Egjipt, janë gjetur
vizatime ku paraqitej procesi i prodhimit të objekteve prej bronzi (figura 2.5).

Figurë 2.5: Poçe Egjiptiane, të mbajtura me shufra, duke derdhur metalin e shkrirë në kallëpe.
Për shkrirjen e metalit është përdorur vatër me katër kacek (fryrës ajri) të komandueshëm me
këmbë. Një nga personat në të djathtë po sjell lingota okside në vendin e punës. Zbulime nga
varri Thebes (Egjipt) 1500 p.Kr. (Tylecote R.F. 1992)

Pavarësisht se ndarja e tre pjesëve të Epokës së Bronzit nuk është shumë e dallueshme,
mund të thuhet se në Epokën e Hershme të Bronzit kanë qenë më të përhapura objektet
e bakrit dhe bakër-arsenikut, në atë të Mesme u prodhuan objekte bronzi ndërsa në
Epokën e Vonë të Bronzit pati rritje dhe zhvillim të teknologjisë së prodhimit të këtyre
të fundit. Një karakteristikë tjetër, që solli Epoka e Vonë e Bronzit, është punimi fin i
objekteve. Nëse në periudhat e mëparshme zakonisht objekteve u jepej forma
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përfundimtare pas procesit të farkëtimit dhe përpunimit me çekiç, në Epokën e Vonë të
Bronzit objektet prodhoheshin me derdhje në kallëpe të dyfishtë (me dy pjesë) dhe
përpunimi me çekiç ishte shumë pak ose jo i nevojshëm. Tashmë detajeve të objekteve
u kushtohej më shumë rëndësi dhe filloi të shtohej plumbi për rritjen e rrjedhshmërisë
së përlidhjes. Për shkak të rritjes së kërkesës për objekte bronzi, nisi prodhimi i
lingotave masive në furrat e shkrirjes, si për shembull ato të zbuluara në Kinë 30-38kg
(të cilat përbëjnë një rast unik përsa i përket masivitetit). Në Angli dhe vendet e tjera
Evropiane lingotat kishin një masë prej 2-4kg dhe 20kg arritën vetëm gjatë periudhës
Romake. Në Wadi Arabah (Palestinë) janë zbuluar në shkretëtirë furra cilindrike me
diametër dhe lartësi rreth 60cm, me gypa ajrosje me formë të ndërlikuar dhe vend për
derdhjen e skorjeve. Pranë këtyre furrave janë gjetur skorje në formë disqesh dhe me
masë rreth 50kg. Në figurën 2.6 paraqitet një furrë e civilizimit Minoan (Kretë) ku
prodhoheshin lingota metalike. Furra cilindrike prej argjile ishte e pajisur me gypa
ajrosje, vend për derdhjen e skorjes në njërën anë dhe kallëp për derdhjen e metalit në
anën tjetër. Depozitat e mineraleve sulfide të bakrit në Alpet Austriake janë përdorur
që në vitet 1200 p.Kr., pra mjaft furra dhe grumbuj skorjesh janë zbuluar, ku në disa
raste zona e shkrirjes shkonte deri në 100-150m2 dhe skorjet në 30m3. Një nga furrat
më të vjetra të njohura deri tani, ku janë trajtuar mineralet sulfide, është ajo në
Mitterberg (Austri). Nga eksperimentet e kryera në këto furra është arritur në
përfundimin se në fillim derdhej jashtë skorja duke lënë copa bakri në fund të saj. Më
pas bakri rishkrihej, nëpërmjet nxehtësisë nga qymyr druri i ri, për t’u derdhur në fund
në kallëpe lingotash. Një nga sitet arkeologjike të Qipros që dëshmon për procesin e
nxjerrjes së bakrit nga mineralet e tij është ai i Aplikit. Mineralet sulfite të zonës
piqeshin duke përdorur SiO2 si fluks. Ndër gjetjet që japin informacion rreth procesit të
shkrirjes mund të përmenden grumbuj me skorje, të cilat përmbanin edhe copa të thyera
nga furra, gypa të fryrjes së ajrit me seksion tërthor “D”, etj. (Tylecote R.F. 1992;
Hauptmann A. 2000; Miller L., Heather M. 2007; Scott D.A. et al 2007; Amzallag N.
2009; UCL Institute of Archaeology 2012)

Figurë 2.6: Skicë e një furre shkrirje për prodhimin e lingotave nga civilizimi Minoan (Kretë).
(Tylecote R.F. 1992)

Nëpër furra bëhej rishkrirja e lingotave duke shtuar kallaj dhe elementë të tjerë
përlidhës (për të krijuar përlidhje). Më pas derdhja e metalit të shkrirë bëhej në kallëpe.
Një nga materialet përbërëse më të përdorura për kallëpet ishte steatiti (në pjesën më të
madhe përbëhet nga mineral silikat Mg3Si4O10(OH)2), meqenëse është i lehtë për t’u
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gdhendur. Mendohet se kallëpi prej argjile ngrohej përpara se të derdhej në të metali i
nxehtë, për të evituar shokun termik. Kallëpet prej argjile janë të brishta, prandaj janë
zbuluar vetëm një numër i kufizuar në gjendje të pathyer në ndryshim nga kallëpet prej
bakri dhe bronzi. Këto të fundit janë më të rënda se ato prej guri ose argjile, megjithëse
paretet i kanë më të holla. Kallëpeve prej bronzi nuk u ndodhte shoku termik kështu që
mund të kishin një jetëgjatësi më të madhe por shfaqnin probleme si deformime ose
ngjitje të metalit të nxehtë që derdhej në to. Nëse kallëpi përbëhej nga dy pjesë, ato
lidheshin me njëra tjetrën me kunja ose morseta (figura 2.7).

Figurë 2.7: Shembull i një kallëpi prej bronzi me dy pjesë të bashkuara me kunja (majtas) dhe
me morseta (djathtas). (Tylecote R.F. 1992)

Një karakteristikë tjetër e Epokës së Vonë të Bronzit është larmishmëria e madhe e
veglave për punimin e drurit, gurit dhe metaleve. Këtu mund të përmenden çekiçët,
daltat e thjeshta, daltat konkave, bizat, shpuesit, kudhrat, sharrat me dy doreza, etj.
Gjatë Epokës së Vonë të Bronzit, teknikat e përpunimit dhe zbukurimit të objekteve,
patën zhvillim të madh (figura 2.8). (Tylecote R.F. 1992; Hauptmann A. 2000; Miller
L., Heather M. 2007; Scott D.A. et al 2007; Amzallag N. 2009; UCL Institute of
Archaeology 2012)

Figurë 2.8: Teknikat e dhënies së formës dhe zbukurimit, në kohët prehistorike, a) zhytja, b)
ngritja, c) ngjeshja, d) gdhëndja, e) mprehja. (Tylecote R.F. 1992)
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Epoka e Hekurit
Është një fakt i pranuar në përgjithësi që Epoka e Hekurit e ka fillesën në Azinë e Vogël.
Kështu nga përdorimi i hekurit si fluks gjatë shkrirjes së mineraleve të bakrit, filluan të
prodhoheshin thika, tehe por edhe bizhuteri prej hekuri. U vu re menjëherë që hekuri /
çeliku ishte shumë më i përshtatshëm në prodhimin e tehut të shpatave apo thikave në
krahasim me përlidhjet Cu-Sn dhe Cu-Sn-Pb. Ndër objektet e para prej hekuri të
zbuluara deri më sot është një thikë nga Alaca Hüyük (Turqi). Nëse gjatë viteve 15001000 p.Kr. prodhimi i objekteve prej hekuri ishte i përqëndruar në Turqi dhe Iran, pas
500 viteve ishte përhapur edhe në Evropë, Azi (Kinë dhe Indi në 400 p.Kr.) dhe Afrikën
e veriut. Në Palestinë dhe ishujt Filipine Epoka e Hekurit filloi pas vitit 1000 p.Kr.
ndërsa në Greqi në vitin 900 p.Kr. Nëpërmjet tregëtisë me Greqinë njohuritë e
përpunimit të hekurit u përhapën në Egjipt dhe Nigeri, nga ku më pas në Azinë qëndrore
dhe jugore gjatë vitit 500 pas Kr.
Dallimi kryesor i Epokës së Hekurit krahasuar me epokat më përpara është shtimi i
zinkut në përlidhjet e bakrit. Gjithashtu në përqindje të vogla zinku mund të shoqërojë
mineralet e bakrit. Tunxhi (përlidhja Cu-Zn) u prodhua në Egjipt në vitin 30 p.Kr. dhe
më pas u përhap në të gjithë perandorinë Romake. Ky proces realizohej duke shtuar
okside ose karbonate të zinkut në bakër dhe duke i shkrirë në kushte reduktuese.
Gjatë Epokës së Hekurit filluan të prodhoheshin edhe monedhat e para (tabela 2.1), siç
janë ato Greke prej argjendi (580 p.Kr.), monedhat e arit nga Lydia në perëndim të
Turqisë (550 p.Kr.) dhe ato të mbretit Filip të Maqedonisë (350 p.Kr.) të cilat u kopjuan
deri në Angli. Për të rritur fortësinë dhe jetëgjatësinë e monedhave, ari dhe argjendi
filloi të bëhej përlidhje me bakrin. Mund të përmenden monedhat nga Gallia (Belgjikë)
70% Au me 10% Cu apo ato angleze 47%Au me 40% Cu. Monedhat e argjendit nga
Athina (196-169 p.Kr.) përmbanin 0.0076% - 0.33%Au dhe 0.035% - 5.3%Cu. Mënyra
e prodhimit ishte kryesisht me stampim. Në Indi dhe Kinë prodhoheshin monedha
bronzi në kallëpe, në Kartagjenë (Afrikë) përlidhja bakër-arsenik pëlqehej për shkak të
shkëlqimit të sipërfaqes ndërsa në Afganistanin verior prodhohenin monedha bakërnikel me deri në 22%Ni. (Tylecote R.F. 1992; Hauptmann A. 2000; Miller L., Heather
M. 2007; Scott D.A. et al 2007; Amzallag N. 2009; UCL Institute of Archaeology 2012)
Tabelë 2.1: Monedhat e Epokës Hekurit prej përlidhjeve metalike të çmuara. (Tylecote R.F.
1992; Pistofidis N. et al 2006; Civici N. et al 2007)
Monedha
Filipi i Maqedonisë
Terina (Greqi)
Korinti (Greqi)
Gallia (Belgjikë)
Angli
Kartagjena (Afrikë)
Verika (Angli)
Korkyra
Dyrrachion
Illyrian King
Monounios

Datimi
IV p.Kr.
V p.Kr.
IV p.Kr.
IV p.Kr.
40-20 p.Kr.
40-20 p.Kr.
10-50 pas Kr.
III p.Kr.
III p.Kr.

Au (%)
99.7
0.09
gjurmë
69.02
57.3
60.8
72.2
0.307
0.273

Ag (%)
0.3
95.32
94.12
22.83
16.4
36.3
7.6
99
95.65

Cu (%)
–
1.42
4.01
8.15
23.9
2.3
17.2
0.28
3.61

III p.Kr.

0.319

96.5

2.78
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Monedha
Filipi i Maqedonisë
Terina (Greqi)
Korinti (Greqi)
Gallia (Belgjikë)
Angli
Kartagjena (Afrikë)
Verika (Angli)
Korkyra
Dyrrachion
Illyrian King
Monounios

Datimi
IV p.Kr.
V p.Kr.
IV p.Kr.
IV p.Kr.
40-20 p.Kr.
40-20 p.Kr.
10-50 pas Kr.
III p.Kr.
III p.Kr.

Pb (%)
–
2.19
0.57
–
–
–
–
0.126
0.274

Bi (%)
–
–
–
–
–
–
–
0.138
0.052

Fe (%)
–
–
–
–
–
–
–
0.119
0.111

III p.Kr.

0.282

0.064

0.025

Me kalimin e shekujve monedhat filluan të prodhoheshin prej përlidhjes bakër-zink
(rreth 20-30%Zn). Kjo pasi ishte më ekonomike se ari dhe kishte ngjyrë të pëlqyeshme
të verdhë. Përlidhjet Cu-Zn zëvendësuan në shumë raste edhe ato të Cu-Sn ose zinku
shtohej në këto të fundit duke formuar përlidhje tretësore Cu-Zn-Sn me qëllim uljen e
kostos së prodhimit të objekteve. Tunxhi prodhohej nga shtimi i ZnCO3 (kalamin) në
bakër në kushte reduktuese. (Tylecote R.F. 1992; Hauptmann A. 2000; Miller L.,
Heather M. 2007; Scott D.A. et al 2007; Amzallag N. 2009; UCL Institute of
Archaeology 2012)
Mesjeta
Gjatë shekullit XIV dhe XV pas Kr. procesi i ekstraktimit të bakrit nga mineralet e tij
sulfite realizohej nëpërmjet pjekjes së plotë, p.sh. nga Cu2S përftohej CuO, i cili më pas
reduktohej në furrë në Cu. Pjekja bëhej në furra të hapura ku digjej dru dhe mund të
zgjaste deri në 30 ditë. Ndërsa reduktimi i oksideve bëhej në furra me rryma ajri, qymyr
druri dhe flukse. Këtu vështirësia kryesore ishte shmangia e reduktimit të oksideve të
hekurit bashkë me ato të bakrit. Megjithëse hekuri është pak i tretshëm në bakër
produkti përfundimtar përmbante 0.5 - 2.6% Fe. Procesi i ekstraktimit i përshkruar më
sipër përdorej në minierat e Gjermanisë prandaj dhe mori emrin “procesi Gjerman”.
Në fillimet e Mesjetës përlidhjet e bakrit të përdorura më shumë ishin Cu-Sn, Cu-SnZn dhe më pas Cu-Zn. Një nga produktet karakteristike të metalurgjisë së Mesjetës ishin
këmbanat. Kallëpet e tyre, ku derdhej metali i shkrirë, përbëheshin nga dy pjesë: 1)
bërthama që formonte sipërfaqen e brendshme të këmbanave, 2) pjesa e jashtme që
mbështillte bërthamën. Zhvillim mori edhe prodhimi i armëve, ku mund të përmendet
topi i Muhammad-it i përbërë nga dy pjesë të filetueshme, i gjetur në Kostandinopojë
(figura 2.9). (Tylecote R.F. 1992; Hauptmann A. 2000; Miller L., Heather M. 2007;
Scott D.A. et al 2007; Amzallag N. 2009; UCL Institute of Archaeology 2012)
Një tjetër produkt i sofistikuar i kësaj periudhe ishin kazanët e bronzit, të cilët
prodhoheshin me kallëpe me dy pjesë. Dorezat dhe këmbët realizoheshin duke hapur
kanale në kallëp. Gjatë shek. VI pas Kr. në Azinë lindore filloi prodhimi i statujave të
mëdha prej bronzi të Budës nëpërmjet procesit të derdhjes. Si shembull mund të
përmendet Buda i Naras (Japoni) 16m i lartë, 40m perimetri me masë 250 ton i prodhuar
në 749 pas Kr. Kuptohet që statuja të tilla të mëdha nuk mund të derdheshin me një
pjesë, por copa copa për t’u bashkuar më pas bashkë. (Tylecote R.F. 1992; Hauptmann
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A. 2000; Miller L., Heather M. 2007; Scott D.A. et al 2007; Amzallag N. 2009; UCL
Institute of Archaeology 2012)

Figurë 2.9: Top prej bronzi me dhomëz dhe fuçi, të prodhuara me derdhje veç e veç dhe të
filetuara së bashku. (Tylecote R.F. 1992)

Pas rënies së Perandorisë Romake Gjermania zuri një vend të rëndësishëm në
prodhimin e bakrit. Hapjen e minierave të Saksonisë dhe Mansfeldit (Gjermania
lindore) e ndoqi ajo e Stora Kopparberg në Falun (Suedi) rreth vitit 1200 pas Kr. Këto
vendburime pothuajse përmbushnin gjithë kërkesat për bakër të Evropës veriore. Më
pas ri filluan të shfrytëzoheshin edhe minirat Hungareze. Tregëtia e bakrit në Evropë e
drejtuar kryesisht nga Gjermania u shtri edhe në Lindje dhe Azi, ku bakri shkëmbehej
me erëza dhe materiale të tjera. (Muhly J.D. 1985; Tylecote R.F. 1992; Koester H.
1995; Hauptmann A. 2000; Miller L., Heather M. 2007; Scott D.A. et al 2007;
Amzallag N. 2009; UCL Institute of Archaeology 2012; Evely D. et al 2012)

2.3. Raste studimesh nga rajoni i Ballkanit, Evropës dhe Lindja e Afërt
për objekte prej bakri dhe përlidhjeve të tij
Përhapja e metalurgjisë me furra është vërrejtur gjatë mijëvjeçarit të tretë p.Kr. Në zonat
e ftohta të Azisë Qëndrore dhe Evropës, ku burimet e mineraleve të bakrit janë
përgjithësisht sulfite, procesi i nxjerrjes së bakrit në furra kërkonte shumë njohuri mbi
shkrirjen dhe përdorimin e flukseve. Metalurgjia me furra nuk ishte një zhvillim lokal
i Azisë Qendrore dhe përhapja e saj lidhet me shtrirjen drejt veriut të kulturës
kaukaziane Maikop. Në Kretë nxjerrja e bakrit nga minerali i tij në furra u shfaq papritur
në mijëvjeçarin e III p.Kr. Më pas metalurgjia me furra u përhap në Mesdheun
perëndimor si në Sardenjë, Itali, jugun e Francës dhe Afrikën veriore. Në Evropën
kontinentale përhapja e kësaj metalurgjie ndodhi njëkohësisht me atë të kulturës Bell
Beaker. Gjatë këtij mijëvjeçari u vu re një shfaqje e menjëhershme dhe në një shkallë
të përparuar të metalurgjisë me furra në gadishullin Iberik (figura 2.10). (Amzallag N.
2009; Hakulin L. 2013)
Gjatë mijëvjeçarit të II metalurgjia me furra u përhap deri në ishullin Britanik,
Skandinavi dhe Finlandë.
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Figurë 2.10: Shtrirja e metalurgjisë (furra) në mijëvjeçarin e III p.Kr. (Amzallag N. 2009)

Nga Azia qëndrore ku mendohet e ka fillesën metalurgjia me furra shtrirja ndodhi në të
gjithë Kinën. Pas 1000 viteve të prodhimit të bakrit në poçe, metalurgjia me furra u
shfaq në Azinë jugperëndimore gjatë mijëvjeçarit të II. Në Turqi, Azinë qëndrore dhe
Evropën veriore e qëndrore përhapja e metalurgjisë me furra ishte rezultat i prodhimit
autonom të metalit gërshetuar me një rrjet të përbashkët farkëtimi, shkëmbimi dhe
tregëtie të objekteve metalike.

Figurë 2.11: Shtrirja e metalurgjisë (furra) në mijëvjeçarin e II p.Kr. (Amzallag N. 2009)
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Një nga shtysat e rritjes së numrit të nxjerrësve të metalit (metalurgëve) ishin
vendburimet e xeherorëve përkatës në zonat ku ata jetonin (figura 2.11). Në fillim
mendohej se nga shkrirja në poçe u kalua në metalurgjinë me furra. Më pas u vërtetua
se shkrirja në poçe dhe në furra ishin dy procese të ndryshme dhe të pavarur nga njëritjetri. Shkrirja në poçe ka filluar që në Epokën e Gurit ndërsa në Epokën e Bakrit filloi
metalurgjia me furra, e cila u zhvilluar në mënyrë të pavarur nga proceset në poçe.
(Amzallag N. 2009) Sipas këtyre dy hartave gjatë mijëvjeçarit të III dhe të II në
territoret e Shqipërisë ishte përhapur metalurgjia me furra, megjithëse në harta nuk
tregohen pasuritë e shumta të mineraleve të bakrit në veri dhe lindje. Edhe sipas hartës
së figurës 2.12 përhapja e metalurgjisë kishte ndodhur në Shqipëri, sidomos në territoret
veriore, që në vitet 3500 p.Kr. (Amzallag N. 2009)

Figurë 2.12: Shtrirja e metalurgjisë, shpërndarja e mineraleve të bakrit, kallajit, arit dhe rruga
e tregëtisë së qelibarit. (Amzallag N. 2009)

Bullgaria
Nga veri-perëndimi i Bullgarisë janë analizuar 23 kampione nga objekte të shek. VI - I
p.Kr. nga Iliev et. al., për të cilët mund të thuhet se janë prodhuar lokalisht. Përlidhjet
e objekteve janë Cu-Zn, Cu-Sn, Cu-Sn-Zn dhe Cu-Sn-Pb me: 64.8-90.83% Cu, 0.09523.7% Pb, 0.37-11.1% Sn, 250-112800mg/kg Zn dhe mikroelementë si Ag, As, Au, Bi,
Co, Fe, Ni, Sb, Se. Nga veri-lindja e Bullgarisë (pranë Varnës) janë studiuar 80
kampione nga gjetje arkeologjike bakri. Studimi është bërë nga Iliev et. al. dhe objektet
rezultuan të prodhuar nga minerale bakri të Ai Bunarit, Burgas, malet Rodophe (83%
në Bullgari dhe 17% në Greqi), Panagurishte dhe Malko Tarnovo në Bullgari. Objektet
nga Epoka e Bakrit janë sopata, dalta, çekiç, kama, lingota bakri ku bakri luhatet nga
88.3% në 99.9%; vlera mesatare e argjendit është 776mg/kg; ajo e arit 8.7mg/kg;
arseniku varion nga 1.9 në 36820mg/kg; stibiumi nga 0.4 në 870mg/kg; hekuri nga 208
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në 106200 mg/kg; kobalti nga 0.7 në 42mg/kg dhe nikeli ka një vlerë mesatare prej
294mg/kg. T. Nenov ka studiuar shfrytëzimin e mineraleve të arit, bakrit dhe hekurit
në malet Sredna Gora (Bullgari) që nga periudha prehistorike deri në Mesjetë. (Iliev I.
et al 2005; Kuleff I. et al 2006; Kuleff I., Djingova R. 2007; Vasileva M. 2008; Nenov
T. 2008; Todorov B., Kuleff I. 2011)

Italia
S. Ridolifi dhe G. E. Gigante kanë studiuar një statujë bronzi e quajtur “il Satiro
danzante” e zbuluar nën ujë në kanalin e Siçilisë. Bronzi ka rezultuar Cu-Sn-Pb,
elementë të cilët variojnë nga pjesët e ndryshme të statujës si koka, krahët, këmbët, Cu
49.5-76.6%, Sn 4.4-12.9%, Pb 13.6-42.5% dhe përmbajtje Fe nën 2%. G. Artioli et. al.
kanë studiuar skorjet e shumta të zbuluara në zona te ndryshme në Alpet juglindore të
Italisë, ku këto të fundit ashtu si edhe Alpet veriore, kanë qenë burime të rëndësishme
të mineraleve të bakrit. Sipas shpërndarjes kohore të skorjeve të gjetura mendohet se
periudha e parë e shfrytëzimit të mineraleve të bakrit ka qenë mesi i mijëvjeçarit të III
p.Kr. dhe periudha e dytë Epoka e Bronzit të Vonë. Sipas analizave me izotopet e
plumbit pjesa më e madhe e objekteve prej bakër / bronzi të Italisë veriore dhe
territoreve të luginës së lumit Po janë prodhuar me mineralet e Alpeve Jugore. C.
Giardino pohon se në Peschiera del Garda (Verona) janë zbuluar më shumë se 3000
objekte metalike, ku prodhimi i bronzeve bëhej me një përqindje standarte kallaji prej
10%. Dallim bëjnë objektet e zbukurimit, ku karficat dhe varëset kanë rezultuar me 1530% Sn. Në varrezat Canegrate (Milano) janë gjetur rrathë zbukurimi me 8.5-12.2%
Sn, shpata 10%Sn, etj, ku përqindja e lartë e hekurit rreth 0.2% në pjesën më të madhe
të objekteve dëshmon për një proces të nxjerrjes së bakrit me prodhim skorje. E njëjta
gjë mund të thuhet për pjesën më të madhe të objekteve nga lugina e lumit Po, me 0.10.9%Fe. Një karficë (Epoka e Bronzit) nga një varr në Paderno Dugnano (Milano)
përmban 9.64%Sn dhe 0.03%Fe, ku përqindja e ulët e hekurit tregon se një pjesë e
bakrit përftohej edhe nga procese pa skorje. Etruria (tani Toskana, Umbria, Lacio) është
më e pasura në depozita mineralesh nga e gjithë Italia, të cilat sipas studimeve të bëra
janë shfrytëzuar që në Epokën e Bakrit. Sopata nga Monte Rovello kanë rezultuar
bronze me 11-13%Sn dhe 0.2-0.4%Fe. Analizat arkeometalurgjike të bronzeve nga
Siçilia janë të ralla. Dy sopata nga Biancavill janë bronze me 5.04%Sn / 7.65%Sn,
0.35%Fe / 0.24%Fe; një sopatë (tip Kelte) nga Gratteri përmban 5.83%Sn, 0.36%Fe;
një majë shtize nga Cannatello përbëhet nga 7.2%Sn dhe 0.35%Fe. Analizat e bëra në
më shumë se 60 lingota nga kultura Nuragic (Sardenjë) dëshmuan për një proces të
ndërlikuar të përpunimit të bakrit. Pjesa më e madhe e lingotave kanë inkluzione CuOCuS që tregojnë për prejardhjen nga mineralet sulfite. Ato përmbajnë edhe hekur, në
disa raste mbi 1%, gjë që mund të shpjegohet me përdorimin e këtij elementi si fluks
ndërsa përqindja e lartë e plumbit mund të jetë si papastërti e mineraleve të bakrit.
Vetëm disa nga lingotat kanë përqindje të konsiderueshme kallaji 2-10% për t’u quajtur
bronze. (Hook D.; Caneva C., Giardino C. 1992; Begemann F. et al 2001; Attema P. et
al 2003; Franceschi E. et al 2004; Maggi R., Pearce M. 2005; Giardino C. 2005; Jung
R., Mehofer M. 2005-2006; Balassone G. et al 2009; Mascelloni M.L. et al 2009; Addis
A. 2009-2010; Artioli G. 2010; Addis A. et al 2013; Jung R., Mehofer M. 2013; Artioli
G. et al 2016)
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Qipro dhe Greqia
N. H. Gale dhe Z. A. Stos-Gale me anë të analizës së izopotove të Pb kanë arritur në
përfundimin se gjatë Epokës së Vonë të Bronzit Lavrioni në Greqi ka qenë një
vendburim i nxjerrjes së bakrit më i shfrytëzuar se Qipro. Qindra objekte nga Qipro
janë analizuar në Universitetin e Oxford-it gjatë 1982-2002 por vetëm një pjesë e tyre
janë prodhuar nga minerali vendas. Z. A. Stos-Gale dhe N. H. Gale konkludojnë se 11%
e objekteve antike metalike janë prodhuar me lëndë të parë nga Egjeu dhe Turqia ndërsa
14% me minerale nga Mesdheu perëndimor. Metodat analizuese përfshijnë përcaktimin
e përbërjes elementore dhe izotopet e plumbit. A. Pelton et. al. kanë analizuar skorje
Cu-Pb-Zn në Ishullin Klea (Deti Egje, Greqi), të cilat janë krijuar si rezultat i proceseve
të nxjerrjes së bakrit nga minerale lokale. Përzierje fazat minerale Cu2S, FeS, PbS janë
pjekur dhe reduktuar në oksigjen, në temperaturë rreth 1125°C, për të dhënë si produkt
bakrin me përqëndrime të ulta Pb, Fe, Zn. (Marinos G.P., Petrascheck W.F. 1956; Gale
N.H., Stos-Gale Z.A. 1982; Constantinou G. 1982; Gale N.H. 1990; Kayafa M. 1999;
Papadimitriou G.D., Fragiskos A.Z. 2003; Georgakopoulou M. 2004; Kosmidou E.,
Malamidou D. 2004; Koui M. et al 2006; Hein A. et al 2007; Szefer H. 2012; Jung R.,
Mehofer M. 2013; Pelton A. et al 2014)
Rumania
M. Kadar ka studiuar 17 objekte nga Transilvania (Rumani) të Epokës së Bakrit dhe
Bronzit me ICP-AES (anglisht Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission
Spectrometry) dhe ICP-MS. Dy dalta rezultojë me 93% dhe 96.2% Cu; dy tehe thikash
përmbajnë 97.1% dhe 98.3% Cu; dy lingota përbëhen nga 91.7% dhe 95.7% Cu ndërsa
sopata të ndryshme variojnë nga 93.6% deri në 100% Cu. Elementë të tjetë të pranishëm
në rendin e ppm (anglisht parts per million) janë As, Fe, Pb, Sb, Sn, Ag, Co, Ni dhe Hg.
41 objekte ndër të cilat sopata, dalta, gjilpëra, byzylykë, rruaza, varëse, kamë, spirale
rezultojnë të përbëra nga Cu dhe elementë si Au, As, Sb, Se, Hg, Cr, Ag, Ni, Sc, Fe,
Zn, Co, Ta, Sn kryesisht të rendit ppm. Studimi është bërë nga A. Olariu et. al. dhe
objektet nga Muzeu Kombëtar Historik i Transilvanisë (Rumani) datojnë në fundin e
Epokës së Gurit. (Olariu A. et al 1999; Kadar M. 2002; Vasilescu A. et al 2013; Bugoi
R. et al 2013)
Serbia
D. Antonović me studimin e tij, mbi objekte të zbuluara në Vinča (Serbi), mbështet
hipotezën se banorët e kësaj zone kanë përpunuar bakrin që në fundin e Epokës së Gurit.
Më tej, D. Antonović pohon se rreth 400 vegla pune dhe armë janë zbuluar dhe
regjistruar në territorin e Serbisë, të cilat datojnë që nga fundi i Epokës së Gurit deri në
atë të Hekurit. Përpjekjet e bërjes së bakrit përlidhje kanë filluar duke shtuar në të sasi
të vogla arseniku, kallaji dhe plumbi që në fundin e Epokës së Gurit duke zhvilluar më
tej procesin e prodhimit nëpërmjet përmirësimit të teknikave përpunuese. M.
Radivojević et. al. kanë studiuar një fletë dhe një unazë bronzi, nga kultura Vinča
(Serbi). Fleta e bronzit daton rreth 4650 p.Kr. dhe autorët pohojnë se është objekti CuSn më i vjetër i zbuluar deri tani. Ky objekt ka rezultuar Cu me 11.7% Sn dhe elementë
si Pb, Ni, Fe në përqindje nga 0.1-0.5%. Ndërsa unaza përbëhet nga përlidhje Cu me
8.5% Sn dhe 0.25-1% Pb, As, Sb, Ni. (Why are there tin bronzes in the 5th B.C.
Balkans) D. Živković et. al. kanë analizuar skorje të zbuluara në Čoka Kazak (lindje e
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Serbisë) të Epokës së Bronzit. Ato rezultuan të përbëra nga Fe 24.12-32.86%, Cu ˃ 1%
me mikroelementë si Ag, Ti, Ni, Sn, Pb, Cr, Ba, Mn, V, Mo, Co, Ca, Mg, Sb, Ge dhe
mbështesin hipotezën e shfrytëzimit të mineraleve lokale të bakrit. (Živković D. et al;
Tasic N. 2003; Antonović D.; Antonović D. 2009; Radivojević M. et al 2010)

Emiratet e Bashkuara Arabe, Izraeli dhe Irani
L. R. Weeks ka studiuar prodhimin e objekteve prej bakri dhe bronzi të zbuluara në Tell
Abraq (Emiratet e Bashkuara Arabe) të datuara nga 2300 deri në 300 p.Kr. 58% e enëve
dhe fletëve ishin përlidhje Cu-Sn, 37% Cu dhe 5% e tyre përlidhje tretësore Cu-Sn-Ag.
58% e unazave përbëheshin nga Cu-Sn, 38% nga bakër i pastër dhe 4% nga Cu-Ag.
Bakri i pastër ishte përdorur për të prodhuar 65% të gjilpërave/bizave dhe përlidhja CuSn 35% të tyre. Ndërsa objekte të tjera të ndryshme përbëheshin nga bakër i pastër në
pjesën dërmuese (78% e objekteve) dhe 22% nga Cu-Sn. (Weeks L.R. 1997)
D. Ashkenazi el. al. kanë studiuar 14 objekte Cu-Sn nga Rishon Le-Zion (Izrael) të
datuara në shek. III p.Kr. Ato janë gozhda, gjilpëra, fibula, lopatëza të përbëra nga Cu
88.2-95.1% dhe Sn 4.9-11.8% (analizimi me SDEX - spektrometria me dispersion
energjitik të rrezeve X). (Golden J. et al 2001; Shugar A.N. 2003; Quaranta M., Sandu
I. 2008; Ben-Yosef E. et al 2010; Ashkenazi D. et al 2012)
O. Oudbashi et. al. kanë studiuar objekte bakër / bronzi nga dy site arkeologjike, Haft
Tappeh (Epoka e Bakrit) dhe Sangtarashan (Epoka e Hekurit) në Iran. Në objektet e
sitit të parë arkeologjik është detektuar me SDEX bakër nga 67.27% deri në 95.16%,
kallaj 0.15-17.96%, plumb 0.61-18.22% dhe elementë të tjerë si Al, Ag, Cl, Fe, Mg,
Mn, Ni, S, Sb, Si, Zn. Ndërsa në objektet e sitit të dytë arkeologjik, të analizuara
gjithashtu me SDEX, vërrehet një rritje e përqëndrimit të kallajit në të gjithë kampionët
nga 7.75% në 13.56%, plumbi ka pësuar ulje me vlerën maksimale 1.23% dhe elementë
të tjerë si Ag, As, Fe, Ni, P, Sb, Zn (Cu 82.86% - 90.79%). Prania e inkluzioneve Cu-S
në përlidhje mund të shpjegohet me përdorimin e mineraleve sulfite të bakrit. (Oudbashi
O. et al; Mortazavi M. et al 2011)

Armenia
52 objekte nga Armenia, të vëna në dispozicion nga muzeume të vendit, janë studiuar
nga Ch. Meliksetyan dhe E. Pernicka. Midis llojeve të objekteve mund të përmenden
maja shigete (Cu-Sn-As), unaza (Cu, Cu-Sn-Ni, Cu-As-Pb), biza (Cu-As, Cu-As-Ni),
byzylykë spiral (Cu, Cu-As), kama (Cu, Cu-As), sopata (Cu-Sn-Ni, Cu-As), lingota
bronzi (Cu-Sn), gjilpëra (Cu-As), rruaza ovale (Cu) dhe kampione të gjetur në poçe
shkrirje (Cu, Cu-As). Pjesa më e madhe e përlidhjeve është Cu-As ku bakri luhatet nga
72% në 99%. Në pak raste në përlidhje është i pranishëm edhe kallaji, plumbi, nikeli
dhe mikroelementë si Fe, Co, Zn, Bi, Sb, Se, Te, Au, Ag. Analiza e izotopeve të plumbit
ka nxjerrë në pah faktin që minerali i përdorur për prodhimin e një pjese të objekteve
të studiuara vjen nga veriu i Armenisë dhe lindja e Turqisë. Ndërsa pjesa tjetër e
objekteve ose lënda e parë për prodhimin e tyre mund të jetë importuar. (Meliksetyan
Ch., Pernicka E.)
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2.3.1. Studimi i preardhjes së objekteve
Hipoteza, që përqëndrimet e elementëve gjurmë mund të japin informacion mbi
prejardhjen e metaleve të përdorura në antikitet, është formuluar më shumë se një
shekull më parë. Në studimin e prejardhjes së objekteve vetëm elementët kimik që
shoqërojnë bakrin gjatë shkrirjes së mineralit paraqesin interes, që do të thotë se raporti
element kimik/bakër pothuajse qëndron i njëjtë si në mineral ashtu edhe në bakrin si
produkt përfundimtar i shkrirjes. Këtu duhen patur parasysh tre probleme të mundshme,
ku i pari ka të bëjë me heterogjenitetin e mineralit. Problemi i dytë është ai i procesit të
shkrirjes së mineralit, i cili varet nga lloji i këtij të fundit. Reduktimi i mineraleve okside
është më i drejtpërdrejtë se ai i mineraleve sulfite. Nëse reaksionet e reduktimit do të
ndodhnin në kushte ekujlibri, përqëndrimi i elementeve gjurmë si nikeli dhe arseniku
do të varej nga temperatura e shkrirjes së mineralit oksid. Nga ana tjetër mineralet
sulfite duhet të piqen (oksidohen) para se të reduktohen. Pjekja realizohet në rreth
700°C, temperaturë nën atë të shkrirjes së bakrit, ku elementë si zinku, arseniku,
stibiumi, seleni dhe teluri largohen pjesërisht gjatë pjekjes. Në figurën 2.13 duket se
arseniku dhe argjendi kalojnë nga minerali tek bakri dhe në fund në atë të rishkrirë pa
humbje të konsiderueshme. E kundërta ndodh me stibiumin, përqëndrimi i të cilit
zvogëlohet 10 herë nga minerali në bakër (figura 2.13 majtas, eksperimenti 1 i
shkrirjes). Në këto eksperimente rezultatet janë llogaritur në mënyrë që përqëndrimet e
As, Sb, Ag bashkë me atë të bakrit të japin 100%. (Pernicka E. 1999; Pintér F. 2005;
Cattin F. 2009; Villa I.M. 2009; Pernicka E. 2014)

Figurë 2.13: Rezultatet e eksperimenteve të shkrirjes së mineraleve të bakrit me përmbajtje të
lartë stibiumi nga Cabri (jugu i Francës). (Pernicka E. 1999; Pernicka E. 2014)

Problemi i tretë ka të bëjë me trajtimin e bakrit të nxjerrë nga minerali për të prodhuar
objektin. Në ditët e sotme lënda e parë bakër (e papërpunuar) zakonisht rafinohet për të
larguar squfurin, hekurin dhe papastërti të tjera, gjë që mund të ketë ndodhur edhe në
kohët prehistorike. Ky proces është i thjeshtë për t’u realizuar pasi mjafton rishkrirja e
bakrit, ku hekuri dhe papastërti të tjera duke qenë lehtësisht të oksidueshme largohen
si zgjyrë. Por duke patur parasysh rezultatet e eksperimentit J. Merkel (figura 2.14) del
se nuk ndodh e njëjta gjë për elemente si arseniku, argjendi, stibiumi. Pjesa më e madhe
e përqëndrimebe të elementëve nuk ndryshon gjatë një rishkrirje përveç hekurit,
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squfurit dhe molibdenit, të cilët nuk japin informacion mbi prejardhjen. Më pas bakri
është rishkrirë sërish dhe është ekspozuar në ajër (bakri i rishkrirë dhe i oksiduar),
proces gjatë të cilit reduktohet 2 fish përqëndrimi i kobaltit, nikelit dhe plumbit.

Figurë 2.14: Përmbledhje e eksperimentit të rafinimit të realizuar nga J. Merkel. (Pernicka E.
1999; Pernicka E. 2014)

Pjesa më e madhe e mineraleve të bakrit përmbajnë hekur dhe squfur, prandaj qëllimi
kryesor i procesit të shkrirjes është ndarja e bakrit nga këta dy elementë. Kështu që
përqëndrimi i Fe dhe S në përlidhjet e bakrit jep informacion sesa i mirë ka qenë procesi
i ndarjes. Figura 2.15 tregon sesi ndryshon përqëndrimi i plumbit, hekurit dhe zinkut
gjatë procesit të shkrirjes në Epokën e Bakrit, Epokën e Hershme të Bronzit dhe Epokën
e Hekurit. Përqëndrimet e këtyre tre elementëve mund të jenë të ndjeshëm ndaj
kushteve redoks të procesit të shkrirjes dhe grafiku tregon se nga periudhat më të
hershme deri në Epokën e Hekurit kushtet redukturese të furrës janë përmirësuar, gjë
që shihet në zvogëlimin e luhatjeve në përqëndrimin e tre elementëve. (Pernicka E.
1999; Pintér F. 2005; Cattin F. 2009; Villa I.M. 2009; Pernicka E. 2014)

Figurë 2.15: Ndryshimi i përqëndrimit të plumbit, hekurit dhe zinkut gjatë procesit të shkrirjes
në tre epoka të ndryshme kohore. (Pernicka E. 1999; Pernicka E. 2014)

Pesë nga elementët kimik që janë indikatorë të burimeve minerale janë arseniku,
stibiumi, argjendi, nikeli dhe bismuthi. Megjithatë vetëm në disa raste të burimeve
minerale analiza elementore e elementëve gjurmë mund të lidhë bindshëm objektet me
të. Në pjesën tjetër të burimeve minerale nevojitet analiza me izotopet e plumbit. Kjo
metodë ka në thelb krahasimin e tre raporteve të izotopeve stabël të plumbit
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Pb/206Pb, 207Pb/206Pb, 208Pb/206Pb nëpërmjet teknikave TIMS (anglisht Thermal
Ionisation Mass Spectrometry, shqip Spektrometria e Masës me Jonizim Termik) dhe
ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, shqip Spektrometria e
Masës me Plazëm të Çiftuar të Induktuar). Mineralet e shfrytëzuara dhe objektet
metalike të kulturave para industriale përmbajnë plumb. Tek ky i fundit dallohet një
veti unike, përbërja izotopike nuk është konstante por ndryshon nga njëra depozitë
minerali tek tjetra. Gjithashtu, ndryshe nga elementë të tjerë, raportet e izotopeve të
plumbit nuk varen nga sasia e këtij elementi në përlidhje. Çdo zonë minerale ka një
histori gjeologjike të sajën që do të thotë zotëron raporte unike të izotopeve të plumbit
(si gjurmët e gishtave).
Saktësia e rezultateve të analizës së elementëve gjurmë dhe ajo e izotopeve të plumbit
varet nga mundësia për të zgjedhur kampione përfaqësuese nga vendburimet minerale
të shfrytëzuara në antikitet. Ndërsa nevoja për të përdorur njërën metodë apo tjetrën ose
të dyja së bashku varet nga lloji i depozitës së mineralit. Pasi ka vendburime që mund
të jenë kimikisht homogjene por heterogjene nga izotopet dhe e anasjellta. Në tabelën
2.2 janë paraqitur elementët kimikë që janë hasur në bakrin nativ dhe antik. (Pernicka
E. 1999; Pintér F. 2005; Cattin F. 2009; Villa I.M. 2009; Pernicka E. 2014)
Tabelë 2.2: Elementë kimikë të hasur në bakrin nativ dhe antik. Me * janë shënuar elementët
kimikë të aplikuar vetëm me bakrin nativ. Elementët e theksuar janë analizuar në Institutin
Max-Planck Heidelberg me NAA (anglisht Neutron Activation Analysis, shqip Analiza e
Aktivimit Neutronik), ata të theksuar dhe të pjerrët janë detektuar me AAS (anglisht Atomic
Absorption Spectrometry, shqip Spektrometria e Absorbimit Atomik). Elementët e pjerrët janë
të vështirë ose nuk mund të detektohen në bakër me NAA ndërsa përqëndrimi i elementëve me
shkrim normal mund të përcaktohen me NAA. (Pernicka E. 1999; Pernicka E. 2014)
Elementë të lidhur me teknologjinë
Al, B, Ba, Be, Ca, Cr, Cs, Fe, Ga, Ge,
Hf, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, P, Rb,
S, Sc, Si, Sr, Ta, Ti, Th, U, V, W, Y, Zr
Sn > 1%
Zn > 5%
Pb > 5%

Elementë të lidhur
me prejardhjen
dhe/ose teknologjinë
As, Cd*, Co, In, Hg*,
Re, Sb, Se, Te, Tl*
Sn < 1%
Zn < 5%
Pb < 5%

Elementë të lidhur
me prejardhjen

Au, Ag, Bi, Ir, Ni,
Os, Pd, Pt, Rh, Ru

2.4. Studimet e bëra në Shqipëri për objektet prej përlidhjeve të bakrit
Vetëm disa objekte prej përlidhjeve të bakrit të zbuluara në Shqipëri janë analizuar këto
vitet e fundit, ndërkohë vendet fqinje Ballkanike e kanë studiuar trashëgiminë e tyre
kulturore me metoda fizike e kimike. Megjithëse Shqipëria ka një fond të pasur muzeal,
shumë pak objekte (shkëmbimi, mjete pune, zbukurimi, armë) janë studiuar dhe janë
paraqitur në artikuj e konferenca shkencore. Në vijim do të listohen objektet e përbëra
prej përlidhjeve të bakrit të ekzaminuara dhe të botuara deri tani.
Si fillim, disa skulptura prej përlidhjeve të bakrit nga Antigonea (rrethi i Gjirokastrës)
janë studiuar për qëllime restaurimi dhe konservimi. (Budina Dh., Stamati F. 1989)
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Tetë sëpata Shqiptaro-Dalmate (shek. XIII-XII p.Kr.) prej përlidhjes Cu-Sn mund të
jenë përdorur si mjete shkëmbimi përpara shfaqjes së parasë. (Çakaj O. et al 2016) Një
monedhë nga Durrësi (lat. Dyrrachium) dhe një monedhë e Mbretit ilir Monounios
(shek. III p.Kr.) të përbëra nga përlidhja Cu-Ag rezultuan të prodhuara me stampim në
të ftohtë pas derdhjes. (Civici N. et al 2007) Një tjetër monedhë nga Durrësi (shek. IIIII p.Kr.) e prodhuar në të njëjtën mënyrë si më sipër përbëhej nga përlidhja Cu-Sn-Pb.
(Dilo T. et al 2009)
Një gozhdë nga Durrësi e përdorur në tokë (shek. IV-III p.Kr.) dhe një nga Saranda
pjesë përbërëse e një anije (shek. VI-IV p.Kr.) ishin prodhuar nëpërmjet përpunimit në
të nxehtë pas derdhjes së bakrit të pastër. (Dilo T. et al 2009) Nga rrethi i Shkodrës janë
studiuar një kazëm-sëpatë (periudha prehistorike), një sëpatë e tipit “Shkodrane” (shek.
XIV-XII p.Kr.), një rende dhe gjashtë mbetje të derdhjes në furrë (shek. IV-V pas Kr.).
Kazëm-sëpata dhe sëpata e tipit “Shkodrane” rezultuan Cu i pastër dhe përlidhje Cu-Sn
përkatësisht. (Çakaj O. et al 2013) Rendja prej tunxhi (përlidhje Cu-Zn) mendohet të
ketë qenë përdorur nga një zejtar, i cili mund të merrej me prodhimin e objekteve prej
përlidhjeve të bakrit, nga ku janë prodhuar edhe gjashtë mbetjet e derdhjes të zbuluara
pranë furrës. (Çakaj O. et al 2012)
Si objekte zbukurimi janë studiuar: një varëse (shek. VII-VI p.Kr.), një aplika rripi
(shek. VII-VI p.Kr.), një sumbull (shek. VI-IV p.Kr.), një fibul (shek. IX-VIII p.K.r)
nga Shkodra dhe një medalion (shek. III-I p.Kr.) bashkë me një byzylyk gjarpër (shek.
III-I p.Kr.) nga Durrësi. Fibulës dhe byzylykut gjarpër u ishte bërë përpunim në të ftohtë
/ nxehtë për t’i dhënë formën, ndërsa objektet e tjera ishin prodhuar vetëm me derdhje.
Përlidhjet nga të cilat ato përbëheshin ishin Cu-Sn-Pb, Cu-Sn dhe Cu-Sn-Zn. (Çakaj O.
et al 2014; Çakaj O. et al 2016)
Armët e analizuara deri tani janë gjashtë shpata, gjashtë sëpata Kelte, katër maja
shigjete dhe një mburojë nga jug-perëndimi dhe jug-lindja e Shqipërisë. Mburoja nga
Apollonia, e përbërë nga përlidhja Cu-Sn, ishte prodhuar me përpunim në të nxehtë pas
derdhjes. Ndërkohë gjashtë shpata të tipit Naue II (pesë nga Erseka dhe një nga
Shkodra) dhe katër majat e shigjetës (tre nga Korça dhe një nga Shkodra) rezultuan të
përbëra prej përlidhjes Cu-Sn. Në fund gjashtë sëpatat Kelte (shek. XI-X p.Kr.) nga
Shkodra, të përbëra prej përlidhjeve Cu-Sn dhe Cu-Sn-Pb, mund të jenë përdorur për
luftë ose si mjete pune. (Çakaj O. et al 2009; Çakaj O. et al 2015; Çakaj O. et al 2016)
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KAPITULLI III

METODAT ANALIZUESE

“Kulturë” është një term që ka dy kuptime të ndryshme, ku i pari përshkruan aftësinë e
përdorimit të gjuhës, veglave të punës, inteligjencës, etj. Ndërsa në aspektin arkeologjik
kultura është njësia bazë e qytetërimeve të së kaluarës që studiohet sot me metoda
moderne shkencore. Kulturat janë pak a shumë të njëvlefshme me shoqëritë, pra grupe
individësh që kanë lidhje me njëri-tjetrin. Arkeologët janë të interesuar mbi
karakteristikat në vijim të një kulture: koha (kronologjia), shpërndarja territoriale,
kushtet ambjentale (klima, rezervat ushqimore, ujore, minerale, etj), ekonomia
(shkëmbimet, ndërtimet, etj), organizimi (politik, shoqëror) dhe teknologjia. Kjo e
fundit ka të bëjë me shfrytëzimin e materialeve, metodave dhe njohurive për të përdorur
vegla, pajisje dhe struktura me qëllim përshtatjen me ambjentin rrethues.
Mbledhja e informacionit mbi karakteristikat e një kulture bëhet nëpërmjet materialeve
/ objekteve të trashëgimisë kulturore si: gurë, qeramikë, kocka, sedimente, metale,
qelqe, pigmente, llaçe, etj. Përdorimi i medotave shkencore në studimin e këtyre
objekteve e ka fillesën në Europë gjatë shek. të XVIII, kur shkencëtari gjerman
Friedrich Klaproth publikoi për herë të parë përbërjen e disa monedhave metalike.
Ndërsa laboratori i parë, i cili do të zgjidhte problemet e konservimit, u themelua pranë
Muzeut Mbretëror të Berlinit në 1888. Që nga ajo kohë përdorimi i disa teknikave
analizuese u bë i domosdoshëm në zgjidhjen e problemeve të përbërjes kimike,
konservimit, teknologjisë së prodhimit dhe prejardhjes së objekteve të ndryshme
arkeologjike.
Metodat analizuese, të përdorura në këtë studim, ndahen në dy grupe: makroskopike
dhe mikroskopike. Metodat makroskopike përfshijnë vëzhgimin me sy dhe përshkrimin
e objektit, fotografimin e tij me aparat fotografik shoqëruar me një vizore, skicimin e
objektit, matjen e përmasave me vizore dhe llogaritjen e densitetit me peshore analitike.
Ndërsa tek teknikat analizuese mikroskopike bëjnë pjesë: mikro-fluoreshenca me rreze
X (μ-FRX), mikroskopia optike me dritë të reflektuar dhe polarizuar (MO),
mikroskopia elektronike me skanim (MES) - spektroskopia me dispersion energjitik të
rrezeve X (SDEX), testi Vickers i mikrofortësisë, difraksioni i rrezeve X (DRX), etj.
Me anë të këtyre metodave analizuese mikroskopike është përcaktuar përbërja kimike
elementore e objekteve të marra në studim, mikrofortësia e tyre dhe përbërja fazore e
produkteve të korrozionit. Janë studiuar elementët e mikrostrukturës dhe mikroanaliza
e tyre. Bazuar në këto të dhëna janë nxjerrë përfundime mbi llojin e përlidhjes,
mineralin e mundshëm të përdorur për prodhim, proceset e ekstraktimit dhe dhënies së
formës së objekteve metalike. (Barcelo D. 2004; Jokilehto J. 2005; Bradley D., Creagh
D. 2006; Glascock M.D. et al 2007; Herrmann B., Wagner G.A. 2009; Price T.D.,
Burton J.H. 2011; UCL Institute of Archaeology 2011; Roberts B.W., Thornton Ch.P.
2014)
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3.1. Metodat makroskopike
Qëllimi i metodave analizuese makroskopike është të përshkruajë në mënyrë të
përgjithshme elementët e formës, përmasat dhe gjendjen e objektit pas zbulimit.
Vëzhgimi me sy dhe fotografimi i objektit shoqëruar me vizore dokumenton gjendjen
e tij fizike ku përfshihen: forma, madhësia, të çarat, thyerjet, mbulimi i sipërfaqes me
produkte korrozioni, saldimet, përpunimet e ndryshme, etj. Skicimi i objektit paraqet
më qartë formën e tij me të gjithë elementët e sipërfaqes siç janë gdhëndjet dhe
zbukurimet. Në skicë nuk duhet të vizatohen dëmtimet mekanike që mund të jenë
krijuar gjatë përdorimit të objektit ose qëndrimit të tij në tokë me shekuj. Në varësi të
madhësisë mund përdoret vizorja ose kalibri për të matur përmasat e objektit. Ndërsa
m
me anë të peshores dhe formulës ρobjekti = m ajër
∙ ρuji mund të përcaktohet
−m
ajër

ujë

densiteti i objektit, me formë të çfarëdoshme, krahasuar me atë të ujit ku: majër është
masa e objektit në ajër, mujë është masa e tij i zhytur në ujë të distiluar dhe ρuji është
densiteti i këtij të fundit. (Geels K. 2007)

3.2. Metodat mikroskopike
3.2.1. Fluoreshenca me rreze X (FRX)
Një artefakt mbart historinë e vet të prodhimit, përdorimit dhe konservimit. Për ta lexuar
këtë histori duhet të përdoren metoda analizuese që janë: 1) jo shkatërruese, 2) të
përshtatshme për llojshmërinë e madhe të artefakteve, kampionëve dhe strukturave, 3)
të shpejta, 4) të besueshme dhe 5) sasiore. Fluoreshenca me rreze X i përmbush të gjitha
këto kushte. Sistemet e transportueshme (për matje jashtë laboratorit) të μ-FRX me
dispersion energjitik tashmë sigurojnë rezolucion dhe rendiment të lartë. Përparësia e
këtyre pajisjeve të transportueshme është studimi i përbërjes cilësore dhe sasiore
elementore të objekteve të trashëgimisë kulturore në vendin ku ato ruhen, si muzeume
apo laboratore restaurimi. Me pajisjet e transportueshme të μ-FRX mund të analizohen
nga kampionet e vogla të montuara në rezinë deri tek objektet e plota me forma dhe
përmasa të ndryshme. Pavarësisht përparësive, gjatë analizimit duhen patur parasysh
disa fakte. Sipërfaqja e objekteve arkeologjike përgjithësisht nuk është uniforme, pasi
përmban dëmtime dhe rrethohet nga shtresa të korroduara të krijuara me kohën. Për
këtë arsye i duhet kushtuar vëmendje largësisë tub i rrezeve X-kampion, detektorkampion dhe këndit rënës të rrezatimit parësor (këndi midis rrezes rënëse dhe sipërfaqes
së kampionit).
Nëse rrezja rënëse i largohet drejtimit pingul me sipërfaqen e kampionit, atëherë zona
e analizuar nuk do të jetë rreth por elips, diametri i madh i të cilit do të rritej me
zvogëlimin e këndit rënës. Kjo, së bashku me një largësi jo të përshtatshme tub i rrezeve
X / detektor-kampion, do të ulnin rezolucionin e analizës. Më tej, një kënd i vogël midis
rrezatimit X rënës e detektorit (φ) dhe një kënd i madh i shpërhapjes nga sipërfaqja e
kampionit (ϑ=180-φ) do të spostonte piqet e difraksionit drejt energjive të ulta, në rastet
e kampionëve kristalinë, duke zvogëluar ndikimin e tyre në spektrin e fluoreshencës.
(Tsuji K. 2004; Lakowicz J.R. 2006; Potts P.J., West M. 2008; Artioli G. 2010; Haschke
M. 2014)
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Më shumë se një shekull më parë, Wilhelm Conrad Röntgen zbuloi rrezet X (1895), si
rezultat i bombardimit të një shenje (target) metalike me elektrone të përshpjetuar në
fushë elektrostatike. Që nga ajo kohë është zhvilluar teknologjia e prodhimit të tubave
të rrezeve X. Kur atomi i kampionit bombardohet nga rreze X ose gama me energji të
lartë, pra me gjatësi vale të shkurtër, atëherë probabiliteti që të ndodhë jonizimi i tij
është i madh. Jonizimi ndodh pasi një ose disa elektrone largohen nga shtresat e
brendshme të atomit duke formuar kështu vende bosh ose vrima. Probabiliteti që të
ndodh ky jonizim është zero nëse energjia e rrezatimit rënës është më e vogël se
potenciali i jonizimit dhe rritet me rritjen e kësaj energjie. Pasi atomi jonizohet,
struktura energjitike e tij bëhet e paqëndrueshme, për këtë arsye një ose disa elektrone
(varet nga numri i elektroneve që u larguan) bien nga gjendjet energjitike më të larta në
ato më të ulëta, për të mbushur vendet bosh që u krijuan. Gjatë këtij proçesi çlirohen
fotone me energji të barabartë me diferencën energjitike të dy niveleve ku ndodhi kalimi
elektronik. Kështu për shembull nëse kalimi realizohet nga nënivelet e nivelit L në atë
K prodhohen linjat / fotonet Kα1 dhe Kα2 me energji të barabartë sa diferenca midis
nëniveleve L dhe atij K. Në figurën 3.1 më poshtë është paraqitur diagrama e niveleve
energjitike me linjat / fotonet që përftohen nga kalimet elektronike për uraniumin. Meqë
shpërndarja ose pozicioni i ndërsjellët i niveleve energjitike është karakteristikë e vetë
atomit atëherë thuhet se fotonet e çliruara kanë energji karakteristike që varet vetëm
nga lloji i atomit. Kjo energji e emetuar, sipas ligjit të Moseley-it, është përpjestimore
me katrorin e numrit atomik të elementit emetues:
E = h ∙ ν = Efillestar − Epërfundimtar =

me ∙q2e ∙q2Z
8∙h2 ∙ε20

1
n2përfundimtare

∙(

−

1
) ~Z2
n2fillestare

(4.1)

ku me dhe qe janë masa dhe ngarkesa e elektronit, qZ është ngarkesa e bërthamës, h
është konstantja e Planck-ut, ε0 është konstantja dielektrike e boshllëkut, npërfundimtare
dhe nfillestare janë nivelet energjitike midis të cilave ndodh kalimi elektronik. Meqë
ngarkesa e bërthamës qZ është përpjestimore me Z atëherë energjia E e emetuar do të
jetë në përpjestim të drejtë me Z2. (Tsuji K. 2004; Lakowicz J.R. 2006; Potts P.J., West
M. 2008; Artioli G. 2010; Haschke M. 2014)

Figurë 3.1: Diagrama e niveleve energjitike me linjat / fotonet që prodhohen nga kalimet
elektronike midis këtyre niveleve për rastin e uraniumit. (Haschke M. 2014)
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Në figurën 3.2 është paraqitur varësia e energjisë në keV nga numri atomik për linjat
Kα, Kβ, Lα, Lβ dhe Mα. Ndryshe nga linjat Lα, Lβ, Mα, tek ato Kα dhe Kβ vihet re një
rritje e konsiderueshme e energjisë se emetuar me rritjen e numrit atomik Z.

Figurë 3.2: Varësia e energjisës së emetuar nga numri atomik për linjat Kα, Kβ, Lα, Lβ dhe Mα.
(Haschke M. 2014)

Pjesët përbërëse të sisteme të transportueshme μ-FRX janë: tubi i rrezeve X, detektori,
analizatori shumë-kanalësh dhe programi kompjuterik për përpunimin cilësor dhe
sasior të spektrave (figura 3.3).

Figurë 3.3: Skema dhe foto e një pajisje të transportueshme μ- FRX me dispersion energjitik
ARTAX Bruker. (Haschke M. 2014)

Tubi i rrezeve X, në pajisjet e transportueshme të FRX, ka këto karakteristika teknike:
fuqi e ulët (tensioni 5kV-40kV, rryma 10μA-0.5mA), ftohje e brendshme, përmasa të
vogla, anodë e përshtatshme për kërkesa të ndryshme që dalin gjatë analizave (anoda
duhet të jetë prej një elementi jo të pranishëm edhe në kampion), dritare të ngushta Be
dhe kolimatorë. Kufizimet e këtyre tubave të rrezeve X me fuqi të ulët kanë të bëjnë
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me analizën e elementëve gjurmë (<1ppm) dhe eksitimin e linjave K të elementëve të
rëndë. Tabela 3.1 liston karakteristikat e tubave të rrezeve X për pajisjet e
transportueshme të FRX dhe elementët që ata mund të analizojnë. (Tsuji K. 2004;
Lakowicz J.R. 2006; Potts P.J., West M. 2008; Artioli G. 2010; Haschke M. 2014)
Tabelë 3.1: Karakteristikat e tubave të rrezeve X dhe elementët që mund të analizohen.
(Haschke M. 2014)
Elementët që do të analizohen
Al, Si, P, S, Cl
Al, Si, P, S, Cl
Cl, Ar, K, Ca
Ca-Y (linjat K) dhe W-U (linjat
L)
Ca-Mo (linjat K) dhe W-U
(linjat L)
Ca-Sn (linjat K) dhe W-U
(linjat L)
Fe-Ba (linjat K) dhe W-U (linjat
L)
La-Hf (linjat L)
Na-U

Materiali i anodës
Ca
Pd ose Ag (linjat L)
Ti
Mo

Tensioni (kV)
5-8
5-10
10
30

Ag

30

W

35

W

50

Mo
Rh

20
50

Në rastet kur duhet të analizohet një kampion me përmasa të vogla (rendi μm), pra
nevojitet një tufë e ngushtë e rrezeve X, midis burimit dhe kampionit vendoset një
kolimator vrimë-gjilpërë (anglisht pinhole). Ai do të ulë intensitetin e tufës dhe
ndjeshmërinë e pajisjes pasi lejon kalimin vetëm të një fraksioni të fluksit të fotoneve.
Për të përftuar fluks më të madh përdoren lente polikapilare të përbëra nga mijëra fibra
qelqi. Ato mund të ndryshojnë formën e spektrit të eksitimit pasi filtrojnë fotonet me
energji të lartë duke çuar në zvogëlim të spotit (anglisht spot) vatror në zonën e këtyre
energjive. Kolimatorët kapilar dhe në veçanti lentet polikapilare mund ta fokusojnë
tufën e rrezeve X në zona me diametër 10-100 μm. Detektori i rrezatimit, ku më i
përdorshmi është ai me gjysëmpërçues Si-PIN, plotëson këto kushte: rezolucion i
mjaftueshëm energjitik, rendiment i pëlqyeshëm në intervalin energjitik ku po bëhen
analizat, dritare të ngushta Be dhe ftohës Peltier. Gjatë një analize duhet që limiti
minimal i detektimit MDL (anglisht minimal detection limit) të jetë sa më i ulët, gjë që
kërkon intensitet Q, kënd të ngurtë të detektorit Ω dhe rendiment ε të lartënjëkohësisht
gjerësi në gjysëm lartësie FWHM (anglisht full width at half maximum) sa më të vogël:
wZMDL ∝

√FWHMR
√Ω∙Q∙ε

(4.2)

Intensiteti Q shpesh herë është i kufizuar në mënyrë që mos shkaktojë dëmtime tek
artifakti. Ndërsa maksimumi i këndit të ngurtë të detektorit është:
∆Ωmax = π ∙

4∙S
π∙d2
∆θ 2∙t 2
(cotg + )
2
d

(4.3)

ku d është diametri i detektorit, S është sipërfaqja aktive e detektorit, t distanca
gjysëmpërçues-filtër dhe Δθ është këndi i konit të detektimit (figura 3.4).
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Spektri i FRX përbëhet nga: 1) foni (anglisht background), që shkaktohet nga
shpërhapjet dhe zhurmat; 2) piqet që përftohen nga fluoreshenca dhe shpërhapjet.
Pozicioni i piqeve jep informacion mbi përbërjen elementore cilësore të kampionit dhe
intensiteti i tyre mund të pësojë ndryshime për shkak të dukurive siç janë ato të
absorbimit nga matrica e kampionit, nga kolimatori, detektori, ajri, etj, ose të
shpërhapjeve joelastike (Compton) dhe elastike (Rayleigh) midis rrezeva X dhe
elektroneve. (Tsuji K. 2004; Lakowicz J.R. 2006; Potts P.J., West M. 2008; Artioli G.
2010; Haschke M. 2014)

Figurë 3.4: Skemë e vendosjes së tubit të rrezeve X, kampionit dhe detektorit gjatë analizës
me pajisjen e μ-FRX të një kampioni me formë të çrregullt. (Haschke M. 2014)

Metodat e analizës sasiore ndahen në dy grupe të mëdha: metoda e kompensimit dhe
ajo e matricës (figura 3.5). Metoda e parë kërkon përgatitje të veçanta të kampionit dhe
vetëm një ose pak elementëve mund t’u përcaktohet sasia. Për këtë arsye metoda e
kompensimit është më pak e përdorshme dhe është zëvendësuar me atë të matricës. Në
këtë të fundit përfshihet metoda e minimizimit të efekteve matricore (kushti është bërja
e kampionit film të hollë) dhe ajo e korrigjimit të matricës. Për shkak të rritjes së fuqisë
kompjuterike, metoda e parametrave fondamental dhe ajo e koeficientëve të ndikimit
janë ato që përdoren më shumë në analizat sasiore me FRX. (Tsuji K. 2004; Lakowicz
J.R. 2006; Potts P.J., West M. 2008; Artioli G. 2010; Haschke M. 2014)

Figurë 3.5: Skema e metodave, që përdoren në spektrometrinë e fluoreshencës me rreze X, për
analizën sasiore. (Haschke M. 2014)
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Metoda e parametrave fondamental bazohet në ekuacionin Sherman (formula 4.4) që
shpreh lidhjen midis intensitetit dhe fraksionit masor të një elementi:
Ii = G · ∫E

(S−1)
∙pi ∙ωi
S
μ(E)
μ(i)
+
sin ϑr sin ϑp

wi ∙τi (E)∙

∙ I0 (E) ∙ dE

(4.4)

ku: Ii është intensiteti i elementit të i-të, G është faktori i gjeometrisë, τ koeficienti i
absorbimit linear, (S-1)/S raporti i koeficientit të absorbimit linear të një niveli me
koeficientin e absorbimit linear të atomit (p.sh. për nivelin K: (SK-1)/SK=τK/τ), p
probabiliteti i kalimit elektronik, ω probabiliteti që kalimi elektronik midis niveleve të
çojë në emetimin e rrezatimit X karakteristik sesa në shkëputjen e një elektroni Auger,
w është fraksioni masor, μ koeficienti masor i absorbimit lienar, E është energjia, ϑr e
ϑp është këndi rënës dhe ai i pasqyruar ndërsa I0(E) është intensiteti i rrezatimit të
eksitimit. Problemi i këtij ekuacioni është se llogarit intensitetin e elementit të i-të si
funksion i faktorëve instrumental, atyre gjeometrik, i parametrave fondamental,
intensitetit të rrezatimit të eksitimit dhe fraksionit masor të elementit të i-të. Ndërsa
gjatë një analize me FRX ndodh e kundërta, intensiteti matet dhe fraksioni masor
llogaritet prej tij. Pra varësia do të ishte:
wi = f (Ii , M)

(4.5)

ku M përmbledh të gjithë koeficientët e bashkëveprimeve matricore.
Në një kampion ku janë prezent disa elementë do të kishim:
wi = f (Ii , M, wj )

(4.6)

ku i është indeksi i elementit që po studiohet dhe j është ai i elementëve të tjerë prezent
në kampion. Koeficientët e ndikimit në metodën parametrave fondamental mund të
përftohen nga llogaritjet teorike (ekuacioni Sherman) ose nga matjet eksperimentale.
Prandaj këta koeficientë ndahen në teorik dhe empirik.
Metoda llogaritëse e përdorur në këtë punim është ajo e parametrave fondamental, e
cila fillon nga kalibrimi me standartë të njohur një ose multi-elementor, të ngjashëm
me kampionin e panjohur. Më pas konstantja e kalibrimit llogaritet nga intensiteti i
matur ndërsa intensiteti teorik i elementit, të cilit duam t’i përcaktojmë sasinë, llogaritet
për një përbërje të caktuar të standartit. Në fund përbërja sasiore përftohet nga diferenca
midis intensitetit të matur dhe atij të llogaritur teorikisht nëpërmjet p.sh. përafrimit
linear. Metoda e parametrave fondamental mund të përdoret për kampionë të ndryshëm
si filma të hollë, me trashësi të konsiderueshme dhe disa-shtresorë. (Tsuji K. 2004;
Lakowicz J.R. 2006; Potts P.J., West M. 2008; Artioli G. 2010; Haschke M. 2014)
Përpara përpunimit të spektrave të μ-FRX (varësia e intensitetit nga energjia) duhen
patur parasysh një sërë faktorësh. Spektri ideal i FRX i një kampioni të përbërë nga disa
elementë do të ishte një grup linjat me gjerësi pambarimisht të vogël që do t’i përkisnin
elementëve të kampionit, ku intensiteti i linjave do të ishte përpjestimor me
përqëndrimin nominal. Por realisht vihen re tre ndryshime kryesore: linjat kanë një
gjerësi të caktuar që është rezolucioni i energjisë së detektorit, në spektër shfaqen më
shumë linja nga ato që priten nga elementët e pranishëm në kampion dhe sipërfaqja e
linjave nuk përkon me përqëndrimin e elementëve. Edhe nëse tubi i rrezeve X, detektori
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dhe pjesa e elektronikës do të ishin perfekte përsëri do të nevojitej korrigjim i
intensiteteve të matura. Kjo për shkak të efekteve matricore të cilat kanë të bëjnë me
absorbimin e rrezatimit primar nga kampioni dhe absorbimin bashkë me “rritjen” e
rrezatimit karakteristik nga ai. “Rritja” ka të bëjë me eksitimin e një atomi të një lloji
nga rrezatimi karakteristik i një atomi të një lloji tjetër. Pas kësaj atomi i dytë emeton
rrezatimin e tij karakteristik duke çuar në fuqizim ose “rritje” të linjave të tij (figura
3.6). (Potts P.J., West M. 2008)

Figurë 3.6: Paraqitje skematike e efekteve matricore, ku rrezatimi X karakteristik i një atomi
Fe mund të absorbohet nga një atom si Ni (Kα 7.48keV), mund të emetohet nga kampioni (Kα
6.4keV) ose mund të eksitojë një atom Cr i cili nga ana e tij emeton rrezatimin X karakteristik
(Kα 5.4keV). (Potts P.J., West M. 2008)

Rezolucioni energjitik i detektorit (gjerësia e plotë e linjës në gjysëm lartësi) lidhet me
variacionet statistikore në prodhimin e ngarkesave (faktori Fano), i cili është një
kufizim fizik i materialit të detektorit, dhe me “zhurmat” nga pjesa e elektronikës. Pra
linjat ose piqet duke mos patur një gjerësi pambarimisht të vogël, kanë një trajtë
Gaussiane. Ka disa faktorë, jo Gaussian, të rendeve më të larta të cilët ndikojnë në
trajtën e linjave ose piqeve. Këtu përfshihen kapja e ngarkesave në sipërfaqe dhe në
brendësi të detektorit. Pasoja e parë e një vlere jo pambarimisht të vogël të rezolucionit
energjitik është interferenca e linjave. Pra dy linja pranë njëra tjetrës rezultojnë në një
linjë të gjerë, së cilës programi kompjuterik i analizës sasiore i bën dekonvolucionin
dhe përshtatjen me shumën e linjave përbërëse.
Efektiviteti i detektorit pëson një ulje për rrezatimin X me energji të ulët dhe të lartë,
pasi i pari shpërhapet / absorbohet midis kampionit dhe detektorit kurse i dyti e
përshkon atë pa rezultuar në bashkëveprim. Kur rrezatimi X bashkëvepron me
detektorin prodhohen linja karakteristike të silicit (1.75keV), disa prej të cilave
largohen / emetohen nga detektori duke depozituar në të diferencën e energjisë. Për
shembull nëse në detektor bie linja Kα e bakrit 8.05keV, e cila eksiton një atom silici,
prej detektorit do të emetohet një linjë 1.75keV e Si dhe do të detektohet linja me energji
8.05keV – 1.75keV = 6.3keV që përbën linjën e “ikjes” (anglisht escape peak). Mund
të ndodhë që rrezatimi karakteristik i Si të detektohet ndërsa fotoelektronet e prodhuara
të largohen duke humbur në mënyrë të vazhdueshme energji gjatë rrugës. Kjo humbje
energjie është në përpjestim të drejtë me gjatësinë e rrugës që përshkon fotoelektroni.
Fotoelektronet e “ikjes” (anglisht escape photoelectron) krijojnë një shpërndarje të
vazhduar me minimumin e energjisë të detektuar të barabartë me linjën e “ikjes”. Në
një interval të gjerë energjie tubi i rrezeve X do të emetojë rrezatimin Bremsstrahlung,
disa rreze X do të shpërhapen në mënyrë jo elastike (shpërhapja Compton) dhe të tjera
do t’i nënshtrohen shpërhapjeve elastike (shpërhapja Rayleigh) nga kampioni në
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detektor. Këto procese fizike do të japin një spektër të vazhduar. Në hapësirën midis
kampionit dhe detektorit rrezatimi X mund të bashkëveprojë me argonin e ajrit dhe të
japë linja me energji Kα 2.96keV por edhe me materialin që mbështjell detektorin, siç
është alumini me linja Kα 1.48keV. Në spektër mund të dalin edhe linjat e shenjës që
në këtë rast do të ishin ato të rodiumit Kα 20.21keV dhe Lα 2.69keV.
Dukuri të tjera që ndikojnë në matjet e detektorit dhe si rezultat në regjistrimin e spektrit
lidhen me kohën. Si fillim variacioni i numrit të ngjarjeve që regjistron detektori
përshkruhet nga statistika Poisson, nëse një linja përbëhet nga N impulse, devijimi
standart do të ishtë përpjestimor me √N. E dyta, pjesa e elektronikës së detektorit ka
limitimet e veta në kohën që i duhet për të procesuar një matje, pas matjes së parë
intervali minimal i kohës derisa mund të bëhet një matje e dytë quhet koha e vdekur
(anglisht dead time). Dhe e treta, në rastin kur dy apo tre impulse bien në detektor shumë
pranë njëri tjetrit në kohë atëherë ata do të regjistrohen si një impuls i vetëm me
intensitet sa shuma e tyre. Si për shembull, nëse linja Kα dhe Kβ e bakrit shfaqen për
energji 8.05keV dhe 8.91keV përkatësisht, në spektër mund të ekzistojnë linja në
16.1keV dhe 17.82keV si rezultat i detektimit të dy impulseve njëkohësisht nga bakri
(dyfishi i Kα dhe Kβ) ose i tre impulseve në 24.15keV dhe 26.73keV. Këto quhen piqet
ose linjat shumë (anglisht sum peak).
Programi kompjuterik që shoqëron pajisjen e μ-FRX për analizën sasiore elementore i
zbret linjave ose piqeve fonin (anglisht background), bën dekonvolucionin e tyre dhe
në fund duke marrë parasysh efektet matricore llogarit përqindjet e elementëve të
pranishëm në kampion. Në mënyrë më të detajuar, hapi i parë është përdorimi i një filtri
që bën lëmimin (anglisht smoothing) e spektrit me qëllim që programi kompjuterik të
dallojë më qartë fonin dhe piqet / linjat. Më pas programi korrigjon llogaritjet duke
eleminuar linjat e “ikjes” dhe linjat / piqet shumë. Në vazhdim zbritet foni, i cili është
një pjesë e vazhduar e spektrit që nuk ndryshon shumë nga njëri spektër në tjetrin. Në
llogaritje nuk merren parasysh linja që vijnë nga bashkëveprimi i rrezatimit X me
ambjentin rrethues si Ar i ajrit (Kα 2.96keV) ose materiali mbështjellës alumin i
detektorit (Kα 1.48keV). Analizimi piqeve vazhdon me vlerësimin e intensitetit të
piqeve nga shpërhapjet Compton dhe Rayleigh. Programi kompjuterik nuk mund ti
identifikojë automatikisht të gjitha piqet e spektrit. Eksperimentatori duhet të
përcaktojë një listë të elementëve kimik që priten të jenë të pranishme në kampion ose
që ai sheh se piqet e tyre janë shfaqur në spektër. Në pjesën më të madhe të rasteve
përafrimi i piqeve është Gaussian dhe eksperimentatori mund të zgjedhë midis
dekonvolucionit linear dhe jo-linear. Sipas të parit energjitë e piqeve, gjerësia e tyre
dhe raporti i intensiteteve janë fikse. Kështu programi kopmpjuterik nëpërmjet regresit
linear bën përshtatjen e sipërfaqeve të piqeve (intensiteteve). Ndërsa në rastin e
dekonvolucionit jo-linear programi mund të modifikojë energjinë e piqeve, gjerësinë e
tyre dhe raportin e linjave (brenda disa limiteve) për të përmirësuar përshtatjen.
Tre janë metodat kryesore të përdorura për të korrigjuar efektet matricore, absorbimet,
“rritjet” e linjave, ndjeshmërinë e detektorit, humbjet në dritaren e beriliumit dhe në
ajër. Metoda e parë më e përdorur është ajo e parametrave fondamental, e cila përdor
një seri parametrash për secilin element dhe për matricën. Këto parametra bazohen në
gjeometrinë dhe vetitë fizike të materialeve, kështu që mund të modifikohen me anë të
kalibrimit. Metoda tjetër është ajo e raportit të intensiteteve të shpërhapur, ku nëpërmjet
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informacionit nga piqet e shpërhapjes Compton dhe Rayleigh mund të bëhet e mundur
analizimi i elementëve të lehtë (Z e vogël) linjat e rrezeve X të së cilëve nuk janë të
detektueshme. Në fund metoda e katrorëve më të vegjël përdor një set me parametra të
kalibrimit për të bërë përshtatjen përkatëse. Edhe për procesin e kalibrimit ka disa
metoda të përdorura duke filluar nga ajo pa standart, e cila përdor vlera të parazgjedhura
për trashësinë, shpërhapjen, absorbimin, etj, e kampionit. Këto vlera rrjedhin nga vetitë
fizike të materialit dhe është shumë e rëndësishme që ato të jenë të koherente. Përdorimi
i një standarti do të çojë në modifikimin e parametrave për ata elementë që janë të
pranishëm në standart ndërsa elementët e tjerë do të analizohen bazuar në parametrat
pa standart. Sipas llojit të kampionit mund të përdoret metoda me disa standarte të
elementëve të pastër ose ajo e disa standarteve të përbërë nga disa elementë. Këto
metoda të sipërpërmendura bëjnë të mundur kalibrimin e parametrave të përdorur në
analizën sasiore. Përveç këtij të fundit bëhet edhe kalibrimi energjitik, i cili përcakton
një shkallëzim të energjisë për spektrin e regjistruar. Për këtë nevojiten spektra me piqe
me energji të njohura. (Potts P.J., West M. 2008)

3.2.2. Mikroskopia optike me dritë të reflektuar dhe të polarizuar (MO)
Mikroskopia optike është një nga metodat më të rëndësishme për studimin e
mikrostrukturës së objekteve të trashëgimisë kulturore. Nëpërmjet kësaj metode mund
të bëhet: identifikimi fazor, llogaritja e përmasave të kokrrizave, studimi i formës dhe
shpërndarjes së tyre, studimi i defekteve, binjakëve, linjave të rrëshqitjes, inkluzioneve,
teksturave, etj. Detyrat kryesore që përmbush një MO janë: prodhimi i një imazhi të
zmadhuar të objektit, ndarja e secilit detaj të imazhit ose ndryshe rezolucioni dhe bërja
e këtyre detajeve të vëzhgueshme për syrin ose përmes kamerës dixhitale pra kontrasti.
Në figurën 3.7 më poshtë është paraqitur skema e një mikroskopi optik me dritë të
transmetuar dhe të pasqyruar. Në këtë studim është përdorur vetëm metoda e ndriçimit
me pasqyrim. Rrezet e dritës, nga sistemi i ndriçimit me reflektim, pasi kalojnë lentet
përmbledhëse, diafragmën e fushës dhe të hapjes pasqyrohen mbi sipërfaqen e
kampionit nga një prizëm, të vendosur me kënd 45º në lidhje me boshtin optik të
mikroskopit. (Geels K. 2007; Wayne R. 2009; Murphy D.B., Davidson M.W. 2013)

Figurë 3.7: Pjesët përbërëse të një mikroskopi optik me dritë të transmetuar dhe të pasqyruar,
bashkë me rrugën optike të rrezeve të dritës. (Wayne R. 2009; Murphy D.B., Davidson M.W.
2013)
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Rrezet e dritës, që pasqyrohen nga kampioni paralel me boshtin optik të mikroskopit,
do të krijojnë pjesët e ndriçuara të imazhit. Ndërsa ato rreze drite, të cilat shpërhapen
nga elementë të mikrostrukturës dhe nuk kalojnë përmes objektivit, do të krijojnë zonat
e errëta të imazhit të mikrostrukturës.
Mikroskopia optike me dritë të polarizuar përdoret për vëzhgimin e fazave metalike
dhe jo-metalike të cilat janë optikisht anizotropike pra vetitë optike varen nga drejtimet
kristalografie të kristalit. Fazat metalike dhe jo-metalike (përfshirë këtu edhe produktet
e korrozionit) të një objekti arkeologjik mund të vëzhgohen dhe të diferencohen
cilësisht në bazë të ngjyrës, duke përdorur një MO me dritë të polarizuar dhe një atlasi
të mineraleve. (Pracejus B. 2008) Trashësitë e shtresave të produkteve të korrozionit në
më pak se 20-30μm në metal do të dëshmonin mbi jo autenticitetin e objektit.
Drita e polarizuar përftohet duke vendosur një polarizator përpara lenteve kondensore
dhe një analizator pas okularëve (figura 3.8). Sipas këtij konfigurimi përftohet dritë me
polarizim plan, e cila pasi pasqyrohet nga një kampion izotropik ngelet përsëri me
polarizim plan dhe imazhi i tij nuk vrojtohet me rrotullimin e analizatorit me 90º. Në të
kundërt kur drita e polarizuar pasqyrohet nga një kampion anizotropik ekziston një
përbërëse pingule me planin e polarizimit të dritës, e cila bën që imazhi i
mikrostrukturës të vëzhgohet gjatë rrotullimit të analizatorit. Për çdo rrotullim me 90º
të analizatorit imazhi vëzhgohet nga plotësisht i errët në plotësisht i ndriçuar. (Geels K.
2007; Wayne R. 2009; Murphy D.B., Davidson M.W. 2013; Dowsett M. et al 2015)

Figurë 3.8: Rruga optike e rrezes së dritës në mikroskopin optik me dritë të polarizuar dhe
pjesët përbërëse të tij. (Wayne R. 2009; Murphy D.B., Davidson M.W. 2013)

3.2.3. Testi Vickers i mikrofortësisë
Tek një objekt metalik arkeologjik vlera e mikrofortësisë varion nga lloji i përlidhjes
(përbërjes kimike elementore), i përpunimeve të ndryshme gjatë procesit të dhënies së
formës dhe trajtimeve termike. Nëpërmjet vlerës së mikrofortësisë mund të gjykohet
mbi qëllimin e prodhimit të objektit si p.sh.: mjet për punë apo zbukurimi / shkëmbimi.
Gjurmëlënësi, që përdoret në testin Vickers për matjen e mikrofortësisë, është një
piramidë prej diamanti me katër faqe (me kënd 136°). Ai ngjeshet mbi sipërfaqen e
kampionit nën veprimin e një force F duke lënë mbi të një gjurmë në formë rombi me
diagonale d1 dhe d2 (figura 3.9). Vlera e mikrofortësisë Vickers llogaritet me formulën:
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F

HV = S =

2∙F∙sin(136°⁄2)
d2mes

F

= 1.8544 ∙ d2

mes

(4.7)

ku dmes (në μm) është mesatarja aritmetike e dy diagonaleve d1 dhe d2, S është sipërfaqja
e gjurmës dhe F është forca ngjeshëse në mN.

Figurë 3.9: Gjurmëlënësi dhe gjurma mbi kampion. dmes është mesatarja aritmetike e d1 dhe d2.
(Geels K. 2007)

Bazuar në gjeometrinë e gjurmës në formë piramide, lidhja midis thellësisë së saj dhe
diagonales është h=d/7.0006. Për të mënjanuar ndikimin e përmasave të kampionit në
matje, duhet që maksimumi i dmes të jetë sa 2/3 e trashësisë së kampionit dhe
maksimumi i h sa 1/10 e tij. Forca ngjeshëse duhet zgjedhur në varësi të kampionit ku
do të kryhet testi. Një forcë e madhe do të shkaktonte deformime plastike përgjatë
konturit të gjurmës. Nga ana tjetër një forcë ose përmasë e vogël e gjurmëlënësit do të
rezultonte në rritje të ndikimit të sipërfaqes së kampionit dhe gabimin e matjes. Për këtë
arsye përpara testit Vickers të mikrofortësisë kërkohet një përgatitje (zmerilim, polirim)
shumë e kujdesshme e sipërfaqes së kampionit në mënyrë që vrazhdësia e sipërfaqes të
mos ndikojë në rezultatin e testit (madhësia e vrazhdësisë së sipërfaqes duhet të jetë më
e vogël se thellësia e depërtimit të gjurmëlënësit). (Geels K. 2007)

3.2.4. Mikroskopia elektronike me skanim - spektrometria me dispersion
energjitik të rrezeve X (MES-SDEX)
Përdorimi i mikroskopit elektronik me skanim në studimin e objekteve të trashëgimisë
kulturore ka përparësitë e krijimit të imazheve me zmadhim, rezolucion dhe thellësi
fushe të madhe. Në këtë mënyrë mund të ekzaminohen elemente të ndryshme të
mikrostrukturës së kampionit dhe në të njëjtën kohë sipërfaqja e tij mbetet e fokusuar.
Kampionët e marrë nga objektet antike janë mjaft heterogjenë për shkak të procesit të
prodhimit dhe të korrodimit me kalimin e shekujve. Kështu për të studiuar fazat e
ndryshme në sipërfaqe me përmasa të rendit të μm një rol të domosdoshëm luan
spektrometria me dispersion energjitik të rrezeve X. Në këtë mënyrë mund të
përcaktohet përbërja cilësore dhe sasiore elementore e fazave të ndryshme në kampion,
gjë që mund të japë informacion mbi teknologjinë e prodhimit dhe llojin e mineralit të
përdorur si lëndë e parë. Rezultatet e analizës me SDEX mund të paraqiten si përqindje
elementësh ose të llogaritura si përqindje oksidesh, duke ditur nga literatura llojet e
oksideve që formojnë elementët me stekiometritë përkatëse. Në rastin e dytë duhet patur
parasysh që elementët e lehtë, si oksigjeni, detektohen me një devijim standart mesatar
të madh (>0.3%, vlerë e devijimit standart mesatar për elemente me Z>12). Kështu që
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tek llogaritja e oksideve duhet marrë parasysh saktësia jo shumë e lartë e detektimit të
oksigjenit. Një tjetër gjë që duhet marrë në konsideratë është përqindja e karbonit ose
arit, me të cilët vishet sipërfaqja e kampionit për të realizuar shkarkimin e elekroneve
gjatë analizimit. Këta dy elementë, megjithëse janë prezent në zonën e analizuar, nuk
merren parasyh në llogaritje meqënëse janë shtuar në kampion nga eksperimentatori.
Kështu përqindja e tyre, në mënyrë që shuma e të gjithë përqindjeve të dalë 100%,
ndahet midis elementëve të tjerë prezent në kampion. Për këtë arsye rezultatet duhet të
gjykohen si përqindje relative dhe jo si absolute. (Goldstein J.I. et al 2003; Echlin P.
2009)
Mikroskopi elektronik me skanim përdoret për të analizuar mikrostrukturën e
kampioneve të ndryshme (metale, qeramika, polimerë, etj) nga temperatura e dhomës
deri në ato të larta si p.sh. 1500°C. Gjatë bombardimit me elektrone me energji të lartë,
atomet e kampionit në shtresën sipërfaqësore do të jonizohen. Kështu joni ose do të
emetojë rrezatim X karakteristik ose do të ndodhë transferim energjie midis elektroneve
të tij. Pra energjia e çliruar gjatë mbushjes së vendit bosh në shtresat e brendshme nga
një elektron i shtresave të jashtme mund t’i kalojë një tjetër elektroni të jonit. Nëse kjo
energji është e mjaftueshme, ky elektron i dytë do të shkëputet nga joni dhe quhet
elektron Auger. Si pasojë e goditjeve joelastike midis elektroneve rënëse dhe atyre të
shktresave elektronike të atomeve, emetohen elektrone dytësore me energji kinetike më
të vogël se 50eV. Vetëm një pjesë e këtyre elektroneve dytësore do të kenë energji të
mjaftueshme për t’u shkëputur nga kampioni dhe për të arritur deri tek detektori. Sinjali
i elektroneve dytësore vjen nga një zonë pranë sipërfaqes së kampionit duke dhënë
pamje me rezolucion të lartë dhe informacion topografik. Probabiliteti i elektroneve
dytësore që dalin nga kampioni rritet me rritjen e këndit midis sipërfaqes së tij dhe
boshtit të tufës rënëse të elektroneve. Një pjesë e elektroneve të tufës rënëse goditen në
mënyrë elastike me atomet e kampionit dhe emetohen prej tij duke përbërë elektronet e
prapashpërhapur. Koeficienti i elektroneve të prapashpërhapur (raporti i numrit të
elektroneve të prapashpërhapura me numrin e përgjithshëm të elektroneve rënëse) varet
nga numri atomik i elementëve kimik që përbëjnë kampionin. Ky koeficient η rritet me
numrin atomik Z. (Goldstein J.I. et al 2003; Echlin P. 2009) Pra pasi sipërfaqja e
kampionit goditet nga tufa rënëse e elektroneve, prodhohet një sinjal që përbëhet nga
elektronet dytësore, ato të prapashpërhapura, elektronet Auger, rrezatim X dhe fotone
të dritës së dukshme (katodoluminishenca) (figura 3.10).

Figurë 3.10: Sinjalet e ndryshme të krijuara nga bashkëveprimi midis tufës rënëse të
elektroneve dhe kampionit (akronimet në kllapa janë shënuar në anglisht). (Goldstein J.I. et al
2003; Echlin P. 2009)
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Mikroskopi me skanim elektronik siguron një thellësi fushe dhe zmadhim shumë herë
më të madh se mikroskopi optik. Tufa e elektroneve, që emetohet nga burimi, godet
sipërfaqen e kampionit duke shkaktuar në të ndryshime energjitike. Këto të fundit
detektohen dhe analizohen për të krijuar pamjen 3-përmasore të sipërfaqes së
kampionit. Tufa e elektroneve fokusohet me anë të lenteve elektromagnetike përgjatë
kolonës, godet kampionin në zonën e dhomës dhe pamja vëzhgohet në ekranin e
kompjuterit të lidhur me mikroskopin. Si kolona ashtu edhe dhoma, ku ndodhet
kampioni, mbahen në kushte vakumi për të shmangur shkarkimet e tensionit dhe
shpërhapjen e elektroneve nga atomet e gazeve. Burimi më i përhapur i tufës së
elektroneve përbëhet nga tri elementë. I pari është një filament tungsteni që luan rolin
e katodës (diametri i zakonshëm 100μm) me potencial negativ. Ky filament pasi nxehet
deri në rreth 2400°C, si rezultat i kalimit të rrymës në të, fillon të emetojë elektrone.
Kjo pasi energjia termike që fitojnë elektronet bëhet më e madhe së puna e daljes së
materialit të katodës. Pas kësaj të fundit vendoset një rrjetë me potencial negativ, disa
qindra volt më të vogël se ai i katodës. Detyra e kësaj rrjete është të ndryshojë formën
e fushës elektrike për të realizuar fokusimin e elektroneve drejt anodës. Në pjesën
fundore të burimit, me potencial 0V, vendoset anoda drejt së cilës përshpejtohen
elektronet. Nga e çara e saj, vetëm një pjesë e elektroneve të emetuar nga katoda do të
vazhdojnë rrugën përgjatë kolonës së mikroskopit. Në këtë të fundit janë të
pozicionuara lentet elektromagnetike (ose elektrostatike), të cilat shërbejnë për
fokusimin e tufës së elektroneve. Lentet elektromagnetike janë magnetë, fuqia e të
cilave varet nga vlera e rrymës. Në dhomën e kampionit ndodhen gjithashtu detektori i
elektroneve dytësore, ai i elektroneve të prapashpërhapur dhe detektori i rrezeve X për
të regjistruar sinjalet e ndryshme që prodhohen nga bashkëveprimi i tufës së
elektroneve me sipërfaqen e kampionit (figura 3.11). (Goldstein J.I. et al 2003; Echlin
P. 2009)

Figurë 3.11: Pjesët përbërëse kryesore të mikroskopit elektronik me skanim. (Goldstein J.I. et
al 2003; Echlin P. 2009)

Nga goditjet elastike dhe joelastike të elektroneve rënëse me atomet e kampionit, përveç
prodhimit të sinjaleve të sipërpërmendura, ndodh edhe ngarkimi elektrik i sipërfaqes së
materialit që po studiohet. Ky grumbullim ngarkesash në sipërfaqen e kampionit mund
të shkaktojë shtrëmbërim të imazhit të përftuar. Kjo është arsyeja që materialet
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jometalike por edhe ato metalike, që mund të jenë oksiduar në sipërfaqe, vishen me një
shtresë të hollë përcjellëse (C, Au) për të realizuar shkarkimin e ngarkesave të
grumbulluara. Njëkohësisht zvogëlimi i rrymës, tensionit të përshpejtimit dhe kohës së
skanimit të sipërfaqes mund të reduktojë ngarkimin e saj dhe shtrembërimin e imazhit.
Në shumicën e rasteve detektori i elektroneve dytësore dhe ai i elektroneve të
prapashpërhapur kombinohen bashkë në atë që quhet detektori Everhart-Thornley. Ai
përbëhet nga një kafaz Faraday, një shintilator, gypa optikë dhe gypa fotoshumëzues.
Elektronet, që bien mbi shintilator, prodhojnë fotone të cilat reflektohen nga gypat
optikë drejt fotoshumëzuesve. Në këta të fundit fotonet bien mbi fotokatoda, ku sinjali
optik kthehet në elektrik. (Goldstein J.I. et al 2003; Echlin P. 2009)
Një tjetër pjesë përbërëse, e paraqitur në figurën 3.11, janë bobinat e skanimit të cilat
shërbejnë për ti dhënë një formë drejtkëndore tufës rënësi mbi kampion dhe për të
zhvendosur atë përgjatë sipërfaqes së tij (skanimi). Kjo arrihet duke ndryshuar rrymën,
rrjedhimisht edhe fushën magnetike, në secilën prej bobinave horizontale dhe vertikale
të vendosura mbi lenten objektive të mikroskopit.
Nëpërmjet analizës cilësore dhe sasiore elementore arrihet të përcaktohen elementët
dhe përqindja e tyre e pranishme në materialin që po studiohet. Gjatë shpërhapjes
joelastike të elektroneve rënëse mbi kampion mund të prodhohen rrezet X nga rrezatimi
X karakteristik dhe ai i vazhduar. Energjia e rrezatimit X karakteristik është sa diferenca
energjitike e niveleve ku ndodh kërcimi i elektroneve, gjë që është veçori e elementit
kimik. Ndërsa energjia e rrezatimit X të vazhduar ka vlerën nga zero deri në atë të
elektronit rënës që godet në mënyrë joelastike atomin e kampionit. Nëse rrezet X maten
dhe diferencohen nga energjia e tyre atëherë po përdoret spektrometria me dispersion
energjitik (SDEX). Një detektor SDEX-je kthen në mënyrë proporcionale energjinë e
secilës rreze X në një sinjal tensioni. (Goldstein J.I. et al 2003; Echlin P. 2009)
Në fillim rrezatimi X kthehet në ngarkesë elektrike nëpërmjet jonizimit të atomeve të
kristalit gjysëmpërcjellës të detektorit. Më pas ngarkesa shëndrrohet në tension nga një
amplifikator FET dhe në fund këtij sinjali tensioni i matet vlera në procesor. Një spektër
SDEX-je paraqet varësinë e numrit të fotoneve X (boshti oy) nga energjia e tyre (boshti
ox). Analiza cilësore dhe sasiore realizohet duke matur intensitetin e linjave të rrezeve
X dhe duke i krahasuar me ato të standarteve të njohur. Më pas aplikohen korrigjime
për fonin, efektet e aparatit dhe ato të matricës.
Dy shmangie kryesore nga një proces ideal detektimi janë piqet e fluoreshencës
(anglisht escape peaks) dhe piqet shumë, ku dy rreze X detektohen në të njëjtin moment
kohe duke rezultuar në një rrezatim X me energji sa shuma e tyre. Standartet janë
elementë të pastër ose komponime (multi-elementor), përbërja cilësore dhe sasiore e të
cilëve është e njohur. Përveç zgjedhjes së standartit sa më të ngjashëm me kampionin e
panjohur që po studiohet, gjatë analizimit me SDEX duhet të kryhet korrigjimi ZAF.
Ky i fundit është një korrigjim matrice që llogarit veç e veç efektet e numrit atomik (Z),
të absorbimit nga matrica (A) dhe ato të fluoreshencës (F). Atëherë përqëndrimi i
elementit të panjohur Cp do të ishte:
Ip

C

S
Cp = [ZAF]
∙ I ∙ [ZAF]p
S

s
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ku [ZAF]s, [ZAF]p janë korrigjimet ZAF për elementin në standart dhe në kampionin e
panjojur; Is, Ip janë intensitetet e tyre dhe Cs, Cp janë përqëndrimet e elementit në
standart dhe në kampion.
Nëpërmjet analizës SDEX mund të realizohen edhe harta me shpërndarjen cilësore dhe
sasiore të elementëve të ndryshëm. Korrigjimet që bëhen janë të njëjta me ato të
përmendura më sipër. Hartat SDEX realizohen duke detektuar sinjalin e rrezatimit X
nga e gjithë zona e kampionit që po analizohet (fushë pamja). Çdo elementi i vihet në
korrespondencë një ngjyrë, shpërndarja dhe intensiteti i së cilës tregon ku ndodhet ai
element në fushë pamjen mbi kampion dhe jep informacion mbi sasinë e tij (përqindja
e lartë e elementit paraqitet me intensitet të madh të ngjyrës dhe anasjelltas). (Goldstein
J.I. et al 2003; Echlin P. 2009)

3.2.5. Difraksioni i rrezeve X (DRX)
Difraksioni i rrezeve X (DRX) është shndërruar në një metodë themelore për studimin
e trupave të ngurtë që nga zbulimi i dukurisë nga Max von Laue dhe kolegët e tij në
1913. Rrezet X me gjatësi vale të njohur depërtojnë kampionin me qëllim përcaktimin
e strukturës së tij kristaline. Këto rreze, me gjatësi vale relativisht të shkurtër (10-2nm
deri në 1nm) dhe energji të lartë, prodhohen gjatë frenimit të grimcave të ngarkuara
elektrikisht dhe që zotërojnë energji të mjaftueshme. Gjatësia e valës së rrezeve X është
e të njëjtit rend me hapësirën ndëratomike të strukturës kristaline që do të studiohet
(rreth 0.3nm), gjë që e bën këtë metodë analizuese ideale për: 1) identifikimin fazor
cilësor dhe sasiore, 2) studimin e strukturave kristaline, 3) studimin e teksturave,
dimensioneve të kokrrizave kristaline dhe mikro / makrotensioneve, etj. Në studimin e
objekteve të trashëgimisë kulturore, teknika e DRX është e pazëvendësueshme në
identifikim fazor. Dy nga vështirësitë kryesore në realizimin e kësaj detyre janë gjendja
e objektit dhe sasia e vogël e kampionit që mund të merret prej tij. Gjendja e objektit
ka të bëjë me transformimin, korrodimin dhe degradimin që ka pësuar materiali gjatë
kalimit të shekujve. Përveç analizës cilësore edhe ajo sasiore ka një rëndësi të veçantë
për fazat që kanë lidhje me procese të ndryshme të prodhimit. Nëpërmjet analizës me
DRX mund të përcaktohet funksioni i shpërndarjes së orjentimit të kristaleve në
kampion. Meqënëse forma dhe orjentimi i këtyre kristaleve ose tekstura tek trupat e
ngurtë lidhet me proceset termo-mekanike që ka kaluar materiali, atëherë studimi i saj
jep informacion mbi prodhimin e objektit. Në fund, nga arranxhimi atomik dhe mikrotensionet e pranishme në kristale tregojnë për vetitë fiziko-kimike. (Cullity B.D. 1956;
Lifshin E. 1999; Connolly J.R. 2010; Artioli G. 2013)
Relacioni matematikor që përshkruan dukurinë e difraksionit dhe njihet si ligji i Braggut, është:
2 ∙ d ∙ sin θ = n ∙ λ

(4.9)

ku d është distanca midis planeve atomike të strukturës, θ është këndi midis rrezeve X
dhe planeve atomike (këndi i Bragg-ut), λ është gjatësia e valës së rrezatimit X
karakteristik dhe n është numër i plotë. Meqenëse çdo material kristalin ka një strukturë
atomike karakteristike atëherë edhe tabloja e difraksionit që përftohet do të jetë unike
për atë material. Duke ditur gjatësinë e valës λ të rrezatimit X dhe duke matur këndin e
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rënies θ mund të përcaktohet distanca d midis planeve atomike, e cila është
karakteristike për strukturën kristaline. Difraksioni do të ndodhë vetëm nëse shpërhapja
(reflektimi) nga një plan atomik sipas një drejtimi është në fazë me rrezatime të
shpërhapura nga plane të tjera atomike. Sipas këtij kushti rrezet e reflektuara formojnë
fronte valore duke përforcuar njëra-tjetrën, dukuri që njihet si interferencë konstruktive.
E kundërta ndodh kur rrezet e reflektuara janë në kundër fazë duke rezultuar në
interferencë destruktive (figura 3.12). (Cullity B.D. 1956; Lifshin E. 1999; Connolly
J.R. 2010; Artioli G. 2013)

Figurë 3.12: Paraqitja skematike e interferencës konstruktive dhe destruktive. Me d është
shënuar distanca midis planeve atomike ndërsa 2θ është këndi ndërmjet rrezes rënëse dhe asaj
të reflektruar. (Connolly J.R. 2010)

Në figurën 3.13 majtas është paraqitur prodhimi i rreze X nga elektronet, ku gjatë
nxehjes së një filamenti tungsteni (katoda) lëshohen elektrone. Këto të fundit
përshpejtohen dhe fokusohen nën veprimin e një tensioni duke goditur shenjën (anoda).
Për shkak të kalimeve elektronike midis niveleve energjitike në atomet e anodës
prodhohen rrezet X. Një difraktometër i rrezeve X është i përbërë nga një burim
monokromatik rrezatimi dhe një detektor i rrezeve X, të vendosur në perimetrin e një
rrethi në qendër të së cilit qëndron kampioni. Në mënyrë që të ruhet gjeometria BraggBrentano duhet që detektori të rrotullohet dy herë më shpejt në krahasim me kampionin
gjatë analizimit të tij. Kështu shpejtësia e lëvizjes së mbajtëses së kampionit është e
çiftëzuar me atë të detektorin me raportin 1:2 duke realizuar lëvizjen θ:2θ (figura 3.13
djathtas). (Cullity B.D. 1956; Lifshin E. 1999; Connolly J.R. 2010; Artioli G. 2013)

Figurë 3.13: Prodhimi i rrezeve X nga elektronet (majtas) dhe skema e një difraktometri me
rreze X (djathtas). (Connolly J.R. 2010)

Një tablo difraksioni (varësia e intensitetit nga këndi 2θ) paraqet pozicionin dhe
intensitetin e piqeve, ku i pari jep informacion mbi strukturën kristaline dhe simetrinë.
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Ndërsa intensiteti i piqeve varet nga shpërndarja e atomeve në planet e sktrukturës dhe
lidhet me përbërjen e fazave të ndryshme. Ekuacioni, me të cilin llogaritet ky intensitet
është:
I ∙λ3

e2

M(hkl)

e

V2α

0
I(hkl)α = 64∙π∙r
(m

)
∙c2

2 1+cos2 (2θ)∙ cos2(2θm )

|F(hkl)α | (

sin2(θ)∙ cos(θ)

ν

)

hkl

∙ μα
s

(4.10)

ku: I(hkl)α është intensiteti i reflektuar nga plani hkl (indekset e Miller-it) i fazës α; I0
është intensiteti i rrezatimit rënës; r distanca kampion-detektor; λ gjatësia e valës së
rrezatimit X; (e2/me·c2)2 është katrori i rrezes klasike të lëvizjes së elektronit; μs
koeficienti i absorbimit linear të kampionit; να fraksioni vëllimor i fazës α; Mhkl është
multipliciteti i planit reflektues hkl i fazës α; Vα vëllimi i celulës elementare të fazës α;
2θm këndi i difraksionit të monokromatorit dhe F(hkl)α është faktori i strukturës për fazën
α. Për ta thjeshtuar ekuacionin e mësipërm merret në konsideratë një kampion dy fazorë
(përzierje α+β). Iα do të ishte intensiteti i një piku të fazës α, ana e djathtë e ekuacionit
shumëzohet me Cα, koeficienti i absorbimit linear μ do të zëvendësohet nga ai i
përzierjes μp dhe të gjithë faktorët e pavarur nga Cα e μp do të shënohen me konstanten
K. Atëherë do të kishim:
I(hkl)α =

K∙Cα

(4.11)

μp
χα
⁄ρα
χ
⁄ρα + β⁄ρβ

ku: μp = Cα ∙ μα + Cβ ∙ μβ , Cα = χα

, Cβ është përqëndrimi i fazës β në

përzierje, μα e μβ janë koeficientët e absorbimit linear të dy fazave, χα e χβ janë fraksionet
masore të tyre dhe ρα e ρβ janë densitetet e këtyre fazave. Ky ekuacion shpreh në mënyrë
të thjeshtë varësinë e intensitetit të pikut hkl të fazës α nga përqëndrimi i saj, në një
kampion dy fazor α+β.
Analiza sasiore kërkon një matje sa më të saktë të intensitetit të piqeve. Në tabelën e
mëposhtme (tabela 3.2) janë përmbledhur faktorë të ndryshëm nga të cilët varet
intensiteti relativ dhe absolut i kampionëve pluhur. (Cullity B.D. 1956; Lifshin E. 1999;
Connolly J.R. 2010; Artioli G. 2013)
Ndikimi i faktorit të strukturës shprehet tek termi K(hkl)α në ekuacionin 4.11 të mësipërm
dhe kryesisht varet nga faza, temperatura dhe gjatësia e valës rënëse. Dy faktorët
instrumental, që ndikojnë më shumë në intensitetin e matur, janë luhatja e tensionit dhe
koha e vdekur e detektorit. Me kalimin e kohës luhatje në tensionin, që furnizon tubin
e rrezeve X, çojnë në ndryshime të intensitetit të rrezatimit rënës. Megjithëse ka qarqe
moderne elektrike, të cilat evitojnë luhatjet në tension, intensiteti i tubave të rrezeve X
do të bjerë me përdorimin e tij. Ndërsa koha e vdekur e detektorit mund të shkaktojë
ulje të intensitetit të piqeve, për këtë arsye aplikohen korrigjimet përkatëse tek matjet.
Faktori më i rëndësishëm është ai i kampionit, ku për të përftuar matje të besueshme
duhet që përmasat e kokrrizave të pluhurit të mos kalojnë 1μm dhe të mos ketë
orjentime të preferuara në kampion. Faktorët e matjes lidhen me veprime matematikore
që i bëhen spektrit (përafrime, lëmime te grafikut), me përcaktimin se ku fillon dhe
mbaron një pik (2θ), me ndarjen e piqeve të mbivendosur, me përcaktimin e intensitetit
të fonit, etj. (Cullity B.D. 1956; Lifshin E. 1999; Connolly J.R. 2010; Artioli G. 2013)
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Tabelë 3.2: Faktorët që ndikojnë në intensitetin relativ dhe absolut, në rastin e kampionëve
pluhur. (Cullity B.D. 1956; Connolly J.R. 2010)
Faktori
I ndjeshëm ndaj strukturës

I ndjeshëm ndaj instrumentit
1) Për intensitetin absolut

2) Për intensitetin relativ
I ndjeshëm ndaj kampionit

I ndjeshëm ndaj matjes

Madhësia
Koeficienti i shpërhapjes atomike
Faktori i strukturës
Polarizimi
Multipliciteti
Temperatura
1) Intensiteti i burimit; Rendimenti i difraktometrit;
Luhatje të tensionit; Këndi i tubit të rrezatimit X;
Shmangia boshtore e lejuar
2) Shmangia e diafragmës së hapjes; Koha e vdekur e
detektorit (koha kur detektori nuk mat)
Mikro-absorbimet
Përmasat e kristaleve
Shkalla e kristalinitetit
Sforcimet mbetëse
Orjentimi i kokrrizave
Metoda e matjes së sipërfaqes së pikut
Shkalla e mbivendosjes së piqeve
Metoda e zbritjes së fonit (anglisht background)
Shkalla e lëmimit (anglisht smoothing) të grafikut

Zhvillimi i fuqisë llogaritëse të kompjuterave ka mundësuar kalimin nga matja e piqeve
veç e veç në llogaritjen e të gjithë spektrit si një i tërë. Parimi është marrja parasysh e
të gjithë faktorëve të sipër përmendur dhe simulimi i një spektri derisa të arrihet
përputhja më e mirë me spektrin eksperimental. Metoda e Rietveld-it u mendua në
fillim si një metodë modeluese e strukturës kristaline duke përdorur të dhëna nga
difraksioni i neutroneve për kampionët pluhur. Kjo metodë kërkon njohje paraprake të
strukturave kristaline të fazave prezente në kampion. Mbetja / diferenca R, sipas
Rietveld-it, midis spektrit të llogaritur dhe atij eksperimenral duhet të jetë minimale:
R = ∑j wj ∙ |Ij(o) − Ij(c) |

2

(4.12)

ku: Ij(o) dhe Ij(c) janë intensitetet eksperimentale dhe ato të llogaritura në hapin e j-të
ndërsa wj është pesha. Më poshtë listohen përparësitë kryesore të metodës së Rietveldit krahasuar me metoda ku intensitetet e piqeve maten veç e veç:
1) Ndryshimi midis modelit dhe eksperimentit është minimal.
2) Duke marrë parasysh të gjithë spektrin, në vend të disa piqeve veç e veç, sigurohet
një saktësi më e madhe në analizën sasiore.
3) Standarde të pastra njëfazore nuk janë të domosdoshme gjatë analizës.
4) Ndarja e piqeve të mbivendosur bëhet me sukses.
5) Parametrat e rrjetës për secilën fazë logariten automatikisht duke lejuar vlerësimin e
efekteve të strukturës. (Cullity B.D. 1956; Lifshin E. 1999; Connolly J.R. 2010; Artioli
G. 2013)
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KAPITULLI IV

MATERIALI DHE METODAT

4.1. Objektet e marra në studim
Objektet e këtij studimi i përkasin Muzeut Historik të Shkodrës dhe Muzeut
Arkeologjik Durrës. Objektet nga Muzeu Historik i Shkodrës janë vënë në dispozicion
të këtij punimi nga arkeologu Zamir Tafilica ndërsa ato të Durrësit nga restauratorja
Edlira Çaushi, nga Instituti i Monumenteve të Kulturës ku objektet ndodheshin për
arsye restaurimi. Objektet i përkasin epokave të ndryshme historike nga ajo e Bronzit
të Vonë deri në Mesjetë. Gjithashtu i shumëllojshëm është edhe përdorimi i tyre, si
objekte: dekorative, shkëmbimi, armë, vegla pune dhe pjesë objektesh. Më poshtë
(tabela 4.1) është bërë një ndarje e objekteve sipas qëllimit të përdorimit, epokave
historike dhe institucionit që i përkasin.
Tabelë 4.1: Ndarja e objekteve sipas epokave historike dhe qëllimit të përdorimit. Institucionet,
së cilëve i përkasin, janë shënuar me numra: 1-Muzeu Historik i Shkodrës dhe 2-Muzeu
Arkeologjik Durrës.
Objekte
Epoka

Dekorative

Shkëmbimi

Helenistike
(III - I p.Kr.)

Pjesë objektesh

Shpata Naue II1
Majë shigjete1
Sopatë “Shkodrane” 1
Kazëm-sopatë1

Bronzi i Vonë
(XV - XI
p.Kr.)
Hekuri i
Hershëm
(XI - VIII
p.Kr.)
Hekuri i
Mesëm dhe i
Vonë
(VIII - IV
p.Kr.)

Armë / Vegla pune

Fibul
gjyslykore1

8 sopata
ShqiptaroDalmate1

6 sopata Kelte1

Aplika rripi1
Gjerdan1
Sumbull1
Byzylyk
gjarpër2
Medalion2
Rruazë2
Unazë2
Pjesë fibule2
Tokëz
treshe2
2 zile2
Kupë2
Zilkë2

Monedhë2

Mesjetë
(VI - XV
pas Kr.)

Cilindër2

Rende1
4 gozhdë2
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Për secilin objekt janë paraqitur më poshtë fotot me vizore së bashku me skicat dhe
pozicionin ku është marrë kampioni, në ato raste ka qenë e mundur (figura 4.1, 4.2; tek
figurat 1 drejtkëndësh i zi paraqet 1cm).
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Figurë 4.1: Fotot e objekteve nga Muzeu Historik i Shkodrës, shoqëruar me numrat e objekteve
(nga kartelat përkatëse), me skicën dhe me pozicionin ku është marrë kampioni në ato raste ku
ka qenë e mundur. Nga 14 sopatat në total, vetëm nga njëra sopatë Shqiptaro-Dalmate dhe nga
njëra sopatë Kelte është marrë kampion.
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Figurë 4.2: Fotot e objekteve nga Muzeu Arkeologjik Durrës, shoqëruar me numrat e objekteve
(nga kartelat përkatëse), me skicën dhe me pozicionin ku është marrë kampioni në ato raste ku
ka qenë e mundur.

Në tabelën 4.2 më poshtë janë dhënë përmast dhe masat e objekteve të përfshira në këtë
studim, sipas të dhënave të shënuara në kartelat përkatëse.
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Tabelë 4.2: Përmasat dhe masat e objekteve të përfshira në këtë studim. A) Muzeu Historik i
Shkodrës, B) Muzeu Arkeologjik Durrës. Shënime: x1 – gjatësia, x2 – gjerësia, x3 –
lartësia/trashësia, D – diametri, ρ – densiteti.
A) Muzeu Historik i Shkodrës.
Nr. objekti

Nr. kartele

Emërtimi

14603
14814
14664
14604
14668
14667
14745
14746
14747
14749
14750
14672

118
124
114
120
94
95
96
97
100
101
102
103

Shpatë Naue II
Majë shigjete
Sëpatë “Shkodrane”
Kazëm-sëpatë
Sëpatë Shqiptaro-Dalmate
Sëpatë Shqiptaro-Dalmate
Sëpatë Shqiptaro-Dalmate
Sëpatë Shqiptaro-Dalmate
Sëpatë Shqiptaro-Dalmate
Sëpatë Shqiptaro-Dalmate
Sëpatë Shqiptaro-Dalmate
Sëpatë Shqiptaro-Dalmate

14756

105

Sëpatë Kelte

14757
14754
14753
14752
17960
41536
14803

106
177
178
179
485
440
304

Sëpatë Kelte
Sëpatë Kelte
Sëpatë Kelte
Sëpatë Kelte
Fibul gjyslykore
Sumbull
Aplika rripi

14735

135

Gjerdan

–

–

Mbetje të shkrirjes

41639

402

Rende metal-punuese

Përmasat (m)
x1=0.675 ; x2tehu=0.02
; x1doreza=0.1
x1=0.079 ; D=0.017
x1=0.17 ; D=0.027
x1=0.225 ; D=0.032
x1=0.264 ; 0.11
x1=0.265 ; x2=0.106
x1=0.267 ; x2=0.067
x1=0.267 ; x2=0.103
x1=0.255 ; x2=0.1
x1=0.264 ; x2=0.103
x1=0.263 ; x2=0.097
x1=0.247 ; x2=0.098
x1=0.105 ; x2=0.06 ;
̅ vrima =0.0205
D
x1=0.073 ; x2=0.047 ;
̅ vrima =0.0225
D
x1=0.101 ; x2=0.032
x1=0.11 ; x2=0.028
x1=0.103 ; x2=0.032
D=0.065 ; x1=2.3
x3=0.017 ; D=0.033
x1=0.076 ; x2=0.003
x1rruaza e madhe=0.036 ;
x1rruaza e vogël=0.03
x1=0.012-0.035 ;
x2=0.003-0.02 ;
x3=0.005-0.013
x1=0.1 ; x2=0.04 ;
x3=0.006

Masa (kg)
0.237
0.0395
0.608
0.984
1.337
1.278
1.625
1.625
1.387
1.278
1.366
1.215
0.243
0.12
0.246
0.236
0.227
–
–
0.2293
0.126
ρ=45209330kg/m3
ρ=7360kg/
m3

B) Muzeu Arkeologjik Durrës.
Nr. objekti

Nr. kartele

Emërtimi

8362

135

Gozhdë

5423

K4

Gozhdë

5475

–

Gozhdë

8361

241

Gozhdë

60205
60220

9786
960

Byzylyk në formë gjarpri
Pjesë fibule

60230

1001

Medalion
54

Përmasat (m)
x1=0.049 ; Dkoka=0.014 ;
Dmaja=0.006
x1=0.101 ; Dkoka=0.01 ;
Dmaja=0.003
x1=0.049 ; Dkoka=0.01 ;
Dmaja=0.008
x1=0.037 ; Dkoka=0.01 ;
Dmaja=0.006
D=0.047 ; x3=0.032 ; x1=0.7
x1=0.032 ; x2=0.012-0.003
x1=0.032 ; x2=0.028 ;
x3=0.001
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–
60208

634
17250

Kupë
Rruazë bikonike

60196

9788

Tokës treshe

–
60234
60202
60209
60211
–

12775
12054
13172
1333
12842
–

Unazë
Zile
Zile
Zilkë
Cilindër
Monedhë

D=0.07 ; x3=0.06 ;
Dfronit=0.029
x1=0.022 ; D=0.012
Dbrendshëm = 0.09, 0.012, 0.011
x1=0.037
Dbrendshëm=0.022 ; x1=0.019 ;
x2=0.015
x3=0.024 ; D=0.022
x3=0.015 ; D=0.019
D=0.039 ; Dvrimës=0.004
x3=0.02 ; D=0.016
D=0.013

Shkodra (lat. Scodra) është një nga qytetet më të lashta dhe më të mëdha të Shqipërisë,
qendër e rëndësishme ekonomike dhe kulturore. Shtrihet në skajin jugor të Ultësirës së
Mbishkodrës, në lartësinë 16m, pranë liqenit të Shkodrës, ndërmjet lumenjve Drin e
Bunë, malit të Taraboshit dhe kështjellës së Rozafës. Shkodra është themeluar rreth
shek. IV p.Kr. në kodrat përreth kështjellës me të njëjtin emër. Ishte qendër e fisit Ilir
të Labeatëve dhe gjatë sundimit të mbretit Gent (181-168 p.Kr.) u bë kryeqendra e
shtetit Ilir. Gjurmë të jetës, në qytetin e sotëm të Shkodrës, janë zbuluar që në Epokën
e Paleolitit. Ndërkohë zbulimet arkeologjike kanë vërtetuar vazhdimësinë e komunitetit
nga Epoka Neolitike deri në ditët tona. Fshati Gajtan ndodhet në veri të qytetit të
Shkodrës, me vendbanime që nga Epoka e Bronzit duke vazhduar në atë të Hekurit.
Ndërsa 60km në lindje të Shkodrës, në Koman (Pukë), pas zbulimit të 30 varrezave u
hodh dritë mbi një kulturë që mori emrin e vendit. Kultura e Komanit, tashmë e njohur,
i përket periudhës antike deri në atë mesjetare. Kjo kulturë, me elementë Ilir dhe
Bizantin, e dallon në mënyrë mjaft specifike popullsinë e Shqipëtarëve nga ata të
kombeve fqinje. Në veri-perëndim të Shkodrës, pranë liqenit, ndodhet lugina e Përroit
të Thatë. Sipas zbulimeve arkeologjike kjo luginë, ku ndodhet edhe fshati Lohë e
Sipërme, ka qenë e populluar që në Epokën e Bronzit. Banorët merreshin kryesisht me
bujqësi, blektori dhe ndërsa numri i tyre u rrit gjatë pushtimit Romak pësoi rënie në
periudhën e Mesjetës. (Prendi F. 1958; Neritan C. 2000; Prendi F. 2008, 2008)
Objektet e Muzeut të Shkodrës, të përfshira në këtë studim, janë të llojeve të ndryshme
përsa i përket përdorimit si: objekte dekorative, armë, vegla pune, mjete shkëmbimi dhe
pjesë objektesh. Objektet dekorative janë zbuluar në rrethinat e Shkodrës. Grupi i
sëpatave Kelte është zbuluar në periferi të Shkodrës, shpata Naue II në fshatin Nenshatë
ndërsa maja e shigjetës në fshatin Gajtan. Sëpata “Shkodrane” është gjetur në rrethinat
e Shkodrës dhe kazëm-sëpata në Koman të Pukës. Grupi i sëpatave Shqiptaro-Dalmate
është zbuluar në buzë të liqenit të Shkodrës, në të çarën e një shkëmbi. Në fund, rendja
metal-punuese së bashku me mbetjet e shkrirjes janë gjetur në fshatin Lohë e Sipërme,
në luginën e Përroit të Thatë, në rrënojat e një bazilike të Krishterë.
Objektet dekorative i përkasin kulturës Ilire. Fibula gjyslykore (shek. IX-VIII p.Kr.)
përbëhet nga një tel cilindrik i mbështjellë në trajtën e dy spiraleve në formë tete (8) ku
në qendër të secilës spirale ndodhet nga një sumbull konike. Gjerdani (shek. VII-VI
p.Kr.) është i përbërë nga 10 rruaza, ku 1 ka formë konike dhe 9 kanë dy qafa cilindrike
me pjesën qëndrore më të gjerë, të zbukuruar me nga katër thumba. Të 9 këto rruaza e
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kanë kanalin e hapur për së gjati për kalimin e fillit lidhës, ndërsa rruaza konike ka një
vrimë në pjesën e majës. Apika rripi (shek. VII-VI p.Kr.) përbëhet nga 24 elementë të
njëjtë, me nga tre faqe të sheshta dhe një me 13 sythe të vogjël. Të gjithë elementët
kanë nga dy veshë me vrimë, në anën e pasme, për kalimin e fillit lidhës. Aplika rripi
të ngjashme por jo të njëjta, janë zbuluar në Bosnje dhe Hercegovinë, përkatëse të
kulturave Rakitno dhe Glasinac. Sumbulla (shek. VI-IV p.Kr.) ka formë gjysëm sferike,
me të çara gjatësore që përhapen në trajtë rrezesh nga kulmi drejt periferisë. Ky element
zbukurimi i veshjeve është tipik Ilir (kultura e Matit), pra forma dhe modeli i tij nuk
është i huazuar nga kultura të tjera. (Prendi F. 1958; Neritan C. 2000; Prendi F. 2008,
2008)
Shpata Naue II (shek. XIV-XIII p.Kr., kultura Prehistorike) ka një dorezë me buzë të
ngritura në formë “kryqi”. Kjo dorezë përmban një çift vrimash në skajet anësore, një
në qendër dhe një në pjesën ku fillon tehu. Ky i fundit ka një sipërfaqe të prerjes tërthore
rrethore. Vetëm pjesa qëndrore e tehut ka arritur deri në ditët e sotme (gjerësia 2cm),
pasi zona e mprehur është konsumuar nga korrozioni me kalimin e shekujve. Maja e
shigjetës (shek. XII-XI p.Kr., kultura Ilire) ka një trup në trajtë koni, me buzët e tehut
në të dy krahët në formë “flake”. Trupi i saj përmban një zgavër ku futet bishti i drunjtë
i shigjetë. Sëpatat Kelte (shek. XI-X p.Kr., kultura Prehistorike, ekspeditë e 1950) e
kanë eliptike sipërfaqen e seksionit tërthor, tehun konveks dhe megjithëse janë të të
njëjtin tip, këto sëpara variojnë në përmasa nga njëra-tjetra. Foleja ku futet doreza e
drurit është e hapur dhe pranë saj sëpatat Kelte kanë një vesh, ku kalon litari që mban
të lidhur dorezën e drurit. Tehu i të gjithë sëpatave është i mprehur dhe ato kanë shenja
përdorimi përgjatë trupit si p.sh. gërvishtje, të çara në teh.
Sëpata “Shkodrane” (shek. XIV-XII p.Kr.) së bashku me kazëm-sëpatën i përkasin
kulturës Prehistorike. Sëpata “Shkodrane” ka një teh konveks, të lakuar në të dy anët
dhe kanali i hapur, ku vendoset doreza, përbëhet nga katër kurrize. Kazëm-sëpata ka dy
tehe konveks pingul me njëri-tjetrin, ndërsa zgavra rrethore, ku futet doreza, ndodhet
në qendër të trupit. (Prendi F. 1958; Neritan C. 2000; Prendi F. 2008, 2008)
Sëpatat Shqiptaro-Dalmate (shek. XIII-XII p.Kr., kultura Prehistorike, ekspeditë e
1950) e kanë tehun e lakuar dhe të ngritur në pjesën e sipërme. Përgjatë trupit zgjaten
tre kurrize, nga të cilët dy mbarojnë në teh dhe njëri në një pjesë të dalë. Sëpatat
Shqiptaro-Dalmate kanë një ngjashmëri më të madhe midis tyre, si nga përmasat ashtu
edhe nga forma, krahasuar me ato Kelte. Tehu i të gjithë sëpatave është i pa mprehur
dhe zgavra, ku do vendosej doreza, nuk është e hapur. Thesari më i madh i sëpatave
Shqiptaro-Dalmate është zbuluar në Torovicë të Lezhës (124 copë). Këto të fundit janë
të ngjashme me ato të gjetura në rrethinat e Shkodrës, përveç zgavrës së dorezës që e
kanë të hapur. (Prendi F. 1958; Neritan C. 2000; Prendi F. 2008, 2008)
Gjatë ekspeditës së 1988, në fshatin Lohë e Sipërme, në rrënojat e një bazilike të
Krishterë (shek. IV-V pas Kr.) u zbuluan gjashtë mbetje të derdhjes, një rende metalpunuese dhe copa qymyr druri. Këto objekte u gjetën në një furrë të vogël zejtari
(diametri 0.5m) dhe meqë ajo nuk kishte lidhje me strukturën e bazilikës mendohet se
vendi është shfrytëzuar përkohësisht nga zejtari për punë gjatë Mesjetës.
Durrësi (lat. Dyrrachium) u themeluar nga fisi ilir i Taulantëve gjatë shekujve XIII-XI
p.Kr. Banorët e parë të zonës u vendosën pranë territorit të përshtatshëm të lumit Erzen
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(lat. Ululeus) ndërsa limani i parë në bregdetin e gjirit të Durrësit mendohet të jetë
ndërtuar nga mbretërit me origjinë ilire Dyrrah dhe Epidamn. Zhvillimi i madh i
tregëtisë dëshmohet nga prerja lokale e monedhave prej bronzi dhe argjendi. Rreth
shekullit I-III pas Kr. qyteti i Dyrrahut përjetoi periudhën e tij të lulëzimit, duke u
shndërruar në portin kryesor të Adriatikut lindor. (Prendi F. 1958; Neritan C. 2000;
Prendi F. 2008, 2008)
Nga Muzeu Arkeologjik Durrës janë studiuar objekte dekorative, shkëmbimi dhe pjesë
objektesh. Objektet dekorative janë byzylyk gjarpër, medalion, rruazë, unazë, pjesë
fibule, tokëz treshe, dy zile, një zilkë dhe një kupë. Si objekt shkëmbimi është një
monedhë ndërsa si pjesë objekti, për të cilin është e vështirë të përcaktohet funksioni,
është një cilindër. Objektet janë zbuluar gjatë gërmimeve nga viti 1950 në 1974 dhe i
përkasin kulturës Helenistike (shek. III-I p.Kr.). Byzylyku gjarpër, rruaza, dy zilet dhe
cilindri janë gjetur në një nekropol pas kodrave të Dautes (në veri-perëndim të Durrësit)
ndërsa pjesa e fibulës dhe medalioni janë zbuluar në nekropolin e Currilave. Kupa,
tokëza treshe, unaza dhe zilka janë gjetje të rastit në qytetin e Durrësit. Të gjithë këto
objekte ndodheshin në Institutin e Monumenteve të Kulturës Tiranë për arsye
restaurimi. (Prendi F. 1958; Neritan C. 2000; Prendi F. 2008, 2008)
Byzylyku gjarpër është një tel, me seksionin tërthor eliptik, i përdredhur në trajtë suste.
Pjesës së fibulës i mungon kapsja ndërsa tek kupa dallohet një e çarë përreth zonës ku
bashkohet froni me pjesën e sipërme. Kupa është e tëra e zbukuruar me gdhëndje në
sipërfaqen e saj të jashtme. Medalioni ka formë rombi me nga një element zbukurimi
rrethor në secilin nga katër kulmet. Elementi, nga mbrapa medalionit, ku do kalonte
lidhësja/varsja është në gjendje të thyer. Rruaza ka sipërfaqe tërthore rrethore në të dy
skajet dhe e ka diametrin më të madh në pjesën qëndrore. Tokëza treshe është e përbërë
nga tre elementë rrethor të bashkuar, ku qendrat e tyre formojnë një trekëndësh. Unaza
është e përbërë nga rrethi, i zbuluar në gjendje të këputur dhe nga pjesa dekorative, ku
dallohen gdhëndjet por figura është e pa qartë. Dy zilet janë të ngjashme, me formë
konike, në kulmin e të cilit ndodhet vrima e hapur për kalimin e lidhëses/varëses. Zilka
ka formën e një gjysmë sipërfqe sferike me një vrimë për lidhjen/varjen e saj. Në fund
cilindri është pjesë e një objekti, që nuk është përcaktuar në kartelën përkatëse. Në
pjesën e brendshme të tij ndodhet një zgjatim i hollë metalik, me funksion të mundshëm
lidhës. (Prendi F. 1958; Neritan C. 2000; Prendi F. 2008, 2008)
Gërmimi i disa prej ambienteve monumentit të madh publik Macellum-Forum, gjatë
sezonit të vitit 2000, ofroi mundësinë e studimit të një pjese të qeramikës së periudhës
së vonë antike në Durrës. Macellum-Forum, i pozicionuar pranë qendrës së qytetit të
sotëm të Durrësit, është zbuluar gjatë gërmimeve të vitit 1986 dhe vazhdon të gërmohet
me sezone të shkëputura kohore. Pjesët përbërëse të monumentit janë kolonada dhe një
numër ambientesh periferike që e rrethojnë atë. Këto ambiente në formë trapezoidale u
zbuluan gjatë sezonit të vitit 1988. Studimet paraprake rreth kësaj strukture rrethore e
kanë konsideruar atë si një monument honorifik kushtuar perandorit Anastas dhe
rrjedhimisht periudhën rreth vitit 500 pasKr. si datë të ndërtimit të tij. Në lidhje me
funksionin e tij janë bërë paralelizma me Macellumet Romake, si edhe me Forat
rrethore të Perandorisë Romake të Lindjes e në veçanti të Kostandinopojës. Gërmimi
arkeologjik i vitit 2000 u përqëndrua pikërisht në dy prej këtyre ambienteve periferike
të monumentit në një hapësirë të kufizuar prej 89m2. Një numër jo i vogël njësish
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stratigrafike është dokumentuar gjatë këtij gërmimi dhe materiali arkeologjik i zbuluar
lidhet kronologjikisht me periudhën e funksionimit të monumentit që prej ndërtimit,
fundi i shek.V - fillimi i shek.VI e deri ne fundin e shek.VI kur u braktisën ambientet
periferike. Të gjitha objektet metalike që kane identifikimin Fo.00 (Formacioni 2000),
vijnë nga këto njësi stratigrafike dhe datohen në shek. VI pasKr. (Hoti A. 1987, 1988,
1996)

4.2. Kampionimi
Marrja e kampionit nga një objekt antik duhet të ndjekë rregulla të rrepta dhe të bëhet
me shumë kujdes. Në fillim objekti duhet fotografuar në krah të një vizore, duhet
skicuar dhe përshkruar me fjalë gjendja e tij fizike. Kampioni që do të shkëputet nga
objekti antik duhet të merret mundësisht nga një zonë jo e dukshme, të mos prishë
pamjen e objektit por në të njëjtën kohë të jetë përfaqësues i tij. Nëse objekti nuk është
homogjen, në përbërje ose në funksion, këshillohet të merren kampionë nga secila pjesë
e ndryshme. Në skicën e objektit duhet shënuar pozicioni nga ku u morr kampioni dhe
mikrostruktura e tij nuk duhet të pësojë ndryshime gjatë procesit të shkëputjes. Nëse
objekti është unik marrja e kampionit është e ndaluar. Mjetet për shkëputjen e
kampionit varen nga lloji dhe përmasat e objekteve. Kështu mund të përdoret sharrë për
metale në rastin e objekteve të mëdha, sharrë diamanti / frezë për objekte më të vogla,
ose trapan për të marrë pluhur në rastin kur nga objekti nuk mund të shkëputet kampion
copë. Gjatë punës me të gjitha këto mjete prodhohet nxehtësi, gjë që mund të shkaktojë
ndryshime në mikrostrukturën e kampionit, prandaj nevojitet ftohja e vazhdueshme me
ujë ose ajër.
Pas shkëputjes nga objekti, kampioni duhet pastruar dhe montuar në rezinë. Montimi
zakonisht bëhet në forma cilindrike dhe mund të jetë i ftohtë ose i nxehtë. Montimi i
ftohtë ka të bëjë me mbushjen e formës, ku është vënë kampioni, me rezinë sintetike
(poliestër, rezinë akrilike, etj.) që ngurtëson në temperaturë ambjenti. Ky montim është
përdorur në këtë studim. Gjithashtu montimi mund të jetë edhe i nxehtë, ku forma
mbushet me pluhur sintetik, i cili lëngëzohet me rritjen e temperaturës dhe presionit
(p.sh. deri në 200°C dhe 50kN). Për ta studiuar kampionin si me mikroskop optik ashtu
edhe me atë elektronik me skanim, duhet që sipërfaqja e tij të jetë e lëmuar dhe e
sheshtë. Për këtë arsye ai zmerilohet dhe polirohet. Zmerilimi kryhet me letra silikon
karbit SiC, me kode 120, 240, 400, 600, 800, 1200, 2500, 4000 (kode standarte ANSI)
ose P120, P220, P800, P1200, P2400, P4000 (kode Evropiane) shoqëruar me ujë si
lubrifikant. Kur kalohet nga letra më e ashpër tek ajo më e imët kampioni duhet të
rrotullohet me 90°, në mënyrë që gërvishtjet e lëna nga njëra letër t’i heqë ajo
pasardhëse. Ndërsa polirimi bëhet me copë kadife, pastë diamanti 3μm-1μm dhe
lubrifikant DP-Lubricant Blue. Në momentin që gërvishtjet janë hequr nga sipërfaqja e
kampionit, pas kontrollit të herë pas hershëm me mikroskop optik, ai duhet pastruar me
ultratinguj nga mbetje të mundshme të letrave, pastës ose lubrifikantit.
Në mënyrë që të dalë në pah mikrostruktura e kampionit, sipërfaqja e tij duhet atakuar
me një solucion reagjent, i cili vepron veçanërisht me kufijtë e kokrrizave dhe fazat e
ndryshme. Kështu bëhen të dukshme përmasat, format dhe orjentimet e kokrrizave /
fazave të mikrostrukturës ose elementë të tjerë si binjakët, linjat e rrëshqitjes, teksturat,
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etj. Sipërfaqja e kampionit zhytet në solucionin atakues për disa sekonda (varet nga
përbërja e kampionit), shplahet me ujë të distiluar dhe pasi thahet është gati për
vëzhgimin e mikrostrukturës. Disa nga solucionet kryesore atakuese, që përdoren për
atakimin e bakrit antik dhe përlidhjeve të tij, janë listuar në tabelën 4.3. (Scott D. A.
1991; MIT Laboratory Manual 2003; Geels K. 2007; Scott D. A. 2012)

Tabelë 4.3: Solucionet kryesore atakuese për bakrin antik dhe përlidhjet e tij. (Scott D. A. 1991,
2012)
Atakuesi

Solucioni

Sasia

Tretësirë
klorur hekuri

FeCl3
HCl
H2O

10 gr
30 ml
120 ml

FeCl3
C2H5
HCl
K2Cr2O7
NaCl e
përqëndruar
H2SO4
H2O
K2Cr2O7
NaCl e
përqëndruar
H2SO4
H2O
HCl

5 gr
96 ml
2 ml

Mendohet se përdorimi i etilit sjell
më pak çngjyrosje të strukturës.

2 gr
5 ml
8 ml
100ml

I përshtatshëm për të vënë në dukje
kufijtë e kokrrizave. Shpesh
shoqërohet me FeCl3.

2 gr
5 ml
8 ml
100ml
1 - 3 pika

Më i fortë se solucioni i K2Cr2O7.

25 ml
25 ml
5 - 25 ml

Kampioni zhytet ose laget me
pambuk për rreth një minutë. Sasi e
madhe e H2O2 përdoret për të rritur
kontrastin e kokrrizave. Sasi e vogël
e tij përdoret për të rritur kontrastin e
kufijve të kokrrizave.

Tretësirë
klorur hekuri
dhe alkool
Tretësirë
dikromat
kaliumi
Tretësirë
dikromat
kaliumi me
acid
klorhidrik
Tretësirë
hidroksid
amoni dhe
peroksid

NH4OH
H2O
H2O2

Përdorimi
I përshtatshëm për të shfaqur
elementë të strukturës si
bërthamëzimi, kokrrizat me
orientime të ndryshme, etj. Përdoret
për pjesën më të madhe të
përlidhjeve të Cu, si ato me As, P,
Mg, Al, Si, Zn, Sn.

4.3. Parametrat e analizimit
Procedura e analizës së një objekti fillon me atë të mikro-fluoreshencës së rrezeve X
(µ-FRX), e cila është realizuar me spektrometrin µ-FRX të transportueshëm ARTAX
Bruker. Në këtë mënyrë përcaktohet përbërja elementore cilësore dhe sasiore e objektit.
Analiza kryhet në dy, tre ose katër pika të ndryshme mbi sipërfaqen e objektit pasi ajo
është pastruar nga shtresa e llakut dhe e korrozionit. Lentet polikapilare (largësia
vatrore 21.2mm), të vendosura midis burimit dhe kampionit, krijojnë një tufë të
rrezatimit X me diametër 60μm. Anoda është prej molibdeni Mo dhe tubi i rrezeve X
ftohet me ajër (tensioni maksimal 50kV, rryma maksimale 600μA, dritare Be me
trashësi 0.2mm). Detektori me Si drift (X-Flash, 1000B, rezolucioni 146eV FWHM për
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10kcps) është i pajisur me ftohës Peltier dhe aftësia detektuese, përsa i përket
elementëve kimik, është nga Na tek U. Tubi i rrezeve X të aparaturës së μ-FRX përdor
si shenjë (anglisht target) rodiumin Rh. Koka matëse mund të lëvizë në të tre drejtimet,
në mënyrë që të përcaktohet distanca midis spektrometrit dhe objektit që do të
analizohet. Kjo distancë ose fokusimi kontrollohet me anë të një kamere dhe një lazeri
të integruar në kokën matëse. Për marrjen dhe përpunimin e spektrave përdoren
përkatësisht programet kompjuterike Spectra ARTAX versioni 7.2.5.0 dhe M-QuantCalib (BRUKER). Nga fluoreshenca me rreze X me dispersion energjitik merren
rezultate sasiore me metodën e parametrave themelor. Për këtë arsye përdoret një
standart tunxhi i pregatitur nga IAEA, me anë të së cilit pajisja kontrollohet
vazhdimisht. Në tabelën 4.4 janë paraqitur përqindjet e elementëve (Mn, Fe, Cu, Zn,
Sn dhe Pb) të standartit dhe ato të matura nga pajisja. Ndërsa kalibrimi energjitik i
spektrometrit të transportueshëm µ-FRX bëhet me kampionë metalike: bronz, alumin
dhe mangan. (User Manual Artax Portable micro-XRF spectrometer; Draft Bruker XRF
spectroscopy user guide; Redus R. 2008)
Tabelë 4.4: Përqindjet e Mn, Fe, Cu, Zn, Sn, Pb të standartit dhe ato të matura me μ-FRX.
Mn
Fe
Cu
Zn
Sn
Pb

Standarti (%)
0.025
0.05
64.95
34.42
0.39
0.063

Matja (%)
0.02 ± 0.004
0.08 ± 0.05
64.8 ± 2.8
34.5 ± 1.5
0.55 ± 0.15
0.07 ± 0.01

Më pas, një kampion me vëllim rreth 6-8mm3 shkëputet nga pjesa e mbrapme e objektit
ose në pjesët ku ai mund të jetë i dëmtuar, për të përftuar sa më shumë informacion pa
e cënuar pamjen e tij. Nëse kampioni ka mjaftueshëm produkte korrozioni për të
realizuar analizë me difraksion të rrezeve X, atëherë pjesa më e madhe e tyre shkëputet
me limë nga metali. Ky i fundit pastrohet, montohet në rezinë, polirohet me letër
zmerile SiC me kode 240, 500, 1200 (madhësia e kokrrizës së letrës 53μm, 20μm,
5.5μm nga firma Struers), P1500, P4000 (madhësia e kokrrizës së letrës 12.6μm, 2.5μm
nga firma Buehler) me lubrifikant ujin dhe në fund me pastë diamanti (3μm, 1μm) copë
kadife dhe lubrifikant DP-Lubricant Blue. Rezina përgatitet duke përzier EpoKëick
Epoxy Resin (20-8136-128, Buehler) me EpoKëick Epoxy Hardener (20-8138-032,
Buehler) në raportin 5:1. Aparati i polirimit manual është Buehler MetaServ 250
Grinder-Polisher. (Scott D. A. 1991; MIT Laboratory Manual 2003; Geels K. 2007;
Scott D. A. 2012)
Mikrosfortësia Vickers është matur mbi sipërfaqen e kampionit me anë të testuesit të
mikrofortësisë të montuar në mikroskopin optik (MO) Metalloplan Leitz. Masa e
përdorur për matje është 50gr, 100gr (pesha 490.5mN, 981 mN) dhe koha e depërtimit
të gjurmë-lënësit në sipërfaqen e kampionit është 30 sekonda. Karakteristikat e MO
Metalloplan Leitz janë: trinokular, zmadhimi i okularëve të përdorur 8X ndërsa i
objektivit 50X, tryeza 360° e rrotullueshme dhe burimi i dritës është llamba halogjene
tungsteni (tensioni 12V, fuqia 100W). Kalibrimi, në rastin e testit të mikrofortësisë
Vickers, bëhet me standartin e çelikut me kod MPA 35187.582. (Geels K. 2007)
Produktet e korrozionit dhe mikrostruktura e kampionit ekzaminohen me mikroskopin
optik (MO) Kozo XJP304 me dritë të reflektuar dhe të polarizuar. Karakteristikat
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kryesore të mikroskopit janë: trinokular; zmadhimi i okularëve të përdorur 10X; i
objektivëve 10X, 20X, 40X; tryeza 360° e rrotullueshme; llambë halogjene (tensioni
12V, fuqia 50W) si burim drite; kondensori Abbe N.A. 1.25. Pamjet fotografohen me
anë të kamerës dixhitale Sony TCC-8.1 bashkë me programin e analizës së imazhit
View versioni 7.3.1.7. Për studimin e mikrostrukturës kampioni atakohet me tretësirë
të FeCl3 (H2O:HCl:FeCl3=12ml:3ml:1gr) për intervale të ndryshme kohe (në sekonda)
derisa të vëzhgohen pamjet më optimale të tij. (User Manual KOZO XJP304; User
Manual Leitz Metalloplan-HL)
Fazat e ndryshme të pranishme në mikrostrukturën e kampionit janë vëzhguar dhe është
analizuar përbërja e tyre kimike me anë të mikroskopit elektronik me skanim dhe
spektroskopisë me dispersion energjitik të rrezeve X (MES-SDEX) XL30 ESEM-FEI
bashkë me programin EDAX Genesis Spectrum (me korrigjimin ZAF). Rezolucioni i
tufës në distancën optimale të punës (anglisht WD) është 2nm për tensionin 30kV dhe
5nm për atë 1kV. Presioni i punës në kolonë është 2000Pa (0.01974atm) dhe brenda
sajështë e montuar një kamera dixhitale infra e kuqe (anglisht IR) për monitorimin e
kampionit. Detektorët e pajisjes MES-SDEX janë: detektori i elektroneve sekondare
Everhart-Thornley (ETD), detektori i elektroneve të prapashpërhapur (BSD) dhe
detektori katodoluminishent (CL). Përpara ekzaminimit me MES-SDEX kampioni, i
montuar në rezinë, është poliruar sipas procedurës së sipërpërmendur dhe është veshur
me një shtresë të hollë karboni me pajisjen Cressington Carbon coater 208. Veshja me
karbon bëhet meqë kampioni, pavarësisht se është metalik, ka përmasa shumë të vogla
i rrethuar nga një masë e madhe rezine jo përcjellëse. Për shkakimin e elektroneve
vendoset një material me përmbajtje karboni mbi njërin skaj të kampionit duke
vazhduar deri anash rezinës. Analiza sasiore realizohet nëpërmjet korrigjimit PB/ZAF
dhe kushtet e zakondshme të punës janë: tensioni i përshpejtimit 20kV, distanca e punës
10mm, rryma 120μA dhe vakum i lartë në kolonën e elektroneve. Për këto kushte limiti
i detektimit për elementët maxhorë (me Z>ZNa) është i rendit të 0.1%, ndërsa saktësia
luhatet nga 3% në 12% në varësi të elementëve dhe përqëndrimit të tyre. Kalibrimi i
pajisjes bëhet dy herë në vit me anë të standartit US me disa kampionë. Në tabelën 4.5
janë dhënë rezultatet e Ortoklasit, i cili është njëri prej kampionëve të standardit (MAD
10). (User Manual FEI/Philips XL-30 Field Emission ESEM)
Tabelë 4.5: Përqindjet e peshës së elementëve të standartit dhe ato të matura nga pajisja e MESSDEX.
Ortoklas
MAD 10

% peshe
Standarti
Matja

Si
30.22
30.27

Al
9.02
8.77

K
12.79
12.42

Na
0.7
0.8

Fe
1.31
1.17

O
45.88
46.56

Analiza me harta MES-SDEX (anglisht mapping) përdoret për të vëzhguar
shpërndarjen e elementëve mbi sipërfaqen e kampionit që po analizohet. Secilit element
i vihet në korrespondencë një ngjyrë, në ato zona të imazhit ku ngjyra është më intensive
sasia e atij elementi është më e madhe dhe anasjelltas. Analiza elementore e bërë me
SDEX është cilësore. Për analizën me harta MES-SDEX (anglisht mapping) është
përdorur mikroskopi JSM-6400, me tensionet e përshpejtimit 15kV dhe 25kV.
Zmadhimi i përdorur është 300X dhe 1000X, programi kompjuterik është QUARZ one
(me korrigjimin ZAF) dhe kampioni përpara ekzaminimit është veshur me një shtresë
të hollë ari, e cila kryen të njëjtin funksion si në rastin e karbonit të përmendur më sipër.
(User Manual for JSM-6400 SEM)
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Ekzaminimi cilësore dhe sasior i fazave të produkteve të korrozionit është realizuar me
difraktometrinë e rrezeve X (DRX) duke përdorur pajisjen X’Pert Pro MPD PW
3040/60 Panalytical. Intervali i këndit 2θ është 7.5°-90°; shpejtësia e rritjes së këndit
0.013°/30s; rrezatimi i përdorur është Cu Kα (λ=0.15418 nm) dhe vlerat e tensionrrymës janë 40kV-40mA. Produktet e korrozionit, të shkëputura nga kampioni, bluhen
me mullirin Retsch për të përftuar pluhurin. Më pas ai peshohet (peshorja Strohlein ST200) dhe nëse sasia është 1-2gr do të analizohet me DRX me reflektim ndërsa nëse ajo
është <1gr do të përdoret metoda me transmetim. Për këtë të fundit mjafton një sasi prej
0.1gr dhe nëse ajo është më e vogël se kjo masë atëherë bëhet shtimi me Fenster Glas,
e cila është një përbërje inerte amorfe që nuk jep piqe në tablonë e difraksionit. Në të
dy rastet pluhuri hidhet në mbajtësen metalike rrethore të kampionit, ku pasi sheshohet
i vihet kapaku i saj. (User Manual X’Pert Pro MPD PW 304060 Panalytical)
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KAPITULLI V

REZULTATET E ANALIZAVE DHE DISKUTIME

Rezultatet dhe diskutimet në vazhdim do të paraqiten në grupe sipas tipit të objekteve
(dekorative, shkëmbimi, armë / vegla pune, pjesë objekti) dhe për secilin tip renditja do
të bëhet sipas datimit. Në fillim është bërë analizimi me μ-FRX i të gjithë objekteve të
marra në studim. Më pas, aty ku ka qenë e mundur të shkëputej kampion, është vazhduar
me vëzhgimin e produkteve të korrozionit me MO me dritë të polarizuar, matja e
mikrofortësisë me testin Vickers, analizimi i elementëvetë mikrostrukturës me MESSDEX dhe në fund me MO me dritë të reflektuar pas atakimit. Në katër raste është bërë
analizimi me harta MES.

Objektet dekorative përbëhen nga:




një fibul gjysëmlykore (Epoka e Hekurit të Hershëm, Muzeu Historik i Shkodrës)
një aplika rripi, një gjerdan, një sumbull (Epoka e Hekurit të Mesëm dhe të Vonë,
Muzeu Historik i Shkodrës)
një byzylyk gjarpër, një medalion, një rruazë, një unazë, një pjesë fibule, një tokëz
treshe, dy zile, një kupë, një zilkë (periudha Helenistike, Muzeu Arkeologjik
Durrës)

Në figurën 5.1 është paraqitur analizimi i dy prej objekteve nga periudha Helenistike
në ambjentet e Institutit të Monumenteve të Kulturës Tiranë, ku objektet ndodheshin
për arsye restaurimi.

Figurë 5.1: Analizimi me μ-FRX në një nga pikat mbi metal të kupës (majtas) dhe unazës
(djathtas) (periudha Helenistike) në ambjentet e Institutit të Monumenteve të Kulturës Tiranë.
Njolla e ndritshme është zona që po analizohet (rreth 60µm).

Në sipërfaqen e fibulës gjysëmlykore janë zgjedhur të analizohen me μ-FRX dy pika
mbi metal dhe një në produktet e korrozionit. Pikat mbi metal, para analizimit, janë
pastruar nga produktet e korrozionit me limë dhe açeton. Ky pastrim është bërë për të
gjithë objektet në vazhdim. Në rastin e aplikës së rripit janë analizuar dy pika mbi metal
dhe një në produktet e korrozionit, ndërsa tek gjerdani dhe sumbulla janë zgjedhur nga
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dy pika mbi metal (figura 5.2). Pas spektrave të μ-FRX është dhënë edhe tabela
përkatëse me rezultatet sasiore mesatare të përbërjes elementore bashkë me devijimet
standarte (tabela 5.1). Mesatarja është llogaritur vetëm për pikat homogjene mbi metal
për të gjithë objektet në vazhdim.

a)

b)

c)

d)

Figurë 5.2: Spektri i pikës së parë mbi metal të analizuar tek: a) fibula gjysëmlykore, b) apika
rripi, c) gjerdani dhe d) sumbulla me μ-FRX.

Aplika
rripi
metal

Aplika
rripi p.k.

Gjerdani
metal
(rruaza e
madhe)

Gjerdani
metal
(rruaza e
vogël)

91.5±3.5
6.7±0.5
1.2±0.2
0.5±0.02
0.19±0.01
–
0.19±0.06
–

29±1
54±2
5.6±0.3
3.3±0.1
0.32±0.02
–
1.7±0.2
7.1±2.8

89.5±3
5.8±0.5
4±0.3
0.13±0.01
0.18±0.01
–
0.24±0.09
–

67±3
16.5±1.1
9.7±0.7
1.2±0.1
0.19±0.02
–
0.52±0.21
4.5±1.8

84±4
3.6±0.5
11±0.8
0.25±0.02
0.14±0.02
0.87±0.12
0.62±0.21
–

79±3
17.2±1.1
2.6±0.2
0.5±0.03
0.11±0.01
–
0.21±0.09
–

Sumbulla
metal

Fibula
p.k.

Cu (%)
Sn (%)
Pb (%)
Fe (%)
Ni (%)
Zn (%)
As (%)
Ca (%)

Fibula
metal

Tabelë 5.1: Rezultatet sasiore mesatare bashkë me devijimet standarte nga μ-FRX për fibulën
gjysëmlykore, aplikën e rripit, gjerdanin dhe sumbullën. Me p.k. është shënuar pika e analizuar
mbi produktet e korrozionit.

88.5±3.5
11.1±0.8
0.13±0.05
0.05±0.01
0.18±0.02
–
0.09±0.02
–

Fibula gjysëmlykore është përlidhje Cu-Sn me 1.2% Pb. Përqindja e bakrit është
mesatarisht 91.5% ndërsa e kallajit 6.7%. Nga diagrama fazore Cu-Sn mund të thuhet
se përlidhja përbëhet nga fazat α dhe ε eutektoid. Në pikat e analizuara mbi metal është
detektuar Fe 0.5%, Ni 0.19% dhe As 0.19%. Në pikën e analizuar mbi produktet e
korrozionit duket një rënie e sasisë së bakrit dhe rritje e kallajit bashkë me plumbin.
Hekuri ka arritur në sasinë 3.3% ndërsa arseniku në 1.7%. Në këtë pikë është detektuar
një sasi kalçiumi prej 7.1% që mund të vijë nga toka ku është ruajtur objekti. Nga
analiza me μ-XRF rezulton se gjerdani dhe aplika e rripit janë përlidhje Cu-Sn-Pb, ku
bakri luhatet nga 79±3% (rruaza e vogël) në 89.5±3% (aplika e rripit). Plumbi merr
vlera nga 2.6±0.2% (rruaza e vogël) në 11±0.8% (rruaza e madhe) ndërsa kallaji luhatet
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nga 3.6±0.5% (rruaza e madhe) në 17.2±1.1% (rruaza e vogël). Zinku është detektuar
vetëm tek rruaza e madhe 0.87±0.12%, ndërsa elemente të tjerë si Fe, Ni, As janë të
pranishëm tek të gjitha pikat e analizuara në sasinë nën 0.62%. Në pikën e produkteve
të korrozionit të analizuar tek aplika e rripit vihet re ulja e sasisë së bakrit në 67±3%,
njëkohësisht rritja e plumbit dhe kallajit në 9.7±0.7% dhe 16.5±1.1% përkatësisht. Sasia
e elementëve kryesorë të përlidhjes në produktet e korrozionit varet nga koeficientët e
ndryshëm të difuzionit në drejtim të sipërfaqes. Në pikën e korrozionit është detektuar
edhe një sasi e konsiderueshme kalçiumi 4.5±1.8%. Sumbulla është përlidhje binare
Cu-Sn, me mesatarisht 88.5±3.5% Cu dhe 11.1±0.8% Sn. Plumbi i detektuar e ka vlerën
0.13% ndërsa sasia e hekurit, nikelit, arsenikut nuk e kalon 0.18%. Në produktet e
korrozionit sasia e oksigjenit duhet të jetë e lartë pasi elementët e përlidhjes gjenden
kryesisht në trajtë oksidesh dhe hidroksidesh. Por meqë oksigjeni nuk mund të
detektohet me μ-FRX atehëre gjatë llogaritjes përqindja që do i takonte këtij elementi i
mblidhet përqindjes së elementëve të tjerë të detektuar. Kjo pasi shuma e të gjitha
përqindjeve duhet të dalë 100%. (Scott D.A. 1991; Araújo M.F. et al 2004; Potts P.J.,
West M. 2008; Scott D.A. 2012; Vasilescu A. et al 2013; Heginbotham A. et al 2014)
Mbi objektet dekorative të periudhës Helenistike, nga Muzeu Arkeologjik Durrës, janë
analizuar nga dy deri në katër pika mbi metal dhe produkte korrozioni. Në figurën 5.3
paraqiten spektrat e parë të analizuar me μ-FRX mbi secilin objekt. Në tabelën 5.2 janë
paraqitur rezultatet sasiore mesatare për pikat e ndryshme të analizuara mbi kampione
dhe objektet dekorative të periudhës Helenistike.

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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g)

h)

i)

j)

Figurë 5.3: Spektri i pikës mbi metal të analizuar tek: a) byzylyku gjarpër, b) medalioni, c)
rruaza, d) unaza, e) pjesa e fibulës, f) tokeza treshe, g) h) dy zilet, i) kupa dhe j) zilke me μFRX.

Medalioni
metal

Rruaza
metal

Unaza
metal

Unaza
p.k.
(koka)

Pjesë
fibule
metal

89±5
7.6±0.7
2.9±0.3
0.16±0.02
–
–
0.37±0.12
–

86±4
13.5±0.9
0.06±0.04
0.14±0.01
–
–
0.26±0.03
0.1±0.01

42±2
54.2±2.9
0.31±0.07
2.6±0.1
0.12±0.02
–
0.49±0.05
0.67±0.05

71±4
10.7±0.5
18.3±0.6
0.13±0.01
–
–
–
0.1±0.01

Tokëz
treshe
metal

Zile 1
metal

Zile 2
metal

Zilkë metal

Kupë metal
(bazamenti)

Kupë metal
(buza)

Cu (%) 88.5±3.5
56±2
Sn (%)
9.3±0.8 37.7±1.7
Pb (%)
1.9±0.1
6±0.3
Fe (%) 0.23±0.02 0.5±0.03
Ni (%)
–
–
Zn (%)
–
–
As (%)
–
–
Cr (%) 0.04±0.01
–

Cu (%)
Sn (%)
Pb (%)
Fe (%)
Ni (%)
Zn (%)
As (%)
Cr (%)
Sb (%)

72.4±3.7
8.9±0.8
11.2±0.7
0.67±0.05
–
6.8±0.5
0.32±0.15
–

Byzylyku
gjarpër
p.k.

Byzylyku
gjarpër
metal

Tabelë 5.2: Rezultatet sasiore mesatare bashkë me devijimet standarte nga μ-FRX për objektet
dekorative të periudhës Helenistike. Me p.k. është shënuar pika e analizuar mbi produktet e
korrozionit.

87.5±3.5
10.4±0.8
0.91±0.15
0.13±0.01
–
–
0.8±0.4
–
0.55±0.18

72.5±3.5
6.5±0.8
20±1.2
0.13±0.01
0.21±0.02
–
0.75±0.24
–
–

72.5±3.5
4.9±0.6
21.1±1.3
0.13±0.01
0.21±0.02
–
1.1±0.3
–
–

93±4
7.1±0.5
0.09±0.04
0.25±0.02
–
–
0.13±0.02
0.06±0.01
–

83±4
3.5±0.5
2.7±0.2
1.04±0.08
0.16±0.02
9.7±0.6
–
–
–

96±5
0.14±0.11
–
0.17±0.01
–
3.6±0.3
–
0.04±0.01
–
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Përqindja më e lartë e bakrit është detektuar tek zilka me mesatarisht 93% Cu, 7.1% Sn
dhe mikro elementë (nën 1%) si Pb, Fe, As. Tek byzylyku gjarpër, rruaza, unaza dhe
tokëza treshe përqindja e bakrit luhatet nga 86% deri në 89%. Kallaji është i pranishëm
në sasi më të madhe tek unaza me 13.5% dhe më të vogël tek rruaza me 7.6%. Në rastin
e byzylykut gjarpër është detektuar 1.9% plumb dhe hekur mesatarisht 0.23%. Tek
rruaza është e pranishme një sasi më e madhe plumbi 2.9%, gjithashtu hekur dhe arsenik
më pak se 0.37%. Përqindja e plumbit, hekurit dhe arsenikut në përlidhjen e unazës nuk
e kalon 0.35%. Ndërsa tek tokëza treshe përveç plumbit (0.91%), hekurit (0.13%) dhe
arsenikut (0.8%) është detektuar edhe stibium 0.55%.
Pjesa e fibulës dhe dy zilet janë të përbëra nga një përlidhje e ngjashme ku bakri luhatet
nga 71% deri në 72.5%. Përqindja e kallajit merr vlera nga 4.9% në 10.7%, plumbi
luhatet nga 18.3% në 21.1% ndërsa përqindja Fe, Ni, As nuk e kalon vlerën 1.1%.
Medalioni përbëhet nga 72.4% bakër dhe përqindja e kallajit, plumbit, zinkut janë
mesatarisht 8.9%, 11.2%, 6.8% përkatësisht. Prania e hekurit edhe arsenikut në këtë
objekt nuk e kalon vlerën 0.67%. Rasti i kupës është i veçantë pasi bazamenti dhe pjesa
e sipërme përbëhen nga përlidhje të ndryshme. Bazamenti përbëhet nga mesatarisht
83%Cu, 3.5%Sn, 2.7%Pb, 9.7%Zn dhe Fe, Ni nën 1.04%. Ndërsa pjesa e sipërme
përmban mesatarisht 96%Cu, 3.6%Zn (tunxh) dhe Sn, Fe deri në 0.17%. Është e
mundur që këto dy pjesë të kupës të jenë prodhuar veç e veç dhe më pas të jenë bashkuar
(salduar). (Scott D.A. 1991; Araújo M.F. et al 2004; Potts P.J., West M. 2008; Scott
D.A. 2012; Vasilescu A. et al 2013; Heginbotham A. et al 2014)
Në figurën 5.4 janë paraqitur pamje të produkteve të korrozionit të fotografuara në
kampionin e marrë nga fibula gjysëmlykore, aplika rripi, gjerdani dhe sumbulla.
Vëzhgimi i produkteve të korrozionit është bërë me mikroskop optik me dritë të
reflektuar dhe të polarizuar, pasi kampioni është montuar në rezinë dhe zmeriluar /
poliruar, pamjet janë fotografuar me kamerën digjitale të bashkangjitur tek mikroskopi.

a)

b)
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c)

d)
Figurë 5.4: Produktet e korrozionit tek kampioni i: a) fibulës gjysëmlykore, b) apikës së rripit,
c) gjerdanit dhe d) sumbullës. Fotoja në të majtë është bërë me dritë të reflektuar ndërsa ajo në
të djathtë me dritë të polarizuar.

Nga objektet dekorative të periudhës Helenistike ka qenë e mundur të merrej kampion
vetëm nga byzylyku gjarpër dhe medalioni. Pamje të produkteve të korrozionit nga këta
dy kampionë jepen në figurën 5.5.

a)

b)
Figurë 5.5: Produktet e korrozionit tek: a) byzylyku gjarpër dhe b) medalioni. Fotoja në të
majtë është bërë me dritë të reflektuar ndërsa ajo në të djathtë me dritë të polarizuar, për secilin
nga dy kampionët.

Tek të gjitha pamjet e kampioneve të vëzhguara me MO me dritë të polarizuar dallohet
tenorit / kupriti (i verdhë, portokalli, i kuq) si pasojë e bashkëveprimit të bakrit me
68

Karakterizimi dhe studimi i teknologjisë së prodhimit të objekteve antike prej bakri dhe përlidhjeve të
tij të zbuluara në Shqipëri.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

oksigjenin e atmosferës: 2Cu + O2 = 2CuO / 4Cu + O2 = 2Cu2O. Këtu mund të jenë të
pranishme gjithashtu okside të kallajit (kasiteriti, i zi) dhe plumbit. Kjo përbën shtresën
e parë të produkteve të korrozionit, ndërsa tek e dyta dallohen fazat kryesore malakit /
azurit (i gjelbër, bojëqielli) të cilët formohen gjatë përdorimit të objektit dhe pjesërisht
gjatë qëndrimit në tokë (2CuO + CO2 + H2O = Cu2(OH)2CO3 / CuO + CO2 = CuCO3).
Faza nga shtresa e tretë e korrozionit zakonisht nuk janë të pranishme për shkak të
pastrimit të objektit pas zbulimit nga gërmimet. (Scott D.A. 1991; Pracejus B. 2008;
Robbiola L. et al 2008; Sandu I.G. et al 2012; Scott D.A. 2012; Sandu I. et al 2014)
Në figurat 5.6-5.11 janë dhënë imazhet e përftuara me MES dhe analizimet me SDEX
të bëra në matricën metalike, inkluzione të ndryshme dhe produkte korrozioni. Në
imazhet e marra me MES janë analizuar zonat të cilat ndryshonin nga njëra tjetra nga
kontrasti. Pas secilës figurë është vendosur një tabelë (5.3-5.8) me të dhënat sasiore për
elementët e detektuar me SDEX. Karboni i pranishëm në analizat me SDEX e ka
prejardhjen nga veshja që i është bërë paraprakisht kampionëve për të realizuar
shkarkesën e elektroneve.

Figurë 5.6: Imazhet e marra me MES (majtas) dhe spektrat e SDEX në matricën metalike,
inkluzione të ndryshme dhe produkte korrozioni (djathtas), për kampionin e fibulës
gjysëmlykore.
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Tabelë 5.3: Rezultatet sasiore për pikën dhe zonat e ndryshme të analizuara me SDEX mbi
kampionin e fibulës gjysëmlykore (vlera mesatare e devijimit standart ±0.3%).
Pika A
Zona B
Zona C
Zona D

Cu (%)
8
91.8
65.4
6.6

Sn (%)
–
8.2
–
10.8

Pb (%)
86.5
–
–
53.8

Fe (%)
–
–
8.9
–

S (%)
–
–
25.7
7.1

O (%)
5.5
–
–
21.7

Mikrostruktura e kampionit të fibulës gjysëmlykore përmban precipitime plumbi
(pika/njolla A) dhe inkluzione Cu-Fe-S (zona C). Raportet e elementeve përbërës të
inkluzionit kanë dalë Cu:Fe:S = 65.4:8.9:25.7 ndërsa në fazën bornit të mineraleve
sulfite të bakrit sipas llogaritjeve stekiometrike Cu5FeS4 raportet janë Cu:Fe:S =
63.3:11.1:25.6. Brenda gabimeve të matjeve, mund të supozohet se minerali i përdorur
për prodhimin e objektit ka qenë borniti. Bakri prej 8% i detektuar në pikën A mund të
vijë nga zona rrethuese e precipitimit të Pb meqënëse pika/njolla A është më e vogël në
përmasa se vëllimi i bashkëveprimit (rreth 5 μm). Rezultatet e përlidhjes metalike (zona
B) janë të përafërta me ato të μ-FRX. Në zonën e produkteve të korrozionit (D) vihet
re rënia e sasisë së bakrit dhe rritja e kallajit së bashku me plumbin. Sasisa e oksigjenit
është e lartë për shkak se elementet Cu, Sn dhe Pb këtu janë në trajtën e oksideve.
(Figueiredo E. et al 2011)

Figurë 5.7: Imazhet e marra me MES (majtas) dhe spektrat e SDEX në matricën metalike dhe
inkluzione të ndryshme (djathtas), për kampionin e aplikës së rripi.
Tabelë 5.4: Rezultatet sasiore për pikën dhe zonat e ndryshme të analizuara me SDEX mbi
kampionin e aplikës së rripit (vlera mesatare e devijimit standart ±0.3%).
Pika A
Zona B
Zona C

Cu (%)
7.5
97.8
82.2

Sn (%)
–
2.2
12.4
70

Pb (%)
87.5
–
4.1

O (%)
5
–
1.3
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Në rastin e kampionit të aplikës së rripit vihet re se mikrostruktura përmban precipitime
plumbi (pika A) me Cu nga rrethinat ndërsa zonat B dhe C paraqesin matricën metalike,
ku përlidhja është Cu-Sn me precipitime të Pb. Në këto dy zona (me brinjë maksimumi
10μm) përqindja e Cu, Sn, Pb është e ndryshme, krahasuar me njëra tjetrën por edhe
me rezultatet e μ-FRX pasi: plumbi është i patretshëm në bakër, përqëndrimi i Cu e Sn
ndryshon në zona të ndryshme siç janë degët e dentriteve dhe μ-FRX bën një
mesatarizim të përqindjes së këtyre tre elementëve në një zonë me diametër 60μm.
(Figueiredo E. et al 2011)

Figurë 5.8: Imazhet e marra me MES (majtas) dhe spektrat e SDEX në matricën metalike dhe
inkluzione të ndryshme (djathtas), për kampionin e gjerdanit.

Tabelë 5.5: Rezultatet sasiore për pikën dhe zonat e ndryshme të analizuara me SDEX mbi
kampionin e gjerdanit (vlera mesatare e devijimit standart ±0.3%).
Zona A
Zona B
Zona C
Pika D

Cu (%)
8.3
70.6
92.7
52.4

Sn (%)
1.1
26.9
6.7
–

Pb (%)
85.8
–
–
19.2
71

Fe (%)
–
–
–
8.7

S (%)
–
–
–
19.7

Ca (%)
–
1
0.3
–

O (%)
4.8
1.5
0.3
–
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Mikrostruktura e kampionit të gjerdanit përbëhet nga precipitime plumbi të patretshëm
(zona A) me Cu-Sn nga rrethinat ndërsa zonat B dhe C paraqesin matricën metalike.
Këto dy pozicione të analizuara mund të jenë zona të ndryshme precipitimi të bakrit
dhe kallajit siç mund të jenë degët e dentriteve. Pika D paraqet një inkluzion Cu-Fe-S
që mund të vijë nga minerali sulfit i përdorur (bornit, kalkopirit, kubanit). Sasia e
plumbit në këtë pikë mund të jetë detektuar nga rrethinat e inkluzionit të Cu-Fe-S (zona
e ndritshme rreth asaj të errët) meqë pika e analizuar është më e vogël se vëllimi i
bashkëveprimit.

Figurë 5.9: Imazhet e marra me MES (majtas) dhe spektrat e SDEX në matricën metalike,
inkluzione të ndryshme dhe produkte korrozioni (djathtas), për kampionin e sumbullës.
Tabelë 5.6: Rezultatet sasiore për pikën dhe zonat e ndryshme të analizuara me SDEX mbi
kampionin e sumbullës (vlera mesatare e devijimit standart ±0.3%).
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D

Cu (%)
16
88.2
73
88.2

Sn (%)
59
10.8
25.6
10.2

Ca (%)
–
–
0.9
0.5

Fe (%)
0.5
–
–
–

Si (%)
0.7
–
–
–

S (%)
0.5
–
–
–

O (%)
21.7
–
0.5
–

Cl (%)
1.6
1
–
1.1

Zona A e mikrostrukturës së kampionit të marrë nga sumbulla paraqet një zonë të
produkteve të korrozionit, gjë që shpjegon sasinë e madhe të Sn, O dhe sasinë e vogël
të Cu. Zonat B, C, D janë pozicionet të ndryshme të analizuara mbi përlidhje, ku
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rezultatet e zonës B, D përafrohen me ato të μ-FRX. Zona C ka një përqindje më të lartë
të kallajit pasi mund të përbëjë një zonë të pasur me këtë element siç janë degët dytësore
të dentriteve. Kokrriza e karbonit në mikrostrukturën e sumbullës mund ta ketë
prejardhjen nga lënda djegëse e përdorur për shkrirjen e mineralit nga i cili është
prodhuar përlidhja. (Figueiredo E. et al 2011)

Figurë 5.10: Imazhet e marra me MES (majtas) dhe spektrat e SDEX në matricën metalike dhe
inkluzione të ndryshme (djathtas), për kampionin e byzylykut gjarpër.
Tabelë 5.7: Rezultatet sasiore për pikën dhe zonat e ndryshme të analizuara me SDEX mbi
kampionin e byzylykut gjarpër (vlera mesatare e devijimit standart ±0.3%).
Zona A
Zona B
Pika C

Cu (%)
61.8
91.2
79.2

Sn (%)
7.1
8.8
–

Pb (%)
29.3
–
–

Fe (%)
–
–
1.4

S (%)
1.8
–
19.4

Mikrostruktura e kampionit të byzylykut gjarpër përbëhet nga precipitime plumbi (zona
A) dhe inkluzione Cu-S (pika C) gjë që jep informacion mbi mineralin e përdorur për
prodhimin e këtij objekti. Raportet e elementeve përbërës të inkluzionit kanë dalë Cu:S
= 79.2:19.4 ndërsa në fazën kalkocit të mineraleve sulfite të bakrit sipas llogaritjeve
stekiometrike Cu2 raportet janë Cu:S = 79.9:20.1. Kjo përafërsi mund të çojë në
hipotezën se kalkociti është përdorur si lëndë e parë. Elementët e përlidhjes Cu e Sn në
zonën A mund të jenë detektuar nga rrethina e kësaj zone meqënëse përmasat e saj janë
shumë më të vogla se ato të vëllimit të bashkëveprimit. Zona B është përlidhja Cu-Sn
73

Karakterizimi dhe studimi i teknologjisë së prodhimit të objekteve antike prej bakri dhe përlidhjeve të
tij të zbuluara në Shqipëri.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

e byzylykut ku përqindjet e këtyre dy elementëve përafrojnë me ato të detektuara nga
μ-FRX. (Figueiredo E. et al 2011)

Figurë 5.11: Imazhet e marra me MES (majtas) dhe spektrat e SDEX në matricën metalike,
inkluzione të ndryshme dhe produkte korrozioni (djathtas), për kampionin e medalionit.
Tabelë 5.8: Rezultatet sasiore për pikën dhe zonat e ndryshme të analizuara me SDEX mbi
kampionin e medalionit (vlera mesatare e devijimit standart ±0.3%).
Zona A
Zona B
Zona C
Pika D
Zona E
Zona F

Cu (%)
4.1
86
53.5
72.7
73.7
16.7

Sn (%)
1.2
7
16.4
6.8
5.1
–

Pb (%)
82.7
–
8.6
–
–
–

Fe (%)
–
0.6
1.8
0.6
0.6
1.1

S (%)
–
–
–
–
15.7
30.2

Zn (%)
–
6.4
4
5.5
–
51.5

Si (%)
–
–
–
13.7
–
–

O (%)
12
–
15.7
0.7
4.8
0.6

Zonat e ndritshme, si ajo A, janë të pasura me plumb i cili precipitonte në kufijtë e
kokrrizave. Zonat B e C janë të përbëra nga treshja e përlidhjes Cu-Sn-Zn por në
ndryshim nga B-ja, zona C përbëhet në sasi të konsiderueshme edhe nga Pb e Fe. Kjo
pasi zona në fjalë mund të ketë përfshirë edhe kufij kokrrize ku ka precipituar Pb. Sasia
e oksigjenit është e lartë (zonat A, C, D) për shkak të depërtimit të produkteve të
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korrozionit (okside) në brendësi të kampionit. Zonat D dhe E, përveç elementëve të
përlidhjes Cu-Sn-Zn, përmbajnë edhe squfur i cili mund të jetë pjesë e inkluzioneve
Cu-S me prejardhje nga mineralet sulfite të bakrit. Duke parë përqindjen e lartë të Zn,
një tjetër mundësi janë edhe inkluzionet Zn-S, të cilat mund të vijnë nga minerali
sfalerit. (Figueiredo E. et al 2011)
Në figurën 5.12 është paraqitur mikrostruktura e kampionëve të fibulës gjysëmlykore,
aplikës së rripit, gjerdanit, sumbullës, byzylykut gjarpër dhe medalionit. Pamjet në të
majtë janë marrë me mikroskop optik me dritë të reflektuar pas atakimit për disa
sekonda me tretësirë të FeCl3. Ndërsa ato në të djathtë janë marrë me mikroskop
elektronik me skanim.

a)

b)

c)

d)
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e)

f)
Figurë 5.12: Mikrostruktura e kampionit të: a) fibulës gjysëmlykore (atakimi 1-2s), b) aplikës
së rripit (atakimi 6s), c) gjerdanit (atakimi 4s), d) sumbullës (atakimi 4s), e) byzylykut gjarpër
(atakimi 5s) dhe f) medalionit (atakimi 4s). Pamja në të majtë është bërë me MO me dritë të
reflektuar, ndërsa ajo në të djathtë është marrë me MES.

Prania e binjakëve dhe linjave të rrëshqitjes në mikrostrukturën e kampionit të fibulës
gjysëmlykore dëshmon se ky objekt mund të jetë përpunuar në të ftohtë pas derdhjes
dhe në fund pjekur ose të jetë pjekur pas derdhjes dhe më pas të jetë përpunuar në të
ftohtë. Në pamjet e marra me MO me dritë të reflektuar por edhe me MES dallohet
qartë tekstura pra precipitimet e plumbit, inkluzionet e Cu-Fe-S dhe fazat δ të përlidhjes
Cu-Sn janë të zgjatura dhe të orjentuara sipas drejtimit gjatësor të objektit (pingul me
seksionin tërthor dhe paralel me boshtin e telit). Kjo gjë tregon se përlidhjes i është bërë
një përpunim intensiv, mundësisht me çekiç, në mënyrë që të arrihej gjatësia 2.3m pa
çarje të dukshme. Më pas ky tel (cilindër me seksion tërthor 3.2mm2) mund të jetë
përdredhur gjatë një përpunimi në të nxehtë për t’i dhënë formën përfundimtare.
Dentritet e pranishme në mikrostrukturën e vëzhguar tek kampioni i aplikës së rripit,
gjerdanit dhe sumbullës tregojnë se këto objekte janë prodhuar me derdhje në kallëpe.
Mungesa e dentriteve të përkulura sugjeron se derdhja mund të ketë qenë procesi
përfundimtar i prodhimit të këtyre tre objekteve. Tek kampioni i aplikës së rripit
dallohen precipitimet e plumbit si në pamjen me MO me dritë të reflektuar ashtu edhe
në atë me MES. Në rastin e gjerdanit në të dy pamjet janë të qarta precipitimet e plumbit
bashkë me inkluzionet e Cu-Fe-S ndërsa tek kampioni i sumbullës këto të fundit janë
vëzhguar me MO me dritë të reflektuar por nuk janë detektuar me SDEX.
Mikrostruktura e byzylykut gjarpër (gjatësia totale 0.7m, seksioni tërthor 4mm2), si në
rastin e fibulës gjysëmlykore, përbëhet nga binjakë dhe linja rrëshqitje gjë që mund të
shpjegohet me përpunim në të ftohtë / nxehtë pas derdhjes. Por në këtë nuk dallohet dot
një orjentim i inkluzioneve të Cu-Fe-S dhe precipitimeve të plumbit sipas një drejtimi
të caktuar. Kjo mund të ndodhë edhe nga fakti se përmasat e këtyre inkluzioneve janë
më të vogla krahasuar me ato të fibulës gjysëmlykore, duke parë imazhet me MES me
zmadhim të njëjtë 300 herë.
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Prania e dentriteve në mikrostrukturën e medalionit tregon se përlidhja është derdhur
në kallëp. Një element tjetër mjaft i dallueshëm është numri i madh i zonave të errëta
të cilat mund të jenë pore të krijuara gjatë procesit të derdhjes ose kokrriza plumbi ose
gropa të lëna nga këto të fundit pasi janë shkëputur nga kampioni gjatë polirimit. Në
pamjen e marrë me MES dallohen precipitimet e Pb (të ndritshme) dhe inkluzionet e
Cu-Fe-S (të errëta) të shpërndara në mënyrë të rastësishme në sipërfaqen e kampionit.
(Scott D.A. 1991; ASM Metals Handbook vol. 3 1992; ASM Special Handbook 2001;
Artioli G. 2007; Engler O., Randle V. 2010; Scott D.A. 2012; Suchy J.S. et al 2016)
Në tabelën 6.10 janë dhënë rezultatet e mikrofortësisë së matur me testin Vickers (HV)
në kampionët e fibulës gjysëmlykore, aplikës së rripit, gjerdanit, sumbullës, byzylykut
gjarpër dhe medalionit.
Ndryshimet në vlerat e mikrofortësisë Vickers rezultojnë si nga bërja përlidhje e Cu
ashtu edhe nga teknologjia e prodhimit të objektit (tabela 5.9).

Tabelë 5.9: Vlerat e mikrofortësisë së matura me testin Vickers (HV) në kampionët e fibulës
gjysëmlykore, aplikës së rripit, gjerdanit, sumbullës, byzylykut gjarpër dhe medalionit. Gabimi
absolut në matjen e diagonales së gjurmës së rombit Δd=0.5μm dhe në llogaritjen e
mikrofortësisë ±1HV (m=50g, F=490.5mN, t=30s).
Fibula gjysëmlykore
Aplika rripi
Gjerdani
Sumbulla
Byzylyku gjarpër
Medalioni

HV1
117
105
122
142
123
87

HV2
109
94.9
130
121
121
89

HV3 HV4 HV5 HV6
116 121 119 115
104 101 95.8 96.7
130 127 123 133
119 117 121 140
114 115 107 109
109
91
97
114

HV7
–
104
–
–
106
–

HV8 HVmes
–
116.2
106 100.9
–
127.5
–
126.6
–
113.6
–
97.8

Në rastin e kampionit të gjerdanit dhe sumbullës vihet re një vlerë më e madhe mesatare
e mikrofortësisë Vickers, gjë që mund të shpjegohet me faktin se në bakër është shtuar
vlera më e madhe e kallajit krahasuar me përlidhjet e kampionëve të tjerë. Rritje të
vlerës së mikrofortësisë ka shkaktuar edhe përqindja prej 2.55% e plumbit tek kampioni
i gjerdanit. Mikrofortësia Vickers e kampionit të fibulës gjysëmlykore dhe të byzylykut
gjarpër është e përafërt, ku kampioni i parë e ka 2.6HV më të madhe vlerën e
mikrofortësisë. Përqindja e kallajit tek kampioni i byzylykut gjarpër është më e lartë se
ajo tek fibula gjysëmlykore, por tek kjo e fundit përqindja e plumbit është më e lartë
dhe janë të pranishëm elementë të tjerë si Fe, Ni, As. Në fund kampioni i aplikës së
rripit dhe medalionit kanë një vlerë të përafërt të mikrofortësisë Vickers dhe më të ultën
në krahasim me kampionët e tjerë. Për këta dy kampionë vihet re një sasi e
konsiderueshme e kallajit, plumbit por edhe e zinkut (medalioni) të shtuar në bakër, gjë
që duhet te rezultonte në një mikrofortësi të më lartë krahasuar me kampionët e fibulës
gjysëmlykore dhe byzylykut gjarpër. Ky ndryshim në mikrofortësi shpjegohet me
procedurën e prodhimit, fibulës gjysëmlykore dhe byzylykut gjarpër mund t’i jetë bërë
përpunim pas derdhjes. Gjë që s’ka ndodhur në rastin e aplikës së rripit dhe medalionit.
(Scott D.A. 1991; ASM Metals Handbook vol. 3 1992; ASM Special Handbook 2001;
Artioli G. 2007; Engler O., Randle V. 2010; Scott D.A. 2012; Suchy J.S. et al 2016)
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Objektet dekorative të Epokës së Hekurit kanë rezultuar përlidhje Cu-Sn dhe Cu-Sn me
precipitime plumbi dhe elementë minorë si As, Fe, Ni, etj. Procesi i zakondshëm i
prodhimit është derdhja dhe vetëm në një rast (fibula gjysëmlykore) objektit i është bërë
përpunim në të ftohtë / nxehtë pas derdhjes. Objektet dekorative të periudhës
Helenistike përbëhen nga përlidhjet Cu-Sn, Cu-Sn-Pb, Cu-Sn-Pb-Zn, Cu-Zn me
elementë minor si Fe, Ni, As dhe në pak raste Sb. Nga ky grup objektesh vetëm nga dy
u lejua të shkëputej kampion nga arkeologët, nga analizimi i të cilëve njëri objekt
rezultoi i prodhuar me derdhje ndërsa tjetri me përpunim në të ftohtë / nxehtë pas
derdhjes. Inkluzionet e Cu-S / Cu-Fe-S, në të gjitha objektet dekorative prej të cilëve u
shkëput kampion, mund të shpjegohen me përdorimin e mineraleve sulfitë të bakrit për
prodhimin e përlidhjeve. (Scott D.A. 1991; Guida G. et al 2007; Gliozzo E. et al 2011;
Figueiredo E. et al 2011; Scott D.A. 2012)

Objektet e përdorura për shkëmbim janë:


tetë sopata Shqiptaro-Dalmate (Epoka e Hekurit të Hershëm, Muzeu Historik i
Shkodrës)
një monedhë (Periudha Helenistike, Muzeu Arkeologjik Durrës)



Në figurën 5.13 janë paraqitur spektrat e pikave të para të analizuara me μ-FRX në
secilën nga tetë sopatat Shqiptaro-Dalmate.

a)

b)

c)

d)

e)

f)
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g)

h)

Figurë 5.13: Spektri i pikës së parë të analizuar me μ-FRX në secilën nga tetë sopatat
Shqiptaro-Dalmate me numra kartele: a) 14749, b) 14672, c) 14750, d) 14667, e) 14746, f)
14747, g) 14745, h) 14668.

Tabela 5.10 paraqet rezultatet sasiore mesatare të përbërjes elementore të sopatave
Shqiptaro-Dalmate. Në secilën nga sopatat janë analizuar 2-5 pika.
Tabelë 5.10: Rezultatet sasiore mesatare bashkë me devijimet standarte nga μ-FRX për secilën
sopatë Shqiptaro-Dalmate.
Nr. kartele
14749
14672
14750
14667
14746
14747
14745
14668

Cu (%)
94 ± 3
96 ± 4
97 ± 4
92 ± 4
96 ± 4
91 ± 4
94 ± 4
94 ± 4

Sn (%)
3.4 ± 0.3
1.5 ± 0.2
2.3 ± 0.3
5.6 ± 0.5
3.1 ± 0.4
7.9 ± 0.7
4.2 ± 0.4
3.4 ± 0.4

Pb (%)
1.3 ± 0.1
1.9 ± 0.2
0.37 ± 0.07
1.17 ± 0.16
0.51 ± 0.08
0.6 ± 0.1
1.06 ± 0.12
1.53 ± 0.19

Fe (%)
1 ± 0.05
0.13 ± 0.01
0.16 ± 0.01
0.55 ± 0.04
0.25 ± 0.02
0.12 ± 0.01
0.21 ± 0.09
0.2 ± 0.01

Ni (%)
0.23 ± 0.02
0.11 ± 0.01
0.13 ± 0.01
0.19 ± 0.02
0.11 ± 0.01
0.12 ± 0.01
0.06 ± 0.01
0.21 ± 0.02

As (%)
0.37 ± 0.06
0.34 ± 0.08
0.25 ± 0.04
0.35 ± 0.08
0.13 ± 0.04
0.18 ± 0.05
0.32 ± 0.06
0.41 ± 0.09

Nga analiza me μ-FRX rezulton se sopatat Shqiptaro-Dalmate përbëhen nga përlidhja
Cu-Sn. Ka një varësi midis përqindjes së bakrit dhe kallajit (figura 5.14) ku rritja e të
parit nga 91% në 97% çon në zvogëlimin e të dytit nga 7.9% në 1.5%.

Figurë 5.14: Varësia e vlerave mesatare të përqindjes së Cu nga Sn, në rastin e sopatave
Shqiptaro-Dalmate.

Përqindja e plumbit luhatet nga 0.37 në 1.9% ndërkohë hekuri, nikeli dhe arseniku nuk
e kalon 1%. Duket sikur sasia e plumbit në përlidhjet e sopatave nuk varet nga ajo e dy
elementëve të përlidhjes (figura 5.15 a) dhe b), gjë që çon në supozimin se plumbi mund
ta ketë prejardhjen nga minerali dhe jo të jetë shtuar qëllimisht në përlidhje. (Scott D.A.
1991; Araújo M.F. et al 2004; Potts P.J., West M. 2008; Scott D.A. 2012; Vasilescu A.
et al 2013; Heginbotham A. et al 2014)
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a)

b)

Figurë 5.15: Varësia e vlerave mesatare të përqindjes së Pb nga a) Cu dhe b) Sn, në rastin e
sopatave Shqiptaro-Dalmate.

Në figurën 5.16 janë paraqitur produktet e korrozionit të fotografuara në kampionin e
marrë nga sopata Shqiptaro-Dalmate (nr. kartele 14745). Vëzhgimi i produkteve të
korrozionit është bërë me mikroskop optik me dritë të reflektuar dhe të polarizuar, pasi
kampionët janë montuar në rezinë dhe zmeriluar / poliruar, pamjet janë fotografuar me
kamerën digjitale të bashkangjitur tek mikroskopi.

Figurë 5.16: Produktet e korrozionit tek kampioni i sopatës Shqiptaro-Dalmate (nr. kartele
14745). Fotoja në të majtë është bërë me dritë të reflektuar ndërsa ajo në të djathtë me dritë të
polarizuar.

Në imazhin me MO me dritë të polarizuar dallohen fazat kryesore të dy shtresave të
para të produkteve të korrozionit, tenorit / kuprit, okside të Sn / Pb (në ato objekte që
janë detektuar Sn e Pb) dhe malakit / azurit. Shtresa e tretë e korrozionit mungon si
pasojë e pastrimit të objektit pas zbulimit. (Scott D.A. 1991; Pracejus B. 2008; Robbiola
L. et al 2008; Sandu I.G. et al 2012; Scott D.A. 2012; Sandu I. et al 2014)

Në figurën 5.17 janë dhënë imazhet e përftuara me MES dhe analizimet me SDEX të
bëra në matricën metalike, inkluzione të ndryshme dhe produkte korrozioni në rastin e
kampionit të sopatës Shqiptaro-Dalmate (nr. kartele 14745). Pas figurës është vendosur
tabela 5.11 me të dhënat sasiore për elementët e detektuar me SDEX.
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Figurë 5.17: Imazhet e marra me MES (majtas) dhe spektrat e SDEX në matricën metalike,
inkluzione të ndryshme dhe produkte korrozioni (djathtas), për kampionin e sopatës ShqiptaroDalmate (nr. kartele 14745).
Tabelë 5.11: Rezultatet sasiore për pikën dhe zonat e ndryshme të analizuara me SDEX mbi
kampionin e sopatës Shqiptaro-Dalmate (vlera mesatare e devijimit standart ±0.3%).
Cu (%)
Sn (%)
Pb (%)
Fe (%)
S (%)
Si (%)
O (%)
Cl (%)
Ca (%)

Zona A
7.1
–
83.1
–
–
–
9.8
–
–

Zona B
78.1
–
–
1.1
20.9
–
–
–
–
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Zona C
96.2
3.8
–
–
–
–
–
–
–

Zona D
72.3
5.1
8.9
–
–
0.5
11.8
1.1
0.3
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Zonat e ndritshme në mikrostrukturën e sopatës Shqiptaro-Dalmate, si ajo A, janë të
pasura me plumb ku bakri si elementi kryesor i përlidhjes është detektuar nga rrethinat
e zonës meqënëse ajo ka përmasa më të vogla se vëllimi i bashkëveprimit. Zonat e errëta
si ajo B janë inkluzioni Cu-S që mund ta kenë prejardhjen nga minerali sulfit i përdorur
për prodhimin e sopatës. Zona C është përlidhja e sopatës, rezultatet sasiore të së cilës
janë të përafërta me ato të µ-FRX. Dhe në fund zona D është një zonë e analizuar në
produktet e korrozionit të kampionit, ku sasia e bakrit ka pësuar ulje dhe e kundërta ka
ndodhur më atë të kallajit dhe plumbit. Në këtë zonë sasia e oksigjenit është e lartë për
shkak të oksideve dhe është detektuar 1.1% Cl si papastërti. (Figueiredo E. et al 2011)
Në figurën 5.18 janë paraqitur hartat e shpërndarjes së elementëve të marra me MESSDEX në rastin e kampionit të monedhës.

Figurë 5.18: Hartat e shpërndarjes së elementëve të marra me MES-SDEX në rastin e
kampionit të monedhës. Fotoja e fundit (poshtë djathtas) është marrë me MO me dritë të
reflektuar pas atakimit për 4 sekonda (zmadhimi 320 herë).

Qëllimi i kësaj analize ishte të vërtetohej se përgjatë kufijve të kokrrizave kishte
precipituar plumbi, i cili dukej i zi në pamjen e marrë me MO me dritë të reflektuar pas
atakimit. Nga këto harta ripohohet se përlidhja është binare Cu-Sn me precipitime të
plumbit përgjatë kufijve kokrrizor. Një pjesë e këtyre precipitimeve të plumbit mund të
kenë rënë gjatë procesit të polirimit.
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Në figurën 5.19 është paraqitur mikrostruktura e kampionit të sopatës ShqiptaroDalmate (nr. kartele 14745). Pamja në të majtë është marrë me MO me dritë të
reflektuar pas atakimit për 2-4 sekonda me tretësirë të FeCl3, ndërsa ato në të djathtë
është marrë me MES. Figura 5.20 paraqet dy spektra të mbivendosur të SDEX të marra
nga zona më e errët (A) dhe ajo më e ndritshme (B) e matricës së kampionit të sopatës
Shqiptaro-Dalmate (figura 5.19 djathtas). Zona A përbëhet nga 100%Cu dhe ajo B nga
90.7%Cu me 9.3%Sn.

Figurë 5.19: Mikrostruktura e kampionit të sopatës Shqiptaro-Dalmate (nr. kartele 14745).
Pamja në të majtë është bërë me MO me dritë të reflektuar pas atakimit për 2-4 sekonda me
tretësirë të FeCl3. Ndërsa ajo në të djathtë është marrë me MES.

Figurë 5.20: Dy spektra të SDEX të marra nga zona më e errët (A, linja e kuqe) dhe ajo më e
ndritshme (B, linja kafe) e matricës së kampionit të sopatës Shqiptaro-Dalmate (nr. kartele
14745).

Në mikrostrukturën e sopatës Shqiptaro-Dalmate dallohen dentrite të drejta gjë që
dëshmon për procesin e derdhjes në kallëpe. Bazuar në literaturë këto sopata mund të
jenë përdorur si mjete shkëmbimi paramonetare, gjë që mbështetet edhe nga fakti se
tehu i tyre nuk është i mprehtë, në pjesën fundore nuk është hapur vrima për vendosjen
e bishtit të sopatës, etj. Për këto arsye mund të thuhet se derdhja mund të ketë qenë edhe
procesi përfundimtar i dhënies së formës për këtë sopatë. Si në pamjen e marrë me MO
me dritë te reflektuar ashtu edhe në atë me MES dallohen inkluzionet e Cu-S dhe
precipitime të Pb, zakonisht precipiton midis degëve të dentriteve. Analiza me SDEX
është bërë në dy zona të përlidhjes që dallojnë nga njëra tjetra në niveli i grisë. Zona
më e errët që ka rezultuar 100%Cu mund të jetë dega parësore e dentritit ndërsa ajo më
e çelët me 90.7%Cu dhe 9.3%Sn mund të përbëjë degën dytësore të tij. (Scott D.A.
1991; ASM Metals Handbook vol. 3 1992; ASM Special Handbook 2001; Artioli G.
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2007; Engler O., Randle V. 2010; Scott D.A. 2012; Nigro L. 2013; Kuijpers M.H.G.
2015; Suchy J.S. et al 2016)
Në tabelën 5.12 janë dhënë rezultatet e mikrofortësisë së matur me testin Vickers (HV)
në kampionin e sopatës Shqiptaro-Dalmate (nr. kartele 14745).
Tabelë 5.12: Vlerat e mikrofortësisë së matura me testin Vickers (HV) në kampionin e sopatës
Shqiptaro-Dalmate. Gabimi absolut në matjen e diagonales së gjurmës së rombit Δd=0.5μm
dhe në llogaritjen e mikrofortësisë ±1HV (m=50g, F=490.5mN, t=30s).
Sopata Shqiptaro-Dalmate

HV1
170

HV2
151

HV3 HV4 HV5 HV6 HVmes
172 166 160 188 167.8

Mikrofortësia e sopatës Shqiptaro-Dalmate nga vlera 40-50HV për bakrin e pastër të
derdhur ka arritur vlerën mesatare 167.8HV si rezultat i bërjes përlidhje me shtimin e
mesatarisht 4.2%Sn, 1.06%Pb dhe mikroelementë si As, Fe, Ni në përqindje nën 0.32%.
(Scott D.A. 1991; ASM Metals Handbook vol. 3 1992; ASM Special Handbook 2001;
Artioli G. 2007; Engler O., Randle V. 2010; Scott D.A. 2012; Suchy J.S. et al 2016)
Tetë sopatat Shqiptaro-Dalmate nga Epoka e Hekurit të Hershëm rezultuan të përbëra
nga përlidhja Cu-Sn me elementë si Pb, Fe, Ni, As nën 1.9%. Nga analizimi i kampionit
të shkëputur nga njëra sopatë u arrit në përfundimin se procesi i prodhimit është derdhja
dhe inkluzionet e Cu-S sugjerojnë përdorimin e mundshëm të mineraleve sulfite të
bakrit. (Scott D.A. 1991; Guida G. et al 2007; Gliozzo E. et al 2011; Figueiredo E. et
al 2011; Scott D.A. 2012)

Armët / vegla pune përbëhen nga:






një shpatë Naue II nga Shkodra, një majë shigjete (Epoka e Bronzit të Vonë, Muzeu
Historik i Shkodrës)
një sopatë “Shkodrane”, një kazëm-sopatë (Epoka e Bronzit të Vonë, Muzeu
Historik i Shkodrës)
gjashtë sopata Kelte (Epoka e Hekurit të Hershëm, Muzeu Historik i Shkodrës)
katër gozhdë (Mesjetë shek. VI, Muzeu Arkeologjik Durrës)
një rende (Mesjetë, Muzeu Historik i Shkodrës)

Në figurat 5.21, 5.22 janë paraqitur spektrat e pikave të para të analizuara me μ-FRX
në shpatën Naue II nga Shkodra, sopatat Kelte, majën e shigjetës, sopatën “Shkodrane”,
kazëm-sopatën, gozhdët dhe renden. Për secilin objekt janë dhënë rezultatet sasiore
mesatare përkatëse së bashku me devijimet standarte nga analiza me μ-FRX (tabela
5.13, 5.15).

a)

b)
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c)

d)

e)
Figurë 5.21: Spektri i pikës së parë të analizuar tek: a) shpata Naue II nga Shkodra, b) maja e
shigjetës, c) sopata “Shkodrane”, d) kazëm-sopata dhe e) rendja me μ-FRX.

Maja e
shigjetës
metal

Sopata
Shkodrane
metal

Kazëmsopata
metal

Rende
metal

Cu (%)
Sn (%)
Zn (%)
Pb (%)
Fe (%)
Ni (%)
Co (%)
As (%)
Cr (%)

Shpata
Naue II
metal

Tabelë 5.13: Rezultatet sasiore mesatare bashkë me devijimet standarte nga μ-FRX për shpatën
Naue II nga Shkodra, majën e shigjetës, sopatën “Shkodrane”, kazëm-sopatën dhe renden.

91±3
8.3±0.6
–
0.07±0.03
0.11±0.01
0.34±0.02
0.03±0.01
0.21±0.03
–

95.5±4.5
4.2± 0.4
–
0.33±0.07
0.11±0.01
0.2±0.02
0.02±0.01
0.08±0.03
–

91.5±4.5
7.4 ± 0.7
–
0.14±0.05
0.18±0.02
0.52±0.04
0.03±0.01
0.31±0.04
0.06±0.01

99.3± 4.6
0.32±0.04
–
0.06±0.02
0.19±0.01
0.1±0.03
–
–
–

67±2.3
–
32.9±1.5
–
0.05±0.01
–
–
–
–

Përqëndrimi i Cu dhe Sn në pikat e analizuara tek shpata Naue II, maja e shigjetës dhe
sopata Shkodrane është përafërsisht i njëjtë duke marrë parasysh vlerën e devijimit
standart. Nga kjo mund të thuhet se këto objekte janë homogjene pra përbëhen nga e
njëjta përlidhje. Në tabelën më sipër paraqiten vetëm vlerat mesatare të përbërjes
sasiore. Sopata e tipit “Shkodrane” (mesatarisht 91.5%Cu-7.4%Sn) dhe maja e
shigjetës (mesatarisht 95.5%Cu-4.2%Sn) kanë rezultuar përlidhje Cu-Sn. Ndërsa
kazëm-sopata mund të konsiderohet bakër i pastër me mesatarisht 99.3%Cu dhe
devijim standart mesatar 4.6%. Në këto tre objekte janë detektuar edhe nikel, cobalt,
arsenik, hekur dhe krom në përqindje më të ulëta se 0.52%. Elementët minor të
pranishëm në përlidhjen e shpatës Naue II janë Ni, As, Fe, Pb dhe Co përqindja e të
cilëve nuk e kalon 0.34%. Prania e Pb dhe Co mund të jetë e dyshimtë për shkak të
vlerës së lartë të devijimit standart. Ndërsa Ni, As dhe Fe mund ta kenë prejardhjen nga
toka ku ka qenë i ruajtur objekti, nga minerali i përdorur për prodhim ose nga flukset
gjatë procesit të shkrirjes. (Scott D.A. 1991; Araújo M.F. et al 2004; Potts P.J., West
M. 2008; Scott D.A. 2012; Vasilescu A. et al 2013; Heginbotham A. et al 2014)
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Sipas Koui et al. shpata të tipit Naue II që janë zbuluar në Korçë, Elbasan, Librazhd
dhe Mavrone kanë rezultuar të përbëra nga përlidhja Cu-Sn me elementë minor si Zn,
Fe dhe As (tabela 5.14). (Koui M. et al 2006)
Tabelë 5.14: Rezultatet e FRXDE (Fluoreshencë e Rrezeve X me Dispersion Energjitik) për
shpatat Naue II nga Shqipëria. (Koui M. et al 2006)
Cu (%)
Sn (%)
Zn (%)
Fe (%)
As (%)
P (%)

Korçë
81
17.5
0.5
–
0.5
0.5

Elbasan
78.5 75.6
20 23.1
0.3
0.8
0.7
0.1
0.2
0.2
0.3
0.1

Librazhd
66.9
32.8
0.04
0.1
0.06
0.3

Mavrone
84.7
13.5
0.4
0.6
0.7
0.1

Përqindja e Cu luhatet nga 84.7% (Mavrone) në 66.9% (Librazhd) ndërsa Sn nga 32.8%
(Librazhd) në 13.5% (Mavrone). Përqindja e elementëve Cu e Sn në përlidhjen e
shpatës Naue II nga Shkodra (rreth 91%Cu - 8.3%Sn) dallon nga ato të analizuara deri
tani. Njëkohësisht nëse Zn është i pranishëm në shpatat e sipër përmendura deri në
0.8%, në atë të Shkodrës mungon.
Përlidhja që përbën renden është Cu-Zn me mesatarisht 67% bakër dhe 32.9% zink.
Hekuri është detektuar në përqindje shumë të ulët, mesatarisht 0.05%. Nga diagrama
fazore Cu-Zn rezulton që kjo përlidhje është α tunxh.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Figurë 5.22: Spektri i pikës së parë të analizuar me μ-FRX në secilën nga gjashtë sopatat Kelte
me numra kartele: a) 14754, b) 14756, c) 14752, d) 14757, e) 14753, f) 14751.
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Në tabelën 6.26 më poshtë janë llogaritur përqindjet mesatare të elementëve për secilën
sopatë Kelte bashkë me devijimet standarte.
Tabelë 5.15: Rezultatet sasiore mesatare bashkë me devijimet standarte nga μ-FRX për secilën
sopatë Kelte.
Nr. kartele
14754
14756
14752
14757
14753
14751

Cu (%)
98 ± 5
95 ± 4
88 ± 4
95 ± 5
93 ± 5
91 ± 4

Sn (%)
1.1 ± 0.2
3.5 ± 0.4
5.9 ± 0.6
4.1 ± 0.5
5.7 ± 0.6
7.4 ± 0.7

Pb (%)
0.44 ± 0.05
1.18 ± 0.12
5.9 ± 0.4
0.57 ± 0.11
0.97 ± 0.15
1.19 ± 0.16

Fe (%)
0.17 ± 0.01
0.37 ± 0.02
0.16 ± 0.02
0.16 ± 0.01
0.2 ± 0.02
0.33 ± 0.03

Ni (%)
0.1 ± 0.01
0.13 ± 0.01
0.13 ± 0.02
0.16 ± 0.02
0.12 ± 0.01
0.13 ± 0.01

As (%)
–
0.08 ± 0.03
–
0.17 ± 0.06
0.49 ± 0.09
0.2 ± 0.08

Sipas rezultateve të μ-FRX sopatat Kelte përbëhen nga përlidhja Cu-Sn. Edhe në këtë
rast, si tek sopatat Shqiptaro-Dalmate, vihet re një varësi midis përqindjes së Cu dhe Sn
(figura 5.23) ku mesatarisht Cu luhatet nga 88% në 98% dhe Sn nga 7.4% në 1.1%.

Figurë 5.23: Varësia e vlerave mesatare të përqindjes së Cu nga Sn, në rastin e sopatave Kelte.

Përqindja e plumbit nuk e kalon vlerën 1.19% ndërsa hekuri, nikeli dhe arseniku janë
të pranishëm në një përqindje më të vogël se 0.49%. Për pesë nga sopatat Kelte me
plumb deri në 1.19% mund të supozohet prejardhja e tij nga minerali i përdorur sesa
shtimi i qëllimshëm në përlidhje. Dallim bën sopata Kelte me numër kartele 14752 ku
përqindja mesatare e Pb është 5.9% dhe shtimi i tij mund të ketë qenë i qëllimshëm.
Mund të ketë ndodhur që kjo sopatë të jetë prodhuar sipas një procesi të ndryshëm ose
në një periudhë tjetër nga pesë sopatat e tjera Kelte (figura 5.24 a) dhe b). (Scott D.A.
1991; Araújo M.F. et al 2004; Potts P.J., West M. 2008; Scott D.A. 2012; Vasilescu A.
et al 2013; Heginbotham A. et al 2014)

a)

b)

Figurë 5.24: Varësia e vlerave mesatare të përqindjes së Pb nga a) Cu dhe b) Sn, në rastin e
sopatave Kelte.
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Figura 5.25 paraqet spektrat e pikave të para të analizuara me μ-FRX në katër gozhdët,
ku në secilën janë analizuar 3 pika në pozicione të ndryshme. Në vijim tabela 5.16
paraqet rezultatet sasiore mesatare të këtyre analizave bashkë me devijim standart.

a)

b)

c)

d)

Figurë 5.25: Spektri i pikës së parë të analizuar me μ-FRX në secilën nga katër gozhdët me
numra objekti: a) 8362, b) 5423, c) 5475, d) 8361.

Tabelë 5.16: Rezultatet sasiore mesatare bashkë me devijimet standarte nga μ-FRX për secilën
gozhdë.
Nr. objekti
8362
5423
5475
8361

Cu (%)
98 ± 4
99.1 ± 4.1
99.6 ± 4.2
90 ± 4

Sn (%)
–
–
–
3.9 ± 0.4

Pb (%)
0.55 ± 0.05
0.73 ± 0.06
0.17 ± 0.03
6 ± 0.3

Cr (%)
–
0.07 ± 0.01
0.08 ± 0.01
0.09 ± 0.01

Fe (%)
1.71 ± 0.01
0.14 ± 0.01
0.14 ± 0.01
0.16 ± 0.01

Gozhda me nr. objekti 5423 dhe 5475 janë të përbëra nga mbi 99% bakër (përkatësisht
99.1% dhe 99.6%, vlerat mesatare). Në këto dy objekte janë detektuar edhe Pb, Fe dhe
Cr nën 1%. Gozhda me nr. objekti 8362 është e përbërë nga mesatarisht 98%Cu dhe
1.71%Fe. Sasia e plumbit në tre pikat e analizuara nuk e kalon 0.57%. Ndërsa gozhda
me nr. objekti 8361 përbëhet nga përlidhja Cu-Sn (90%Cu - 3.9%Sn) me mesatarisht
6% plumb. Hekuri dhe kromi nuk e kalon 0.16%. (Scott D.A. 1991; Araújo M.F. et al
2004; Potts P.J., West M. 2008; Scott D.A. 2012; Vasilescu A. et al 2013; Heginbotham
A. et al 2014)
Në figurën 5.26 janë paraqitur produktet e korrozionit të fotografuara në kampionin e
marrë nga shpata Naue II nga Shkodra, sopata Kelte (nr. kartele 14757), katër gozhdët
dhe rendja. Vëzhgimi i produkteve të korrozionit është bërë me mikroskop optik me
dritë të reflektuar dhe të polarizuar, pasi kampionët janë montuar në rezinë dhe
zmeriluar / poliruar, pamjet janë fotografuar me kamerën digjitale të bashkangjitur tek
mikroskopi.
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a)

b)

c)

d)

e)
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f)

g)
Figurë 5.26: Produktet e korrozionit tek kampioni i: a) shpatës Naue II nga Shkodra, b) sopatës
Kelte (nr. kartele 14757), gozhdë me nr. objekti c) 8362, d) 5423, e) 5475, f) 8361 dhe g) rendes
(zmadhimi 100 herë). Fotoja në të majtë është bërë me dritë të reflektuar ndërsa ajo në të djathtë
me dritë të polarizuar.

Tek të gjithë kampionët e vëzhguar me MO me dritë të polarizuar dallohen fazat
kryesore të shtresës së parë të korrozionit si: tenorit/kupriti, okside të Sn, Pb (aty ku
janë të pranishëm këta elementë), okside të Zn (tek rendja) dhe ato të shtresës së dytë
(malakiti). Në rastin e shpatës Naue II nga Shkodra vihet re një depërtim i produkteve
të korrozionit në të gjithë kampionin, gjë që është e pritshme për shkak të reduktimit të
gjerësisë së tehut deri në 2cm nga procesi i korrodimit. (Scott D.A. 1991; Pracejus B.
2008; Robbiola L. et al 2008; Sandu I.G. et al 2012; Scott D.A. 2012; Sandu I. et al
2014) Nga gozhda me nr. objekti 5423 dhe 5475 u arrit të shkëputej mjaftueshëm
kampion për të bërë analizën e produkteve të korrozionit me DRX. Në figurën 5.27 janë
paraqitur dy spektrat e DRX dhe në tabelën 5.17 janë dhënë rezultatet sasiore të fazave.

a)

b)
Figurë 5.27: Spektrat e DRX të produkteve të korrozionit të gozhdës me numër objekti: a)
5423 dhe b) 5475.
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Tabelë 5.17: Rezultatet sasiore të fazave të pranishme në produktet e korrozionit tek dy gozhdët
(gabimi në llogaritje është 2-3% për fazat madhore dhe 5-10% për ato minore).
Faza
Kuarc
Kuprit
Malakit
Atakamit
Paratakamit
Nantokit

Gozhda me nr. objekti 5423
2%
44%
18%
8%
24%
4%

Gozhda me nr. objekti 5475
10%
48%
33%
9%
–
–

Me MO me dritë të polarizuar mund të dallohen fazat kryesore të produkteve të
korrozionit, që dallojnë nga njëra tjetra nga ngjyrat, si p.sh. kupriti i kuq, malakiti jeshil,
etj. Duke patur parasysh që mund të ketë disa faza me të njëjtën ngjyrë atëherë për t’i
diferencuar nga ana cilësore apo edhe për të marrë rezultate sasiore është e
domosdoshme të përdoret analiza me DRX. Nga dy analizat e mësipërme ka dalë i
pranishëm edhe kuarci (i bardhë), atakamiti / paratakamiti (jeshil) dhe nantokiti (jeshil),
të cilët nuk mund të identifikoheshin me MO me dritë të polarizuar.
Në figurat 5.28-5.33 janë dhënë imazhet e përftuara me MES dhe analizimet me SDEX
të bëra në matricën metalike, inkluzione të ndryshme dhe produkte korrozioni në rastin
e kampionit të shpatës Naue II nga Shkodra, sopatës Kelte (nr. kartele 14757) dhe
gozhdët (nr. objekti 8362, 5423, 5475, 8361). Pas secilës figurë është vendosur tabela
përkatëse (5.18-5.23) me të dhënat sasiore për elementët e detektuar me SDEX.
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Figurë 5.28: Imazhet e marra me MES (majtas) dhe spektrat e SDEX në matricën metalike,
inkluzione të ndryshme dhe produkte korrozioni (djathtas), për kampionin e shpatës Naue II
nga Shkodra.
Tabelë 5.18: Rezultatet sasiore për pikën dhe zonat e ndryshme të analizuara me SDEX mbi
kampionin e shpatës Naue II nga Shkodra (vlera mesatare e devijimit standart ±0.3%).
Pika A
Zona B
Zona C
Zona D

Cu (%)
52.4
22.9
86
80.4

Sn (%)
36
46.6
12
4.2

Pb (%)
–
1.7
–
–

S (%)
–
–
–
15

Ni (%)
1.8
1.5
–
–

As (%)
–
1.1
–
–

O (%)
8.9
25.2
1.5
0.4

Ca (%)
0.9
1
0.5
–

Pika A dhe zona B përbajnë bakër, kallaj dhe përqindje e ulët e kalçiumit, nikelit,
plumbit, arsenikut. Përqindja e lartë e oksigjenit mund të shpjegohet me praninë e
oksideve nga depërtimi i produkteve të korrozionit në të gjithë përlidhjen metalike.
Zona C përbëhet nga 86%Cu dhe 12%Sn, rezultat që përafrohet me ato të μ-FRX. Zona
D është e pasur me S, Cu, Sn, e cila mund të jetë inkluzion minerali sulfit me prejardhje
nga minerali i përdorur për prodhim. Prania e kalçiumit në zonën C dhe e oksigjeni në
atë C mund të jetë e dyshimtë për shkak të devijimit standart të lartë në krahasim me
përqindjen. (Figueiredo E. et al 2011)
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Figurë 5.29: Imazhet e marra me MES (majtas) dhe spektrat e SDEX në matricën metalike dhe
inkluzione të ndryshme (djathtas), për kampionin e sopatës Kelte (nr. kartele 14757).
Tabelë 5.19: Rezultatet sasiore për pikën dhe zonat e ndryshme të analizuara me SDEX mbi
kampionin e sopatës Kelte (nr. kartele 14757) (vlera mesatare e devijimit standart ±0.3%).
Zona A
Zona B
Pika C
Pika D

Cu (%)
93.7
8.1
85.4
77.3

Sn (%)
5.2
–
9.9
2.4

Pb (%)
–
91.9
4.7
–

S (%)
–
–
–
20.4

O (%)
1.1
–
–
–

Zona A e analizuar në kampionin e sopatës Kelte me numër kartele 14757 përbën
rezultatin e përlidhjes Cu-Sn, i cili përafrohet me atë të μ-FRX. Zonat e ndritshme si
ajo B janë precipitime të plumbit të patretshëm ndërsa pika C mund të jetë përlidhja
Cu-Sn e sopatës ku 4.7%Pb mund të jetë detektuar nga zona përreth meqënëse pika C i
ka përmasat më të vogla se 5μm. Pika D përfaqëson një inkluzion Cu-S, ku përsëri Sn
mund të jetë detektuar nga përlidhja metalike përreth kësaj pike. Përqindja e llogaritur
e Cu dhe S në rastin e kalkocitit Cu2S (Cu:S=79.9%:20.1%) është e përafërt me
rezultatin e këtyre elementëve në pikën D, gjë që mund të çojë në supozimin se për
prodhimin e sopatës është përdorur ky mineral sulfit i bakrit. (Figueiredo E. et al 2011)
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Figurë 5.30: Imazhet e marra me MES (majtas) dhe spektrat e SDEX në matricën metalike,
inkluzione të ndryshme dhe produkte korrozioni (djathtas), për kampionin e gozhdës (nr.
objekti 8362).

Tabelë 5.20: Rezultatet sasiore për pikën dhe zonat e ndryshme të analizuara me SDEX mbi
kampionin e gozhdës (nr. objekti 8362) (vlera mesatare e devijimit standart ±0.3%).
Pika A
Zona B
Zona C
Zona D

Cu (%)
17.3
97.8
9.1
85.4

Fe (%)
63
2.2
45.9
1.9

Pb (%)
1.8
–
–
12.7

S (%)
2
–
–
–

O (%)
15.9
–
30.8
–

Co (%)
–
–
5.8
–

Ni (%)
–
–
8.4
–

Pika A mund të jetë një inkluzion Cu-Fe-S me prejardhje nga faza të mineraleve sulfite
të bakrit. Një pjesë e sasisë së Cu dhe Fe mund të jetë detektuar edhe nga matrica
metalike pasi zona e analizuar është shumë më e vogël se vëllimi i bashkëveprimit.
Edhe plumbi mund të jetë detektuar nga zona rrethuese, duke patur parasysh që ai
shfaqet i ndritshëm në imazhet e marra me MES. Sasia e lartë e oksigjenit mund të jetë
tregues i pranisë së oksideve të elementëve të tjerë të detektuar në këtë pikë. Zona B
është matrica metalike e kampionit ku përqindjen e Cu dhe Fe kanë dalë mjaft të
përafërta me ato të detektuara nga μ-FRX. Zona C është e përbërë nga produkte
korrozioni kryesisht të dy elementëve përbërës të përlidhjes Cu-Fe. Kjo gjë duket nga
sasia e lartë e oksigjenit, ndërsa Co dhe Ni mund të jenë papastërti nga toka. Zona D
është një precipitim plumbi ku Cu, Fe mund të jenë detektuar nga përlidhja. Duket qartë
që ka një orjentim dhe zgjatje të precipitimeve të plumbit sipas një drejtimi të caktuar
gjë që mund të shpjegohet me përpunimin në të ftohtë që mund ti jetë bërë përlidhjes.
(Figueiredo E. et al 2011)
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Figurë 5.31: Imazhet e marra me MES (majtas) dhe spektrat e SDEX në matricën metalike,
inkluzione të ndryshme dhe produkte korrozioni (djathtas), për kampionin e gozhdës (nr.
objekti 5423).
Tabelë 5.21: Rezultatet sasiore për pikën dhe zonat e ndryshme të analizuara me SDEX mbi
kampionin e gozhdës (nr. objekti 5423) (vlera mesatare e devijimit standart ±0.3%).
Zona A
Zona B
Zona C

Cu (%)
88.5
100
9.2

Pb (%)
–
–
64.9

C (%)
–
–
–

O (%)
11.5
–
10.3

As (%)
–
–
15.6

Zona A është një zonë e përbërë nga okside të bakrit si CuO / Cu2O, kjo mund të thuhet
për shkak të sasisë së lartë të oksigjenit. Zona B është matrica metalike e kësaj gozhde,
rezultat që përputhet me μ-FRX. Zona C është precipitim plumbi ku është detektuar
edhe arsenik. Bakri mund të jetë detektuar nga rrethinat e kësaj zone ndërsa prania e
oksigjenit me 10.3% mund të shpjegohet me praninë e oksideve të elementëve të tjerë
të kësaj zone. Arseniku mund ta ketë preardhjen nga minerali i bakrit i përdorur si lëndë
e parë. Precipitimet e plumbit janë të zgjatura, por orjentimi i tyre nuk është shumë i
qartë në imazhin e marrë me MES, me zmadhimin përkatës. Edhe në këtë rast, si në atë
të gozhdës së parë, mund të mendohet për një përpunim të mundshëm në të ftohtë.
(Figueiredo E. et al 2011)

Figurë 5.32: Imazhet e marra me MES (majtas) dhe spektrat e SDEX në matricën metalike,
inkluzione të ndryshme dhe produkte korrozioni (djathtas), për kampionin e gozhdës (nr.
objekti 5475).
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Tabelë 5.22: Rezultatet sasiore për pikën dhe zonat e ndryshme të analizuara me SDEX mbi
kampionin e gozhdës (nr. objekti 5475) (vlera mesatare e devijimit standart ±0.3%).
Zona A
Zona B
Pika C

Cu (%)
89.6
100
14.4

Sb (%)
–
–
25.2

Pb (%)
–
–
47

Fe (%)
–
–
2.7

O (%)
10.4
–
10.7

Zona A është një zonë e përbërë nga okside të bakrit si tenoriti CuO / kupriti Cu2O. Të
njëjtët elementë (Cu, O) janë detektuar edhe në pikën A. Zona B ka rezultuar e përbërë
nga bakri i pastër në përputhje me rezultatet sasiore të μ-FRX. Ndërsa pika C bakrit,
përmban edhe Sb, Pb dhe Fe. Dy elementët e fundit janë detektuar edhe nga μ-FRX në
sasi më të vogël se 0.17%. Pb dhe Sb janë elementë që shoqërojnë mineralet sulfite të
bakrit. Një pjesë e këtyre elementëve mund të gjenden edhe në trajtën e oksideve për
shkak të sasisë së lartë të oksigjenit të detektuar. (Figueiredo E. et al 2011)

Figurë 5.33: Imazhet e marra me MES (majtas) dhe spektrat e SDEX në matricën metalike,
inkluzione të ndryshme dhe produkte korrozioni (djathtas), për kampionin e gozhdës (nr.
objekti 8361).
Tabelë 5.23: Rezultatet sasiore për pikën dhe zonat e ndryshme të analizuara me SDEX mbi
kampionin e gozhdës (nr. objekti 8361) (vlera mesatare e devijimit standart ±0.3%).
Pika A
Zona B
Zona C

Cu (%)
81.9
93.9
6.8

Sn (%)
–
6.1
–

Pb (%)
–
–
93.2

S (%)
18.1
–
–

Pika A është një inkluzion Cu-S, ku duke llogaritur përqindjen e Cu dhe S në rastin e
kalkocitit Cu2S (Cu:S=79.9:20.1) dhe duke i krahasuar me ato të detektuara mund të
thuhet se kjo fazë e mineraleve sulfite të bakrit është përdorur për prodhimin e objektit.
Zona B është zonë e përlidhjes së gozhdës, rezultate të përafërta edhe me μ-FRX.
Ndërsa zona C është një zonë precipitime e plumbit ku bakri mund të jetë detektuar nga
zona përreth. (Figueiredo E. et al 2011) Elementë si Sb, Pb, S, As të detektuar në rastin
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e kampionëve të gozhdëve me SDEX mund ta kenë prejardhjen nga mineralet sulfite të
bakrit. Zgjatja dhe orjentimi i precipitimeve të plumbit mund të jetë tregues i përpunimit
në të ftohtë të bërë për ti dhënë formën objektit. (Figueiredo E. et al 2011)
Në figurat 5.34, 5.35 janë paraqitur mikrostrukturat e kampionëve të shpatës Naue II
nga Shkodra, sopatës Kelte, gozhdëve dhe rendes. Pamja në të majtë është marrë me
mikroskop optik me dritë të reflektuar pas atakimit për disa sekonda me tretësirë të
FeCl3. Ndërsa ato në të djathtë është marrë me mikroskop elektronik me skanim.

a)

b)

d)

c)

e)

f)
Figurë 5.34: Mikrostruktura e kampionit të: a) shpatës Naue II nga Shkodra (atakimi 4s), b)
gozhdës nr. objekti 8362 (atakimi 2s), c) gozhdës nr. objekti 5423 (atakimi 2s), d) gozhdës nr.
objekti 5475 (atakimi 2s), e) gozhdës nr. objekti 8361 (atakimi 6s) dhe f) rendes (atakimi 4s,
zmadhimi 100 herë). Pamja në të majtë është bërë me MO me dritë të reflektuar ndërsa ajo në
të djathtë është marrë me MES.
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Figurë 5.35: Mikrostruktura e kampionit të sopatës Kelte (nr. kartele 14757). Pamja në të majtë
është bërë me MO me dritë të reflektuar pas atakimit për 2-4 sekonda me tretësirë të FeCl3.
Ndërsa ajo në të djathtë është marrë me MES.

Figura 5.36 paraqet dy spektra të mbivendosur të SDEX të marra nga zona më e errët
(A) dhe ajo më e ndritshme (B) e matricës së kampionit (figura 5.35 djathtas). Zona A
përbëhet nga 96%Cu me 4%Sn dhe ajo B nga 88%Cu me 12%Sn, ku zona e parë mund
të përbëjë degën parësore të dentritit ndërsa e dyta atë dytësore.

Figurë 5.36: Dy spektra të SDEX të marra nga zona më e errët (A, linja e kuqe) dhe ajo më e
ndritshme (B, linja kafe) e matricës së kampionit të sopatës Kelte (nr. kartele 14757).

Në mikrostrukturën e kampionit të marrë nga shpata Naue II nga Shkodra dhe nga
sopata Kelte dallohen dentrite të drejta, gjë që sygjeron se përlidhja është derdhur pa iu
nënshtruar procesi tjetër më pas. Në të dy këta objekte ky rezultat varet nga pozicioni
ku është marrë kampioni. Tek shpata Naue II nga Shkodra kampioni është shkëputur
nga pjesa qëndrore e tehut (rreth 2cm gjerësi) pasi pjesa tjetër e tij është konsumuar nga
procesi i korrozionit. Ndërsa në rastin e sopatës Kelte kampionit është marrë në pjesën
ku vendoset bishti i drurit dhe jo në teh. Në të dy këta objekte tehu duhet t’i jetë
nënshtruar përpunimeve të tjera (në të nxehtë / ftohtë) pas derdhjes me qëllim
përforcimin e përlidhjes, duke qenë se janë objekte të përdorura për luftë / punë. (Nigro
L. 2013; Kuijpers M.H.G. 2015)
Gozhdët me numër objekti 8362, 5423 dhe 5475 e kanë të përbërë mikrostrukturën nga
kokrriza të zgjatura sipas një drejtimi të caktuar. Në rastin e gozhdës me numër objekti
5423 dallohen edhe inkluzionet e Pb të orjentuara sipas një drejtimi, si në pamjen e
marrë me MO me dritë të reflektuar ashtu edhe në atë me MES. Këta elementë çojnë
në përfundimin se këto gozhda mund të jenë derdhur dhe më pas të jenë përpunuar në
temperaturën e pjekjes homogjenizuese, gjë që ka shkaktuar deformim dhe zgjatje të
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kokrrizave dhe inkluzioneve pingul me drejtimin e përpunimit. Ndërsa mikrostruktura
e gozhdës me numër objekti 8361 përbëhet nga dentrite, të cilat janë formuar gjatë
ftohjes së përlidhjes pas derdhjes në kallëp, proces ky që ka qenë përfundimtar për këtë
objekt.
Në mikrostrukturën e rendes dallohen kokrriza të α tunxhit. Prania e binjakëve në disa
nga kokrrizat e mikrostrukturës tregon se pas derdhjes përlidhja e Cu-Zn është pjekur
duke marrë formën përfundimtare. (Scott D.A. 1991; ASM Metals Handbook vol. 3
1992; ASM Special Handbook 2001; Kharakwal J.S., Gurjar L.K. 2006; Artioli G.
2007; Engler O., Randle V. 2010; Scott D.A. 2012; Suchy J.S. et al 2016)
Në tabelën 5.24 janë dhënë rezultatet e mikrofortësisë së matur me testin Vickers (HV)
në kampionët e shpatës Naue II nga Shkodra, sopatës Kelte dhe rendes.
Tabelë 5.24: Vlerat e mikrofortësisë së matura me testin Vickers (HV) në kampionët e shpatës
Naue II nga Shkodra, sopatës Kelte dhe rendes.Gabimi absolut në matjen e diagonales së
gjurmës së rombit Δd=0.5μm dhe në llogaritjen e mikrofortësisë ±1HV (m=50g, F=490.5mN,
t=30s).
Shpata Naue II nga Shkodra
Sopata Kelte
Gozhdë (nr. objekti 8362)
Gozhdë (nr. objekti 5423)
Gozhdë (nr. objekti 5475)
Gozhdë (nr. objekti 8361)
Rende

HV1
123
116
127
103
69
127
72

HV2
121
106
126
89
93
126
73

HV3 HV4 HV5 HV6 HVmes
111 127 122 117 120.2
109 104 114 110 109.8
118 123 128
–
124.4
97
108 110
–
101.4
76
81
78
–
79.4
118 123 128
–
124.4
79
68
65
–
71.4

Kampioni i shpatës Naue II nga Shkodra ka rezultuar me një vlerë mesatare të
mikrofortësisë Vickers prej 120.2HV. Kjo për shkak të bërjes së bakrit përlidhje dhe
shtimit të një sasie të konsiderueshme kallaji, mbi 8%. Kampioni në këtë rast është
marrë nga pjesa qëndrore e mbetur e tehut (gjerësia e tehut 2cm), ndërkohë në
sipërfaqen e tehut të plotë mikrofortësia mund të ketë pasur një vlerë më të lartë si
pasojë e përpunimeve për ta përforcuar atë.
Shtimi i kallajit në bakër por edhe i elementëve minor si plumb, arsenik, nikel hekur ia
ka rritur mikrofortësinë Vickers përlidhjes së sopatës Kelte nga 40-50HV për bakrin e
pastër të derdhur në mesatarisht 109.8HV. Megjithatë ky rezultat në rastin e sopatës
Kelte mund të varet nga pozicioni ku është marrë kampioni. Sipas literaturës (Prendi F.
2008) sopatat Kelte janë përdorur si vegla pune, kjo mund të mbështetet nga fakti që
këto sopata janë zbuluar me teh të mprehur dhe vrimë të hapur në pjesën e dorezës për
vendosjen e bishtit të drurit. Kampioni në këtë sopatë është marrë në pjesën e dorezës,
nëse do ishte mundësia të merrej në teh rezultatet mund të ndryshonin. Kjo pasi tehut
mund t’i ishte bërë një përpunim i mëtejshëm pas derdhjes së përlidhjes me qëllim
përforcimin e tij. Një nga arsyet e vlerës mesatare të mikrofortësisë Vickers më të lartë
në rastin e kampionit të shpatës Naue II nga Shkodra krahasuar me atë të sopatës Kelte
është dyfishi i sasisë së kallajit të shtuar në bakër.
Gozhda me numër objekti 8362 ka rezultuar në një vlerë mesatare të mikrofortësisë
Vickers prej 124.4 për shkak të shtimit të Fe në Cu në masën 1.71% dhe të përpunimit
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në të ftohtë që i është bërë. Të njëjtën vlerë mesatare të mikrofortësisë ka edhe gozhda
me numër objekti 8361 e cila rezultoi e derdhur. Rritjen e vlerës së mikrofortësisë në
këtë objekt nuk e ka shkaktuar përpunimi pas derdhjes por bërja e Cu përlidhje me
3.9%Sn dhe shtimi i 6% Pb në të. Gozhda me numër objekti 5423 e ka mikrofortësinë
mesatare Vickers rreth 20HV më të lartë se ajo me numër objekti 5475 (101.4HV dhe
79.4HV përkatësisht). Të dy këto gozhda janë mbi 99% Cu, por ndryshimi qëndron tek
përqindja e Pb 0.73% dhe 0.17% përkatësisht. Ky ndryshim i Pb prej 0.56% mund të
ketë shkaktuar edhe rritjen e mikrofortësisë Vickers. (Scott D.A. 1991; ASM Metals
Handbook vol. 3 1992; ASM Special Handbook 2001; Artioli G. 2007; Engler O.,
Randle V. 2010; Scott D.A. 2012; Suchy J.S. et al 2016)
Të datuara në Epokën e Bronzit të Vonë armët dhe veglat e punës të përbëra nga
përlidhja Cu-Sn përmbajnë elementë minor si Pb, Fe, Ni, As, Cr. Përveç kazëm-sopatës,
gozhdës me nr. 5423 dhe nr. 5475 të cilët rezultuan mbi 99% Cu me elementë si Sn,
Pb, Fe, Ni, Co nën 1%. Përlidhja e gjashtë sopatave Kelte nga Epoka e Hekurit të
Hershëm është ajo binare Cu-Sn ku vetëm në njërën prej tyre Pb ndodhet mesatarisht
në sasinë 5.9%. Kjo sopatë mund të jetë prodhuar sipas një procesi ose në një periudhë
të ndryshme krahasuar me pesë të tjërat. Elementë të tjerë nën 1% janë Fe, Ni, As. Edhe
për këto objekte inkluzionet Cu-S mund të dëshmojnë për mineralin sulfit të përdorur
për prodhimin e përlidhjes. Edhe elementë si Sb, Pb, S, As të detektuar tek gozhdët me
SDEX mund ta kenë prejardhjen nga mineralet sulfite të bakrit. (Scott D.A. 1991; Guida
G. et al 2007; Gliozzo E. et al 2011; Figueiredo E. et al 2011; Scott D.A. 2012) Rendja
nga Mesjeta rezultoi Cu-Zn me Fe nën 1% e prodhuar me përpunim në të nxehtë pas
derdhjes.

Pjesët e objekteve përbëhen nga:



një cilindër (Periudha Helenistike, Muzeu Arkeologjik Durrës)
gjashtë pjesë objektesh (Mesjetë, Muzeu Historik i Shkodrës)

Në figurën 5.37 janë paraqitur spektrat e pikave të para të analizuara me μ-FRX në
cilindër dhe tek pjesët e objekteve së bashku me analizën sasiore mesatare (tabela 5.25).
Pikat e analizuara mbi secilin objekt janë 2 deri në 4.

a)

b)

Figurë 5.37: Spektri i pikës së parë të analizuar tek: a) cilindri dhe b) objekti i parë i zbuluar
pranë vatrës me μ-FRX.
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Pjesë
objekti 1

Pjesë
objekti 3

Pjesë
objekti 4

Pjesë
objekti 5

Pjesë
objekti 6

Cu (%)
Sn (%)
Pb (%)
Fe (%)
Cr (%)
Ni (%)
As (%)

Cilindër
metal

Tabelë 5.25: Rezultatet sasiore mesatare bashkë me devijimet standarte nga μ-FRX për
cilindrin dhe pjesët e objekteve.

88.5±3.5
11.2±0.8
0.04±0.03
0.16±0.01
0.06±0.01
–
0.27±0.03

99.5±4
0.15±0.01
0.27±0.02
0.08±0.01
–
–
–

99.2±4
0.27±0.03
0.36±0.03
0.03±0.01
–
0.13±0.01
–

99.6±4
0.18±0.01
0.11±0.01
0.03±0.01
–
0.15±0.01
–

99.4±4
0.18±0.01
0.38±0.03
–
–
0.05±0.01
–

99.1±4
0.15±0.01
0.55±0.05
0.09±0.01
–
0.12±0.01
–

Cilindri përbëhet nga përlidhja Cu-Sn me mesatarisht 88.5%Cu dhe 11.2%Sn.
Elementë të tjerë si Cr, Fe, Pb, As nuk e kalojnë sasinë 0.27% në përlidhje. Ndërsa
pjesët e objekteve të gjetura pranë vatrës kanë rezultuar bakër i pastër, ku ky i fundit
luhatet nga 99.1% në 99.6%. Mikroelementë si Sn, Pb, Fe, Ni, Ca janë të pranishëm në
sasinë nën 0.55%. (Scott D.A. 1991; Araújo M.F. et al 2004; Potts P.J., West M. 2008;
Scott D.A. 2012; Vasilescu A. et al 2013; Heginbotham A. et al 2014)
Në figurën 5.38 janë paraqitur pamje të produkteve të korrozionit të fotografuara në
kampionët e marrë nga pjesët e objekteve nr. 1 dhe 5. Vëzhgimi i produkteve të
korrozionit është bërë me mikroskop optik me dritë të polarizuar, pasi kampionët janë
montuar në rezinë dhe zmeriluar / poliruar, pamjet janë fotografuar me kamerën
digjitale të bashkangjitur tek mikroskopi.

a)

b)

Figurë 5.38: Produktet e korrozionit tek kampionët e pjesëve të objekteve a) nr. 1 dhe c) nr. 5.
Fotot janë bërë me dritë të polarizuar (zmadhimi 100X).

Meqënëse pjesët e objekteve rezultuan bakër i pastër produktet e korrozionit janë okside
dhe karbonate të bakrit, si Cu2O (kupriti), Cu2CO3(OH)2 (malakiti), etj. (Scott D.A.
1991; Pracejus B. 2008; Robbiola L. et al 2008; Sandu I.G. et al 2012; Scott D.A. 2012;
Sandu I. et al 2014)
Nga pjesa e objektit nr. 5 u shkëputën produktet sipërfaqësore të korrozionit, kryesisht
nga shtresa e dytë e këtyre produkteve, dhe u analizuan me DRX (figura 5.39 a). Figura
5.39 b) paraqet pamjen e produkteve të korrozionit me MO me dritë të polarizuar ku
bazuar në literaturë e vetmja fazë e dallueshme është malakiti. Ndërsa nga DRX fazat
e pranishme në produktet sipërfaqësore të korrozionit janë: malakit 29% (jeshil),
brokantit 11% (jeshil), atakamit 42% / paratakamit 5% (jeshil) dhe kuarc 14% (i bardhë)
(gabimi në llogaritje është 2-3% për fazat madhore dhe 5-10% për ato minore). Pra faza
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të produkteve të korrozionit që shfaqen me të njëjtën ngjyrë nën dritët e polarizuar të
MO mund të diferencohen nga njëra tjetra vetëm me anë të analizimit me DRX.

a)

b)

Figurë 5.39: a) Spektri i DRX të produkteve të korrozionit të pjesës së objektit nr. 5, b) pamja
e tyre me MO me dritë të polarizuar.

Në figurën 5.40 është paraqitur mikrostruktura e kampionëve të pjesëve të objekteve
nr. 1, 4 dhe 5. Pamjet janë marrë me mikroskop optik me dritë të reflektuar pas atakimit
për disa sekonda me tretësirë të FeCl3.

a)

b)

c)

Figurë 5.40: Mikrostruktura e kampionit të pjesëve të objekteve a) nr. 1, b) nr. 4 dhe c) nr. 5.
Pamja janë marrë me MO me dritë të reflektuar pas atakimit për a) 12 sekonda (zmadhimi 40X)
dhe b), c) 8 sekonda (zmadhimi 100X) me tretësirë të FeCl3.

Fakti që mikrostruktura e pjesëve të objekteve të zbuluara pranë vatrës përmban
kokrriza ekuiaksiale mund të shpjegohet me një ftohje të ngadaltë ose me pjekje
homogjenizuese pas derdhjes. (Scott D.A. 1991; ASM Metals Handbook vol. 3 1992;
ASM Special Handbook 2001; Artioli G. 2007; Engler O., Randle V. 2010; Scott D.A.
2012; Suchy J.S. et al 2016)

Në tabelën 5.26 është dhënë një përmbledhje ku paraqitet: datimi i objekteve, qëllimi i
përdorimit, lloji i përlidhjes, minerali i mundshëm i përdorur si lëndë e parë dhe procesi
i prodhimit të këtyre objekteve. Procesi i prodhimit dhe minerali i mundshëm i përdorur
si lëndë e parë është paraqitur vetëm në ato raste ku është lejuar shkëputja e kampionit.
Gjithashtu rezultatet e procesit të prodhimit, në disa raste siç është përmendur më sipër,
varen nga pozicioni në objekt ku është marrë kampioni.
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Tabelë 5.26: Përmbledhje e rezultateve eksperimentale: datimi, qëllimi i përdorimit, lloji i
përlidhjes, lënda e parë e mundshme minerale dhe procesi i prodhimit të objekteve. Me D janë
shënuar objektet dekorative, me SH ato të shkëmbimit, me A/V objektet armë / vegla pune dhe
me P janë shënuar pjesët e objekteve.
Datimi

Bronzi i
Vonë
(XV-XI
p.Kr.)

Hekuri i
Hershëm
(XI-VIII
p.Kr.)
Hekuri i
Mesëm dhe
i Vonë
(VIII-IV
p.Kr.)

Objekti
Shpata Naue II A/V

Pëlidhja
Cu-Sn

Procesi i prodhimit
Derdhje

Majë shigjete A/V

Cu-Sn

Nuk ka kampion

Sopatë
“Shkodrane” A/V

Cu-Sn

Nuk ka kampion

Kazëm-sopatë A/V

Cu

Nuk ka kampion

Nuk ka
kampion

Fibul gjyslykore D

Cu-Sn-Pb

Derdhje → pjekje →
përpunim në të ftohtë

Sulfite të Cu

Cu-Sn-Pb

Derdhje

Sulfite të Cu

Cu-Sn-Pb

Derdhje

Sulfite të Cu

Aplika rripi D

Cu-Sn-Pb

Derdhje

Gjerdan D

Cu-Sn-Pb

Derdhje

Sumbull D

Cu-Sn

Derdhje

Byzylyk gjarpër D

Cu-Sn-Pb

Medalion D

Cu-Sn-Pb

Derdhje → pjekje →
përpunim në të ftohtë
Derdhje

Rruazë
Unazë D

Cu-Sn-Pb
Cu-Sn

Nuk ka kampion
Nuk ka kampion

S’ka kampion
S’ka kampion

Pjesë fibule D

Cu-Sn-Pb

Nuk ka kampion

S’ka kampion

Tokëz treshe D

Cu-Sn

Nuk ka kampion

S’ka kampion

2 zile D

Cu-Sn-Pb

Nuk ka kampion

S’ka kampion

Cilindër P

Cu-Sn

Nuk ka kampion

S’ka kampion

Zilkë D

Cu-Sn

Nuk ka kampion

S’ka kampion

Cu-Sn-Pb
Baza Cu-SnZn-Pb, Buza
Cu-Zn

Nuk ka kampion

S’ka kampion

Nuk ka kampion

S’ka kampion

6 pjesë objektesh P

Cu

Derdhje

Nuk është
detektuar

4 gozhdë A/V

Cu,
Cu-Fe,
Cu-Sn-Pb

Derdhje,
Derdhje → pjekje →
përpunim në të ftohtë

Sulfite të Cu

Rende A/V

Cu-Zn

Derdhje → pjekje

Nuk është
detektuar

8 sopata ShqiptaroDalmate SH
6 sopata Kelte A/V

D

Helenistike
(III-I p.Kr.)

Monedhë

SH

Kupë D

Mesjetë
(VI-XV
pas Kr.)
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Minerali
Sulfite të Cu
Nuk është
detektuar
Nuk ka
kampion

Nuk është
detektuar
Sulfite të Cu
Nuk është
detektuar
Sulfite të Cu
Sulfite të Cu
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KAPITULLI VI

PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME

Me rezultatet e këtij studimi është krijuar një database për rreth 45 objekte të
trashëgimisë kulturore prej bakri dhe përlidhjeve të tij, nga Muzeu Historik i Shkodrës
dhe Muzeu Arkeologjik Durrës. Rezultatet janë përftuar nga përdorimi i μ-FRX, MO
me dritë të reflektuar dhe polarizuar, MES-SDEX, testi Vickers i mikrofortësisë, DRX.
Kjo database përfshin të dhëna mbi elementët madhorë dhe minorë të përlidhjes së
objekteve dekorative, armëve / veglave të punës, objekteve të shkëmbimit dhe pjesëve
të objekteve të marra në studim. Gjithashtu aty ndodhet informacioni rreth procesit të
prodhimit të këtyre objekteve së bashku me tipin e mineralit të mundshëm të përdorur
si lëndë e parë.
Objektet dekorative të Epokës së Hekurit kanë rezultuar përlidhje Cu-Sn dhe Cu-Sn me
precipitime plumbi dhe elementë minorë si As, Fe, Ni, etj. Procesi i zakondshëm i
prodhimit është derdhja dhe vetëm në një rast (fibula gjysëmlykore) objektit i është bërë
përpunim në të ftohtë / nxehtë pas derdhjes. Objektet dekorative të periudhës
Helenistike përbëhen nga përlidhjet Cu-Sn, Cu-Sn-Pb, Cu-Sn-Pb-Zn, Cu-Zn me
elementë minor si Fe, Ni, As dhe në pak raste Sb. Nga ky grup objektesh vetëm nga dy
u lejua të shkëputej kampion nga arkeologët, nga analizimi i të cilëve njëri objekt
rezultoi i prodhuar me derdhje ndërsa tjetri me përpunim në të ftohtë / nxehtë pas
derdhjes. Inkluzionet e Cu-S / Cu-Fe-S tek matrica metalike, në të gjitha objektet
dekorative prej të cilëve u shkëput kampion, mund të shpjegohen me përdorimin e
mineraleve sulfite të bakrit për prodhimin e përlidhjeve.
Të datuara në Epokën e Bronzit të Vonë armët dhe veglat e punës të përbëra nga
përlidhja Cu-Sn përmbajnë elementë minor si Pb, Fe, Ni, As, Cr. Përveç kazëm-sopatës,
gozhdës me nr. 5423 dhe nr. 5475 të cilët rezultuan mbi 99% Cu me elementë si Sn,
Pb, Fe, Ni, Co nën 1%. Përlidhja e gjashtë sopatave Kelte nga Epoka e Hekurit të
Hershëm është ajo binare Cu-Sn ku vetëm në njërën prej tyre Pb ndodhet mesatarisht
në sasinë 5.9%. Kjo sopatë mund të jetë prodhuar sipas një procesi ose në një periudhë
të ndryshme krahasuar me pesë të tjërat. Elementë të tjerë nën 1% janë Fe, Ni, As. Edhe
për këto objekte inkluzionet Cu-S mund të dëshmojnë për mineralin sulfit të përdorur
për prodhimin e përlidhjes. Edhe elementë si Sb, Pb, S, As të detektuar tek matrica
metalike e gozhdëve me SDEX mund ta kenë prejardhjen nga mineralet sulfite të bakrit.
Rendja nga Mesjeta rezultoi Cu-Zn me Fe nën 1% e prodhuar me përpunim në të nxehtë
pas derdhjes.
Tetë sopatat Shqiptaro-Dalmate nga Epoka e Hekurit të Hershëm rezultuan të përbëra
nga përlidhja Cu-Sn me elementë si Pb, Fe, Ni, As nën 1.9%. Nga analizimi i kampionit
të shkëputur nga njëra sopatë u arrit në përfundimin se procesi i prodhimit është derdhja.
Inkluzionet e Cu-S në matricën metalike sugjerojnë përdorimin e mundshëm të
mineraleve sulfite të bakrit.
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Evolucioni i përlidhjes së përdorur me kalimin e shekujve, pas analizimit të rreth 45
objekteve, ka qenë si në vijim. Gjatë Epokës së Bronzit të Vonë XV – XI p.Kr. dhe asaj
të Hekurit të Hershëm XI – VIII p.Kr. përdorej përlidhja Cu-Sn. Më pas gjatë Epokës
së Hekurit të Mesëm dhe të Vonë VIII – IV p.Kr. përveç Cu-Sn filluan të prodhoheshin
përlidhje Cu-Sn-Pb por edhe objekte prej bakri të pastër. Periudha Helenistike mund të
ketë qenë koha gjatë së cilën filluan të rishkriheshin objektet prej përlidhjeve të bakrit
(riciklimi) pasi rezultatet e përlidhjeve janë Cu-Sn, Cu-Sn-Pb, Cu-Sn-Pb-Zn dhe CuZn. Ndërsa në Mesjetë VI – XV pas Kr. vihet re prodhimi i përlidhjes Cu-Zn, Cu-Fe,
Cu-Sn-Pb, por edhe objekte prej bakri të pastër.

Rekomandimet për të ardhmen janë si vijon:





Të realizohen marrëveshje midis Qendrës së Studimeve Albanologjike, Ministrisë
së Kulturës dhe Fakultetit të Shkencave të Natyrës për një bashkëpunim më të
ngushtë midis fizikanëve, kimistëve, arkeologëve dhe restauratorëve.
Të krijohet mundësia për studimin e objekteve nga jugu i Shqipërisë, gjithashtu
edhe nga Kultura e Komanit (Shqipëria veriore).
Të mblidhen kampione mineralesh të bakrit nga Shqipëria së bashku me kampione
nga objektet arkeologjike prej përlidhjeve të bakrit me qëllim realizimin e analizës
së prejardhjes nëpërmjet raportit të izopoteve të Pb.
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PËRMBLEDHJE
Ky është studimi i parë arkeometalurgjik i objekteve antike prej bakri dhe përlidhjeve të tij në
Shqipëri. Në qendër të këtij studimi janë rreth 45 objekte arkeologjike nga Muzeu Historik i
Shkodrës dhe Muzeu Arkeologjik Durrës. Ato datojnë nga Epoka e Bronzit të Vonë deri në
Mesjetë. Qëllimet e studimit janë analizimi i përlidhjes dhe procesit të ndjekur për prodhimin
e objekteve. Njëkohësisht e rëndësishme është të jepen të dhëna mbi lëndën e parë minerale të
shfrytëzuar. Objektet janë analizuar me μ-FRX, MO me dritë të reflektuar dhe testin Vickers
të mikrofortësisë për të përcaktuar përkatësisht përbërjen elementore dhe procesin e
prodhimit. Për të marrë informacion mbi llojin e lëndës së parë minerale të përdorur, fazat e
ndryshme të mikrostrukturës janë vëzhguar dhe analizuar me MES-SDEX. Ndërkohë
produktet e korrozionit dhe depërtimi i tyre në metal është studiuar me MO me dritë të
polarizuar. Objektet kanë rezultuar të përbëra nga përlidhje Cu-Sn, Cu-Sn-Pb, Cu-Sn-Zn-Pb,
Cu-Zn dhe prej bakri të pastër. Pothuajse në të gjitha përlidhjet janë detektuar elementë minor
si Fe, As, Ni dhe si lëndë e parë mund të jenë përdorur mineralet sulfite të bakrit. Proceset e
prodhimit janë bërë në përputhje me qëllimin e përdorimit të objektit.
Fjalë kyçe: arkeometalurgji, trashëgimi kulturore, bakër, përlidhje të bakrit, MO, MESSDEX, µ-FRX, testi Vickers i mikrofortësisë, teknologji prodhimi, minerale sulfite të bakrit.

ABSTRACT
This is the first archaeometallurgical study of antique copper and copper alloy objects in
Albania. Around 45 objects from the Historical Museum of Shkodra and the Archaeological
Museum Durrës are in the center of this study. These objects date from the Late Bronze Age
till the Middle Age. The purposes of this study are the analysis of the alloy and the process
used for the objects’ production. At the same time is very important to gain information about
the mineral raw material utilized. The objects were analysed with μ-XRF, OM with reflected
light and the Vickers microhardness test in order to define the elemental composition and the
production process. To gather information about the mineral raw material used, different
phases in the microstructure are observed and analysed with SEM-EDS. Meanwhile the
corrosion products and their penetration in the metal are stuied with OM with polarised light.
The objects have resulted Cu-Sn, Cu-Sn-Pb, Cu-Sn-Zn-Pb, Cu-Zn alloys and also pure
copper. Almost in all the objects minor elements sush as Fe, As, Ni are detected and the raw
material utilized might have been copper sulfite minerals. The production processes are
performed consistent with the objects’ utilization purpose.
Keywords: archaeometallurgy, culture heritage, copper, copper alloys, OM, SEM-EDS, µXRF, Vickers microhardness test, production technology, sulphide copper minerals.

