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Pse

ARKEOMETRI???



 Kjo degë është një fushë e re ne vendin tonë.

 Aplikimi i Mineralogjise Optike në zgjidhjen e
problemeve të arkeologjisë, krijon hapësira të një
komunikimi e bashkëpunimi ndërsiplinar.

 QERAMIKAT jane NANOMATERIALE - Fjala e fundit e
shkencës në zgjidhjen e mistereve te strukturës së
lëndës, deri në nivel molekular.

 QERAMIKAT jane NANOMATERIALE - Fjala e fundit e
shkencës në zgjidhjen e mistereve te strukturës së
lëndës, deri në nivel molekular.

 Si rrjedhim eshte nje orientim me perspektiv, per nje
zhvillim te qendrueshem

 kontribut ne ngritjen e nivelit shkencor dhe cilësisë e
mësimdhënies, duke i aktivizuar studentët në punë
konkrete ne prokjekte.





I- ARKEOMETRIA…



ARKEOMETRIA
Një kërkim ndërsiplinar që përfshin aplikimin e shkencave fizike dhe

kimike, mineralogjike dhe biologjike,  të arkeologjisë dhe

historisë së artit, në një të vetme.

Ne varesi te objektivit te tyre, keto teknika mund të klasifikohen :

- Metodat fizike , kimike e mineralogjike , objekti i studimeve te te cilave përfshin:
 1. Origjinën

2. Teknologjinë
3. Përdorimin

- Shkenca të konservimit, që përfshin studimin e proceseve të kalbjes dhe zhvillimin e
metodave të reja të ruajtjes.

- Metodat fizike , kimike e mineralogjike , objekti i studimeve te te cilave përfshin:
 1. Origjinën

2. Teknologjinë
3. Përdorimin

- Metodat e mjedisit të cilat japin informacion mbi peisazhet e kaluara, klimës, florës,
faunës

- Metodat matematikore per trajtimin e te dhënave (përfshirë edhe rolin e kompjuterëve
në trajtimin, analizimin dhe modelimin e burimeve të të dhënave)

- Studimet dhe zbatimet gjeofizike



I- MATERIALET QERAMIKE…I- MATERIALET QERAMIKE…



QERAMIKA

 Κεραμικός = sende të pjekura

Qeramikat janë materiale inorganike, jo-metalike dhe kryesisht polikristaline

që prodhohen nga një lëndë e parë argjilore dhe mund të formëzohen në

kushtet e temperaturës së dhomës (Heimann, R.B. 2010).

VETITE

• Stabilitet në temperatura të larta

• Brishtësi

• Zgjatje të vogla nën stress

• Fortësi të lartë mekanike

• Kondutivitet të ulët termik dhe elektrik

VETITE





 Klasifikimi i materialeve qeramike sipas kriterit të aplikimit inxhinierik

Qeramika
tradicionale

Prodhimet
majolike

Produktet
strukturore

argjilore

Elektroqeramika

Qeramikat
elektronike

Qeramika
piezoelektrike

Strukturat a
avancuara
qeramike

Qeramika
nukleare

QERAMIKAT E
AVANCUARA

Tulla dhe
tjegulla

Abrazive

Refraktare

Cimento

Qeramika
piezoelektrike

Qeramika optike

Qeramika
konduktive

Qeramika
magnetike

Bioqeramika

Veshje prej
qeramike,
(mbrojtese)

Qeramikat
automobilistike



 Më poshtë janë paraqitur foto të ndryshme për të ilustruar llojet e ndryshme të
qeramikave sipas përberjes dhe aplikimit inxhinierik që ato kanë.

 A -Qeramika tradicionale strukturore:

B-Prodhimet majolike:

 Më poshtë janë paraqitur foto të ndryshme për të ilustruar llojet e ndryshme të
qeramikave sipas përberjes dhe aplikimit inxhinierik që ato kanë.

 A -Qeramika tradicionale strukturore:

B-Prodhimet majolike:



Qeramika te Avancuara – Elektroqeramika:

C-Strukturat e Avancuara Qeramike:



QERAMIKAT ARKEOLOGJIKE

Objektet qeramike –
nga me te rendesishmet ne nje

germim arkeologjik

Të brishta dhe të qëndrueshme
janë të prirura për të hyrë në të

dhënat arkeologjike

Foto e materialit arkeologjik të
grumbulluar nga gërmimi.

Sigurojnë një informacion të
rëndësishëm për

prodhuesit,datën e
prodhimit,vendin dhe origjinën.



III- METODOLOGJIA…III- METODOLOGJIA…



KAMPIONMARRJA

Për një rezultat sa më të saktë shkencor në arkeometri është shumë

e rëndësishme që në fazën e kampionmarrjes të kihen parasysh dy

momente kryesore

 një numër sa më konsiderueshëm kampionesh qeramike

 sa më përfaqësuese nga pikëpamja e përfaqësimit kohor,
funksional, tipologjik, morfologjik.

METODAT E STUDIMIT

 Studimi makroskopik : stilistik dhe morfologjik

 Difraktometria e rrezeve X

 Mikroskopia optike

 Mikroskopia elektronike (SEM)

 Mikrosonda elektronike

 Spektroskopia TG/DTA

 Studimi makroskopik : stilistik dhe morfologjik

 Difraktometria e rrezeve X

 Mikroskopia optike

 Mikroskopia elektronike (SEM)

 Mikrosonda elektronike

 Spektroskopia TG/DTA





IV- GJEOLOGJIA E RAJONIT…



KODRA DAUTAJ ESHTE PJESE E

RAJONIT TE DURRESIT

 Depozitimet Miocenike të Mesinianit
(litofacia argjilo-ranore)

 Depozitimet Pliocenike të Helmesit dhe
Rrogozhinës

(Litofacia argjilore – suita Helmesi
dhe Ranoro-konglomeratik – suita
Rrogozhina)

 Kuaternare
( Litofacie deluviale – ne shpate
aluviale kenetore – ne fushe)

Fig. IV.1- Harta gjeologjike e basenit të
Durrësit

 Depozitimet Miocenike të Mesinianit
(litofacia argjilo-ranore)

 Depozitimet Pliocenike të Helmesit dhe
Rrogozhinës

(Litofacia argjilore – suita Helmesi
dhe Ranoro-konglomeratik – suita
Rrogozhina)

 Kuaternare
( Litofacie deluviale – ne shpate
aluviale kenetore – ne fushe)



Foto IV.1- Pamje e kontaktit te argjilave (Helmesi)
me ranoret (Rrogozhina)



V-Gërmimi arkelologjik në
kodrën

DAUTAJ-DURRËS…

V-Gërmimi arkelologjik në
kodrën

DAUTAJ-DURRËS…



DURRESI -

 Qyteti modern i Durrësit në
qëndër të Shqipërisë është sot porti
më i madh i vendit dhe lidhet me
Tiranën nëpërmjet autostradës, 35
km në lindje.

 Eshte nje nga qytetet me rendesi

te vecante arkeologjike



HISTORIA E GERMIMIT -
 1861 me kërkimet e Leon Heuzey, një

komponent i Misionin Francez në Maqedoni.

 1919 Përpjekja tjetër sistematike për të
inventarizuar antikat e qytetit, ishte ajo e
Austriakëve Camillo Praschniker dhe Arnold
Schober (Praschniker and Schober).

 1925 ekspeditë franceze

 1970-1971 – arkeologet shqiptare

 1925 ekspeditë franceze

 Në pranverën e 2001 territoret e kodrës në VP të qytetit modern të Durrësit
iu nenshtruan për herë të parë një investigimi modern intensiv arkeologjik
me metoda bashkekohore. Në total një u eksplorua një siperfaqe prej 6 km2

dhe u përcaktuan 29 site, shumica prej të cilave të reja. U grumbulluan
mbetje të antikitetit Grek, përshkrime të papublikuara dhe varre.



 formë katërkëndore, e ndërtuar nga
mure të lidhur me argjilë
 ambient votimi për hyjninë femërore,
Afërdita.

KODRA DAUTAJ

Foto - Pamje e kodrës në
vitin 2003, në momentin e
fillimit të gërmimeve.

Foto - Pamje e kodrës sot



 Terrakotat përfaqësohen kryesisht
nga figurina  ne forma te ndryshme

 Sot,
Ne muzeun arkeologjik ne
kendin me emertim:

Sanktuari I AFERDITES

 Sot,
Ne muzeun arkeologjik ne
kendin me emertim:

Sanktuari I AFERDITES



VI- KARAKTERIZIMI I
MATERIALIT…

VI- KARAKTERIZIMI I
MATERIALIT…



Foto VII.1- Pamje e kampionit a) nga lart b) në prerje

PËRSHKRIMI MAKROSKOPIK

 GrupiGrupi AA - Figurina me material fin, per perdorim dekorativ. Qeramika të

prodhuara nga një material argjilor i ngjeshur, kokërr imët me ngjyrë

bezhë të çelur homogjenë, ne ndonje rast i tipit “sand-witch”, i sortuar

mirë, me sipërfaqe të lëmuar. Kryesisht nga figurina, me forma

antropomorfe, kafshesh ose objektesh te ndryshme kuzhine por me

karakter dekorativ.



Foto VII.2- Pamje e kampionit a) nga lart b) në prerjeFoto VII.2- Pamje e kampionit a) nga lart b) në prerje

 GrupiGrupi BB - Ene kuzhine me material kokerrmesem – funksionale. Ky

grup perfaqesohet nga qeramika te prodhuara me material argjilor

kokerrmesem, me sortim mire, me ngjyre kuqalashe dhe siperfaqe te

palemuar.



Foto VII.3- Pamje e kampionit a) nga lart b) në prerje

 GrupiGrupi CC - Enë kuzhine me material kokerrtrashe – funksionale. Nga vezhgimi

makroskopik i materialit te qeramikave te ketij grupi rezulton se ato jane

prodhuar nga nje material argjilor kokerrtrashe – rere, te pasortuar mire. Kane

siperfaqe te ashper, ngjyre bezhe te celur homogjone.



PËRSHKRIMI MIKROSKOPIK



Foto VII.4- Pamje e kampionit a) pa analizator b) me analizator

c) EMPA

Grupi I – karakterizohet nga nje matriks me ngjyre kafe ne te kuqe, qe shfaq nje
anizotropi te lehte. Evidentohen klaste kuarci dhe plagjeoklazi mesatar.
Muskovite e biotite te kloritizuara evidentohen ne perberje te matriksit. Klaste te
vogle me permbajtje karbonati mikritike me forme sferike jane te pranishme  per
shkak te dekompozimit. Madhesia e klasteve arrin deri ne 80μm.





Foto VII.4- Pamje e kampionit a) pa analizator b) me analizator

c) EMPA

Grupi II – karakterizohet nga nje matriks ngjyre te kuqe, me anizotropi te lehte, me
permbajtje kuarci, feldspate kaliumore, biotite te kloritizuara, Ilite. Ne sasi shume te
paperfillshme, takohen epidote dhe granate. E vecanta e ketij grupi eshte prania e
inkluzioneve argjiloze dhe shperndarja bimodale e klasteve, respektivisht ne klasat
20-60 μm dhe 80-120 μm.





Foto VII.5- Pamje e kampionit a) pa analizator b) me
analizator

Foto VII.5- Pamje e kampionit a) pa analizator b) me
analizator

Grupi III – ka matriks me ngjyre kafe te hapur. Klastet jane te rralla port e medha
ndermjet 150 μm – 1 mm. Mbizoterojne litoklaste kuarcitesh dhe bazaltesh. Inkluzione
te feldspatit kaliumor, plagjioklaze (albite), muscovite, biotite te kloritizuar,kuarc, rutile,
amphibole dhe piroksene evidentohen. E vecante per kete gup eshte prania e klasteve
te piritit dhe foraminivere gelqerore te Miocenit (??), te cilat jane pjeserisht te
dekompozuara dhe te transformuara ne massa poroze.





VIII- PERFUNDIME…VIII- PERFUNDIME…



Në përfundim të këtij studimi mund të konkludojmë:

Mikroskopia optike, me informacionin që ofron është një metodë shumë e
rëndësishme në duart e arkeologut, në funksion të përcaktimit të burimit të
materialit të përdorur dhe teknologjisë së punimit.

 Në kampionet e studiuara evidentohen dy lloje të ndryshme lëndësh të para
sipas karakteristikave që janë evidentuar në kapitullin e shtatë.
 Në kampionet e studiuara evidentohen dy lloje të ndryshme lëndësh të para
sipas karakteristikave që janë evidentuar në kapitullin e shtatë.

Materiali i ndryshëm i përdorur mund të jetë si rezultat i teknologjisë së
përpunimit në funksion të përdorimit përkatës të qeramikave



Te tjera rezultate te projektit:

Mundesi per blerje paisjesh laboratorike:

STEREOMIKROSKOPI Nikon me kamera dixhitale

Mundesi angazhimi I studenteve ne pune te perbashketa me pedagoget duke i
motivuar ata per profesionin:
Diplomat:

- Holta Brojka, Diplome e Nivelit Bachelor , FGJM, me teme:
“Mikroskopia optike në karakterizimin e qeramikave arkeologjike
Rast studimi: Qeramika arkeologjike nga kodra Dautaj-Durrës” (Korrik, 2011).

- Ritvan Qerana, Diplome e Nivelit Bachelor, FGJM, me teme:
“Karakterizimi optik i veshjes dekorative te fasades se fakultetit te gjeologjise”
(Korrik, 2012).

- Rudina Markja, Diplome e Nivelit Master, UT, me teme:
˝Mikroskopia optike në karakterizimin e qeramikave arkeologjike nga germimet e
Maliqit (Tetor, 2014).
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