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UN CUPTOR DE REDUCERE A MINEREULUI 
DE FIER DE LA MEHADIA

Iulian Lalescu

Cuvinte cheie: cuptor, atelier
Schlusselwörte: Metallöffen, Werkstatt.

Zusammenfassung: Im Schnitt 3/2001, von Praetorium (Mehadia) wurde ein 
Werkstatt für Metallbearbeitung entdeckt. Der Offen hat eine Länge von 1,10 m und 
ist typisch für die Lokalen Siedlungen aus dem 3.-4. Jhd. Durch eine Münze ist die 
entdeckung aus Mehadia im 4. Jhd. Zu datieren.

Într-o sec�iune notat� 3/2001 (cu dimensiunile de 15 x 1,50 m), trasat� în 
apropierea templului din vicus-ul militar de la Praetorium (Mehadia) a fost descoperit 
un cuptor de prelucrarea metalului. Sec�iunea a fost orientat� pe direc�ia est –vest1 �i 
a fost trasat� pe lotul particular al lui Z�rescu N. 

Instala�ia de topire a ap�rut la o adâncime de 0,40 -0,65 m, într-un strat de 
d�râm�tur� masiv� din piatr�, �igle, olane, ceramic� roman�. Cuptorul de redus 
minereu din � er sau poate chiar de � er�rie avea dimensiuni modeste. Instala�ia era 
distrus� înc� din antichitate, pân� aproape de baz�. Lungimea întregii instala�ii era de 
1,10 m. Se p�streaz� mici por�iuni din pere�ii instala�iei, gro�i de 0,20 cm, executa�i din 
lut b�tut de culoare brun-ro�cat�. Cuptorul avea o form� oval� cu gura de alimentare 
de form� u�or trapezoidal� (lung� de 15 cm). Gura de alimentare era orientat� spre 
est. Pe podeaua instala�iei de lut de culoare cenu�ie alb�struie se p�streaz� urme de 
zgur� din � er. În sec�iune, au fost descoperite alte urme de zgur� metalifer�.

În imediat� apropiere, au fost descoperite mai multe unelte, cum ar � : dou� 
d�l�i, din care una fragmentar� distrus� par�ial, o alt� dalt� cu un cap sub�ire pentru 
marcat, un fragment de creuzet (I: 4,5 cm), ceea ce argumenteaz� existen�a aici a 
unui atelier de prelucrare a metalului. Instala�ia din p�cate a fost distrus� pân� la 
baz�, stratigra� c ea apar�ine ultimului nivel de locuire a sitului. Instala�ia face parte 
din categoria cuptoarelor cu caracter local care se distrug, pentru extragerea tur�ii de 
metal. Dup� dezafectare, cuptorul a fost acoperit cu un rând din piatr� de râu. 

Asemenea instala�ii de topire a metalului sunt r�spândite în mediul local al 
secolelor III-IV din sud-vestul Daciei Romane. O analogie apropiat� o ofer� cuptorul 

1 Benea 2008, p. 44-45.
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de redus minereu de � er din a�ezarea daco-roman� de la Criciova, punctul Râtul lui 
Mocrean databil pe baza contextului în secolul al III-lea d. Hr2. 

Tipologic, asemenea instala�ii se încadreaz� în categoria cuptoarelor de 
reducere a minereului de � er datate în secolele III-IV d. Hr. În a�ez�rile din Banat se 
cuvin amintite cuptoarele de la Fize�3, �o�dea, Re�i�a4.

O singur� moned� a fost descoperit� în apropiere care provine de la Constantin 
cel Mare (anii 330-337)5, ceea ce asigur� datarea complexului de fa��.

La Mehadia în secolul IV amenaj�ri cu caracter me�te�ug�resc au fost f�cute 
în interiorul cet��ii (cuptoare de arderea ceramicii descoperite în anul 2002), dar 
�i mici amenaj�ri în turnul din col�ul de nord-vest pentru prelucrarea bronzului. 
Cuptorul de reducere a � erului este prima descoperire databil� în epoca post roman� 
din afara castrului.
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Cuptorul de la Mehadia (jud. Cara�-Severin)

Un cuptor de reducere a minereului de � er de la Mehadia


