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MỞ ĐẦU
Kim loại là một trong những loại hình di vật đặc biệt, được tìm thấy khá nhiều tại khu di tích khảo cổ học
Hoàng thành Thăng Long, gồm có hai nhóm chính: đồ kim khí và tiền tệ. Trong số đó, tiền tệ chiếm số lượng
lớn gồm tiền nguyên xâu và tiền rời lấy lên từ các lớp của hố khai quật. Các loại hình đồ kim khí phát hiện được
ít hơn, được nghiên cứu phân nhóm theo loại hình, chức năng gồm: nhóm vũ khí, nhóm hiện vật liên quan
đến kiến trúc, nhóm dụng cụ sản xuất, nhóm đồ dùng sinh hoạt, nhóm các loại hình khác…
Đặc trưng của các loại hình hiện vật kim loại trong khảo cổ học phần lớn là không bền vững, số lượng
thường không nhiều, thậm chí là khá hiếm hoi, nên thường được xếp vào loại hình di vật đặc biệt. Nó đặc biệt
là bởi sự hiếm quý của nó về loại hình và chất liệu, đặc biệt là bởi nó luôn luôn cần phải được xử lý bảo quản
trước khi nghiên cứu, phân loại. Các loại hình di vật này do nằm sâu dưới lòng đất trong môi trường độ ẩm
cao, nên khi phát hiện thường trong tình trạng đã bị han gỉ, ăn mòn bề mặt, ăn mòn sâu vào thân làm biến
dạng, thậm chí phá hủy chúng. Do đó, các hiện vật chất liệu kim loại tìm được tại di tích Hoàng thành Thăng
Long đều phải xử lý bảo quản cấp thiết ngay từ khi phát hiện nhằm ngăn ngừa tình trạng phá hủy và biến dạng
nhanh chóng, đặc biệt là đối với đồ sắt rất nhạy cảm với môi trường. Đồng thời, trong quá trình nghiên cứu,
chỉnh lý phân loại trong phòng, các nhóm hiện vật kim loại đều tiếp tục được theo dõi, xử lý bảo quản theo
quy trình và phương pháp bảo tồn di vật kim loại của quốc tế, nhờ đó, công tác nghiên cứu, phân loại đã đạt
được nhiều kết quả tốt đẹp như mong đợi.
Bài viết này sẽ công bố kết quả nghiên cứu và phân loại sơ bộ về các loại hình hiện vật kim loại của khu
di tích Hoàng thành Thăng Long cũng như các hoạt động xử lý bảo quản hiện vật kim loại với hy vọng sẽ góp
phần vào việc bảo tồn, giải mã những giá trị lịch sử, văn hóa của khu di sản Hoàng thành Thăng Long.

I. NGHIÊN CỨU, PHÂN LOẠI HIỆN VẬT KIM LOẠI
Hiện vật chất liệu kim tìm thấy tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long có số lượng khá lớn, khoảng
trên 9.000 hiện vật, được phân thành hai nhóm chính là đồ kim khí và tiền tệ. Trong đó, chiếm số lượng lớn
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