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ABORDAREA CERAMICII ÎN LITERATURA
ARHEOLOGICĂ
• După cel de al doilea război mondial, din colaborarea arheologiei cu ştiinţele
exacte au apărut domenii noi, interdisciplinare, reunite într-un termen generic
arheometria.
• “În primul rând, ştiinţele exacte oferă metodologia pentru reconstituirea
tehnologiilor din trecut. În al doilea rând, ne permit să înţelegem în ce măsură
caracteristicile fizice şi chimice au influenţat, în trecut, alegerea unei tehnologii
sau a alteia şi ne oferă o bază pentru interpretarea factorilor culturali.” (Silar,
Tite, 2000).
• Două reviste de arheometrie: Journal of Archaeological Science și
Archaeometry

ANALIZA CERAMICII CIVILIZAȚIEI CUCUTENI
•

Baza de date:

-

pentru realizarea analizelor fizico-chimice am ales un grup de 50 de fragmente
ceramice, diferite din punct de vedere tipo-cronologic, ce provin din 22 de situri

A: Ghelăieşti, Neamţ,
B: Lunca, Neamţ,
C: Ţolici, Neamţ,
D: Truşeşti, Botoşani,
E: Izvoare, Neamţ,
F: Solca, Suceava,
G: Văleni, Neamţ,
H: Bodeşti, Neamţ,
I: Răuceşti, Neamţ,
J: Tg. Ocna, Bacău,
K: Poduri, Bacău,

L: Dumeştii Noi, Vaslui,
M: Rafaila, Vaslui,
N: Băceşti, Vaslui,
O: Măluşteni, Vaslui,
P: Vorniceni, Botoşani,
Q: Scânteia, Iaşi,
R: Feteşti, Suceava,
S: Cucuteni, Iaşi,
T: Sângeorgiu de Mureş, Mureş,
U: Ariuşd, Covasna,
V: Malnaş, Covasna.

COMPOZIŢIA CHIMICĂ
Analize SEM-EDX
-

Toate fragmentele ceramice analizate conţin Si, Ca, Al, Fe, Mg, K, O

-

Na este absent doar din trei probe (10D, 31K, 46S)

-

Ti lipseşte dintr-o singură probă (31K)

-

P, Mn, Cl, C, S şi Mn apar doar în câteva probe în cantități reduse (în general sub
2%)

-

conținutul de Si înregistrează valori, în medie, între 25% -35%;

-

conținutul maxim de Si este de 42.38% (proba 6C), iar cel minim este de 11.29%
(proba 31K)

-

doar proba 31K are un conținut mai mare de Ca comparativ cu Si (25.30%)

-

cantitatea de Al este, în medie între 8%-11%; proba 50V conține 14.04%, iar
proba 31K are doar 4.36%

-

Fe înregistrează valori cuprinse între 2.51% (proba 31K) şi 7.47% (proba 18G)

Concluzii:
-

doar proba 31K provine dintr-o ceramică realizată din argilă calcaroasă

-

raportul Si-Al indică ilit/muscovitul ca tipul de argilă utilizat

COMPOZIȚIA MINERALOGICĂ
•

Analize XRD

-

toate probele conțin cuarț (SiO2), K-feldspat (KAlSi3O8), albit (NaAlSi3O8) și anortit
(Ca(Al2Si2O8))

-

tipul de argilă utilizat la realizarea ceramicii este ilit/muscovite
(K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2]/[KAl2Si3AlO10(OH)2; doar probele 9D și 12E conțin, pe
lângă ilit/muscovit și caolinit (1.9% și 7.3%)

-

47 dintre probe conțin diferite cantități (0.6%-proba 48U și 10.8%-proba 10D) de
diopsit (Ca(Mg,Al)(Si,Al)2O6)

-

calcitul (CaCO3) este prezent în probele 8D, 14F și 25B în diferite cantități (16.9%proba 8D, 25.1%-proba 14F , 47.3-proba 25B)

-

clinoclorul (Al2Mg5Si3O10(OH) 8) este prezent doar în proba 8D (3.2%)

-

46 dintre probe conțin hematit (Fe2O3) în diferite cantități (0.5% -proba 49U și
3.7%-proba 43R)

-

15 probe conțin diferite cantități (1.6%-proba 44S și 7.9%-probele 43R și 50V) de
magnetit (Fe3O4)

-

dintre cele 15 probe care conțin magnetit, 13 au și hematit în componență

-

probele 35M (2%) și 48U (3.8%) conțin doar magnetit

COMPOZIȚIA MINERALOGICĂ
Concluzii:
- cuarțul rămâne faza dominantă indiferent de temperatura atinsă în timpul arderii,
cu excepția probelor 7D, 17G, 20H, 26J, 27J, 28J, 34M, 39P și 40P care au Kfeldspar ca fază domninantă
-

prezența ilit/muscovitului în 42 dintre probe indică o temperatură de ardere care
nu a depășit 950-1000°C (Cultrone et al. 2001; Papachristodoulou et al. 2006)

-

diopsitul și augitul sunt faze noi care apar datorită arderii ceramicii la
temperaturi de 850-900°C (İssi et al., 2011), iar anortitul se formează la
temperaturi de 950-1000°C (Riccardi et al. 1999, Traoré et al. 2003, Ionescu et
al. 2010).

-

calcitul începe să se descompună la o temperatură de 650° și dispare la cca.
900° (Maggetti, 1982; Riccardi et al., 1999; Cultrone et al., 2001; Barone et al.,
2004; Cultrone et al., 2004; Papachristodoulou et al., 2006; İssi et al., 2011);
absența diopsitului din proba 8D indică originea “primară“ a calcitului și o
temperatură de ardere care nu a depășit 800°C; prezența diopsitului în proba
25B indică o temperatură de cel puțin 850°C

ANALIZA CERAMICII CIVILIZAȚIEI CUCUTENI
Ceramică arsă sub 800°C
8D

ANALIZA CERAMICII CIVILIZAȚIEI CUCUTENI
Ceramică arsă între 850-900°C
Hc
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ANALIZA CERAMICII CIVILIZAȚIEI CUCUTENI
Ceramică arsă între 900-950°C
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ANALIZA CERAMICII CIVILIZAȚIEI CUCUTENI
Ceramică arsă între 950-1000°C
Hc
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ANALIZA CERAMICII CIVILIZAȚIEI CUCUTENI
Ceramică arsă între 900-950°C

31K

ANALIZA CERAMICII CIVILIZAȚIEI CUCUTENI
Ceramică arsă între 1000-1050°C

40P

ANALIZA CERAMICII CIVILIZAȚIEI CUCUTENI
-REZULTATE ȘI PERSPECTIVEReconstituirea destinului artefactelor ceramice:

producţie
distribuţie
utilizare
I.
Investigarea tehnologiilor de producţie:
 stabilirea parametrilor ce definesc tehnica de realizare
 identificarea temperaturii de ardere
 surprinderea tehnicilor de tratare a suprafeţei
 analiza pigmenţilor
 identificarea surselor de materie primă
II. Analiza provenienţei şi/sau distribuţiei artefactelor ceramice
 identificarea surselor de materie primă
 stabilirea centrului/lor de producţie
 surprinderea nivelului producţiei locale şi a importurilor
III. Identificarea “urmelor” de utilizare de pe suprafaţa interioară şi exterioară a
vaselor
 examinarea resturilor organice prezente pe suprafaţa interioară a vasului
 investigarea arderilor secundare

