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1. Wstêp
Ceramika siwa swoj¹ nazwê zawdziêcza szarej barwie, która jest efektem wypalania naczyñ w warunkach redukuj¹cych. Reprezentowana jest przede wszystkim przez
wyroby ceramiczne typu garncarskiego, wytwarzane tak¿e
wspó³czenie.
Naczynia szare, wykonane przy u¿yciu ko³a garncarskiego, rozpowszechnione by³y na terenie Europy rodkowej
i wschodniej w okresie rzymskim i we wczesnej fazie okresu wêdrówek ludów, od I do pocz¹tku V w. n.e. Jeden z wiêkszych orodków ceramicznych (IIIIV w. n.e.) znajdowa³ siê
ok. 27 km na wschód od Krakowa na terenie wsi Zofipole,
gm. Igo³omia-Wawrzeñczyce. Odkryto tam 57 pieców garncarskich do wypa³u ceramiki szarej, nale¿¹cych do typu pieców dwukomorowych o pionowym ci¹gu, zbudowanych na
planie ko³a i niemal ca³kowicie zag³êbionych w lessowym
pod³o¿u. Jedynie ich ruszty wykonano z przyniesionej gliny
[1]. Wg³êbny charakter pieców poprzez poprawê ich szczelnoci u³atwia³ uzyskiwanie atmosfery redukuj¹cej w czasie
wypalania. Okres u¿ytkowania tego rodzaju pieca by³ uwarunkowany trwa³oci¹ rusztu [2]. Garncarze z Zofipola wykonywali dwie podstawowe grupy ceramiki, naczynia szorstkie, kuchenne oraz naczynia g³adkie, tzw. sto³owe. Porównanie wyników badañ mineralogicznych ceramiki zabytkowej z Zofipola z wynikami analiz potencjalnych surowców
u¿ytych do jej produkcji wskaza³o na mady wilane, jako
najczêciej wykorzystywany surowiec ceramiczny [3]. Nie
mo¿na tak¿e wykluczyæ stosowania materia³ów lessowych,
zw³aszcza w przypadku wytwarzania naczyñ szorstkich,
kuchennych.
Podstawowym surowcem do opalania pieców garncarskich zarówno w Zofipolu jak i w innych pracowniach nadwilañskich by³o drewno dêbowe [1] [4].
Przedmiotem zainteresowania archeologów zajmuj¹cych
siê ceramik¹ siw¹ jest od dawna problematyka warunków
jej wypalania. Dotyczy ona zarówno maksymalnych uzyskiwanych temperatur jak równie¿ atmosfery w toku procesu.
Je¿eli chodzi o temperaturê maksymaln¹ to wiêkszoæ autorów jest zgodna uwa¿aj¹c, ¿e temperatura ta niewiele przekracza³a 700oC, tak jak co do tego, ¿e przy wypalaniu ceramiki siwej dominowa³a atmosfera redukuj¹ca.

Warto zwróciæ uwagê na du¿e ró¿nice pogl¹dów w ocenie stopnia redukcji i jego wp³ywu na barwê wyrobów. Na
przyk³ad, w polskiej literaturze Krzywiec [5], a w amerykañskiej Rye [6] uwa¿aj¹, ¿e wskanikiem charakteru atmosfery w toku wypalania jest zawartoæ tlenków ¿elaza (FeO
i Fe2O3) w wypalonych wyrobach. W przypadku atmosfery
utleniaj¹cej dominuje tlenek ¿elazowy, nadaj¹cy barwê ceglastoczerwon¹, natomiast w przypadku redukuj¹cej tlenek
¿elazawy bêd¹cy, przyczyn¹ barwy ciemno szarej. Jednak¿e badania Kociszewskiego i Kruppe [7] wykaza³y, ¿e jakkolwiek zawartoæ FeO w naczyniach o barwie siwej jest
nieco wiêksza w porównaniu do naczyñ o barwie czerwonej
otrzymanych z tego samego surowca, to jednak wp³yw redukcji zwi¹zków ¿elaza na barwê jest znacznie mniejszy ni¿
siê to powszechnie uwa¿a. Autorzy uwa¿aj¹, ¿e istotny wp³yw
na barwê wywiera pozosta³oæ wêglowa. Wp³yw ró¿nych
czynników na barwê wyrobów garncarskich omawia Rice
[8] zwracaj¹c uwagê na ró¿norodnoæ tych czynników i jednoczenie zmiennoæ atmosfery w toku procesu wypalania.
Wyrazem szczególnego zainteresowania ceramik¹ archeologiczn¹ siw¹ jest rekonstrukcja pieca i procesu wypalania przeprowadzona w Haarhausen (Turyngia) [9]. W pracy tej zrekonstruowano piec z okresu rzymskiego i przeprowadzono 5-krotnie na du¿¹ skalê próbne wypalanie w atmosferze redukuj¹cej wed³ug zrekonstruowanej krzywej przy
temperaturze maksymalnej oko³o 700oC. Uzyskano dobrej
jakoci wyroby garncarskie o siwej barwie czerepu. Autorzy
uwa¿aj¹, ¿e do uzyskania dobrej spoistoci wyrobów przyczyni³y siê oprócz atmosfery redukuj¹cej równie¿ warunki
hydrotermalne wskutek obecnoci pary wodnej w przestrzeni
roboczej pieca. Podobne badania jakkolwiek na mniejsz¹
skalê przeprowadzono równie¿ w kraju w latach 20022004
w Krakowie-Branicach [10]. Autorzy prowadzili proces wypalania w zbudowanym piecu w atmosferze zbli¿onej do
redukuj¹cej uzyskuj¹c wyroby garncarskie o siwej barwie
czerepu, podobne do znajdowanych na stanowiskach archeologicznych z okresu rzymskiego.
Wypalanie wyrobów ceramicznych jakkolwiek prowadzone od bardzo dawna, jest w istocie rzeczy procesem skomplikowanym. Wynika to ze z³o¿onego sk³adu mineralnego
i ziarnowego surowców ilastych jak równie¿ ze skomplikowanych procesów fizykochemicznych przebiegaj¹cych
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W procesie wypalania przy stosunkowo niskich tempew czasie obróbki cieplnej. W miarê wzrostu temperatury naraturach maksymalnych, istotne znaczenie ma wp³yw atmosstêpuje bowiem odparowanie resztek wilgoci, rozk³ad i utlefery na w³aciwoci wyrobów garncarskich. Dlatego celem
nianie substancji organicznych, dehydroksylacja i dalsze
niniejszego opracowania by³o zbadanie wp³ywu atmosfery
przeobra¿enia minera³ów ilastych, przemiany polimorficzne
w toku wypalania na w³aciwoci wyrobów garncarskich
kwarcu, dekompozycja domieszek wêglanowych, utlenianie
w odniesieniu do ceramiki archeologicznej z Zofipola.
wzglêdnie redukcja domieszek ¿elazistych i inne. Wszystkie te procesy przebiegaj¹ wewn¹trz porowatej tekstury
wypalanych wyrobów w której wymiana gazów (para wod2. Metody i wyniki badañ
na, powietrze, CO, CO2 i inne) jest ograniczona. Na przyk³ad, trudno jest prowadziæ procesy utleniania, jak d³ugo pory
Przedmiotem badañ by³y próbki ceramiki archeologiczwyrobów wype³nione s¹ par¹ wodn¹ pochodz¹c¹ z dehynej siwej z pieców garncarskich w Zofipolu oraz próbki podroksylacji minera³ów ilastych. W rezultacie, niezale¿nie od
tencjalnych surowców ilastych, które mog³y byæ u¿ywane do
sposobu prowadzenia pieca (sposobu spalania paliwa), atwytwarzania powy¿szych wyrobów garncarskich. Z obszaru
mosfera mo¿e byæ lokalnie zró¿nicowana. wiadczy o tym
równiny zalewowej Wis³y, poni¿ej osady w Zofipolu, w rezulczêsto obserwowana budowa strefowa wypalonych naczyñ
tacie wierceñ geologicznych, pobrano próbki w postaci aluwyra¿aj¹ca siê odmiennym zabarwieniem poszczególnych
wialnych mu³ków pylasto-ilastych i piaszczystych (z g³. 200warstw na prze³amie ich cianek. Odrêbna barwa poszcze300 cm od powierzchni gruntu) oraz i³ów mioceñskich (z g³.
gólnych stref jest niew¹tpliwie spowodowana zmienn¹ zaok. 400 cm od powierzchni gruntu). Próbki glin lessowych
wartoci¹ substancji wêglowej utworzonej w procesie wy(lessu, pobrane na g³. ok. 80 cm od powierzchni gruntu))
palania. W przypadku naczyñ garncarskich z okresu pónopochodz¹ z terasy lessowej w Igo³omi (z miejsca odleg³ego
rzymskiego z Zofipola prze³amy ich cianek s¹ zawsze ciemo ok. 1,5 km od stanowiska w Zofipolu), gdzie kilkadziesi¹t
niejsze w rodku (barwa ciemnoszara) i nieco janiejsze
lat temu garncarze pobierali surowiec do produkcji naczyñ.
w warstwach zewnêtrznych (barwa jasnoszara). Budowa
Jako surowca porównawczego u¿yto i³u mioceñskiego z Zestrefowa wyrobów ceramicznych by³a szczegó³owo analizos³awic, stosowanego wspó³czenie do wytwarzania ceramiwana przez Rye'a [6]. Autor ten, obserwuj¹c ró¿nice barw
ki budowlanej.
w prze³amie ceramiki szarej, wytwarzanej z surowców o stoGarncarze z Zofipola formowali naczynia z masy plasunkowo du¿ej zawartoci substancji organicznej, wskazustycznej wykorzystuj¹c naturalne w³aciwoci plastyczne
je na warstwy ciemniejsze wystêpuj¹ce w rodkowej czêci
surowców ilastych. Dlatego te¿ z pobranych surowców przyprze³amu. Natomiast w przypadku mniejszej zawartoci subgotowano masy plastyczne z których sfomowano próbki do
stancji organicznej mo¿liwa jest ciemniejsza barwa warstw
badañ w kszta³cie beleczek. Ze wszystkich potencjalnych
zewnêtrznych.
surowców uda³o siê przygotowaæ masê plastyczn¹ i sforW zwi¹zku z powy¿szym trudno jednoznacznie okreliæ
mowaæ próbki jakkolwiek zdolnoæ do formowania i zawarrodzaj atmosfery w czasie wypalania, a jedynie mo¿na mótoæ wody zarobowej by³y bardzo zró¿nicowane w zale¿nowiæ o dominacji czynników redukuj¹cych wzglêdnie utleniaci od zawartoci w danym surowcu sk³adnika ilastego.
j¹cych. Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê na warunki hydrotermalSformowane próbki po wysuszeniu zosta³y wypalone
ne o których pisz¹ autorzy eksperymentu w Haarhausen [9].
w piecu laboratoryjnym w atmosferze utleniaj¹cej i redukuW zwi¹zku z trudn¹ dehydroksylacj¹ illitu, który zazwyczaj
j¹cej. W obu przypadkach wypalono je w tej samej temperawystêpuje w glinach garncarskich, jak równie¿ w wyniku
turze maksymalnej wynosz¹cej 750 oC, przy utrzymaniu
opalania drewnem, para wodna
wystêpuje w atmosferze pieca w
ca³ym zakresie temperatur do oko³o 700oC.
Wypalanie w warunkach utleniaj¹cych wymaga stosunkowo wysokich temperatur, oko³o 900oC, dla
utlenienia substancji organicznych
zawartych zazwyczaj w surowcach
ilastych. Na korzysæ atmosfery redukuj¹cej przemawia fakt, ¿e nie
wymaga ona tak wysokich temperatur, co mia³o znaczenie zw³aszcza
w przypadku stosunkowo prymitywnych pieców opalanych drewnem,
tym bardziej, ¿e umo¿liwia ona ³atwiejsze wyrównanie temperatur w
przestrzeni roboczej pieca a tym
samym uzyskanie bardziej jednorodnie wypalonych wyrobów garncarskich. W zwi¹zku z tym wzglêdy
Fot. 1. Próbki potencjalnych surowców po wypaleniu w atmosferze redukuj¹cej (szarotechniczne przemawia³y za wypalaczarne) i utleniaj¹cej (ceglasto-czerwone)
niem w warunkach redukuj¹cych.
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identycznej krzywej wypalania (krzywej
wzrostu temperatury w czasie ogrzewania
i spadku w czasie ch³odzenia). Warunki redukuj¹ce w czasie wypalania utworzono
wypalaj¹c próbki w zasypce z kryptolu (ziarnisty produkt odpadowy otrzymywany w
czasie wytwarzania elektrod grafitowych).
Próbki po wypaleniu ró¿ni³y siê zasadniczo barw¹. Barwa próbek wypalonych w
warunkach utleniaj¹cych by³a ceglastoczerwona, natomiast w warunkach redukuj¹cych szaro-czarna. Przedstawia to fot.
1. Na fot. 2 pokazano fragment naczynia
archeologicznego. Widaæ wyranie, ¿e
jego barwa jest zbli¿ona do barwy próbek
wypalonych w warunkach redukuj¹cych,
jakkolwiek nieco mniej intensywna.
W przypadku próbek wypalonych zarówno w warunkach utleniaj¹cych, jak i redukuj¹cych przeprowadzono podstawowe
Fot. 2. Fragment naczynia archeologicznego z Zofipola
badania technologiczne oznaczaj¹c ich
porowatoæ ca³kowit¹, nasi¹kliwoæ, gêPorównuj¹c wartoci powierzchni w³aciwej próbek lastoæ pozorn¹ i gêstoæ. Gêstoæ zmierzono przy pomocy
boratoryjnych wypalanych w atmosferze utleniaj¹cej i redupiknometru helowego Accu Pyc 1330 a gêstoæ pozorn¹ i
kuj¹cej zawarte w tabeli 3 widaæ wyranie, ¿e wartoci te s¹
porowatoæ ca³kowit¹ przy pomocy analizatora gêstoci Geo
ni¿sze w przypadku próbek wypalanych redukcyjnie. NiePyc 1360. Nasi¹liwoæ okrelono metod¹ klasyczn¹ na drow¹tpliwie jest to spowodowane mniejsz¹ zawartoci¹ bardze nasycania wod¹. Porowatoæ mia³a charakter wy³¹cznie
dzo ma³ych porów (mezo i mikroporów) w ostatnim przyporowatoci otwartej poniewa¿ przy stosunkowo niskiej tempadku. Stanowi to wynik osadzania siê substancji wêglowej
peraturze wypalania nie ma warunków do zamykania siê poi zanikania bardzo ma³ych porów.
rów. Wyniki powy¿szych pomiarów zestawiono w tabeli 1.
Zjawisko zanikania ma³ych porów obserwowano w czaJak wynika z danych zawartych w tabeli 1 nie ma istotsie badañ nad procesem wypalania wspó³czesnych, typonych ró¿nic pomiêdzy próbkami wypalonymi w warunkach
wych wyrobów ceramicznych, wykonanych z surowców ilautleniaj¹cych i redukuj¹cych. Wartoci liczbowe porowatoci
stych, wypalanych w atmosferze utleniaj¹cej [11]. Wraz ze
i nasi¹kliwoci s¹ stosunkowo wysokie, charakterystyczne dla
wzrostem temperatury wypalania powierzchnia w³aciwa syss³abo wypalonych wyrobów garncarskich. Uzyskane wyniki
tematycznie maleje z powodu zanikania bardzo ma³ych poporównano z w³aciwociami ceramiki archeologicznej siwej
rów na korzyæ porów o wiêkszych rozmiarach. W rezultaz Zofipola. Powy¿sze dane przedstawiono w tabeli 2
cie powy¿szego, wartoci liczbowe powierzchni w³aciwej
Dane przedstawione w tabeli 2 nie wykazuj¹ równie¿
próbek wypalanych redukcyjnie odpowiadaj¹ wartociom w
zasadniczych ró¿nic pomiêdzy próbkami wypalonymi w waprzypadku wypalania utleniaj¹cego w wy¿szych temperaturunkach laboratoryjnych a próbkami naczyñ archeologiczrach.
nych z Zofipola. Nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e porowatoci i
nasi¹kliwoci próbek archeologicznych by³y nieco ni¿sze
Gêstoæ
Porowatoæ
Nasi¹kliwoæ,
Gêstoæ,
w porównaniu do próbek laSurowiec
pozorna,
ca³kowita,
3
%
g/cm
3
%
g/cm
boratoryjnych. Byæ mo¿e jest
Atmosfera utleniaj¹ca
to spowodowane stosunkowo
krótkim czasem wypalania w
Glina lessowa
2,7073
1,6926
37,5
20,6
warunkach laboratoryjnych.
Mu³ek pylasto- ilasty
2,7204
2,0515
35,3
16,9
Poszukuj¹c ró¿nic pomiêMu³ek piaszczysty
2,6718
1,9832
25,8
11,8
dzy próbkami wypalanymi w
I³ mioceñski Zofipole
2,7030
1,8248
32,5
14,8
ró¿nych atmosferach, wykoI³ mioceñski Zes³awice
2,7390
1,6552
39,6
19,9
nano pomiary powierzchni
Atmosfera
redukuj¹ca
w³aciwej metod¹ BET. PoGlina lessowa
2,7246
1,6554
39,2
20,4
miary powierzchni w³aciwej
wykonano za pomoc¹ autoMu³ek pylasto - ilasty
2,7168
2,0598
36,3
18,4
matycznej, uniwersalnej apaMu³ek piaszczysty
2,6986
1,9623
27,3
12,2
ratury ASAP 2010 na drodze
I³ mioceñski Zofipole
2,7088
1,8236
32,7
15,5
fizycznej adsorpcji azotu w
I³ mioceñski Zes³awice
2,7557
1,6992
38,3
20,0
temperaturze ciek³ego azotu.
Wyniki pomiarów przedstaTabela 1. W³aciwoci technologiczne potencjalnych surowców po wypaleniu
wiono w tabeli 3.

MATERIA£Y CERAMICZNE 1/2006  tom LVIII

37

CERAMIKA ARCHEOLOGICZNA
Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 4, prêdkoæ rozchodzenia siê fal ultradwiêkowych
Sto³owe (g³adkie):
w próbkach wypalanych w waruna2,6852
1,8239
32,1
13,1
kach redukuj¹cych jest wyranie
b2,7039
1,8809
30,7
16,5
wiêksza w porównaniu do wypalaKuchenne (szorstkie):
nych w warunkach utleniaj¹cych.
13,6
30,4
1,8455
2,6529
aZatem wy¿szy jest modu³ sprê¿ysto14,4
32,1
1,8354
2,7159
bci i wiêksza wytrzyma³oæ mechaniczna. Przemawia to na korzyæ
Tabela 2. W³aciwoci technologiczne naczyñ archeologicznych z Zofipola
warunków redukuj¹cych w przypadku niezbyt wysokich temperatur wypalania wyrobów ceramicznych.
Atmosfera
Rodzaj próbki
Dla oceny zawartoci substancji wêglowych w próbUtleniaj¹ca
Redukuj¹ca
kach ceramiki archeologicznej siwej z Zofipola oraz próbGlina lessowa
11,5
4,5
kach laboratoryjnych wypalanych w warunkach redukuMu³ek pylasto- ilasty
15,8
3,4
j¹cych, wykonano pomiary termiczne ró¿nicowe i termoMu³ek piaszczysty
4,3
2,2
grawimetryczne. Analizy wykonano aparatem DerivatoI³ mioceñski Zofipole
7,7
2,2
graph Handling PR.V4.4 w atmosferze powietrza w zakresie temperatur 251000oC (szybkoæ postêpu tempeI³ miocenski Zes³awice
17,0
8,3
ratury wynosi³a 10oC/min, masa próbki 60 mg) (rys. 1, 2).
Tabela 3. Powierzchnia w³aciwa SBET (m2/g) wypalonych próbek
Przyk³adowe krzywe przedstawiono na rys. 1 dla gliny alusurowców
wialnej i na rys. 2 dla ceramiki archeologicznej. Pomiary
pokaza³y ¿e zawartoæ substancji wêglowej w próbkach
jest niewielka. wiadcz¹ o tym zarejestrowane ubytki masy
SBET,
Rodzaj naczynia
m2/g
na krzywej TG, jak równie¿ efekty egzotermiczne na krzywej DTA spowodowane utlenianiem siê tych substancji. MakSto³owe (g³adkie):
a8,4
simum efektu egzotermicznego przypada na temperatury
b8,5
(300oC w przypadku gliny aluwialnej i 280oC w przypadku
ceramiki archeologicznej). Odpowiadaj¹ce mu ubytki masy
Kuchenne (szorstkie):
a4,2
na krzywej TG w zakresie 200600oC wynosz¹ odpowiedb7,9
nio 2,34% i 1,46%. Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e próbki
ceramiki archeologicznej siwej po pomiarach (ogrzewano je
2
Tabela 3a. Powierzchnia w³aciwa SBET (m /g) próbek
w warunkach utleniaj¹cych do temperatury 1000oC) mia³y
naczyñ archeologicznych
barwê ceglasto-czerwon¹.
Rodzaj naczynia

Gêstoæ,
3
g/cm

Gêstoæ
pozorna,
3
g/cm

Porowatoæ
ca³kowita,
%

Przeprowadzone badania powierzchni w³aciwej próbek
archeologicznych wykaza³y (tabela 3a), ¿e powierzchnie te
s¹ równie¿ ni¿sze w porównaniu do próbek wypalanych w
warunkach utleniaj¹cych, jakkolwiek ró¿nice nie s¹ tak du¿e.
Jednak¿e z praktycznego punktu widzenia najwa¿niejszy jest wp³yw warunków wypalania na w³aciwoci
u¿ytkowe naczyñ ceramicznych. W zwi¹zku z tym podjêto próbê oceny w³aciwoci mechanicznych wypalanych w ró¿nych warunkach. Bezporednie oznaczenie
tych w³aciwoci nie by³o mo¿liwe ze wzglêdu na nietypowe wymiary i kszta³t próbek. Pos³u¿ono siê wobec tego
metod¹ poredni¹ poprzez oznaczenie prêdkoci rozchodzenia siê fal ultradwiêkowych. Wyniki pomiarów dla
próbek wypalonych z gliny lessowej podano w tabeli 4.
Wymiar

Warunki
utleniaj¹ce

A

1655,3

1857,7

B

1608,9

1726,1

C

1374,5

1517,2

rednio

1546,2

1700,3
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3. Dyskusja wyników i wnioski
Jak wynika z przedstawionych powy¿ej danych, nawet
stosunkowo niewielka zawartoæ substancji wêglowej, po-

Warunki
redukuj¹ce

Tabela 4. Prêdkoæ rozchodzenia siê fal ultradwiêkowych (m/s) w próbkach wypalanych w warunkach utleniaj¹cych i redukuj¹cych
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Nasi¹kliwoæ,
%

Rys. 1. Derywatogram gliny aluwialnej

CERAMIKA ARCHEOLOGICZNA

Rys. 2. Derywatogram ceramiki archeologicznej

woduje charakterystyczn¹ barwê i wywiera istotny wp³yw na
w³aciwoci ceramiki siwej. Próbki ceramiki archeologicznej siwej po wypaleniu w atmosferze utleniaj¹cej do temperatury 1000oC mia³y barwê ceglasto czerwon¹. Substancja
wêglowa odpowiedzialna za barwê ceramiki siwej mo¿e
pochodziæ z dwóch róde³ a mianowicie wskutek zwêglenia
substancji organicznej zawartej w surowcu wzglêdnie wskutek osadzania siê wêgla w wyniku procesu spalania paliwa
w warunkach redukuj¹cych. W pierwszym przypadku rodkowa czêæ prze³amu powinna byæ ciemniejsza a janiejsze
strefy zewnêtrzne w których wêgiel mo¿e siê czêciowo utleniaæ w czasie d³ugotrwa³ego studzenia pieca. Utlenianie siê
jest uwarunkowane procesami dyfuzyjnymi poprzez porowat¹ teksturê tworzywa. Natomiast w drugim przypadku
ciemniejsze powinny byæ strefy zewnêtrzne a janiejszy rodek. Analizy makroskopowe ceramiki zabytkowej z Zofipola
wskazuj¹ na pierwszy przypadek jako bardzo prawdopodobny. W zwi¹zku z tym nale¿y uznaæ, ¿e wêgiel odpowiedzialny za barwê ceramiki siwej pochodzi g³ównie z naturalnych
zanieczyszczeñ surowców ilastych substancjami organicznymi. W przypadku wypalania w warunkach redukuj¹cych
nie ulegaj¹ one w istotny sposób utlenieniu. Wywieraj¹ natomiast korzystny wp³yw na przebieg procesu wypalania blokuj¹c ma³e pory i sprzyjaj¹c konsolidacji tworzywa czego
skutkiem jest spadek powierzchni w³aciwej (tab. 3). Prawdopodobne jest przechodzenie tych substancji przed ostatecznym skoksowaniem w stan plastyczny sprzyjaj¹cy spoistoci materia³u. W rezultacie nastêpuje poprawa w³aciwoci mechanicznych wyrobów.
Ceramika archeologiczna siwa z Zofipola ma mniej intensywn¹ barwê w porównaniu do próbek laboratoryjnych
wypalonych w warunkach redukuj¹cych. Wskazuje to na
mniej redukcyjn¹ atmosferê w czasie jej wypalania. Potwierdzaj¹ to wyniki pomiarów powierzchni w³aciwej, które w tych
przypadkach s¹ wyranie wy¿sze. Przypuszczalnie garncarze zofipolscy mieli ograniczone mo¿liwoci kontrolowania
atmosfery, która zmienia³a siê w czasie wypalania wyrobów.
Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê na zró¿nicowanie atmosfery
w przestrzeni roboczej pieca. We wnêtrzu wypalanych wyrobów atmosfera mo¿e byæ bardziej redukuj¹ca wskutek

ograniczonego dop³ywu powietrza w porowat¹ ich teksturê wype³nion¹ par¹ wodn¹ wskutek dehydroksylacji
minera³ów ilastych i procesu spalania paliwa. Czêciowe utlenianie siê pozosta³oci wêglowej mog³o nastêpowaæ w czasie d³ugotrwa³ego studzenia pieca od momentu zaprzestania procesu spalania paliwa. Nale¿y te¿
wzi¹æ pod uwagê panuj¹ce warunki hydrotermalne, co
wymaga jednak dalszych badañ.
Przeprowadzone badania dowodz¹, ¿e wypalanie
redukcyjne wyrobów garncarskich by³o korzystniejsze.
Wynika³o ono ze wzglêdów technicznych takich jak ograniczone mo¿liwoci uzyskania wysokiej temperatury i koniecznoci jej wyrównania dla jednorodnego wypalenia
wyrobów w ca³ej objêtoci pieca, obfitoci surowców o
stosunkowo znacznej zawartoci substancji organicznych, jak równie¿ ze wzglêdów u¿ytkowych bior¹c pod
uwagê lepsze w³aciwoci wypalonych naczyñ. Powy¿sze dane mia³y istotne znaczenie dla popularnoci ceramiki siwej w rodkowej Europie w omawianym okresie prehistorycznym.
Autorzy pragn¹ wyraziæ podziêkowanie Pani prof.
Irenie Wac³awskiej za pomiary termiczne ró¿nicowe i termograwimetryczne oraz Panu dr Janowi Piekarczykowi za wykonanie pomiarów ultradwiêkowych.
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