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Streszczenie
Celem bada bya rekonstrukcja struktury 3D naczy ceramicznych pochodzcych z wykopalisk archeologicznych. Do bada zastosowano mikroskopi stereoskopow, skaningow mikroskopi elektronow oraz tomogra rentgenowsk. Materia do bada stanowiy fragmenty wczesnoredniowiecznych, z IX-XI wieku, glinianych naczy ze stanowisk w Starosiedlu na Ziemi Lubuskiej i Rosenhof nad ab
w Saksonii-Anhalt. Analizie poddana byy gliniana osnowa oraz domieszki. Badania te pozwoliy na obserwacj ksztatu, koloru i rozmieszczenia domieszek w objtoci próbek, a take zidentykowano i opisano pknicia i niecigoci osnowy znajdujce si wewntrz badanego materiau. W szczególnoci wyniki tomograi rentgenowskiej pozwoliy na rekonstrukcj przestrzenn 3D struktury ceramicznej masy.
Sowa kluczowe: ceramika archeologiczna, mikroskopia stereoskopowa, SEM, tomograa rentgenowska

RECONSTRUCTION OF 3D STRUCTURE OF POTTERY VESSELS FROM ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS
The main objective of the work presented in the article was the reconstruction of 3D structure of pottery vessels found during archaeological excavations. Stereoscopic microscopy, scanning electron microscopy and X-ray tomography was used in this research. The study
material consisted of fragments of clay vessels from the Early Medieval sites at Starosiedle in the Lebus Land in Poland and Rosenhof on
the Elbe in Saxony-Anhalt in Germany, dated at the 9-11th centuries. Admixtures and a clay mineral matrix were analyzed. These studies
enabled the observation of shape, color and composition of admixtures in the volume of samples, and identies and describes the cracks
and discontinuities of the matrix inside the sample. In particular, the X-ray tomography allowed the reconstruction of the 3D spatial structure
of the ceramic mass.
Keywords: Archaeological ceramics, Stereoscopic microscopy, SEM, X-ray tomography

1. Wprowadzenie
Gliniane naczynia ceramiczne uywane s przez czowieka powszechnie od ponad 8000 lat [1]. Pocztkowo surowcem do ich wytwarzania bya glina wydobyta wprost ze
zoa. Naczynia wykonane z takiego surowca ulegay jednak
atwo zniszczeniu, ze wzgldu na brak odpornoci na szok
termiczny w czasie wypalania, a póniej gotowania w nich
potraw. Z tego powodu niezbdne okazao si modykowanie surowca wyjciowego poprzez dodawanie rozmaitych
substancji mineralnych i/lub organicznych do gliny, tworzc
odpowiedni mas garncarsk [2]. Z bada etnogracznych
prowadzonych w kontekcie pozaeuropejskich spoecznoci plemiennych [3] oraz w kulturze ludowej Europy w XIX
i na pocztku XX wieku [4] wiadomo, e glin pozyskiwano
najczciej z okolicznych zó jesieni i trzymano w specjalnych doach a do wiosny. Polewana wod glina rozmikaa,
zim marza, co uatwiao rozkruszanie domieszek mineralnych oraz butwienie i gnicie zanieczyszcze organicznych.
Plastyczno gliny bya uzyskiwana przez odpowiednie jej
nawilenie i ugniatanie. Glin naleao wielokrotnie starannie przegnie rkoma lub nogami, by staa si spoista i pla-
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styczna. Garncarz rozgniata j na plaster, zwija w walec,
ubija, a nastpnie depta ponownie. Glin mieszano te rkoma tak dugo, a stanie si gadk, plastyczn mas, bez
pcherzyków powietrza i nie bdzie przyklejaa si do rk.
W celu poprawy waciwoci gliny dodawano take rónego
rodzaju inne materiay, które w terminologii stosowanej w archeologii okrela si cznie mianem domieszki [5].
Domieszki tak zwane schudzajce tust glin miay na
celu regulacj skurczliwoci w czasie suszenia i wypalania
[6]. W wyniku procesu wypalania domieszki, w tym mineralne ulegaj przetworzeniu. W ko cowym wyrobie struktur
ceramicznych wyrobów archeologicznych mona porówna
do struktury materiau kompozytowego, w którym w osnowie
gliny znajduj si róne czstki nieorganiczne i organiczne
(np. cita soma).
Przygotowanie domieszki polegao zazwyczaj na wypraeniu w ognisku i wrzuceniu do zimnej wody kamieni – otoczaków w celu ich rozdrobnienia. Nastpnie spkane kamienie rozbijano i ucierano na kamiennych arnach. Rozmiar
ziaren uzyskanego w ten sposób tucznia by zrónicowany, co jednak nie miao znaczenia w przypadku naczy lepionych rcznie poprzez ugniatanie i zlepianie waeczków
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na nieruchomej podkadce. Do naczy wykonywanych na
kole garncarskim dodawano domieszk w postaci wycznie drobnoziarnistego tucznia lub piasku, poniewa zbyt
due i ostrokrawdziste ziarna rozrywayby ciank naczynia w czasie obtaczania [7].
Badania technologii wytwarzania ceramiki zabytkowej,
w tym jej struktury, s wanym zagadnieniem dla archeologów, poniewa pozwalaj nie tylko odtwarza dawne receptury garncarskie, ale take wnioskowa o rónych aspektach ycia spoecznoci ludzkich w przeszoci [8]. Ceramika z wykopalisk archeologicznych to równie ciekawy obiekt
bada dla inynierii materiaowej. Szereg metod charakteryzacji struktury materiaów inynierskich jest bowiem równie przydatnych do analizy znalezisk archeologicznych.
W prezentowanej pracy do opisania struktury badanych
fragmentów naczy zastosowano obserwacj makro- i mikroskopowe oraz tomogra rentgenowsk. W szczególnoci badania tomograczne miay na celu zobrazowanie struktury 3D badanych fragmentów naczy .

2. Materia do bada i metodyka badawcza
Materia do bada stanowiy wybrane fragmenty wczesnoredniowiecznych naczy ceramicznych typu Menken-

Rys. 1. Zdjcia makroskopowe fragmentów naczy ceramicznych
ze Starosiedla, woj. Lubuskie.
Fig. 1. Macroskopic images of fragments of clay vessels from Starosiedle in the Lebus Land in Poland.

Rys. 2. Zdjcia makroskopowe fragmentów naczy ceramicznych
z Rosenhof, Saksonia-Anhalt.
Fig. 2. Macroskopic images of fragments of clay vessels from
Rosenhof in Saxony-Anhalt in Germany.
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dorf-Szczecin [9] z okresu od ko ca IX do pocztku XI w.
znalezionych podczas wykopalisk archeologicznych w miejscowoci Starosiedle, woj. lubuskie oraz Rosenhof nad
ab w Saksonii-Anhalt (Niemcy) [10]. Naczynia te byy lepione rcznie, a nastpnie obtaczane w górnej czci na
kole garncarskim.
Przeprowadzone badania s wynikiem wspópracy pomidzy Wydziaem Inynierii Materiaowej Politechniki Warszawskiej a Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Badania makroskopowe wykonano przy uyciu mikroskopu stereoskopowego Olympus SZX10. Obserwacje byy
prowadzone na powierzchni cicia powstaej podczas odcicia fragmentu materiau z wikszego kawaka. Badanie przy
uyciu tomografu rentgenowskiego SkyScan 1172 s metod nieniszczc i zostay wykonane dla caej dostarczonej do bada próbki.

3. Wyniki bada i ich dyskusja
W glinianej osnowie fragmentów naczy zabytkowych
wyrónia si czstki nieorganiczne mineraów, które czciowo ulegy przetworzeniu w procesie wytwarzania masy
ceramicznej. Widoczne s one ju przy obserwacjach makroskopowych (Rys. 1-2). Obserwacja i ocena ich ksztatu, barwy, poysku oraz rozmiaru jest wykorzystywana jako
jedna z metod rozpoznawania grupy ska i mineraów [6].
Analiza makroskopowa „nieuzbrojonym okiem” ujawnia we wszystkich badanych fragmentach naczy obecno
jasnych czstek o zrónicowanym ksztatach i rozmiarach
rozmieszczonych w ciemnej glinianej osnowie. Dokadniejsze obserwacje tych czstek przeprowadzono przy uyciu
mikroskopu stereoskopowego.
Przykadowe obserwacje przy uyciu mikroskopu stereoskopowego przedstawia Rys. 3. Obserwowane czstki róni si ksztatem, kolorem oraz rozmiarem. Najczciej wystpuj bezbarwne czstki o szklistym poysku (zaznaczone strzak na Rys. 3), których obecno stwierdzono we
wszystkich badanych fragmentach naczy . Wedug metody
rozpoznawania ska i mineraów opartej na kolorze, poysku
i ksztacie, czstki te mona zaliczy do grupy krzemianów
[11]. S one w osnowie rozmieszczone w sposób przypadkowy (Rys. 3a i 3b). Obserwacje pokazay równie niecigoci materiau w postaci rozwarstwie , które ukadaj si do
siebie równolegle (Rys. 3b i 3c), co potwierdza zastosowan
metod wytwarzania rcznie z waeczków masy ceramicznej.
Badania przy uyciu elektronowego mikroskopu skaningowego ujawniy wiksz rónorodno rodzaju, ksztatu
i rozmiaru ziaren domieszki (Rys. 4). Poza czstkami (Rys.
4b) o duym rozmiarze okoo 2 mm (rednia ciciwa czstki), które byy obserwowane przy uyciu mikroskopu stereoskopowego, obserwowano take znacznie mniejsze - o rozmiarze ~50 m (Rys. 4a, 4c i 4d). Czstki charakteryzuj si
zrónicowanymi ksztatami. Wystpuj czstki o ksztacie kulistym (Rys. 4a i 4b) oraz wyduonym (Rys. 4d). Widoczne
s równie skupiska drobniejszych czstek (Rys. 4c). Obserwacje SEM wraz z miejscow analiz skadu chemicznego (EDS) pozwoliy ujawni take rónorodno domieszek pod wzgldem ich skadu chemicznego. Przykadowo
dla fragmentu naczynia z Rosenhof wyniki bada przedstawia Rys. 5.
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Rys. 3. Zdjcia z mikroskopu stereoskopowego: a) powikszenie 12,6x, próbka z Rosenhof, Saksonia-Anhalt, b) powikszenie 12,6x,
próbka ze Starosiedla, woj. Lubuskie, c) powikszenie 25x, próbka z Rosenhof, Saksonia-Anhalt, d) powikszenie 25x, próbka ze Starosiedla, woj. lubuskie.
Fig. 3. Stereoscopic microscope images: a) 12.6x mag., sample from Rosenhof in Saxony-Anhalt, b) 12.6x mag., sample from Starosiedle
in the Lebus Land, c) 25x mag., sample from Rosenhof in Saxony-Anhalt, d) 25x mag., sample from Starosiedle in the Lebus Land.
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Rys. 4. Zdjcia z elektronowego mikroskopu skaningowego fragmentów naczy ceramicznych, domieszki w osnowie ceramicznej: a) domieszka o obym ksztacie, próbka ze Starosiedla, woj. Lubuskie, b) domieszka o obym ksztacie, próbka ze Starosiedla, woj. Lubuskie,
c) skupisko drobnych domieszek, próbka ze Starosiedla, woj. Lubuskie, d) maa domieszka o wyduonym ksztacie, próbka z Rosenhof,
Saksonia-Anhalt.
Fig. 4. SEM images of clay vessels, admixtures in a ceramic matrix: a) oval shaped admixture, sample from Starosiedle in the Lebus Land,
b) oval shaped admixture, sample from Starosiedle in the Lebus Land, c) aggregate of ne admixtures, sample from Starosiedle in the
Lebus Land, d) small elongated admixture, 12.6x mag., sample from Rosenhof in Saxony-Anhalt.
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Rys. 5. Badanie skadu chemicznego (SEM/EDS) fragmentu naczynia z Rosenhof, Saksonia-Anhalt: a) obszar analizowanego mikroobszaru
na powierzchni próbki, analiza w punkcie, b) spektrum skadu pierwiastkowego badanego mikroobszaru (punkt 1 na Rys. 5a).
Fig. 5. Study of chemical composition (SEM/EDS) of the vessel fragment from Rosenhof in Saxony-Anhalt: a) area of the sample with
admixture and the point of analysis (1), b) spectrum of elemental composition in microarea of point 1.
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b

Rys. 6. Badanie skadu chemicznego (SEM/EDS) fragmentu naczynia ze Starosiedla, woj. lubuskie: a) obszar analizowanego mikroobszaru
na powierzchni próbki, analiza w punkcie, b) spektrum skadu pierwiastkowego badanego mikroobszaru (punkt 1 na Rys. 6a).
Fig. 6. Study of chemical composition (SEM/EDS) of the vessel fragment from Starosiedle in the Lebus Land: a) area of the sample with
admixture and the point of analysis (1), b) spectrum of elemental composition in microarea of point 1.
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Rys. 7. Badanie skadu chemicznego w punkcie (SEM/EDS) fragmentu naczynia ze Starosiedla, woj. lubuskie: a) obszar analizowanego
mikroobszaru na powierzchni próbki, analiza w punkcie, b) spektrum skadu pierwiastkowego badanego mikroobszaru (punkt 1 na Rys. 7a).
Fig. 7. Study of chemical composition (SEM/EDS) of the vessel fragment from Starosiedle in the Lebus Land: a) area of the sample with
admixture and the point of analysis (1), b) spectrum of elemental composition in microarea of point 1.

Spektrum skadu pierwiastkowego (Rys. 5b) badanego
mikroobszaru (Rys. 5a) wskazuje na wystpowanie domieszki zawierajcej w swoim skadzie chemicznym krzem, tlen,
glin i elazo, co powiadczaj intensywne piki od linii Si – K,
O – K, Al – K i Fe – K. Badania wykazay równie obecno
Mg, K, Ti (linie Mg – K, K – K, Ti – K) oraz takich pierwiastków jak Na, Mn wystujcych w ilociach ladowych.

Natomiast dla fragmentu naczynia ze Starosiedla, wyniki analizy EDS przedstawia Rys. 6.
Spektrum skadu pierwiastkowego (Rys. 6b) badanego mikroobszaru (Rys. 6a) wskazuje na wystpowanie domieszki minerau psylomelanu (minera manganu) [11], co
powiadcza obecno manganu, baru, krzemu, glinu i tlenu.
Badania wykazay równie ladowe iloci takich pierwiastków jak wap i potas.
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Rys. 8. Przykadowe skanowane paszczyzny badanej próbki z Rosenhof, Saksonia-Anhalt: a) obraz zeskanowanych kolejnych paszczyzn
próbek z zaznaczonym obszarem do wykonania modelu 3D, b) przykadowe obrazy wykorzystane do wykonania modelu 3D.
Fig. 8. Examples of scanned planes of the Rosenhof sample from Saxony-Anhalt: a) image of consecutive scanned planes with marked
area for making a 3D model, b) images used for making the 3D model.
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Rys. 9. Domieszki mineralne widoczne w badaniu tomogracznym.
Fig. 9. Mineral admixtures visible in the tomographic study.

Rys. 10. Niecigoci materiau widoczne w badaniu tomogracznym.
Fig. 10. Material discontinuities visible in the tomographic study.

Przeprowadzono równie badania skadu chemicznego glinianej osnowy co przedstawiono na Rys. 7. Przykadowe spektrum skadu pierwiastkowego (Rys. 7b) badanego mikroobszaru (Rys. 7a) wskazuje na wystpowanie takich pierwiastków jak krzem, tlen i glin, które s gównymi
skadnikami gliny.

Przykadowe badania tomografii rentgenowskiej
wykonano dla przykadowo wybranej próbki z Rosenhofu
i przedstawiono na Rys. 8–10. Podczas bada tomogracznych próbka bya skanowana wizk promieni rentgenowskich paszczyzna po paszczynie (Rys. 8a) w rozdzielczoci 14 m. Wykorzystujc fragmenty poszczególnych obra-

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 63, 2, (2011)

REKONSTRUKCJA STRUKTURY 3D CERAMICZNYCH NACZY

zów zeskanowanych paszczyzn (Rys. 8 zaznaczone kwadratem) oraz oprogramowanie komputerowe mona stworzy
modele przestrzenne 3D wybranego obszaru próbki, które
umoliwiaj obserwacj ksztatu oraz rozmieszczenia ziaren
domieszki (Rys. 9), a take niecigoci materiau (Rys. 10).
Badania tomograczne dobrze odwzorowuj nierównomierne rozoenie domieszki mineralnej w przestrzeni trójwymiarowej (Rys. 9). Widoczne jest due zrónicowanie rozmiarów domieszek od drobnych po grube, a take zrónicowanie pod wzgldem ksztatu – widoczne s domieszki kuliste i podune. Jednak metoda ta dobrze odwzorowuje tylko domieszki, które w swoim skadzie chemicznym zawieraj pierwiastki cisze ni pierwiastki wchodzce w skad
glinianej osnowy. Badania te pozwalaj take na dokadn
obserwacj niecigoci materiau osnowy, takich jak pory
i pknicia (Rys. 10). Metoda ta umoliwia obserwacj przebiegu pkni znajdujcych si wewntrz materiau, które
nie s widoczne przy badaniach makro- i mikroskopowych.

4. Wnioski
Badania makroskopowe i przy uyciu mikroskopii stereoskopowej pozwoliy na obserwacj glinianej osnowy, a take mineralnego wypeniacza – domieszki. Obserwacje pozwoliy na okrelenie rozmieszczenia ziaren domieszki jako
losowego. Zaobserwowano niecigoci glinianej osnowy
w postaci drobnych pkni wzajemnie równolegych. Wikszo ziaren domieszki ma ksztat kulisty, s one bezbarwne oraz charakteryzuje je szklisty poysk, co wiadczy, e
s to krzemiany.
Badania przy uyciu skaningowej mikroskopii elektronowej umoliwiaj ujawnienie drobniejszych ziaren domieszki. Natomiast badania tomograi rentgenowskiej umoliwiaj obserwowanie rozmieszczenia czstek mineralnych oraz
niecigoci glinianej osnowy w przestrzeni trójwymiarowej
3D. Moliwa jest równie analiza ksztatu ziaren domieszki
mineralnej. Naley doda , e badania tomograczne s bardzo uytecznym narzdziem w badaniach znalezisk archeologicznych, poniewa metoda ta naley do nieniszczcych
metod badania materiaów, co oznacza zachowanie w pierwotnej postaci zabytkowego obiektu bada .
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