
ASPECTE GENERALE ALE TEHNOLOGIEI PRELUcRĂRH CERAMICU 

Prelucrarea ceramicii constituie o tehnologic prin care omul transforma o materie amorfă, a 
pământului, intr-un produs cu O utilitate binc definită. fără analogii in procesele naturale fiind primul 
meşteşug pirOlehnologic inventat de om (Lips 1960. 191). 

Prin complexitatea procesului tehnologic , a Illultitudinilor cunoştinţelor necesare, olăritul il 
detaşează pe meşteşugar de simplul cultivator sau crescător de animale. 

Aceste cunoştinţe erau dobândite prin metode empirice şi necesitau o indelungată practică şi 
experienţă care se transmiteau din generaţie in generaţie, având o influenţă covârşitoare asupra 
caracteristicilor ceramicii produse, aceasta fiind reprezentativă pentru o perioadă istorică, cu accente 
locale strâns legate de cunoştilJ\Cle tehnice, necesităţile şi gusturile popu laţiilor producătoare de ceramică. 

Tot prin dezvoltarea olăritului se individualizează un instrumentar specific acestei activităţi. Aşa 
cum războiul de ţesut revoluţionează meşteşugul textil. cuptorul de ars ceramica, prin evolulia sa duce, 
implicit, la obţinerea unOr produse tot mai evoluate (Comşa 1981.227). 

Începuturile olăritului se pierd În zorii civilinţici umane. primele vase fiind din lut nears, cu 
rezistenţă şi utilitate redusă. Primele arderi, probabil, s-au realizat accidental, prin incendierea unor astfel 
de vase crude, fapt care a mărit rezistenţa şi funcţionalitatea lor, direct legată de păstrarea şi prepararea 
hranei. 

Materia primă, care stă la baza tuturor tipurilor ceramice, O reprezintă argilele şi mamele 
argiloase, sub aceasta denumire în{c1egându-se grupul de substanţe coloide rezultate din descompunerea 
roci lor feldspatice (Florea 1967, 12). 

Compozilia argilelor variază de la o zonă geografică la alta. existenţa unor alte substanţe În 
compozitie, în afara celor de bază (bioxid de aluminiu, bioxid de siliciu şi apă moleculară), dând acesteia 
diferite caracteristici legate de plast icitate, culoere şi temperatură de ardere. 

Prezenţa oxidului de fier În compoziţia argilei. Ia o ardere oxidantă dă eeramicii o culoare roşie, 
iar cu cât cantitatea aceslor oxizi este mai scăzută. culoarea vaselor poale fi mai deschisă, ajungând până 
la alb. 

Conţinutul bogat în alum ină şi scăzut in tier dă vaselor ceram ice o culoare galbenă (Florea 1967. 
13 ). 

TOl legat de compoziţia argile i ulilizate la construcţia vaselor, este coeficientul ei de plasticitate. 
O argilă grasă este mai plastică. deci uşor de modelat, dar după uscare aceasta suferă o contractare 
puternică prin pierdere masivă de apă, aceasta putând ajunge pană la 25-30% din volumul vasului, ducând 
la crăparea lui (Fig.]) (Klusch 1981,255). 
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Fig.\. Reprezentarea grafică a procesului de Llscare (după II. Klusch) 

Pentru combaterea acestui 
impediment s-au utilizat, în vederea 
scăderii coeficientului de contractare� 
diferite materia le antiplastice 
(degresantii) cum sunt: pleava. 
nisipul . pietrişul fin, calcită, ciobnri 
pisate. scoici, cărbune sau amestecul 
cu alte tipuri de argile mai slabe. Prin 
acest adaos s-au putut ridica vase mult 
mai mari, cu pereţii relativ subţiri, rur� 
riscul de a le pierde în timpul uscării. 

O altă etapă tehnoiogică 
premergătoare modelării vasului , 
constă din omogenizarea structurii 
interne a lutului, zăcăm:Întul de argilă 
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fiind lipsit de plaSlicitate. Pentru aceasta este necesar;) amestecal'l.:a lutului cu apă. aceasta având rol cit: 
lubrifiant, în urma unui impuls exterior, duc[md ta deplasarea p;1!1iculelor componente şi la sporire .. : 
legăturilor dintre acestea (Fig.)). Prin s imp la amestecare Cli apa argi!a nu primeşte maximum d:: 
plasticitate, fiind necesară o frământare îndelungată pentru sfarâl11<uca structurii haoticc a particulelo1". 
creând astfel componentelor mobilitatea necesară pClltru omogenizarea structurală. Ncomogenizare�l 
completă a particulelor duce la existenta unor !l lrl naţiuni rig;d�. aranjate haotic, care fac past" 
neunifonnă, cu p!asticitate scăzută, care permite ridicarea unor vase de calitate inferioară. cu peretii gro��i 
(Klusch 1981. 256). -
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Fig.2. Organizarea structurii interne a lutului după amestecare 

utilizate pentru aceasta (Lips 1960, 192). 

, 
In timpul omogcnizării S�' 

�1dugă şi materialul de degresarc. 

cantitatea acestuia trebuind să fie 
corect dozată pentru obţinerr . 
plasticitiiţii dorite. Prezenţ, 
degresantului În cantitate mică nu 
este suficientă pentru obţinerea 
consistentei dorite. iar un exces 
poate duce la o scădere a plasticităţii 
până la punctul În care nu se mai 
poate modela vasul. sau în procesul 
(IL: ardere la apariţia unor tensiuni 
diferenţiale În pereţii acestuia 
putând provoca fisurări care, chiar 
dacă nu afectează existenţa vasului 
In sine, duce la obţinerea unei 
ceramici foarte paroase cu rezistenţii 
mecan ică scăzută (Fig.3). 

L rmătoarea etapă a 
procesului de producţie de vase 
ceramice constă În modelarea sau 
ridicare \,(Jsului. lulius Lips, În 

lucrarea sa Obârşia lucrurilor, 
de fincşte cinci procedee principale 

Primul şi cel mai simplu, constă din modelarea eli mâna a blilgărellii de lut, această operaţie 
necesitând, pentru obtinerea vaselor de calitate. 11 m>lnualitate deosebită, unele piese preistorice dovedind 
o adevărată artă a meşterului olar. 
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Fig.3. Influenta cantită\ii de degresant asupra corozitătii ccrmnÎcii 

o alt" metodă foloseşte 

pentru ridicarea vasului un şnur de 
lut aplicat în spirală începând de la 
fund. urmată de finisarea 
�l1prafetelor. 

A ln;ia IrJdouă amintită . 
având o largă utilizare la 
confeqionarea vaselor de mari 
dimensiuni, presupune construcţia 
acestora din colaci de lut suprapuşi, 
punctele de îmbinare pe cant fiind 
netezite, această metodă s-a utilizat 
uneori concomitent Cli prima, pentru 
fixarea anumitor elemente 

componente, ca funduri sau gâturi înalte şi subtiri. Se poate recunoaşte uşor, în cazul pieselor arheologice 
fragmentate, prin cantul uşor oblic de îmbinare. una din muchiile exterioare fiind uşor ridicată peste 
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cealaltă.Tot la acest tip de vase se .. )h.�en j fragmentarea 111 colacii compuncnţi. aceasta având loc !fI 
lungul liniei de Îmbinare, punct in care vasul pn:zi11lă o pnrţiune Cli rezistenţă redusă datorită creării la 
Îmbinare a unui minim de legături Între particlIk'le argilci din c.:k două părţi componente. 

O metodă asemănătoare ClI prima COllst�1 din mnd�larc2 unui fund rotund pe ale cărui margini 
atârnă nişte clape. Rotind Încet vasul, aceste sllprafc�e Sltnt ridicate şi împreunate. Această metodă nu 
poate fi diferenţială de prima, la analiza vasului finit, decât prin e'.·cn'ualitatea existenţei unor puncte de 
Îmbinare pe cant rămase ncomogenizate din lipsa de Îndemânare (:! olarului. 

Marele salt al tehnologiei ceramicii ÎI constituie descoperirea roţii olarului, un principiu nou care 
revoluţionează acest meşteşug, atât prin posibilitatea obţine: ii unor vase de calitate, cât şi prin reducerea 
timpului necesar penlru ridicarea aceslora. Prim:iriul de ba7J1 presupune modelarea cu mâna a vasului din 
bucata de lut prin ÎnvârtÎrca acesteia CII J.illlofulullUi SUP0rl circular rotit ClI mâna (roată Înccată) sau Cli 
piciorul (roată rapidă). Astfel vasul se rote�te ill jurul mâillilor olarului. iar acesta prin impingeri cu 
degetele din interior şi exterior obţine fomw dnrită a pereţilor. L1 toate metodele anterior prezentate 
olaru! trebuia să se mişte În jurul vasului. care este fix. obţinerea unei finisări pe toată circumferinţa dintr
o singură mişcare fiind greu de realizat chiar În CDIUI vaselor cu dimensiuni relativ reduse. Prin folosirea 
roţii devine posibilă efectuarea dintr-un singur gest a uneia 'au a mai multor rotaţii, fapt care face posibilă 
realizarea unor vase perfect rotunde. Tot prin utilizarea roţii se incepe producţia dc vase În serie. 

Chiar arse, vasele ceramice prezint" o porozitate proprie, legatii de tipul de argilă folosit. astfd 
că, in cazul utilitării lor pentru pastrarca lichid010r acestea se vor imbiha cu apă dinspre interior la 
exterior. îngreunându-se şi devcnind diticil de monipulat. Pentru reducerea acestei porozităţi s-au utilizat 
metode diverse, care, pe lângă rolul strict utilitar. aveau �i lin rol estetic. S-au folosit diverse angobe. 
având ca şi compoziţie argile bogate în oxizi l11ineraJi care, după ardere, dădeau vasului o culoare 
specifică acestora. Angobele se aplicau pe suprafaţa vaselor Încă umede, in formă de suspensie, obţinută 
prin decantare În apă, prin pensularc sali prin scufundarea "asului În soluţie de barbotină. Argilele 
utilizate pentru angobc nu conţin degresanţi. toate impurităţile fiind eliminate, scopul lor fiind acela de 
acoperire a porilor de la suprafaţa pereţilor vasdor. Se Întâlllcse angobe aplicate pe una sau ambele fele 
ale vaselor. 

O altă metodă de diminuare a porozită\ii constă in acoperirea suprafe!elor vaselor cu un slip de 
lut fin având ca scop uniformizarea accsteia carc. după modelare. poate fi uşor zgrunţuroasă datorită 
degresantului ajuns la suprafa!ă. Acest strat este I"losit şi pentru lustruirea supratcţelor vasului, operaţia 
efectuându-se după uscarea lentă a lutul"i la loc le rit de călduriI. astfel ca eliminarea apei de ados să se 
facă treptat, o eliminare bruscă ducând la apariţia de crâpălUri. 

Lustrui se efectua cu diferite tipuri de I1lmcriale, blană de oaie sau \esătură de lână. obţinându-se 
astfel un lustru mat uniform sau cu materiale dure. os sau gresii cu suprafaţă tină ("opal de ceară") (Florea 
1967, 15). Prin mişcarea repetată a acestor IlIstruitoare pe suprafaţa "asului În scnsuri diferite se obţine 
un lustru puternic cu aspect metalic. porii ceramicii tiind acoperiţi prin teşi rea suprafeţei. Folosirea 
iscusită a acestor lustruitoare a putut nea motive decorati\ c in pasta vasului sau chiar uşoare pliseuri. 

Cea mai importantă etapă tehnologici!. În care argila işi modifică proprietăţile chimice şi fizice 
devenind ceramică, este arderea. 

-

Incă de la Începutul neoliticului ali fost diferenţiate două metode distincte de ardere: cea 
reducătoare (Florca 1967, 14) şi cea oxidanl" (Oumitrescu 1967.30). Prin ardere oxidantă intele.gem 
procesul de coacere a vaselor, efectuat in cuptor cu preZen!3 oxigenulu;, culoarea obţinută fiind cea roşie. 
Arderea reducătoare se efectuează tO! În CUph.lL dar În acest caz preZen\3 oxigenului este limitată atât prin 
tipul de cuptor folosit, cât şi intenţion"t de ciltre olar pentru obţinerea ceramicii de culoare neagră. 

Cele două tipuri de ardere au fost IItiii/.ale in paralel de aproape toate comunităţi le producătoare 
de ceramică, dar se cviden!iază, În special pentru unele �ultlll'i preistorice. preferinţe pentru doar una 

• 

dintre metode. In cadrul culturilor nco-cneoliticc. preclIm �i la majoritatea culturilor epocii bronzului, 
remarcăm o mare cantitate de ceramid\ ncagrii lustruită. aceasta fiind completată Cli decor incizat sau 
exci7.at, Încrustat cu alb, fapt car� realil.ca7,ii lin contmst puternic cu efect estetic deosebit (Dumitrescli 
1974,56-70). Descoperirea în cadrul eeramicii culturii Petrc�ti a ullor fragmente de culoare roşie, vasele 
având rezonanţă puternică, se explică doar prilllililitarea unor cuptoare evoluate (Dumitrescu 1974,76). 
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Fig.4. Reconstituirea diferitelor tipuri de cuptoare. 

Această evoluţie s-a realizat treptat de la simpla vatră de foc sau gropi săpale Î� pământ, unde 
vasele erau acoperite cu spuză şi jar Încins, arderca real izându-se În aceste cazuri de cele mai multe ori 
neunifonn, până la cuptoare cu camere separate penlru foc şi ceramicii. In aceste inslalatii se pot obtine 
şi mentine timp indelungat tempcraturi ridicate. coacerea vaselor liind realizată un;r'Jrrn şi În profunzime 
(FigA). Resturi ale diverselor tipuri de cuptoare au I"ost descopc, ile in aşezări apartinând culturilor: 
Cucuteni, Gumelinţa, Turdaş (Fig.5) (Com�" 1981. nO). 

Arderea ca proces fizic şi chimic impllC:i () seriI:' de tr;lIl:-,fonnfirÎ care in final vor dUCt! la produsul 
finit vasul ceram Îc .  Dacă În limpuluscării. din fHgii .. : �:! elimin2 npa de amestec. deci cell adăugată de 
clar, pentru omogenizarea argilei, În timpul arderii se vor dimina diferite tipuri de apu anate În 
compoziţia IUlului, ultima molecu!ă de ap� fiind elimi"at" la 600"C (KiLlsch 1981. 257). Acest fapt 
impune ca la începutul arderii cuptorul să fie lncin�; rrcptm pt:ntru a se evita o eliminare bruscă a apei 
care, prin mărirea volumului cauzată de evapornrc. prndllcc pre"lilll1Î !11 illtcrlnrul pereţilor. putând duce 
la distnig�rea vaselor. 
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Fig.5. Cuptoare neo-encolitice descoperite În România (după E. Comşa). 

Temperatura de ardere era cunoscută dc olarul din vechime, În mod empiric, prin diferite semne 
date de elemente ale cuptorului: înroşirea pereţilor, căldura degajată la atingere, culoarea cioburilor 

, 

folosite pentru acoperire sau viteza de evaporarc a apei turnate pc cuptor. In paralel cu evaporarea apei 



(lU loc \1 sCrie de reaqii chimice: cli�lliIL\rc�\ l-1il \;,I\iltii ,k' ,-'::rh,,'ll ]�rlll c�\rh()i1i/;lrl:�l hUlllllsului. 

descompuIlerea m<lgilezillllli printr-un PI\);'.>,':; de (k'<Ic..:i/.arc, lii:"Î\:1 L'limi!L\ )i t' i n oxida]"!,:: bit1xic1 de sulf, 
care prin mirosul speci llc <1tCllţiollcaz[l obrii de krlllill;ll-ea ar(:L'rÎi. LellllKLllllr,1 în ,lcest PUllct f�ind de 
850-000"C (Fig.61 (Klusch 198!. 258). 

('11 proces Important îl 
':l:lhlllllIC lll(îdiJ�carca structurii 

c\I;lrţullli. accst;! trecând din faza de 
cri:;L:li/,II\" beLl cuarţ În alfa cuarţ la o 
lcil1j1cr;\lur,-j (IL-' 57511C. suferind 2;'i o 
cl-c�llrc Îll \ olum de 14,4%. urmatfl de 

ll:: :;:111 brusc ele temperatură de SO
l {)()' C. Descompuilerea sistemului 
beld CLl:lI"ţ consum,-l căldurfl, deci la 
�,�,"l' chi;lr dac-! se eominuă 
Îlll";-IIClI"L',\ ulptorului. tcmperatura 
1-�-llll�lI1L' stdhil{L !lind urmat} de un salt 

brusc prin rcflgurarca la sistci�llii all�l. Dac,"! k'llll'lT\!IILl IHllk>I�i..',:L' 0�I'i' ( " :\c(\1s1;-\ transfclnl1arc este 

rcvcrsibilil, rcpct:lllllu-se salturile de tCllipcr;ltLI:";�1 �i \""'[11111 C<.li'l· p,Î[ ;!ll'Cl:1 \ �1:;C[C. f)uP:l 870\�' cuarţlll se 

tra!lsrorm�l În tridimit care cste irevcrsibil. în C()]lClllliL' p":lltru C,! pnlc('::;ul de :\rdcrc s�! poată f� considerat 

terminat. temperatura trebuie sti dep[l::;c2sc;; 87U'e (1(lllsch 1 l)S 1, 25t)). PClltru obţinerea unei arderi 
reduC<ltoare, dupfl obţinerea tel1lpcraturii în cuptor [:\ L';I1'e V�lSC!C :;llill ;trsc,

�
sc ;lcopcr;-I gurile cuptorului, 

arderea contillu[lIld s5 aibe loc Înăbu:;;iL Î1l lips;l ullui t ir:\j normal de �ICr. In ;lccstC condiţii bioxidul de 

carbon intră În combinaţ ie ClI oxidul ICrns, !otOt!:\t;-1 intCr\'ClliIH.l �i Uil proces fizic de depunere a 
particulclor de c�îrbllnc În porii vasului. tD<1I� (lCc�tC,l c!uC;!Jld 1:1 îJle��rirc;l ccr,lI11icii, 

După obillcrea telllpcraturii de CO:\CL'rc, r{icirc;\ cuptorlilui :'le L'!CC!UL';\/ .. i !rcptat pentru sc{lclcrca 

lelltrt a tClllpcraturii. o r�leirc brusC<�1 dUCind incviUlhil 1:1 di�lru:,:cl"'�'{l \;l�ck)r. 
:'vlultiplelc ctape :;;i CllIlIl)till\C tehll\)lngicL', !li..'L'L'S'-lIT d,\illlTii l!1ll'i ccraillici de bun;} calitate, 

preCll1l1 şi î!lsu�irile ele lllanllalitak necesare pl'!):rllIl1lllkl;l!T�1 \':\';;L'I(11" ii i'idic;-l pc olarul din vechimc, prin 

piesele pe carc le-a obţinut, la sta!utul de artist :11 Clllllllililil\ii liil) L';]IT UCL'a P:lrlC. TotodalfL producţia 
lllare de ccralllidl efcctuat(l în toate perioadele istorice -;;i În sp(:'cia[ ce:! 1\;:liiDllrl Înaintea descopcririi roţii 
olarului !le determin;} srl credem în c\i sten\<l Ullur meşteri sp'.;ci;tli/;l\i ClrL' ;lcti\'(lu în paralel cu o 
activitate casnicel dc obţinerc a vasc!cll' cer'amice, l"apt ,llc::;lal de: :'rllillLl>C\L':1 Ullor piese obţinute eât şi de 
diferenţele dintre acestea-vw;;elc de IL!\: �I \,;\sek (!l' III C()lm.Jl ,k:;.:n)�crilC 11l1j1reunii in m 8joritatea 

siturilor arheologice, 
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tradi{ioJlule Îl! !)rodllc{iu ("('i'iI/llieii !W!)/(/(//"i'. Îil S/lidii si cercet/iri de istorie (/ 

ch'i1i::a/ici popII/ori' dill R()/I!�i!!i(/. Sibiu 1 ().s!" 
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TEHNOLOGICAL ASPECTS OF POTTeRY .\1A,'IIlJFACTURING 

SI \1\lAR'r 

The pottery artefact obtaining necds S011lC dit":crt:llt �;t.t�c..; .)i pro(';(:"ising \vitch are essentials. Respecting 

conditions ofthese stages are dr�cisive for the aspect Jild thc qualit; o:" patlery. 

Fig. 1. 
Fig. 2. 
r· , "Ig . .). 
Fig. 4. 
Fig. 5. 
Fig. 6. 

EXPLANA IION ar FI(iLRfOS 

Plotting ofthe drying proces (b� I-!orsr Klusch). 
The internal structure homogeni711l!:!. ar Ilie elil\ nfl:.:-r mi;...ÎIH!. - - . �-

The influencc ofc'!l1tiplaSlic m;lIerial o\'t:r Ihc ca:lI11ii.:s porosily. 
Reconstiluation of differCn1 t)-pl..�::- \lf rttrn�II_�s. 
Neo·eneolitical furnaces rrom RomanÎll (b: Eugen Comşa). 
Plotting of the burnning proces" , by Ilorsl "lu�l..·h). 


