ASOCIAŢIA ARHEO VEST
TIMIŞOARA

ARHEOVEST
III2
-IN MEMORIAM FLORIN MEDELEȚInterdisciplinaritate în Arheologie și Istorie
Timişoara, 28 noiembrie 2015

JATEPress Kiadó
Szeged
2015

Editori:
Sorin FORŢIU
Andrei STAVILĂ
Consilier științific:
Dorel MICLE
Coperta: Aurelian SCOROBETE, http://www.reinhart.ro/
Foto copertă: Aurelian SCOROBETE
Această lucrarea a apărut sub egida:

© ArheoVest, Timișoara, 2015
Președinte Lorena VLAD
www.arheovest.com
referință
bibliografică

ISBN 978-963-315-264-5
Avertisment
Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor revine în totalitate
autorilor.
DVD-ROMul conține contribuțiile în varianta color precum și imaginile
la rezoluția maximă trimisă de autor.

referință
bibliografică

ANALIZE FT-IR, TG/DTG/DTA-DSC APLICATE PE
CERAMICA OTOMANĂ DESCOPERITĂ ÎN URMA
SĂPĂTURILOR ARHEOLOGICE DE SALVARE DIN
PIAȚA LIBERTĂȚII, TIMIȘOARA (CAMPANIA 2013–'14)
Dan Ștefan Vlase*, Titus Vasile Vlase**, Dorel Micle***
* Direcția Județeană pentru Cultură Timiș; vlase.dan@gmail.com
** Universitatea de Vest din Timişoara, Centrul de Analize Termice în Probleme de Mediu;
tvlase@cbg.uvt.ro
*** Universitatea de Vest din Timişoara; dorel.micle@e-uvt.ro

Abstract. The Ottoman period of Timișoara is significant in the sense that its material culture
is typical of European provincial capitals of the Ottoman Empire. The lack of studies about
the turkish-ottoman pottery is a glaring deficiency, as well as the lack of studies that make
use of physical-chemical analytical methods. The prezent endeavor utlizes infrared and thermal analysis methods of oturkish-ottoman pottery uncovered during the archeological digs in
Piața Liberății, Timișoara, made during the renovation of the city’s historical center, in order
to answer questions regarding the local production of ottoman pottery, as well as its inclusion
in the typical ottoman pottery of the period. The results should not be taken as anything other
than a preliminary stage in research.
Keywords: ottoman pottery, Piața Libertății, infrared analysis, thermal analysis.

1. Introducere
Proiectul de reabilitare al centrului istoric al orașului Timișoara, demarat în
decembrie 2013, a deschis posibilitatea obținerii unor noi informații cu privire la istoria orașului, precum și noi date care să confirme sau să infirme informațiile deja deținute. Cercetările arheologice desfășurate în numeroase puncte ale centrului istoric au
dus la elucidarea situației în zonă, din punct de vedere al aspectului orașului otoman,
precum și identificarea unor repere semnalate anterior pe hărțile de epocă cu privire
la dispunerea spațială a orașului Timișoara.
Ca urmare a acestor săpături, a rezultat și un bogat material arheologic, provenit din complexe multiple și din diferite perioade de locuire a orașului. La fel ca și
în alte cazuri, cel mai numeros material arheologic descoperit este constituit din piese
ceramice. Perioada otomană a Timișoarei se întinde pe 164 de ani, astfel încât nu se
poate ignora cultura materială specifică orașului acestei epoci.
Prezentul demers a luat naștere ca urmare a acestor cercetări și a materialului descoperit. Considerând insuficiente tipologiile făcute pe bază empirică, ideea unor
analize mai aprofundate a devenit din ce în ce mai atrăgătoare. Pornind de la carac-
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terul multidisciplinar al arheologiei moderne, care utilizează metode specifice diverselor domenii științifice, în special domenii din științele exacte, a apărut necesitatea
de a face uz de astfel de metode în analiza ceramicii otomane provenite din Piața Libertății.
Încă de la început s-a pus întrebarea dacă la Timișoara este vorba de ceramică
produsă local sau ceramică importată din Imperiul Otoman? Dacă avem de-a face cu
ceramică locală, este sesizabilă o diferență de tehnică? De asemenea, cum se compară
ceramica locală cu ceramica specifică Imperiului din punct de vedere al compoziției?
În al doilea rând, ce fel de ardere a fost folosită și cum pot fi analizate metodele de
ardere utilizate la confecționarea pieselor ceramice? Nu în ultimul rând, în cazul în
care se păstrează pigmenții folosiți la decorații, cum se compară aceștia cu cei utilizați în Imperiul Otoman, din punct de vedere al materiei prime folosite și a tehnicii
de aplicare?
În acest sens, se urmărește determinarea elementelor utilizate în pasta din care
s-au confecționat piesele ceramice. În al doilea rând, se dorește obținerea de date referitoare la tehnica de ardere utilizată în confecționarea ceramicii, fapt ce ar elucida dacă
ceramica din Banat din perioada otomană se încadrează în tehnica utilizată la scară largă în cadrul întregului Imperiu Otoman. Dacă este vorba de o adaptare locală, rezultat ar putea fi, sau nu, atribuit melanjului etnic din zonă? În al treilea rând, este vorba
de analiza decorului de pe fragmentele ceramice, în scopul identificării pigmenților utilizați, precum și a tehnicii de decorare.
Studiul a avut ca punct de pornire, datele despre compoziția pastei utilizată
în confecționarea pieselor ceramice, precum și date despre procesul de ardere și, după
caz, a decorațiilor utilizate.

2. Metodologie
2.1. Spectrometria în infraroșu cu transformata Fourier (FT-IR)
Spectrometria cu infraroșu este o metodă cunoscută și utilizată în numeroase
domenii cu scopuri multiple. Cea mai utilizată variantă a acestei metode este spectrometria în infraroșu cu transformata Fourier. Această variantă se bazează pe un interferometru Michelson. În acest dispozitiv, un singur fascicul de radiație este împărțit
în două și apoi recombinat în așa manieră încât intensitățile relative ale celor două
fascicule derivate să poată fi înregistrate ca o funcție a diferenței de traseu dintre ele,
și-anume o interferogramă1.
Întrucât lungimea de undă în infraroșu a spectrului electromagnetic conține
informații referitoare la stările de vibrație ale legăturilor chimice, se pot obține detalii
despre tipul de legături chimice prezente într-o mostră, iar analizarea spectrului obținut în urma utilizării unui spectrometru FT-IR duce la obținerea de informații cu privire la mediul chimic al unei mostre. În acest sens, spectrometria IR și, prin extensie,
FT-IR este o metodă de “amprentare chimică”2. Spectrometria IR permite caracterizarea mineralelor utilizate în compoziția ceramicii, iar lățimea de bandă în infraroșu
1
2

Pollard et alli, 2007, p. 80.
Pollard-Heron, 1996, p. 73.
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pentru elementele și compușii folosiți des în compoziția pastei utilizate la confecționarea pieselor de ceramică sunt cunoscute (Tab. 1).
Mineral / Compus
Lungime de undă (cm-1)
mineral
Albit
1096, 1032, 990, 784, 762, 742, 723, 648, 588, 530, 425
Calcit
1420, 877, 714
Hematit
535, 475
Illit
1030, 990, 948, 905, 815, 762, 490, 460, 431, 414
Caolinit
1117, 1033, 1010, 938, 915, 540, 472, 432
Moscovit
1062, 1022, 990, 935, 754, 727, 553, 480, 412
Orthoclase
1120, 1040, 1010, 770, 728, 650, 580, 535, 463, 428
Quarț
1160, 1082, 797, 778, 695, 512
Weddelit
1650–1620, 1330–1315, 790–780
Whewellite
1650–1620, 1330–1315, 790–780
Wollastonit
1088, 1064, 1023, 968, 930, 905, 684, 647, 563
Tab. 1. Lungimile de undă ale principalelor minerale și compuși minerali
utilizați în fabricarea ceramicii3.
2.2. Analiza termogravimetrică (TGA)
Analiza termogravimetrică (TGA) este o metodă termică ce măsoară pierderea masei unui material ca o funcție de temperatură sau de timp. Într-un proces de tranziție sau degradare, TGA poate cuantifica schimbările de masă. TGA oferă curbe specifice pentru fiecare material. Există diferite feluri de testare, în funcție de modul în
care sunt analizate mostrele4. TGA funcționează bine dacă este utilizată în combinație cu DSC/DTA, EGA, MS sau GC-MS, precum și spectrometrie cu infraroșu. Cea
mai des utilizată combinație este cea dintre un spectrometru FTIR și TGA.
2.3. Analiza termică diferențială/calorimetrie cu scanare diferențială
(DTA/DSC)
Analiza termică diferentială (DTA) și calorimetria cu scanare diferențială
(DSC) sunt tehnici similare de analiză termică. DSC se folosește pentru a stabili o diferență zero de temperatură între o mostră și o referință de control, ca o funcție de timp
sau de temperatură. Cele două materiale sunt supuse la temperaturi identice într-un
mediu controlat. DTA măsoară diferența de temperatură între mostră și referință ca o
funcție de timp sau de temperatură. Curbele rezultate la DSC/DTA oferă date referitoare la temperatura de topire a materialelor analizate, sau reacții chimice ce au loc la
anumite temperaturi5.
DTA este utilă pentru determinarea temperaturii de ardere și a prezenței fazei
primare. Vârful endotermic de 100°C în mineralele lutoase este datorat umezelii, iar
vârfuri de 200–250°C sunt datorate apei prinse de componente minerale. Gipsul are
3

Stuart 2007, p. 134, Tabel 4.4.
Artioli et alli, 2010, p. 50.
5
Artioli et alli, 2010, p. 50-52.
4
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un vârf între 120 și 160°C. La 300°C se constată un vârf endoterm atunci când hidroxizii de fier pierd apă, însă complexitatea crește atunci când are loc o suprapunere cu
un vârf exoterm la 300–350°C când are loc recristalizarea oxihidroxizilor de fier.
Materia organică prezintă vârfuri exoterme la 550–650°C6. Astfel, este posibilă conturarea unei imagini clare a procesului de ardere a pieselor ceramice, precum și a componentelor minerale în unele cazuri.

3. Ceramica
Pentru acest studiu au fost selectate 5 piese ceramice provenite din veselă, precum și o piesă ceramică provenită de la o pipă. Cele 5 piese ceramice se afă într-o
stare fragmentară, fiind analizate în mare parte doar fragmente atipice. Aceste fragmente sunt de dimensiuni variate, însă în mare parte se încadrează în rândul celor de
dimensiuni mici și medii, de obicei de câțiva centimetri. Fragmentul de pipă este de
dimensiune mai mare, raportat la pipa întreagă. Piesele au fost denumite Probe, numerotate de la 1 la 7.
Probele 1 și 2: Proba 1 (P.1) provine din Piața Libertății, din campania 2014,
din secțiunea S.16 (adâncime -3,24 m). P.1 constă în patru fragmente ceramice atipice (Fig. 1). Acestea au grosimea de 3 mm. Acestea provin de la un vas de dimensiuni medii, fapt sugerat de curbura peretelui, ce prezintă un unghi larg. Din punct
de vedere tipologic pare să fi aparținut unei oale. Fragmentele prezintă un aspect
șlefuit al peretelui exterior, puțin poros, pe când la interior aspectul este unul mai
grosolan, nefinisat, cu porozitate mai mare. Culoarea este una gălbui-cărămizie, în
special la interior, pe când la exterior culoarea este gălbui-cenușie, cel mai probabil
ca urmare a influenței mediului din sit. Culoarea indică o ardere oxidantă. În secțiune
are o culoare gălbui-cenușie și prezintă un aspect relativ fin, însă se observă în componența sa nisip în cantitate medie.

Fig. 1. Proba 1. Fragmente de ceramică (S.16). Interior vas.
Proba 2 (P.2) provine din Piața Libertății, din campania 2014, din secțiunea
S.16, în porțiunea de sub zidul prezent în complex (adâncime -3,15 m). P.2 constă în
patru fragmente ceramice, dintre care unul este tipic (Fig. 2). Acestea au grosimea
peretelui de 3 mm, cu excepția fragmentului tipic. Acesta prezintă aceleași caracteristici, însă are o grosime de 5 mm în zona care sugerează rolul său ca parte a îmbinării
peretelui cu fundul vasului. Acestea provin, cel mai probabil, de la un vas de dimensiuni mici, fapt sugerat de curbura peretelui, având un unghi relativ redus. Probabil
6

Stuart, 2007, p. 356.
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că făcea parte dintr-o strachină. Fragmentele prezintă un aspect șlefuit a peretelui
exterior, puțin poros, pe când la interior aspectul este unul nefinisat, cu porozitate mai
mare. Culoarea este una gălbuie, în special la interior, pe când la exterior culoarea
este gălbui-cenușie. Culoarea indică o ardere oxidantă. În secțiune are o culoare gălbuie și se observă în componența sa nisip în cantitate medie.

Fig. 2. Proba 2. Fragmente de ceramică (S.16 sub zid). Interior vas.
Probele 3 și 4: Proba 3 (P.3) provine din Piața Libertății, din campania 2014,
din secțiunea S.19, Complexul C.1 (adâncimea atribuită Planum Pl.8). P.3 constă în
10 fragmente ceramice, dintre care două sunt tipice (Fig. 3). Acestea au grosimea peretelui de 4 mm. Cele două fragmente tipice se întregesc și formează parte din buza unui
vas, grosimea fiind de 5–6 mm. Acestea provin, cel mai probabil, de la un vas de dimensiuni medii, fapt sugerat de curbura peretelui, având un unghi relativ extins.
Tipologic pare să fi aparținut unei farfurii sau fructiere. Fragmentele prezintă un aspect
grosolan, nefinisat. Culoarea este una neagră-cenușie, indicând o ardere reducătoare.
În secțiune are o culoare neagră și se observă în componența sa nisip în cantitate mare,
precum și prezența unor pietricele. Aceste fragmente nu au, cel mai probabil, origine
turco-otomană, nici ca aspect și nici ca tehnică.

Fig. 3. Fragmente de ceramică (S.19, C.1, Pl.8). Interior vas.
Proba 4 (P.4) provine din Piața Libertății, din campania 2014, din secțiunea
S.8, Complexul C.8 (adâncimea atribuită Planum P.8 între -1,6 și -1,8 m). P.4 constă
în patru fragmente ceramice, atipice (Fig. 4). Acestea au grosimea de 3 mm a peretelui. Acestea provin, cel mai probabil, de la un vas de dimensiuni mici spre medii, fapt
sugerat de curbura peretelui, având un unghi relativ extins. Nu poate fi încadrat tipologic. Fragmentele prezintă un aspect grosolan, nefinisat. Culoarea este una neagrăcenușie, respectiv cenușie. Culoarea indică o ardere reducătoare. În secțiune are o
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culoare neagră și se observă în componența sa nisip în cantitate mare, precum și prezența unor pietricele.

Fig. 4. Fragmente de ceramică (S.8, C.8, Pl.8). Interior vas.
Probele 5 și 6: Probele 5 (P.5) și 6 (P.6) provin din Piața Libertății, din campania 2014, din Complexul C.34 (adâncime -2 m). P.5 constă în patru fragmente ceramice, toate atipice (Fig. 5). Acestea au grosimea peretelui de 4–5 mm și provin, cel mai

Fig. 5. Fragmente de ceramică (C.34). Exterior vas.
probabil, de la un vas de dimensiuni mici spre medii, fapt sugerat de curbura peretelui,
având un unghi relativ redus. Probabil că făceau parte dintr-o farfurie. Fragmentele prezintă un aspect finisat, datorat smalțului păstrat în partea interioară a peretelui. Smalțul este foarte probabil aplicat ulterior peste o angobă de culoare verde-oliv. Peretele
exterior păstrează un aspect șlefuit, cu urme ale angobei aplicate în momentul fabricației, fiind deteriorat ca urmare a expunerii într-un mediu neprielnic. Culoarea indică
o ardere oxidantă. În secțiune are o culoare caramizie-roșiatică, pasta fiind extrem de
fină. Ca aspect se aseamănă foarte mult cu pasta utilizată la teracotă. Se observă în componența sa nisip fin în cantitate redusă.

Fig. 6. Fragmente de ceramică (C.34). Interior vas cu angobă verde.
P.6 constă în smalțul observat pe fragmentele ceramice care constituie Proba 5
(Fig. 6). Presupunerea inițială sugera că este rezultatul aplicării unei angobe, procesată
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într-o ardere secundară, peste care a fost aplicat un strat final, probabil un lac.
Proba 7: Proba 7 (P.7) provine din Piața Libertății, din campania 2014, din
Secțiunea S.18, în Planum P.5 (adâncime -2.25 m). Fragmentul este un cap de pipă
(Fig. 7). Acesta are o formă ușor ovală, cu un diametru de 1,3 cm, lungimea fragmenmentului fiind de 2 cm, cu parte a cilindrului din corpul pipei lipsind. La 5 mm de
gura pipei este prezent un brâu cu crestături mărunte, lat de 4 mm. În acest sector grosimea este de 5 mm, pe când grosimea peretelui este de 3 mm.

Fig. 7. Proba 7. Cap de pipă (S.18, Pl.5).

4. Prelevarea mostrelor
Caracterul relativ friabil al ceramicii analizate a permis prelevarea mostrelor
doar cu ajutorul unui patent chirurgical. Acesta a fost utilizat pentru desprinderea unei
porțiuni de foarte mici dimensiuni din fragmentele ceramice. Din fiecare probă a fost
selectat fragmentul cel mai mic pentru prelevare. Fragmentele de probă au fost transformate apoi în pulbere. Pulberea a fost folosită pentru efectuarea analizei FT-IR, iar
pentru analiza TG/DTA au fost utilizate mostre constând în pulbere și fragmente mici,
în cantitate de 20 de mg.

5. Metode
5.1. FT-IR. Analiza a fost făcută cu ajutorul unui aparat Perkin Elmer Instruments Spectrum 100 FT-IR Spectrometer, cu un Universal ATR Samper Accesory.
Acest dispozitiv este diferit față de un dispozitiv FT-IR obișnuit în sensul în care probele se depun direct pe oglinda de reflexie, care constă într-un cristal de diamant cu
reflexii multiple. Mostrele au fost introduse în discul de mostre, apoi au fost închise
prin strângerea penetratorului menit să aducă cele două suprafețe în contact, cu o forță
de 130–150, într-o unitate de măsură specifică aparatului U-ATR. Mostrele au fost
apoi analizate individual, rezultând spectre IR pentru toate acestea.
5.2. TG/DTG/DTA-DSC. Analiza TG/DTG/DTA a fost făcută utilizând un
aparat Perkin Elmer Instruments Diamond TG/DTA. Talerul de probe al aparatului a
fost dotată cu 7 creuzete, pentru fiecare mostră. Aceste creuzete din alumină, cu o capacitate de 5 μl, au fost cântărite de către aparat în vederea calibrării. Analiza propriuzisă a fost făcută în condițiile introducerii prezenței unui curent de aer sintetic lindegaz
5,0 cu o compoziție de 80% N2 5,0 și 20% O2 5,0 în aparat, în cantitate de 100 ml pe
minut. Termenul de 5,0 reprezintă puritatea de 99,999%.
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5.2.1. Metoda I
Mostrele au fost încălzite la temperatura de 1264,5°C, cu o viteză de încălzire
de 10°C pe minut. Această abordare, denumită în continuare Metoda I, a fost folosită
la efectuarea analizei pentru Probele 1–3, în urma cărora s-a constatat că temperatura
este prea ridicată întrucât s-au lipit creuzetele de talerul cuptorului ca urmare a topirii
excesive a materialului din mostră.
5.2.2. Metoda II
Ca urmare a efectelor asupra creuzetelor observate la folosirea Metodei 1, dar și
a rezultatelor obținute care au arătat că nu se observă procese relevante peste 1000°C,
s-a decis coborârea temperaturii maxime la această valoare. De asemenea, s-a decis
creșterea vitezei de încălzire la 20°C pe minut din cauza timpului excesiv necesar pentru fiecare probă, respectiv 2 ore pentru încălzire și 4 pentru răcire. Aceast procedeu
a fost folosit la Probele 5–7 și este denumit în continuare Metoda II. Proba 4 a fost
scoasă de la analiza cu acest aparat din cauza similarităților foarte mari observate între
pasta componentă și cea observată la Proba 3.

6. Rezultate
Spectrele IR rezultate în urma analizei FT-IR apar în graficul de mai jos. Acestea au fost raportate la baza de date Nicolet, iar apoi interpretate conform referințelor din aceasta. Rezultatele obținute constau în mineralele identificate care sunt cele
mai apropiate de reperele bazelor de date. Acestea se prezintă ca parte de întreg, unde
valoarea numerică 1 este gradul de compatibilitate 100% între mostră și referința din
baza de date.
Sunt câteva aspecte de care trebuie ținut cont în procesarea rezultatelor. În
cazul analizei FT-IR, trebuie avut în vedere că deși există diferențe între compușii
identificați, aceștia corespund în mare parte. Acest lucru este explicabil în două moduri.
În primul rând, pasta generică utilizată la fabricarea ceramicii este în esență aceeași,
indiferent de civilizație sau perioadă, în sensul în care compușii lutoși folosiți sunt
relativ universali. Cea de-a doua explicație este că deși avem de-a face cu tipuri diferite, materia primă folosită provenea fie din același loc, fie din depozite argiloase asemănătoare.
Acesta este primul argument în favoarea catalogării ceramicii provenite din
Piața Libertății, presupusă de noi ca fiind de factură otomană pe baza complexelor de
proveniență. Această catalogare, doar prin acest filtru, este una ce desemnează ceramica analizată ca fiind una locală, adică ceramică confecționată din pastă în a cărei
componență se observă compuși proveniți din apropierea Timișoarei.
Urmărind graficul compus al spectrelor IR (Grafic 1) devine necesară o observație. Probele 1 și 2 au fost presupuse ca fiind de factură otomană. Însă spectrul Probei 2 se aseamănă mai mult cu spectrul Probei 3, presupusă ca fiind de origine diferită.
Spectrul Probei 1 este foarte apropiat de cel rezultat pentru Probele 5 și 7, probe presupuse ca fiind de factură otomană cu o certitudine ridicată, mai ales din cauza Probei 7 provenită din fragmentul de pipă. Utilizând Proba 7 ca probă-reper, putem afirma,
cu un grad sporit de certitudine, că Probele 1, 5 și 7 sunt de origine otomană.
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În aceeași ordine de idei, se confirmă ipoteza referitoare la asemănarea dintre
Probele 3 și 4. Se observă pe spectre în jurul valorii de 2000 cm-1 un vârf care corespunde cu principalele elemente folosite în confecționarea pastei utilizate la cele două
piese ceramice. În jurul valorilor de 1000 cm-1, respectiv 800 cm-1, se înregistrează în
spectre picuri aproape identice între Probele 3 și 4.
Trebuie menționat și faptul că aparatul utilizat în această analiză măsoară până
la valoarea de 600 cm-1. Alte aparate care măsoară și dincolo de această valoare pot
oferi o acoperire mai largă pentru detectarea mai exactă și mai cuprinzătoare a elementelor. În ceea ce privește valorile de 3100–3000 cm-1, se poate observa o asemănare
între toate probele supuse analizei. Aceasta este explicată de umiditatea ambiantă, care
se înregistrează în mod similar în toate cele 7 probe.
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Grafic 1. Grafic comparativ cu spectrele IR pentru Probele 1–7.
Sunt marcate picurile vizibile pentru lungimile de undă observabile.
Probele 1, 2, 5 și 7 înregistrează valori asemănătoare în ceea ce privește picul
de 800–700 cm-1, confirmând asemănarea dintre ele. Prezența compușilor de sticlă par
să indice prezența fritei cu rol de degresant în compoziția utilizată în pastă.
Această observație confirmă apartenența la tipicul ceramicii otomane specific perioadei, sugerând că nisipul observat vizual în pastă este de fapt urma fragmentelor minuscule de frită din compoziție7. Aici se observă apartenența la prima perioadă
a ceramicii otomane clasice, precum și la cea premergătoare de început de secol XVI8.
Caracteristicile estetice ale Probelor 1, 2, dar mai ales a Probelor 5 și 7, constituie un argument pentru includerea acestor piese în tipicul ceramicii otomane de
7
8

Colomban et alli, 2004.
Salem, 2010, p. 23-25.
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secol XVI, cu unele caracteristici ale perioadei de început de secol, premergătoare ceramicii otomane clasice. Elementele identificate prin spectrele IR indică, de asemenea,
încadrarea în tipicul general al ceramicii otomane, elementele predominante fiind utilizate în mod curent la ceramica uzuală9.
*
În ceea ce privește rezultatele obținute în urma analizei TG/DTG/DTA, sunt
relevante câteva repere. Sunt vizibile procesele suferite de mostră pe parcursul încălzirii. Pentru a exemplifica aceste procese, urmează termograma TG/DTG/HF (HF –
heat flow – adică fluxul de caldură în unităţi de masură corespunzătoare analizei DSC
– recalculat din curba DTA de către soft-ul Pyris al aparatului) pentru P.1 (Fig. 8).
Aceste filtre înfățișează, în formă matematică, procesele de pierdere de masă, precum
și procesele endoterme și exoterme suferite de mostră.

Fig. 8. Curba termoanalitică TG/DTG/HF Proba 1.
Pierderea de masă înregistrată până la 150°C este ușor explicabilă prin eliminarea umidității din probă. Pierderea de masă este infimă. Până la 370°C are loc arderea rezidurilor organice în cazul P.1. Scăderea de masă este relativ constantă apoi până
după valoarea de 900°C. După această valoare au loc o serie de procese succesive, când
toți compușii pastei sunt încălziți dincolo de temperatura la care au fost stabilizați, ceea
9

Yenișehirlioğlu, 2004, p. 373-374.
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Fig. 9. Curba termoanalitică TG/DTG/HF Proba 1.
Detaliu interval 850–1264,5°C.

Fig. 10. Curba termoanalitică TG/DTG/HF
Proba 1. Detaliu HF.

841

ce indică temperatura de ardere (Fig. 9). În cazul P.1 temperatura maximă de ardere
este de 910°C, inclus în tipicul otoman în ceea ce privește tehnica de ardere.
Pe măsura creșterii temperaturii se observă și fenomene endoterme, respectiv
exoterme. Procesele endoterme, de absorbție de căldură, s-au observat pe parcursul pierderii constante de masă a mostrei (Fig. 10). Acesta este un argument în plus pentru
identificarea temperaturii de ardere, întrucât mostra a absorbit căldură constant pe parcursul intervalului de temperatură în care elementele sale componente au fost deja stabilizate. Procesul exoterm, de degajare de căldură, se observă doar după temperatura
maximă de ardere identificată și se explică prin oxidarea survenită după această temperatură, odată cu legarea atomilor de oxigen de către compușii prezenți la temperaturi ridicate.
Diferențele de textură și de culoare minime observate între P.1 și P.2 au dus
la presupunerea că aceste două probe au aceeași proveniență. În curba termoanalitică
pentru P.2 se observă un tipar similar celui din cazul P.1 (Fig. 11). Există o diferență
înregistrată între acestea în punctul în care pierderea de masă se oprește, iar apoi se
stabilizează până după temperatura de 1000°C când suferă un proces de oxidare. Temperatura maximă de ardere este identificată în intervalul 840–840°C. Este însă probabil
ca această probă să fie dintr-o piesă de calitate mai slabă, din aceeași categorie de
ceramică, destinată populației cu venituri reduse.

Fig. 11. Curba termoanalitică TG/DTG/HF Proba 2.
P.3 înregistrează pierderile de masă specifice arderii rezidurilor organice, iar
apoi o pierdere constantă până în jurul temperaturii de 900°C. După această temperatură se remarcă un scurt proces de oxidare slabă (Fig. 12). Temperatura maximă de
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Fig. 12. Curba termoanalitică TG/DTG/HF Proba 3.

Fig. 13. Curba termoanalitică TG/DTG/HF Proba 5. Detaliu.
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ardere a piesei a fost de 910–920°C, confirmată și de un ușor proces exoterm în același interval, ce sugerează oxidarea compușilor rămași după temperatura de stabilizare
inițială a piesei în momentul arderii sale. Se observă însă o diferență greu sesizabilă
între P.3 și P.1 și P.2. Astfel, P.3 prezintă o scădere de masă relativ constantă pe un
interval mai mare. Pierderea de masă rezultată în urma eliminării umezelii este aceeași,
însă pierderea de masă datorată arderii rezidurilor organice este mult mai puțin pronunțată.
În detaliul curbei termoanalitice de la P.5 se observă o pierdere de masă în
intervalul 880–930°C (Fig. 13). La temperatura de 930C începe oxidarea compușilor
ale căror structuri cristaline nu au fost stabilizate de arderea inițială. Mai mult ca sigur
că arderea nu a ajuns la aceasta temperatură (930C). Este foarte probabil că piesa ceramică a fost arsă până la intervalul de temperatură de 880–870C. Procesele endoterme
și exoterme sesizate confirmă această presupunere, întrucât corespund cu punctele în
care se remarcă procesele de pierdere de masă, respectiv oxidare. În detaliu se observă
foarte clar procesul exoterm survenit odată cu procesul de oxidare sesizat după temperatura de 900C.
În cazul P.6 se observă o oxidare la aproximativ 460C (Fig. 14). Este foarte
probabil că piesa a fost arsă cam până la acest interval, fiind vorba de o ardere secundară la care a fost supusă piesa după adăugarea decorului de culoare. Deoarece apar
în spectrul IR urme de ilit, montmorilonit dar și urme de fosfați, alături de pigmenți
anorganici, este probabilă existenţa unei angobe (material colorat de acoperire pentru mascarea unor ceramici de slabă calitate) acoperită de o glazura pe bază de sticle
fosfatice (amestec de fosfaţi şi minerale argiloase). Această compoziție sesizată în
cazul smalțului din care s-a prelevat Proba 6 este una tipică pentru ceramica uzuală
otomană, specifică perioadei ceramicii otomane clasice.
În detaliul de la curba termoanalitică pentru P.7 se observă două intervale în
care are loc un proces de oxidare (Fig. 15). Oxdarea în intervalul 440–500C este foarte
probabil rezultatul unor urme organice. Fiind vorba de o pipă, este posibilă existenţa
unor urme arse de resturi vegetale, posibil reziduri ale materialului folosit în timpul
perioadei de utilizare a pipei. La intervalul de 960C apare o nouă oxidare. Aceasta
pare să fi fost temperatura maximă la care a fost arsă piesa. Din acest punct de vedere,
al temperaturii ridicate de ardere, luleaua din care a fost prelevată Proba 7 se înscrie
în rândul unei categorii de pipe cu o ardere la temperatură ridicată. Pipe similare au
fost întâlnite în cadrul unui studiu efectuat pe mostre prelevate din pipe descoperite
în Cipru, datate în perioada otomană, mai exact secolul al XVII-lea10. În analizarea
acestor pipe, a fost utilizată și TG/DTG/HF, însă diferă mediul în care au fost încălzite
probele. De semenea, diferă modul de preparare, întrucât mostrele analizate în Cipru
au fost uscate înaintea analizei la 105oC timp de 12 ore. Din punct de vedere al compoziției, această pipă se aseamănă cu cele din Cipru. Este foarte probabil ca aceasta
să fi provenit din alte provincii ale Imperiului Otoman, fiind așadar o piesă de import.

10

Stratis et alli, 2011, p. 431-437.
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Fig. 14. Curba termoanalitică TG/DTG/HF Proba 6. Detaliu.

Fig. 15. Curba termoanalitică TG/DTG/HF Proba 7. Detaliu.

845

7. Observații
Principalii compuși identificați în probe constau în silico-aluminați-ferici. Sunt
prezente în cantități semnificative caolinitul, montmorilonitul, pirofilitul, ilitul, dar și
sticla, cu un conținut ridicat de plumb și bor, precum și calcitul și dolomitul (calcit și
un conținut de magneziu).
Asemănările între elementele prezente în Probele 3, 4 și celelalte indică producție locală, precum și surse de materie primă comune. Pornind de la această premisă este dedusă prezența uneia sau mai multor surse de materie primă în apropiere. O
altă explicație plauzibilă este importul de materie primă din aceeași locație. Diferențele dintre ele sunt explicabile prin diferența de tehnică utilizată de olarii otomani și
localnici în confecționarea pastei, inclusiv alegerea materiei prime.
Un argument în plus pentru producția locală este și temperatura relativ asemănătoare la care au fost arse piesele ceramice, ceea ce indică câteva posibile interpretări. Prima sugerează că ceramica otomană și, prin extensie, cea produsă pe plan
local, se încadrează în tipicul general al tehnicii de ardere a ceramicii în zona Dunării
mijlocii. Cea de-a doua sugerează contactul strâns între meșterii otomani și cei din
suburbiile orașului Timișoara, în speță rascienii. Astfel de contacte sunt o posibilă
explicație privind uniformizarea tehnicii de ardere, probabil prin răspândirea tehnicii
otomane către localnici.
Prezența unei ceramici nespecifice în interiorul cetății Timișoarei, locuită de
coloniștii otomani, atestă schimbul de produse între cele două populații sau chiar un
grad de permisivitate mai mare în ceea ce privește dreptul de stabilire în interiorul
cetății, întrucât prezența pieselor de tipul celor care au dat Probele 3 și 4 atestă o posibilă locuire concomitentă în interiorul cetății. Desigur, întrucât piesele au fost găsite
la adâncimi diferite, este posibil să avem de-a face cu două faze succesive de locuire,
una premergătoare cuceririi otomane și una ulterioară.
Ultima observație sesizată în urma analizelor este legată de caracteristicile
ceramicii otomane de la Timișoara în raport cu ceramica otomană specifică perioadei. Atât caracteristicile vizuale, cât și cele de ardere și compoziție se înscriu în faza
inițială a ceramicii otomane clasice, dar cu puternice reminiscențe din perioada premergătoare a ceramicii de Milet. Acest lucru poate fi privit și ca o consecință a coloniștilor turci/musulmani aduși la Timișoara în urma cuceririi. Întrucât ceramica otomană clasică s-a dezvoltat în Anatolia, defazarea este explicabilă prin faptul că populația colonizată la Timișoara nu a provenit de acolo, fiind mai plauzibilă originnea
lor provincială. Astfel se explică defazarea între ceramica găsită la Timișoara, specifică secolului al XVI-lea, dar mai ales începutului de secol11, întrucât răspândirea
noilor inovații din Anatolia nu a fost nici uniformă și nici rapidă. Desigur, această informație trebuie corelată cu informații privind colonizările făcute în timpul Imperiului
Otoman, în special în ceea ce privește locul de origine al populațiilor colonizate.
Informațiile obținute în urma acestor analize au dus la elucidarea parțială a unor
chestiuni relevante. Pe baza informațiilor obținute, se poate afirma că avem de-a face
la Timișoara cu o ceramică otomană produsă pe plan local. S-a constatat, de asemenea,
11

Yenișehirlioglu, 2004, p. 374.
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că există deverse asemănări și deosebiri cu ceramica neotomană descoperită în aceeași
locație, în ceea ce privește compoziția și tehnica.
Ceramica otomană de la Timișoara se înscrie în tipicul ceramicii otomane
clasice uzuale în ceea ce privește elementele folosite ca degresant în compoziția pieselor ceramice, precum și în ceea ce privește tehnica de ardere și decorul. Apare însă
o chestiune interesantă. Ceramica otomană de la Timișoara este stilistic, compozițional și tehnic defazată față de cea din Anatolia.
În ceea ce privește metodele, trebuiesc făcute câteva precizări. În studiul elemental al ceramicii se constată insuficiența studiului bazat pe FT-IR. Deși acest tip de
analiză permite identificarea elementelor, informația obținută nu este suficientă, datele
trebuie coroborate și cu un alt tip de analiză care să permită identificarea proporțiilor
elementelor în ceramică, precum difracția cu raze X (XRD). Referitor la analiza termică pe bază de TG/DTG/DTA, considerăm că acest tip de analiză se pretează foarte bine
în ceea ce privește demersurile care necesită determinarea temperaturii de ardere a
unor piese ceramice. În acest sens, este oportună utilizarea acestui tip de analiză în studiile viitoare.
Rezultatele trebuie considerate ca fiind preliminare, un punct de pornire în
analizele viitoare. Semnalăm necesitatea unui eșantion mult mai mare în vederea obținerii unor informații cu adevărat conclusive. Prin urmare, apreciem necesitatea continuării acestor tipuri de analize pentru obținerea de informații mai cuprinzătoare, utile
interpretărilor istorice.
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