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afloriment. V. Ocurenţă. 
alterare. Proces complex, geologic-

mineralogic-chimic-fizic, prin care mineralele 
şi rocile se transformă sub acţiunea factorilor 
fizici, chimici şi biologici, în minerale noi sau 
asociaţii noi de minerale, care conţin apă, ioni 
hidroxilici, ioni sulfaţi etc. 

analiza granulometrică. Stabilirea 
cantitativă a compoziţiei granulometrice a unei 
substanţe sau a unui produs, respectiv 
determinarea distribuţiei particolelor 
componente în categorii sau clase de o anumită 
mărime.  

andezit. Rocă vulcanică, corespondentul 
de suprafaţă al dioritului. Are culori diverse, în 
general deschise: cenuşii, cenuşii-rozacee, 
adesea cu aspect pestriţ. Din punct de vedere 
chimic este o rocă intermediară, având un 
conţinut de SiO2 între 55 şi 63% (v. Rocă 
magmatică). 

anizotropie. Caracteristică a mineralelor 
(substanţelor) cristalizate de a prezenta variaţia 
unor proprietăţi fizice, inclusiv cele optice, în 
funcţie de direcţie. Mineralele cristalizate în 
sistemul cubic nu prezintă anizotropie, ele fiind 
izotrope (v. Izotropie). 

angobă. Masă ceramică obţinută dintr-o 
suspensie fină de argilă rezultată prin decantare, 
care serveşte la acoperirea cu un strat subţire, a 
produselor ceramice înainte de ardere, pentru a 
le masca culoarea naturală sau pentru a acoperi 
unele defecte, neregularităţi ale suprafeţei. 
Grosimea stratului de angobă este de la câţiva 
zeci de microni la 1mm sau chiar mai mult. V. 
Barbotină. 

arenit. Categorie granulometrică ce 
include particule (granule) cu diametrul cuprins 
între 0,063 şi 2 mm. V. Analiza granulometrică. 
Sinonim: Psamit. 

argilă. Rocă sedimentară fin-granulară, 
în majoritate formată din particule sub 0,004 

mm diametru. Este în general stratificată iar din 
punct de vedere mineralogic este constituită 
dintr-un amestec de minerale argiloase (de tipul 
caolinitului, illitului şi altele) la care se adaugă 
cantităţi variabile de cuarţ, mice, uneori 
carbonaţi (calcit sau/şi dolomit, sub 10%), 
oxizi-hidroxizi de fier şi alte minerale. 
Constituie materia primă pentru obţinerea 
ceramicii tradiţionale. 

argilă oligomictică. Argilă constituită 
predominant dintr-un singur tip (specie) de 
mineral argilos. Exemple: argilă caolinitică 
(constituită majoritar din caolinit), argilă illitică 
(constituită din illit). 

argilă polimictică. Argilă constituită din 
mai multe tipuri de minerale argiloase. 
Exemple: argilă caolinitică-illitică etc. 

bazalt. Rocă vulcanică bazică, cu 
structură porfirică, fin granulară, compactă, de 
culoare neagră, formată prin consolidarea lavei. 
Conţinutul de SiO2 în compoziţia bazaltelor 
este relativ scăzut (între 45 şi 52%). Este 
corespondentul de suprafaţă al gabbroului. S-a 
utilizat în epocile preistorice şi în antichitate la 
confecţionarea râşniţelor. 

bioclast. Fragment de organism care 
poate apare în compoziţia ceramicii şi care 
provine fie din materia primă (organism fosil) 
fie este adăugat ca degresant. Exemple de 
bioclaste: cochilii şi valve de moluşte şi 
ostracode, ţeste de foraminifere, radiolari şi 
diatomee, spiculi de spongieri şi radiolari, dar şi 
oase pisate de animale. 

birefringenţă. Capacitatea unor minerale 
de a descompune lumina în două raze diferite. 
Birefringenţa constituie un element deosebit de 
important în identificarea optică a mineralelor. 
Mineralele birefringente apar luminoase şi 
diferit colorate la microscop, la nicoli în cruce. 

calcar. Rocă sedimentară constituită 
majoritar din calcit – CaCO3. Granulele 
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constituente pot fi de mici dimensiuni (calcar 
micritic; cristale sub 0,004 mm) sau de 
dimensiuni mai mari (calcar sparitic; cristale 
peste 0,004 mm). Calcarele se formează 
organogen (din organisme) sau prin precipitaţie. 
Calcarul poate conţine diferite impurităţi: cuarţ, 
feldspaţi, mice, minerale argiloase etc. 

calciclaste. Pot fi: 1 - Litoclaste 
(fragmente) de roci carbonatice, cum sunt 
calcarele, dolomitele; 2 - Cristaloclaste 
(fragmente de cristale) de carbonaţi; 3 – 
Bioclaste (fragmente de organisme) constituite 
din CaCO3. 

calcit. Mineral cu compoziţia CaCO3 
(carbonat de calciu), de culoare albă, crem sau 
galben, brun, roz, verde, negru, în funcţie de 
impurităţile conţinute. Calcitul este 
componentul mineralogic principal al calcarelor 
şi marmurelor. În arheometrie calcitul 
constituie unul din mineralele indicatoare ale 
temperaturii la care a fost arsă ceramica. 
Agregatele macrocristaline de calcit se 
descompun mai greu şi la temperatură mai 
ridicată (peste 900oC) decât agregatele 
microcristaline, care se descompun în gneral 
începând cu 800-850oC. Intensitatea 
descompunerii calcitului din ceramică este şi 
funcţie de timpul de ardere, o ardere mai lungă 
favorizând descompunerea avansată. Calcitul 
este prezent în ceramică atât sub formă primară, 
originar din materiile prime cât şi sub formă 
secundară, ca rezultat al îngropării cioburilor 
ceramice în sol. 

caolinit. Mineral argilos (alumosilicat cu 
conţinut de OH¯), având formula 
Al4[Si4O10׀(OH)8] foarte fin cristalizat, de 
culoare albă. Constituie materia primă pentru 
obţinerea porţelanului şi este un component 
principal al argilelor utilizate în ceramică. Se 
formează în natură prin alterarea mineralelor 
aluminosilicatate din unele roci. 

carbonaţi. Grupă de minerale având ca 
anion radicalul CO3

2- combinat cu diferiţi 
cationi bivalenţi: Ca, Mg, Sr, Ba, Fe, Mn etc. 
Exemple de carbonaţi: CaCO3 - calcit, 
CaMg(CO3)2 – dolomit, FeCO3 – siderit, 
MgCO3 – magnezit. 

categorie granulometrică de ceramică. 
Categorie calitativă care exprimă fineţea 
ceramicii, pe baza clasei predominante de 

granule (ca dimensiuni). De exemplu, ceramica 
fină corespunde unei clase granulometrice 
lutito-siltice, cea semifină clasei lutito-silto-
arenitice iar cea grosieră fracţiei silto-arenito-
lutiticee. V. Fineţea ceramicii. 

ceramică fină. Ceramică în care 
predomină clasa (categoria) granulometrică 
lutitică. Aspectul ciobului ceramic la suprafaţă 
şi în spărtură este foarte fin-granular, nefiind 
posibilă determinarea compoziţiei, respectiv a 
fazelor minerale cu ochiul liber. Conţinutul în 
categoria arenitică (grosieră) nu depăşeşte 5%. 

ceramică grosieră. Ceramică cu aspect 
aspru, neomogen, în care categoriile 
granulometrice arenit şi rudit au o participare 
notabilă (peste 15%). Cu ochiul liber se pot 
observa şi recunoaşte particule grosiere, de 
dimensiuni mai mari de 1 mm, adesea 
reprezentate de litoclaste. 

ceramică semifină. Ceramică 
caracterizată de predominarea, în egală măsură, 
a categoriilor granulometrice lutit şi silt. 
Aspectul ciobului ceramic la suprafaţă şi în 
spărtură este relativ fin, dar este posibilă 
determinarea unor componenţi minerali mai 
grosieri vizibili cu lupa (mărire 5x) sau chiar cu 
ochiul liber. Conţinutul în categoria arenitică + 
ruditică este de 5-15%. 

ceramoclast. Fragment de ceramică de 
dimensiuni mici, introdus intenţionat în pasta 
ceramică ca degresant. Sinonim: ciob pisat, 
ciob ceramic, şamotă. 

clast. Granulă sau fragment individual de 
cristal, rocă, rest organic (valvă, cochilie, 
schelet), ceramică. 

component neplastic. Constituent al 
ceramicii, cu caracteristici neplastice, ex. 
degresantţii: cuarţ, feldspat, litoclaste diverse 
etc. 

compoziţie fazală. Ansamblul de 
compuşi cristalini sau amorfi. 

compoziţie fazală a ceramicii. Asociaţia 
de minerale şi compuşi vitroşi, respectiv faze 
minerale, care constituie corpul ceramic. 

coroană de reacţie. Zona în care au loc 
schimburi de substanţă între două minerale sau 
asociaţii de minerale diferite geochimic, care se 
găsesc la un anumit moment în condiţii 
termodinamice de instabilitate. În ceramică apar 
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coroane de reacţie la limita dintre unele claste şi 
matricea argiloasă. 

cristal. Produs natural sau sintetic ale 
cărui particule componente sunt dispuse spaţial 
în nodurile unei reţele reticulare. Reţeaua 
cristalină a unui mineral are o simetrie bine 
determinată şi este omogenă din punct de 
vedere chimic şi fizic. 

cristalin. Se referă atât la masele 
respectiv produsele cristalizate cât şi la 
formaţiunile geologice metamorfozate 
(formaţiuni cristaline). 

cristalizare. Formarea (creşterea) 
cristalelor din topituri, lichide, soluţii sau gaze 
(sublimare).  

cristaloclast. Fragment de monocristal. 
cuarţit. Rocă metamorfică constituită 

majoritar din cuarţ. Rezultă prin 
metamorfozarea gresiilor şi conglomeratelor 
cuarţoase. Se utilizează la confecţionarea 
uneltelor litice. 

dacit. Rocă vulcanică fin-granulară, de 
compoziţie acidă. Macroscopic, are aspect 
pestriţ. Structura rocii este porfirică, adică este 
constituită din cristale mari (numite 
fenocristale) şi o masă fundamentală 
microcristalină sau microcristalină-vitroasă 
(conţine sticlă). 

degresant. Material fin granular, 
neplastic, prezent în materia primă (degresant 
natural) sau adăugat intenţionat în pasta 
ceramică (degresant artificial) în scopul scăderii 
plasticităţii, respectiv obţinerii unei consistenţe 
care să permită modelarea. Degresantul are rol 
şi în procesul de uscare şi ardere, prin 
diminuarea intensităţii contracţiei, prin 
creşterea tăriei/consistenţei ciobului ars, prin 
creşterea rezistenţei acestuia la şocuri termice 
(Shepard, 1976; Velde & Druc, 1999) Ca 
degresanţi artificiali se folosesc materii sau 
materiale anorganice şi organice, cum sunt 
ceramică pisată, fragmente de roci vulcanice 
(tufuri vulcanice, cenuşă vulcanică, piatră 
ponce), metamorfice (gnaise, amfibolite, 
diverse şisturi) şi sedimentare (calcare, cretă, 
nisipuri, gresii slab cimentate), respectiv resturi 
vegetale (pleavă, seminţe, paie), scoici, oase de 
animale sau chiar resturi de ţesături/fibre textile 
(Shepard, 1976). 

difractometrie de raze X, metoda 
pulberii. Procedeu fizic de analiză structurală 
utilizat în determinări calitative şi cantitative 
ale fazelor cristalizate, respectiv a mineralelor. 
Este un procedeu distructiv de analiză. 

difractometru de raze X. Echipament 
pentru obţinerea difractogramelor de raze X. 

difuzie. Deplasarea ionilor, atomilor sau 
a moleculelor într-un mediu gazos, lichid sau 
solid sub influenţa unui gradient de concentraţie 
(zone cu concentraţii diferite). Ex. difuzia Fe 
dinspre matrice spre clastele de cuarţ, în 
ceramica arsă la temperaturi ridicate (peste 900-
950oC). 

diorit. Rocă magmatică intruzivă, neutră 
din punct de vedere al chimismului, cu structură 
granulară. Conţinutul maxim de cuarţ este de 
5% iar feldspaţii plagioclazi sunt reprezentaţi 
de termeni bogaţi în calciu. 

enclavă. V. Xenolit. 
feldspaţi. Aluminosilicaţi de potasiu K 

(feldspaţi potasici) sau sodo-calcici (feldspaţi 
plagioclazi), feldspaţii sunt constituenţi comuni 
ai rocilor magmatice, metamorfice şi în mai 
mică măsură a celor sedimentare. Cei mai 
frecvenţi feldspaţi sunt: plagioclazii, ortoclazul, 
microclinul. Feldspaţii din ceramică pot fi 
minerale termoindicatoare pentru temperaturi 
ridicate, de peste 850oC, exprimate prin 
fenomene diferite: devin parţial izotropi, încep 
să se topească etc. 

fază minerală. Compus cu formulă 
chimică bine definită, cu structură omogenă 
(cristalină sau amorfă) şi proprietăţi fizice 
determinate. 

filosilicaţi. Grupă structurală de minerale 
(silicaţi) cu forme de foiţe, lamele, solzi (ex. 
micele, mineralele argiloase).  

fineţea ceramicii. Clasificarea ceramicii 
pe baza compoziţiei granulometrice. Ghergari 
et al. (1999), Ionescu & Ghergari (2002), 
Ionescu & Ghergari (2004) au propus 
clasificarea pe baza evaluării cantităţii de arenit 
şi rudit, astfel: ceramică fină (sub 5% fracţie de 
dimensiuni arenitice), semifină (între 5 şi 15% 
arenit) şi grosieră (peste 15% arenit). V. 
Granulometrie, Clasificare granulometrică. 

fisură de contracţie. Microfractură 
rezultată în ceramică în urma deshidratării unor 
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minerale argiloase sau prin eliminarea peliculei 
de apă ce înconjoară particole neplastice. 

gabbrou. Rocă magmatică intruzivă 
bazică, având structură cristalină caracteristică 
(cristale prismatice bine dezvoltate de 
plagioclazi şi piroxeni, orientaţi diferit). În 
general are culoare neagră. 

gehlenit. Silicat de aluminiu şi calciu 
care se formează în ceramica cu conţinut de 
calcit la temperaturi de peste 850oC, la 
contactul dintre clastele calcitice şi matricea 
argiloasă.1  

geoarheologie. Ştiinţă cu caracter 
interdisciplinar care aplică metode geologice la 
studiul siturilor arheologice în general şi al 
artefactelor descoperite în siturile arheologice, 
în special. 

gnais. Rocă metamorfică constituită din 
cuarţ, feldspaţi, mice la care se pot adăuga 
minerale care pot preciza unumite varietăţi cum 
sunt: granaţii, amfibolii etc. Gnaisele se 
formează în condiţii de temperatură şi presiune 
ridicate. 

gol, goluri. Spaţii libere de tipul fisurilor, 
porilor care apar în corpul ceramic,. Apariţia 
golurilor se datorează mai multor cauze, printre 
care se numărără descompunerea termică a unor 
minerale, reacţii chimice cu formare de 
minerale noi, contracţii de uscare-ardere, 
tehnica de modelare, stratificaţia iniţială a rocii 
argiloase. V. Pori. 

granit. Rocă magmatică acidă, 
consolidată în adâncimea scoarţei terestre. Are 
structură granulară şi un conţinut de feldspat 
potasic între 35 şi 90 % din totalul feldspatului. 

granodiorit. Rocă magmatică acidă, 
formată în adâncime, cu structură granulară şi 
un conţinut de feldspat potasic între 10 şi 35 % 
din totalul feldspatului. 

granulometrie. V. Analiza 
granulometrică, Fineţea ceramicii.  

gresie. Rocă sedimentară compactă, 
constituită din arenit (nisip) cimentat. 

grupa mineralelor argiloase. Grupă de 
minerale filosilicatate de tip caolinit, talc, illit. 
V. Filosilicaţi. 

                                                 
1 Antonelli et al., 2002; Kacim & Hajjaji, 2003; date 
personale experimentale 

hartă geologică. Transpunerea pe harta 
topografică a formaţiunilor geologice care se 
găsesc sub pătura de sol. Hărţile geologice pot 
să redea litologia formaţiunilor (de obicei prin 
semne) cât şi vârsta acestora (redată prin 
culori).  

hematit. Oxid de fier cu formula Fe2O3. 
Nu are proprietăţi magnetice. Are culoare 
neagră până la cenuşie. Este constituent 
important al matricei ceramicii, în care se 
formează începând cu 300oC (Gualtieri & 
Venturelli, 1999). Este mineralul care dă 
culoarea roşie intensă ceramicii arse în 
atmosferă oxidantă. 

illit. Mineral argilos, constituent principal 
al argilelor, format prin hidratarea micelor, 
parţial fuzibil, utilizat pentru obţinerea 
ceramicii. Este un alumosilicat de potasiu cu 
conţinut de OH-. 

indice de refracţie. Mărime fizică 
referitoare la refracţia luminii în medii cu 
densităţi diferite, caracteristică mineralelor 
(substanţelor solide). Reprezintă un indicator 
optic important în identificarea mineralor la 
microscopul petrografic. 

intensitatea de ardere a ceramicii. 
Evaluare empirică a condiţiilor de ardere a 
ceramicii arheologice, pe baza rezistenţei 
mecanice a ciobului ceramic. Poate fi 
intensitate de nivel scăzut (ciobul are 
consistenţă redusă, se poate zgâria cu unghia), 
de nivel mediu (ciobul ceramic este relativ 
rezistent, dur, se zgîrie cu un ciob de sticlă, cu o 
lamă de fier) şi de nivel ridicat (ceramică arsă 
la temperaturi ridicate, cu un avansat grad de 
vitrifiere, cu duritate ridicată şi care se zgârie 
numai cu o lamă de oţel). 

intensitatea proceselor de vitrifiere. 
Mărime exprimată prin cantitatea de sticlă 
rezultată în urma tratamentului termic, respectiv 
a topirii matricii argiloase. 

izotrop. Caracteristică a unor materiale 
care prezintă proprietăţile fizice vectoriale 
constante în toate direcţiile spaţiului. De ex. 
propagarea luminii prin minerale amorfe şi 
cristalizate în sistemul cubic se face cu aceeaşi 
viteză în toate direcţiile, ele reprezeneând medii 
izotrope. La microscopul petrografic, la nicoli 
în cruce, mineralele izotrope rămân întunecate 
(negre). 
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linia bazală. Pe difractograma unui 
mineral argilos, linia bazală corespunde liniei 
de difracţie cu valoarea cea mai mare. Linia 
bazală are o importanţă foarte mare în 
procedura de stabilire a transformărilor termice 
suferite de mineralele argiloase în timpul arderii 
ceramicii, respectiv în determinarea 
temperaturii de ardere. Exemple de linii bazale 
redate prin valorile d (distanţa dintre două plane 
reticulare): caolinit ~ 7Å, illit ~ 10Å, Ca-
montmorillonit ~ 15Å, Na-montmorillonit ~ 
12Å, clorit ~ 14Å. Sunt importante nu numai 
pentru evaluarea temperaturii de ardere dar şi 
pentru identificarea materiei prime argiloase 
folosite. 

linie de difracţie. Semnal obţinut prin 
difracţia razelor X ce cad pe plane reticulare cu 
aceeaşi orientare. Pe difractogramă liniile de 
difracţie apar ca picuri orientate în sus. 

litoclast. Fragment de rocă, prezent 
adesea în masa ceramică, unde poate constitui 
un indicator al materiei prime utilizate. 

lumină polarizată. Este lumina care 
vibrează într-un singur plan. Se obţine la 
trecerea luminii obişnuite (care vibrează în 
toate direcţiile) printr-o placă polarizoare sau 
printr-un nicol. 

lupă. Instrument constituit dintr-o lentilă, 
utilizat la mărirea imaginii. 

lupă stereoscopică. Sinonim: binocular 
lutit. 1 - Categorie granulometrică ce 

cuprinde particule cu diametrul mai mic de 4 
μm (0,004 mm), cum sunt de exemplu 
mineralele argiloase. 2 – Rocă sau sediment 
constituit din particule foarte fine, în general de 
minerale argiloase. Argila este un lutit. Sin. 
Argilă. 

matrice. Component principal al 
ceramicii, reprezentat de masa de minerale 
argiloase sinterizate sau vitrifiate, în care se află 
diferite claste. 

micaşist. Rocă metamorfică cu textură 
şistoasă, constituită din cuarţ, mice (muscovit şi 
biotit) la care se pot adăuga: feldspaţi (sub 
20%), granaţi etc.  

mice. Minerale comune (filosilicaţi) 
rocilor magmatice, metamorfice şi sedimentare, 
cu aspect lamelar-foios. Cele mai comune mice 
sunt biotitul, muscovitul şi cloritul. 

microcristalin. Masă constituită din 
cristale mici observabile microscopic. 

microcristalin-amorfă (despre matrice, 
pastă). Structură a masei argiloase sinterizate şi 
parţial vitrifiate, în care se păstrează încă 
componenţi cristalini (în afara cristaloclastelor 
şi/sau litoclastelor). 

microscop petrografic. Utilizează lumină 
polarizată prin transmisie. Se foloseşte la 
studiul mineralor şi rocilor, preparate sub formă 
de secţiuni subţiri. 

minerale argiloase. Componenţii 
principali ai argilelor cu structură de filosilicaţi 
şi cristale de dimensiuni micronice (obişnuit 
<2μm). V. filosilicaţi şi grupa mineralelor 
argiloase. 

minerale termoindicatoare. Minerale 
utilizate la stabilirea unor temperaturi pe baza 
transformărilor ireversibile suferite la o 
încălzire anterioară. Schimbările din structura şi 
compoziţia chimică a unui mineral 
termoindicator sunt ireversibile şi au loc la 
temperaturi precis stabilite, astfel că efectele nu 
se mai obţin la o nouă încălzire (cum este 
analiza termică). Dintre mineralele 
termoindicatoare cele mai cunoscute şi utilizate 
fac parte carbonaţii (calcitul, dolomitul), unele 
minerale argiloase (illitul, caolinitul), unii 
feldspaţi potasici. Tot minerale 
termoindicatoare sunt şi acele minerale care se 
formează în condiţii bine stabilite, cum sunt 
gehlenitul, wollastonitul, mullitul sau anortitul 
din ceramică. 

microfabric. Microstructura şi 
microtextura unei roci sau produs sintetic (ex. 
ceramica). 

mineral. Mineralele sunt elemente native 
sau compuşi chimici naturali, omogeni din 
punct de vedere fizico-chimic şi structural, care 
iau naştere prin procese geologice. Mineralele 
au o compoziţie chimică bine definită şi o 
structură cristalină sau amorfă specifică. In 
prezent se cunosc peste 3900 de specii de 
minerale diferite. 

monocristal. Mineral format dintr-un 
singur cristal. 

neocristale. Cristale nou formate, prin 
transformarea altora vechi (prin metamorfism 
sau alterare) sau prin aport de substanţă.  
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nicol. Prismă de calcit perfect transparent 
utilizată la microscopul petrografic pentru a 
produce lumină polarizată. 

nisip. Produs format din cristaloclaste şi 
litoclaste neconsolidate care se încadrează în 
categoria granulometrică arenit (claste cu 
dimensiuni cuprinse între 0,063 şi 2 mm 
diametru). Sinonim: psamit. Din punct de 
vedere compoziţional se cunosc nisipuri 
oligomictice (ex. cuarţoase) sau polimictice 
care pot fi constituite din diverse minerale: 
cuarţ, feldspaţi, mice etc. 

ocurenţă. Locul de apariţie la suprafaţa 
pământului a unor formaţiuni geologice, 
respectiv roci sau/şi minereuri. Sin. Afloriment. 

pastă. V. Pastă ceramică. 
pastă ceramică. Amestec plastic de 

argilă, degresant şi apă utilizat la obţinerea 
ceramicii. 

permeabilitatea ceramicii. Proprietate a 
vaselor ceramice poroase de a permite circulaţia 
apei. Pentru ca un corp ceramic să fie 
permeabil, este necesar ca porii să nu fie izolaţi 
ci interconectaţi atât între ei cât şi cu suprafaţa. 
V. Porozitate. 

plagioclaz. Feldspat calco-sodic cu 
formula Ca[Al2Si2O8] - Na[AlSi3O8]. 
Plagioclazii sunt constituenţi importanţi ai 
rocilor.  

plasticitate. Proprietatea unor roci 
argiloase care în amestec cu apa formează mase 
ce se deformează plastic sub acţiunea unor forţe 
mecanice iar după uscare îşi păstrează forma. 

pori primari. Pori rezultaţi în urma 
procesării obiectului ceramic (bule de gaz sau 
pelicule de apă rămase captive între strătuleţele 
de material argilos. Frecvent apar în zonele de 
îmbinare a unor părţi constituente ale obiectului 
(torţi, ornamente, suluri, bulgări de argilă). În 
general aceşti pori au forme alungite, 
cvasilenticulare şi se dispun adesea paralel cu 
suprafaţa ciobului sau oblic faţă de aceasta. 

pori secundari. Pori prezenţi în materiale 
ceramice şi rezultaţi în urma eliminării apei sau 
descompunerii unor substanţe organice (resturi 
vegetale) sau anorganice (diferite minerale, 
instabile la temperaturi înalte). Cauzele apariţiei 
porilor secundari sunt fie arderea prea 
îndelungată, fie arderea foarte rapidă dar la 

temperatură ridicată. În general porii secundari 
au forme neregulate care trec gradat în fisuri. 

porozitate. Caracteristică a unor corpuri, 
în special ceramică, de a conţine goluri de 
diferite mărimi şi forme. Porozitatea ceramicii 
se determină fie prin estimarea ponderii 
golurilor observate în secţiuni subţiri, fie prin 
calcul (Shepard, 1976). 

probă reprezentativă. Material tipic, care 
conţine informaţiile corespunzătoare 
materialului eşantionat. Poate fi probă 
mineralogică, petrografică, metalografică, 
pedologică (de sol). 

reacţie de deshidratare. Reacţie chimică 
în timpul căreia are loc pierderea apei de 
constituţie (H2O) ce intră în compoziţia unei 
substanţe. 

reacţie de deshidroxilare. Reacţie 
chimică în timpul căreia se pierde gruparea 
hidroxilică (OH¯) din structura mineralelor. 

recristalizare. Fenomen ce are loc în fază 
solidă în anumite condiţii de temperatură şi 
presiune bine determinate. Ex. formarea 
agregatelor larg cristalizate din agregate 
microcristaline.  

relict mineral. Fragment de mineral 
rămas netransformat în timpul desfăşurării 
anumitor procese (topire, recristalizare etc.)  

riolit. Rocă vulcanică acidă cu structură 
porfirică sau fin granulară. A constituit una din 
materiile prime utilizate la confecţionarea 
uneltelor litice şlefuite. 

rocă. Asociaţie naturală mono- 
(constituită dintr-un singur tip de mineral) sau 
poliminerală (constituită din minerale diferite). 
În funcţie de geneza lor, rocile se clasifică în 
trei mari categorii: roci magmatice, 
metamorfice şi sedimentare. Exemple de roci: 
granitul, bazaltul, calcarul, argila, gresia, 
marmura. 

rocă magmatică. Rocă formată prin 
solidificarea magmelor (în interiorul scoarţei 
terestre) sau lavelor (la suprafaţa pământului 
sau în imediata apropiere a acesteia). Exemple: 
granit, diorit, andezit, bazalt (tabelul 1). Rocile 
magmatice se clasifică, grosso modo, în funcţie 
de chimism, respectiv de cantitatea de SiO2, în 
roci ultrabazice (cu mai puţin de 45% SiO2), 
bazice (SiO2 între 45 şi 52%), roci intermediare 
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(SiO2 între 52 şi 63%) şi roci acide (cu peste 
63% SiO2). 

rocă magmatică intruzivă. Rocă cu 
structură granulară, formată prin solidificarea 
magmelor în interiorul scoarţei terestre, la 
diferite adâncimi. Exemple: granit, diorit, 
gabbrou. 

rocă metamorfică. Rocă obţinută în stare 
solidă sub acţiunea unor condiţii de temperatură 
şi presiune determinate, prin transformarea unor 
roci preexistente (magmatice, sedimentare sau 
chiar metamorfice). Exemple: gnaise, 
micaşisturi, marmură, şisturi cuarţoase cu biotit, 
şisturi sericitoase. 

rocă sedimentară. Rocă formată la 
suprafaţa terestră, prin acumularea în bazine a 
produselor de dezagregare-alterare a unor roci 
preexistente. Exemple de roci sedimentare: 
calcare, argile, marne, gresii, silicolite, tufuri. 

rocă vulcanică. Rocă magmatică cu 
structură fin-granulară sau porfirică, formată 
prin consolidare la suprafaţa scoarţei terestre 
sau în apropierea acesteia, din lave generate de 
activitatea vulcanică. Exemple: bazalt, andezit, 
riolit, obsidian, piatră ponce, tuf vulcanic.  

rocă solificată. Rocă transformată parţial 
în sol, la contactul cu atmosfera, hidrosfera şi 
biosfera. 

rudit. Categorie granulometrică ce 
cuprinde particulele cu diametrul mai mare de 2 
mm. 

scoarţă de alterare. Partea superficială a 
crustei terestre supusă proceselor de 
transformare sub acţiunea hidrosferei, 
atmosferei, biosferei şi a factorilor climatici. V. 
Alterare. 

secţiune subţire. Preparat mineralogic 
realizat prin şlefuirea unei probe compacte din 
roci, minerale, unele soluri, ceramică, sticlă 
până la obţinerea unei lamele de cca 0,01-0,02 
mm grosime, care se fixează între o lamă şi o 
lamelă de sticlă cu balsam de Canada sau răşini 
sintetice. Se studiază la microscopul de 
transmisie cu lumină polarizată. Secţiunea 
subţire neacoperită cu lamela de sticlă se poate 
studia cu microsonda electronică. Pentru 
obţinerea unei secţiuni subţiri, probele friabile 
se impregnează cu răşini epoxidice. 

sediment. Acumularea de material 
clastic, chimic sau biotic rezultat din crusta de 

alterare prin transportul acestuia de către aer, 
apă, gheaţă. 

silicaţi. Cel mai mare grup de minerale, 
care formează rocile. Ex. de silicaţi sunt: 
feldspaţii, amfibolii, piroxenii, micele ş.a. 

siliciclaste. Litoclaste şi cristaloclaste 
constituite în principal din cuarţ. 

silicolit. Rocă sedimentară consituită din 
silice (SiO2) care poate să formeze strate sau 
mase neregulate (accidente silicioase) în roci 
carbonatice, argiloase sau evaporitice. Silexul, 
cherturile sunt silicolite. 

silt. Categorie granulometrică ce include 
particule cu diametrul cuprins între 0,004 şi 
0,063 mm. Sin. Aleurit. 

sinterizare. Proces incipient de topire a 
unor materiale, în care formarea de pelicule de 
sticlă la limita dintre componenţii cristalini se 
asociază cu fenomene de compactizare. Este 
procesul ce determină începutul transformării 
pastei argiloase într-un tot unitar, dur, neplastic, 
numit masă ceramică. 

slip. Termen arheologic provenit din lb. 
engleză care se referă la un amestec fin de 
argilă şi apă utilizat pentru acoperirea 
suprafeţelor vaselor ceramice. Sin. Angobă. 

sol. Solul reprezintă partea superficială a 
scoarţei de alterare şi este rezultatul 
interacţiunii roclior cu diferiţi factori 
pedogenetici: climă, apă, organisme vii animale 
şi vegetale etc. 

sticlă. Masă silicatică cu structură 
amorfă, rezultată din topirea şi apoi 
solidificarea unor materiale anorganice diverse.  

stratificaţie. Element structural în 
general de formă plană, care apare în cadrul 
unui sediment datorită unei discontinuităţi în 
granulometria sau/şi compoziţia materialului 
sedimentat. 

structură porfirică. Structură specifică 
rocilor vulcanice, caracterizată prin prezenţa 
unor minerale larg cristalizate, numite 
fenocristale, într-o masă de bază (sau masă 
fundamentală) mai fin cristalizată sau vitroasă. 

structură reticulară a mineralelor. 
Aranjarea spaţială ordonată a particulelor 
constituente ale unui compus în nodurile unei 
reţele.   
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structura rocilor. Caracteristică a rocilor 
care exprimă forma cristalelor componente, 
dimensiunile lor precum şi raporturile dintre 
fazele minerale. Pentru domeniul sedimentar, 
structura exprimă aranjarea spaţială a 
constituenţilor unui sediment. 

xenolit. Fragment de rocă străină, inclus 
în altă rocă şi având altă origine în raport cu 
roca în care apare. Sin. Enclavă. 

zonalitate. Variaţia compoziţiei chimice 
a unor minerale, exprimată prin zone ritmice cu 
proprietăţi fizice şi optice diferite.  

structură zonată. 1 - Perete ceramic 
alcătuit, în secţiune, din unul sau mai multe 
strate de culori diferite sau structuri diferite; 2 – 
structură în benzi de diferite compoziţii ale unui 
mineral. 

 
 
NOTĂ: În afara menţiunilor din text, 

datele cuprinse în glosarul de mai sus sunt 
rezultatul experienţei acumulate de autori în 
domeniul studiului ceramicii arheologice2, dar şi 
al consultării unor lucrări de specialitate în 
domeniu: 

şamotă. V. Ceramoclast. 
şisturi. Roci metamorfice caracterizate 

printr-o şistuozitate bine exprimată, dată de 
aranjarea în plan a mineralelor lamelare, ex. 
mice. 

- date generale geologice: Gary et al. 
(1977), Allaby & Allaby (1990), Webster Dict. 
(1994), Parker (1997), Anastasiu et al. (1998); textura ceramicii. Aranjament spaţial al 

unor componenţi ai ceramicii cum sunt 
mineralele (îndeosebi cele lamelare sau 
prismatice), porii, pigmenţii. În general textura 
ceramicii se observă în secţiuni tăiate 
perpendicular pe grosimea peretelui ceramic. În 
funcţie de dispunerea acestor componenţi, 
textura poate fi: orientată (aranjament în şiruri 
oblice sau paralele cu suprafaţa ciobului), 
haotică sau neorientată (componenţi dispuşi 
haotic, fără nici o orientare preferenţială pe o 
anumită direcţie), circulară (lamelele aranjate 
mai mult sau mai puţin circular), mixtă (cu 
diferite texturi întâlnite în peretele ceramic al 
aceluiaşi obiect). 

- date mineralogice: Winchell & Winchell 
(1976), Ianovici et al. (1976), Mastacan & 
Mastacan (1976), Strunz (1982), Putnis (1992), 
Klein & Hurlbut (1999), Mandarino & Back 
(2004); 

- date petrografice: Le Maitre et al. 
(1989); 

- date de cultură generală: Coteanu et al. 
(1975), Chioreanu et al. (1978); 

- date de chimie şi despre materii 
ceramice: Bălănescu (1964), Teoreanu et al. 
(1985), Herz & Garrison (1998), Barclay (2001); 

- date geoarheologice: Rapp & Hill (1998). 
vitrificare. Proces de topire a unor 

materiale (silicaţi), urmat de solidificare într-un 
material amorf, sticlos. Ceramica arheologică se 
consideră ca având structură vitroasă atunci 
când cantitatea de sticlă depăşeşte cca 20%. 
Sin. Vitrifiere. 

vopsele ceramice. Substanţe utilizate 
pentru pictarea vaselor ceramice. Vopselele 
ceramice sunt rezistente la ardere sau 
nerezistente la ardere. şi constituite în general 
pe bază de oxizi metalici. Oxizii de fier dau 
vopsele de culoare roşie, brună sau neagră, cei 
de mangan, vopsele de culoare neagră sau 
brună. 

wollastonit. Silicat de calciu cu formula 
CaSiO3. Este mineral termoindicator în 
ceramică. Se formează în ceramică obţinută din 
argile calcaroase, la temperaturi de peste 850oC 
(Kacim & Hajjaji, 2003). 

                                                 
2 Inclusiv experimentele cu materii prime ceramice 
realizate în cadrul Grantului CNCSIS 1762). 
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Tabelul 1 

 

Cele mai comune tipuri de roci magmatice 

 

Caracteristici Roci 
ultrabazice 

Roci bazice Roci 
intermediare 

Roci acide 

• Se formează prin 
consolidare la 
suprafaţa terestră, din 
topituri naturale de 
silicaţi, numite lave  

• Structură fin-granulară  
• Sinonim: roci 

vulcanice 

Kimberlit 
 

Bazalt Andezit Dacit Riolit 
Obsidian 

• Se formează prin 
consolidare în 
adîncime, în interiorul 
scoarţei terestre din 
topituri naturale de 
silicaţi numite magme 

• Structură granulară 
• Sinonim: roci intruzive 

Peridotit 
Serpentinit 
Dunit 

Gabbrou Diorit Granodiorit Granit 
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