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IZVLEČEK V SLOVENSKEM JEZIKU
Ključne besede: keramika, arheološka keramika, Bukovščica, mineralne in geokemična
sestava, novi vek
Namen diplomske naloge je določiti mineralne in geokemične značilnosti arheološke keramike z
najdišča Bukovščica, ki je datirana v obdobje od 16. do 19. stoletja. Keramiko smo najprej
makroskopsko opisali ter določili atmosfero žganja. Z optično mikroskopijo smo določili
petrografsko-mineraloško sestavo, katero smo nadgradili z uporabo elektronskega mikroskopa z
energijsko disperzijsko spektroskopijo rentgenskih žarkov, rentgensko praškovno difrakcijsko
analizo ter z infrardečo spektroskopijo s Fourierevo transformacijo. Kemijsko analizo keramike
smo določili z rentgensko fluorescenčno spektroskopsko analizo, pridobljene podatke pa
statistično obdelali. Lončenino smo na podlagi rezultatov mineraloških in kemijskih analiz
razdelili v dve skupini. V prvi skupini so vzorci, kjer so zaradi plastičnosti gline dodana zrna
debelozrnatega kalcita. Prisotna so tudi redka zrna kremena, muskovita, plagioklazov ter
hematitnih nodul. Glina, ki so jo uporabili za izdelavo je bila verjetno mešanica illitne,
montmoriollitne in kloritne. V drugo skupino sodijo vzorci, kjer prevladuje kremen. Keramiko te
skupine sestavljajo tudi muskovit, plagioklazi, kalijevi glinenci ter redka zrna kvarcita, roženca,
skrilavega glinavca in meljevca. Temperatura, pri kateri so bili vzorci žgani, se giblje od 550 °C do
900 °C. Glina, ki so jo uporabljali pri izdelavi vzorcev druge skupine, je bila verjetno mešanica
illitne in kloritne gline.

i

ABSTRACT
Key words: Ceramics, archaeological
geochemical composition, new age

pottery,

Bukovščica,

mineralogical

and

The aim of my theisis was to preform mineralogical and geochemical analysis of pottery from
archaeological site Bukovščica, which was placed between 16th and 19th centuries. First, we
described pottery on a macroscopic level and determined the temperature of firing. Using optical
microscopy, we determined petrographic composition, which was further upgraded using
electronic microscope with X-ray microanalysis, X-ray powder diffraction and Fourier transform
infrared spectroscopy. Chemical analysis of pottery was determined using X-ray fluorescence
spectrometry. All gathered data was statistically analysed. Ceramics samples were classified into
two groups based on mineralogical and chemical analysis. In the first group, there are samples
where, due to plasticity of clay, calcite was added on purpose. First group also included minerals
such us quartz, muscovite, plagioclase and hematite nodules. Clay that was used was probably
mixture of illite and chlorite clay. In the second group, there are samples where the main mineral
is quartz. In addition, we also determined minerals such us muscovite, plagioclase, potassium
feldspar and rare grains of quartizite, chert, slate and silt. We estimated the temperature of firing
between 550 °C and 900 °C. Clay, that was used in the second group, was probably mixture of
illite and clorite clay.
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1. UVOD
Izdelava keramike sodi med najstarejše tehnološke izume v zgodovini in velja za najstarejši
material, ki ga je izdelal človek. Najstarejša najdena keramika je stara več kot 8500 let (Mellaart,
1964). Zaradi dostopnosti in obilja je glina postala zelo uporabna surovina, s pomočjo katere so
izdelovali keramiko. Keramika je anorganski, nekovinski, silikatni ter polikristalni material, ki ga je
možno oblikovati pri sobni temperaturi, in ni topen v vodi ter nekaterih kislinah in bazah
(Heimann, 2010). Sama beseda keramika izvira iz grškega izraza keramos, kar pomeni žgana stvar
ali lončenina, in se kot termin uporablja v vsakodnevni uporabi. Sodobna znanost pa keramiku
pojmuje tudi v širšem pomenu; v kemični sestavi keramika vključuje tako kovinske - oddajanje
ionov in tudi nekovinske elemente - sprejemanje ali izmenjevanje elektronov (Rice, 1987).
Keramika je produkt predvsem naravnih silikatnih virov, kot so glina, sljude, kremen in glinenci
(Rice, 1987). Poleg plastičnih surovin imamo tudi neplastične surovine (pustila in topila), s
katerimi spreminjamo lastnosti mase. Slednji so lahko kremen, kalcit, glinenci, sljude, organske
primesi, železovi oksidi, grog, grafit itd. Nekateri dodatki se uporabljajo za zniževanje tališča,
drugi pa za zmanjševanje plastičnosti gline (Horvat, 1999).
Naravoslovne preiskave keramike predstavljajo vedno pomembnejši del določanja lastnosti
keramike. Poznamo različne metode, ki jih lahko uporabimo pri analizi keramike. Med
najpogostejšimi so makroskopski opis, optična mikroskopija, spektroskopija FTIR, rentgenska
fluorescenčna spektroskopija, optična emisijska spektroskopija itd. (Peacock, 1970). Rezultati
analiz nam povedo, kakšna je geokemična, petrografsko-mineraloška sestava ter provenienca
keramike. Z vzorčenjem lokalne gline lahko primerjamo mineraloške in geokemčne razlike med
glino in keramiko. Prav tako lahko na podlagi različnih analiz ugotavljamo temperaturo žganja in
tehniko izdelave.
Za namen diplomske naloge smo preiskali enajst vzorcev novoveške keramike, bolj natančno
lončenine z najdišča Bukovščice. Glavni namen je bil določitev mineralne in kemične sestave
keramike ter na podlagi dobljenih rezultatov ugotavljanje možne provenience. Dobljene vzorce
smo najprej opisali na makroskopski ravni. Za določevanje petrografsko-mineraloške sestave
keramike smo uporabili metodo optične mikroskopije in rentgenske praškovne difrakcije. Za
nadgradnjo optične mikroskopije smo uporabili tudi vrstični elektronski mikroskop z energijsko
disperzijskim spektrometrom in spektroskopijo FTIR. Z uporabo rentgenske fluorescenčne
1
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spektroskopije smo določili kemijsko sestavo keramike. S kombinacijo različnih analiz smo tako
lahko podrobneje opredelili sestavo keramike in tehnologijo njene izdelave. Diplomsko delo je
nastajalo v sodelovanju z Zavodom za gradbeništvo Slovenija (ZAG) in Zavodom za varstvo
kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS).
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2. PREGLED LITERATURE
2.1

Sestava keramike

Izdelava keramike je enostaven proces, kjer potrebujemo izvorno surovino, ki jo predstavlja glina.
Gline so kompleksne snovi, ki nastanejo pri kemijskem, mehanskem ali biokemijskem razpadu
magmatskih, sedimentnih in metamorfnih kamnin (Rice, 1987). Skupaj z vodo dobijo gline svojo
plastičnost (Shepard, 1956). Značilnost glin je tudi ta, da z žganjem dobijo trajno trdnost (Rice,
1987). Sestavni del vsake gline so glineni minerali, ki spadajo v skupino filosilikatov. Na podlagi
kristalne strukture filosilikate delimo na kaolinitno, smektitno, illitno in kloritno skupino (Mirtič,
2003). Gline delimo na primarne (avtohtone) ter na sekundarne. Primarne gline nastanejo s
preperevanjem magmatskih kamnin na samem mestu nastanka ali pa je bila pot transporta kratka.
Med primarne gline spadajo kaolinitne, montmorilonitne in illitne. Sekundarne gline so bile
transportirane na daljše razdalje. Pogosto najdemo tudi gline z zmesno strukturo, kot so:
kaolinitna, montmorillonitna, illitna, kloritna, kaolinitno-illitna, illitno-kaolinitna, kloritno-illitnokaolinitna itd. (Mirtič, 2003).
Glina, ki se uporablja pri pripravi keramike, mora biti dovolj plastična, da se jo da oblikovati. Če
sestava ni primerna, se dodajo pustila, organski material ali pa se mešajo med seboj različne gline
(Tite, 1999). Sama glina vključuje različne primesi, med katerimi je najpogostejši kremen in ostali
silikati, železove spojine (hematit, goethit, pirit, limonit, magnetit), organski delci ter karbonati –
predvsem kalcit (Shepard, 1956).
Neplastične surovine se dodajajo glinam z namenom preprečevati preveliko krčenje pri sušenju in
žganju, za lažje oblikovanje ter za izboljšanje trpežnost končnega produkta. Po definiciji so
pustila nekaj, kar je dodano glini za spremembo njenih lastnosti (Rapp, 2002). Količina dodanega
materiala se razlikuje glede na lastnosti gline, ki se uporablja. Glina tvori trdnejšo vez z
nezaobljenimi zrni kot pa z zaobljenimi (sferičnimi) zrni (Shepard, 1956). Pravilna uporaba in
izbira pustil izboljša mikrorazpoke, zmanjšuje krčenje in pospešuje čas žganja (Robinson, 1968).
Med najpogostejša pustila spadajo kremenov peščenjak, kalcit, sljude, glinenci, zdrobljene
kamnine (magmatske, metamorfne in sedimentne), vulkanski pepel, organske snovi in grog, ki
predstavlja lomljeno keramiko (Rapp, 2002). Glinenci spadajo med najbolj stabilne minerale, saj
so stabilni do relativno visokih temperatur (900 °C). Kalcit se je glinam dodajal z namenom
zmanjšanja plastičnosti glin, kar so uporabljali pri izdelavi posod za kuhanje od
predzgodovinskega obdobja naprej (Hoard in O`Brien, 1995). Kalcit prav tako zniža naravno
3
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upornost glin in s tem daje možnost žganja pri nižjih temperaturah (Lawrence, 1972). Keramika,
kjer je dodan kremen, je manj odporna na mehanske in termične strese pri sami uporabi. Pri
sušenju in žganju je bolj dovzetna za nastanek razpok, kar je posledica visokega razteznega
faktorja kremenovega kristala (Tite et al., 2001).
Prav tako so neplastične surovine dodane za samo barvo keramike (Shepard, 1956). Pri
ugotavljanju, ali je bil določen material glini dodan, se opiramo na identifikacijo materiala,
velikost, obliko in pogostost materiala (Rapp, 2002). Lahko pa je keramika mešanica dveh
različnih glin, ter so tako določeni materiali lahko prisotni že v sami glini (Rice, 1987).
Novonastala mineralna faza je tako večinoma odvisna od sestave prvotne gline, dodatkov,
granulometrije, temperature žganja in atmosfere v peči (Cultrone et al., 2001).

2.2

Termične spremembe mineralov pri žganju keramike

Pri žganju keramaike prihaja do termičnih sprememb mineralov, pri čemer gline razpadejo in
reagirajo z ostalimi minerali v glini (Cultrone et al., 2001), medtem ko se kemična sestava ne
spremeni (Zupančič in Munda, 2006; Schubert, 1986). Spremembe so ireverzibilne in so odvisne
od treh dejavnikov, kot so temperatura, atmosfera in čas trajanja žganja gline (Rice, 1987; Horvat,
1999).
Temperaturne spremembe lahko opazujemo z različnimi indikatorji, med katerimi je
najpreprostejša barva. Barva je odvisna od temperature žganja, atmosfere med samim žganjem ter
od homogenosti, sestave in zrnavosti materiala (Zupančič & Munda, 2006). V karbonatnih glinah
do barvnih sprememb ne pride, dokler se ne spremenijo organske snovi, kar pa se zgodi šele pri
visokih temperaturah oz. po daljšem času žganja. Keramika, ki vsebuje velik delež karbonata in je
žgana v oksidacijski atmosferi, dobi rdečkasto do rumenkasto barvo. Tista, ki je žgana v
redukcijskem okolju, pa je po žganju sive do črne barve. Le-ta je odvisna od prisotnosti železa
(Zupančič & Munda, 2006).
Atmosfera žganja se nanaša na prisotnost plinov, predvsem oksidov. Atmosfera je lahko
redukcijska, kjer primanjkuje prostega oksida ali oksidacijska, kjer je prosti oksid prisoten. Tako
vpliva na končni produkt, predvsem na barvo, trdoto, skrček ter poroznost. Le ta se zmanjšuje z
naraščajočo temperaturo (Rice, 1987).
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Spremembe v glinah se dogajajo pri temperaturi do 120 °C, ko pride do evaporacije in se iz gline
odstrani fizikalno vezana voda. Nad temperaturo 200 °C pride do izgorevanja organskih snovi
rastlinskega izvora. Pri procesih evaporacije pride do volumske spremembe oblikovanca (Miletić,
2007). Prav tako pride pri tej temperaturi do izhajanja vezane vode OHˉ. Največ kemično vezane
vode izpari med 400 in 450 °C. Pri temperaturi 400 °C pride do izgube organske snovi (Mirtič,
2003). Razgradnja glinenih mineralov ter proces sintranja se zgodijo pri temperaturah med 430 °C
in 850 °C. To je proces žganja gline, pri katerem se zrna v glini pričnejo taliti in spreminjati.
Rezultat je nastanek novih komponent. Vsak glineni izdelek, ki je žgan med 430 °C in 850 °C,
lahko imenujemo keramika, saj je žganje pri takih temperaturah ireverzibilni proces (Miletić
2007). Do temperature 700 °C bodo zgorele oz. zoglenele organske snovi kot so delci oglja,
humozni material, itd. (Horvat, 1999).
Naslednji proces pri žganju keramike je vitirfikacija. Odvijati se prične pri temperaturah višjih od
900 °C ali 950 °C. Prične se, ko so silikatni minerali in kisik dovolj segreti, da se začnejo taliti v
tekočo zmes. Keramika postane zaradi tega procesa trša in manj porozna. Na koncu sledi še
proces hlajenja. Poteka lahko na dva načina in sicer oksidacijsko ali redukcijsko (Miletič, 2007).
Prvotni minerali, ki sestavljajo izvorni material, pri žganju razpadejo in nastanejo novi – termično
stabilni materiali. Pri določevanju temperature žganja se tako opiramo na najpogostejše minerale,
ki sestavljajo keramiko. Mineral kremen, ki je eden izmed najpogostejših sestavin keramike, pri
temperaturi 573 °C +/- 5 °C prehaja iz α – kremena v β – kremen (prva temperaturna inverzija
kremena). Do druge inverzije kremena pride pri 870 °C, kjer nastane β – tridimit, ki nato pri
1200 °C preide v visokotemperaturni β – kristobalit, pri temperaturi višji od 1700 °C pa v talino
(Rice, 1987).
Pri žganju do 600 °C se zgodijo strukturne mineralne spremembe glinenih mineralov. Kaolinit pri
temperaturi okoli 500 °C izgubi OH- skupino ter preide v metakaolinit. Pri 950 °C se
metakaolonit spremeni v spinel (bogat z aluminijem), kar povzroči skrčitev materiala. Z žganjem
keramike do 1275 °C pride do nastanka mullita, ki močno utrdi žgani produkt (Rice, 1987). Nad
temperaturami od 1275 °C do 1460 °C se pri glinenih mineralih tvorijo minerali kristobalit,
sillimanit in kianit. V illitnih glinah se razpad illita prične že pri temperaturi 850 °C, popolnoma
pa razpade pri 950 °C (Maggetti in Galetti, 1986). Nastaneta minerala spinel in mullit.
Montmorillonitne gline ostanejo pri temperaturah od 800 °C do 900 °C nespremenjene. Nato
sledita dve možni reakciji. V glinah, predvsem tistih, kjer je pogosta Al3+ zamenjava v
tetraedičnem paketu, se formira spinel. V ostalih montmorillonitnih glinah, predvsem tistih z
5
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nizko vsebnostjo železa, se kremen razvije pogosteje kot spinel. Klorit prične razpadati že pri 500
°C in razpade pri temperaturi 700 °C (Rice, 1987). Pri razpadu tvori amorfno fazo, ki zadržuje v
sebi železo, dokler se ne začne razpad karbonata pri 750 °C, ko se formirajo kalcijevi silikati.
Kalcit pri temperaturah od 750 °C do 900 °C, odvisno od atmosfere, preide v kalcijev oksid apno (Miletič, 2007). Pri temperaturi 950 °C kalcijev oksid z glino tvori kalcijev silikat wollastonit (Rice, 1987).
Sljude (muskovit, biotit) pričnejo razpadati že pri nizkih temperaturah (od 600 °C do 800 °C) in
preidejo v talino pri okoli 1000 °C (Rice, 1987).
Pri visokih temperaturah glinenci ne spremenijo svoje strukture, ampak se pričnejo taliti. Kalijevi
glinenci (ortoklaz in mikroklin) pričnejo razpadati pri temperaturi 1150 °C, natrijevi glinenci
(albit, oligoklaz) pri 1118 °C, kalcijevi (anortit) pa pri temperaturi 1550 °C. Temperatura taljenja
je lahko nižja, če so prisotni še ostali glinenci, ali če sta glini primešana kremen in kalcit (Rice,
1987).
Organske snovi, dodane prvotno ali primešane, začnejo razpadati oz. oksidirati pri temperaturah
od 500 °C do 700 °C. To je odvisno od količine prisotne organske snovi ter zrnavosti gline.
Ogljik izpari iz keramike do temperature 900 °C; posebnost je le grafit, ki ostaja v keramiki vse do
temperature 1200 °C (Rice, 1987).
Hematit kristali pri temperaturi 680 °C. Samo železo izhaja iz klorita ali illita, pri žganju pa
hematit lahko nastaja iz železovih mineralov - goethit, siderit in pirit (Kreimeyer, 1987, Nodari et
al., 2007). Oksidacijska sprememba minerala pirita v hematit se zgodi pri temperaturah od 350 °C
do 700 °C. Nastane z reakcijo železovega (II) sulfata, kar se lahko zgodi na dva načina: z reakcijo
nezreagiranega pirita in sulfata ali pa s termičnim razpadom sulfata (Coradi et al., 1996).

2.3

Pregled arheometričnih raziskav keramike

Keramiko, ki spada med najpogostejše najdbe v arheoloških nahajališčih, se preučuje z estetskega,
arheološkega, zgodovinskega, umetnostnega, mineraloškega in kemičnega vidika. Večina
današnjih sodobnih raziskav temelji na treh pristopih: klasifikacija keramike, dekorativna analiza
in sestava same keramike (Horvat, 1999).
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Naravoslovne analize keramike so se začele v 19. stoletju (Richards, 1895), močno pa so se začele
razvijati po letu 1956 z objavo študije avtorice A. Shepard. Ena izmed najpomembnejših
monografij na področju keramike je izšla leta 1978 (Rice, 1978). Pri raziskovanju keramike se
predvsem poudarja pomen analiz za ugotavljanje izvornih materialov in glin (Adan-Baywitz &
Wieder, 1992; Sherriff et al., 2002; Hein et al., 2004) in kakšen je bil način izdelave (Comodi et al.,
2006). Peacock (1967) je keramiko klasificiral z ozirom na vsebnost težkih kovin.
Namen arheometričnih raziskav je predvsem določiti tehnologijo izdelave ter provenienco
keramike. Poudarek raziskav je na načinu priprave, oblikovanju ter na žganju glin (Peacock,
1970). Za analize keramike se uporabljajo številne različne metode, med katerimi so najpogostejše
makroskopski opis, optična mikroskopija (Rathossi et al., 2004), spektroskopija FTIR (Velraj et
al., 2008) , vrstična elektronska mikroskopija z energijsko disperzijskim spektrometrom (Kramar
et al., 2012), rentgenska praškovna difrakcija (Žibrat Gašparič, 2008), rentgenska fluorescenčna
spektroskopija (Comodi et al., 2006) ipd.
Najpogostejša in najosnovnejša analiza, ki se uporablja, je optična mikroskopija. S to metodo
pridobimo informacije o mineralno-petrografski sestavi dodanega materiala, količini in lastnostih
(oblika, velikost) dodanega materiala ter o številu, velikosti in obliki por (Riederer, 2004). Pri
klasificiranju osnove se ne moremo opreti na neko standardno klasifikacijo, ampak se
poslužujemo predvsem klasifikacij, ki se uporabljajo za sedimente (Shepard, 1956; Peacock,
1970). Najpogostejša klasifikacija osnove je glede na tri parametre: velikost zrn, razporeditev zrn
in količino dodanega materiala (Riederer, 2004). Stoltman (1989) je za klasifikacijo osnove
predlagal uporabo števne mizice (točkovno štetje) ali pa ločevanje osnove na podlagi vizualne
klasifikacije. Giacomini (2005) je z optično mikroskopijo delil keramiko glede na strukturo in
samo razporeditev glinene osnove, porazdelitev zrn, oblikovanost neplastičnih surovin, vsebnost
glinenih mineralov in velikost por. Zelo pogosto se avtorji (Žibrat-Gašparič, 2008) poslužujejo
klasifikacije Whitbreada (1995), ki je keramiko klasificiral na podlagi mikrostrukture, osnove,
strukturnih značilnosti in koncentracije amorfnih zrn. Mikrostrukture je nadalje delil na
prisotnost por, katerim je določil velikost in obliko. Osnovo je delil na podlagi homogenosti,
mikromase (vsebnost materiala, ki je manjša od 10 mikrometrov), optičnih lastnosti, barve, pustil,
strukture in kompozicije.
Prav tako sta Adan-Bayewitz in Wieder (1992) z optično mikroskopijo delila osnovo na podlagi
mikrostruktre. Slednjo klasifikacijo osnove smo uporabili tudi v tej diplomski nalogi. Osnova se
deli v asepično – »asepic« osnovo (ni opazne usmerjenosti osnove, ki je optično anizotropna),
7
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sepično – »sepic« osnovo (prisotna je usmerjenost osnove, ki je optično anizotropna) in izotično
– »isotic« osnovo (osnova je optično izotropna).
Slednja se nadalje deli na:
•

insepično osnovo – »insepic« (lokalno izolirana mesta deljene plazme ali plazma je deljena
na posameznih mestih; »shows local isolated patches of plasma separation«)

•

mosepično osnovo – »mosepic« (mozaiku podobna usmerjenost; »shows a development
of plasma separation in the form of a mosaic pattern«),

•

masepično osnovo – »masepic« (mesta s progasto usmerjenostjo; »shows plasma
separation in the form of elongated zones«)

•

skelsepično osnovo – »skelsepic« (usmerjenost osnove okoli mineralov in delcev kamnin;
»shows plasma separation surrounding mineral grains or rock fragments«)

•

vosepično osnovo – »vosepic« (usmerjenost osnove okoli por; »shows plasma separation
oriented with the wall of the voids«)

V Sloveniji so arheometrične raziskave keramike plod raziskav zadnjega desetletja in so dokaj
redke. Neolitsko in eneolitsko keramiko je mineraloško proučevala Osterc (1975). Največ
keramike je raziskane iz prazgodovinskega in/ali rimskega obdobja (Zupančič & Bole, 1997;
Žibrat Gašparič, 2004; Zupančič, 2006; Zupančič & Munda, 2006; Žibrat Gašparič, 2008; Kramar
et al., 2012; Kramar, 2015; Rogan-Šmuc et al., 2013; Kramar & Lux, 2015).

2.4

Opis arheološkega najdišča Jelenec v Bukovščici

Leta 2011 so na območju izkopnega polja (slika 1), na parceli št. *27, *28 in 534/2, k.o.
Bukovščica pričeli s predhodnimi arheološkimi raziskavami. Območje leži severno od manjšega
naselja Bukovščica ob cesti Škofja Loka – Kranj oz. na območju registrirane enote kulturne
dediščine, ki je v Register nepremičnine kulturne dediščine vpisana kot Bukovščica – Arheološko
območje Laško (EŠD 12117).
Izkopano območje leži znotraj zaselka Laško ob vznožju vzpetine Laški vrh, ki pripada
Škofjeloškemu hribovju. Samo izkopano območje deloma posega v vznožje vzpetine, južni del pa
je na nekoliko bolj izravnanem terenu. Območje je del Selške doline, ki sega pod vzhodni greben
Julijskih Alp ter v Cerkljansko hribovje.

8

Nagode K., Mineralne in geokemične značilnosti arheološke keramike z najdišča Bukovščica.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2016

V letu 2010 so potekale raziskave za določitev vsebine in sestave najdišča. Odkrita je bila velika
količina novoveških najdb (keramika in gradbeni material). Poleg novoveških najdb je bila odkrita
tudi bronasta zaponka za čevlje ter odlomki poznosrednjeveške keramike. Za območje
predvidevajo, da pripada novoveškim naselbinskim ostankom, poznosrednjeveške najdbe pa naj
bi kazale na močno predhodno poselitev parcele (Lux, 2011).

Slika 1: Zemljevid z označeno lokacijo arheološkega najdišča keramike pri naselju Bukovščica. (Vir :
infrastrukture, naselij, prometne mreže, reliefa in plastnic ter vodotokov je Državna topografska karta,
merilo 1 : 25.000, list 124110A, 124111A in 124112A. Javne informacije Slovenije, Geodetska uprava
Republike Slovenije, 1999).

Leta 2011 so izkopano polje ločili na dva dela: vzhodnega ter zahodnega. Na območju so
dokumentirali dve odpadni jami, v katerih so bile večje količine keramičnih posod, nekaj živalskih
kosti in ostankov železnih predmetov, ponekod skupaj z lesom. Na geološki podlagi, ki je
sestavljena iz temno rumenkastorjave plasti glinastega melja in skrilavega glinavca, je bilo odkritih
več skupin nepravilno razporejenega kamenja različnih velikosti (Lux, 2011).
Glede na pregledano arheološko literaturo so gradivo datirali v čas od 17. stol. do nekje 19.
stoletja.
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2.5

Geološke značilnosti območja

Arheološko območje strukturno pripada delu Tolminskega pokrova. Južnoalpska narivna meja ga
proti jugu ločuje od Zunanjih Dinaridov, medtem ko je proti severu ločeno s Krnsko –
Koblanskim narivnim pokrovom. Na majhnem območju se nahajajo različne kamnine mlajše
paleozojske, triasne, jurske, kredne oligocenske in kvartarne starosti (Beguš et al., 2013).
V okolici najdišča Jelenec (slika 2) sta prisotna dva glinokopa: Stražišče in Bobovek, ki sta
oddaljena manj kot 10 km od arheološkega najdišča. Gline ležijo na območju pleistocenskih
poledenitev Kamniških in Julijskih Alp. Pleistocenski sedimenti dosegajo na Kranjsko-Sorškem
polju debelino več kot 116 m do terciarne podlage. Podlago sestavljajo gline, peščenjak in
kompaktni konglomerati (Žlebnik, 1971). Proti severu mejijo na paleogenske sedimentne
kamnine, zahodno od Stražišča pa na triasne apnence (Buser, 1980). Nastale so v jezerih in delno
v močvirjih ter imajo veliko primesi in nečistoč v obliki neglinenih mineralov in organskih snovi
(Iskra & Štern, 1963). Za nahajališče Bobovek so ugotovljene debelejše plasti pleistocenske gline
z debelino 5–9 metrov. Prisotne so rjave gline z različno plastičnostjo: na vrhu je rjava pusta
glina, ki prehaja v peščeno glino s prodniki peščenjaka in kremena (Rokavec, 2014). Glinokop
Stražišče prav tako prekrivajo pleistocenske gline, ki ležijo na laporastih skrilavcih. Na vrhu leži
preperina (0,5 m), sledi rjava meljasta glina (2 m) ter zeleno-siva do modra glina (7 m) in sivorjava peščena glina s prodniki (Ciglar, 1978). Gline z območja so illitno in illitno kaolitnega tipa
(Rokavec, 2014).
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Slika 2: Območje z označeno lokacijo najdišča Bukovec (rdeči polni krogec). Vir: Osnovna geološka karta
SFRJ - List Kranj, merilo 1 : 100 000 (Grad & Ferjančič, 1976).

Legenda (povzeto po: Buser (1980)):
Holocen: al (aluvij), d (deluvij), s (pobočni grušč). Pleistocen: fgl (starejši zasip): debelozrnat
konglomerat z lečami manj sprijetega proda in peska.
²Ol₂, ¹Ol ₂ (srednji oligocen): apnenčev in dolomiten konglomerat in lapornata kiscellska glina.
K22+3 (kreda): apnenec, lapornat apnenec z rožencem, mangan.

J, K: jura, kreda: črn glinast skrilavec in lapor, apnenec z rožencem in manganom.
T, J: tras, jura: skladoviti apnenec, dolomitiziran apnenec, ponekod dolomit.
T3 (zgornji trias): plastovit dolomit in apnenec z rožencem, T2+33 (norij, retij): plastovit dolomit,
T2,3 (ladinij, karnij, norij): ploščasti apnenec z rožencem, µT22 (ladinij): keratofir, porfirit in
piroklastiti, T1 (spodnji trias): plastovit lapornat apnenec, dolomit in peščen skrilavec.
P3 (zgornji perm): temno siv apnenec in dolomit, P22 (srednji perm): rdeč in siv peščenjak,
alevrolit, konglomerat in skrilavec.
C, P (permokarbon): temno siv glinast skrilavec, alevrolit, konglomerat, skrilavec, peščenjak.
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Oba glinokopa ležita na Kranjsko-Sorškem polju, ki je del Gorenjskega bazena. Gre za kotlino
med Savskim in Žužemberškim prelomom, ki je je definirana kot razporni (˝pull-apart˝) bazen.
Izoblikovana je bila v začetku kvartarja s pogrezanjem bazena ob sproščujočem preskoku med
prelomoma (Vrabec & Fodor, 2006). V srednjem delu Kranjsko-Sorškega polja so prisotni
konglomeratni zasipi, ki ležijo en na drugem (kvartarni nanosi). Konglomeratni zasipi so trije
(starejši, srednji in mlajši). V mlajših zasipih so našli starejše zaobljene prodnike. Na njih se je
odložil prodni zasip. Z vrtinami so ugotovili, da pod njimi leži glina s prodniki, ki je nastala zaradi
preperevanja konglomerata. Podlago kvartarnim nanosom tvorijo terciarne plasti (Grad in
Ferjančič, 1978).
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3. EKSPERIMENTALNI DEL

3.1 Materiali

Seznam preiskanih vzorcev arheološke keramike z najdišča Bukovščica (EŠD 12117) je podan v
tabeli 1. Arheologi so datirali čas nastanka keramike v novi vek (od 16. do 19. stoletja). Gre za
novoveško keramiko, ki predstavlja odlomke različnih tipov posod.

Tabela 1: Seznam vzorcev arheološke keramike.

Oznaka vzorca

Tip posode

Stratigrafska enota

Vz 1

ustje lonca

SE 004

Vz 2

dno lonca

SE 004

Vz 3

lonec

SE 005

Vz 4

ustje sklede

SE 007

Vz 5

dno posode

SE 010

Vz 6

ustje lonca z ostenjem

SE 013

Vz 7

ustje lonca

SE 014

Vz 8

ustje lonca

SE 015

Vz 9

ustje lonca

SE 019

Vz 10

del dna z ostenjem

SE 019

Vz 11

dno lonca

SE 019
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3.2 Metode

3.2.1 Makroskopski opis
Vzorce arheološke keramike smo najprej makroskopsko opisali. Določili smo barvo ter količino
zrn na preseku fragmenta. Barvo smo določili na podlagi Munsell-ove barvne predloge za tla.
Ocenili smo količino zrn oz. delež osnove v fragmentu in velikost zrn.
3.2.2 Optična mikroskopija
Za potrebe optične mikroskopije smo iz vzorcev keramike pripravili polirane zbruske, ki smo jih
pregledali z optičnim mikroskopom, model Nikon, Eclipse E200, povezanim z digitalno kamero
ColorView III Soft Imaging System. Granulometrijsko krivuljo smo določili na podlagi velikosti
zrn, ki smo jih nato razdelili v velikostne razrede na podlagi φ – skale (glina, drobni melj, srednji
melj drobni pesek, debeli pesek, drobni prod, srednji prod, debeli prod, bloki). S števno mizico
ELTINOR smo določili število por, mineralov, osnove in dodana pustila. Na vsakem vzorcu smo
naredili 2000 točk. V horizontalni smeri smo se premikali za 1 – 2 koraka, v vertikalni pa za 0,4 –
0,6 mm. Analiza je bila izvedena na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS,
RC).
3.2.3 Elektronska mikroskopija z energijsko disperzijskim
spektrometrom (SEM–EDS)
Osnovo keramike smo preiskali z vrstičnim elektronskim mikroskopom z EDS na poliranih
zbruskih. Uporabili smo mikroskop LV SEM (JEOL 5500 LV) v nizkem vakuumu z EDS
analizatorjem. Kemično sestavo smo ugotovili s standardno kvantitativno analizo, ki je bila
opravljena pri pospeševalni napetosti 20 kV in delovni razdalji 20 mm. Na posamezni vzorec smo
naredili tri EDS analize osnove. Analiza je bila izvedena na Zavodu za gradbeništvo Slovenije
(ZAG).
3.2.4 Rentgenska praškovna difrakcija
Vzorce za praškovno rentgensko difrakcijo smo pripravili tako, da je bil od vsakega fragmenta
keramike odvzet delček (okrog 5 g), ki smo ga nato zdrobili na velikost delcev <63 μm.
Mineralno sestavo vzorcev smo določili s praškovnim rentegenskim difraktometrom, znamke
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Philips PW3710, pri naslednjimi pogojih: moč 1,2 kW, napetost 40 kV, jakost toka 30 mA,
valovna dolžina uporabljene rentgenske svetlobe z bakrovo cevjo in Кα žarki 1,5460 Å.
Uporabili smo sekundarni grafitni monokromator in proporcionalni števec. Območje zveznega
snemanja je bilo 2°- 70° 2θ, s hitrostjo 3°/min. Mineralna sestava vzorcev je bila določena z
računalniškim programom X´Pert Highscore Plus. Za določanje vsebnosti posamezne mineralne
faze smo uporabili semi kvantitativno metodo prilagajanja intenzitet uklonov posamezne faze iz
podatkovne baze ICSD z intenzitetami uklonov minerala v vzorcu, ki nam je podala le delež
mineralov, ki niso v steklasti fazi. S to metodo smo dobili mineralno sestavo vzorcev arheološke
keramike. Analiza je bila izvedena na Naravloslovnotehniški fakultetni, na oddelku za Geologijo.
3.2.5 Spektroskopija FTIR
Vzorce smo preiskali s spektroskopijo FTIR s spektrometrom Spectrum 100 (PerkinElmer) v
transmisiji KBr. Spektre smo posneli z uporabo MCT detektorja v območju 4000 cm-1 do 370
cm-1 pri spektralni resoluciji 4 cm-1, pri čemer smo za posamezni spekter povprečili 32 posnetkov.
V ta namen smo okoli 1 g posameznega vzorca homogenizirali in uprašili. Za izdelavo tablet je bil
vzorec pomešan s KBr v razmerju okoli 1 : 200. Analiza je bila izvedena na Zavodu za varstvo
kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS, RC).
3.2.6 Rentgenska fluorescenčna spektroskopija
Kemijska sestava vzorcev je bila določena s prenosnim rentgenskim fluorescenčnim analizatorjem
NITON, model XL3t GOLDD 900S-He. Približno 5 g praškastega vzorca smo s posebno prešo
stisnili v tablete. Pri merjenju smo uporabljali dva modula: »Mining« modul za določitev glavnih
prvin (to so Si, Al, Mg, Ca, Cl, K, P, Fe, S, Ti) in slednih prvin (Ba, Mn, Sr, Bi, Zr, Cr, Nb, Rb) ter
»Soil« filter za detekcijo slednih prvin (As, Cu, Mo, Pb, Zn). Čas merjenja posameznega vzorca s
posameznim modulom je bil 180 s. Uporabljen premer žarka je bil 8 mm.
Točnost samih meritev je določena z uporabo standardov NIST-1d, NIST-88b ter NIST1633a, ki
smo jih merili skupaj z vzorci. Kalibracija naprave je bila narejena z uporabo 20 ostalih
mednarodnih standardov, zato napaka meritev za večino elementov ne presega 10 %.
Rezultate kemijske analize smo obdelali statistično s programom STATISTICA 6. Izdelana je bila
korelacijska matrika. Izvedena je bila tudi običajna klasterska analiza. Rezultati klasterske analize
so podani v obliki hierarhičnega drevesastega diagrama. Analiza je bila izvedena na
Naravloslovnotehniški fakultetni, na oddelku za Geologijo.
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4. REZULTATI IN DISKUSIJA

4.1 Makroskopski opis arheološke keramike

Kot je razvidno iz rezultatov (tabela 2, priloga 1), se barva površine vzorcev keramike spreminja
od svetlo sive (5YR 7/1), temno sive (10YR 4/1), rjave (7.5YR 5/2) do črne barve (2.5Y 2.5/1).
Prav tako se barva razlikuje v presekih vzorcev (priloga 2). Vzorci se med seboj ločijo po številu
pasov različnih barv; prisotni so en, dva ali trije barvni pasovi. Vzorci Vz 1, Vz 7 Vz 9 in Vz 11
(slika 3) imajo enotno barvo preseka (2.5Y 3/1).

Slika 3: Enotna barva preseka, vzorec Vz 11.

Pri vzorcih Vz 2, Vz 5 in Vz 8 je presek sestavljen iz treh različnih lamin ali pasov različnih barv
(slika 4), pri čemer se zunanja pasova, ki sta enaka, razlikujeta v barvi notranjega pasu. Trije
pasovi različnih barv so prisotni tudi tudi vzorcu Vz 3 in Vz 6, kjer so si barve po pasovih
različne. Vzorca Vz 4 in Vz 10 (slika 5) imajo presek sestavljen iz dveh pasov različnih barv.

Slika 4: Trije pasovi različnih barv vidnih v preseku, vzorec Vz 2.
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Slika 5: Dva pasova različni barv vidnih v preseku vzorca Vz 10.

Vzorec Vz 8 je sestavljen iz štirih različnih lamin ali pasov.
Barva se pri nekaterih vzorcih spreminja od zunanjosti proti notranjosti, kar je posledica
temperature in atmosfere žganja. Na samo barvo keramike prav tako vpliva prisotnost železa,
mangana in organskih snovi (Rapp, 2002). Pri spremembi atmosfere gre verjetno za to, da smo
imeli v notranjosti posode redukcijsko atmosfero, na zunanji strani pa oksidacijsko.
Podobnosti v barvi površine, barvi preseka ter vidnih zrnih lahko opazimo pri treh vzorcih, in
sicer Vz 1, Vz 7 ter Vz 11. Pri vseh treh vzorcih je prisotna temno rjava do črna barva v preseku,
v kateri so bela zrna. Ti vzorci imajo tudi največji delež zrn (40 %). Zaradi enotne temne barve
preseka so bili ti vzorci najverjetneje žgani v redukcijski atmosferi. Temna barva, ki jo dobi
keramika, je odvisna od količine železovih oksidov v masi (Horvat, 1999). Enotni temni presek je
prisoten tudi pri vzorcu Vz 9. Sklepamo lahko, da je bil prav tako žgan v redukcijskem okolju.
Pri ostalih vzorcih (Vz 2, Vz 3, Vz 4, Vz 5, Vz 6, Vz 8 in Vz 10) lahko na podlagi rjave barve
sklepamo, da so bili žgani v oksidacijskem okolju. Pri vzorcih Vz 3 in Vz 6 je bila oksidacija
kratkotrajna in je po oksidaciji prišlo do procesa dimljenja, kar je vidno pri svetlem notranjem
pasu ter temnejšem zunanjem pasu.
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Tabela 2: Opis fragmentov keramike po Munsell barvni predlogi.

VZOREC

BARVA

BARVA

POVRŠINE

PRESEKA

Znotraj
Vz. 1

Vz. 2
Vz. 3
Vz. 4

Zunaj

Spodaj

Znotraj

10YR 4/1

10YR 3/1

temno siva

močno temno močno temno siva

Zgoraj

2.5Y 3/1

siva

(enakomerno po celotni površini)

2.5Y 6/2

2.5Y 6/1

2.5Y 6/1

5YR 7/1

2.5Y 6/1

svetlo rjavo siva

siva

siva

svetlo siva

siva

10YR 5/1

2.5Y 7/1

10YR 6/1

5YR 7/1

10YR 6/1

siva

svetlo siva

siva

svetlo siva

siva

2.5Y 7/2

2.5Y 7/1

10YR 7/3

/

10YR 6/3

svetlo siva

svetlo siva

zelo

bledo

bledo rjava

rjava
Vz. 5
Vz. 6

2.5Y 5/1

2.5Y 6/1

5.5YR 6/8

5YR 7/1

5.5YR 6/8

siva

svetlo siva

svetlo rdeča

svetlo siva

svetlo rdeča

7.5YR 3/1

7.5YR 7/2

7.5YR 3/1

10YR 6/1

7.5YR 5/2

zelo temno siva

rozasto siva

zelo

temno siva

rjava

siva
Vz. 7

2.5Y 3/1

2.5Y 4/1

2.5Y 3/1

zelo temno siva

temno siva

zelo temno siva (enakomerno po celotni
površini)

Vz. 8
Vz. 9

10YR 4/1

10YR 6/1

10YR 5/1

10YR 4/1

10YR 5/1

temno siva

siva

siva

temno siva

siva

2.5Y 3/1

2.5Y 4/1

2.5Y 3/1

/

2.5Y 2.5/1

zelo temno siva

temno siva

zelo

temno

črna

siva
Vz. 10
Vz. 11

5YR 7/1

5Y 7/1

5Y 6/1

svetlo siva

svetlo siva

siva

2.5Y 4/1

10YR 6/2

2.5Y 3/1

temno siva

svetlo
siva

/

5Y 6/1
siva

rjavo zelo temno siva (enakomerno po celotni
površini)
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4.2 Mikroskopski opis

Rezultati mineraloško-petrografskih preiskav so nam podali sestavo vzorcev, vrsto osnove,
strukturo in zastopanost mineralov in por. Podrobni opisi posameznega zbruska vzorca keramike
so podani v prilogi 3, mikroskopske slike vzorcev pa v prilogi 4. Večina vzorcev je homogenih,
kjer so zrna enakomerno razporejena po vzorcu. Vzorci Vz 2, Vz 3, Vz 5 in Vz 6 pa so
nehomogeni, ker imajo več zrn prisotnih na zunanjem robu. Vsi vzorci imajo zelo slabo ali slabo
sortirana zrna. Prevladujejo zrna v velikosti srednjega peska (55 % oz. 6 vzorcev) ter
drobnozrnatega peska (45 % oz. 5 vzorcev).
Delež por pri večini ne presega 10 %, le pri vzorcu Vz 9 znaša 15 %, pri vzorcih Vz 6 in Vz 7 pa
znaša 20 %. Vidne so pore vzdolžne oblike in pore, nastale pri skrčitvi mineralnih zrn zaradi
temperaturnih sprememb. Nekatere pore so tudi posledica izpadlih zrn pri sami pripravi zbruska.
Največ zrn je prisotnih v vzorcu Vz 11 – 45 %; najmanj zrn pa je prisotnih v vzorcu Vz 4, kjer jih
je le 18 %.
Vzorce sem na podlagi mineraloško-petrografske analize razdelila v dve skupini: skupino, kjer
prevladuje kalcit (1. skupina), ter skupino, kjer v vzorcih keramike prevladuje kremen (2.
skupina).
V prvo skupino (slika 1) spadajo vzorci keramike Vz 1, Vz 7 in Vz 11. Pri vseh treh vzorcih je
delež zrn, v primerjavi z drugo skupino največji (od 39 % do 45 %). Prevladuje debelozrnati kalcit
velikosti 0,22 – 0,33 mm, vzorci vsebujejo tudi kremen, ki je polikristalen in monokristalen (0,16
– 0,28 mm), muskovit (0,04 – 0,15 mm), glinence (plagioklaze, 0,20 mm), hematitne nodule (0,15
mm), ter delce organske snovi (0,96 mm). Kremen je prisoten v drobni frakciji, je polzaobljen,
redko tudi zaobljen. V vzorcu Vz 11 je prisoten tudi amfibolit (povprečno 0,92 mm) in
klinozoisit (1,19 mm). Pri vzorcu Vz 7 opazimo rahlo povečano vsebnost organskega materiala.
Pri vseh vzorcih je sortiranost zrn srednja. Zrna po velikosti spadajo v velikostni razred srednjega
peska (0,14 – 0,63 mm). Vzorca Vz 7 in Vz 11 vsebujeta zrna organskih snovi, ki so se skrčila.
Zrna so oglata in pologlata, kar je značilnost materiala, ki je dodan osnovi. Vzorca Vz 7 in Vz 11
sta si podobna po barvi osnove (temno rjava oz. črna), medtem ko ima vzorec Vz 1 nekoliko
svetlejšo osnovo. Osnova je rahlo usmerjena in po klasifikaciji spada v skelsepično in masepično
skupino (Vz 1, Vz 7 in Vz 11). Prisotne so tudi podolgovate pore, kar je lastnost plastičnih glin.
Kalcit je bil glini dodan, z namenom izboljšanja njenih lastnosti, predvsem zmanjšanja termičnega
stresa (Rice, 1987). V vzorcih ga je prisotnega 87 %, 89 % in 93 %.
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Slika 6: Vzorec Vz 1, ki spada v prvo skupino. Na sliki vidna kalcitna zrna v skelsepišni in masepični
osnovi. Navzkrižni in vzporedni nikoli.

V drugo skupino spadajo vzorci Vz 2, Vz 3, Vz 4, Vz 5, Vz 6, Vz 8, Vz 9 in Vz 10 (slika 7). Pri
vzorcih prevladuje mineral kremen, ki je polikristalen, mikrokristalen in monokristalen (0,07 –
0,24 mm). Največ ga je v vzorcu Vz 6 (89 %), najmanj pa v vzorcu Vz 4 (71 %). Vzorci vsebujejo
tudi minerale muskovit (0,03 – 0,07 mm), katerega je največ v vzorcu Vz 4 – 21 %, glinence (0,
22 mm), hematitne nodule, organske delce (0,31 mm) ter različna litična zrna (roženec – 0,25 do
0,96 mm, kvarcit – 0,78 mm, obsidian – 0,18 mm, meljevec – 0,79 mm, skrilavi glinavec – 1,23
mm). Hematitnih nodul je največ prisotnih v vzorcih Vz 6 in Vz 4 (9 %). Sortiranost zrn je
večinoma slaba (vzorci Vz 2, Vz 4, Vz 6, Vz 8 in Vz 9), pri vzorcu Vz 10 je zelo slaba, pri vzorcih
Vz 3 in Vz 5 pa je srednja. Zrna niso enakomerno razporejena v vzorcih Vz 2, Vz 3, Vz 5 in Vz
6. Največji delež zrn vsebuje vzorec Vz 6 (34 %), najmanjši pa vzorec Vz 4 (18 %). Zrna so
večinoma pologlata in polzaobljena. Redko so prisotna zaobljena zrna (Vz 10, Vz 4 in Vz 2) in
oglata zrna (vsi vzorci vsebujejo kakšno oglato zrno). Največje število por vsebuje vzorec Vz 6
(20 %), najmanjše pa vzorec Vz 3, kjer je prisoten le 1 % por. Prisotne so podolgovate pore,
pore, ki so posledica krčenja zrn, nastalega pri žganju, ter pore, nastale pri sami pripravi zbruskov.
Osnova je pri vzorcih Vz 2, Vz 3 in Vz 6 mosepična (podobna mozačni strukturi), pri vseh
ostalih vzorcih pa skelsepična (osnova se usmeri okoli mineralov in delcev kamnin)
Vzorce keramike 2. skupine smo delili še na dve podskupini. V podskupino 1. smo na podlagi
podobnosti pri sestavi združili še tri vzorce; Vz 3, Vz 8 in Vz 9. Gre za keramiko, v kateri so
vključki kremena (monokristalen in polikristalen), muskovita ter zelo malo rožencev, plagioklazov
in hematitnih nodul.
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Slika 7: Vzorec Vz 8, ki spada v drugo skupino. Vidna so zrna kremena (polikristalen in monokristalen) in
muskovita v skelsepični osnovi. Navzkrižni in vzporedni nikoli.

Ostali vzorci (Vz 2, Vz 4, Vz 5, Vz 6 in Vz 10) v podskupini 2. se združujejo na podlagi podobne
petrografske sestave. Vsi vzorci vsebujejo zrna kremena (monokristalen in polikristalen),
muskovita, hematita. Vzorci Vz 4, Vz 5 in Vz 10 vsebujejo tudi nekaj plagioklazov, skrilavi
glinavec je prisoten v vzorcu Vz 4, v Vz 10 pa smo določili tudi, kvarcit ter fosilni ostanek
školjke.
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4.3 SEM-EDS

S pomočjo SEM-EDS metode smo določili sestavo osnove in razmerje Si/Al v vzorcih keramike,
ki nam pomaga ugotoviti, katera glina je bila uporabljena pri izdelavi keramike. Za
montmoriollitne gline je značilno razmerje Si/Al med 2,58 in 3,47, razmerje med 1,53 in 2,62
pripada illitnim glinam, medtem ko razmerje 1 pripada kaolitnim glinam (Newman, 1987).
Sestava osnove, na podlagi česar lahko sklepamo na vrsto uporabljene gline, je podana v tabeli 3.
Osnove vzorcev vsebujejo silicij, katerega je največ v vzorcu Vz 3, najmanj pa v vzorcu Vz 11.
Povišane vsebnosti železa imamo v vzorcu Vz 1 in Vz 11, kar bi lahko pomenilo uporabo kloritih
glin ali prisotnost Fe-mineralov. Kalcij je prisoten v vseh vzorcih razen v Vz 4, povišane
vsebnosti pa opazimo pri vzorcih Vz 1, Vz 7 in Vz 11. Slednja povišana vsebnost nam nakazuje
uporabo montmorillonitne gline, prav tako pa smo v teh vzorcih določili kalcit, ki je bil dodan
kot pustilo. Magnezij je prisoten v vseh vzorcih razen v vzorcu Vz 4. Največ natrija vsebuje
vzorec Vz 4, zelo malo pa ga vsebujejo vzorci Vz 5, Vz 6, Vz 8 in Vz 10. Kalij je prisoten v vseh
vzorcih, največ ga je v vzorcu Vz 3, najmanj pa v vzorcu Vz 5, Vz 6 in Vz 9. Vsebnost kalija nam
nakazuje prisotnost illitnih glin. Titan je prisoten v petih vzorcih (Vz 5, Vz 6, Vz 7 in Vz 11) in
klor v dveh vzorcih (Vz 5 in Vz 6).
Tabela 3: Kemijska sestava osnove vzorcev arheološke keramike, določena s SEM/EDS. Rezultati so
dopljeni s povprečjem treh meritev, izračunan je bila tudi standardna deviacija.

Vz 1
Vz 2
Vz 3
Vz 4
Vz 5
Vz 6
Vz 7
Vz 8
Vz 9
Vz 10
Vz 11

C
16,73±2,69
17,22±4,13
6,78±3,47
21,57±5,41
26,32±4,82
32,81±0,8
26,51±2,79
25,62±1,02
29,09±1,28
23,57±2,73
19,1±1,74

O
44,76±1,08
47,00±1,34
50,34±1,84
43,87±2,31
43,02±2,21
38,63±0,43
43,66±2,05
43,9±0,62
42,75±1,26
44,82±2,09
45,79±1,3

Na
2,56±0,00
0,38±0,03
0,24±0,00
0,31±0,06
0,28±0,11
-

Mg
1,03±0,02
0,71±0,08
0,75±0,29
0,44±0,1
0,36±0,07
0,75±0,08
0,63±0,13
0,58±0,08
0,78±0,05
0,8±0,13

Al
11,02±0,58
6,99±2,56
9,16±4,41
9,03±1,52
6,69±0,94
6,2±0,66
9±0,65
7,48±0,4
6,77±1,11
8,56±1,43
9,06±0,38

Si
19,05±1,42
24,86±2,6
28,91±6,68
20,52±3,77
20,43±2,52
17,36±2,01
14,1±0,85
17,77±0,12
17,3±1,28
18,95±0,57
13,15±2,15

Se nadaljuje…
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…nadaljevanje:
Vz 1
Vz 2
Vz 3
Vz 4
Vz 5
Vz 6
Vz 7
Vz 8
Vz 9
Vz 10
Vz 11

K
1,86±0,38
1,44±0,64
2,58±1,62
2,22±0,68
1,27±0,37
1,21±0,15
1,39±0,03
1,48±0,33
1,23±0,32
2,17±0,66
1,61±0,13

Ca
1,64±0,71
0,54±0,05
0,34±0,02
1,54±0,4
0,63±0,08
0,44±0,05
0,47±0,05
2,19±0,33

Ti
0,39±0,09
0,49±0,06
0,37±0,04
0,43±0,1
0,31±0,03

Fe
4,92±0,02
2,03±0,67
1,9±0,53
1,94±0,6
2,59±0,34
2,57±0,34
2,91±0,09
2,09±0,36
1,83±0,17
2,24±0,27
3,91±0,07

Cl
0,16±0
0,12±0
-

Si/Al razmerje
1,73 ± 0,08
3,57 ± 2,67
3,16 ± 3,26
2,27 ± 0,77
2,97 ± 0,72
2,8 ± 0,63
1,57 ± 0,02
2,37 ± 0,12
2,56 ± 0,70
2,21 ± 0,34
1,45 ± 0,18

Iz razmerja Si/Al (tabela 3) lahko razberemo, da je bila za izdelavo keramike uporabljena različna
glina. Na podlagi razmerja Si/Al smo vzorce Vz 1, Vz 4, Vz 7, Vz 8, Vz 9, Vz 10 in Vz 11
dodelili illitnim glinam, vzorce Vz 2, Vz 3, Vz 5, Vz 6 pa montmorillonitnim glinam. Gline so
skoraj vedno mešanica različnih glin. Glinokopa v okolici najdišča Bukovščica pripadata illitno in
illitno-kaolitnim tipom glin (Rokavec, 2014). Pri vzorcih, kjer je bil kalcit dodan (Vz 1, Vz 7 in Vz
11), je razmerje Si/Al zelo nizko, prav tako je prisotno nekoliko več kalcija, magnezija, aluminija
in železa, kar bi lahko pripisali mešanju več glin. Najverjetneje gre za mešanico illitnih in
montmorillonitnih glin. Prav tako lahko zaradi rahlo višjih vsebnosti železa sklepamo na uporabo
kloritih glin. Visoko razmerje med Si/Al smo določili v vzorcu Vz 2 (3,57) in Vz 3 (3,16). Kljub
visokemu razmerju Si/Al vzorca ne vsebujeta kalcija, tako da glina, ki so jo uporabili ne more biti
montmorillonitna. Zaradi vsebnosti kalija in železa, bi lahko bile gline illitno-kloritne. Prav tako je
v vzorcih Vz 5 in Vz 6 prisotno zelo malo kalcija, prisotnega pa je nekaj več kalija, aluminija in
železa. Magnezij, ki je prisoten v vseh vzorcih (razen v vzorcu Vz 4), lahko nakazuje na mešanje s
kloritnimi glinami (Rathossi et al., 2004). Prav tako lahko na podlagi vsebnosti železa v vseh
vzorcih sklepamo na uporabo kloritnih glin. V vzorcih Vz 1, Vz 7 in Vz 11 je glina bolj plastična
(slika 3), zato je bil dodan debelozrnat kalcit kot pustilo.
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Slika 8: SEM-BSE (backscatter electron) mikrofotografije vzorcev keramike.
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4.4 Rentgenska praškovna difrakcija

Rezultati analiz rentgenske praškovne difrakcije so podani v tabeli 5, rentgenogrami pa v prilogi
5. Vsi vzorci vsebujejo mineral kremen, medtem ko je muskovit/illit prisoten v vseh vzorcih z
izjemo Vz 2. Od tega vsebujejo trije vzorci kremen v manjših količinah (Vz 1, Vz 7 in Vz 11). Pri
teh vzorcih je najpogostejši mineral kalcit. Vzorci, ki vsebujejo tako kalijeve glinence kot
plagioklaze, so štirje (Vz 3, Vz 4, Vz 8 in Vz 9). V enem vzorcu smo zasledili sledove kaolinita
(Vz 7). Prav tako sem v enem vzorcu zasledila hematit (Vz 5). V vzorcih Vz 1, Vz 7 in Vz 11 je v
manjših količinah prisoten tudi dolomit.
Vzorce sem na podlagi njihove mineralne sestave uvrstila v dve skupini. Delitev poteka predvsem
na podlagi vsebnosti kremena in kalcita:
1. Skupina vzorcev, ki po večini vsebuje kalcit, v manjših količinah sledijo
muskovit/illit, kremen in dolomit. To skupino sestavljajo vzorci z oznakami Vz 1,
Vz 7 in Vz 11. Vzorec Vz 7 vsebuje v manjših količinah tudi kaolinit.
2. Skupina vzorcev, ki po večini vsebujejo kremen. Sledijo minerali muskovita/illita,
plagioklazi ter kalijevi glinenci. Takšnih vzorcev je 8 (to so Vz 2, Vz 3, Vz 4, Vz 5,
Vz 6, Vz 8, Vz 9 in Vz 10). Vzorci Vz 3, Vz 4, Vz 8 in Vz 9 vsebujejo tudi nekaj
plagioklazov, vzorec Vz 5 pa v manjših količinah tudi nekaj hematita.
Rezultati rentgenske difrakcijske analize nam lahko podajo približno temperaturo žganja. Zaradi
vsebnosti kalcita in glinencev v vseh vzorcih, so bile temperature žganja nižje od 900 °C
(Zupančič & Munda, 2006). Struktura glinenih mineralov razpade po izgubi -OH skupine in
postane podobna illitni strukturi. To se zgodi pri temperaturi 450 do 550 °C. Celoten razpad
illitne skupine se zgodi pri temperaturi 950 °C. Sledi nastanek mineralov diopsida in gehlenita,
skupaj z železovimi oksidi. Glede na vsebnost illita/muskovita v naših vzorcih, temperatura
žganja ni presegla 950 °C (Rathossi et al., 2004). V vzorcih, ki vsebujejo kalcit, nismo zasledili
glinencev, kar nakazuje na uporabo druge vrste gline. Kaolinit je verjetno prisoten zaradi
preperevanja keramičnih odlomkov, najverjetneje glinencev.
Metodi optične mikroskopije in rentgenske praškovne difrakcije se med seboj dopolnjujeta, kar se
predvsem vidi v primeru skupine 1. (Vz 1, Vz 7 in Vz 11), kjer smo z rentgensko praškovno
difrakcijo ugotovili tudi vsebnost dolomita, ki ga pod mikroskopom nismo določili, saj vzorca
nismo barvali. Prav tako velja za vsebnost sljud, ki smo jih prepoznali z optično mikroskopijo, pri
rentgenski difrakciji pa vsebnosti sljud v vzorcu Vz 2 ni zaslediti, verjetno zaradi premajhne
25

Nagode K., Mineralne in geokemične značilnosti arheološke keramike z najdišča Bukovščica.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2016

količine. Mineralna sestava vzorcev se razlikuje predvsem pri vsebnosti kalcita. Drugačno glino
predvidevamo za vzorce Vz 1, Vz 7 in Vz 11, kjer je prisoten tudi kalcit, ki je bil dodan kot
pustilo.

Mineral

Vzorec

Tabela 4: Rezultati mineralne sestave analiziranih vzorcev. Število zvezdic (*) se nanaša na prisotnost
mineralne faze. Vsaka zvezdica (*) predstavlja vsebnost med 0 in 10 %.

Vz 1
Vz 2
Vz 3
Vz 4
Vz 5
Vz 6
Vz 7
Vz 8
Vz 9
Vz 10
Vz 11

Glinenci
Kremen

Kalcit
Plagioklazi

*
*********
********
********
*********
*********
*
********
********
********
*

Kaolinit Dolomit

K-glinenci

*********

*

*
*
*
*
*

*
********

*
*
*
*

*
*
*********

Illit/
Muskovit

*

**
**
***
**
**
**
***
***
*

*

*

*
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4.5 Spektroskopija FTIR

Na podlagi spektroskopije FTIR sem vzorce razdelila v dve skupini (slika 9 in slika 10), ki pa se
ujemata s skupinama, definiranima tako z optično mikroskopijo kot tudi z rentgensko praškovno
difrakcijo.
V prvo skupino spadajo vzorci (Vz 1, Vz 7 in Vz 11), ki imajo močne absorpcijske trakove okoli
2514 cm-1, 1799 cm-1, 1424 cm-1, 875 cm-1 ter 712 cm-1, ki so značilni za kalcit. Pri vseh teh
vzorcih sta prisotna tudi karakteristična trakova za kremen; 798 cm-1 in 779 cm-1 poleg ostalih
trakov pri 1875 cm-1, 1171 cm-1, 1083 cm-1, 693 cm-1, 514 cm-1 in 460 cm-1. Prisotni so tudi
nekateri trakovi pri 1035 cm-1, 1011 cm-1, 534 cm-1 in 470 cm-1, ki so značilni za glinence in
absorpcijski trakovi okoli 3621 cm-1, 3432 cm-1, 3340 cm-1, 533 cm-1 in 431 cm-1, ki so značilni za
muskovit/illit. Pri vzorcu Vz 7 so prisotni absorpcijski trakovi pri 3698 cm-1, 3644 cm-1, 3621 cm1

, 3340 cm-1, 2866 cm-1, 1112 cm-1, 1031 cm-1, 1015 cm-1 in 911 cm-1, ki predstavljajo kaolinit.

Zaradi prisotnosti hidroksilnih trakov 3698 cm-1 in 3621 cm-1 lahko sklepamo, da je bila keramika
žgana do temperature 650 °C, pri kateri pride do spremembe kaolinita v metakaolinit (Shoval,
2003). Kaolinit verjetno ni primaren, saj smo s SEM-EDS ugotovili uporabo montmorillonitne
gline. Prisotnost absorpcijskega traku pri okoli 3630 cm-1 (hidroksilna skupina) nastopa v
primerih, kjer je temperatura žganja manj kot 800 °C (Velraj et al., 2008). Ta trak je prisoten pri
vzorcu Vz 1, vzorec Vz 11 pa je žgan nad to temperaturo. Vsi trije vzorci imajo tudi trak okoli
531 cm-1, kar nakazuje vsebnost hematita (Velraj et al., 2009).

Slika 9: Spektri FTIR vzorcev keramike 1. skupine, ki vsebuje pustilo kalcit.
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V vzorcih druge skupine so prisotni močni absorpcijski trakovi pri 1875 cm-1, 1171 cm-1, 1083
cm-1, 779 cm-1, 778 cm-1, 693 cm-1, 514 cm-1 in 460 cm-1, ki so značilni za kremen. Prav tako so
prisotni trakovi značilni za muskovit/illit (3621 cm-1, 3432 cm-1, 3340 cm-1, 533 cm-1 in 431 cm-1).
Absorpcijski trakovi kremena med 461 cm-1 in 468 cm-1 ter trakovi med 1076 cm-1 in 1083 cm-1
povedo, da je bila keramika žgana od 800 do 900 °C. Trakovi, prisotni med 469 cm-1 in 475 cm-1,
so znak, da je bila keramika žgana med 700 in 800 °C. Tako so bili vzorci Vz 2, Vz 4, Vz 5, Vz 6,
Vz 10 žgani med 800 in 900 °C, vzorci Vz 3, Vz 8 in Vz 9 pa pri manj kot 800 °C (Shoval &
Beck, 2005). Prav tako imajo vzorci Vz 3, Vz 8 in Vz 9 prisoten trak pri okoli 3630 cm-1 (Velraj et
al., 2008), kar nakazuje žganje do 800 °C. Vidimo lahko, da je trak okoli 3630 cm-1 prisoten tudi
pri vzorcih Vz 5 in Vz 6, kar bi lahko pomenilo žganje pri 800 °C. To lahko potrdimo tudi s
pikom 915 cm -1, ki je prisoten samo pri vzorcih, ki so bili žgani pod 800 °C in pripada Al(OH)
fazi (Velraj et al., 2009).
Tako lahko iz rezultatov vidimo, da so bili vsi vzorci žgani nad 500 °C. Prisotnost kaolinita pri
vzorcu Vz 7 je pokazatelj, da je bila temperatura žganja med 500 in 650 °C. Vzorca Vz 10 in Vz
11 sta bila žgana med 700 °C in 900 °C, vzorci Vz 1, Vz 3, Vz 5, Vz 6, Vz 8 in Vz 9 so bili žgani
do 800 °C, Vz 2 in Vz 4 pa sta bila žgana med 800 in 900 °C.

Slika 10: Spektri FTIR vzorcev keramike 2. skupine s povišano vsebnostjo kremena.
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4.6 Rentgenska fluorescenčna spektroskopija

Rezultati rentgenske fluorescenčne spektroskopije so podani v tabeli 6 in tabeli 7, kjer imamo
podane glavne prvine v elementni sestavi ter Bal, ki predstavlja vsebnost vseh lahkih elementov,
ki jih tovrstna rentgenska fluorescenčna spektroskopija ne zazna (elementi od vodika do natrija).
Najbolj zastopan element pri večini vzorcev je silicij, ki je vezan na mineral kremen, glinence in
samo osnovo. Vrednost silicija se giblje med 29,3 % (Vz 5) in 12,1 % (Vz 11). Nizko vsebnost
silicija imata poleg Vz 11 tudi vzorca Vz 1 (13,7 %) ter vzorec Vz 7 (13,9 %). Kalcija je največ v
vzorcih Vz 1 (12,5 %), Vz 7 (10,1 %) in Vz 11 (14,6 %), ki je vezan na kalcit, glinence in na
osnovo, kar smo dokazali tudi s SEM-EDS. V teh vzorcih je silicij najmanj prisoten. Vrednost
aluminija se giblje med 7,9 % (Vz 10) in 6,7 % (Vz 8). Vezan je na različne alumosilikate, ki so del
glinencev v osnovi. Magnezija je največ v vzorcih, kjer je največ kalcija (1,1 % pri vzorcih Vz 1,
Vz 7 in Vz 11), zato lahko sklepamo, da je vezan na mineral kalcit. Železo se lahko veže na Feokside in hidrokside (hematit) ter illit v osnovi. Vsebnosti se gibljejo med 4,9 % in 2,5 %. Največ
je prisotnega v vzorcu Vz 1, najmanj pa v vzorcu Vz 6. Vsebnost kalija se giblje med 1,5 % in 2,2
%. Največ ga je v vzorcu Vz 4, najmanj pa v vzorcu Vz 11. Kalij je vezan na minerale
muskovit/illit, glinence, glinene minerale in na osnovo.
Fosfor in titan sta zastopana v vzorcih v majhnih količinah (manj kot 1 %). Vsebnost fosforja se
giblje med 0,7 % do 0,1 %. Najmanj je prisotnega titana. Giblje se od 0,4 % in 0,4 %. Vsebnost
žvepla je pod mejo detekcije.
Nekatere sledne prvine lahko pojmujemo kot prstni odtis, ker predstavljajo točno določen
petrografski/mineraloški tip (Aitchison, 1986), in jih lahko uporabimo za primerjavo med vzorci,
ker so bili zelo malo spremenjeni med samim žganjem (Comodi et al., 2006). Med slednimi
prvinami opazimo (tabela 7), da so elementi arzen, baker, mangan, antimon, kositer, stroncij in
krom bolj zastopani tam, kjer je v večini prisoten kalcit (to so vzorci Vz 1, Vz 7 in Vz 11).
Stroncij lahko nadomešča kalcijev ion. Nasprotno sta elementa cirkon in niobij bolj prisotna v
vzorcih, kjer prevladuje kremen.
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Tabela 5: Kemična sestava keramičnih vzorcev podana s % glavnih prvin.

Prvine
Vz 1
Vz 2
Vz 3
Vz 4
Vz 5
Vz 6
Vz 7
Vz 8
Vz 9
Vz 10
Vz 11
Maks.
Min.
Mean.
Std. Dev.

Si
13,7
29,2
27,6
28,8
29,3
28,9
13,9
28,3
26,8
27,5
12,1
29,3
12,1
24,2
7,1

Al
7,4
7,0
7,8
7,5
7,6
7,4
7,6
6,7
6,8
7,9
7,0
7,9
6,7
7,3
0,4

Fe
4,9
2,8
4,0
2,9
4,1
2,5
4,4
2,8
2,9
3,8
4,7
4,9
2,5
3,6
0,9

Mg
1,1
0,7
1,1
0,8
0,8
0,5
1,1
0,6
0,6
1,1
1,1
1,1
0,5
0,9
0,2

Ca
12,5
0,4
0,6
0,4
0,6
0,5
10,1
0,6
0,6
0,9
14,6
14,6
0,4
3,8
5,6

K
1,7
1,9
2,1
2,2
1,6
1,6
1,6
1,8
1,8
2,2
1,5
2,2
1,5
1,8
0,3

Ti
0,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,6
0,6
0,4
0,6
0,4
0,5
0,1

P
0,1
0,2
0,4
0,1
0,1
0,2
0,4
0,5
0,6
0,3
0,7
0,7
0,1
0,3
0,2

Bal
50,3
66,1
51,4
54,4
55,8
54,2
55,2
54,1
56,4
56,9
56,6
66,1
50,3
55,2
3,8

Maks. – maksimum, Min. – minimum, Mean. – povprečna vrednost in Std. Dev. – standardna
deviacija
Tabela 6 : Povprečna vrednost (»Mean«), maksimum, minimum in standardna deviacija (»Std. Dev.«) za
sledne prvine.

As
Ba
Cr
Cu
Mn
Nb
Pb
Rb
Sb
Sn
Sr
Th
Zn

Število
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Mean
14.7
575.1
113.1
35.5
568.7
15.8
27.2
119.5
48.6
30.2
102.9
13.2
105.9

Minimum
6.2
329.4
82.5
23.5
269.7
8.1
20.8
100.0
41.0
21.6
70.0
10.8
72.3

Maksimum
30.0
815.6
147.0
56.8
1142.5
19.2
33.2
144.9
67.0
39.7
185.9
16.8
131.3

Std. Dev.
7.5
137.2
21.7
12.1
276.1
3.3
4.0
16.0
8.0
5.2
34.4
1.9
20.4
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Iz drevesastega diagrama glavnih prvin (slika 11) je razvidno, da se vzorci združujejo v dve
skupini, ki sovpadata z delitvijo skupin pri optični mikroskopiji ter rentgenski praškovni difrakciji.
Vzorci Vz 1, Vz 7 in Vz 11 spadajo v 1. skupino in imajo povišano vsebnost kalcija, magnezija ter
železa. Ostali vzorci ( Vz 2, Vz 3, Vz 4, Vz 5, Vz 6, Vz 8, Vz 9 in Vz 10) imajo večjo vsebnost
silicija in zelo malo kalcija in magnezija. Znotraj te skupine so dodatno ločeni še vzorci Vz 3, Vz
9 in Vz 10, v katerih je malo manj silicija ter malo več kalija in aluminija.

Slika 11: Drevesasti diagram za vrednosti glavnih prvin v vzorcih keramike.

Pri drevesastem diagramu za sledne prvine (slika 12) lahko vidimo, da se vzorci ne združujejo v
iste skupine kot pri glavnih prvinah. Dobimo dve skupini. Vzorci prve skupine so: Vz 1,Vz 2, Vz
4, Vz 5, Vz 6, Vz 8, Vz 9 in Vz 10. V drugi skupini pa so vzorci: Vz 3, Vz 7 in Vz 11. V tej
skupini prevladujeta elementa Ba in Mn.

31

Nagode K., Mineralne in geokemične značilnosti arheološke keramike z najdišča Bukovščica.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2016

Slika 12: Drevesasti diagram za vrednosti slednih prvin.

4.7 Statistična analiza

Iz korelacijske matrike (tabela 8) je razvidna pozitivna korelacija med silicijem, titanom, niobijem
in cirkonom, kar je posledica ostalih elementov po preperevanja in povezanost z glinenci in
muskovitom/illitom. Silicij je obratno sorazmeren z magnezijem, železom in kalcijem. Korelacija
je pričakovana, saj je silicij večinoma vezan na kremen in silikatne minerale (Lazar et al., 2006).
Elementi (Mg, Fe, Ca) so verjetno povezani z montmorillonitno glino. Pozitivno korelacijo
imamo tudi med kalcijem in stroncijem, kar lahko kaže na vsebnost kalcita v vzorcih (Zupančič &
Bole, 1997). Močna pozitivna korelacija je prisotna tudi med elementoma Mg in Fe.
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Tabela 7: Korelacijska matrika glavnih in slednih prvin v vzorcih keramike.
Al

Mg

P

Si

Fe

Al

1,00

0,54

-0,51

0,09

0,32

Mg

0,54

1,00

0,04

0,64

0,12

0,87

0,62

0,15

0,02

0,23

0,78

0,99

0,15

0,57
0,29

0,51

0,97

1,00

0,78

0,26
0,54

0,68
0,97

1,00

0,48

P

-0,51

0,04

1,00

Si

0,09

-0,64

-0,27

Fe

0,32

0,87

0,02

Ca
K
Ti
As
Cu
Mn
Th
Zn

-0,12
0,45
0,23
0,08
-0,01
0,29
0,27
0,21

0,62
0,15
-0,57

0,72
0,61
0,65
0,48

0,75

0,23
-0,15
-0,29
0,28
0,17
0,27
-0,01
0,48

Sb

-0,10

0,62

0,02

Sn

0,09

0,70

0,10

Nb
Pb
Rb
Sr

0,02
0,08

0,67
-0,15

-0,60
0,28
0,57

0,66

0,27

1,00

0,78
0,99
0,51

0,97
0,91
0,97
0,51

0,61

0,53

0,86
0,70

-0,03

0,90

0,02

0,43

-0,27

0,07

0,42

0,90

Zr

0,08

-0,64

-0,22

Cr

0,19

0,39

-0,30

Ba

-0,04

0,22

0,73

0,97
0,47
0,04

Ca

0,78

1,00

0,26

0,54

0,68

0,97

0,80

0,86

0,78

0,95

0,55

0,45

0,46

0,57

0,50

0,47

0,79

0,89

0,57

0,71

0,68

0,87

0,45

0,38

0,18

0,11

K

Ti

As

0,45

0,23

0,08

0,01

0,72

0,61

0,48

1,00

0,34
0,56
0,08
0,02

0,82
0,90

0,28

0,38
0,53
0,50

0,38
0,01

0,85
0,73

0,36

0,88

0,08

0,34

0,80

0,08

0,47

0,88

0,53

0,97

0,81

0,93

0,76

0,96

0,63

0,50

0,32

0,45

0,17

0,03

0,13

0,01

Cu

Mn

Th

Zn

0,29

0,27

0,21

0,10

0,65

0,48

0,75

0,62

0,01

0,28

0,17

0,27

0,91

0,97

0,51

0,80

0,78

0,55

0,50

0,57

0,66

0,02

0,27

0,46

0,50

0,79

0,57

0,71

1,00

0,28

0,70

0,02
0,53

0,93

0,70

0,60

0,15

0,10

0,57

0,68

0,67

0,86

0,45

0,93

Rb

0,08

0,02

0,56

1,00

Pb

0,02

0,53

0,95

0,90

Nb

0,09

0,48

0,34

0,82

Sn

0,61

0,86

0,08
0,38

Sb

0,66

0,47

0,89

0,71

0,28

0,38

0,01

0,50

0,85

0,73

0,67

0,69

0,57

0,48

0,80

0,55

0,68

0,50

1,00

0,22

0,63

0,35

0,53

0,71

0,66

0,22

1,00

0,45

0,38

0,36

0,67

0,48

0,63

0,45

1,00

0,34

0,53

0,69

0,80

0,35

0,38

0,34

1,00

0,73

0,57

0,55

0,53

0,36

0,53

0,73

1,00

0,76

0,84

0,48

0,49

0,39
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0,69

0,48

0,25

0,13

0,16
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0,41
0,30
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0,42

0,07
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0,18

0,81

0,38
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0,30
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1,00

0,88
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0,08
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0,22
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0,76
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0,53
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0,17

0,50
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0,32
0,45
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0,48
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1,00
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S PCA analizo smo poskušali združiti razpršenost podatkov (slika 13). Na sliki so vidne možne
pozitivne korelacije med elementi, pri katerih je majhen kot med vektorji. Nobene korelacije ni
med elementi, ki so pod pravim kotom. Elementi, ki so pod kotom okoli 180°, imajo negativno
korelacijo. Na negativni x osi prevladujejo elementi Si, Nb, Ti in Zr. Pomanjkanje teh elementov
pa odraža pozitivna x os. Na negativni y osi imamo elemente K, Al in Rb, medtem ko na
pozitivni y osi nimamo elementov oziroma je najboljši približek P.
Vzorci so se grupirali v tri skupine. Vidna je močna pozitivna korelacija med Si, Ti Nb in Sr, med
K, Al in Rb ter med Ca, Cu in Sb. V prvi skupini so trije vzorci (Vz 1, Vz 7 in Vz 11), v drugi
skupini prav tako trije vzorci (Vz 3, Vz 4 in Vz 10), v tretji skupini pa je pet vzorcev (Vz 2, Vz 5,
Vz 6, Vz 8 in Vz 9).
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Slika 13: PCA graf prikazuje vpliv elementov na x in y osi.

Tri glavne skupine vzorcev keramike se formirajo znotraj x in y osi (slika 14). V prvi skupini, ki jo
sestavljajo vzorci Vz 1, Vz 7 in Vz 11, prevladuje mineral kalcit in železo ter veliko slednih prvin
(Mn, As, Cr, Sn…). V drugi (Vz 2, Vz 5, Vz 6, Vz 8 in Vz 9) in tretji skupini (Vz 3, Vz 4 in Vz
10), kjer prevladuje mineral kremen. Prav tako so prisotni tudi niobij, stroncij in titan. V tretji
skupini je tudi nekaj več kalija, aluminija in rubidija. Skupine sovpadajo z rezultati optične
mikroskopije.
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Slika 14: Graf za PCA analizo

Iz diagramov škatla-brki (slika 15) je razvidno, da se elementi združujejo v dve skupini na podlagi
vsebnosti silicija in kalcija. V prvi skupini prevladujejo elementi magnezij, kalcij, železno. Prav
tako imamo v tej skupini prisotnih več slednih prvin (Cu Th, Mn, Sb Sn, Sn Pb, Sr, Cr). V drugi
skupini prevladujejo elementi silicij, kalij, titan. Med slednimi prvinami so prisotni Zr in Nb.
Elementa Al in P sta v obeh skupinah zastopana podobno.
Na splošno rezultati kemijske analize keramike dobro sovpadajo z rezultati mineraloških analiz. Z
optično mikroskopijo smo definirali dve večji skupini, kar velja tudi za kemijsko analizo. V
skupini 1 prevladuje kalcij oziroma kalcit, ki je bil vzorcem dodan kot pustilo. Druga skupina pa
je bila skupina, kjer prevladuje kremen.
V diplomskem delu je Kumar (2013) analiziral gline iz lokacije Stražišče in Bobovek. V glini iz
Bobovka je ugotovil prisotnos kremena, kalcita, dolomita, sericita/muskovita, plagioklazov in
klinoklora. V glinah, vzetih na lokaciji Stražišče, je ugotovil prisotnost kremena,
sericita/muskovita, plagioklazov ter klinoklora. Glede na preiskane vzorce, gline ne vsebujejo
primarnih karbonatov. Sklepamo lahko na to, da glina, ki so jo uporabili pri izdelovanju, ni bila
odvzeta na lokaciji Bobovek. Vzorci, katerim je bil dodan kalcit, so bili pogosto uporabljeni kot
posoda za kuhanje že v prazgodovinskem obdobju (Žibrat Gašparič, 2008).
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Slika 15: Škatla-brki diagrami za vsebnost elementov v dveh skupinah keramike.
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5. ZAKLJUČKI
Glavni namen diplomskega dela je bila mineraloška in geokemična analiza 11 vzorcev novoveške
keramike z najdišča Bukovščica. Uporabili smo metode makroskopskega opisa, optične
mikroskopije, SEM-EDS, spektroskopije FTIR, rentgenske praškovne difrakcije in rentgenske
fluorescenčne spektroskopije, katere rezultate smo tudi statistično obdelali.
S pomočjo makroskopskega opisa keramike sem vzorce razdelila v dve skupini na podlagi barve
in atmosfere pri žganju keramike. V prvo skupino, kjer je bilo žganje redukcijsko, spadajo vzorci
Vz 1, Vz 7, Vz 9, Vz 10 in Vz 11. V drugi skupini so vzorci, kjer je bilo žganje oksidacijsko. Ti
vzorci so Vz 2, Vz 3, Vz 4, Vz 5, Vz 6 in Vz 8. Pri vzorcu Vz 5 je bila oksidacija nepopolna, pri
vzorcih Vz 3, Vz 6 in Vz 8 pa je bila oksidacija kratkotrajna. Po ohlajanju se je vzpostavil proces
dimljenja.
S pomočjo mineraloške analize in SEM-EDS analize, rentgenske praškovne difrakcije ter
spektroskopije FTIR, sem ločila keramiko na dve skupini. V 1. skupino spadajo vzorci: Vz 1, Vz
7 in Vz 11. V 2. skupino pa spadajo vzorci: Vz 2, Vz 3, Vz 4, Vz 5, Vz 6, Vz 8, Vz 9 in Vz 9. V 1.
skupini so vzorci, kjer se je zaradi plastičnosti gline dodajal debelozrnat kalcit kot pustilo. S
statistično analizo smo ugotovili tudi močno pozitivno korelacijo med Ca in slednimi prvinami.
Temperature, pri katerih so bili ti vzorci žgani, se razlikujejo. Vz 1 je bil žgan do 800 °C, Vz 7 je
bil zaradi prisotnosti kaolinita žgan med 500 in 650 °C. Prisotnost kaolinita smo dokazali tako z
rentgensko praškovno difrakcijo kot tudi s spektroskopijo FTIR. Glina, ki so jo uporabljali je bila
najverjetneje mešanica montmorillonitne, illitne in kloritne.
V drugo skupino so vzorci uvrščeni zaradi večje vsebnosti kremena. Glina, ki so jo uporabljali, je
bila najverjetneje mešana (illitna in kloritna). Na podlagi Si/Al razmerja je glina illitna (v vzorcih
Vz 4, Vz 8, Vz 9 in Vz 10) ter montmorillonitna (v vzorcih Vz 2, Vz 3, vz 5 in Vz 6). Ker v
slednjih vzorcih ni oz. je prisotnega zelo malo kalcija, je bila glina verjetno illitno-kloritna.
Kremen je prisoten kot prvotno zrno v sami glini. Prav tako se pojavljajo tudi minerali
muskovit/illit, kalijevi glinenci, plagioklazi, hematitne nodule ter roženci. Na podlagi rentgenske
praškovne difrakcije so se vzorci nadalje razdelili v dve skupini, glede na različno vsebnost
kalijevih glinencev in plagioklazov. V skupini, kjer je prisotnih nekaj več plagioklazov, ki smo jih
tudi makroskopsko dokazali, so vzorci Vz 4, Vz 8 in Vz 9. Za izdelavo je bila uporabljena illitna
glina. V drugi skupini so vzorci, kjer je prisotnih več kalijevih glinencev. Prav tako pa smo zaznali
majhne količine plagioklazov.
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Pri statičnih analizah glavnih prvin so se vzorci prav tako delili na dve skupini. Skupino, kjer je
prisotnega več kalcita, ter skupino, kjer prevladuje kremen. Pri slednih prvinah pa se vzorci niso
delili na že znane skupini. V skupini 1. so bili vzorci Vz 1, Vz 2, Vz 4, Vz 5, Vz 6, Vz 8, Vz 9 in
Vz 10, v skupini 2. pa vzorci Vz 3, Vz 7 in Vz 11. S PCA analizo glavnih in slednih prvin so se
vzorci ponovno delili na skupino z več kalcita ter skupino z več kremena. Znotraj skupine, kjer
prevladuje kremen, se vzorci delijo še na dve podskupini. V prvi podskupini so vzorci Vz 3, Vz 4
in Vz 5, v drugi skupini pa vzorci Vz 2, Vz 6, Vz 8, Vz 9 in Vz 10.

38

Nagode K., Mineralne in geokemične značilnosti arheološke keramike z najdišča Bukovščica.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2016

6. LITERATURA

AITCHISON, J. Statistical analysis of compositional data. New York : Chapman & Hall, 1986,
416 str.

ADAN-BAYEWITZ, D., WIEDER, M. Ceramics from Roman Galilee: A Comparison of
Several Techniques for Fabric Characterization. Journal of Field Archaeology, 1992, let. 19, št. 2,
str. 189–205.

BEGUŠ, T., SOTLAR, K., FERLAN, J., KADUNEC, K., JAGODIC, A., POPOVIČ, Z.,
Karta ogroženosti občine Škofja Loka pred zemeljskimi plazovi v GIS okolju. Ljubljana : Geoingeniring
d. o. o., 2013, 66 str.

BUSER, S. Osnovna geološka karta SFRJ. 1 : 100 000. Tolmač lista Kranj: L 33–53. Beograd:
Zvezni geološki zavod Beograd, 1980.

CIGLAR, K. Elaborat o klasifikaciji, kategorizaciji in izračunu rezer opekarske gline v ležišču Stražišče.
Arhiv Geološkega zavoda Slovenije, 1978, 33 str.

COMODI, P., NAZZARENI, S., PERUGINI, D., BERGAMINI, M. Technology and
Provenance of roman ceramics from Scoppieto, Italy: a mineralogical and petrological study.
Periodico di Mineralogia, 2006, let. 75, št. 2–3, str. 95–112.

CORADI, B. A., LEONELLI, C., MANFREDINI, T., PENNISI, L., ROMAGNOLI, M.
Quantitative determination of pyrite in, ceramic clay raw materials by DTA. Thermochimica
Acta, 1996, let. 287, št. 1, str. 101–109.

39

Nagode K., Mineralne in geokemične značilnosti arheološke keramike z najdišča Bukovščica.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2016

CULTRONE, G., RODRIGUEZ-NAVARRO C., SEBASTIAN, E., CAZALLA, O., DE
LA TORRE, M. J. Carbonate and silicate phase reactions during ceramics firing. A European
Journal of Mineralogy, 2001, let. 13, št. 3, str. 621–634.

GIACOMINI, F. The Roman Stamped Tiles of Vindonissa (1st Century A.D., Northern Switzerland):
Provenance and technology of production - an archaeometric study. England: Archaeopress, 2005, 84 str.

GRAD, K.., FERJANČIČ, L. Osnovna geološka karta SFRJ. 1 : 100000. Tolmač lista Kranj:
L 33-65. Beograd:Zvezni geološki zavod Beograd, 1978.

HEIMANN, R. B. Classic and Advanced Ceramics: From Fundamentals to Applications.
Weinheim : WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2010, 533 str.

HEIN, A., DAY, P. M., CAU ONTIVEROS, M. A., KILIKOGLOU, V. Red clays from
Central and Eastern Crete: geochemical and mineralogical properities in view of provenience
studies on ancient ceramics. Applied Clay Science, 2004, let. 24, str. 245–255.

HOARD, R. J., O’ Brien, M. J. A materials-science approach to understanding limestonetempered pottery Midwestern United states. Journal of Archaeological Science, 1995, let. 22, str.
823–883.

HORVAT, M. Keramika: tehnologija keramike, tipologija lončenine, keramični arhiv. Ljubljana :
Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Univerza v Ljubljani, 1999, 254 str.

ISKRA, M., ŠTERN, J. Gline Slovenije (povzetek). Arhiv Geološkega zavoda Slovenije, 1963.

40

Nagode K., Mineralne in geokemične značilnosti arheološke keramike z najdišča Bukovščica.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2016

KRAMAR, S. Mineraloško-petrografska in kemična sestava lončenine in gline iz lončarskih
peči. V: Cogetinci pri Lenartu: Zbirka Arheologija na avtocestah Slovenije. Edited by M. HORVAT.
et al. (ed.) Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2015, str. 225–231.

KRAMAR, S., LUX, J. Spectroscopic and porosimetrc analyses of roman pottery from an
archeological site neaFr Mošnje, Slovenia. Materiali in tehnologije, 2015, let. 49, št. 4, str. 503–
508.

KRAMAR, S., LUX, J., MLADENOVIĆ, A., PRISTACZ, H., MIRTIČ, B., SAGADIN, M.,
ROGAN-ŠMUC, N. Mineralogical and geochemical characteristics of Roman pottery from
an archeological site near Mošnje (Slovenia). Applied Clay Science, 2012, let. 57. str. 39–48.

KREIMEYER, R. Some notes on the firing colour of clay bricks. Applied Clay Science, 1987,
let. 2, št. 2, str. 175–183.

KUMAR, M. Določanje provenience arheološke keramike iz najdišča Kranj – Savska cesta 10 :
diplomsko delo. Ljubljana, 2013, 116 str.

LAZAR, I., VIDRIH PERKO, V., ZUPANČIČ, N., MUŠIČ, B., DJURIĆ, B., JOSIPOVIČ,
D., ŠEMROV, A., ERIČ, M. Ilovica pri Vranskem. Arheologija na avtocestah Slovenije, Ljubljana,
2006.

LAWRENCE, W. Ceramic science for the potter : Chilton Book Company, 1972, 297 str.

LUX, J. Poročilo o izvedenih predhodnih arheoloških raziskavah na območju predvidene gradnje
stanovanjskega objekta Jelenc v Bukovščici. Kranj : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
2011, 35 str.

41

Nagode K., Mineralne in geokemične značilnosti arheološke keramike z najdišča Bukovščica.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2016

MAGGETTI, M., GALETTI, G. Chemischer, Herkunftsnachweis der » Schwarzen Sigillata«
vom Magdalensberg, Magdalensberg-Grabungsbericht, 1986, let. 15, str. 391–431.

MELLAART, J. Excavation at Çatal Hüyük, third preliminary report, 1964. Anatolian Studies,
1964, let. 14, str. 391–19.

MILETIĆ, I. Struktura keramičkoga materiala = The structure of ceramics materials, Opvscvla
archaeologica, 2007, let. 31, št. 1, str. 347–362.

MIRTIČ, B. Nekovinske surovine: študijsko gradivo za predmet nahajališče mineralnih
surovin na Oddelku za geotehnologijo in rudarstvo. Ljubljana: Naravoslovnotehniška
fakulteta, Oddelek za geologijo, 2003.

NEWMAN, A. C. D. Chemistry of clays and clay minerals. Monograph no. 6. Mineralogical
Socitey : London, 1987, 480 str.

NODARI, L., MARCUZ, E., MARITAN, L., MAZZOLI, C., RUSSO, U. Hematite
nucleation and growth in the firing carbonate-rich clay for pottery production. Science direct,
2007, let. 27, št. 16, str. 4665–4673.

OSTERC, V. Mineralna sestava in mikrostruktura keramike s kolišča ob Maharskem prekopu I. –
Poročila o raziskovanju neolita in eneolita v Sloveniji 4, 1975, str. 123–134.

PEACOCK, D. P. S. The heavy mineral analysis of pottery: A preliminary report.
Archaeometry, 1967, let. 1, št. 1, str. 97–100.

42

Nagode K., Mineralne in geokemične značilnosti arheološke keramike z najdišča Bukovščica.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2016

PEACOCK, D. P. S. The Scientific Analysis of Ancient Ceramics: A Review. World
Archaeology, 1970, let. 1, št. 3, str. 375–389.

RAPP, G. Archaeomineralogy : Springer-Verlag: Berlin, Heidelberg, New York, 2002, 326 str.

RATHOSSI, C., TSOLIS-KATAGAS, P., KATAGAS, C. Technology and composition of
Roman pottery in northwestern Peloponnese, Greece. Applied clay science, 2004, let. 24, str.
313–326.

RICE, P. M. Pottery analysys: Chichago : University of Chicago, 1987, 599 str.

RICHARDS, T. W. The composition of Athenian pottery. Journal of the American Chemical
Society, 1895, let. 17, str. 152–154.

RIEDERER, J. Thin Section Microscopy Applied to the Study of Archaeological Ceramics.
Hyperfine Interactions, 2004, let. 154, št. 1, str. 143–158.

ROBINSON, G. design of clay bodies for controlled microstructure, Bulletin of American
ceramic society, 1968. let. 47, str. 548–553.

ROGAN – ŠMUC, N., DOLENEC, M., LUX, J., KRAMAR, S. Geochemical study of
pottery shreds from an archeological site near Mošnje (Slovenia). Environmental Earth Sciences,
2013, let. 71, št. 11, str. 4821–4833.

ROKAVEC, D. Gline v Sloveniji / Clays in Slovenia. Ljubljana : Geološki zavod Slovenije, 2014,
95 str.

43

Nagode K., Mineralne in geokemične značilnosti arheološke keramike z najdišča Bukovščica.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2016

SCHUBERT, P., Petrographic modal analysis-a necessary complement to chemical analysis of
ceramic coarse ware. Archaeometry, 1986, let. 28, str. 163–178.

SHEPARD, A. O. Ceramics for the archaeologist: Carnegie institution of Washington, 1956.

SHERRIFF, B. L., COURT, P., JOHNSTON, S., STRILLING, L. The sourse of raw
materials for roman pottery from Leptiminus, Tunisia. Geoarcheology: An international Journal,
2002, let. 17, št. 8, str. 835–861.

SHOVAL, S. Using FT-IR spectroscopy for study of calcareous ancient ceramics. Optical
Materials, 2003, let. 21, št. 1-2, str. 117–122.

SHOVAL, S., BECK, P. Thermo-FTIR spectroscopy analysis as a method of characterizing
ancient ceramic technology. Journal of Thermal Analysis and Calorimetr, 2005, let. 82, št. 3, str.
609–616.

STOLTMAN, B. J. A quantitative approach to the petrographic analysis of ceramic thin
section. American Antiquity, 1989, let. 54, str. 147–160.
TITE, M.S. Pottery production, distribution and consumption – the contribution of the
physical science. Journal od Archaeological Method and Theory, 1999 vol. 6, no. 3, str. 181–223.
TITE, M. S., KILIKOGLOU, V., VEKINIS, G. Strength, Toughness and Thermal Shock
Resistance of Ancient Ceramics, and Their Influence On Technological Choice. Archaeometry,
2001, let. 43, št. 3, str. 301–324.
VELRAJ, G., JANAKI, K., MUSTHAFA, A. M., PALANIVEL, R. Estimation of ﬁring
temperature of some archaeological pottery sherds excavated recently in Tamilnadu, India.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy,

2008, let. 72, št. 4, str. 730–

733.
44

Nagode K., Mineralne in geokemične značilnosti arheološke keramike z najdišča Bukovščica.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2016

VELRAJ, G., JANAKI, K., MUSTHAFA, A. M., PALANIVEL, R. Spectroscopic and
porosimetry studies to estimate the firing temperature of some archaeological pottery shreds
from India. Applied clay science, 2009, let. 43, št. 3-4, str. 303–307.
VRABEC, M., FODOR, L. Late cenozoic tectonics of Slovenia: Structural styles at the
norheastern corner of the adriatic microplate. Nato Science Series IV: Earth and Enviromental
Sciences, 2006, let. 61, str. 151–168.

WHITBREAD, I. K. Greek Transport Amphorae. A Petrological and Archaeological Study. : Fitch
Laboratory Occasional Paper 4. 1995, 453 str.

ZUPANČIČ, N. Analiza gline in opek. V: Ilovica pri Vranskem. Edited by I. LAZAR. Ljubljana
: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2006, str. 253–264.

ZUPANČIČ, N., MUNDA, M. Izvorna surovina in način žganja neolitske keramike iz
Srmina. RMZ – Materials and Geoenvironment, 2006, let. 53, št. 1, str. 49–64.

ZUPANČIČ, N., BOLE, M. Kemične in mineraloške raziskave keramike amorf. Opera
Instituti Archaeologici Sloveniae, 1997, let. 3, str. 83–100.

ŽIBRAT GAŠPARIČ, A. Archaeometrical analysis of Neolithic pottery from the Divača
region, Slovenia. Documenta Praehistorica, 2004, let. 31, str. 205–220.

ŽIBRAT GAŠPARIČ, A. Strukturna analiza neolitske keramike in lončarske tehnologije : doktorska
dizertacija. Ljubljana, 2008, 242 str.

ŽLEBNIK, L. Pleistocen Kranjskega, Sorškega in Ljubljanskega polja. Geologija, 1971, 14.
knjiga.
45

Nagode K., Mineralne in geokemične značilnosti arheološke keramike z najdišča Bukovščica.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2016

KARTOGRAFSKO GRADIVO
Vir infrastrukture, naselij, prometne mreže, reliefa in plastnic ter vodotokov je Državna
topografska karta merilo 1 : 25.000, list 124110A, 124111A IN 124112A. Javne informacije
Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije, DTK 25, 1999.

46

Nagode K., Mineralne in geokemične značilnosti arheološke keramike z najdišča Bukovščica.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2016

7.PRILOGE

Nagode K., Mineralne in geokemične značilnosti arheološke keramike z najdišča Bukovščica.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2016

Kazalo prilog
Priloga 1: Detajlni makroskopski opisi keramike………………………………………….…….1
Priloga 2: Slike vzorcev keramike………………………………………………………..…..…..3
Priloga 3: Detajlni mikroskopski opisi keramike………………………………………….….…..6
Priloga 4: Mikroskopske slike vzorcev keramike………………………………………….…….28
Priloga 5: Rentgenogrami rentgenske praškovne difrakcije…………………….……………….32

Nagode K., Mineralne in geokemične značilnosti arheološke keramike z najdišča Bukovščica.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2016

Priloga 1: Detajlni makroskopski opisi keramike
Presek fragmenta vzorca Vz 1, z debelino od 4 do 8 mm, je enotne, temno sive barve. V preseku
so lepo vidna svetla, prozorna zrna s steklastim sijajem. Nekatera zrna so rahlo sive barve. Zrna
so neenakomerno razporejena; proti sredini se velikost zrn veča do 1 mm. Zrna so zaobljena ter
dobro sortirana. Povprečno je v preseku preko 40 % zrn. Zaradi temnega preseka lahko
sklepamo, da je bilo žganje redukcijsko.
Pri preseku vzorca Vz 2 so vidni trije različni odtenki sive. Debelina preseka se spreminja od 4
mm do 1 cm. Zunanji pas je sivkasto rjave barve, ki postopoma prehaja v svetlo siv notranji del.
Na eni strani je presek temnejši kot na drugi strani. Zrna so bele barve ter različnih odtenkov sive
barve. Vsa zrna so manjša od 1 mm in so srednje zaobljena ter zelo neenakomerno razporejena
po vzorcu; več zrn je na zunanjem robu. Povprečno je zrn okoli 10 %. Žganje pri tem vzorcu je
bilo oksidacijsko, v končni fazi se je vzpostavila oksidacijska atmosfera.
Presek fragmenta vzorca Vz 3 ima tri različne odtenke barv. Iz zunanjega pasu sive barve prehaja
v svetlo sivo barvo na sredini. Notranji del preseka je rahlo temnejše sive barve kot zunanji del.
Debelina preseka je 6 mm. Prav tako so zrna različnih barv; od svetlo sivih do temno sivih in
rjavih barv. Zrna so različnih velikostnih razredov in sicer manjša od 1 mm, zrna velika 2 mm in
največje zrno veliko 3 mm. So polzaobljene oblike ter srednje sortirana. Vidne so pore velike do 3
mm, ki so najverjetneje posledica izpadlih zrn. Zrn je povprečno 5 %. Na podlagi preseka
sklepam, da je bila keramika žgana kratek čas v oksidacijskih pogojih. Pri ohlajanju je prišlo do
procesa dimljenja, ki daje keramiki temno površino. Temna površina je lahko nastala tudi pri sami
uporabi lonca.
Presek fragmenta vzorca Vz 4 je svetlo rjave barve. Debelina preseka je 4 mm, na osrednjem delu
7 mm. Vidnih je veliko majhnih zrn različnih rjavih odtenkov. Velika so od 1 mm in so dobro
zaobljena ter dobro sortirana. Povprečno jih je 10 %. Zaradi zelo bledo rjavega preseka je bilo
žganje oksidacijsko.
Presek fragmenta vzorca Vz 5 je treh različnih barv. Na zunanjih robovih je barva svetlo rdeča z
rahlim rjavkastim odtenkom. V notranjosti je barva svetlo siva. Zrna v vzorcu so velika od 1 mm
do 2 mm in so temno sive barve. Zrn je v vzorcu manj kot 10 %. So zaobljena ter slabo sortirana.
Vidne so tudi pore, nastale zaradi izpadlih zrn. Žganje je bilo nepopolno oksidacijsko (proces
žganja je bil prehitro končan).
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Presek vzorca Vz 6 je sestavljen iz treh različnih odtenkov rjave oz. sive barve. Na eni strani je
svetlo rjave barve, ki pa prehaja v temnejšo rjavo barvo, ki prevladuje po celotnem preseku. Na
nekaterih robovih je barva nekoliko temnejše siva. Presek meri 1 cm. Zrna so svetlo sive barve z
motnim videzom, z redkimi temno sivimi zrni. Prav tako so vidne majhne pore v velikost 1 mm.
Velikost zrn ne presega 1 mm in so slabo sortirana ter pologlata. Povprečno imamo 10 % zrn.
Presek vzorca ima neenotno barvo jedra in sklepam lahko, da je bila keramika kratek čas žgana v
kratkotrajnih oksidacijskih pogojih. Pri ohlajanju se je vzpostavil proces dimljenja.
Presek vzorca Vz 7 je iz enotne temno sive barve. Debelina preseka se spreminja od 3 mm do 6
mm. Lepo so vidna bela zrna, ki so manjša od 1 mm. Večina zrn je zaobljenih, nekatera pa so
oglata do pologlata. Zrna so srednje sortirana. Zrn je v fragmentu povprečno 40 %. Temni presek
nakazuje, da je bilo žganje redukcijsko.
Presek fragmenta vzorca Vz 8 je sestavljen iz štirih različnih sivih barv. Odtenki sive se od temno
sive na zunanji strani spreminjajo proti svetlo sivi barvi v notranjosti fragmenta. V preseku so
vidna bela zrna, ki so manjša od 1 mm, opazimo pa lahko tudi zrna, ki so večja od 1 mm. So
slabo sortirana ter polzaobljena. Zrn je do 10 %. Presek vzorca ima neenotno barvo jedra in
lahko sklepam, da je bila keramika kratek čas žgana v kratkotrajnih oksidacijskih pogojih. Pri
ohlajanju se je vzpostavil proces dimljenja.
Na preseku vzorca Vz 9 sta vidni dve barvi. Na eni strani imamo temno sivo, na drugi strani pa
črno barvo. V preseku so vidna majhna bela ter večja siva zrna. Debelina preseka je 3 mm.
Večina belih zrn je manjših od 1 mm, vendar imamo tudi zrna, ki merijo do 2 mm. So dobro
sortirana ter zaobljena. Zrn je približno 10 %. Zaradi temne barve preseka je bilo žganje
redukcijsko.
Presek fragmenta Vz 10 je sestavljen iz različnih barv. Zunanjost je iz svetlo sive barve,
notranjost pa je temnejše sive barve z nekaj rjavimi lisami. Debelina preseka se spreminja od 4
mm do 8 mm. Lepo so vidna zrna različnih velikosti ter barve. Imamo bela, siva ter svetlo
rumena zrna. Velikosti so različne: od manj kot 1 mm do 2 oz. 3 mm. Zrna so slabo sortirana ter
pologlata. Vidne so tudi pore, ki pa so verjetno posledica izpada drobnih zrn iz preseka. Zrn je
približno 10 %. Zaradi temne barve preseka je bilo žganje redukcijsko.
Pri preseku vzorca Vz 11 so lepo vidna bela zrna. Enotna barva preseka je temno sive barve.
Debelina preseka je 4 mm. Zrna so v večini manjša od 1 mm, le redko se pojavljajo zrna, katerih
velikost dosega 2 mm. Zrna so srednje sortirana ter polzaobljena. Zrn v preseku je približno 40
%. Temna barva preseka nakazuje, da je bilo žganje redukcijsko.
2

Nagode K., Mineralne in geokemične značilnosti arheološke keramike z najdišča Bukovščica.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2016

Priloga 2: Slike vzorcev keramike
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Priloga 3: Detajlni mikroskopski opisi keramike
Vzorec: Vz 1
I. Struktura:
1. Homogenost: Vzorec je homogen, saj so zrna enakomerno razporejena po vzorcu.
2. Odnosi med zrni in osnovo: Več je osnove (61 %), zrn je 39 %.
3. Velikost zrn: Velikost zrn je od 0,04 mm do 0,79 mm, povprečna velikost zrn je 0,24 mm.
4. Sortiranost: Zrna so srednje sortirana.
5. Zaobljenost zrn: Zrna so oglata do polzaobljena.
6. Poroznost: Pore predstavljajo okoli 8 % vzorca. So podolgovate oblike in usmerjene vzdolž
dolgega roba vzorca.
7. Orientacija zrn in usmerjenost struktur: Zrna mineralov nimajo orientacije, sama osnova
nakazuje vzdolžno usmerjenost vzdolž dolgega roba vzorca.
8. Razpoke in druge tvorbe: Ni prisotnih razpok.
9. Osnova: Osnova je oranžno rjave barve. Barva osnove se spreminja iz temno rjave barve na
eni strani proti bolj svetli barvi na drugi strani. Sprememba barve je lahko posledica same
priprave zbruska. V sami osnovi plavajo zrna muskovita, ki so paličaste oblike ter vzporedno
poravnana med seboj. Barva matriksa pri navzkrižnih ter vzporednih nikolih je enaka. Osnova je
masepična in skelsepična.

II. Sestava
1. Mineraloško-petrografska sestava: kalcit, kremen, muskovit, hematitne nodule, delec
organske snovi.
2. Količinsko ovrednotenje komponent: V osnovi je prisotnih 39 % zrn. Od tega je kalcita
87 %, kremena 4,8 %, hematita 8 %; muskovita, plagioklazev ter organskih delcev je manj kot 1
% (0,2 %).
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3. Podroben opis vsake komponente:
Kalcit: Kalcita je v vzorcu 87 % in je enakomerno razporejen po celotnem vzorcu. Zrna so
povečini pologlata, le redko so polzaobljena in niso usmerjena. Zrna so velika od 0,1 mm do 0,60
mm, v povprečju so velika 0,33 mm. Kalcit je debelozrnat. Oblika preseka zrn je polizometrične
oblike.
Kremen: Zrn kremena je v vzorcu 4 % in so neenakomerno razporejena po vzorcu. Kremen je
polikristalen in monokristalen. Večja zrna kremena so večinoma pologlata, manjša zrna pa so
polzaobljena ter nekatera tudi zaobljena. Velika so od 0,04 mm do 0,95 mm, v povprečju so zrna
velika 0,20 mm. Zrna niso usmerjena.
Muskovit: Zrna sljud so prisotna v osnovi. Zrn je okoli 10 % in so prisotna po celotnem vzorcu.
Zrna sljud so velika od 0,02 mm do 0,11 mm, v povprečju so velika 0,04 mm. Zrna so
podolgovate oblike.
Plagioklaz: Zrn plagioklaza je v vzorcu prisotnih zelo malo. Zrna so oglate do pologlate oblike
neenakomerno razporejena po celotnem vzorcu. Redka zrna so velika od 0,2 mm do 0,20 mm.
Delci organske snovi: Prisotni poogleneli drobci različnih oblik, veliki od 0,61 mm do 1,31 mm,
povprečno 0,96 mm.
Hematitne nodule: Prisotne so po celotnem vzorcu in so zaobljene do polzaobljene.
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Vzorec: Vz. 2
I. Struktura:
1. Homogenost: Vzorec je nehomogen, saj zrna niso enakomerno razporejena po vzorcu. Več
jih je prisotnih po zunanjem robu.
2. Odnosi med zrni in osnovo: Osnove je 80 %, zrn je 20 %.
3. Velikost zrn: Zrna so velika od 0,06 mm do 1,10 mm, povprečno so velika 0,30 mm.
4. Sortiranost: Zrna so srednje sortirana.
5. Zaobljenost zrn: So polzaobljena do pologlata.
6. Poroznost: Pore predstavljajo okoli 5 % vzorca. Večina je nastala zaradi izpadlih zrn.
7. Orientacija zrn in usmerjenost struktur: Zrna imajo rahlo vzdolžno usmerjenost vzporedno
z dolgim robom vzorca.
8. Razpoke in druge tvorbe: Ni prisotnih razpok.
9. Osnova: Matriks je sestavljen iz treh pasov. Osrednji pas je svetlo rjave barve in ima manj zrn
kot zunanja pasova. Zunanja pasova sta proti robovoma vedno bolj temno rjave barve. V osnovi
so prisotna zrna muskovita ter drobnozrnatega kremena. Osnova je rahlo limonitizirano in je
skelsepična in mosepična.

II. Sestava
1. Mineraloško-petrografska sestava: kremen, hematitne nodule, muskovit, kvarcit, kalcedon,
lojevec
2. Količinsko ovrednotenje komponent: V vzorcu je prisotnih 20 % zrn. Od tega je kremena
74 %, muskovita 15%, hematitnih nodul 10 %, kvarcita in kalcedona je okoli 1 %.
3. Podroben opis vsake komponente:
Kremen: Zrna kremena so polikristalna, monokristalna ter mikrokristalna in so enakomerno
razporejena po celotnem vzorcu. Zrn je okoli 47 %, velika so od 0,03 mm do 0,57 mm,
povprečna velikost je 0,11 mm. Zrna niso usmerjena, večinoma imajo polizometrične ter
izometrične preseke. Nekatera kremenova zrna imajo valovito potemnitev.
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Muskovit: Zrna sljud so lističaste oblike. So enakomerno razporejena po vzorcu in jih je okoli 5
%. Zrna so velika od 0,03 mm do 0,14 mm, v povprečju so velika 0,06 mm. Sljude so vzporedno
poravnane.
Hematitne nodule: Hematitne nodule so neenakomerno razporejene po vzorcu; v vzorcu jih je
10 %. Nodule so zaobljene oblike ter izometrične preseke zrn. Zrna so velika od 0,22 mm do
0,80 mm, povprečno so velika 0,44 mm.
Kvarcit: Prisotnega je manj kot 1 %. So pologlata in velika od 0,62 do 1,06 mm, povprečna
velikost je 0,78 mm.
Kalcedon: Prisotno zrno je zaobljene oblike ter veliko 0,31 mm. Ima izometrično obliko preseka.

9

Nagode K., Mineralne in geokemične značilnosti arheološke keramike z najdišča Bukovščica.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2016

Vzorec: Vz 3
I. Struktura:
1. Homogenost: Vzorec je nehomogen, saj so zrna skoncentrirana ob robu vzorca.
2. Odnosi med zrni in osnovo: Osnove je v vzorcu 80 %, zrn je 20 %.
3. Velikost zrn: Velikost zrn je od 0,02 mm do 0,57 mm, povprečno so zrna velika 0,12 mm.
4. Sortiranost: Zrna so slabo sortirana.
5. Zaobljenost zrn: Zrna so oglata, pologlata in polzaobljena.
6. Poroznost: Pore predstavljajo manj kot 1 % vzorca. Večina je nastala zaradi izpadlih zrn.
7. Orientacija zrn in usmerjenost struktur: Zrna nimajo orientacije.
8. Razpoke in druge tvorbe: V vzorcu ni prisotnih razpok.
9. Osnova: Osnova je drobnozrnata, sivkasto rjavih odtenkov. V okolici zrn se matriks usmeri;
prilagodi presek vzorca. Pri navzkrižnih nikolih je barva temnejša. Vidna je tudi sprememba barve
glede na notranjo ter zunanjo stran; bolj spremenjena in limonitizirana je zunanja stran. V osnovi
so prisotna zrna sljud, ki so povečini poljubno usmerjena, ob nekaterih zrnih pa se usmerijo glede
na obliko zrn. Osnova je tako skelsepična in mosepična.

II. Sestava
1. Mineraloško-petrografska sestava: Kremen, muskovit, plagioklazi, roženci, plovec.
2. Količinsko ovrednotenje komponent: V vzorcu je prisotnih 20 % zrn. Od tega je kremena
79 %, muskovita 10 %, hematitnih nodul 8 %, roženca 2 %; plagioklaza, rutila in predornine pa je
1 %.
3. Podroben opis vsake komponente:
Kremen: Kremen je enakomerno prisoten po vzorcu, zrn je okoli 5 %. Zrna so monokristalna ter
polikristalna. Kremen je polzaobljenedo zaobljen ter ni usmerjen. Zrna so velika od 0,02 mm do
0,44 mm, v povprečju so velika 0,09 mm. So polpodolgovatih presekov.
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Muskovit: Zrna sljud so prisotna po celotnem vzorcu in jih je manj kot 5 %. So lističaste oblike
ter podolgovatih presekov. Velika so od 0,01 mm do 0,06 mm, v povprečju so velika 0,03 mm.
Zrna so večinoma usmerjena vzdolž dolgega roba vzorca.
Roženec: V vzorcu ga je 3 %. Je neenakomerno prisoten po vzorcu in je polzaobljene oblike.
Zrna so velika od 0,42 mm do 0,91 mm, v povprečju so velika 0,70 mm. Imajo polpodolgovate
preseke.
Plagioklaz: Zrno, ki je prisotno, je polzaobljeno in veliko 0,27 mm. Ima polpodolgovato obliko
preseka.
Hematitne nodule: Nodule niso enakomerno prisotne po vzorcu. So polzaobljene oblike in so
velike od 0,15 mm do 0,55 mm, povprečna velikost znaša 0,44 mm.
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Vzorec: Vz 4
I. Struktura:
1. Homogenost: Vzorec je homogen, saj so zrna enakomerno razporejena po vzorcu.
2. Odnosi med zrni in osnovo: Osnove je prisotne 82 %, zrn je 18 %.
3. Velikost zrn: Zrna so velika od 0,02 mm do 0,85 mm, v povprečju so velika 0,13 mm.
4. Sortiranost: Zrna so slabo sortirana.
5. Zaobljenost zrn: Zrna so polzaobljena do oglata.
6. Poroznost: Pore predstavljajo okoli 5 % vzorca. Nekatera zrna so izpadla iz vzorca pri
pripravi.
7. Orientacija zrn in usmerjenost struktur: Zrna niso usmerjena.
8. Razpoke in druge tvorbe: Ni prisotnih razpok.
9. Osnova: Osnova je sestavljen iz dveh pasov. Notranji pas je rjavo oranžne barve, medtem ko
proti zunanjosti postaja vedno svetlejše barve. Potek osnove se prilagodi obliki večjih zrn. V
osnovi je prisoten muskovit in kremen. Ker se muskovit rahlo ovija okoli zrn, je osnova
skelsepična.

II. Sestava
1. Mineraloško-petrografska sestava: Kremen, muskovit, hematitne nodule, skrilavi glinavec,
meljevec.
2. Količinsko ovrednotenje komponent: Zrn je v vzorcu 18 %. Največ je kremena, in sicer 71
%. Muskovita je 11 %, hematitnih nodul je 9 %, plagioklazov 4 %, 5 % je drobcev drobnozrnatih
klastičnih sedimentnih kamnin, od katerih je največ skrilavega glinavca, najmanj pa meljevca.
3. Podroben opis vsake komponente:
Kremen: Zrn kremena je v vzorcu okoli 71 %. Zrna so monokristalna ter polikristalna. So
pologlata in enakomerno razporejena po celotnem vzorcu. Velika so od 0,05 mm do 0,83 mm, v
povprečju so velika 0,13 mm. Zrna so polpodolgovata.

12

Nagode K., Mineralne in geokemične značilnosti arheološke keramike z najdišča Bukovščica.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2016

Muskovit: Zrna muskovita so prisotna po celotnem vzorcu. Delež prisotnega muskovita je 11 %.
Zrna so lističaste oblike. Zrna so velika od 0,02 do 0,06 mm, povprečno so velika 0,04 mm.
Skrilavi glinavec: Zaobljeno zrno, ki je veliko 1,23 mm. Zrno je podolgovato.
Meljevec: Zrna so enakomerno razporejena po celotnem vzorcu in jih je okoli 1 %. Zrna so
zaobljena ter velika od 0,51 mm do 1,33 mm, povprečno 0,79 mm. Zrna so bogata s hematitom.
Hematitne nodule: Nodule so enakomerno prisotne po vzorcu. So polzaobljene oblike in so
velike od 0,20 mm do 0,65 mm, povprečna velikost znaša 0,48 mm
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Vzorec: Vz 5
I. Struktura:
1. Homogenost: Vzorec je nehomogen, saj zrna niso enakomerno razporejena po vzorcu. V
centralnem delu vzorca je prisotnih manj zrn.
2. Odnosi med zrni in osnovo: Osnove je v vzorcu 78 %, zrn pa 22 %.
3. Velikost zrn: Zrna so velika od 0,03 mm do 0,55 mm, v povprečju so zrna velika 0,08 mm.
4. Sortiranost: Zrna so slabo sortirana.
5. Zaobljenost: Zrna so pologlata do polzaobljena.
6. Poroznost: Pore predstavljajo približno 10 % vzorca. Večinoma so to pore zaradi izpadlih zrn.
7. Orientacija zrn in usmerjenost struktur: Zrna sljud ter drobna zrna kremena nakazujejo na
usmerjenost vzdolž dolgega roba vzorca.
8. Razpoke in druge tvorbe: Razpoke v vzorcu niso prisotne.
9. Osnova: Matriks je sestavljen iz treh pasov. Notranji pas je temno rjave barve, ki prehaja proti
zunanjemu robu v rdečkasto rjavo barvo (zunanja pasova). Barva matriksa pri navzkrižnih nikolih
rahlo potemni pri vklopu analizatorja. Osnova je skelsepična.

II. Sestava
1. Mineraloško-petrografska sestava: Kremen, muskovit, roženec, apnenec.
2. Količinsko ovrednotenje komponent: Zrn je v vzorcu prisotnih 22 %. Od tega je kremena
79 %, muskovita 16 %, hematitnih nodul 4 %, rožencev in apnenca je 1 %.
3. Podroben opis vsake komponente:
Kremen: Kremen je enakomerno prisoten po celotnem vzorcu in ga je 79 %. Je pologlat do
polzaobljen. Zrna so velika od 0,02 do 0,22 mm, povprečno so velika 0,07 mm. Zrna so tako
polikristalna kot monokristalna. Vsa zrna so močno razpokana.
Muskovit: Muskovit je prisoten po celotnem zbrusku, zrna so lističaste oblike. So enakomerno
razporejena ter jih je do 16 %. Zrna so velika od 0,02 do 0,05 mm, v povprečju so velika 0,05
mm.
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Roženci: So pologlate in polzaobljene oblike in so neenakomerno razporejeni po vzorcu (okoli 1
%). Veliki so od 0,56 mm do 0,72 mm, povprečno 0,62 mm. Zrna imajo polizometrične oblike.
Zrno apnenca: Je oglate oblike in je veliko 0,22 mm.
Hematitne nodule: Nodule so prisotne po celotnem vzorcu. Velike so od 0,07 mm do 0,22 mm,
povprečno so velike 0,10 mm.
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Vzorec: Vz 6
I. Struktura:
1. Homogenost: Vzorec je nehomogen, saj zrna niso enakomerno razporejena po celotnem
zbrusku.
2. Odnosi med zrni in osnovo: Osnove je v vzorcu 66 %, zrn je 34 %.
3. Velikost zrn: Velikost zrn je od 0,01 mm do 0,23 mm, v povprečju so zrna velika 0,07 mm.
4. Sortiranost : Zrna so slabo sortirana.
5. Zaobljenost: Zrna so večinoma polzaobljena, redko se pojavljajo zaobljena.
6. Poroznost: Pore predstavljajo približno 20 % vzorca. Nekatere pore so podolgovate in
nepravilnih oblik. V vzorcu so tudi pore, ki so posledica izpada zrn.
7. Orientacija zrn in usmerjenost struktur: Nekatera zrna sljud nakazujejo usmerjenost vzdolž
dolgega robu vzorca.
8. Razpoke in druge tvorbe: Razpoke niso prisotne.
9. Osnova: Osnova je sestavljena iz 4 pasov različnih odtenkov rjave barve; v notranjosti vzorca
je bolj temno rjave barve, proti zunanjosti pa bolj svetlo rjave. Pri navzkrižnih nikolih osnova
potemni ter rahlo spremeni barvo v bolj temno rjavo. Pri vzporednih nikolih je barva rjavordeča.
Osnova je močno limonitizirana. Osnova je mosepična in skelsepična.

II. Sestava
1. Mineraloško-petrografska sestava: Kremen, muskovit, roženec, glinenci.
2. Količinsko ovrednotenje komponent: V vzorcu je prisotnih 34 % zrn. Od tega je kremena
90 %, muskovita 9 %, hematita, glinencev in rožencev 1 %.
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3. Podroben opis vsake komponente:
Kremen: Kremena je okoli 89 %. Porazdeljenost po vzorcu je enakomerna. Na robu so večja
zrna, v notranjosti imamo manjša zrna. Manjša zrna so oglata, večja pa pologlata. Velikost zrn je
od 0,03 mm do 0,29 mm, v povprečju 0,07 mm. Kremen je monokristalen ter polikristalen.
Muskovit: Muskovit je v vzorcu zelo pogost (9 %) in je prisoten po celotnem zbrusku. Na
spodnjem robu je koncentracija večja. Zrna sljud so paličaste oblike in so usmerjena vzdolž
dolgega robu vzorca. Velikost zrn je od 0,03 do 0,29 mm, povprečno so zrna velika 0,06 mm.
Roženec: So pozlaobljeni do pologlati in so neenakomerno razporejeni po celotnem vzorcu (manj
kot 1 %). Veliki so od 0,11 mm do 0,49 mm, povprečno 0,25 mm. Zrna imajo vmesne oblike
presekov.
Hematitna zrna: Zelo redka, velika do 0,15 mm.
Glinenci: Dve zrni, ki sta pologlate oblike.

17

Nagode K., Mineralne in geokemične značilnosti arheološke keramike z najdišča Bukovščica.
Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, 2016

Vzorec: Vz 7
I. Struktura:
1. Homogenost: Vzorec je homogen, saj so zrna enakomerno razporejena po celotnem zbrusku.
2. Odnosi med zrni in osnovo: Osnove je v vzorcu 59 %, zrn je 41 %.
3. Velikost zrn: Zrna so velika od 0,04 mm do 1,30 mm, v povprečju so velika 0,20 mm.
4. Sortiranost: Zrna so srednje sortirana.
5. Zaobljenost: Zrna so pologlata do oglata, redko so prisotna tudi polzaobljena zrna.
6. Poroznost: Pore predstavljajo približno 20 % vzorca. So podolgovatih ter nepravilnih oblik.
Pore so nastale zaradi skrčitve zrn. Prisotne so tudi pore, ki so posledica izpada zrn.
7. Orientacija zrn in usmerjenost struktur: Tako zrna kot sama osnova nakazujejo rahlo
vzdolžno usmerjenost vzdolž dolgega robu vzorca. Zrna, ki so oglata, orientacije nimajo.
8. Razpoke in druge tvorbe: Razpoke niso prisotne.
9. Osnova: Prisotni so trije pasovi; na eni strani vzorca je osnova zelo temno rjave in črne barve.
Na nasprotni strani vzorec prehaja v svetlo rjavo barvo in ima na koncu vzorca rahel oranžni
odtenek. Osnova ne spreminja barve pri navzkrižnih nikolih. Vse skupaj je močno limonitizirano.
Osnova je masepična in skelsepična.

II. Sestava
1. Mineraloško-petrografska sestava: Kalcit, kremen, rastlinski ostanek, kalcedon
2. Količinsko ovrednotenje komponent: Zrn v vzorcu je 41 %. Od tega je kalcita 90 %,
kremena 3 %, hematitnih nodul je 4 %, muskovita 2 %, 1 % pa pripada rastlinskemu ostanku ter
kalcedonu.
3. Podroben opis vsake komponente:
Kalcit: Kalcita je v vzorcu 89 % in je debelozrnat. Je oglat ter pologlat ter enakomerno razporejen
po celotnem vzorcu. Zrna so velika od 0,04 do 0,68 mm, v povprečju so velika 0,22 mm.
Muskovit: Muskovit je prisoten po celotnem vzorcu in ima podolgovate oblike presekov. Zrna so
velika od 0,07 mm do 0,31 mm, povprečno 0,15 mm.
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Kremen: Zrn kremena je v vzorcu 5 %. Manjša zrna so oglata, medtem ko so večja zrna pologlata
do oglata. So enakomerno razporejena po celotnem vzorcu v velikosti od 0,05 do 0,48 mm,
povprečno so velika 0,16 mm.
Hematitne nodule: Nodule so prisotne po celotnem vzorcu. Velike so od 0,09 mm do 0,22 mm,
povprečno so velike 0,15 mm.
Rastlinski ostanek: Je pologlat in velik 0,69 mm. Vidne so pore znotraj rastlinskega ostanka.
Kalcedon: Je zaobljen in velik 0,31 mm.
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Vzorec: Vz 8
I. Struktura:
1. Homogenost: Vzorec je homogen, saj so zrna enakomerno razporejena po celotnem zbrusku.
2. Odnosi med zrni in osnovo: Osnove je v vzorcu 71 %, zrn je 29 %.
3. Velikost zrn: Velikost zrn je od 0,06 mm do 0,56 mm, v povprečju so velika 0,21 mm.
4. Sortiranost: Zrna so srednje sortirana.
5. Zaobljenost: Zrna so pologlata do polzaobljena.
6. Poroznost: Pore predstavljajo približno 10 % vzorca. So podolgovate oblike. V vzorcu so tudi
pore, ki so posledica izpada zrn.
7. Orientacija zrn in usmerjenost struktur: Zrna sljud nakazujejo usmerjenost vzdolž dolgega
robu vzorca.
8. Razpoke in druge tvorbe: Ni prisotnih razpok.
9. Osnova: Osnova je sestavljen iz dveh pasov. En pas je rjavkasto oranžne barve, medtem ko je
drugi pas bolj temno rjave barve. V osnovi je veliko drobnozrnatega kremena in sljud. Pri
vzporednih nikolih je barva bolj svetlo rjava. Osnova je sklesepična.

II. Sestava
1. Minerali v vzorcu: kremen, sljude, hematitne nodule, muljevec, roženec, kalcedon
2. Količinsko ovrednotenje komponent: V vzorcu je prisotnih 29 % zrn. Od tega je kremena
82 %, muskovita 10 % hematitnih nodul 5 %, muljevca, rožencev in kalcedona je v vzorcu 3 %.
3. Podroben opis vsake komponente:
Kremen: Zrn kremena je v vzorcu 82 %. Porazdeljenost po vzorcu je enakomerna. Večja zrna so
razpokana ter pologlatih do polzaobljenih oblik presekov, manjša zrna so zaobljena. Velikost zrn
je od 0,03 mm do 0,34 mm, v povprečju 0,09 mm. Kremen je polikristalen in monokristalen.
Muskovit: Muskovit je v vzorcu zelo pogost, vendar ni enakomerno razporejen; na spodnjem
robu je koncentracija večja. Zrna sljud so paličaste oblike. Velikost zrn je od 0,02 do 0,15 mm,
povprečno so zrna velika 0,07 mm. Zrn je 10 %.
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Hematitne nodule: Nodule niso enakomerno razporejene po vzorcu ter jih je 5 %. So zaobljene.
Velikost zrn je od 0,18 do 0,75 mm, v povprečju so velika 0,35 mm.
Muljevec: V vzorcu sem zasledila večje zrno v velikosti 0,21 mm. Je zaobljeno.
Roženec: Zrna so neenakomerno razporejena po vzorcu. So pologlata in polzaobljena. Velikost
zrn je od 0,06 mm do 1,07 mm, povprečno so zrna velika 0,53 mm.
Kalcedon. Polzaobljeno zrno meri 0,25 mm.
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Vzorec: Vz 9
I. Struktura:
1. Homogenost: Vzorec je homogen, saj so zrna enakomerno razporejena po celotnem zbrusku.
2. Odnosi med zrni in osnovo: V vzorcu je 77 % osnove in 23 % zrn.
3. Velikost zrn: Velikost zrn je od 0,04 mm do 0,65 mm, v povprečju so zrna velika 0,11 mm.
4. Sortiranost: Zrna so slabo sortirana.
5. Zaobljenost: Zrna so pologlata do polzaobljena.
6. Poroznost: Por je v vzorcu okoli 15 %. So podolgovate oblike in različnih velikosti. Prisotne
so tudi pore, ki so posledica izpada zrn.
7. Orientacija zrn in usmerjenost struktur: Sljude ter sama osnova nakazuje na rahlo
usmerjenost vzdolž daljšega robu vzorca.
8. Razpoke in druge tvorbe: Razpoke niso prisotne.
9. Osnova: Osnova je sestavljena iz enega pasu rjave barve, ki proti zunanjosti postaja vedno bolj
svetla – proti enemu robu barva prehaja v svetlo rjavo ter rumeno barvo, proti drugem robu pa
so bolj sivkasti odtenki. Osnova je močno limonitizirano. Pri navzkrižnih nikolih se barva osnove
ne spremeni. Osnova je skelsepična.
II. Sestava
1. Mineraloško-petrografska sestava: kremen, muskovit, roženec, hematitne nodule
2. Količinsko ovrednotenje komponent: V vzorcu je prisotnih 23 % zrn. Od tega je 82 %
kremena, 11 % muskovita, 6 % hematitnih nodul, roženca in zrna glinavca pa je 1 %.
3. Podroben opis vsake komponente:
Kremen: Zrna so razpokana, enakomerno razporejena po celotnem zbrusku, večja zrna so oglata,
manjša pa so zaobljena. Zrn je 82 %. Prisoten je monokristalen in polikristalen kremen. Velikost
zrn je od 0,02 do 0,98 mm, v povprečju 0,24 mm.
Muskovit: Zrna muskovita so razporejena po celotnem zbrusku, lističastih oblik ter nakazujejo
usmerjenost. Zrn v zbrusku je 11 %. Velikost zrn je od 0,02 do 0,14 mm, povprečno so zrna
velika 0,07 mm.
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Roženec: Zrna roženca so neenakomerno razporejena in so pologlata ter nimajo orientacije.
Velikost zrn je od 0,40 do 1,09 mm, v povprečju so zrna velika 0,65 mm. V vzorcu je manj kot 1
% zrn roženca.
Hematitne nodule: Nodule so zaobljene ter neenakomerno razporejene. V vzorcu je 6 % nodul.
Velike so od 0,38 do 0,41 mm, v povprečju so velike 0, 40 mm.
Glineni koščki. Košček je velik 0,11 mm.
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Vzorec: Vz 10
I. Struktura:
1. Homogenost: Vzorec je homogen, saj so zrna enakomerno razporejena po celotnem zbrusku.
2. Odnosi med zrni in osnovo: V vzorcu je 72 % osnove in 28 % zrn.
3. Velikost zrn: Velikost zrn je od 0,03 mm do 1,91 mm, v povprečju so zrna velika 0,26 mm.
4. Sortiranost: Zrna so zelo slabo sortirana.
5. Zaobljenost: Zrna so pologlata do zaobljena.
6. Poroznost: Delež por je 10 %. V vzorcu so opazne posamezne podolgovate pore nepravilne
oblike, ki so posledica žganja. V vzorcu so prisotne tudi pore, ki so posledica izpada zrn.
7. Orientacija zrn in usmerjenost struktur: Zrna sljud so usmerjena vzdolž dolgega robu
vzorca.
8. Razpoke in druge tvorbe: Razpoke so vidne ob robu vzorca.
9. Osnova: Osnova je sestavljena iz enega pasu rjave barve, ki je na eni strani rahlo temnejše
rjavo/sive barve in se postopoma spreminja do zelo svetlo rjave barve. Celoten zbrusek je močno
limonitiziran. Nekatera zrna so bila odnešena iz zbruska. Zbrusek pri navzkrižnih nikolih močno
potemni. Na delu, kjer je barva svetla, se le-ta ne spremeni. V osnovi so prisotna zrna muskovita
in kremena. Osnova je skelsepična.
II. Sestava
1. Mineraloško-petrografska sestava: kremen, muskovit, roženec, plagioklaz, hematitna
nodula, predornina, fosilni ostanek, glinavec, kvarcit.
2. Količinsko ovrednotenje komponent: Zrn je v vzorcu 28 %. Kremena je prisotnega 68 %,
muskovita je 20 %, hematitnih nodul 8 %, plagioklazov 2 %, ostalih zrn je 2 %.
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3. Podroben opis vsake komponente:
Kremen: Zrna kremena so enakomerno razporejena po celotnem zbrusku, prisotnih je okoli 68
% zrn. Velikost je od 0,02 do 0,43 mm, v povprečju so zrna velika 0,15 mm. Kremenova zrna so
polzaobljena do pologlata. Kremen je polikristalen in monokristelen.
Muskovit: Muskovit je lističaste oblike in se pojavlja po celotnem zbrusku. Velikost zrn je od 0,02
do 0,13 mm, v povprečju so zrna velika 0,06 mm. Zrna sljud so poljubno usmerjena. V vzorcu je
prisotnih okoli 2 % zrn.
Roženec: Je pologlat in polzaobljen in se neenakomerno pojavlja po celotnem vzorcu. Velikost je
od 0,73 mm do 1,15 mm, povprečno 0,96 mm.
Plagioklaz: Zrna plagioklaza so enakomerno razporejena po celotnem vzorcu. So oglata in
pologlata, velika so od 0,18 mm do 1,82 mm, v povprečju 0,65 mm.
Hematitna nodula: Prisotna je ena nodula velikosti 0,16 mm. Je zaobljena.
Košček glinavca: Prisoten je en zaobljen delec v velikosti 2,75 mm.
Fosilni ostanek: V fosilnem ostanku, v velikosti 0,31 mm.
Predornina bolj kisle sestave: Je polzaobljena in velika 1,68 mm.
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Vzorec: Vz 11
I. Struktura:
1. Homogenost: Vzorec je homogen, saj so zrna enakomerno razporejena po celotnem zbrusku.
2. Odnosi med zrni in osnovo: V vzorcu je 55 % osnove in 45 % zrn.
3. Velikost zrn: Velikost zrn je od 0,09 mm do 0,64 mm, v povprečju so zrna velika 0,26 mm.
4. Sortiranost: Zrna so srednje sortirana.
5. Zaobljenost: Zrna so oglata do zaobljena, nekatera tudi pologlata.
6. Poroznost: Delež por je 20 %. V vzorcu so opazne posamezne podolgovate pore nepravilne
oblike, ki so posledica žganja. V vzorcu so prisotne tudi pore, ki so posledica izpada zrn.
7. Orientacija zrn in usmerjenost struktur: Ni prisotne orientacije.
8. Razpoke in druge tvorbe: Ni prisotnih razpok.
9. Osnova: Osnova je sestavljena iz enega pasu temno rjave barve, ki postaja na nekaterih mestih
bolj svetlo rjave barve. Je tudi limonitizirana. Osnova ne spreminja barve pri navzkrižnih nikolih.
Osnova je skelsepična in masepična.

II. Sestava
1. Mineraloško-petrografska sestava: kalcit, kremen, muskovit, amfibolit, klinozoisit
2. Količinsko ovrednotenje komponent: Zrn je v vzorcu 45 %. Od tega je kalcita 95 %,
kremena in muskovita je 4 %, ostalih zrn je prisotnih 1 %.
3. Podroben opis vsake komponente:
Kalcit: Zrna kalcita so enakomerno prisotna po celotnem zbrusku. Kalcit je debelozrnati. Zrna so
oglata do pologlata v velikosti od 0,09 mm do 0,97 mm, v povprečju so zrna velika 0,32 mm. V
vzorcu jih je 95 %.
Kremen: Zrna kremena so prisotna po celotnem zbrusku, so polzaobljena do oglata. Zrna so
velika od 0,03 mm do 0,45 mm, v povprečju 0,28 mm. Drobna zrna so monokristalna, medtem
ko so večja zrna polikristalna.
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Muskovit: Muskovit je lističaste oblike, prisoten je po celotnem zbrusku. Velikost zrn je od 0,02
mm do 0,11 mm, v povprečju so zrna velika 0,06 mm.
Amfibolit: Prisotni sta dve zrni (manj kot 1 %), ki sta veliki od 0,30 mm do 1,53 mm, povprečno
0,92 mm in sta pologlati.
Klinozoisit: Je polzaobljen v velikosti 1,19 mm.
Poogleneli drobci: Prisotni so po celotnem vzorcu in so različnih stopenj zaobljenosti (od
zaobljenih do pologlatih).
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Priloga 4: Mikroskopske slike vzorcev keramike

Legenda simbolov, ki predstavljajo posamezne faze: Cal – kalcit, Ms – muskovit, Qz – kremen in
Che – roženec.

Vz 1, presevna svetloba, navzkrižni nikoli ,

Vz 1, presevna svetloba, vzporedni nikoli,

vidna zrna Cal in Qz

vidna zrna Cal in Qz

Vz 2, presevna svetloba, navzkrižni nikoli,

Vz 2, presevna svetloba, vzporedni nikoli,

vidna zrna Qz.

vidna zrna Qz.
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Vz 3, presevna svetloba, navzkrižni nikoli,

Vz 3, presevna svetloba, vzporedni nikoli,

vidna zrna Qz, Ms in Hem.

vidna zrna Qz, Ms in Hem.

Vz 4, presevna svetloba, navzkrižni nikoli,

Vz 4, presevna svetloba, vzporedni nikoli,

vidna zrna Qz, Hem in Ms.

vidna zrna Qz, Hem in Ms.

Vz 5, presevna svetloba, navzkrižni nikoli,

Vz 5, presevna svetloba, vzporedni nikoli,

vidna zrna Qz in Ms.

vidna zrna Qz in Ms.
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Vz 6, presevna svetloba, navzkrižni nikoli,

Vz 6, presevna svetloba, vzporedni nikoli,

vidna zrna Qz.

vidna zrna Qz.

Vz 7, presevna svetloba, navzkrižni nikoli,

Vz 7, presevna svetloba, vzporedni nikoli,

vidna zrna Cal in Hem.

vidna zrna Cal in Hem.

Vz 8, presevna svetloba, navzkrižni nikoli,

Vz 8, presevna svetloba, vzporedni nikoli,

vidna zrna Qz in Ms.

vidna zrna Qz in Ms.
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Vz 9, presevna svetloba, navzkrižni nikoli,

Vz 9, presevna svetloba, vzporedni nikoli,

vidna zrna Qz in Hem.

vidna zrna Qz in Hem.

Vz 10, presevna svetloba, navzkrižni

Vz 10, presevna svetloba, vzporedni

nikoli, vidna zrna Qz, Ms in Che.

nikoli,vidna zrna Qz, Ms in Che.

Vz 11, presevna svetloba, navzkrižni

Vz 11, presevna svetloba, vzporedni nikoli,

nikoli, vidna zrna Cal in Ms.

vidna zrna Cal in Ms.
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Priloga 5: Rentgenogrami rentgenske praškovne difrakcije
Legenda simbolov, ki predstavljajo posamezne faze: Cal – kalcit, Dol – dolomit, Ilt – illit, Kfs –
kalijev glinenec, Kln – kaolinit, Ms – muskovit, Qz – kremen in Pl – plagioklaz.
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