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Περίληψη 

Τα κεραμικά αντικείμενα όσο αφορά τη σύσταση και τη δομή τους είναι σύνθετα υλικά και 

υφίστανται αρκετές φυσικές και χημικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της όπτησης τους. Οι 

μεταβολές αυτές εξαρτώνται τόσο από την αρχική τους σύσταση όσο και από τη μέγιστη 

θερμοκρασία, τη διάρκεια και τις συνθήκες όπτησης. Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής 

εργασίας αποτελεί ο προσδιορισμός των θερμοκρασιών όπτησης αρχαιολογικών κεραμικών 

ευρημάτων, τα οποία συλλέχθηκαν από τη Γαύδο. Η τεχνική η οποία εφαρμόστηκε για την 

ανάλυσή τους ήταν η τεχνική Φασματοσκοπία Υπερύθρου Μετασχηματισμoύ Fourier με 

Αποσβένουσα Ολική Ανάκλαση (ATR-FTIR, Attenuated Total Reflectance Fourier-Transform 

Infrared Spectroscopy). 

Το πρώτο στάδιο της πειραματικής διαδικασίας περιλαμβάνει την κατασκευή και την όπτηση 

κεραμικών εργαστηριακών δειγμάτων με σκοπό την κατανόηση και τη μελέτη των μεταβολών 

του πηλού κατά τη διαδικασία της όπτησης. Με την ανάλυσή τους προσδιορίστηκαν οι 

μεταβολές των κορυφών των φασμάτων IR σε σύγκριση με τη θερμοκρασία. 

Στη συνέχεια προσδιορίστηκε η θερμοκρασία όπτησης των αρχαιολογικών κεραμικών 

ευρημάτων συγκρίνοντας τα με τα εργαστηριακά δείγματα. Διαπιστώθηκε ότι η πιθανή τελική 

θερμοκρασία όπτησης των αρχαιολογικών κεραμικών ευρημάτων της Γαύδου ήταν κάτω των 

600°C. 
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Abstract 

Ceramics are very complicated regarding their composition and structure and undergo 

several physical and chemical changes during firing. These changes depend not only on 

their original composition but also on the highest temperature, the duration and the firing 

conditions. 

The subject of the present thesis is to determine the firing temperatures of archaelogical 

finds collected from Gavdos using spectroscopic techniques and mainly Αttenuaded Total 

Reflectance-Fourier Transform Infrared Spectroscopy (ATR-FTIR). 

The first stage of this experimental procedure involves making samples and firing them in 

different temperature in order to understand and study the changes of clay during firing. By 

analysing these samples the changes are recorded by observing the peaks of the spectra 

compared to the temperature. After that, the spectra of the archaeological finds from 

Gavdos are compared with the spectra of the samples. Through the comparison is 

determined that the potential final firing temperature of the archaelogical finds were fired in 

less than 600°C. 
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Εισαγωγή 

Το κεραμικό υλικό είναι το πρώτο συνθετικό υλικό που δημιουργήθηκε από τον άνθρωπο 

και συνδυάζει τα βασικά στοιχεία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. Για τη διαμόρφωση της 

αργίλου σε πηλό συνδυάζεται η γη και το νερό, ενώ για τη διαδικασία της όπτησης1 

συνδυάζεται η φωτιά και ο αέρας (Rice 1987). O όρος κεραμικό προέρχεται από την αρχαία 

ελληνική λέξη “κέραμος”, η οποία περιγράφει ένα προϊόν από πηλό το οποίο έχει 

επεξεργαστεί με τη φωτιά. 

Στην αρχαιότητα οι φυσικοί πόροι ήταν το βασικό αντικείμενο ενασχόλησης και 

εκμετάλλευσης των ανθρώπων. Συγκεκριμένα τα παράγωγα του πηλού μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, 

αναπτύσσοντας έτσι την κεραμική τεχνολογία. 

Με την πάροδο των χρόνων και με την εξέλιξη της επιστήμης, οι φασματοσκοπικές τεχνικές 

μέσω της ανάλυσης της σύστασης του πηλού βοήθησαν στη μελέτη της κεραμικής. Οι 

αναλυτές μέσω αναλυτικών τεχνικών δύναται να κατανοήσουν το είδος των 

κατασκευαστικών τεχνικών που χρησιμοποιούσαν οι πρόγονοι μας, τις τεχνικές όπτησης, τα 

σχήματα των αγγείων καθώς και τη διασπορά τους στο χώρο. 

Η μελέτη της κεραμικής τέχνης οδηγεί στην κατανόηση των διαχρονικών τοπικών αναγκών, 

δράσεων και νοοτροπιών. Ειδικότερα δύναται να ληφθούν πληροφορίες που σχετίζονται με 

την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα του πολιτισμού.  

1. Κεραμικά υλικά 

Κεραμικό υλικό θεωρείται κάθε ανόργανο μη μεταλλικό υλικό, το οποίο έχει υποστεί θερμική 

κατεργασία σε υψηλές θερμοκρασίες, είτε κατά το στάδιο της επεξεργασίας του είτε κατά το 

στάδιο της εφαρμογής του. (Callister et al, 2015) 

Η δομή του αποτελείται από δύο ή περισσότερα στοιχεία, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους 

με ισχυρούς δεσμούς. Οι δεσμοί είναι είτε ιοντικοί είτε ομοιοπολικοί είτε συνδυασμός αυτών 

(μεικτοί δεσμοί) και ακολουθούν περιοδική (κρυσταλλικά κεραμικά) ή τυχαία διάταξη 

(άμορφα γυαλιά). (Callister et al,2015) 

Το είδος του δεσμού το οποίο θα επικρατήσει στο εκάστοτε υλικό επηρεάζει τις 

ιδιότητες του κεραμικού και προσδιορίζεται από τη διαφορά ηλεκτραρνητικότητας 

μεταξύ των συνδεόμενων ατόμων. Με βάση το κριτήριο της ηλεκτραρνητικότητας 

υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες (Πιν.1.1) 

 

 

                                            
1
 Όπτηση: Η διαδικασία του ψησίματος των αγγείων στον κεραμικό κλίβανο 
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Πίνακας 1.1 Χημικοί δεσμοί και ηλεκτραρνητικότητα 

Διαφορά ηλεκτραρνητικότητας 
Χημικός 

δεσμός 

Ενδιάμεσες τιμές διαφοράς 

ηλεκτραρνητικότητας 
Μεικτός. 

Μεγάλη διαφορά ηλεκτραρνητικότητας Ιοντικός 

Μηδενική διαφορά ηλεκτραρνητικότητας Ομοιοπολικός 

Τα ιοντικά κεραμικά αποτελούν ενώσεις μετάλλου-αμετάλλου με τη μορφή ιόντων, τα 

οποία συνδέονται μεταξύ τους με δυνάμεις ηλεκτροστατικής φύσεως. Τα κατιόντα είναι 

μικρότερα σε μέγεθος από τα ανιόντα και κάθε κατιόν πρέπει να εφάπτεται σε όλα τα 

ανιόντα που το περιβάλλουν, ενώ τα ανιόντα δεν πρέπει να εφάπτονται μεταξύ τους (Εικ. 

1.1). Η δομή των ιοντικών κεραμικών είναι πιο πυκνή με αποτέλεσμα τη δημιουργία σταθερών 

δομών. 

 

Εικ. 1.1: Ιοντικός δεσμός 

Στην περίπτωση των ομοιοπολικών κεραμικών υπάρχουν ενώσεις δύο αμετάλλων ή 

καθαρών στοιχείων όπως για παράδειγμα είναι η πυριτία (SiO2), το διαμάντι (C) και το 

πυρίτιο (Si). Τα άτομα συνδέονται με κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων της εξωτερικής τους στιβάδα 

(Εικ.1.2). 

 

Εικ. 1.2: Ομοιοπολικός δεσμός 
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Οι ισχυροί δεσμοί των κεραμικών είναι υπεύθυνοι για το υψηλό σημείο τήξης, την αντοχή σε 

χημική προσβολή, τη σκληρότητα και τη ψαθυρότητα2 τους. Εξαιτίας των χημικών δεσμών, 

η κινητικότητα των ηλεκτρονίων και των ιόντων μέσα στη κρυσταλλική δομή των αργίλων 

είναι περιορισμένη. Αυτός είναι και ο λόγος που τα αργιλικά υλικά είναι κακοί αγωγοί της 

θερμότητας και του ηλεκτρισμού συνεπώς είναι πολύ καλοί μονωτές. (Callister et al, 2015) 

Τα κεραμικά μπορούν να ταξινομηθούν σε διάφορες κατηγορίες: 

 Παραδοσιακά κεραμικά 

 Προηγμένα κεραμικά 

 Γυαλιά 

 Ορυκτά 

 Τσιμέντο 

Η παρούσα διπλωματική πραγματεύεται τα παραδοσιακά κεραμικά, τα οποία αποτελούν 

προϊόντα πηλού. Ο πηλός αποτελεί ‘πλαστικό’ υλικό το οποίο έχει προέλθει από την 

επεξεργασία του αργιλιοπυριτικού μείγματος και διαιρείται σε τρεις κατηγορίες: 

Α. άργιλος, η οποία αποτελεί το κύριο υλικό κατασκευής 

Β. πρόσθετα μη πλαστικά υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση των φυσικών 

ιδιοτήτων του κεραμικού 

Γ. ορυκτά τα οποία χρησιμοποιούνται για την προσθήκη χρώματος, τη δημιουργία 

εφυάλωσης3 ή άλλης επιθυμητής ιδιότητας. (Callister et al, 2015) 

Στη συνέχεια επιλέχθηκε να αναλυθεί η άργιλος καθώς και το πυρίτιο εξαιτίας της έντονης 

παρουσίας του σε διαφορετικές μορφές στον πηλό. 

 

                                            
2
Ψαθυρότητα: Η ιδιότητα των υλικών να παρουσιάζουν μικρές παραμορφώσεις πριν τη θραύση τους 

3
 Εφυάλωση: Προσθήκη βερνικιού  ή άλλου υαλώδους επιχρίσματος στην επιφάνεια πήλινου 
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1.1 Άργιλος 

Το βασικότερο συστατικό των κεραμικών υλικών είναι η άργιλος, η οποία καλύπτει μια 

ομάδα υλικών με τεράστια ποικιλία στις ιδιότητες τους ανάλογα με τη χημική τους 

σύσταση και τη μικροδομή τους. Το χαρακτηριστικό αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια 

μεγάλη ποικιλία κεραμικών αντικειμένων αλλά ταυτόχρονα καθιστά ιδιαίτερα περίπλοκη 

τη μελέτη τους (Rice, 1987). 

Η άργιλος με τη βοήθεια του νερού (H2O) και του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) της 

ατμόσφαιρας δημιουργήθηκε από τις μετατροπές των κρυστάλλων του άστριου σε 

ανθρακικό κάλιο (K2CO3), σε οξείδια του αργιλίου (Al2O3) και σε οξείδια του πυριτίου 

(SIO2). Στη συνέχεια τα οξείδια και το νερό σχηματίζουν τελικά τα ένυδρα αργίλιο-

πυριτικά ορυκτά με γενικό μοριακό τύπο: 

Al2O32SiO2H2O 

Η άργιλος αποτελείται από μεικτές ενώσεις αργιλίου (Al) , πυριτίου (Si) και νερού (H2O) . 

Στις αργίλους περιέχονται και προσμίξεις (ξένες ουσίες), όπως για παράδειγμα τα οξείδια 

του σιδήρου (FeO), του ασβεστίου (CaO) και του νατρίου (Na2O). 

Τα περισσότερα από τα σημαντικότερα ορυκτά της αργίλου ανήκουν στην κατηγορία των 

ένυδρων φυλλοπυριτικών ορυκτών, όπως είναι ο καολινίτης, ο μοντμοριλλονίτης και ο 

ιλλίτης. (Rice, 1987). 

1.1.1 Γεωλογική Προέλευση 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω τα αργιλικά πετρώματα δημιουργούνται από μετατροπές 

των αστρίων μέσω διαφόρων διεργασιών όπως είναι η αποσάθρωση, η μεταφορά, η 

απόθεση και η διαγένεση4. Η απόθεση των ιζημάτων στις λεκάνες ιζηματογένεσης γίνεται 

κατά στρώματα. Κάθε στρώμα δημιουργείται ανάλογα με τις μηχανικές, φυσικοχημικές και 

βιολογικές συνθήκες που επικρατούν την περίοδο της απόθεσης. Αν αυτές οι συνθήκες για 

οποιοδήποτε λόγο διαταραχθούν, πραγματοποιείται αλλαγή του στρώματος και συνεπώς 

αλλαγή στη σύσταση της αργίλου. Ακόμα κι αν όλα τα στρώματα δημιουργηθούν στην ίδια 

λεκάνη ιζηματογένεσης είναι σχεδόν αδύνατο η άργιλος να έχει τις ίδιες ιδιότητες, καθώς τα 

διαδοχικά στρώματα δημιουργούνται με διαφορετικές συνθήκες. (Velde,1992) 

Οι άργιλοι, ανάλογα με τον τρόπο σχηματισμού τους, διακρίνονται σε πρωτογενείς και 

δευτερογενείς. 

 

                                            
4
Διαγένεση: Η φυσική και η χημική μετατροπή των ιζημάτων σε πετρώματα 
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Πρωτογενείς άργιλοι 

Πρωτογενείς άργιλοι ονομάζονται οι άργιλοι οι οποίες μετά την αποσάθρωσή5 των 

μητρικών πετρωμάτων δεν διανύουν μεγάλη απόσταση με αποτέλεσμα οι κόκκοι τους να 

είναι σχετικά μεγάλοι σε διάμετρο και να μην έχουν αρκετές προσμίξεις από άλλα 

πετρώματα. (Θεοδωρίκας, 1996) 

Δευτερογενείς άργιλοι 

Δευτερογενείς άργιλοι ονομάζονται οι άργιλοι στις οποίες η απόθεσή τους στις 

ιζηματογενείς λεκάνες γίνεται μακριά από το αρχικό αποσαθρωμένο πέτρωμα. Συνεπώς, οι 

φυσικές και οι χημικές ιδιότητες του πετρώματος μεταβάλλονται κατά τη διαδρομή, καθώς 

αναμειγνύονται με άλλα πετρώματα αποκτώντας αρκετές προσμίξεις. Οι κόκκοι τους έχουν 

μικρότερη διάμετρο (λεπτόκοκκα πετρώματα) από τους κόκκους των πρωτογενών 

(χοντρόκοκκα πετρώματα). (Θεοδωρίκας, 1996) 

1.1.2 Κρυσταλλική Δομή 

Τα ορυκτά της αργίλου είναι πυριτικά ορυκτά και αποτελούν το μεγαλύτερο ανόργανο 

τμήμα του εδάφους. Οι άργιλοι είναι τα τελικά προϊόντα της αποσάθρωσης πυριτικών 

πετρωμάτων και αποτελούνται κυρίως από πυριτία (SiO2) και αλουμίνα (Al2O3). Συστατικά 

τα οποία είναι ανθεκτικά στην αποσάθρωση. Η βασική μονάδα της δομής των πυριτικών 

αλάτων είναι το τετράεδρο, του οποίου το κέντρο καταλαμβάνεται από ένα ιόν πυριτίου 

Si4+. Οι τέσσερις μονάδες σθένους του πυριτίου κατευθύνονται από το κέντρο του 

τετραέδρου προς κάθε μία από τις τέσσερις κορυφές του. Κάθε κορυφή του κατέχεται 

από ένα ιόν οξυγόνου Ο2- (Εικ. 1.3). Η τετραεδρική μονάδα έχει τέσσερις 

ηλεκτραρνητικές μονάδες σθένους ελεύθερες (SiΟ4)4-. Η σύνδεση των τετραέδρων 

κατά διάφορους τρόπους μεταξύ τους οδηγεί στη δημιουργία διαφορετικών τύπων 

πυριτικών αλάτων. (Θεοδωρίκας,1996) 

                                            
5
 Αποσάθρωση: Κάθε είδους φυσική διεργασία που θρυμματίζει το πέτρωμα 
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Εικ. 1.3: Τετράεδρο SiO2 

Τα ιόντα του πυριτίου Si4+, του αργιλίου Al3+ και του οξυγόνου Ο2- αποτελούν τα κύρια 

δομικά χημικά στοιχεία των πυριτικών ορυκτών. Το ιόν του αργιλίου Al3+  μπορεί να 

υποκαταστήσει το ιόν του πυριτίου Si4+, στα κέντρα των τετραέδρων ως κρυσταλλοχημικά 

ισοδύναμο χημικό στοιχείο. Επιπλέον, το ιόν του αργιλίου Al3+ μπορεί να σχηματίζει 

οκτάεδρο, του οποίου το κέντρο καταλαμβάνει δύο ιόντα οξυγόνου Ο2- και τέσσερα 

υδροξύλια (ΟΗ)- τοποθετημένα στις έξι κορυφές του (Θεοδωρίκας,1996) (Εικ. 1.4). 

 

Εικ. 1.4:Οκταεδρική διάταξη αργιλίου, οξυγόνου και υδροξυλίου 

Τα τετράεδρα του πυριτίου, και τα οκτάεδρα του αργιλίου, συνιστούν το κρυσταλλικό 

πλέγμα των ορυκτών της αργίλου. Τα τετράεδρα του πυριτίου (SiΟ4)4- συνδέονται μεταξύ 

τους με τρία κοινά οξυγόνα Ο2- των κορυφών τους με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να 

σχηματίζεται ένας εξαγωνικός δακτύλιος, ο οποίος επαναλαμβάνεται αορίστως (Εικ 1.5). 

Τα τετράεδρα προσανατολίζονται έτσι ώστε όλες οι βάσεις τους να βρίσκονται στο ίδιο 

επίπεδο και όλες οι κορυφές τους να δείχνουν προς την ίδια διεύθυνση. Οι εξαγωνικοί 

αυτοί δακτύλιοι μπορούν να σχηματίζουν αλυσίδες (chains), ή επίπεδα φύλλα (sheets). 

Τα οκτάεδρα του αργιλίου συνδέονται μεταξύ τους, τόσο δια των κοινών οξυγόνων των 
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κορυφών τους όσο και δια των υδροξυλίων, σε επίπεδες δομές, σχηματίζοντας στρώματα 

(Θεοδωρίκας1996, Αλεξιάδης1970). (Εικ. 1.5) 

 

Εικ1.5:Διαμόρφωση της πυριτίας: α)τετραεδρική διάταξη πυριτίου και οξυγόνου, β και γ) η 
εξαγωνική διάταξη των τετραέδρων 

Τα φύλλα που προκύπτουν από τους δακτυλίους τετραέδρων SiΟ4, μπορούν να 

τοποθετούνται σε επαναλαμβανόμενα στρώματα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους δια 

των ελεύθερων οξυγόνων τους, σχηματίζοντας τη χαρακτηριστική δομή των 

φυλλοπυριτικών ορυκτών (sheetsilicates ή phyllosilicates). 

Η εξωτερική επιφάνεια των κόκκων των φυλλοπυριτικών ορυκτών είναι ηλεκτρικά 

φορτισμένη και έχει την τάση να συνδέεται εύκολα με άλλα στοιχεία όπως είναι ο σίδηρος 

(Fe), το τιτάνιο (Ti), το ασβέστιο (Ca), το νάτριο (Na) και το μαγνήσιο (Mg). Τα παραπάνω 

στοιχεία με τη μορφή οξειδίων διαλυτών αλάτων συνδέονται με τους κόκκους, ως 

προσμίξεις, εξουδετερώνουν το ηλεκτρικό φορτίο και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά 

τις ιδιότητές της αργίλου (Rice, 1987). 

Τα φυλλόμορφα ορυκτά της αργίλου, ανάλογα με τη διάταξη των δομικών μονάδων 

(τετράεδρα–οκτάεδρα) στο κρυσταλλικό τους πλέγμα, μπορούν να διακριθούν σε τρεις 

ομάδες δομής: 

1) Πρώτη ομάδα δομής:  μία στιβάδα τετραέδρων πυριτίου ενώνεται δια οξυγόνων με 

μία στιβάδα οκταέδρων αργιλίου. Οι δύο αυτές στιβάδες αποτελούν μια δομική 

μονάδα και η προκύπτουσα κρυσταλλική δομή χαρακτηρίζεται ως δομή σχέσεως 1:1. 

Στην Εικ. 1.6 παρουσιάζεται ως παράδειγμα η κρυσταλλική δομή των ορυκτών της 

ομάδας του Καολινίτη. (Θεοδωρίκας 1996, Τσιραμπίδης 2006, Rice1987, Rapp 2009). 
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Εικ. 1.6:Κρυσταλλική δομή των ορυκτών της ομάδας του Καολινίτη 

2) Δεύτερη ομάδα δομής: μία στιβάδα οκταέδρων αργιλίου βρίσκεται μεταξύ δύο 

στιβάδων τετραέδρων πυριτίου. Οι στιβάδες συνδέονται μεταξύ τους μέσω οξυγόνων 

και αποτελούν μία δομική μονάδα. Η δομή αυτή χαρακτηρίζεται ως δομή σχέσεως 2:1. 

Στην Εικ. 1.7 και 1.8 παρουσιάζεται ως παράδειγματα η κρυσταλλική δομή των  

ορυκτών της ομάδας του μοντμοριλλονίτη και του ιλλίτη (Θεοδωρίκας 1996, 

Τσιραμπίδης 2006, Rice 1987, Rapp 2009). 

 

Εικ.1.7: Κρυσταλλική δομή των ορυκτών της ομάδας του Μοντμοριλλονίτη 



17 
 

 

Εικ.1.8:Κρυσταλλική δομή των ορυκτών της ομάδας του Ιλλίτη 
 

3) Τρίτη ομάδα δομής: δύο στιβάδες πυριτίου και στιβάδες δύο αργιλίου εναλλάσσονται 

ανά μία στο κρυσταλλικό πλέγμα. Η προκύπτουσα κρυσταλλική δομή χαρακτηρίζεται ως 

δομή 2:1:1, και σε αυτήν ανήκουν τα ορυκτά της ομάδας των χλωριτών (Εικ. 1.9) 

(Αλεξιάδης,1970, Θεοδωρίκας 1996) 

 

Εικ1.9:Κρυσταλλική δομή των ορυκτών της ομάδας του Χλωρίτη 
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1.1.3 Κύριοι Τύποι Ορυκτών της Αργίλου 

Οι τύποι ορυκτών της αργίλου ανάλογα με τη διάταξη των διαδοχικών στιβάδων πυριτίας και 

αλουμίνας και ανάλογα με την υποκατάσταση των ιόντων αργιλίου από διάφορα κατιόντα 

διαιρούνται στις παρακάτω τέσσερεις κατηγορίες: 

Ομάδα του Καολινίτη 

Οι άργιλοι σε αυτήν την ομάδα αποτελούνται κυρίως από το αργιλικό ορυκτό καολινίτη (Εικ 

1.10). Ο καολινίτης είναι το αποτέλεσμα του προχωρημένου στάδιου της αποσάθρωσης του 

πατρικού υλικού. Αναλυτικότερα, περιέχει μεγάλη ποσότητα αργιλίου,το οποίο υπάρχει σε 

αναλογία δύο προς ένα με το πυρίτιο. Ο χημικός του τύπος είναι Al6Si2O5(OH)4. Οι άργιλοι 

του καολινίτη είναι δύστηκτοι6 εξαιτίας της υψηλής περιεκτικότητας σε αργίλιο και της 

δυσκολίας στην απορρόφηση προσμίξεων.Το μέγεθος των μορίων τους είναι μεγάλο 

(διάμετρος 0.3 μm έως 0.01 mm) και η δομή τους σχηματίζει σχετικά ισχυρούς δεσμούς 

γεγονός που τους καθιστά λιγότερο πλαστικούς. Επιπλέον τα προϊόντα που κατασκευάζονται 

από πηλό με Καολινίτη μπορεί να αποκτήσουν μια φυσική γυαλάδα στην επιφάνεια χωρίς την 

εφαρμογή κάποιου βερνικιού (Θεοδωρίκας 1996, Τσιραμπίδης 2006, Rice 1987, 

Αλεξιάδης,1970). 

 

Εικ 1.10:Το ορυκτό του Καολινίτη 

Ομάδα του Σμεκτίτη 

Οι άργιλοι στην ομάδα του Σμεκτίτη (Μοντμοριλλονίτης) είναι αργιλικά ορυκτά που η δομή 

τους αποτελείται από τρία στρώματα (Εικ.1.11). Σχηματίζονται είτε από τη μετατροπή 

βασικών πετρωμάτων και ορυκτών πλούσια σε ασβέστιο, μαγνήσιο και σίδηρο είτε από την 

αποσύνθεση ηφαιστειακής στάχτης. Ο σμεκτίτης αποτελείται σε μεγαλύτερη αναλογία από το 

πυρίτιο, ακολουθεί το αργίλιο και σε μικρότερη αναλογία από τα αλκάλια και τις αλκαλικές 

γαίες. Ο χημικός του τύπος είναι (Na,Ca)0.33(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·nH2O. Η χαμηλή ποσότητα 

                                            
6
 Δύστηκτος: αυτός που τήκεται με δυσκολία και δε λιώνει εύκολα 

1

7 
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αργιλίου τους καθιστά λιγότερο δύστηκτους από τις άργιλους του καολίνιτη. Το μέγεθος των 

μορίων τους είναι μικρότερο από αυτό των μορίων του καολινίτη (0.05μm έως 1μm) και είναι 

συνήθως πολύ εύπλαστοι και ‘κολλώδεις’. Οι άργιλοι αυτής της ομάδας γενικά δεν αποκτούν 

φυσική γυαλάδα χωρίς την εφαρμογή κάποιου βερνικιού. (Θεοδωρίκας 1996, Τσιραμπίδης 

2006, Rice 1987, Rapp 2009). 

 

Εικ 1.11:Το ορυκτό του Σμεκτίτη 

Ομάδα του Ιλλίτη 

Η δεύτερη σημαντικότερη ομάδα αργίλων με δομή τριών στρωμάτων είναι η ομάδα του 

Ιλλίτη, οι οποίοι μοιάζουν αρκετά με την ομάδα του Σμεκτίτη (Εικ.1.12). Ωστόσο στους 

άργιλους του Ιλλίτη, το ένα έκτο του πυριτίου αντικαθίσταται από το αργίλιο και για να 

διατηρηθεί ισορροπία υπάρχει Κ+, Ca2+, Mg2+ και H1+ με χημικό τύπο (K,H3O) 

(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,H2O]. Η διάμετρος των μορίων του ιλλίτη είναι από 0.1 μm έως 

0.3 μm. Οι άργιλοι του Ιλλίτη θεωρούνται ως φυσικό βερνίκι γεγονός που τους καθιστά 

χρήσιμους για επίχρισμα κεραμικών αγγείων. Στο θαλάσσιο αλκαλικό περιβάλλον ο ιλλίτης 

σχηματίζεται από τη μετατροπή του καολινίτη και του σμεκτίτη. Σε διαφορετική περίπτωση ο 

ιλλίτης μπορεί να μετατραπεί σε σμεκτίτη μετά από χιλιάδες χρόνια(Θεοδωρίκας 1996, 

Τσιραμπίδης 2006, Rice 1987, Rapp 2009). 

 

Εικ 1.12:Το ορυκτό του Ιλλίτη 
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Ομάδα του Χλωρίτη 

Τα ορυκτά του χλωρίτη έχουν διαφορετικές στρώσεις στη δομή τους και έχουν χρώμα πράσινο 

εξαιτίας της παρουσίας του σιδήρου Fe2+.(Εικ 1.13) Οι χλωρίτες σχηματίζονται από την 

εναλλαγή στρωμάτων του βιοτίτη και των υδροξυλίων μαγνησίου-αργιλίου. Υπάρχουν πολλές 

παραλλαγές σε αυτήν την ομάδα, όπως η μερική αντικατάσταση του Fe2+ και του Mn2+ με Mg2+ 

και του Al3+ με Fe2+ ή Cr3+. Ο γενικός χημικός τύπος τους είναι 

(Mg,Fe)3(Si,Al)4O10(OH)2.(Mg,Fe)3(OH)6. Οι χλωρίτες απαντώνται σε μικρές ποσότητες 

αναμεμειγμένοι με άλλα αργιλικά ορυκτά και κατά συνέπεια είναι δύσκολο να αναγνωριστούν 

(Αλεξιάδης,1970, Θεοδωρίκας 1996, Rice 1987 ,Τσιραμπίδης 2006). 

 

Εικ 1.13:Το ορυκτό του Χλωρίτη 
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1.1.4 Ιδιότητες της Αργίλου 

Η καταλληλότητα μιας αργίλου στην κεραμική εξαρτάται από τις παρακάτω ιδιότητες : 

1) το μέγεθος των κόκκων 

2) την πλαστικότητα 

3) το χρώμα 

4)  τη συστολή (συρρίκνωση ή μάζεμα) 

5) την ικανότητα ανταλλαγής ιόντων 

Μέγεθος κόκκων 

Η άργιλος έχει τη μορφή λεπτών κόκκων με διάμετρο περίπου 1-2μm. Οι πρωτογενείς 

άργιλοι έχουν μεγαλύτερους κόκκους από τις δευτερογενείς. 

Οι στοιχειώδεις κρύσταλλοι των ορυκτών της αργίλου έχουν σχήμα πλατύ, ελασματοειδές και 

εξαγωνικό. Πολλοί μαζί κρύσταλλοι σχηματίζουν τους κόκκους της αργίλου, οι οποίοι είναι 

αρνητικά φορτισμένοι. Όταν η άργιλος αναμειχθεί με νερό, γύρω από τον κάθε κόκκο, μόρια 

νερού ενώνονται με τη μορφή διπόλων, δημιουργώντας έναν δεσμό ηλεκτροστατικής φύσης. 

Το αποτέλεσμα είναι ο σχηματισμός μια μεμβράνης νερού γύρω από τον κάθε κόκκο. Η 

υπόλοιπη ποσότητα νερού, που δεν αποτελεί δομικό συστατικό, βρίσκεται εξωτερικά της 

μεμβράνης και είναι χαλαρά συνδεδεμένη με τον κόκκο. 

Οι δευτερογενείς άργιλοι (λεπτόκοκκοι) εξαιτίας του μικρότερου μεγέθους κόκκων έχουν 

μεγαλύτερη επιφάνεια που μπορεί να “περικυκλωθεί” με μόρια νερού. (Rice 1987, 

Παπαδόπουλος 2006) 

Πλαστικότητα 

Η πλαστικότητα είναι η σπουδαιότερη ιδιότητα της αργίλου. Η ανάμειξή της με το νερό οδηγεί 

τόσο στην αλλαγή του σχήματός της όσο και στη διατήρηση της μορφής που δίνεται μέσω 

της διαδικασίας της όπτησης. Η ιδιότητα της αργίλου να συμπεριφέρεται ως μια πλαστική 

μάζα (πλαστελίνη) οφείλεται στους παρακάτω λόγους: 

1) Στην ολισθηρότητα μεταξύ των κόκκων της αργίλου, η οποία είναι αποτέλεσμα της 

ελασματοειδής μορφής τους καθώς και των μεμβρανών νερού, οι οποίες λειτουργούν ως 

λιπαντικό. 

2) Στη συνδετική ικανότητα των κόκκων, η οποία είναι αποτέλεσμα των ελκτικών δυνάμεων 

ηλεκτροστατικής φύσης. 

Οι ελκτικές δυνάμεις είναι χρήσιμες καθώς προσδίδουν συνοχή στον πηλό. Όταν 

χρησιμοποιηθεί περισσότερη από την κανονική ποσότητα νερού κατά την παρασκευή του 
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πηλού, οι κόκκοι του απομακρύνονται ο ένας από τον άλλο. Η απομάκρυνση των κόκκων 

μειώνει τις ελκτικές δυνάμεις και συνεπώς ελαττώνεται η πλαστικότητα του πηλού 

καθιστώντας τον ακατάλληλο για χρήση. 

3) Στο μέγεθος των κόκκων, όσο μικρότεροι είναι οι κόκκοι τόσο μεγαλύτερη πλαστικότητα 

έχει ο πηλός. Η πλαστικότητα αυξάνεται με το ζύμωμα του πηλού. Αντίθετα, η υπερβολική 

πλαστικότητα μπορεί να επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα όπως για παράδειγμα τη 

συστολή της μάζας του κατά τη ξήρανσή του. (Rice 1987, Παπαδόπουλος 2006) 

Χρώμα 

Το χρώμα ενός κεραμικού δύναται να δώσει πληροφορίες σχετικά με τις πρώτες ύλες που 

χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή του και τον τρόπο με τον οποίο ψήθηκε. Παρά το ότι 

οι άργιλοι σε καθαρή μορφή είναι άσπρες ή ελαφριά κίτρινες, το χρώμα του κεραμικού 

εξαρτάται από πολλές μεταβλητές. Οι πιο σημαντικές είναι τόσο το μέγεθος, η ποσότητα και η 

κατανομή των προσμίξεων, κυρίως των ενώσεων του σιδήρου και της οργανικής ύλης, όσο 

και η διάρκεια, η θερμοκρασία και η ατμόσφαιρα της όπτησης. 

Οι προσμίξεις διακρίνονται σε οργανικές και ανόργανες ανάλογα με τον τρόπο σχηματισμού 

των αργίλων. Αναλυτικότερα, οι οργανικές προσμίξεις χρωματίζουν τις αργίλους από ανοιχτό 

γκρί μέχρι μαύρο, ανάλογα με την ποσότητά τους. Ο χρωματισμός τους απομακρύνεται κατά 

την όπτηση. Οι ανόργανες προσμίξεις οφείλονται στα οξείδια και τα άλατα ορισμένων 

μετάλλων, τα οποία προσδίδουν το χρωματισμό στις αργίλους. Κατά τη διάρκεια της 

όπτησης το ίδιο οξείδιο αλλάζει το χρωματισμό του πηλού ανάλογα με την ατμόσφαιρα 

όπτησης (οξειδωτική, αναγωγική και ουδέτερη) (Εικ. 1.14) και με τη θερμοκρασία. Για 

παράδειγμα το οξείδιο του τρισθενούς σιδήρου θερμαινόμενο από χαμηλούς σε υψηλούς 

βαθμούς αλλάζει διαδοχικά χρωματισμούς, κίτρινο-πορτοκαλί-καφέ-κόκκινο-σκούρο 

κόκκινο-βιολετί. 

 

Εικ. 1.14: Σχηματισμός ορυκτών κατά την όπτηση κεραμικών, εφαρμόζοντας είτε οξειδωτικές, είτε 

αναγωγικές συνθήκες 
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Οι ασβεστούχοι πηλοί, αν και τις περισσότερες φορές έχουν την ίδια περιεκτικότητα σε 

οξείδια του σιδήρου με τους μη ασβεστούχους, δίνουν ανοιχτά χρώματα με την όπτησή τους 

(Maniatis et al., 1981). Η ανάπτυξη των οξειδίων του Fe εμποδίζεται από την παρουσία του 

CaCO3 ή CaO εξαιτίας της δέσμευσης του Fe3+ στο πλέγμα ορυκτολογικών φάσεων υψηλής 

θερμοκρασίας, που κρυσταλλώνονται στη μάζα του κεραμικού κάτω από οξειδωτικές 

συνθήκες (Kreimeyer, 1987). 

Εκτός από τις ενώσεις του σιδήρου και την οργανική ύλη, το χρώμα των κεραμικών 

επηρεάζεται και από άλλες ενώσεις, όπως για παράδειγμα CaCΟ3, CaO, MnO, ΤiΟ2 και 

θειϊκές ενώσεις (Rice 1987, Παπαδοπούλου 2005, Ξανθοπούλου 2012) 

Αν μια άργιλος δεν περιέχει καμιά από τις δυο παραπάνω κατηγορίες προσμείξεων, θα έχει 

συνήθως χρώμα λευκό στην φυσική της κατάσταση και λευκό ή κρεμώδες ύστερα από την 

όπτησή της. Στην Εικ. 1.15 παρουσιάζονται τα βασικά οξείδια και οι χρωματισμοί που 

εμφανίζουν στους πηλούς. 

 

Εικ. 1.15: Βασικά οξείδια και οι χρωματισμοί που εμφανίζουν στους πηλούς 
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Συστολή 

Συστολή ή συρρίκνωση του πηλού είναι η μείωση των διαστάσεων του πηλού κατά την 

απομάκρυνση του νερού (ξήρανση). Στην Εικ. 1.16 παρουσιάζονται οι διαδοχικές φάσεις 

κατά τη διάρκεια της ξήρανσης. Στην πρώτη φάση (α), οι κόκκοι αποχωρίζονται από τις 

μεμβράνες νερού. Στη δεύτερη φάση (β) η ποσότητα του νερού συνεχίζει να μειώνεται και οι 

κόκκοι εφάπτονται ο ένας με τον άλλο. Στην τρίτη φάση (γ) οι πρώτοι πόροι αέρα 

παρουσιάζονται εξαιτίας της εξάτμισης του νερού. Στην τέταρτη φάση (δ) το νερό έχει 

απομακρυνθεί. Στον άνυδρο πλέον πηλό, οι πόροι του αέρα έχουν καταλάβει τη θέση του 

νερού. Ελάχιστη ποσότητα νερού παραμένει μόνο στα σημεία επαφής των κόκκων. 

Η συστολή του πηλού είναι μεγαλύτερη στον λεπτόκοκκο απ’ ότι στο χοντρόκοκκο εξαιτίας 

της μεγαλύτερης ποσότητας νερού στον πρώτο. Συνεπώς κατά τη ξήρανση οι κόκκοι του 

λεπτόκοκκου πηλού “μαζεύουν” περισσότερο (Buys-Oakley 1993,Παπαδόπουλος 2006). 

 

 

Ικανότητα ανταλλαγής ιόντων 

Τα αργιλικά ορυκτά έχουν την ιδιότητα να μπορούν σε κατάλληλες συνθήκες, να 

ανταλλάσσουν τα ιόντα τους με ιόντα άλλων ενώσεων με τις οποίες έρχονται σε επαφή. Η 

ιδιότητα αυτή έχει μεγάλη σημασία για τις αργίλους, καθώς με προσθήκη κατάλληλων ουσιών 

(βελτιωτικές ουσίες) δύναται να διορθωθούν ορισμένες ιδιότητες της αργίλου. (Buys-Oakley 

1993, Παπαδόπουλος 2006) 

Εικ.1.16: Οι διαδοχικές φάσεις κατά τη 

διάρκεια του στεγνώματος α) πρώτη 

φάση, οι κόκκοι αποχωρίζονται από τις 

μεμβράνες νερού β) δεύτερη φάση, η 

ποσότητα του νερού συνεχίζει να μειώνεται 

και οι κόκκοι εφάπτονται ο ένας με τον 

άλλο γ) τρίτη φάση, οι πρώτοι πόροι αέρα 

παρουσιάζονται εξαιτίας της εξάτμισης του 

νερού. δ) τέταρτη φάση, το νερό έχει 

απομακρυνθεί. 
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1.2 Πυρίτιο 

Το πυρίτιο (Si) είναι μετά το οξυγόνο το περισσότερο διαδεδομένο στοιχείο στη γη και 

αποτελεί το 60% του στερεού φλοιού της. Δεν απαντάται μόνο του στη φύση, αλλά και με τη 

μορφή οξειδίου του πυριτίου, το οποίο βρίσκεται τόσο ελεύθερο (χαλαζίας, άμμος) όσο και 

ενωμένο υπό τη μορφή αργιλιοπυριτικών ενώσεων και πυριτικών αλάτων, τα οποία 

συνιστούν διάφορα πετρώματα. 

Το πυρίτιο χρησιμοποιείται στην κεραμική είτε σαν πρώτη ύλη είτε σαν στοιχείο που 

περιέχεται μέσα στις αργιλιοπυριτικές ενώσεις. (Velde,1992, Callister et al 2015 

Παπαδόπουλος 2006 ) 

1.2.1 Πολυμορφισμός SiO2  

Το φαινόμενο του πολυμορφισμού αποτελεί τις διαφορετικές μορφές που μπορεί να έχει μία 

ένωση ανάλογα τις συνθήκες που επικρατούν κατά το σχηματισμό της στη φύση. Οι μορφές 

αυτές έχουν τις ίδιες χημικές ιδιότητες αλλά διαφέρουν στις φυσικές. 

Οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των δύο μορφών της ύλης, της κρυσταλλική και της 

άμορφης, είναι ότι η πρώτη έχει καθορισμένο σχήμα, παρουσιάζει ανυσματικές ιδιότητες, 

ανισοτροπία και αποτελείται από κρυστάλλους. Αντιθέτως, στα άμορφα στερεά σώματα οι 

θέσεις των σωματιδίων της ύλης δεν έχουν αυστηρά καθορισμένο επαναλαμβανόμενο 

γεωμετρικό σχήμα και είναι ισότροπα. 

Στη περίπτωση του SiO2 παρουσιάζεται και ως άμορφο αλλά και ως κρυσταλλικό με 

διαφορετικές δομές. Οι δομές αυτές αλλάζουν υπό την επίδραση της θερμοκρασίας. Για 

παράδειγμα χαρακτηριστικές είναι οι αλλαγές του χαλαζία, ο οποίος αποτελεί την κύρια πηγή 

πυριτίου για τα κεραμικά (Εικ.1.17). (Velde,1992, Callister et al 2015, Παπαδόπουλος 2006 ) 

 
Εικ. 1.17: Τρεις διαφορετικές μορφές του SiO2, α και β χαλαζίας (κρυσταλλική δομή), άμορφο  
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1.2.2 Ορυκτά του Πυριτίου 

Τα πυριτικά ορυκτά συνιστούν τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική κατηγορία πετρογενετικών 

ορυκτών, καθώς απαρτίζουν περίπου το 90% του φλοιού της Γης. Εξαιτίας, της 

σπουδαιότητάς τους παρουσιάζονται συνοπτικά δύο από τις κύριες κατηγορίες των 

πυριτικών ορυκτών. 

Άστριοι (Feldspars) 

Οι άστριοι είναι η πιο διαδεδομένη οικογένεια πυριτικών ορυκτών στη λιθόσφαιρα και 

αποτελούν το 58% του συνόλου των πετρογενετικών ορυκτών του στερεού φλοιού της Γης. 

Από χημικής πλευράς, αποτελούνται από SiO2 και Al2O3.  

Οι άστριοι κρυσταλλώνονται από το μάγμα σε πυριγενή πετρώματα.7 Η σειρά κρυστάλλωσής 

τους αρχίζει σε υψηλές θερμοκρασίες από τα βασικότερα μέλη, ενώ τα ενδιάμεσα και τα όξινα 

κρυσταλλώνονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Μπορούν να σχηματίσουν αργιλικά ορυκτά 

μέσω χημικής αποσάθρωσης και αποτελούν τα κύρια μητρικά υλικά αυτών. Πιο σταθεροί 

είναι οι καλιούχοι άστριοι. Στα κεραμικά, τα αλκάλια των αστρίων δρουν ως ρευστοποιητές 

(flux), χαμηλώνοντας τη θερμοκρασία τήξης ενός μίγματος. Οι άστριοι δρουν και ως 

αντιπλαστικές ύλες, αυξάνοντας το πορώδες ενός κεραμικού (Θεοδωρίκας 1996, 

Τσιραμπίδης 2006, Rice1987). 

Χαλαζίας (Quartz) 

Ο χαλαζίας έχει ως δομικές μονάδες τα τετράεδρα SiO4, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με 

τέσσερα κοινά οξυγόνα σχηματίζοντας παράλληλες, αλληλοσυνδεόμενες, ελικοειδείς 

αλυσίδες. Αποτελεί κύριο συστατικό του εδάφους. Είναι επίσης ένα από τα συνήθη ορυκτά 

των πετρωμάτων και συναντάται σε όλα τα είδη τους. Παρουσιάζει χημική αδράνεια, γι’αυτό 

και παραμένει αναλλοίωτος κατά τους μηχανισμούς διάβρωσης των πετρωμάτων. Ο α-

χαλαζίας σχηματίζεται σε θερμοκρασία κάτω των 575
ο

C και κρυσταλλώνεται στο τριγωνικό 

σύστημα, ενώ ο β-χαλαζίας σχηματίζεται σε θερμοκρασία άνω των 575
ο

C και κρυσταλλώνεται 

στο εξαγωνικό σύστημα. Όσο αφορά στις ιδιότητες της αργίλου, η παρουσία χαλαζία με τη 

μορφή φυσικών εγκλεισμάτων ή η προσθήκη του ως πρόσμιξη, μειώνει την πλαστικότητα και 

συνεπώς τη συρρίκνωση κατά την όπτηση (Θεοδωρίκας,1996). 

                                            
7
 Πυριγενή πετρώματα: προκύπτουν σπό τη στερεοποίηση και κρυστάλλωση του μάγματος 
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1.3 Όπτηση 

Το στάδιο της όπτησης είναι το πιο σημαντικό για την κατασκευή των κεραμικών 

αντικειμένων, καθώς κατά τη διάρκειά του μεταβάλλεται η αρχική ορυκτολογική δομή του 

πηλού. Ανάλογα με τη θερμοκρασία όπτησης ο πηλός μετατρέπεται από πορώδες και 

εύθρυπτο υλικό σε υλικό μόνιμα σκληρό και αδιαπέραστο από τα υγρά (Velde & Druc, 1999). 

Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, η όπτηση των κεραμικών έχει υλοποιηθεί με 

διαφορετικούς τρόπους ξεκινώντας από την οικιακή εστία μέχρι και τους σημερινούς 

κλιβάνους. 

1.3.1 Διαδικασία Όπτησης 

Κάθε αργιλικό ορυκτό όπως και τα υπόλοιπα συστατικά του πηλού συμπεριφέρονται με 

μοναδικό τρόπο κατά την όπτηση, ειδικά στις υψηλές θερμοκρασίες. Αυτές οι μεταβολές που 

πραγματοποιούνται κατά την όπτηση εξαρτώνται από α) τη διάρκεια, β) τη θερμοκρασία και 

γ) την ατμόσφαιρα όπτησης. 

Η διαδικασία της όπτησης χωρίζεται σε 3 στάδια: 

1) Προθέρμανση 

2) Ψήσιμο 

3) Κρύωμα 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η αλληλουχία των αντιδράσεων και των μεταβολών που 

λαμβάνουν χώρα σε ένα σώμα πηλού με την αύξηση της θερμοκρασίας. (Παπαδόπουλος 

2006 Velde & Druc 1999) 

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ 

20°-120°C 

Οι μεταβολές που αρχίζουν στις πιο χαμηλές θερμοκρασίες χαρακτηρίζονται από τη 

μετακίνηση του νερού και των άλλων υλικών, κυρίως των οργανικών, από το εσωτερικό προς 

το εξωτερικό του σώματος του αντικειμένου. Τα υλικά αυτά εξατμίζονται και διαφεύγουν στην 

ατμόσφαιρα ως αέρια, προκαλώντας απώλεια βάρους και συρρίκνωση στο σώμα του 

αντικειμένου. 

Στους πόρους της στεγνής μάζας το νερό αρχίζει να εξατμίζεται μόλις ξεπεραστεί η 

θερμοκρασία του περιβάλλοντος και φτάνει στους 100°C, το σημείο βρασμού του νερού. 

Υπολογίζεται ότι η διαδικασία ολοκληρώνεται στους 120°C. 

Η άνοδος της θερμοκρασίας σε αυτό το στάδιο της όπτησης θα πρέπει να είναι αργή έτσι 

ώστε η εξάτμιση να γίνεται ομαλά. Στην αντίθετη περίπτωση η πίεση που θα αναπτυχθεί από 

τη βίαιη εξάτμιση μπορεί να προκαλέσει ακόμα και το θρυμματισμό της μάζας. Με την 

ολοκλήρωση της προθέρμανσης θα πρέπει να έχει αφαιρεθεί όλη η ποσότητα του νερού και 
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να έχει παραμείνει μόνο ως δομικό στοιχείου του πηλού. (Παπαδόπουλος 2006, Velde & 

Druc 1999, Callister et al, 199) 

ΨΗΣΙΜΟ 

200°C 

Σε αυτό το στάδιο υφίσταται η αποσύνθεση διαφόρων οργανικών ενώσεων. Τα οργανικά 

υλικά μετακινούνται από το εσωτερικό προς το εξωτερικό του σώματος, χρωματίζοντας 

μαύρες τις επιφάνειές του, πριν απομακρυνθούν ως αέριο CO και CO2. Αυτές οι μεταβολές 

δεν θεωρούνται ικανές να δημιουργήσουν προβλήματα στη μάζα του κεραμικού. 

350°-700°C. 

Ειδικότερα στους 450°C-600°C η άργιλος αλλάζει χημικά και χάνει τις πλαστικές τη ιδιότητες 

εξαιτίας της αφυδροξυλίωσης. Διαδικασία κατά την οποία αποβάλλεται το νερό ως δομικό 

στοιχείο. Η αφυδροξυλίωση είναι μια ενδόθερμη αντίδραση κατά την οποία απορροφάται 

θερμότητα και η άργιλος μετασχηματίζεται σε μια ψευδό-άμορφη φάση μετά-αργίλου. 

Για παράδειγμα στην περίπτωση του καολινίτη, ο οποίος μετατρέπεται σε μετακαολινίτη, με 

χαρακτηριστική την αύξηση του πορώδες και της συρρίκνωσης της μάζας του. 

 

Αντίθετα στους ιλλίτες και τους σμεκτίτες, η απώλεια του νερού και η συρρίκνωσή τους γίνεται 

σταδιακά. Η απόσπαση του νερού ως δομικού στοιχείου ξεκινάει μαλακά ανάμεσα στους 

350-450°C, φτάνει στη μέγιστη ένταση στους 600°C και στη συνέχεια εξασθενεί απότομα 

σταματώντας στους 700°C. 

Σε αυτό το στάδιο δεν αποτελεί πρόβλημα η σχετικά γρήγορη άνοδος της θερμοκρασίας 

καθώς δεν υπάρχει φόβος να προκληθεί κάποια βλάβη στη μάζα λόγω της εξάτμισης του 

χημικά συνδεδεμένου νερού. Μετά την ολοκλήρωση της αφυδροξυλίωσης, η άργιλος 

μεταβάλλεται μη αντιστρεπτά, έχοντας υποστεί την ‘κεραμική μεταβολή’ (ceramic change), και 

δεν αποσυντίθεται στο νερό. (Παπαδόπουλος 2006, Velde & Druc 1999) 

573°C 

Αυτή η θερμοκρασία αποτελεί κομβικό σημείο καθώς οι κρύσταλλοι του α-χαλαζία που 

περιέχονται στη μάζα του πηλού διογκώνονται απότομα παίρνοντας τη μορφή του β-χαλαζία, 

όπου και διατηρείται σε θερμοκρασίες υψηλότερες από τους 573°C.(Buys-Oakley 1993, 

Παπαδόπουλος 2006) 

Σε αυτό το σημείο και ενώ η μάζα έχει τάση για συστολή, εξαιτίας της απώλειας του νερού, η 

ξαφνική διόγκωση των κρυστάλλων του χαλαζία την εξαναγκάζει σε απότομη διαστολή. 

Σε αυτή τη θερμοκρασία, αν ο ρυθμός αύξησης είναι ταχύς μπορεί να προκληθεί σπάσιμο του 
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κεραμικου. Σε αυτό το σημείο και ενώ δεν υπάρχει κανένα ίχνος υαλοποίησης8 της μάζας, τα 

κεραμικά παραμένουν άθικτα παρά τις απότομες μεταβολές. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. 

Αρχικά το πορώδες της μάζας επιτρέπει την πραγματοποίηση των μεταβολών του όγκου 

χωρίς να χαθεί η συνοχή της και δεύτερον πραγματοποιείται το φαινόμενο της σύντηξης κατά 

το οποίο τα άκρα των κόκκων της μάζας που βρίσκονται σε επαφή κολλάνε μεταξύ 

τους.(Buys-Oakley 1993, Παπαδόπουλος 2006) 

750°-850°C 

Σε αυτές τις θερμοκρασίες η καύση της οργανικής ύλης που περιέχεται στον πηλό 

ολοκληρώνεται. Τα αργιλικά ορυκτά χάνουν την χαρακτηριστική κρυσταλλική δομή τους 

εξαιτίας της απομάκρυνσης του νερού από τα πλέγματά τους. 

Επίσης, το ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3) υφίσταται αποκαρβοξυλίωση, διαδικασία κατα την 

οποία διασπάται σε οξείδιο του ασβεστίου (CaO) και διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Επιπλέον, 

ο σίδηρος που περιέχεται στο σώμα του πηλού, οξειδώνεται σε ερυθρό οξείδιο του σιδήρου 

(Fe2O3). (Buys-Oakley 1993, Παπαδόπουλος 2006) 

850°–870°C 

Σε αυτές τις θερμοκρασίες ο β-χαλαζίας μετασχηματίζεται σε α-τριδυμίτη (SiO2). Ο 

μετασχηματισμός αυτός λαμβάνει χώρα σχετικά αργά, επομένως ο βαθμός στον οποίο 

συμβαίνει η μεταβολή, εξαρτάται από το χρονικό διάστημα για το οποίο η θερμοκρασία 

διατηρείται στην κρίσιμη, ή πάνω από αυτήν, περιοχή. (Buys-Oakley 1993, Παπαδόπουλος 

2006) 

700°-900°C. 

Ο άνθρακας και το θείο προέρχονται από την αποσύνθεση διαφόρων ενώσεων οι οποίες 

περιέχονται στη μάζα του πηλού κατά τη διαδικασία της οξείδωσης. Τα στοιχεία αυτά 

ενώνονται με το οξυγόνο του αέρα σχηματίζοντας μονοξείδια, διοξείδια και τριοξείδια τα 

οποία είναι αέρια και διαφεύγουν. .(Buys-Oakley 1993, Παπαδόπουλος 2006) 

Η διαδικασία της οξείδωσης ξεκινάει γύρω στους 600°C και ολοκληρώνεται γύρω στους 

900°C. 

Στη περίπτωση του θείου μια ποσότητα μπορεί να παραμείνει άκαυστη μέχρι και τους 1100 

°C, ενώ ο άνθρακας έχει ολοκληρώσει τη καύση του περίπου στους 900°C. Η χρονική 

διάρκεια της ολοκλήρωσης της καύσης εξαρτάται από το πάχος των τοιχωμάτων των 

αντικειμένων και από την περιεκτικότητα της μάζας σε ανθρακούχες και θειούχες ενώσεις. 

(Buys-Oakley 1993, Παπαδόπουλος 2006) 

Μερικοί κεραμίστες επιβραδύνουν το ρυθμό ψησίματος στις θερμοκρασίες καύσης ή κρατούν 

                                            
8
 Υαλοποίηση: Κατά τη διάρκεια της όπτησης ενός κεραμικού σώματος, σχηματίζεται μια υγρή φάση, η οποία 

κατα τη διάρκεια της ψήξης μετατρέπεται σε υαλώδες μήτρα 
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τη θερμοκρασία σταθερή στους 800 °C για περίπου δύο ώρες. Αυτό το σημείο είναι αρκετά 

κομβικό καθώς αν δεν προλάβει να ολοκληρωθεί η καύση τότε το υπόλοιπο υλικό θα 

παραμείνει στη μάζα και θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στα υπόλοιπα στάδια του 

ψησίματος. (Παπαδόπουλος 2006) 

850°-1000°C 

Μεταξύ αυτών των θερμοκρασιών η παραγωγή ύαλου προσδίδει μια ικανοποιητική αντοχή 

στο κεραμικό χωρίς όμως να χάνεται η ιδιότητα του πορώδες που έχει. Ανάλογα με τη 

σύσταση των υλικών η υαλοποίηση μπορεί να γίνει σε διαφορετικές θερμοκρασίες κάθε 

φορά. Τα παραδοσιακά αρχαία κεραμικά δύσκολα ξεπερνούν τη θερμοκρασία των 900°C, 

παρόλα αυτά η όπτηση των κεραμικών υλικών μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 1250°C. 

ΚΡΥΩΜΑ 

Όταν το κεραμικό φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία τότε σταθεροποιείται για μια ώρα. Στη 

συνέχεια γνωρίζοντας ότι το κεραμικό είναι ευαίσθητο στις μεταβολές της θερμοκρασίας 

ακολουθείται η ίδια διαδικασία και με παρόμοιο ρυθμό αρχίζει και μειώνεται η θερμοκρασία 

μέχρι να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου. Όσο πιο σταδιακά κρυώσει το καμίνι τόσο πιο 

ελαστική θα είναι η μάζα του ψημένου κεραμικού.(Λυρίτζης, 2005) 

1.3.2 Ατμόσφαιρα Όπτησης 

Εκτός από τα συνήθη αέρια της ατμόσφαιρας της Γης, στην ατμόσφαιρα όπτησης 

περιέχονται και τα αέρια που παράγονται από την καύση, όπως οι υδρατμοί και το CO2, 

καθώς και εκείνα που εκλύονται από το αργιλικό υλικό. (Rice,1987) 

Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στην ατμόσφαιρα όπτησης κατηγοριοποιούνται σε 

οξειδωτική, αναγωγική και ουδέτερη. Στην οξειδωτική ατμόσφαιρα καίγεται πλήρως τόσο ο 

άνθρακας όσο και κάθε οργανική ύλη που υπάρχει μέσα στον πηλό. Επίσης προκαλείται 

οξείδωση των περιεχόμενων μετάλλων. Στην αναγωγική ατμόσφαιρα δεν πραγματοποιείται 

καύση της οργανικής ύλης και στην επιφάνεια του κεραμικού επικάθεται κάπνα. Στην 

περίπτωση της ουδέτερης ατμόσφαιρας, παρατηρείται μία ικανοποιητική ανάμειξη καυσίμου 

(CH) και ατμοσφαιρικού αέρα και εξασφαλίζεται το πλέον οικονομικό και σωστό ψήσιμο ως 

προς την ζητούμενη κάθε φορά τελική θερμοκρασία. (Rice, 1987) 

Στους κλιβάνους, η ατμόσφαιρα μπορεί να ρυθμιστεί επιλέγοντας την κατάλληλη καύσιμη ύλη 

και καθορίζοντας την παροχή αέρα μέσα στο καμίνι. Η ατμόσφαιρα της όπτησης επηρεάζει 

πολλές ιδιότητες του τελικού προϊόντος, ιδιαίτερα το χρώμα και τη σκληρότητα.(Rice,1987) 
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1.3.3 Είδη Πηλού ως προς τη Θερμοκρασία Όπτησης 

Οι μεταβολές του πηλού κατά τις διαφορετικές θερμοκρασίες όπτησης τον κατατάσσει σε 

διαφορετικές κατηγορίες: 

Εύτηκτοι πηλοί ή πορώδεις 

Στην κατηγορία αυτή απαιτείται όπτηση μέχρι τους 900-1075°C. Ο πηλός παραμορφώνεται 

και τήκεται. Περιέχουν ανθρακικό ασβέστιο (CaCO3), σίδηρο (Fe), πυριτική άμμο, αλουμίνα 

και πυρίτιο. Είναι συνήθως πλαστικοί και λεπτόκοκκοι. Ανάλογα με το χρώμα του 

διαχωρίζονται σε: 

1) Σιδηρούχο πηλό 

Είναι πορώδης με έντονο κόκκινο χρώμα, το οποίο όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία σκουραίνει. 

2) Ασβεστούχο πηλό 

Το χρώμα του είναι ξανθό-ώχρα και διατηρεί το πορώδες του. Το κιτρινωπό χρώμα του 

προέρχεται από την επίδραση του Ca στο Fe. (Παπαδόπουλος 2006, Rice,1987) 

Λευκοί πηλοί χαμηλής θερμοκρασίας 

Στην κατηγορία αυτή απαιτείται όπτηση μέχρι τους 1000-1200°C. Είναι συνθετικοί πηλοί και 

κατασκευάζονται από την ανάμειξη καολινίτη, πυριτικού, αστρίων, πηγματίτη, ταλκ και 

μαρμάρου σε διάφορες αναλογίες. (Παπαδόπουλος 2006, Rice,1987) 

Υψηλής θερμοκρασίας πηλοί (gre-stoneware) 

Στην κατηγορία αυτή απαιτείται όπτηση μέχρι τους 1000-1500°C. Ο πηλός διατηρεί το 

πορώδες του μέχρι συγκεκριμένη θερμοκρασία. Στη συνέχεια ανάλογα την ευκολία τήξης του 

χωρίζεται σε δύο κατηγορίες,τους εύτηκτους και τους υαλοποιήσιμους (gre). 

Ένας εύτηκτος πηλός μόλις φτάσει στην τελική θερμοκρασία ψησίματος, παραμορφώνεται 

και τήκεται. Αντίθετα, ο πηλός gre δε φτάνει εύκολα στην τήξη, παρά μόνο αφού ολοκληρωθεί 

η διαδικασία υαλοποίηση του σώματος. (Παπαδόπουλος 2006, Rice,1987) 
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2. Φασματοσκοπικές Τεχνικές 

Οι φασματοσκοπικές τεχνικές χρησιμοποιούνται για τη μελέτη των κεραμικών υλικών και είναι 

μια μεγάλη ομάδα οπτικών αναλυτικών τεχνικών οι οποίες βασίζονται στην αλληλοεπίδραση 

της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με τα άτομα ή μόρια ενός δείγματος. Οι τεχνικές αυτές 

χωρίζονται σε μοριακές και στοιχειακές τεχνικές (ατομική φασματοσκοπία)  

Η τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί στην παρούσα διπλωματική είναι η Φασματοσκοπία 

Υπερύθρου  Μετασχηματισμoύ Fourier με Αποσβένουσα Ολική Ανάκλαση (ATR-FTIR, 

Αttenuaded Total Reflectance-Fourier Transform Infrared Spectroscopy), μία τεχνική που 

ανήκει στις μοριακές τεχνικές. 

2.1 Βασικές Αρχές Υπέρυθρης Φασματοσκοπίας 

H εφαρμογή της τεχνικής αυτής σε δείγματα υλικών επιτυγχάνει την ταυτοποίηση ιονικών ή 

μερικώς ιονικών ανόργανων συστατικών, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των 

ορυκτών. Τα διάφορα υλικά απορροφούν διαφορετικές ποσότητες και διαφορετικού μήκους 

κύματος υπέρυθρης ακτινοβολίας αναλόγως με τους χημικούς δεσμούς που υπάρχουν στο 

εξεταζόμενο δείγμα. (Larkin 2011) 

Ανάλογα με τη μήτρα στην οποία βρίσκεται για παράδειγμα η θειική ρίζα, οι αντίστοιχες 

κορυφές διαφοροποιούνται, δίνοντας τη δυνατότητα διαχωρισμού μεταξύ των διαφορετικών 

υλικών. 

Σημαντικές διαφοροποιήσεις των κορυφών οφείλονται στις μάζες των γειτονικών ατόμων ή 

ιόντων, στο είδος και στη συμμετρία του πλέγματος, καθώς και στην ύπαρξη ή την απουσία 

δεσμών υδρογόνου. Οι τελευταίοι επηρεάζουν κυρίως τις δονήσεις Ο-Η οδηγώντας αυτές σε 

χαμηλότερες συχνότητες, δίνοντας ένα εύρος και μειώνοντας την έντασή τους. Η κάθε 

ξεχωριστή απορρόφηση ή ανάκλαση καταγράφεται υπό τη μορφή ενός επιθυμητού 

φάσματος. (Larkin 2011) 

Σε αυτή τη φασματοσκοπία, μελετάται η απορρόφηση της υπέρυθρης ακτινοβολίας από ένα 

δείγμα συναρτήσει της συχνότητας. 

Η υπέρυθρη ακτινοβολία χωρίζεται σε τρεις περιοχές: 

 το Εγγύς Υπέρυθρο, με εύρος 14.000 έως 4.000 cm-1 

 το Μέσο Υπέρυθρο, με εύρος 4.000 έως 400 cm-1  

 το Άπω Υπέρυθρο, με εύρος 400 έως 10 cm-1 

Από τις παραπάνω περιοχές, τη βασικότερη αποτελεί το Μέσο Υπέρυθρο διότι σε αυτό 

συμβαίνουν οι επιθυμητές διεγέρσεις δονήσεως, παραμορφώσεως και περιστροφής των 

δομικών μονάδων της ύλης, οι οποίες λαμβάνουν χώρα όταν υπέρυθρη ακτινοβολία 
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κατάλληλης συχνότητας προσπέσει στην εξεταζόμενη ένωση. Παρόλα αυτά, υπάρχει 

δυνατότητα χρησιμοποίησης της τεχνικής και σε κάποιο εύρος στο Άπω Υπέρυθρο. (Larkin 

2011) 

2.1.1 Προέλευση Απορροφήσεων - Κανόνες Επιλογής 

Για την καλύτερη κατανόηση της τεχνικής θα χρησιμοποιηθεί ένα απλουστευμένο 

παράδειγμα. Ένα μηχανικό ανάλογο ενός διατομικού μορίου μπορεί να θεωρηθεί ως ένα 

σύστημα δύο σωμάτων με μάζες m1 και m2 που ενώνονται με ένα ελατήριο.(Eικ 2.1) 

 

Εικ2.1: Μηχανικό ανάλογο ενός διατομικού μορίου 

Το ελατήριο αυτό παριστάνει το χημικό δεσμό μεταξύ δύο ατόμων με μάζες m1 και m2. Αν στο 

μόριο προσπέσει υπέρυθρη ακτινοβολία ίσης συχνότητας με την ιδιοσυχνότητα δόνησης του 

δεσμού του μορίου, τότε προκαλείται διέγερση του δεσμού με ταυτόχρονη απορρόφηση της 

ακτινοβολίας. Η διέγερση είναι αποτέλεσμα της μεταβολής της διπολικής ροπής λόγω 

της διέγερσης της δόνησης του δεσμού.(Smith 1999) 

Η μεταβολή της διπολικής ροπής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και χωρίς αυτή δεν 

μπορεί να υπάρξει φάσμα. Γι’ αυτό και σε ένα ετεροπυρηνικό διατομικό μόριο με μη 

συμμετρικές δονήσεις παρατηρείται φάσμα απορρόφησης. Αντίθετα δεν παρατηρείται 

απορρόφηση της υπέρυθρης ακτινοβολίας σε δονήσεις ομοπυρηνικού μορίου ή συμμετρικές 

δονήσεις σε ετεροπυρηνικό μόριο καθώς δεν υπάρχουν μεταβολές στη διπολική ροπή. Η 

απαραίτητη αυτή μεταβολή της διπολικής ροπής αποτελεί και τον πρώτο από τους δύο 

κανόνες επιλογής που υπάρχουν προκειμένου να είναι μία δονητική μετάπτωση ενεργή στην 

απορρόφηση ή στην εκπομπή υπερυθρης ακτινοβολίας. (Larkin 2011) 

Κάθε μία από τις δονήσεις που προκύπτουν έχει τη δική της χαρακτηριστική συχνότητα, η 

οποία επηρεάζεται από την ισχύ του δεσμού και τη μάζα των ατόμων. Όσο ισχυρότερος είναι 

ο δεσμός και όσο μικρότερη η μάζα των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτόν, τόσο υψηλότερη 

είναι η συχνότητα δόνησης. 

Προσεγγίζοντας το μόριο μέσω του μοντέλου του απλού αρμονικού ταλαντωτή, 

ακολουθώντας τον δεύτερο κανόνα επιλογής, επιτρεπτές είναι μόνο οι μεταπτώσεις εκείνες 

που συμβαίνουν μεταξύ γειτονικών δονητικών ενεργειακών καταστάσεων και για τις οποίες 

ισχύει 𝛥𝑣=±1, όπου 𝑣 είναι ακέραιος θετικός αριθμός (𝑣=0,1,2,3...) και καλείται δονητικός 

κβαντικός αριθμός. Η ενεργειακή διαφορά μεταξύ τους είναι ίση με την ενέργεια του 
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απορροφώμενου φωτονίου, 𝛥𝛦𝑣=𝛦(𝑣+1)−𝛦𝑣=ℎ𝜈.(Εικ.2.2) (Larkin 2011,Bαλαβανίδης 2008) 

 

Εικ 2.2:Διάγραμμα επιτρεπόμενων ενεργειακών επιπέδων και μεταπτώσεων σε διατομικό μόριο που 

εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση 

Στην περίπτωση του απλού αρμονικού ταλαντωτή, οι ενεργειακές στάθμες βρίσκονται σε 

ισαπέχοντα διαστήματα, με αποτέλεσμα όλες οι μεταπτώσεις που υπακούουν στον 

παραπάνω κανόνα να συμβαίνουν στον ίδιο κυματαριθμό ω. Στη πραγματικότητα, η 

δημιουργία των φασμάτων δεν ακολουθεί ακριβώς το μοντέλο του αρμονινού ταλαντωτή 

καθώς η συμπεριφορά των μορίων παρουσιάζει αποκλίσεις από την αρμονικότητα (Lazarev 

1972, Larkin 2011). 

2.1.2 Φάσματα Δόνησης Πολυατομικών Μορίων 

Τρόποι δόνησης 

Η αύξηση του αριθμού των ατόμων σε ένα μόριο προκαλεί μεγαλύτερο αριθμό δονήσεων. 

Παρά την πολυπλοκότητα των φασμάτων IR, υπάρχουν μερικές βασικές αρχές που βοηθούν 

στη συστηματική μελέτη τους. Για παράδειγμα, μόρια που έχουν την ίδια χαρακτηριστική 

ομάδα ατόμων απορροφούν περίπου στην ίδια περιοχή υπερύθρου, καθώς και οργανικά 

μόρια με παρόμοιο σκελετό ατόμων άνθρακα. 

Συνήθως στα μόρια συναντώνται οι ακόλουθοι βασικοί τύποι δονήσεων (Εικ. 2.3) 

(Bαλαβανίδης 2008, Stuart 2004, McHale 1999, Harris et al 1978, Θεοφανίδης 1997): 

1) Δονήσεις τάσης (stretching vibrations) παράγονται όταν δύο συνδεδεμένα άτομα 

πάλλονται συνεχώς μεταξύ τους, μεταβάλλοντας τη μεταξύ τους απόσταση κατά μήκος 

του άξονα του δεσμού. Οι δονήσεις αυτές μπορεί να είναι είτε μεμονωμένες είτε 

συζευγμένες. Οι συζευγμένες δονήσεις διακρίνονται σε συμμετρικές (symmetric 

stretching) και ασύμμετρες (asymmetric stretching). 

2) Δονήσεις κάμψης (bending vibrations) χαρακτηρίζονται από μία συνεχή μεταβολή της 
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γωνίας μεταξύ δύο δεσμών και διακρίνονται στους εξής τέσσερις τύπους: 

 Δονήσεις ψαλιδιού ή παραμόρφωσης (scissoring or deformation vibrations) 

παράγονται όταν δύο άτομα που είναι συνδεδεμένα με ένα κεντρικό άτομο κινούνται 

εμπρός πίσω εντός του επιπέδου ισορροπίας (in-plane) και προς τη μεταξύ τους 

διεύθυνση. 

 Δονήσεις αιώρησης (rocking vibrations) συμβαίνουν όταν μία μη γραμμική δομική 

μονάδα τριών ατόμων δονείται εμπρός και πίσω εντός του επιπέδου ισορροπίας (in-

plane) που σχηματίζεται από τα άτομα και τους δύο δεσμούς. 

 Δονήσεις σείσης (wagging vibrations) παράγονται όταν μία μη γραμμική δομική 

μονάδα τριών ατόμων δονείται εκτός του επιπέδου ισορροπίας (out-of-plane) που 

σχηματίζεται από τα άτομα και τους δύο δεσμούς. 

 Δονήσεις συστροφής (twisting vibrations) λαμβάνουν χώρα όταν μία δομική μονάδα 

τριών ατόμων συστρέφεται γύρω από το δεσμό σύνδεσης με το υπόλοιπο τμήμα του 

μορίου εκτός του επιπέδου ισορροπίας (out-of-plane). 

 

Εικ 2.3: Βασικοί τύποι δονήσεως τάσης και κάμψης των μοριακών δομών.Κατά τον συμβολισμό, το (+) 
σημαίνει κίνηση πάνω από το επίπεδο της σελίδας ενώ το (–) σημαίνει κίνηση έξω από αυτό 

 



36  

Παρακάτω παρατηρείται το φάσμα υπερύθρου, το οποίο μπορεί να διαιρεθεί σε διάφορες 

περιοχές συχνοτήτων, στις οποίες εμφανίζονται κορυφές απορρόφησης γνωστών δομικών 

μονάδων (Εικ. 2.2). 

 

Εικ. 2.4: Φάσμα Υπερύθρου 

Ερμηνεία Υπέρυθρων Φασμάτων  

Απορροφήσεις χαρακτηριστικών ομάδων στο Μέσο Υπέρυθρο (MIR) φάσμα 

Όπως παρατηρείται στο χαρακτηριστικό φάσμα από κάτω στα 4000-2500cm-1 

παρατηρούνται κυρίως απορροφήσεις (δονήσεις τάσης) απλών δεσμών, στα 2500-2000 cm-1 

απορροφήσεις (δονήσεις τάσης) τριπλών δεσμών, στα 2000-1400cm-1 απορροφήσεις 

(δονήσεις τάσης) διπλών δεσμών (Εικ. 2.5). 

Κάτω από τα 1400cm-1 η περιοχή χαρακτηρίζεται ως περιοχή δακτυλικού 

αποτυπώματος.(Stuart 2004,McHale 1999,Harris et al 1978,Θεοφανίδης 1997) 

 
Εικ2.5: Χαρακτηριστικό φάσμα υπερύθρου με σημειωμένες τις περιοχές απορρόφησης για 

διαφορετικές χαρακτηριστικές ομάδες 
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Ορισμένες από τις περιοχές αυτές οι οποίες σχετίζονται με τις αργίλους είναι οι εξής 

4000-2600 cm-1  (OH region): 

Τα υδροξύλια (-ΟΗ) παράγουν γενικά μία ευρεία κορυφή, της οποίας το κέντρο εμφανίζεται 

γύρω στα 3400 cm-1. Αυτή η κορυφή μπορεί να είναι παραπλανητική κατά το χαρακτηρισμό 

ενός υλικού, γιατί είναι πολύ πιθανό η απορροφημένη από το δείγμα υγρασία να παράγει μια 

Ο-Η κορυφή. Οι δεσμοί υδρογόνου μπορούν να μεταβάλλουν τη θέση και το σχήμα της 

κορυφής. Το νερό “ενυδάτωσης” (water of hydration), δηλαδή το χημικά συναρμοσμένο 

δομικό νερό στις αργίλους παράγει οξείες κορυφές στην περιοχή 3700-3500cm-1.Το νερό που 

έχει προσροφηθεί στην επιφάνεια ενός δείγματος ή είναι ενσωματωμένο σε μια άμορφη 

δομή, θα παράγει ευρείες κορυφές δονήσεων τάσης O-H (3400cm-1) και κάμψης Η-O-H 

(1650 cm-1). Αντίθετα μόρια νερού ενσωματωμένα στο πλέγμα ενός κρυσταλλικού μορίου θα 

παράγουν συγκεκριμένες οξείες χαρακτηριστικές κορυφές απορρόφησης στις περιοχές 3800-

3200 cm-1και1700-1600 cm-1.(Derrick M. et al. 1999) 

2800-1800 cm-1  (window region): 

Σε αυτή την περιοχή παρατηρούνται πολύ λίγες κορυφές απορρόφησης. Η πιο συνηθισμένη 

είναι αυτή που αποδίδεται σε δονήσεις των δεσμών μορίων του ατμοσφαιρικού CO2 (διπλή 

στα 2340cm-1). (Derrick M. et al. 1999) 

1500-500 cm-1  (fingerprint region): 

Οι περισσότερες χαρακτηριστικές δομικές μονάδες έχουν κορυφές σε αυτή την περιοχή. Το 

φάσμα σε αυτή την περιοχή είναι αρκετά πολύπλοκο, με αλληλεπιδρώσες δονήσεις και 

αλληλεπικαλυπτόμενες κορυφές. Είναι μοναδικό για κάθε υλικό και συνεπώς πολύτιμο για 

την ταυτοποίηση υλικών με την απευθείας σύγκρισή του με φάσματα αναφοράς. (Derrick M. 

et al.1999) 

400-10 cm-1(Far Infrared Region): 

Σε ένα κρυσταλλικό στερεό, οι δονήσεις του πλέγματος συνήθως λαμβάνουν χώρα σε 

χαμηλούς κυματάριθμους στο μακρινό υπέρυθρο. Έτσι, αυτή η περιοχή είναι ιδιαίτερα 

χρήσιμη για τη λεπτομερή μελέτη της δομής ενός ορυκτού. Επιπλέον, οι κορυφές 

απορρόφησης λόγω των ατόμων των μετάλλων, όπως είναι οι δονήσεις τάσης και κάμψης 

μετάλλου-οξυγόνου, εμφανίζονται κάτω από τα 400 cm-1 εξαιτίας της μεγάλης μάζας των 

ατόμων αυτών (Derrick M., et al. 1999). 
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Μετατοπίσεις συχνοτήτων απορρόφησης χαρακτηριστικών ομάδων 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν οι χαρακτηριστικές ομάδες βρίσκονται η μία κοντά στην 

άλλη, τότε μπορεί να συμβεί συντονισμός των δύο θεμελιωδών δονήσεων, με αποτέλεσμα τη 

μετατόπιση των συχνοτήτων από την αναμενόμενη τιμή.  

Οι μετατοπίσεις συχνοτήτων των χαρακτηριστικών ομάδων στις οργανικές ενώσεις μπορούν 

να παραχθούν από τη δημιουργία δεσμών υδρογόνου μεταξύ δύο μορίων. 

Ένας άλλος παράγοντας που επιδρά στις συχνότητες των χαρακτηριστικών απορροφήσεων 

είναι και η φυσική κατάσταση του μορίου. Ο γενικός κανόνας στην περίπτωση αυτή είναι ότι, 

όσο πιο συμπυκνωμένη είναι η φυσική κατάσταση του δείγματος της ουσίας που μελετούμε 

με IR, τόσο μειώνεται η συχνότητα των χαρακτηριστικών απορροφήσεων λόγω 

ενδομοριακών αλληλεπιδράσεων. (Bαλαβανίδης 2008, Stuart 2004, McHale 1999,Harris et al 

1978,Θεοφανίδης 1997) 

Ένταση των φασματικών ταινιών ( ή κορυφών)  

Οι ταινίες απορρόφησης (absorption bands) στα φάσματα IR διακρίνονται ανάλογα με την 

έντασή τους σε ισχυρές (strong), μέτριες (medium) και ασθενείς (weak), και ανάλογα με το 

εύρος που παρουσιάζουν διακρίνονται σε πλατιές ή ευρείες (broad) και στενές (narrow). 

Η ένταση των φασματικών ταινιών μεταβάλλεται με τις αυξομειώσεις των τιμών της μόνιμης 

ηλεκτρικής διπολικής ροπής των μορίων. Αύξηση της διπολικής ροπής προκαλεί μεγαλύτερη 

απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή υπερύθρου, άρα και 

μεγαλύτερης έντασης ταινίες απορρόφησης. Η τιμή της διπολικής ροπής ενός μορίου 

επηρεάζεται από την πολικότητα του δεσμού μεταξύ των ατόμων.(Bαλαβανίδης 2008, Stuart 

2004, McHale 1999, Harris et al 1978, Θεοφανίδης 1997) 
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2.1.4 Τεχνική ΑTR-FTIR 

Στην παρούσα διπλωματική γίνεται χρήση της Φασματοσκοπίας Υπερύθρου 

Μετασχηματισμoύ Fourier με Αποσβένουσα Ολική Ανάκλαση (ATR-FTIR, Αttenuaded Total 

Reflectance-Fourier Transform Infrared Spectroscopy). 

H τεχνική αυτή χρησιμοποιείται ευρέως από τα φασματοφωτόμετρα FTIR και αποτελεί μια 

απο τις σημαντικότερες μη καταστρεπτικές τεχνικες και ευέλικτες μεθόδους, καθως παρέχει 

φάσματα πολύ υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, θεωρείται κατάλληλη για επιφανειακές 

αναλύσεις όπως σε υγρά δείγματα ή κονιοτροποιημένα υλικά. (Ηarrick 1967, Khoshhesab 

2002) 

Η λειτουργία της τεχνικής ΑΤR βασίζεται στο φαινόμενο της ολικής εσωτερικής ανάκλασης 

(total internal reflection) το οποίο συμβαίνει όταν μια δέσμη ακτινοβολίας εισάγεται από ένα 

μέσο υψηλής πυκνότητας (με υψηλό δείκτη διάθλασης, n1) σε ένα μέσο χαμηλότερης 

πυκνότητας (με χαμηλότερο δείκτης διάθλασης, n2). Το κλάσμα της προσπίπτουσας 

άκτινοβολίας που ανακλάται αυξάνεται όσο μεγαλώνει η γωνία πρόσπωσης της ακτινοβολίας 

. Όταν η γωνία πρόσπτωσης θ είναι μεγαλύτερη από τη κρίσιμη γωνίας θc τότε όλες οι 

προσπίπτουσες ακτινοβολίες ανακλώνται πλήρως στη διεπιφάνεια των δύο μέσων με 

αποτέλεσμα να συμβεί ολική ανάκλαση. (Ηarrick 1967, Khoshhesab 2002) 

Στα ATR εξαρτήματα χρησιμοποιείται ως στοιχείο εσωτερικής ανάκλασης (internal reflection 

element, IRE) ένας διαφανής κρύσταλλος στην υπέρυθρη ακτινοβολία με υψηλό δείκτη 

διάθλασης πάνω στον οποίο τοποθετείται το δείγμα. Η δέσμη της υπέρυθρης ακτινοβολίας 

που προσπίπτει στον κρύσταλλο (συνήθως υπό γωνία 45°) υφίσταται πολλαπλές ολικές 

ανακλάσεις, με αποτέλεσμα να διέρχεται από το δείγμα πολλές φορές, απο το οποίο και 

απορροφάται. Η εσωτερική ολική ανάκλαση της ακτινοβολίας στη διεπιφάνεια μεταξύ των 

δύο μέσων με διαφορετικούς δείκτες διάθλασης έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 

φθίνοντος κύματος (evanescent wave).Το φθίνον κύμα διεισδύει κι εκτείνεται στο μέσο με τον 

χαμηλότερο δείκτη διάθλασης (δείγμα) και εξασθενεί (attenuates) στις περιοχες του 

υπέρυθρου ηλεκτρομαγνητικού φάσματος όπου το δείγμα απορροφά ενέργεια. Η 

ακτινοβολία, μετα την ολοκλήρωση τον πολλάπλών ανακλάσεων, περνάει από τον 

κρύσταλλο στον ανιχνευτή, ο οποίος μετατρέπει το οπτικό σήμα σε ηλεκτρικό (Εικ 2.6). 

(Ηarrick 1967, Khoshhesab 2002) 
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Εικ2.6: Διαδρομή ακτινοβολίας καθώς υφίσταται πολλαπλές ολικές ανακλάσεις πάνω στο δείγμα και 

φτάνει στον ανιχνευτή. 

Στη συνέχεια,το ηλεκτρικό σήμα μετατρέπεται σε ψηφιακό μέσω ενός ηλεκτρικού κυκλώματος 

δημιουργώντας το συμβολογράφημα. Το συμβολογράφημα καταγράφει τις μεταβολές της 

απόκρισης του ανιχνευτή (ένταση) συναρτήσει του χρόνου. Τέλος, το συμβολογράφημα με 

μαθηματική επεξεργασία με τη χρήση του μετασχηματισμού Fourier μετατρέπεται στο 

επιθυμητό φάσμα IR. 

Το βασικό πλεονέκτημα της ATR-FTIR μεθόδου έγκειται στο γεγονός ότι δεν απαιτεί 

οποιαδήποτε επεξεργασία του δείγματος ή ομογενοποίηση για το σχηματισμό δισκίου του 

δείγματος με σκόνη KBr, παρά μόνο μια απειροελάχιστη ποσότητα δείγματος που 

τοποθετείται σε επαφή με τον κρύσταλλο ως έχει. (Ηarrick 1967, Khoshhesab 2002) 
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Σκοπός 

Η μελέτη των αρχαίων πολιτισμών, των συνθηκών ζωής τους και της τεχνολογίας που 

χρησιμοποιούσαν είναι πολύ σημαντική καθώς δύναται να προσφέρει πληροφορίες οι οποίες 

αποτελούν σημαντικούς δείκτες της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης στην εκάστοτε 

περίοδο και περιοχή. 

Η εξέλιξη της επιστήμης, και ιδιαίτερα η χρήση των φασματοσκοπικών τεχνικών βοήθησε 

στην λεπτομερέστερη ανακάλυψη διαφόρων πτυχών του πολιτισμού που μέχρι πρότινος 

ήταν δύσκολο να μελετηθούν. 

Αναλυτικότερα για τα κεραμικά αντικείμενα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως σύνθετα και με 

ιδιαίτερη δομή υλικά, οι τεχνικές αυτές βοήθησαν στον προσδιορισμό της πρώτης ύλης αλλά 

και των συνθηκών κατασκευής τους. Ο συνδυασμός αυτός, της Φυσικοχημείας με την 

Αρχαιολογία ανοίγει το δρόμο για ένα καινούριο κλάδο, αυτόν της Αρχαιομετρίας. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί ο προσδιορισμός της θερμοκρασίας όπτησης 

αρχαιολογικών κεραμικών ευρημάτων που έχουν συλλεχθεί στη Γαύδο εφαρμόζοντας τη 

Φασματοσκοπία Υπερύθρου Μετασχηματισμoύ Fourier με Αποσβένουσα Ολική Ανάκλαση 

(ATR-FTIR, Αttenuaded Total Reflectance-Fourier Transform Infrared Spectroscopy). 
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3. Πειραματική Διαδικασία 

3.1 Παρασκευή Κεραμικών Δειγμάτων 

3.1.1 Δημιουργία Δειγμάτων Πηλού 

Στο πρώτο μέρος της πειραματικής διαδικασίας κατασκευάστηκαν κεραμικά δείγματα, 

χρησιμοποιώντας χώμα που συλλέχθηκε από τη Γαύδο. Αρχικά, το χώμα κοσκινίζεται ώστε 

να δημιουργηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η αίσθηση της πούδρας και να 

απομακρυνθούν ανεπιθύμητες προσμείξεις(κλαδιά,πέτρες). (Εικ. 3.1) 

 

Εικ 3.1:Κοσκινισμένο χώμα 

Για την παρασκευή των δειγμάτων το κοσκινισμένο χώμα μαζί με την απαραίτητη ποσότητα 

νερού τοποθετείται σε σκεύος και στη συνέχεια κατασκευάζονται τρία πανομοιότυπα δείγματα 

(πάχος 0,5-1 cm και βάρος 1,4 g). Η επιθυμητή μορφή των δειγμάτων θα πρέπει να είναι 

εύπλαστα και χωρίς ρωγμές. (Εικ. 3.2, 3.3 και 3.4). Πειραματικά διαπιστώθηκε ότι η 

ποσότητα του νερού που χρειάζεται είναι το ¼ της ποσότητας του χώματος. 

 

Εικ. 3.2: α) Ανάμειξη χώματος και νερού β) Επιθυμητή μορφή πηλού γ) Τελικό δείγμα 
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3.1.2 Διαδικασία Όπτησης 

Πρώτο Στάδιο:Προσδιορισμός Χρόνου Ξήρανσης 

Τα δείγματα τοποθετούνται σε φούρνο στους 120°C, ώστε να πραγματοποιηθεί η ξήρανσής 

τους. Κάθε 15 λεπτά απομακρύνονται από το φούρνο και καταγράφεται η νέα τους μάζα. 

Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να βρεθεί ο χρόνος στον οποίο η μάζα του 

δείγματος σταθεροποιείται. 

Στη διάρκεια αυτή το νερό εξατμίζεται από τους πόρους του πηλού και με την καταμέτρηση 

της μάζας υπολογίζεται το ποσοστό υγρασίας που χάνεται. 

Στη συνέχεια παρασκευάζονται τρία νέα δείγματα και τοποθετούνται στους 120°C. Σε 

αντίθεση με τα προηγούμενα δείγματα, αυτά παραμένουν για μία ώρα συνεχόμενα στο 

φούρνο έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί ότι το ποσοστό υγρασίας το οποίο χάνεται είναι το ίδιο και 

στους δύο τρόπους ξήρανσης. 

Δεύτερο Στάδιο:Όπτηση 

Παρασκευάζονται εννιά δείγματα, τοποθετούνται σε ειδική κεραμική βάση και ψήνονται ανά 

τρία σε θερμοκρασίες 450°C, 600°C και 900°C σε φούρνο υψηλών θερμοκρασιών (ΗIGH 

TEMPERATURE LABORATORY FURNACE-RHF1500) (Εικ 3.5 α,β,γ). 

 

Εικ 3.5: α,β) Τοποθέτηση δειγμάτων σε κεραμική βάση από διαφορετική οπτική γωνία γ) 

φούρνος υψηλών θερμοκρασιών 

 

Με το φούρνο υψηλών θερμοκρασιών ρυθμίζεται ο ρυθμός ανόδου της θερμοκρασίας 

δημιουργώντας καμπύλη έψησης με διαφορετικά στάδια τα οποία καθορίζουν ακριβώς τη 

διάρκεια και τον τρόπο όπτησης. Η καμπύλη έψησης είναι μία γραφική παράσταση της 

ανόδου και της καθόδου της θερμοκρασίας σε συνάρτηση με το χρόνο. 

Μετά το τέλος της διαδικασίας τα δείγματα αφαιρούνται από το φούρνο και αποθηκεύονται σε 
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δισκία Petri σε θερμοκρασία δωματίου. Το θερμοκρασιακό πρόγραμμα όπτησης 

παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.1. 

Πίνακας3.1:Θερμοκρασιακό πρόγραμμα όπτησης για τρεις τελικές θερμοκρασίες (450°C ,600°C και 

900°C 

Κοινή Άνοδος Θερμοκρασίας για τις τρεις τελικές ΡΥΘΜΟΣ 

Άνοδος μέχρι τους120°C 10°C /5min 

Σταθεροποίηση στους120°C 15 min 

Άνοδος μέχρι τους350°C 15°C /5min 

ΤΕΛΙΚΗ 

450°C 

ΤΕΛΙΚΗ 

600°C 

ΤΕΛΙΚΗ 

900°C 
 

Άνοδος μέχρι 

τους 

450°C 

Άνοδος μέχρι 

τους 

600°C 

Άνοδος μέχρι 

τους 

800°C 

10°C /5min 

Σταθεροποίηση 

στους 

450°C 

Σταθεροποίηση 

στους 

600°C 

Σταθεροποίηση 

στους 

800°C 

60 min 

 

- 

 

- 

Ανοδος μέχρι 

τους 

900°C 

10°C /5min 

 

- 

 

- 

Σταθεροποίηση 

στους 

900°C 

60 min 

Kάθοδος μέχρι 

θερμοκρασία 

δωματίου 

Kάθοδος μέχρι 

θερμοκρασία 

δωματίου 

Kάθοδος μέχρι 

θερμοκρασία 

δωματίου 

10°C /5min 
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3.2 Φάσματα ΙR 

Στο δεύτερο μέρος πραγματοποιούνται οι φασματοσκοπικές μετρήσεις των δειγμάτων που 

παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο καθώς και των επτά αρχαιολογικών κεραμικών 

ευρημάτων από τη Γαύδο με τη χρήση της Φασματοσκοπίας Υπερύθρου Μετασχηματισμoύ 

Fourier με Αποσβένουσα Ολική Ανάκλαση (ATR-FTIR, Αttenuaded Total Reflectance-Fourier 

Transform Infrared Spectroscopy). 

3.2.1 Προετοιμασία Δείγματος 

Συλλέγεται ξύσμα από την επιφάνεια του δείγματος και τοποθετείται σε γουδί με σκοπό τον 

περαιτέρω θρυμματισμό του. Η συλλογή ξύσματος πραγματοποιείται καθώς η καλύτερη 

απεικόνιση φάσματος IR επιτυγχάνεται με λεπτόκοκκο δείγμα. 

Το ξύσμα των αρχαιολογιών ευρημάτων συλλέγεται από σημεία του δείγματος χωρίς 

επίχρισμα ή άλλες χρωστικές, καθώς στην παρούσα εργασία αναλύονται μόνο βασικά υλικά 

κατασκευής του κεραμικού. 

3.2.2 Λήψη Φάσματος 

Οι μετρήσεις για τη λήψη φάσματος πραγματοποιούνται με οργανολογία ATR-FTIR με το 

φασματόμετρο Nicolet 6700 FT-IR και η ανάλυση των φασμάτων πραγματοποιήθηκε με το 

λογισμικό Omnic (Thermo Electron Corporation). 

Τα δείγματα μετρήθηκαν στην περιοχή του μεσαίου υπερύθρου 4000-400 cm-1 με διακριτική 

ικανότητα 4 cm-1 και ο αριθμός των σαρώσεων για κάθε φάσμα είναι 64. 
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4 Αποτελέσματα-Συμπεράσματα 

4.1 Εργαστηριακά Δείγματα 

4.1.1 Προσδιορισμός Χρόνου Ξήρανσης 

Κατά τη διαδικασία ξήρανσης προσδιορίστηκε ο απαιτούμενος χρόνος για την εξάτμιση της 

υγρασίας από τους πόρους του πηλού. Με τον προσδιορισμό της απώλειας μάζας 

υπολογίζεται το ποσοστό υγρασίας το οποίο εξατμίζεται. 

Στον Πίνακα 4.1 απεικονίζονται τα αποτελέσματα της πρώτης μεθόδου ξήρανσης ενώ στο 

Πίνακα 4.2 απεικονίζονται τα αποτελέσματα της δεύτερης μεθόδου ξήρανσης. Η δεύτερη 

μέθοδος ξήρανσης πραγματοποιήθηκε προς επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων της πρώτης. 

Πίνακας 4.1: Μεταβολή μάζας σε σχέση με το χρόνο ξήρανσης 

Χρόνος (min) Μέσος όρος μάζας δειγμάτων (g) 

0 1,64±0,06 

15 1,44±0,07 

30 1,37±0,09 

45 1,35±0,08 

60 1,32±0,07 

75 1,31±0,06 

Ποσοστό Απώλειας Υγρασίας (75±4)% 

 

Πίνακας 4.2: Μεταβολή μάζας σε σχέση με το χρόνο ξήρανσης 

 

Χρόνος (min) Μέσος όρος μάζας δειγμάτων (g) 

0 1,33±0,1 

60 1,09±0,09 

75 1,09±0,09 

Ποσοστό Απώλειας Υγρασίας (70±2)% 

 

Παρατηρείται ότι μετά το πέρας των 60 min το ποσοστό απώλειας υγρασίας είναι σταθερό και 

για τις δύο μεθόδους. Αναλυτικότερα στην πρώτη μέθοδο είναι 75±4% και στη δεύτερη 70 ± 

2%.
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4 .1 .2  Όπτηση 

Κατά τη διαδικασία όπτησης ψήθηκαν εννιά δείγματα, τρία σε κάθε τελική θερμοκρασία 

όπτησης (450°C, 600°C και 900°C). 

Στις Εικ. 4.1, 4.2 και 4.3 απεικονίζονται τα τελικά δείγματα μετά το τέλος της διαδικασίας 

όπτησης. Παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται η τελική θερμοκρασία όπτησης τόσο πιο ανοιχτό 

χρώμα έχουν τα δείγματα. Όπως αναφέρθηκε στη θεωρία το χρώμα των κεραμικών 

επηρεάζεται από την όπτηση και τις προσμίξεις που περιέχει ο πηλός. Και τα τρία δείγματα 

είναι αποχρώσεις του «λευκού» πηλού. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, το χρώμα αυτό 

προκαλείται είτε από την ατελή οξείδωση σιδηρούχων πηλών, είτε από την αναγωγική 

όπτηση ασβεστούχων, είτε από την έλλειψη προσμείξεων, καθώς το καθαρό χρώμα της 

αργίλου είναι λευκό-γκρί (Shepard, 1954). Συχνά η παρουσία πιο σκούρου χρώματος σε 

θερμοκρασίες κάτω των 900°C αποτελεί ένδειξη ότι η οξείδωση του άνθρακα δεν ήταν 

επαρκής. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι πιθανόν το ανοικτό λευκό χρώμα στους 900°C 

προέρχεται από την ολοκλήρωση της καύσης του άνθρακα. (Shepard, 1954). 

 

Εικ 4.1: Δείγμα μετά από όπτηση 450°C 

 
Εικ 4.2:Δείγμα μετά από όπτηση 600°C 
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Εικ. 4.3:Δείγμα μετά από όπτηση 900°C 

Εκτός από την αλλαγή του χρώματος, διαπιστώθηκε αλλαγή και στη μάζα των δειγμάτων 

(Πίν. 4.3). Αναλυτικότερα, όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία όπτησης των δειγμάτων τόσο 

μεγαλύτερη είναι η απώλεια μάζας. Η μείωση είναι αναμενόμενη καθώς όσο αυξάνεται η 

θερμοκρασία όπτησης αυξάνονται και οι μεταβολές κατά τις οποίες απομακρύνονται ουσίες 

από το δείγμα. Τέτοιες μεταβολές είναι η αφυδάτωση και η απομάκρυνση του διοξειδίου του 

άνθρακα .(Buys-Oakley 1993 Παπαδόπουλος 2006) 

Πίνακας 4.3: Μεταβολή μάζας δειγμάτων σε σχέση με το χρόνο όπτησης 

 

 

Α/Α 

Μέση Τιμή μάζας δειγμάτων (g) 

Όπτηση στους 

450°C 

Όπτηση στους 

600°C 

Όπτηση στους 

900°C 

Mάζα πριν την 

όπτηση 
5,90±0,09 6,08±0,02 6,4±0,1 

Μάζα μετά την 

όπτηση 
4,76±0,07 4,38±0,06 3,72±0,09 

Ποσοστό 

απώλειας μάζας 
19,3±0,4% 27,9±0,8% 41,9±0,3% 
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4.2 Άρχαιολογικά Κεραμικά Ευρήματα 

Παρατηρώντας τις παρακάτω φωτογραφίες είναι ευδιάκριτες οι χρωματικές διαφορές που 

υφίστανται μεταξύ των ευρημάτων.(Εικ 4.4) 

 

Εικ. 4.4: Φωτογραφίες των επτά αρχαιολογικών ευρημάτων από τη Γαύδο 

Στην παλέτα αποχρώσεων του λευκού-καστανού χρώματος διαπιστώθηκε ότι ανήκουν τα 

ευρήματα 1, 3, 4 και 7. Το λευκο-καστανό χρώμα συνήθως προκαλείται είτε από την ατελή 

οξείδωση σιδηρούχων πηλών, είτε από την αναγωγική όπτηση ασβεστούχων (Shepard, 

1954). 

Αντίθετα, το καστανοκόκκινο-πορτοκαλί χρώμα το οποίο παρατηρήθηκε στα 2, 5 και 6 

ευρήματα οφείλεται στην παρουσία αιματίτη στην κεραμική ύλη και στην εφαρμογή 

οξειδωτικών συνθηκών κατά την όπτηση του κεραμικού. (Shepard, 1954). 

Επιπλέον, στα ευρήματα 1, 3, 4 και 6 διαπιστώθηκε ανομοιομορφία στο χρώμα, το οποίο 

υποδηλώνει ότι σε κάποια σημεία κατά τη διαδικασία όπτησης πραγματοποιήθηκε γρήγορη 

αλλαγή θερμοκρασίας. (Rye, 1981). 

Ειδικότερα, στο εύρημα 3, η ανομοιομορφία πιθανόν να οφείλεται στην ύπαρξη εξωτερικής 

στοιβάδας ασβεστούχας σύστασης εξαιτίας του ενταφιασμού του ευρήματος στο χώμα.  

Στην περίπτωση των ευρημάτων 5 και 7 η ομοιομορφία στο χρώμα αποδεικνύει ότι το αγγείο 

βρισκόταν για μεγάλη διάρκεια σε σταθερές συνθήκες καύσης, συνεπώς αποτεφρώθηκαν τα 

οργανικά του στοιχεία (Rye,1981). 

Ο εύκολος θρυμματισμός του κεραμικού υποδηλώνει πιθανή όπτηση σε θερμοκρασία κάτω 

των 850°C. Στη θερμοκρασία αυτή ο πηλός χάνει την υγρασία και τα πτητικά συστατικά του, 

συνεπώς αυξάνεται το φαινόμενο πορώδες (Rye 1981, Shepard1954). Το φαινόμενο του 

θρυμματισμού παρατηρήθηκε στα ευρήματα 1, 2 και 7. 
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Η σκουρόχρωμη επιφάνεια του ευρήματος 4 αποτελεί ένδειξη ότι η οξείδωση του άνθρακα 

δεν ήταν επαρκής, όπως συμβαίνει σε θερμοκρασίες κάτω των 900°C. (Rye 1981, 

Shepard1954). Τέλος, στα ευρήματα 3 και 6 διαπιστώθηκε η ύπαρξη αρκετών προσμίξεων 

όπως είναι οι πέτρες. 
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4.1.3 Φάσματα IR 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι εικόνες 4.5 και 4.6, οι οποίες απεικονίζουν τα φάσματα IR των 

εργαστηριακών δειγμάτων στις τρεις θερμοκρασίες όπτησης (450°C, 600°C και 900°C) 

καθώς και το λευκό το οποίο είναι δείγμα χωρίς θερμική επεξεργασία. Επιπλέον 

παρουσιάζεται ως παράδειγμα ένα φάσμα ΙR από τα αρχαιολογικά ευρήματα (Eικ 4.7). Τα 

υπόλοιπα έξι φάσματα παρουσιάζονται στο Παράρτημα I.  

Αναλυτικότερα, στην 4.6 απεικονίζονται οι μεγεθύνσεις 3400 cm-1,1796 cm-1, 1636 cm-1, 1409 

cm-1. Στην 4.7 απεικονίζονται οι μεγεθύνσεις 871 cm-1 και 711 cm-1. 
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 Εικ.4.5: Φάσμα IR τριών διαφορετικών θερμοκρασιών όπτησης και λευκου δείγματος. Όπου ροζ το 

λευκό δείγμα, μαύρο 450°C, κόκκινο 600°C και μπλέ 900 °C 
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Εικ.4.6: Φάσμα IR τριών διαφορετικών θερμοκρασιών όπτησης και λευκου. 

Όπου ροζ το λευκό, μαύρο 450°C,κόκκινο 600°C και μπλέ 900°C 
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Εικ 4.7: Φάσμα IR αρχαιολογικού ευρήματος 5. 

Αναλύοντας τα φάσματα από αριστερά παρατηρείται ότι οι δονήσεις τάσεις OH παράγουν μια 

ευρεία κορυφή μεταξύ 3600 cm-1 έως 3800 cm-1 με κέντρο στα 3400 cm-1. Η κορυφή αυτή 

παρατηρείται σε όλα τα εργαστηριακά δείγματα, στο λευκό καθώς και σε όλα τα αρχαιολογικά 

ευρήματα. Η έντασή της μειώνεται όσο αυξάνεται η θερμοκρασία όπτησης, καθώς μειώνεται η 

υγρασία στους πόρους του πηλού (Lazarev A.N. 1972, DerrickM., Stulik D., LandryJ.,1999). 

Η εμφάνιση των κορυφών στα 3800-3200 cm-1, 1645 cm-1,1200-900 cm-1 και 500-400 cm-1 

οφείλονται στις πυριτικές ομάδες. Ειδικότερα, στις 3800-3200 cm-1 και 1645 cm-1 οφείλονται 

στις δονήσεις υδροξυλίων και αποτελούν ενδείξεις για την παρουσία ένυδρων πυριτικών ή 

αργιλιοπυριτικών ορυκτών. Οι κορυφές οι οποίες οφείλονται στις πυριτικές ομάδες στην 

περιοχή 3800-3200 cm-1 είναι δύσκολο να εντοπιστούν με το ΙR, καθώς επικαλύπτονται από 

τις έντονες κορυφές των δονήσεων των ΟΗ λόγω του νερού (Lazarev A.N. 1972, DerrickM., 

Stulik D., LandryJ.,1999). 

Επιπλέον η κορυφή στα 1645 cm-1 αντιστοιχεί στη δόνηση κάμψης του νερού και αποτελεί 

κριτήριο για την παρουσία δομικού νερού στα εργαστηριακά δείγματα καθώς και στα 

αρχαιολογικά κεραμικά ευρήματα (Kendix 2010, Lazarev A.N. 1972). Στην περίπτωση των 

εργαστηριακών δειγμάτων, παρατηρείται ότι η κορυφή στα 1645 cm-1 εμφανίζεται μόνο στο 

φάσμα του λευκού και του δείγματος με τελική θερμοκρασία στους 450°C γιατί σύμφωνα με 

τη βιβλιογραφία το νερό, είτε ως δομικό στοιχείο είτε ως υγρασία, εξατμίζεται σε 

θερμοκρασίες μέχρι τους 600 °C. Η εμφάνιση της κορυφής στα 1645 cm-1 σε όλα τα 

αρχαιολογικά κεραμικά ευρήματα υποδεικνύει ότι η τελική τους θερμοκρασία πιθανότατα να 
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ήταν κάτω από τους 600 °C (Lazarev A.N. 1972). 

Σε όλα τα φάσματα, τόσο των εργαστηριακών δειγμάτων όσο και των αρχαιολογικών 

κεραμικών ευρημάτων, αναγνωρίζονται οι χαρακτηριστικές κορυφές του χαλαζία. Η κορυφή 

στα 1080 cm-1, η οποία ανιχνεύεται υπό μορφή ώμου (σπασίματος) καθώς και η κορυφή στα 

1160 cm-1 οφείλονται στις αντισυμμετρικές δονήσεις έκτασης της αλυσίδας Si-O-Si. (Derrick et 

al., 1995). Αντίστοιχα η διπλή κορυφή στα 795 cm-1 και στα 778 cm-1οφείλεται στις 

συμμετρικές δονήσεις έκτασης της αλυσίδας Si-O-Si. Η κορυφή στα 693cm-1 οφείλεται σε 

συμμετρική δόνηση κάμψης του δεσμού Si-O. Η διπλή κορυφή στα 512 cm-1 και στα 464 cm-1 

οφείλεται σε ασύμμετρες δονήσεις κάμψης του δεσμού Ο-Si-O (Sathya 2011, Velraj et al 

2012 Derrick et al., 1995). Τόσο ο συνθετικός, όσο και ο φυσικός χαλαζίας, μπορούν να 

περιέχουν σημαντικά ποσά Si OH, ιόντα OH- και νερού, ενώ είναι πιθανό το Si να 

αντικατασταθεί από το αλουμίνιο ή το φώσφορο (Al ή P) (Derrick et al., 1995). 

Γενικά η ομάδα των πυριτικών ορυκτών είναι πολύ μεγάλη και παρουσιάζει παρόμοια 

σύσταση, γεγονός που κάνει πολύ δύσκολη την ακριβή αναγνώριση ενός ορυκτού μόνο με 

φασματοσκοπία ATR- FTIR σε δείγματα πολλών συστατικών. 

Κορυφές που εμφανίζονται στα 650 cm-1 και στα 510 cm-1 επιβεβαιώνουν πιθανόν την 

παρουσία άστριου (Shepard ,A.O.,1956) . 

Επίσης, χαρακτηριστικές είναι οι κορυφές που παρουσιάζει η ανθρακική ομάδα του ασβεστίτη 

σε όλα τα αρχαιολογικά κεραμικά ευρήματα καθώς και σε όλα τα εργαστηριακά δείγματα 

εκτός των δειγμάτων με τελική θερμοκρασία όπτησης 900°C. Αναλυτικότερα, παρατηρείται 

μια κορυφή στο εύρος 1450 - 1400 cm-1, στα 873 cm-1 και στα 711 cm-1, οι οποίες οφείλονται 

στις δονήσεις τάσης, στις δονήσεις κάμψης O-C-O (out of plane) και στις δονήσεις κάμψης O-

C-O (in plane) αντίστοιχα (Velraj et al 2012, Farmer,1974). Ο ασβεστίτης όταν θερμαίνεται 

πάνω από τους 650°C αρχίζει να χάνει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απομακρύνεται ως 

αέριο, αφήνοντας οξείδιο του ασβεστίου, συμφώνα με την παρακάτω αντίδραση της 

αποκαρβοξυλίωσης : CaCO3→CaO + CO2↑. 

H αποκαρβοξυλίωση ξεκινάει από χαμηλή θερμοκρασία και προχωράει αργά μέχρι και τους 

900 °C (Shepard,A.O.,1956) και συνεπώς δεν ανιχνεύονται οι κορυφές του ασβεστίτη στα 

φάσμα αυτής της θεμοκρασίας. 

Τα φάσματα υπερύθρων του λευκού και των εργαστηριακών δειγμάτων που ψήθηκαν μέχρι 

τους 450°C καθώς και τα ευρήματα 1, 5 και 7 εμφανίζουν ζώνες ασθενής απορρόφησης στα 

2840-2842 cm-1 και 2924-2956 cm-1. Οι κορυφές αυτές προκύπτουν εξαιτίας του συμμετρικού 

και ασύμμετρου τεντώματος της ομάδας CH, γεγονός που υποδηλώνει την παρουσία 

οργανικών ουσιών στα δείγματα (Shepard,A.O.,1956). 

Κορυφές που παρουσιάζονται στις περιοχές γύρω στο 470 cm-1 , 580 cm-1, 670 cm-1 στα 

φάσματα των αρχαιολογικών κεραμικών ευρημάτων υποδεικνύουν την πιθανή ύπαρξη 
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οξειδίων του σιδήρου όπως του μαγνητίτη, ενώ στα 540 cm-1 του αιματίτη. Η ένταση των 

κορυφών τους υποδηλώνει την πιθανή ατμόσφαιρα που επικρατούσε κατά την διαδικασία της 

όπτησης. Η μεγάλη ένταση κορυφών αιματίτη ως προς τον μαγνητίτη υποδηλώνει οξειδωτική 

ατμόσφαιρα, ενώ το αντίθετο αναγωγική ατμόσφαιρα (Velraj et al 2012). 

Στο φάσμα του δείγματος που ψήθηκε στους 900°C παρατηρείται η απουσία αρκετών 

κορυφών γεγονός που επιβεβαιώνει ότι σε υψηλές θερμοκρασίες η κρυσταλλική δομή 

καταρρέει σχηματίζοντας ένα άμορφο, υαλώδες υλικό (DerrickM., StulikD., LandryJ., 1999). 

Ειδικότερα, η κατάρρευση της κρυσταλλικής δομής υποδηλώνει τόσο την αφυδάτωση και την 

πλήρη αφυδροξυλίωση των αργιλικών ορυκτών όσο και την αποδόμηση των φυλλοπυριτικών 

ορυκτών (Derrick M. et al.1999). Στο Πιν. 1 και 2 του Παραρτήματος Ι απεικονίζονται 

συνοπτικά οι χαρακτηριστικές κορυφές φασμάτων IR των εργαστηριακών δειγμάτων και των 

επτά αρχαιολογικών ευρημάτων και η αιτία πρόκλησή τους αντίστοιχα. 
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5. Συμπεράσματα - Μελλοντικοί Στόχοι 

Κατά τη διάρκεια της παρούσας διπλωματικής εργασίας αρχικά κατασκευάστηκαν 

εργαστηριακά δείγματα από πρώτη ύλη (χώμα) της Γαύδου με σκοπό την κατανόηση και την 

μελέτη των μεταβολών του πηλού κατά τη διαδικασία της όπτησης. Στη συνέχεια 

προσδιορίστηκε η θερμοκρασία όπτησης των αρχαιολογικών κεραμικών ευρημάτων με την 

φασματοσκοπική τεχνική του ATR FTIR. 

Διαπιστώθηκε ότι τα αρχαιολογικά κεραμικά ευρήματα περιέχουν κυρίως εγκλείσματα 

χαλαζία και ασβεστίτη, ενώ διακρίνονται ενδείξεις ένυδρων πυριτικών ορυκτών. Η παρουσία 

των κορυφών της ανθρακικής ομάδας του ασβεστίτη καθώς και των κορυφών των δονήσεων 

υδροξυλίων (1645 cm-1 και 3400 cm-1) οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πιθανόν η τελική 

θερμοκρασία όπτησης των ευρημάτων της Γαύδου ήταν κάτω των 600°C. 

Τα αποτελέσματα αυτά δύναται να προσφέρουν νέες κατευθύνσεις στη μελέτη των 

αρχαιολογικών ευρημάτων της Γαύδου. Εφαρμόζοντας τη φασματοσκοπική τεχνική του ΑΤR-

FTIR σε συνδυασμό με τη φασματοσκοπική τεχνική RAMAN δύναται να προσφέρουν 

μεγαλύτερο εύρος αποτελεσμάτων σχετικά με την ακριβή σύσταση των αρχαιολογικών 

ευρημάτων. 
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Παράρτημα Ι 

 

Εικ.1: Κεραμικό εύρημα 1 

 

Εικ.2: Κεραμικό εύρημα 2 
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Εικ.3:Κεραμικό εύρημα 3 

 

Εικ.4:Κεραμικό εύρημα 4 
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Εικ.5:Κεραμικό εύρημα 6 

 

Εικ.6:Κεραμικό εύρημα 7 



 

Παράρτημα ΙΙ 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικές κορυφές φασμάτων IR των εργαστηριακών δειγμάτων και η αιτία πρόκλησή τους 
(Tatzber M. et al, 2006, Berna et al 2007, Ravisankar et al 2011, Sathya et al 2011, Verlaj et al 2012, Sathya et al 2015) 

Λευκό 450°C 600°C 900°C ΑΙΤΙΑ 

3613w 3617w - - 

v4 δονήσεις τάσης OH 

(Καολινιτή/ Ιλλιτης 

/μοντμοριλλομίτης) 

3385s 3394s 2419w  
H-O-H δονήσεις κάμψης 

νερού 

 2988vw   
C-H συμμετρικές δονήσεις 

τάσης (οργανικά υλικά) 

2877vw 2896vw - - 

C-H αντίσυμμετρικές 

δονήσεις τάσης (οργανικά 

υλικά) 

2509w 2515vw 2514vw - CaCO3 

1797w 1796w 1796w - 

CaCO3 

συνδυαστική κορυφή που 

δημιουργείται από το 

συνδυασμό των ασύμμετρων 

δονήσεων τάσης v3 και των 

δονήσεων v6 και v8 των 

ανθρακικών ομάδων και 

ιόντων Ca2+ 

1636w 1633vw  - 
O-H δονήσεις κάμψης νερού 

που αποτελεί δομική μονάδα 

1409vs 1413vs 1402vs 
1408w 

 

CaCO3 

Ασυμμετρικές δονήσεις τάσης 

(v3) 



 

1163vw 1161vw 1162vw 1162vw 

Αντίσυμμετρικές δονήσεις 

τάσης Si-O- Si χαλαζία ή 

δονήσεις τάσης Καολινίτη 

1082vw 1087vw 1086vw  δονήσεις τάσης χαλαζία 

994vs 1003vs 973vs 991s Si-O δονήσεις τάσης 

933vw    Al-OH δονήσεις τάσης 

911vw 914vw 916vw  

Al-OH δονήσεις τάσης 

(Καολινιτης/ 

Μοντμοριλλομίτης) 

870s 871s 871s 868s 

CaCO3 (v2) 

Δονήσεων κάμψηςO- C-O 

(out ofplane) 

846vw 846vw 846vw 843w 

Al-OH δονήσεις τάσης (Iλλίτη/ 

Μοντμοριλλομίτης) 

795w 795w 795w ~795vw 

συμμετρικές δονήσεις τάσης 

Si-O χαλαζία ή δονήσεις 

τάσης Καολινίτη 

778w 777w 777w  

συμμετρικές δονήσεις τάσης 

Si-O χαλαζία 

727vw 726vw -  

OH-O δονήσεις κάμψης ή 

Al-O-Si δονήσεις τάσης 

Καολινίτη/ Αστριο 

711w 711w 711w - 

CaCO3 

(v4) δονήσεων κάμψης 

O-C-O (in plane) 

693vw 693vw 693vw 693vw 

συμμετρικές δονήσεις τάσης 

Si-O χαλαζία 



 

649vw 650vw 646vw 646vw 

Al-O-Si δονήσεις τάσης 

Άστριου 

512vw-507vw 512vw 524vw 508vw-500w 

Al-O-Si δονήσεις κάμψης 

Άστριου ή ασύμμετρες 

δονήσεις κάμψης του δεσμού 

Ο- Si-O 

464vvw 463vw 481vw  

Μαγνητίτης 

ή ασύμμετρες δονήσεις 

κάμψης του δεσμού Ο- Si-O 

453vw 454vw 454vw 456vw 

Si-O-Si 

Δονήσεις κάμψης πυριτικών 

445vw 443vw 443vw 439vw 

SiO4 συμμετρικές δονήσεις 

τάσης (Καολινίτης) 

424vw 424vw   

Si-O συνδυαστική 

παραμόρφωση δονήσεων 

VS: VERY STRONG S: STRONG W: WEAK VW:VERY WEAK 



 

Πίνακας 2:Χαρακτηριστικές κορυφές φασμάτων IR των επτά αρχαιολογικών κεραμικών ευρημάτων και η αιτία πρόκλησή τους  
(Tatzber M. et al, 2006, Berna et al 2007, Ravisankar et al 2011, Sathya et al 2011, Verlaj et al 2012, Sathya et al 2015) 

1 2 3 4 5 6 7 ΑΙΤΙΑ 

3627w - - - 3627w -  v4 δονήσεις τάσης OH 

(Καολινιτή/ ιλλιτης/ 

μοντμοριλλομίτης) 

3407s 3400s 3421s - 3410s 3353s 3392s H-O-H δονήσεις κάμψης νερού 

- - - 3119s - -  H-O-H δονήσεις κάμψης νερού 

2944w - - - 2936w -  C-H συμμετρικές δονήσεις τάσης 

(οργανικά υλικά) 

2834vw - - - - -  C-H 

Αντίσυμμετρικές δονήσεις τάσης 

(οργανικά υλικά) 

1794vw 1793vw 1795vw - - 1790vw 1796vw CaCO3 

Συνδυαστική κορυφή που 

δημιουργείται από το συνδυασμό 

των ασύμμετρων δονήσεων 

τάσης v3 και των δονήσεων v6 

και v8 των ανθρακικών ομάδων 

και ιόντων Ca2+ 

1641w 1637vw 1635w 1639w 1644w 1640w 1639w O-H δονήσεις κάμψης νερού που 

αποτελεί δομική μονάδα 

1440s 1458 

1421s 

1451s 1452w 1445s 1430s 1430vs CaCO3 

Ασυμμετρικές δονήσεις τάσης 

(v3) 

1161vw 1163vw 1161vw 1162vw 1161vw 1162vw 1160vw Αντίσυμμετρικές δονήσεις τάσης 

Si- O-Si χαλαζία ή δονήσεις 

τάσης Καολινίτη 

1081vw 1083vw  1082vw 1084vw 1086vw  Al-Si-O δόνησεις τάσης άμορφου 

αργιλιοπυριτικού 



 

981vs 979vs 983vs 1000s 983vs 992vs 985vs Si-O δονήσεις τάσης 

      911w Al-OH δονήσεις τάσης 

(Καολινιτης/ 

Μοντμοριλλομίτης) 

874w 874w 874vw 876s 873w 873w 871w CaCO3 (v2) 

Δονήσεων κάμψης O-C-O (out of 

plane) 

 854vw   856vw  855vw Al-OH δονήσεις τάσης (Iλλίτη/ 

Μοντμοριλλομίτης) 

796w 792vw 792w 795s 793vw 795vw 795vw Συμμετρικές δονήσεις τάσης Si- 

O χαλαζία ή δονήσεις τάσης 

Καολινίτη 

777w 773vw 777w 778s 778w 778w 777w Συμμετρικές δονήσεις τάσης Si- 

O χαλαζία 

- - - - - 724vw 727vvw OH-O δονήσεις κάμψης ή 

Al-O-Si δονήσεις τάσης 

Καολινίτη/ Αστριο 

712vw 711vw 714vw - ~711vw 712vw 711w CaCO3 

(v4) δονήσεων κάμψης O-C-O (in 

plane) 

693vw 692vw 693vw 693vw 692vw 692w 693w Συμμετρικές δονήσεις τάσης Si- 

O χαλαζία 

669vw - - - ~665vw -  Fe-O 

Συμμετρικές δονήσεις κάμψης 

(Μαγνητίτης) 

646vw - 646vw -  647w 648vw Al-O-Si δονήσεις τάσης Άστριου 

572vw 575vw - - 569vw 564vw 570vw Μαγνητίτης /Fe-O 

Του Ερμινίτη 

559-550vw - 551vw - - 553vw  Καολινίτης 

- 534vw - - 534vw -  Si-O-Al δονήσεις κάμψης/ 

Αιματίτης 



 

520-508vw 518vw - 514vw - 517vw 512vw Al-O-Si δονήσεις κάμψης 

(Αστριος) 

- - - - 507vw -  Al-O-Si δονήσεις κάμψης 

(Αστριος) 

460vw - - 456vw - - 460vw Μαγνητίτης ή ασύμμετρες 

δονήσεις κάμψης του δεσμού  

Ο-Si-O 

447vw 449vw - 446vw 445vw 445vw 445vw SiO4 συμμετρικές δονήσεις 

τάσης (Καολινίτης) 

422vw 420vw - - 414vw -  Si-O συνδυαστική 

παραμόρφωση δονήσεων 

VS VERY STRONG S: STRONG W:WEΑK VW:VERY WEAK 

  



 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Berna F., Behar A., Shahack-Gross R. et al, (2007) Sediments exposed to high temperatures: reconstructing pyrotechnological processes in Late 

Bronze and Iron Age Strata at Tel Dor (Israel). Journal of Archaeological Science, 34, 358-373. 

Buys S. , Oakley V.(1993) Conservation and restoration of Ceramics. Buttersworth-Heinemann Series in Conservation and Museology, Elsevier 

Ltd. 

Callister JR. D. W., Rethwitch G.D. (2015) Materials Science and Engineering (SI Version). 9th Edition,John Wiley & Sons, INC,USA. 

Cultrone G., Rodriquez-Navarro C.,Sebastian E., Cazalla O.,De la Torre M.J.(2001) Carbonate and silicate phase reaction during ceramic 

firing, Eur.J.Mineral. 

D.C. Harris and M.D. Bertolucci, (1978) Symmetry and Spectroscopy: An Introduction to Vibrational and Electronic Spectroscopy. Dover 

Publications, INC, New York 

Derrick M.R., Stulik D., Landry J.M. (1995) Infrared Spectroscopy in Conservation Studies. NY: Marcel Dekker, Inc. 

Derrick M.R., Stulik D., Landry J.M. (1999) Infrared Spectroscopy in Conservation Science. The Getty Conservation Institute, Los Angeles. 

Farmer V.C., (1974) The Infrared Spectra of Minerals, Mineralogical Society. Bartholomew Press, Dorking, Surrey. 

Kendix E.L., Prati S., Mazzeo R. Joseph E., Sciutto G., Fagnano C., (2010) Far Infrared Spectroscopy in the field of cultural Heritage. e-

Preservation Science, Morana RTD d.o.o. 

Kendix E.L., Prati S., Mazzeo R. Joseph E., Sciutto G., Fagnano C. (2010)Far Infrared Spectroscopy in the field of cultural heritage. e-

Preservation Science, Morana RTD d.o.o.. 

Kreimeyer R. (1987) Some notes on firing colour of clay bricks. Applied Clay Science, 2, 175 –183. 

Larkin P. (2011) INFRARED AND RAMAN SPECTROSCOPY PRINCIPLES AND SPECTRAL INTERPRETATION , Elsevier Ltd, USA. 

Lazarev A.N. (1972) Vibrational Spectra and Structure of Silicates. Consultants Bureau, New York-London. 

Maniatis Υ. and Tite M.S., (1981)Technological examination of Neolithic – Bronze Age pottery from central and Southeast Europe and from the 

Near East. Journal of Archaeological Science, 8, 59 –76. 



 

McHaleJ.L.,(1999) Molecular Spectroscopy. 1st Edition, Pearson Education, Prentice-Hall, Inc, USA. 

N.J.Harrick, (1967) Internal reflection spectroscopy.Wiley-Interscience,New York 

Rapp G. (2009) Introduction and History. In: Archaeomineralogy. Natural Science in Archaeology. Springer, Berlin, Heidelberg. 

Ravisankar R. , KirubaS., ShamiraC., NaseerutheenA., BalajiP.D., SeranM., (2011) Spectroscopic techniques applied to the characterization of 

recently excavated ancient potteries from Thiruverkadu Tamilnadu, India. Microchemical Journal, 99, 370–375. 

RicePrudence M. (1987) Pottery Analysis: A SourceBook. The University of Chicago Press, Chicago and London. 

Rye Owen S. (1981) Pottery Technology: Principles and Reconstruction. Manuals on Archaeology 4, Taraxacum, Washington. 

Sathya P., MeyvelS., Velraj G.,(2015) Spectroscopic analysis of archaeological pot shreds recently excavated from Alagankulam,Tamilnadu, India. 

Elixir Vibrational Spectroscopy,79, 30451-30454. 

Sathya P.,Velraj G. (2011)FTIR spectroscopic and X-ray diffraction analysis of archaeological grey potteries excavated in Alagankulam, Tamil 

nadu, India. Journal of Experimental Sciences, 2(5), 04-06. 

Shepard, A.O. (1956) Ceramics for the Archaeologist. Publication 609, Carnegie Institution of Washington, Washington, D.C. 

Shoval S.(2003)Using FT-IR spectroscopy for study of calcareous ancient ceramics. Optical Materials, 24, 117–122. 

ShovalS., Yadin E., Panczer G. (2011) Analysis of thermal phases in calcareous Iron Age pottery using FT-IR and Raman spectroscopy. J Therm 

Anal Calorim,104, 515–525. 

Smith Brian C.(1999) Infrared Spectral Interpretation: A Systematic Approach. CRC Press, Florida. 

StuartB., (2004) Infrared Spectroscopy: Fundamentals and Applications. ATTS-Analytical Techniques in the Sciences Series. ISBN: 978-0-470-

85428-0. 

Taztber M., Stemmer M., Spiegel H., Katzlberger C., Haberhauer G., Gerzabek M.H (2006) An alternative method to measure carbonate in 

soils by FT-IR spectroscopy. Environmental Chemistry Letters, 5, 9-12. 

Velde B.(1992) Introductionto Clay Minerals. Chemistry, Origins, Uses and Environmental Significance, Chapman & Hall, Cambridge. 

Velde B., Druc I.C. (1999) Archaeological Ceramic Materials. Springer, Berlin Heidelberg. 



 

Velraj G., RamyaR., Hemamalini R.(2012) FT-IR spectroscopy, scanning electron microscopy and porosity measurements to determine the firing 

temperature of ancient megalithic period potteries excavated at Adichanallur in Tamilnadu, South India. Journal of Molecular Structure, 1028,16–21. 

Z. M. Khoshhesab (2002) Reflectance IR spectroscopy. Infrared Spectroscopy.Materials Science Engineering and Technology. T. Theophanides 

(Ed.), InTech,  233-244. 
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