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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
L’estada realitzada en el National Centre of Scientific Research “Demokritos” d’Atenes (Grècia) (juny-setembre 2006) 
s’emmarca en l’estudi del canvi tecnològic que es documenta en la producció d’àmfores de tipologia romana durant els 
segles I aC i I dC en els territoris costaners de Catalunya (BHA2003-04589). Una part d’aquest estudi contempla el càlcul 
de les propietats mecàniques d’aquestes àmfores (estudi iniciat durant l’estada anterior BE200500496) i la seva 
avaluació en funció de la tipologia amforal, a partir de l’Anàlisi d’Elements Finits (AEF). L’AEF és una aproximació 
numèrica que té el seu origen en les ciències d’enginyeria i que ha estat emprada per estimar el comportament mecànic 
d’un model en termes, per exemple, de deformació i estrès. Així, un objecte, o millor dit el seu model, es dividit en sub-
dominis anomenats elements finits, als quals se’ls atribueixen les propietats mecàniques del material en estudi. Aquests 
elements finits estan connectats formant una xarxa amb constriccions que pot ser definida. En el cas d’aplicar una força 
determinada a un model, el comportament de l’objecte pot ser estimat mitjançant el conjunt d’equacions lineals que 
defineixen el rendiment dels elements finits, proporcionant una bona aproximació per a la descripció de la deformació 
estructural. Així, aquesta simulació per ordinador suposa una important eina per entendre la funcionalitat de ceràmiques 
arqueològiques. Aquest procediment representa un model quantitatiu per predir el trencament de l’objecte ceràmic quan 
aquest és sotmès a diferents condicions de pressió. Aquest model ha estat aplicat a diferents tipologies amforals (Ibèrica, 
Dressel 1, Laietana 1, Pascual 1). Els resultats preliminars mostren diferències significatives entre la tipologia pre-romana 
i les tipologies romanes, així com entre els mateixos dissenys amforals romans, d’importants implicacions 
arqueològiques. 



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
The work program developed during the stage at the National Centre of Scientific Research “Demokritos”, Athens 
(Greece) (June-September 2006) forms part of an ongoing research project focused on the technological change 
observed on the Roman amphorae production (s. I BC- I AD) recovered along the Catalan coast (BHA2003-04589). 
Within the framework of this project mechanical behaviour of these amphorae is studied. First, the basic mechanical 
properties are determined, that is the fracture strength and toughness of the ceramic material. This study was initiated 
during our first stage at Demokritos: BE20500496. Second, these properties are evaluated taking into account the shape 
of the vessel as a whole. This approach is performed by means of Finite Element Analysis (FEA). FEA is a numerical 
approach originating from engineering sciences, which was implemented in order to estimate performance of a model in 
terms of e.g. deformation and stress. An object, or rather its model, is divided in sub-domains, the so-called finite 
elements, to which the respective material properties are attributed. These finite elements are connected and form a 
mesh with constraints, which can be defined. In the case that loads are applied to the model, the behaviour of the object 
can be estimated by a set of linear equations based on the performance of the finite elements, providing an approximate 
solution for the partial differential equations, which are describing structural deformation. Therefore this computer 
simulation helps to understand functionality of ancient vessels and other ceramic objects. Furthermore, this approach 
represents a quantitative model for predicting the failure of vessels under almost any possible loading conditions. The 
model has been applied to different amphorae types. The results so far have revealed important differences among the 
pre-Roman and the Roman types and among the three Roman designs as well, of important archaeological implications. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 

 
Mercès a la concessió d’una beca per a estades per a la recerca fora de Catalunya 
(2006BE 00387) es va realitzar una estada de quatre mesos (entre juny i setembre de 
2006) en el Laboratory of Archaeometry de l’Institute of Materials Science del National 
Center of Scientific Research “Demokritos” d’Atenes (Grècia). La tasca desenvolupada 
forma part del projecte de recerca “Estudio arqueométrico y arqueológico de la 
producción y difusión de ánforas del nordeste peninsular durante los S. I a.C. – I d.C. 
(PRODIFAN)” (BHA2003-04589) finançat per la Dirección General de Investigación 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología i el fons FEDER. En aquest projecte s’estan 
estudiant un mostra d’una vintena de centres productors d’àmfores datats al voltant del 
canvi d’Era, que abasten la totalitat del territori costaner català, juntament amb els 
principals centres urbans d’aquesta zona i d’altres centres receptors fora de la zona de 
producció (Buxeda et al. 2007). L’estudi dels centres productors permet la definició 
dels grups de referència i la identificació dels dissenys tecnològics existents, per als 
quals es determinen les propietats tècniques funcionals. L’estudi dels centres receptors 
permet, posteriorment, l’adscripció dels materials procedents d’aquests centres als seus 
centres productors, facilitant així la identificació de les xarxes comercials i l’avaluació 
de la distribució i consum dels diferents dissenys. D’aquesta manera podrà ésser avaluat 
correctament el canvi tecnològic que comporten les variacions en el disseny de les 
àmfores (Skibo i Schiffer 2001). 

Ja des dels inicis de la disciplina, la recerca arqueològica s’ha dedicat a l’estudi 
del canvi cultural en base a la variació que s’observa en el registre material, essent les 
ceràmiques els materials arqueològics que més atenció han rebut per part dels 
investigadors des d’aproximacions molt diverses. La nostra recerca parteix de la següent 
reflexió. En el cas concret de les àmfores com a recipients de transport sembla clar que, 
tot i complir també funcions socials i ideològiques, foren dissenyades principalment 
com a ceràmiques funcionals (Kingery 2001; Schiffer i Skibo 1997; Vila et al. en 
premsa). Per aquesta raó l’estudi tècnic dels materials emprats en la fabricació d’aquests 
envasos, així com els factors tecnològics que n’estan associats, poden representar un 
factor clau en el coneixement d’aquests artefactes i dels canvis que s’observen en el 
registre arqueològic. 

Un exemple clar de variació d’aquests artefactes en el registre arqueològic es 
documenta en els contextos datats entre finals del s. I aC i inicis del s. I dC en els 
territoris costaners del nord-est de la península Ibèrica. Desprès de la segona guerra 
Púnica, la conquesta romana imposà canvis substancials en els patrons d’assentament i 
en les estratègies d’explotació d’aquest territori. Les dades procedents del registre 
arqueològic i d’algunes fonts literàries romanes d’època Alto-Imperial palesen com, a 
partir de la segona meitat del s. I aC, part de l’activitat agrària de l’actual àrea costanera 
catalana, així com del sud-est de la Gàl·lia, és destinada a la producció i exportació de vi 
i dels envasos amforals emprats per al seu transport (Laubenheimer 1985, 1990; 
Tchernia 1986; Revilla 1995; Tremoleda 2000). És precisament en aquest marc de canvi 
de producció arrel de la conquesta romana en què cal situar l’aparició dels dissenys 
amforals de tradició greco-llatina en el nord-est de la península Ibèrica, així com la 
desaparició dels dissenys amforals precedents de tradició púnica. 

De manera general, els primers dissenys amforals romans que apareixen durant 
la primera meitat del s. I aC es corresponen al tipus Dressel 1. Posteriorment, durant la 



 

 

segona meitat de segle comencen a aparèixer la Tarraconense 1 (també anomenada 
Laietana 1) i la Pascual 1, la qual assolirà una distribució espacial i temporal major que 
les anteriors. Així, per una banda es manifesta un canvi clar respecte dels dissenys 
amforals anteriors a la conquesta romana (Tsantini et alii 2005), no sols en l’aspecte 
formal sinó també pel que respecta a les característiques tècniques dels envasos, 
probablement lligat al tipus de contingut que condicionà el seu disseny (Figura 1). Per 
altra banda, són també clars els canvis que es van produint en la configuració dels 
propis dissenys romans, que afecten l’aspecte formal però que també, en alguns casos, 
palesen diferents tradicions i eleccions tecnològiques dels ceramistes (Vila et alii 2006).  

 

a b c d  
Figura 1. Models representatius dels tipus amforals ibèrics (a) i dels primers dissenys romans: 
Dressel 1 (b), Laietana 1/Tarraconense 1 (c), Pascual 1 (d). 

La complexitat que mostra aquest fenomen porta a plantejar molts interrogants. 
Donat que es tracta de ceràmiques funcionals, fins a quin punt es produeix un canvi en 
les característiques tècniques dels materials emprats en la seva fabricació respecte de les 
produccions anteriors a la conquesta romana i quines són les seves implicacions en el 
canvi tecnològic? De la mateixa manera, els diferents tipus amforals romans es 
produeixen amb les mateixes pastes i seguint els mateixos patrons tecnològics o, per 
contra, s’empraren materials amb diferents característiques tècniques? I el que està en el 
rerefons de la nostra estada 2006BE 00387: Fins a quin punt els canvis que es 
produeixen en la forma de les primeres produccions amforals romanes responen a 
qüestions tècniques? Existeixen diferències tècniques significatives en els diferents 
dissenys que resulta en unes tipologies més aptes per a la seva funcionalitat que 
d’altres? 

 
El treball que hem desenvolupat durant la nostra estada forma part d’un ampli 

projecte de recerca que té per objectiu entendre els canvis que es donen en la 



 

 

configuració d’aquests primers dissenys amforals romans i, en darrera instància, inferir 
els factors subjacents del canvi tecnològic. Així el principal objectiu ha estat el 
d’avaluar les propietats elàstiques i mecàniques d’aquestes àmfores, a partir del càlcul 
de la resistència mecànica i la tenacitat, així com el rendiment d’aquestes propietats en 
funció de cada tipologia amforal, a partir de l’Anàlisi d’Elements Finits (AEF) 
(Kilikoglou et alii 1998; Kilikoglou et Vekinis 2002; Vila et al. en premsa). 

Així, primer de tot s’ha ampliat l’estudi de les propietats mecàniques, realitzat 
durant la nostra estada BE20500496, sobre un conjunt d’àmfores de les tipologies 
esmentades. Concretament, han estat estudiats els paràmetres de resistència mecànica a 
la fractura, elasticitat i tenacitat per tal de caracteritzar la tecnologia de producció dels 
diferents tallers. Els tests més convencionals per mesurar la resistència a la fractura i la 
tenacitat requereixen d’unes espècimens en forma de maons rectangulars (briquettes) de 
mides específiques (aproximadament 6-10 mm d’alçada, 8-16 mm d’amplada i 36-50 
mm de llargada). A més, també es requereixen varis maons per mostra estudiada, per tal 
d’obtenir una bona estadística en els resultats experimentals. Aquests condicionants fan 
que, en molts de casos, sigui difícil l’aplicació d’aquests tests en ceràmiques 
arqueològiques. En el nostre cas, la realització dels maons rectangulars a partir dels 
fragments d’àmfora resultava en molts de casos impossible, tant per la quantitat de 
mostra disponible com per les seves geometries específiques. Per aquesta raó, les 
propietats mecàniques s’han estudiat a partir dels paràmetres Hertzian strength i wear 
resistance, com a indicadors de la resistència a la fractura i la tenacitat, respectivament 
(Vekinis i Kilikoglou 1998). Els test experimental emprat en la determinació d’aquest 
paràmetres requereix d’uns espècimens en forma de disc, d’una mida menor a la dels 
maons rectangulars (d’entre 25-30 mm de diàmetre i 3 mm de gruix). A més, ambdós 
paràmetres poden ser determinats en el mateix espècimen. Així, se varen preparar i 
testar un total de 44 discs ceràmics en un aparell INSTRON 1026, exercint una força de 
100 kN amb un desplaçament de 50 µm/min.  

De manera paral·lela, s’ha seleccionat una mostra de 15 individus (4 Dressel 1, 4 
Tarraconense 1 i 7 Pascual 1) sobre els quals s’han realitzat estudis microestructurals i 
d’estadi de sinterització. Per a la determinació de la microestructura i de l’estadi de 
sinterització, de l’individu mostrejat se’n separa un fragment de mides molt reduïdes, 
amb un tall fet amb unes tenalles. La superfície fresca (nova) així aconseguida és 
sempre una secció transversal de la paret respecte del sentit del modelat de la peça. 
Aquesta fractura fresca s’ha observat per Microscòpia Electrònica de Rastreig (MER), 
emprant un microscopi JEOL JSM-840, amb un voltatge d’acceleració de 20 kV. 

 
L’Anàlisi d’Elements Finits i les propietats mecàniques de les àmfores 

Les diferències en les tipologies de les àmfores romanes han estat  generalment 
interpretades com el resultat d’uns propòsits de caire social o ideològic. Aquest tipus 
d’interpretacions serien, per exemple, les que veuen en les variacions dels dissenys 
amforals una estratègia per part dels grups productors per fer recognoscibles els 
diferents productes que envasarien (Peacock i Williams 1986, Comas 1998, Sillar i Tite 
2000). Certament, el disseny de qualsevol objecte pot ser modificat per tal de satisfer un 
ampli ventall de necessitats si bé, en el cas concret d’una àmfora, no es pot deixar de 
banda que es tracta d’una ceràmica utilitària i que, per tant, el seu disseny i la seva 
manufactura han de complir amb uns requisits tècnics bàsics. Aquests requisits afecten, 
entre d’altres, a la seva capacitat de suportar les pressions exercides pel seu contingut 



 

 

sobre les parets de l’envàs, així com els impactes fortuïts que es produeixen durant el 
seu ús, molt especialment al llarg del transport marítim.  

La nostra recerca centra l’atenció en la funcionalitat tècnica de les àmfores, és a 
dir, en el seu rendiment com a envàs de transport. Ens preguntem si els canvis en la 
tipologia de les primeres àmfores romanes produïdes a Catalunya, concretament els 
tipus Dressel 1, Tarraconense 1 i Pascual 1, poden respondre a propòsits de tipus tècnic, 
és a dir, a la recerca d’una millor adequació a les seves condicions d’ús. 

Les diferents propietats que han de satisfer les ceràmiques des del punt de vista 
tècnic o funcional es poden aconseguir a través de la modificació de la pasta argilosa i 
amb l’ús d’una tecnologia de cocció adient (Kilikoglou et al. 1995, 1998; Steponaitis 
1984, Bronitsky i Hamer 1986, Schiffer/Skibo 1987, Hoard et alii 1995). Tanmateix, 
aquests dos paràmetres, la recepta d’una pasta argilosa i la seva cocció, no són més que 
una part del que condiciona el comportament tècnic d’una ceràmica, i en cap cas 
esgoten les característiques necessàries per valorar aquesta adequació a la funció. La 
mida, el gruix de les parets i la forma de la peça ceràmica, especialment els seus angles 
i curvatures, són variables que també influeixen en el seu rendiment. En conseqüència, 
àmfores produïdes amb les mateixes pastes però amb diferent tipologies, és a dir, 
diferents dissenys, es comportaran de manera diferent sota unes mateixes condicions. 
Dit en altres paraules, amb la mateixa pasta, unes tipologies podrien adequar-se millor a 
la seva funcionalitat que d’altres. 

L’anàlisi d’elements finits (AEF) permet simular el comportament físic i 
mecànic d’un disseny ceràmic quan li són aplicades diferents forces i, per tant, predir el 
moment crític en què es produiria una fractura (Kilikoglou i Vekinis 2002; Vila et al. en 
premsa). És a dir, mitjançant l’AEF és possible simular el comportament d’una àmfora 
durant la seva utilització, trobant les condicions que provocarien el seu trencament. 
L’aplicació d’aquest mètode requereix d’una representació gràfica del disseny ceràmic, 
així com de les propietats mecàniques bàsiques del material en estudi. Amb aquestes 
dades es crea un model virtual tridimensional de la ceràmica al qual, mitjançant una 
simulació per ordinador, s’apliquen diferents forces per tal d’avaluar-ne el seu 
comportament tècnic. 

Des del punt de vista mecànic, la ceràmica es considera com un material fràgil i 
que, per tant, es fractura amb facilitat (Kilikoglou et al. 1998). Aquesta definició 
s’adequa plenament a la nostra experiència quotidiana. La recuperació d’una peça 
ceràmica sencera en un jaciment arqueològic terrestre és certament una excepció, ja que 
normalment el que es recuperen són nombrosos fragments de mides diverses. Però, 
quins són els mecanismes que governen la fractura d’una ceràmica? L’aparició d’una 
fractura requereix, en primer lloc, de l’aplicació d’una força, ja sigui una força de 
tensió, una pressió o una compressió. Pel tema que ara ens interessa, la força que millor 
descriu el que li succeeix a una àmfora quan és alçada per les nanses o quan està en 
contacte amb altres envasos durant el transport és la força de tensió en flexió estàtica 
(Kilikoglou i Vekinis 2002). En ser sotmesa a aquest tipus de força, la ceràmica pateix 
el que s’anomena una deformació elàstica, és a dir, una deformació que desapareix en el 
moment en què la força deixa d’actuar. Seria un fenomen similar al que succeeix quan 
estirem una goma elàstica, si bé en el cas de la ceràmica, la deformació es produeix a 
molt petita escala (de l’ordre de 150-250 µm, en el cas de les àmfores en estudi, és a dir, 
de l’ordre de 0.15-0.25 mm) i en cap cas observable a simple vista. De la mateixa 
manera com succeeix amb la goma elàstica, quan la força aplicada a la ceràmica 
sobrepassa un determinat límit, la deformació esdevé irreversible i comencen a 



 

 

aparèixer les fractures. En la nostra experiència quotidiana, com que la deformació de la 
ceràmica no és observable a simple vista, el que veiem és únicament l’aparició, o no, de 
la fractura. En tot cas, l’aparició de la fractura, si es produeix, no comporta 
necessàriament el trencament complert de la ceràmica, ja que hi ha altres paràmetres 
que també juguen un paper important. Les característiques de la seva microestructura, 
és a dir, a part de la seva composició mineralògica, la quantitat i mida de les inclusions 
no plàstiques (desgreixador natural o afegit en la preparació de la pasta argilosa), el 
tipus d’inclusions de què es tracta (quars, calcita, xamota), la porositat i les condicions 
de la seva cocció, són paràmetres que governaran la propagació d’aquesta fractura. 
Segons com sigui la ceràmica, serà més o menys fàcil que la fractura que s’ha iniciat es 
propagui, produint el trencament de l’envàs. Si aquesta fractura no es propaga tindríem 
únicament l’aparició d’una esquerda. La variació de tots els paràmetres que governen 
l’aparició i propagació de les fractures dóna com a resultat materials ceràmics amb 
diferents comportaments mecànics i, per tant, amb diferents propietats mecàniques 
(Kilikoglou et al. 1998) 

Ara bé, les propietats mecàniques dels materials no es donen en abstracte, sinó 
que es concreten en una determinada forma: la tipologia de l’àmfora o, el que és el 
mateix, el seu disseny. El comportament tècnic d’un envàs, tot i que està condicionat 
per les propietats del material amb què es va produir, no pot ser correctament avaluat 
simplement amb el càlcul d’aquestes propietats. La geometria específica de l’àmfora (la 
seva mida i forma) juga un paper molt important a l’hora d’avaluar-ne el rendiment com 
a envàs de transport. La presència de certes geometries en un disseny poden afavorir 
l’aparició de punts que concentren de manera excessiva l’estrès que apareix en aplicar 
una força. És més, una determinada geometria pot ser la responsable “per sí mateixa” de 
la fallida d’un disseny, encara que les propietats dels materials puguin ser les adients. 
Un exemple d’això el podem veure en les ceràmiques de cuina; la resistència al xoc 
tèrmic, el principal requeriment d’aquestes ceràmiques, ha demostrat ser major en les 
formes globulars que en aquelles on hi ha angles marcats en el punt d’unió de la base i 
les parets. I això s’explica perquè l’estrès generat pel xoc tèrmic queda més concentrat 
en les geometries angulars que no en les globulars (Tite i Kilikoglou 2002). 

Així doncs, un cop calculades, les propietats del material han de ser avaluades 
prenent en consideració la forma específica de l’àmfora. Aquesta avaluació pot ser 
realitzada mitjançant una aproximació numèrica implementada des del camp de 
l’enginyeria: l’Anàlisi d’Elements Fintis (AEF) (Reddy 2005). Aquest mètode permet 
estimar quin serà el rendiment mecànic d’un disseny quan sigui sotmès a diverses 
condicions d’estrès, com ara tensions, pressions o fatigues. Així, l’aplicació de l’AEF 
ha esdevingut una pràctica habitual en moltes disciplines. Podem trobar exemples de la 
seva utilització en àrees tan diverses com l’enginyeria civil (per conèixer, per exemple, 
els impactes de possibles vibracions sísmiques en ponts, plantes nuclears o refineries), 
la construcció aeronàutica (per predir el comportament del fusellatge d’un avió durant 
el seu ús), l’automoció (per saber com es deformarà un cotxe en cas d’accident), la 
bioenginyeria (per poder valorar quin serà el rendiment d’un implant) o en el disseny de 
productes de consum (des d’ampolles de refrescs fins a sostenidors) (Madenci i Guven 
2005). Què tenen en comú tots aquests objectes? Doncs que en algun moment del seu ús 
seran sotmesos a forces més o menys grans i que part del seu èxit rau en superar 
satisfactòriament aquestes forces. L’AEF permet calcular l’estrès present en un objecte 
en el moment d’aplicar-li una determinada força i fa possible la predicció de la seva 
fallida. Per a realitzar aquesta anàlisi, és necessària una representació gràfica de 



 

 

l’objecte en estudi (en el nostre cas un dibuix de les àmfores en 2D) (Figura 1; b, c, d), 
així com les propietats del material prèviament calculades (mòdul de Young, raó de 
Poisson, TRS). El principi bàsic d’aquest mètode consisteix en dividir l’objecte en 
estudi, o millor dit, el seu model, en unitats petites: els elements finits. Posteriorment, 
les propietats del material són atribuïdes a aquests elements finits i es genera un model 
tridimensional de l’objecte (Figura 2).  

 

 
Figura 2. Models tridimensionals d’elements finits de les tipologies Dressel 1, Tarraconense 1 i 

Pascual 1, d’esquerra a dreta. 

El següent pas és l’aplicació, mitjançant una simulació per ordinador, de les 
forces sota les quals volem avaluar el model. Finalment, l’AEF calcula la deformació 
elàstica del model i es compara amb el límit de deformació elàstica que hem obtingut 
prèviament amb el càlcul de les propietats mecàniques del material. En cas que el valor 
proporcionat per l’AEF sigui major al calculat sobre el material, el resultat s’ha 
d’interpretar com de fallida del disseny. 

 
Resultats del treball i discussió 

L’avaluació del comportament d’aquests tres dissenys, en ser sotmesos a algunes de les 
forces que podrien haver patit al llarg del seu ús com a envasos de transport, permetrà 
valorar si s’adeqüen de la mateixa manera a la seva funció o si, per contra, hi ha 
dissenys que responen millor a les condicions de transport simulades en aquest estudi. 
Per tant, no es tracta tant d’avaluar el comportament d’una àmfora concreta sinó 
d’avaluar el model que representa a cada una de les tipologies. Per aquesta raó, s’han 
atribuït les mateixes propietats mecàniques a les tres tipologies amforals. Dit en altres 
paraules, s’ha assumit que els tres dissenys han estat manufacturats amb els mateixos 
materials. Així, es podrà considerar únicament l’efecte que tenen els diferents dissenys, 
eliminant la influència que comporta, en la realitat, l’existència de diferents pastes.  



 

 

Les propietats que es mantenen constants per a les tres tipologies són el mòdul 
de Young (15 GPa), la raó de Poisson (0.27) i la densitat de la ceràmica (2000kg/m3). 
Aquestes propietats es correspondrien a les d’una ceràmica produïda a partir d’una 
pasta calcària (CaO aprox. 10 %) barrejada amb un 20%, en volum, de desgreixador de 
quars d’una mida mitjana de 250 µm, cuita a una temperatura de cocció equivalent de 
950-1000ºC. Aquestes característiques han estat triades degut a que són força freqüents 
en aquests tipus de produccions (Vila et al. 2006). El límit de deformació elàstica per a 
un material d’aquestes característiques és del 0.1%. Com que l’AEF calcula el límit de 
deformació per a cada model en funció de la força aplicada, aquells valors que estiguin 
per sobre d’aquest 0.1% implicaran la fallida del model sota una determinada força, és a 
dir, la fallida de l’àmfora a causa del seu disseny. 

En aquest treball s’ha avaluat el comportament de les tres tipologies sota dos 
tipus de força (Figura 3). El primer cas (a) correspon a la força a la que seria sotmesa 
l’àmfora ens ser alçada per les dues nanses. El segon cas d’estudi (b) correspon a la 
pressió que patiria una àmfora en cas de ser estibada formant diversos pisos. Les 
diferents simulacions i l’AEF han estat realitzats amb el programa ANSYS v. 7.0. En 
tots els casos, els càlculs s’han realitzat sobre elements finits tridimensionals (Madenci i 
Guven 2005). El nombre d’elements finits de cada model es presenta en la Taula 1. 

 

  
Número 

d'elements finits 
Pes (kg) Capacitat (l) 

Pascual 1 50256 25.8 25.2 
Tarraconense 1 34248 12.7 25 

Dressel 1 39672 25.7 25.1 

Taula 1. Número d’elements finits, pes i capacitat de cada model d’àmfora 
 
 

 
 

Simulació d’activitats d’ús 

 
a) Àmfores alçades per les nanses 
 
En aquest cas d’estudi s’ha simulat l’alçament per les nanses dels diferents models 
d’àmfora (Figura 3a). A partir de l’AEF s’ha calculat l’estrès i la corresponent 
deformació elàstica que es genera en les àmfores en cas d’alçar-les buides i en cas 
d’alçar-les plenes d’aigua (Taula 2). Els resultats mostren com, en tots tres casos, l’àrea 
de màxim estrès es troba en els punts d’unió de les nanses i el cos de l’àmfora (el coll i 
l’espatlla). En la Figura 4 es pot observar l’exemple d’aquesta simulació en el cas de la 
Tarraconense 1. En aquesta figura es poden observar les zones on es produirien les 
majors deformacions en cas d’alçar aquesta àmfora plena d’aigua. 
 
 



 

 

 
Figura 3. Simulació de l’aplicació de forces als tres models d’àmfores. a) En cas de ser alçades 
per les nanses. La força correspon al pes de l’àmfora més al del seu contingut. b) En cas de ser 
apilades en capes amb el pivot fixat a terra. Cada fletxa correspon a l’aplicació d’una força de 

1000N 
 
 
 
 
 
 
 

  Àmfora buida  Àmfora plena 

  
Màx. estrès 

(MPa) 

Màx. deformació 

elàstica (%)  

Màx. estrès 

(MPa) 

Màx. deformació 

elàstica (%) 

Pascual 1 0.367 0.002  0.72 0.006 
Tarraconense 1 0.244 0.003  0.721 0.006 

Dressel 1 0.177 0.002  0.39 0.003 

Taula 2. Resultats de la simulació mitjançant AEF del cas (a). Màxim estrès i Màxima 
deformació elàstica dels tres models en ser alçats per les nanses, buits i plens d’aigua 

 
 



 

 

 
Figura 4. Exemple de la deformació elàstica del tipus Tarraconense 1 en ser alçada per les 
nanses. L’escala cromàtica indica les magnituds de deformació elàstica. L’àrea de màxima 

deformació apareix marcada amb MX 
 

Com era d’esperar, l’estrès generat en aixecar les àmfores per les nanses no 
resulta crític en cap dels tres dissenys, ni tan sols quan els envasos són plens. En tots els 
casos, els valors de màxima deformació elàstica se situen clarament per sota del límit de 
0.1% (Taula 2). És important remarcar el fet que, tot i que dels tres dissenys la Dressel 
1 és la que mostra el millor comportament, molt probablement, a causa de ser l’àmfora 
amb les nanses més allargades, aquest fet no representa cap avantatge significatiu. 
Donat que la màxima deformació elàstica se situa sempre molt per sota del límit crític 
en el qual apareixerien les fractures, no sembla que els canvis en el disseny de les 
nanses es puguin interpretar com un empitjorament rellevant del disseny en termes de 
propietats mecàniques. En aquest sentit, les diferències en el comportament tècnic de 
les nanses no tindrien, en cap cas, efectes pràctics. Així, es pot pensar que les 
diferències en el disseny de les nanses s’explicarien bé per ser un canvi que va a remolc 
de la resta del disseny de l’àmfora, especialment del coll, o bé per altres factors 
diferents a la funcionalitat en termes de propietats mecàniques.   
 
b) Àmfores apilades en pisos 
 
En aquest segon exemple es parteix del fet que el transport de les àmfores en vaixell 
podria suposar el seu apilament en diversos pisos o capes. En aquests casos, les 
màximes pressions es generarien en les espatlles de les àmfores situades en els pisos 
inferiors, ja que haurien de suportar la major part del pes de la càrrega. En aquest cas 
d’estudi s’ha simulat una força de 1000N que ha estat aplicada a cada un dels punts en 



 

 

els que descansarien les àmfores apilades en pisos superiors (Figura 3b). Aquesta força 
correspondria al pes que exercirien vuit pisos d’àmfores plenes d’aigua. Certament, un 
càrrega estibada amb aquesta quantitat de capes correspondria a un vaixell d’unes 
dimensions considerables. A partir de les restes arqueològiques sabem que la majoria de 
vaixells que varen circular carregats amb aquestes àmfores tindrien unes dimensions 
més modestes. En general les dimensions d’aquests vaixells estarien entre els 14-15 m 
d’eslora, 4-5 m de mànega i 2-3 m de puntal, amb uns carregaments al voltant de les 
500 àmfores (Nieto i Raurich 1998). A partir d’aquestes dimensions, sembla raonable 
estimar un carregament estibat en dues o tres capes com a màxim. No obstant, és 
important precisar que les pressions que s’estan simulant en aquest estudi corresponen a 
un apilament estàtic. És a dir, aquesta simulació no pren en consideració el moviment 
constant que experimentaria la càrrega un cop estigués estibada dins del vaixell a causa 
del moviment de la mar. Tampoc es té en compte que, un cop el vaixell hagués salpat, 
els moviments que l’onatge provocaria a la nau suposarien un augment considerable 
d’aquestes pressions. També és important precisar que només s’estan simulant les 
pressions que provocarien les àmfores apilades, mentre que s’obvien les pressions 
laterals provocades per altres envasos i els violents impactes puntuals que, amb tota 
seguretat, es produirien al llarg de la travessia. Així doncs, és molt plausible considerar 
que les pressions que patirien en realitat les àmfores situades en les filades inferiors 
d’una càrrega de dos o tres pisos podrien ser, probablement, similars a les simulades en 
aquest cas. 

En la Taula 3 es poden observar els valors corresponents al màxim estrès i a la 
màxima deformació elàstica dels tres models. D’aquests valors es desprenen dos 
aspectes molt importants per a l’avaluació de les tres tipologies. D’una banda, es pot 
veure que tant la Tarraconense 1 com la Pascual 1 presenten uns valors molt similars. 
Ambdós dissenys suportarien clarament les pressions simulades, donat que els valors de 
deformació elàstica se situen clarament per sota del límit teòric del 0.1%. D’altra banda, 
la Dressel 1 mostra uns valors que són significativament superiors als de la 
Tarraconense 1 i la Pascual 1. Aquest fet indica que, dels tres dissenys, la Dressel 1 és 
el que exhibeix la pitjor adequació a les condicions de transport simulades. No sols 
això, sinó que, a més, el valor de màxima deformació elàstica d’aquest model 
(0.0864%) se situa en un rang crític molt proper al 0.1%, valor que indica la fallida de 
l’àmfora a causa del seu disseny. 

 
 
 
 

 
Força aplicada 

(N) 

Màx. estrès 

(MPa) 

Màx. deformació 

elàstica (%) 
Localització 

Pascual 1 1000 5.66 0.048 Pivot 

Tarraconense 1 1000 5.9 0.0499 Pivot 

Dressel 1 1000 10.1 0.0864 Carena 

Taula 3. Resultats de la simulació mitjançant AEF del cas (b). La força aplicada correspon en 
els tres casos al pes de 8 capes d’àmfores plenes d’aigua. Màxim estrès, Màxima deformació 

elàstica i localització de la Màxima deformació elàstica dels tres models. En negreta apareix el 
valor més proper al límit crític de deformació elàstica (0.1%). 

 



 

 

Per concretar aquesta avaluació, s’ha examinat la distribució de l’estrès generat 
per l’apilament dels envasos en els tres models. L’objectiu és identificar els punts més 
febles de cada disseny quan es troben sotmesos a les condicions de transport simulades. 
Els resultats de l’AEF indiquen que, en els tres casos, la vora és la part de l’àmfora que 
resulta menys afectada per les pressions. Aquest resultat no deixa de ser sorprenent en 
termes d’interpretació arqueològica; una de les parts que més varien en el disseny de les 
àmfores i que serveixen de referent per a la classificació dels tipus amforals resulta ser, 
molt probablement, la que menys importància té des del punt de vista funcional en 
termes de propietats mecàniques. Aquest fet suportaria la interpretació que la gran 
variabilitat que s’observa en les vores està relacionada, possiblement, junt amb el 
tancament de l’àmfora, amb els aspectes socials/ideològics de l’envàs, ja que la seva 
variació té menys repercussió en els aspectes funcionals. 
 
A l’altre extrem, les parts de l’àmfora que concentren més l’estrès i que, per tant, són 
les més crítiques des del punt de vista tècnic apareixen indicades en la Taula 3. L’AEF 
mostra que la Tarraconense 1 i la Pascual 1 exhibeixen un comportament molt similar. 
En aquests dos dissenys, l’estrès generat per l’apilament de les àmfores quedaria 
concentrat especialment en el pivot i en la zona adjacent (la part inferior del cos de 
l’àmfora). En la Dressel 1, en canvi, tot i que l’estrès també apareix en el pivot de 
l’àmfora, la màxima concentració es localitza en la carena, és a dir, en la zona en la qual 
s’uneixen la panxa i el coll de l’àmfora. L’angle marcat d’aquesta carena és el principal 
responsable de la concentració de l’estrès i, per aquesta raó, de que el rendiment de la 
Dressel 1 sigui significativament pitjor al de la Tarraconense 1 i la Pascual 1. 
L’excessiva concentració d’estrès en la carena facilita l’aparició de les fractures i, en 
darrera instància, el col·lapse i la fallida de l’envàs. En canvi, les formes més afusades 
de la Tarraconense 1 i, especialment, de la Pascual 1, permeten que l’estrès es 
distribueixi més fàcilment cap a la part inferior de l’envàs fins que arriba a descarregar 
en el pivot, la part més massissa i robusta de tota l’àmfora.  
 

Conclusions preliminars 

L’aplicació de tècniques modernes mitjançant simulació per ordinador ens permet 
avaluar el disseny d’una ceràmica, o de qualsevol altre objecte, en termes de rendiment 
tècnic. És possible simular les condicions a les quals una ceràmica podria haver estat 
sotmesa durant la seva utilització i, a partir d’aquí, valorar si els canvis en la tipologia 
poden respondre a millors adequacions a la seva funció. Aquesta possibilitat incorpora 
nous elements d’anàlisi en l’estudi arqueològic i permet donar una nova perspectiva als 
estudis de les tipologies ceràmiques. L’AEF incorpora, sobre una base contrastable, els 
estudi tipològics en l’estudi dels processos tecnològics de l’Antiguitat. D’aquesta 
manera es poden avaluar les tipologies ceràmiques i inferir si darrera els canvis en les 
formes hi pot haver una voluntat dels ceramistes per aconseguir unes determinades 
propietats.   

El resultats de la nostra recerca suggereixen que les variacions en els dissenys 
d’aquestes àmfores podrien ser el resultat de la recerca d’una millor adequació a les 
condicions de transport marítim. Almenys, aquest sembla ser el cas de la carena típica 
de la Dressel 1, que desapareix en els dissenys posteriors. Aquest fet sembla ja 
constatar-se en les darreres produccions de Dressel 1 on la carena tendeix a ser menys 
marcada per donar lloc a un disseny més estilitzat (Peacock i Williams 1986, Comas 
1998, Márquez i Molina 2005). Sembla, en definitiva, com si les diferències en el 



 

 

comportament tècnic dels envasos no haguessin passat inadvertides per als ceramistes o 
per als grups consumidors d’aquests productes que, d’alguna manera, n’impulsaren la 
modificació del disseny. En canvi, la simulació de l’alçament de les àmfores per les 
nanses indica que la Dressel 1 patiria menys que els altres dos tipus. En aquest cas les 
diferències no es poden considerar rellevants i, en cap cas, afectarien el rendiment de 
l’àmfora. 
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