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ZLECENIODAWCA BADAŃ 

Uniwersytet Wrocławski,  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 

Instytut Archeologii, 

Pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław 

 

1. MATERIAŁ PODDANY BADANIOM 

1.1. POCHODZENIE PRÓBEK 

 

S1 

Wrocław, Browar „Pod Wielkim Morskim Okrętem” przy ul. Ruskiej 28/Grabarskiej 
5-6 na Starym Mieście, zbudowany ok. poł. XVI w., został rozpoznany w trakcie badań 
archeologiczno-architektonicznych w 2013 r.; próbkę pobrano z odsłoniętych murów 
piwnic nieistniejącego budynku, przeznaczonych do rozbiórki 

S2 
Wrocław, Fortyfikacje bastejowe Starego Miasta, kurtyna murów bastejowych 
w rejonie obecnego pl. Wolności - wznoszone etapami w końcu XV w. – po 1491 r.; 
próbkę pobrano z wnętrza muru, wzniesionego w technice opus emplectum 

S3 
Wrocław, Fortyfikacje bastejowe Starego Miasta, kurtyna murów bastejowych 
w rejonie obecnego pl. Wolności - wznoszone etapami w końcu XV w. – po 1491 r.; 
próbkę pobrano z zewnętrznej warstwy muru  

S4 

Wrocław, Fortyfikacje bastionowe Nowego Miasta - Bastion Ceglarski przy obecnym 
Wzgórzu Polskim, zbudowany w 1585 r.; próbkę pobrano z muru obwodowego 
działobitni w barku południowym, zaopatrzonego w potwierdzające datowanie detale 
architektoniczne zdobione boniowaniem i ornamentem „wyciskanym” 

S5 

Wrocław, Fortyfikacje bastejowe Starego Miasta, kurtyna murów bastejowych 
w rejonie obecnej ul. Piotra Włodkowica 4 - wznoszone etapami w końcu XV w.; próbkę 
pobrano z destruktu odcinka murów gwałtownie zniszczonego zapewne w XVIII w. 
wybuchem Baszty Prochowej 

S6 
Wrocław, Kościół Bernardynów p.w. św. Bernardyna ze Sieny, wzniesiony w latach 
1463-1502; próbkę pobrano w obrębie górnych partii murów obwodowych prezbiterium, 
ponad obecnymi sklepieniami, z pierwotnej pachy sklepiennej prezbiterium  

S7 
Wrocław, Kościół Bernardynów p.w. św. Bernardyna ze Sieny, wzniesiony w latach 
1463-1502; próbkę pobrano z górnych partii murów obwodowych korpusu ponad 
obecnymi sklepieniami, z gniazda belki 

S8 
Wrocław, Kościół Bernardynów p.w. św. Bernardyna ze Sieny, wzniesiony w latach 
1463-1502; próbkę pobrano z górnych partii murów obwodowych wieży kościoła, 
z lica zewnętrznego 

S9 

Wrocław, Kościół Bernardynów p.w. św. Bernardyna ze Sieny, wzniesiony w latach 
1463-1502; próbkę pobrano w obrębie murów obwodowych czworoboku claustrum. 
Wydzielona została tam zaprawa związana z zamontowaniem (w przygotowanym oporze) 
spływu żeber sklepiennych 

S11 
Wrocław, Fortyfikacje bastionowe Nowego Miasta - Bastion Ceglarski przy obecnym 
Wzgórzu Polskim, zbudowany w 1585 r.; próbkę pobrano z północnego boku czoła 
bastionu, w sąsiedztwie narożnika dzieła obronnego 

S12 

Wrocław, Fortyfikacje bastionowe Starego Miasta - Bastion Piaskowy przy obecnym 
Bulwarze X. Dunikowskiego, zbudowany w 1588 r.; próbkę pobrano z kurtyny muru 
(bastejowego?) poprzedzającego powstanie bastionu, zatem datowanego na czas przed 
1588 r. północny mur obwodowy, odcinek zachodni (Bulwar X. Dunikowskiego) 

S13 
Wrocław, Kościół im. Salwatora na Przedmieściu Świdnickim przy obecnym pl. 
Czystym, zbudowany w 1561 r.- próbka zaprawy pobrana z murów I fazy 

S14 
Wrocław, Arsenał Mikołajski (Miejski) na Starym Mieście, przy ul. Cieszyńskiego 9, 
wznoszony w latach ok. 1459-1578, w miejscu starszej budowli o niejasnym charakterze 
(domniemany zamek?/spichlerz miejski?), oparty o zewnętrzny obwód średniowiecznych 
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murów obronnych miasta (ok. 1299-1358); próbka pobrana w skrzydle południowym 
(spichlerz miejski) zbudowanym ok. 1459 r. - przed 1463 r.)  

S15 
Wrocław, Fortyfikacje bastionowe Starego Miasta - Bastion Piaskowy przy obecnym 
Bulwarze X. Dunikowskiego, zbudowany w 1588 r.; próbkę pobrano z konstrukcji samego 
bastionu, związanej z pierwotną fazą jego funkcjonowania, datowaną na 1588 r. 

S16 
Wrocław, Gimnazjum elżbietańskie na Starym Mieście przy obecnej ul. św. Elżbiety 4, 
wzniesione w latach 1560-62 r.; próbka pobrana z murów obwodowych i ścian działowych 
dawnego budynku, I faza budowy 

S18 
Wrocław, Fortyfikacje bastejowe Starego Miasta, kurtyna murów bastejowych 
w rejonie byłego Szpitala im. Babińskiego - wznoszone były etapami w końcu XV w.; 
próbkę pobrano z wnętrza muru 

S19 

Wrocław, Szpital Wszystkich Świętych na Starym Mieście we Wrocławiu, 
zlokalizowany na terenie zlikwidowanego Szpitala im. J. Babińskiego – zbudowany 
w jednym roku 1526-1527; Zaprawa została pobrana z reliktów ściany zachodniej 
pierwotnego budynku szpitalnego, zachowanej w murach późniejszych budynków 
szpitalnych i odsłoniętej w trakcie badań architektonicznych na przełomie 2012 i 2013 r. 

 
1.2. SPIS PRÓBEK PRZEKAZANYCH DO BADAŃ 

Nr 
próbki 

MIEJSCE POBRANIA PRÓBKI OPIS PRÓBKI 

S1 

 
Wrocław, Browar „Pod Wielkim 
Morskim Okrętem” przy ul. 
Ruskiej 28/Grabarskiej 5-6 na 
Starym Mieście, zaprawa z 
murów piwnic nieistniejącego 
budynku 

zaprawa porowata barwy białej (kremowo-szarej) 
jednorodna. Wypełniacz drobnoziarnisty nie wyróżnia się w 
oglądzie makroskopowym. Widoczne sporadycznie 
pojedyncze większe ziarna wypełniacza, białe grudki spoiwa 
wapiennego oraz spękane wtręty ciemnej barwy (fragmenty 
skał?). Próbka w kilku zwięzłych fragmentach. Widoczne 
pojedyncze fragmenty węgla drzewnego i ceramiki 
(wielkości podobnej do ziaren wypełniacza kwarcowego) 
jeden, duży okruch skały węglanowej (?) ok.  1,2 cm i kilka 
drobniejszych 

S2 

Wrocław, Fortyfikacje bastejowe 
Starego Miasta, kurtyna murów 
bastejowych w rejonie obecnego 
pl. Wolności , zaprawa  z wnętrza 
muru, wzniesionego w technice 
opus emplectum 

zaprawa porowata barwy ugrowej, o zróżnicowanej budowie. 
Wypełniacz różnej wielkości, w przewadze drobnoziarnisty, 
ale czytelne pojedyncze większe okruchy skalne. 
Sporadycznie występują pojedyncze białe grudki spoiwa 
wapiennego, a także kruche skupiska barwy jasno-ugrowej. 
Składniki słabo upakowane (niedobite w trakcie nakładania) 
co jest prawdopodobną przyczyną szczelin między partiami 
materiału. Próbka w postaci kilku zwięzłych, kruchych, 
raczej płaskich fragmentów oraz w postaci rozkruszonej,  
pylistej. Powierzchnia łatwo kruszy się i pyli. 

S3 

 
Wrocław, Fortyfikacje bastejowe 
Starego Miasta, kurtyna murów 
bastejowych w rejonie obecnego 
pl. Wolności – zaprawa 
z zewnętrznej warstwy muru 

zaprawa barwy ugrowo-szarej, dość jasnej. Wypełniacz 
zróżnicowany z wyraźnym udziałem kruszywa grubszych 
frakcji. Widoczne białe grudki, niektóre znacznej wielkości, 
zdarzają się włókna roślinne (drobne gałązki, łodygi lub 
trzcina). Próbka w postaci zwięzłych, raczej twardych, 
płaskich fragmentów oraz towarzyszących, drobnych 
okruchów i pyłu. Miejscami występują rozwarstwienia 
poziome, wynikające prawdopodobnie z niedostatecznego 
ubicia mokrej zaprawy. Łatwo kruszy się. Część fragmentów 
posiada zabrudzoną powierzchnię z łuskami 
niezidentyfikowanego materiału w postaci powłoki (farba lub 
szkliste produkty krystalizacji).   

S4 

Wrocław, Fortyfikacje 
bastionowe Nowego Miasta - 
Bastion Ceglarski przy obecnym 
Wzgórzu Polskim, zaprawa z muru 
obwodowego działobitni w barku 
południowym, zaopatrzonego 

Zaprawa porowata barwy białej (kremowo-
szarej).Wypełniacz zróżnicowany z wyraźnym udziałem 
kruszywa grubszych frakcji. W masie rozpoznawalne 
większe fragmenty skalne, białe grudki wapna (?) słabo 
widoczne. W masie występują fragmenty ceramiki (duże 
odłamki) oraz powierzchnie związane ściśle z zaprawą 
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w potwierdzające datowanie detale 
architektoniczne zdobione 
boniowaniem i ornamentem 
„wyciskanym” 

spoiny. Próbka w postaci zwięzłych, twardych fragmentów 
(bryły różnej wielkości. Powierzchnia przy potarciu brudzi 
jednak zachowuje kształt, nie rozkrusza się łatwo.  

S5 

Wrocław, Fortyfikacje bastejowe 
Starego Miasta, kurtyna murów 
bastejowych w rejonie obecnej 
ul. Piotra Włodkowica 4 – 
zaprawa pobrana z destruktu 
odcinka murów gwałtownie 
zniszczonego zapewne w XVIII w. 
wybuchem Baszty Prochowej 

zaprawa porowata niejednorodnej barwy ugrowej, jasnej 
z ciemniejszymi przebarwieniami, również w postaci warstw. 
Wypełniacz zróżnicowany z przewagą drobnych frakcji, ale z 
wyraźnym udziałem dużych, słabo obtoczonych okruchów 
skalnych, duża ilość grudek spoiwa wapiennego. Na 
powierzchniach fragmenty podłoża – cegieł, na które 
nałożona byłą zaprawa. Próbka w postaci zwięzłych, 
twardych fragmentów (bryły różnej wielkości i stosunkowo 
ostrych krawędziach przełamu). Powierzchnia przy potarciu 
brudzi jednak zachowuje kształt, nie rozkrusza się łatwo. 

S6 

Wrocław, Kościół Bernardynów 
p.w. św. Bernardyna ze Sieny, 
zaprawa z górnych partii murów 
obwodowych prezbiterium, ponad 
obecnymi sklepieniami, 
z pierwotnej pachy sklepiennej 
prezbiterium 

zaprawa porowata barwy jasnougrowej. Wypełniacz 
zróżnicowany z wyraźnym udziałem większych frakcji, 
obtoczenie różne, przeważają ziarna obtoczone. W masie 
zaprawy widoczne białe grudki spoiwa wapiennego oraz 
skupiska ilaste (?) lub fragmenty skał węglanowych, o 
pewnym stopniu zwietrzenia. Przekazany materiał jest 
zróżnicowany - obok zwięzłych, niepylących płaskich 
fragmentów znajduje się duża ilość piasku oraz bryłek wapna 
(?), ale również te są stosunkowa zwarte. Próbka zaprawy z 
fragmentem podłoża (cegła). 

S7 

Wrocław, Kościół Bernardynów 
p.w. św. Bernardyna ze Sieny, 
zaprawa z górnych partii murów 
obwodowych korpusu ponad 
obecnymi sklepieniami, z gniazda 
belki 

zaprawa porowata barwy  jasnej, białej w lekkim odcieniu 
ugrowym. Wypełniacz z przewagą frakcji drobnych, 
Widoczne wyraźnie pojedyncze ziarna większe, raczej dobrze 
obtoczone. Grudki wapna widoczne, lecz nie są zbyt duże. 
Próbka w postaci zwięzłych kawałków, z nawarstwieniami na 
powierzchni ostre krawędzie przełamu. 

S8 

Wrocław, Kościół Bernardynów 
p.w. św. Bernardyna ze Sieny, 
zaprawa z górnych partii murów 
obwodowych wieży kościoła, 
z lica zewnętrznego 

zaprawa porowata barwy białej (kremowo-szara). 
Wypełniacz zróżnicowany, przeważa drobnoziarnisty. 
Występują pojedyncze grudki wapna. Widać pojedyncze 
skupiska materiałów ilastych, fragmenty roślinne. Próbka w 
postaci zwięzłych fragmentów o ostrym przełamie. Kruszy 
się pod silnym naciskiem. Nawarstwienia na powierzchni. 

S9 

Wrocław, Kościół Bernardynów 
p.w. św. Bernardyna ze Sieny, 
zaprawa z murów obwodowych 
czworoboku claustrum, mocująca 
spływ żeber sklepiennych 

zaprawa porowata barwy ugrowej (piaskowej). Wypełniacz 
zróżnicowany, z przewagą drobnych frakcji, widoczne białe 
grudki spoiwa wapiennego. Próbka w postaci drobnych  
fragmentów o ostrych krawędziach, raczej zwięzła. 

S11 

Wrocław, Fortyfikacje 
bastionowe Nowego Miasta - 
Bastion Ceglarski przy obecnym 
Wzgórzu Polskim, zaprawa z 
północnego boku czoła bastionu, w 
sąsiedztwie narożnika dzieła 
obronnego 

zaprawa porowata barwy białej. Wypełniacz stosunkowo 
jednorodny, średnia wielkość ziaren, zatopione w masie 
spoiwa. Występują pojedyncze większe ziarna, grudki wapna. 
Podczas pobieranie stwierdzono dobrą  przyczepność 
zaprawy do cegieł. Widoczne pojedyncze większe pory i 
słabo czytelny układ warstwowy po niedokładnym 
upakowaniu mokrego materiału. Widoczne warstwy kalcytu 
(?), lekko pożółkłego na powierzchni. Próbka w postaci 
zwartych fragmentów o ostrych krawędziach przełamu; 
zaprawa wraz z podłożem ceglanym. 

S12 

Wrocław, Fortyfikacje 
bastionowe Starego Miasta - 
Bastion Piaskowy przy obecnym 
Bulwarze X. Dunikowskiego, 
zaprawa z kurtyny muru 
(bastejowego?) poprzedzającego 
powstanie bastionu, północny mur 
obwodowy, odcinek zachodni 
(Bulwar X. Dunikowskiego 

zaprawa porowata barwy białej. Wypełniacz stosunkowo 
jednorodny, zatopiony w masie spoiwa, widoczne białe 
grudki. Próbka w postaci zwartych fragmentów o dużej 
twardości. Można przełamać ale raczej w miejscach gorzej 
upakowanej zaprawy lub po linii mikrospękań. Powierzchnia 
pyli się i kruszy łatwo. 
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S13 

Wrocław, Kościół im. Salwatora 
na Przedmieściu Świdnickim 
przy obecnym pl. Czystym, 
zaprawa z murów I fazy 

zaprawa porowata barwy białej. Wypełniacz drobnoziarnisty 
pomiędzy bardzo licznymi grudkami wapna, które nadaje 
ogólny kolor (masa wypełniacza raczej szara niż biała). 
Budowa niejednorodna, pryzmatyczna od koncentracji 
spoiwa. Rozkrusza się na drobiny ostrokrawędziste. Próbka w 
postaci drobnych fragmentów o ostrych krawędziach. 

S14 

 
Wrocław, Arsenał Mikołajski 
(Miejski) na Starym Mieście, przy 
ul. Cieszyńskiego 9, zaprawa 
pobrana w skrzydle południowym 
(spichlerz miejski)  

zaprawa porowata barwy ciemno-ugrowej. Wypełniacz raczej 
drobny, jednorodny z nielicznymi większymi okruchami. 
Grudki materiału ilastego i wapna. Drobne okruchy rdzawe 
(ruda darniowa?) w postaci wypełniacza, dobrze 
zintegrowane w zaprawie. Próbka w postaci mieszaniny 
fragmentów zaprawy różnej wielkości, pyłu (piasku) i 
ułamków cegieł. Fragmenty zaprawy zwarte, o ostrych 
krawędziach, jednak chyba całość ma budowę niejednorodną. 

S15 

Wrocław, Fortyfikacje 
bastionowe Starego Miasta - 
Bastion Piaskowy przy obecnym 
Bulwarze X. Dunikowskiego, 
zaprawa z konstrukcji samego 
bastionu, związanej z pierwotną 
fazą jego funkcjonowania 

zaprawa porowata barwy białej. Wypełniacz raczej 
jednorodny drobno i średnioziarnisty. Widoczne rzadko 
pojedyncze większe ziarna, wtręty organiczne. Próbka w 
postaci dużych zwięzłych kawałków twardych jednak 
kruchych. Na przekroju widać szczeliny na łączeniu 
kolejnych partii zaprawy narzucanej podczas murowania.  

S16 

Wrocław, Gimnazjum 
elżbietańskie na Starym Mieście 
przy obecnej ul. św. Elżbiety 4, 
zaprawa z murów obwodowych 
i ścian działowych dawnego 
budynku, I faza budowy 

zapraw porowata barwy białej. Wypełniacz mieszany, raczej 
średnioziarnisty. Próbka zwięzła, widoczne fragmenty węgla 
drzewnego. Twarda, oddzielają się drobne fragmenty, 
przełam muszlowy, ostro krawędziowy. 

S18 

 
Wrocław, Fortyfikacje bastejowe 
Starego Miasta, kurtyna murów 
bastejowych w rejonie byłego 
Szpitala im. Babińskiego - 
zaprawa z wnętrza muru 

zaprawa porowata barwy kremowo-szarej, jasnej 
z "żyłkami" o delikatnym przebarwieniu czerwonym oraz 
ugrowym w masie próbki. Wypełniacz raczej drobny, 
jednorodny, z widocznymi większymi okruchami kruszywa 
słabo obtoczonego. Wyraźne pory większe oraz szczeliny 
między pakietami niedobitej zaprawy. Próbka 
w postaci mieszaniny fragmentów zaprawy różnej wielkości. 
Fragmenty zaprawy zwarte o ostrych krawędziach. Widoczne 
grudki wapna. 

S19 

Wrocław, Szpital Wszystkich 
Świętych na Starym Mieście we 
Wrocławiu, zlokalizowany na 
terenie zlikwidowanego Szpitala 
im. J. Babińskiego – zaprawa 
pobrana z reliktów ściany 
zachodniej pierwotnego budynku 
szpitalnego, zachowanej w murach 
późniejszych budynków 
szpitalnych i odsłoniętej w trakcie 
badań architektonicznych na 
przełomie 2012 i 2013 r. 
 

zaprawa porowata barwy jasnej  kremowo szarej. Wypełniacz 
raczej drobny jednorodny z nielicznymi większymi 
okruchami. Wyraźne pory większe oraz szczeliny między 
pakietami niedokładnie ubitej zaprawy. Próbka w postaci 
mieszaniny fragmentów zaprawy różnej wielkości. 
Fragmenty zaprawy zwarte o ostrych krawędziach. Widoczne 
regularnie rozmieszczone duże ilości grudek wapna o 
zróżnicowanej wielkości. 
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2. ANALIZA MIKROCHEMICZNA I GRANULOMETRYCZNA (SITOWA) 
 
APARATURA 
 

Sita z wytrząsarką GEOLAB 
                  

OPERATOR  mgr Paulina Jaciów 
 

PRÓBKI Typ:  zaprawa 
Ilość: 15 szt. 
Masa: do analizy mikrochemicznej przygotowano próbki o masie 
10,33 g 
 

METODYKA BADANIA 
 

ANALIZA 
CHEMICZNA 

 
 
 
 
 
ANALIZA SITOWA 

 

 
Próbki  rozdrobniono w moździerzu,  zważono i  wysuszono do 
stałej masy w temperaturze 105oC. Następnie zadano 2mol HCl 
(kwas solny). Po upływie 24h roztwory przesączono do uzyskania 
odczynu obojętnego. Sączki wysuszono w temp. 60oC do uzyskania 
stałej masy. 
 
Przygotowane w powyższy sposób próbki poddano analizie sitowej. 
Analizę przeprowadzono na sitach analitycznych o średnicach 
oczek: 0,020; 0,050; 0,100; 0,250; 0,500; 1,000; 2,000 mm. 

 
2.1.  WYNIKI ANALIZY MIKROCHEMICZNEJ  

 
Wszystkie próbki uległy roztworzeniu w 2mol HCl z burzliwym wydzielaniem CO2, co świadczy 

o znacznej zawartości węglanów we wszystkich próbkach.  

Po 24h roztwór z nad osadu próbek: 
S_1 – cytrynowo-zielony, lekko mętny 
S_3 – szary, w odcieniu czerwono-pomarańczowym lekko mętny 
S_4-S_8 , S_11-S_19 – cytrynowo-zielony, dość klarowny 
 

2.2.  WYNIKI ANALIZY GRANULOMETRYCZNEJ 
 
                  Zawartość kruszywa i spoiwa w próbkach badanych zapraw:  

Zawartość kruszywa Zawartość spoiwa Lp. 
 

Oznaczenie 
Próbki [%] [%] 

1 S_1 64,6 35,4 
2 S_3 50,0 50,0 
3 S_4 67,4 32,6 
4 S_5 63,6 36,4 
5 S_6 71,2 28,8 
6 S_7 58,6 41,4 
7 S_8 67,7 32,3 
8 S_11 63,8 36,2 
9 S_12 44,5 55,4 
10 S_13 54,4 45,6 
11 S_14 75,9 24,1 
12 S_15 67,7 32,3 
13 S_16 55,8 44,2 
14 S_18 82,7 17,3 
15 S_19 64,7 35,3 
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Lp. 

 
Próbka 

Frakcja żwirowa 
≥ 2,000 mm 

[%] 

Frakcja piaskowa 
2,000-0,050 mm 

[%] 

Frakcja pyłowa 
≤ 0,050mm 

[%] 
1 S_1 41,52 57,49 0,62 
2 S_3 1,16 97,31 0,16 
3 S_4 2,51 97,12 0,00 
4 S_5 0,98 98,38 0,10 
5 S_6 2,46 96,49 0,12 
6 S_7 1,90 96,73 0,25 
7 S_8 3,90 95,13 0,00 
8 S_11 0,31 98,30 0,05 
9 S_12 1,30 97,29 0,02 
10 S_13 2,46 95,85 0,00 
11 S_14 1,99 96,62 0,02 
12 S_15 0,53 99,02 0,00 
13 S_16 11,48 87,30 0,00 
14 S_18 38,70 60,76 0,00 
15 S_19 0,00 99,63 0,02  

 
 

2.3.  PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ MIKROCHEMICZNYCH  
 I GRANULOMETRYCZNYCH 

 
Próbki zapraw poddane analizie uziarnienia zawierają głównie frakcję piaskową wypełniacza. 

Wyjątkiem są próbki S1 i S18 oraz S16, w których stwierdzono znaczne ilości frakcji żwirowej 

(odpowiednio 41,52%, 38,70 i 11,48%). Ziarna o wielkości od 1,00-0,25 mm dominują w próbkach 

S4, S11-S14, S15-S16. Znaczną ilość ziaren kruszywa o wielkości 0,25-0,10 mm zawierają próbki S3, 

S5, S6, S7, S8, S14, S19. 

Większość próbek nie zawiera frakcji pylastej lub zawiera jej znikome ilości (poniżej 1%). 

 

Obserwacja ziaren wypełniacza po separacji na sitach analitycznych pozwala potwierdzić obecność 

drobnych fragmentów cegieł w próbkach S4, S6, S7 (znaczne ilości) i S8. Wypełniacz 

w próbkach S5 i S14 ma silnie ugrowe zabarwienie. W próbkach S1, S4, S5, S7, S8, S11, S14, S16, 

S19 po trawieniu 2 mol HCl widoczne są ziarna barwy białej (skalenie?), głównie drobne.  Przypadku 

próbki S14 równie widoczne pojedyncze ziarna we frakcji żwirowej. 

 



 
 

NAZWA PRÓBKI/      
NUMER PRÓBKI: 

 

S1         
          

Miejsce pobrania: Wrocław, ul. Ruska        
 
Obiekt:   

 
"Browar pod Morskim 
Okrętem" 

       
          
          
          

Temp. suszenia [oC] 105         

Masa próbki do analizy [g] 6,67         

Analiza sitowa           

Czas wstrząsania [min] 20         

Średnica oczek sita [mm] ≥2,000 2,000-1,000 1,000-0,500 0,500-0,250 0,250-0,100 0,100-0,050 0,050-0,020 <0,020 SUMA1

Masa frakcji dokł.0,01 [g] 2,77 0,39 1,12 1,90 0,31 0,11 0,04 0,00 6,65

Udział frakcji [%] 41,52 5,86 16,84 28,54 4,60 1,65 0,62 0,00 99,63
 

 
 
 
                                                 

1 Po przesianiu próbek na sitach analitycznych zanotowano niewielkie straty w masie próbek, wynikające z trudności wyseparowania ziaren kruszywa z powierzchni sit. 



 

 

NAZWA PRÓBKI/      
NUMER PRÓBKI 

 
 
 
 
S3 

 

        
          

Miejsce pobrania: 

Wrocław, 
pl. Wolności         

Obiekt: 
Mur 
Bastejowy         

          

 

 

        
          

Temp. suszenia [oC] 105         

Masa próbki do analizy [g] 5,16         

Analiza sitowa           

Czas wstrząsania [min] 20         

Średnica oczek sita [mm] ≥2,000 2,000-1,000 1,000-0,500 0,500-0,250 0,250-0,100 0,100-0,050 0,050-0,020 <0,020 SUMA

Masa frakcji dokł.0,01 [g] 0,06 0,37 0,93 1,67 1,58 0,34 0,13 0,01 5,09

Udział frakcji [%] 1,16 7,14 18,01 32,46 30,65 6,63 2,42 0,16 98,64
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NAZWA PRÓBKI/     
NUMER PRÓBKI 

 
 
 
 
 
S4 

 

        
          

Miejsce pobrania: Wrocław         

Obiekt: 

Bastion 
Ceglarski         

          
          
          

Temp. suszenia [oC] 105         

Masa próbki do analizy [g] 6,96         

Analiza sitowa           

Czas wstrząsania [min] 20         

Średnica oczek sita [mm] ≥2,000 2,000-1,000 1,000-0,500 0,500-0,250 0,250-0,100 0,100-0,050 0,050-0,020 <0.020 SUMA

Masa frakcji dokł.0,01 [g] 0,17 0,83 3,40 2,06 0,31 0,11 0,05 0,00 6,93

Udział frakcji [%] 2,51 11,96 48,78 29,53 4,51 1,59 0,75 0,00 99,63
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NAZWA PRÓBKI/      
NUMER PRÓBKI S5 

 
 

       
          

Miejsce pobrania: 

 
Wrocław, ul. 
Włodkowica 4        

 
Obiekt: 

 
Mur Bastejowy        

          
          
          

Temp. suszenia [oC] 105         

 Masa próbki do analizy [g] 6,57         

Analiza sitowa           

Czas wstrząsania [min] 20         

Średnica oczek sita [mm] ≥2,000 2,000-1,000 1,000-0,500 0,500-0,250 0,250-0,100 0,100-0,050 0,050-0,020 <0,020 SUMA

Masa frakcji dokł.0,01 [g] 0,06 0,33 1,25 2,41 1,98 0,39 0,10 0,01 6,54

Udział frakcji [%] 0,98 5,08 19,04 36,68 30,07 5,93 1,58 0,10 99,46
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C] 105

NAZWA PRÓBKI/      
NUMER PRÓBKI S6 

 
 

       
          

Miejsce pobrania: Wrocław        
Obiekt: kościół Bernardynów 

(pr.1)        
          
          
          

Temp. suszenia [o           

Masa próbki do analizy [g] 7,35         

Analiza sitowa           

Czas wstrząsania [min] 20         

Średnica oczek sita [mm] ≥2,000 2,000-1,000 1,000-0,500 0,500-0,250 0,250-0,100 0,100-0,050 0,050-0,020 <0,020 SUMA

Masa frakcji dokł.0,01 [g] 0,18 0,63 1,84 2,46 1,71 0,34 0,10 0,01 7,28

Udział frakcji [%] 2,46 8,60 25,11 33,48 23,22 4,66 1,42 0,12 99,07
 
 
 
 
 

	



 

 

NAZWA PRÓBKI/     
NUMER PRÓBKI S7 

 
 

       
          

Miejsce pobrania: Wrocław        
Obiekt: kościół Bernardynów 

(pr.2)        
          
          
          

Temp. suszenia [oC] 105         

Masa próbki do analizy[g] 6,05         

Analiza sitowa           

Czas siania [min] 20         

Średnica oczek sita [mm] ≥2,000 2,000-1,000 1,000-0,500 0,500-0,250 0,250-0,100 0,100-0,050 0,050-0,020 <0,020 SUMA

Masa frakcji dokł.0,01 [g] 0,11 0,41 1,37 1,93 1,66 0,35 0,14 0,02 5,98

Udział frakcji [%] 1,90 6,79 22,62 31,85 27,46 5,75 2,26 0,25 98,87
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105

NAZWA PRÓBKI/       
NUMER PRÓBKI S8 

 
 

       
          

Miejsce pobrania: Wrocław         
Obiekt: kościół Bernardynów 

(pr.3) 

       
          
          
          

Temp. suszenia [oC]          

Masa próbki do analizy [g] 6,99         

Analiza sitowa           

Czas siania [min] 20         

Średnica oczek sita [mm] ≥2,000 2,000-1,000 1,000-0,500 0,500-0,250 0,250-0,100 0,100-0,050 0,050-0,020 <0,020 SUMA

Masa frakcji dokł.0,01 [g] 0,27 0,63 1,84 2,29 1,50 0,32 0,09 0,00 6,93

Udział frakcji [%] 3,90 8,94 26,34 32,70 21,44 4,55 1,26 0,00 99,14
 
 
 
 
 

	



 

NAZWA PRÓBKI/       
NUMER PRÓBKI S11 

 
 

       
          

Miejsce pobrania: Wrocław         
Obiekt: Bastion 

Ceglarski

        
          
          
         

Temp.suszenia [oC] 105         

Masa próbki do analizy [g] 6,59         

Analiza sitowa           

Czas siania [min] 20         

Średnica oczek sita [mm] ≥2,000 2,000-1,000 1,000-0,500 0,500-0,250 0,250-0,100 0,100-0,050 0,050-0,020 <0,020 SUMA

Masa frakcji dokł.0,01 [g] 0,03 0,34 2,77 2,76 0,42 0,12 0,07 0,00 6,51

Udział frakcji [%] 0,39 5,22 41,99 41,88 6,39 1,75 1,07 0,05 98,73
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NAZWA PRÓBKI/       
NUMER PRÓBKI 

 

S12  

 

      
          

Miejsce pobrania: Wrocław         
Obiekt: Bastion 

Piaskowy 

        
          
          
          

Temp. suszenia [oC] 105         

Masa próbki do analizy [g] 4,61         

Analiza sitowa           

Czas siania [min] 20         

Średnica oczek sita [mm] ≥2,000 2,000-1,000 1,000-0,500 0,500-0,250 0,250-0,100 0,100-0,050 0,050-0,020 <0,020 SUMA

Masa frakcji dokł.0,01 [g] 0,06 0,25 2,21 1,69 0,23 0,07 0,03 0,00 4,55

Udział frakcji [%] 1,30 5,47 48,00 36,60 4,89 1,48 0,75 0,02 98,53
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NAZWA PRÓBKI/       
NUMER PRÓBKI 

 

S13         
          

Miejsce pobrania: Wrocław         
Obiekt: kościół 

Salvatora 

        
          
          
          

Temp.suszenia [oC] 105         

Masa próbki do analizy [g] 5,62         

Analiza sitowa           

Czas siania [min] 20         

Średnica oczek sita [mm] ≥2,000 2,000-1,000 1,000-0,500 0,500-0,250 0,250-0,100 0,100-0,050 0,050-0,020 <0,020 SUMA

Masa frakcji dokł.0,01 [g] 0,14 0,51 2,48 1,88 0,36 0,10 0,06 0,00 5,52

Udział frakcji [%] 2,46 9,12 44,12 33,46 6,37 1,77 1,01 0,00 98,32
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NAZWA PRÓBKI/     
NUMER PRÓBKI 

 

S14         
          

Miejsce pobrania: Wrocław         
Obiekt: Arsenał         
          
          
          

Temp. suszenia [oC] 105         

Masa próbki do analizy [g] 7,84         

Analiza sitowa           

Czas siania [min] 20         

Średnica oczek sita [mm] ≥2,000 2,000-1,000 1,000-0,500 0,500-0,250 0,250-0,100 0,100-0,050 0,050-0,020 <0,020 SUMA

Masa frakcji dokł.0,01 [g] 0,16 0,34 1,31 2,48 2,70 0,59 0,15 0,00 7,73

Udział frakcji [%] 1,99 4,29 16,75 31,63 34,47 7,51 1,97 0,02 98,63
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NAZWA PRÓBKI/      
NUMER PRÓBKI S15 

 
 

      
          

Miejsce pobrania: Wrocław         
Obiekt: Bastion 

Piaskowy

        
          
          
         

Temp. suszenia [oC] 105         

Masa próbki do analizy [g] 6,99         

Analiza sitowa           

Czas siania [min] 20         

Średnica oczek sita [mm] ≥2,000 2,000-1,000
1,000-
0,500 0,500-0,250 0,250-0,100 0,100-0,050 0,050-0,020 <0,020 SUMA

Masa frakcji dokł.0,01 [g] 0,04 0,90 3,46 2,18 0,33 0,04 0,01 0,00 6,96

Udział frakcji [%] 0,53 12,85 49,54 31,22 4,68 0,52 0,21 0,00 99,55
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NAZWA PRÓBKI/      
NUMER PRÓBKI 

 

S16  

 

      

          
Miejsce pobrania: Wrocław, 

św.Elżbiety         
Obiekt: Gimnazjum 

Elżbietańskie
        

          
          
         

Temp. suszenia [oC] 105         

Masa próbki do analizy [g] 5,76         

Analiza sitowa           

Czas siania [min] 20         

Średnica oczek sita [mm] ≥2,000 2,000-1,000 1,000-0,500 0,500-0,250 0,250-0,100 0,100-0,050 0,050-0,020 <0,020 SUMA

Masa frakcji dokł.0,01 [g] 0,66 0,38 1,27 2,57 0,69 0,09 0,03 0,00 5,69

Udział frakcji [%] 11,48 6,54 21,95 44,66 11,99 1,58 0,58 0,00 98,77
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NAZWA PRÓBKI/      
NUMER PRÓBKI S18 

 
 

       
          

Miejsce pobrania: Wrocław         
Obiekt: brak 

opisu w 
spisie 
próbek 

        
          
          
          

Temp. suszenia [oC] 105         

Masa próbki do analizy [g] 8,54         

Analiza sitowa           

Czas siania [min] 20         

Średnica oczek sita [mm] ≥2,000 2,000-1,000 1,000-0,500 0,500-0,250 0,250-0,100 0,100-0,050 0,050-0,020 <0,020 SUMA

Masa frakcji dokł.0,01 [g] 3,30 0,70 1,63 2,08 0,67 0,09 0,02 0,00 8,49

Udział frakcji [%] 38,70 8,14 19,10 24,42 7,82 1,00 0,28 0,00 99,46
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NAZWA PRÓBKI/      
NUMER PRÓBKI 

 

S19         
          

Miejsce pobrania: Wrocław         
Obiekt: Szpital 

Babińskiego         
          
          
         

Temp. suszenia [oC] 105         

Masa próbki do analizy [g] 6,68         

Analiza sitowa           

Czas siania [min] 20         

Średnica oczek sita [mm] ≥2,000 2,000-1,000 1,000-0,500 0,500-0,250 0,250-0,100 0,100-0,050 0,050-0,020 <0,020 SUMA

Masa frakcji dokł.0,01 [g] 0,00 0,08 0,94 2,90 2,68 0,05 0,02 0,00 6,66

Udział frakcji [%] 0,00 1,12 14,04 43,35 40,15 0,71 0,26 0,02 99,66



 
3. ANALIZA TERMICZNA 

 
APARATURA 
 

Derywatograf  NETZSCH  STA 409 PC/PG 

OPERATOR  mgr  Paulina Jaciów 

MATERIAŁ 
PODDANY 
ANALIZIE 
 

Materiał:  zaprawa  
Ilość: 15 szt. 
 
 
 
                              
 

Nr próbki Masa próbki [mg] 

S_1 20,304 
S_3 20,340 
S_4 20,602 
S_5 20,100 
S_6 20,064 
S_7 20,506 
S_8 20,018 
S_11 20,842 
S_12 20,478 
S_13 20,792 
S_14 20,288 
S_15 20,870 
S_16 20,772 
S_18 20,194 
S_19 20,112 

 
METODYKA 
BADANIA 

 

Niewielką  ilość próbki reprezentatywnej rozdrobniono w moździerzu 

agatowym a następnie przeniesiono do tygla ceramicznego (Al2O3), 

nałożono pokrywkę i umieszczono w aparacie pomiarowym 

(derywatograf). 

Analizę termiczną wykonano następującymi metodami: 

termograwimetrii (TG) – rejestracja zmian ciężaru próbki  

termicznej analizy różnicowej (DTA) – rejestracja zmian temperatury 

próbki. 

Dodatkowo wygenerowano krzywą różniczkową DTG, która określa 

szybkość zmian mierzonego parametru. 

Rejestracja obu technik nastąpiła jednocześnie. 

Warunki analizy: 

- atmosfera azotu (N2) 

- szybkość grzania (10 K/min) 

- tygle ceramiczne + pokrywki (Al2O3) 
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3.1.  WYNIKI ANALIZY TERMICZNEJ 
 

 Nazwa 
próbki     

TG - Mass Change 
[%] 

DTA – Onset 
[ oC] 

DTG – Peak 
[ oC] 

S_1 -31,58 502,0 
797,3 

101,6 

849,5 
 

S_3 
 

-35,85 
567,7 
800,6 
822,0 

561,6 
857,5 

S_4 -34,53 612,5 
765,6 

118,0 
807,6 

S_5 -22,25 772,9 97,4 
822,8 

S_6 -29,62 774,0 
853,5 

847,6 

S_7 -32,44 775,5 
824,0 

843,3 

 
S_8 

 
-33,23 

405,9 
486,2 
772,4 

402,1 
471,7 
658,6 
801,1 

 
S_11 

 
-25,51 

441,6 
526,9 
798,5 

217,3 
411,8 
679,6 
805,5 

 
S_12 

 
-36,18 

584,4 
703,8 
851,6 

386,9 
860,1 

S_13 -25,57 471,0 
771,0 

493,8 
794,2 

S_14 -23,22 797,3 
816,7 

808,4 

S_15 -39,20 476,5 
869,5 

877,3 

S_16 
 

-31,92 613,8 
800,6 

853,3 

S_18 -29,53 796,3 850,1 

S_19 -34,73 524,8 
801,7 

860,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Próbka S_1 

 
 
Próbka S_3  
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Próbka S4 

 
 
 Próbka S5 
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Próbka S6 

 
 
Próbka S7 
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Próbka S8 

 
 
Próbka S11 
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Próbka S12 

 
 
Próbka S13 
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Próbka S14 

 
 
Próbka S15 
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Próbka S16 

 
 
Próbka S18 

 
 
 
 
 

30 
	



 
 

Próbka S19 

 
 
 

3.2.  PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANALIZY TERMICZNEJ 
 
Badania wykonane metodą termicznej analizy różnicowej (DTA) i termograwimetrii (TG) wykazały: 

- silny efekt endotermiczny dla wszystkich próbek w zakresie temp. 600-950°C (DTA i DTG), 

wynikający z dekarbonizacji kalcytu (CaCO3), a także silny ubytek masy (TG). Widoczne dla 

niektórych próbek nieco mniejsze ugięcie krzywej DTG w temp. pow. 600oC, w porównaniu do 

głównego ugięcia – przypuszczalnie wskazuje na istnienie dwóch form krystalicznych CaCO3 – 

mikryt, oraz mniejsze ilości jawnokrystalicznego sparytu, pochodzącego od procesów rekrystalizacji 

spoiwa w porach zapraw lub budującego ziarna wapieni. Dodatkowo w wypadku próbki S8,  w temp. 

pow. 600oC, obserwuje się drobne ugięcie krzywej DTG (ok. 840oC), co może wskazywać na 

obecność dolomitu, który rozkłada się termicznie dwuetapowo. Może on wchodzić w skład spoiwa, 

jak również ziaren wypełniacza (np. wapienie dolomityczne).  

- Widoczne na krzywej DTG ugięcia dla temp. 402oC i 471oC to zmiany termiczne będące etapami 

trzystopniowego rozpadu hydromagnezytu. W przypadku próbki S11 na krzywej DTG dobrze 

zaznaczają się pierwszy i trzeci etap rozpadu tej substancji, w temperaturze odpowiednio 217oC 

i 411oC.  

- pochylona krzywa TG w zakresie 200-600oC może wskazywać na rozpad getytu lub obecność 

drobnych ilości zachowanego portlandytu (Ca(OH)2).  O obecności portlandytu może świadczyć 

pojedyncze ugięcie krzywej DTG w temp. 500oC w próbce S13. Powolny spadek masy 

w zakresie 200-600oC (poza próbką S13) można również, poza getytem, przypisać obecności 
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minerałów ilastych (ich dehydratacji w zakresie temp. 100-200oC oraz dehydroksylacji w zakresie 

200-500oC– próbki S1, S4 i S5).  

 
4. ANALIZY METODĄ ATOMOWEJ SPEKTROMETRII ABSORPCYJNEJ 

(AAS) ORAZ OPTYCZNEJ SPEKTROMETRII EMISYJNEJ ZE 
WZBUDZENIEM PLAZMOWYM (ICP-OES) 

 

METODYKA BADANIA 

Analiza próbek wykonana została na ich roztworach, pozostałych po analizie mikrochemicznej – 

roztwory w 2 mol HCl. 

 

4.1.  ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANALIZY METODĄ OPTYCZNEJ SPEKTROMETRII  
EMISYJNEJ ZE WZBUDZENIEM PLAZMOWYM (ICP-OES) 

 

Próbki Si % Al % SiO2 % Al2O3 % 

S1 0,0653 0,5954 0,1398 1,1249 

S3 0,0280 0,2556 0,0599 0,4829 

S4 0,0383 0,3538 0,0819 0,6686 

S5 0,0362 0,4385 0,0774 0,8286 

S6 0,0508 0,2018 0,1087 0,3814 

S7 0,0561 0,2115 0,1201 0,3997 

S8 0,0532 0,1781 0,1139 0,3366 

S11 0,2711 0,3882 0,5799 0,7335 

S12 0,3020 0,2986 0,6461 0,5643 

S13 0,5179 0,3654 1,1080 0,6905 

S14 0,0557 0,1646 0,1191 0,3110 

S15 0,0218 0,1137 0,0466 0,2149 

S16 0,0857 0,7357 0,1833 1,3901 

S18 0,0347 0,2207 0,0741 0,4170 

S19 0,0374 0,0765 0,0800 0,0007 
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4.2.  ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANALIZY METODĄ ATOMOWEJ SPEKTROMETRII 
ABSORPCYJNEJ (AAS) 

 

Próbki Ca % Fe % Mn % Mg % CaO % Fe2O3 % MnO % MgO % 

S1 34,4743 1,5400 0,0534 2,2381 48,2296 2,2018 0,0690 3,7111 

S3 44,9766 0,3417 0,0663 1,5731 62,9222 0,4886 0,0856 2,6083 

S4 41,1781 0,5632 0,0202 2,7686 57,6082 0,8052 0,0260 4,5907 

S5 53,6955 0,6325 0,0143 2,2488 75,1199 0,9043 0,0185 3,7287 

S6 43,9626 0,4826 0,0106 1,4240 61,5037 0,6900 0,0136 2,3611 

S7 58,9545 0,4530 0,0160 2,1946 82,4773 0,6477 0,0207 3,6388 

S8 34,1251 0,5267 0,0224 4,9051 47,7410 0,7530 0,0290 8,1332 

S11 42,5119 0,5580 0,0194 3,6621 59,4742 0,7978 0,0251 6,0722 

S12 53,0605 0,0881 0,0202 1,8896 74,2316 0,1260 0,0261 3,1332 

S13 64,4410 0,7329 0,0206 0,9526 90,1530 1,0478 0,0267 1,5794 

S14 30,9162 0,4577 0,0119 2,2585 43,2517 0,6544 0,0154 3,7448 

S15 41,7386 0,0478 0,0089 0,3942 58,3923 0,0684 0,0115 0,6537 

S16 46,3301 0,2567 0,0731 0,8032 64,8158 0,3670 0,0943 1,3319 

S18 26,0387 0,4829 0,0121 1,3185 36,4282 0,6904 0,0156 2,1862 

S19 42,9835 0,4343 0,0141 0,9990 60,0910 0,6209 0,0181 1,6565 
 
Na podstawie powyższych wyników, zestawionych w tabelach obliczono wskaźnik hydrauliczności 

(CI), według wzoru Boyntona. Wskaźnik hydrauliczności oznacza stopień właściwości  

hydraulicznych badanych zapraw. 

 

Wskaźnik hydrauliczności zapraw CI  (według: Boynton. Chemistry and Technology of Lime and 
Limestone, Wiley, New York, 1980) 

 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO CI 
S1 0,1398 1,1249 2,2018 48,2296 3,7111 0,0593 
S3 0,0599 0,4829 0,4886 62,9222 2,6083 0,0156 
S4 0,0819 0,6686 0,8052 57,6082 2,6083 0,0239 
S5 0,0774 0,8286 0,9043 75,1199 3,7287 0,0219 
S6 0,1087 0,3814 0,6900 61,5037 2,3611 0,0186 
S7 0,1201 0,3997 0,6477 61,5037 3,6388 0,0140 
S8 0,1139 0,3366 0,7530 47,7410 8,1332 0,0206 
S11 0,5799 0,7335 0,7978 59,4742 6,0722 0,0440 
S12 0,6461 0,5643 0,1260 74,2316 3,1332 0,0320 
S13 1,1080 0,6905 1,0478 90,1530 1,5794 0,0498 
S14 0,1191 0,3110 0,6544 43,2517 3,7448 0,0234 
S15 0,0466 0,2149 0,0684 58,3923 0,6537 0,0070 
S16 0,1833 1,3901 0,3670 64,8158 1,3319 0,0345 
S18 0,0741 0,4170 0,6904 36,4282 2,1862 0,0291 
S19 0,0800 0,0007 0,6209 60,0910 1,6565 0,0106 

 

CI<0,3 = niehydrauliczne 
0,3 < CI < 0,5 = słabo hydrauliczne 
0,5 < CI < 0,7 = średnio hydrauliczne 
0,7 < CI < 1,1 = silnie hydrauliczne



4.3. PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANALIZY METODĄ 
ATOMOWEJ SPEKTROMETRII ABSORPCYJNEJ (AAS) I OPTYCZNEJ 
SPEKTROMETRII EMISYJNEJ ZE WZBUDZENIEM PLAZMOWYM (ICP-
OES) 

 

Na podstawie wykonanych analiz metodami atomowej spektrometrii absorpcyjnej i optycznej 

spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem plazmowym stwierdzono, że: 

- koncentracja krzemionki rozpuszczalnej w kwasie solnym (HCl) w większości próbek jest 

bardzo mała. Jedynie podwyższone zawartości notowano dla próbki S13, 

- zawartość wapnia zmienia się w szerokich granicach, najwyższą wartość osiągając w próbce 

S13, charakteryzującej się jednocześnie najwyższą koncentracją krzemionki, 

- zawartość żelaza (FeIII) zazwyczaj jest niska, jedynie próbki S13 i S1 charakteryzowały się 

podwyższoną jego zawartością. Pierwiastek ten prawdopodobnie związany jest w formie 

hydroksotlenku żelaza (getyt), lub ewentualnie tlenku żelaza (hematyt), co może potwierdzać 

występowanie w obrazie mikroskopowym próbki S1 czerwonych plam, w wypadku S13 

pomarańczowo-brunatny odcień spoiwa, czy obecność w niektórych próbkach drobin rudy 

darniowej, której to getyt jest głównym składnikiem. Może być więc getyt zarówno 

wykształcony w formie skrytokrystalicznej, rozproszonej w masie spoiwa (pochodzący 

z użytego wapna, palonego ze skał wapiennych, zawierających minerały żelaza) jak i tworzyć 

nagromadzenia w postaci ziaren rudy (pochodząc od dodanego wypełniacza – piasku 

zawierającego skupienia getytowe) 

- zawartość magnezu jest relatywnie niska, w porównaniu do koncentracji wapnia, który to 

zdecydowanie dominuje. Stosunek tych dwóch pierwiastków jest bardzo zmienny, wartość 

CaO/MgO osiąga najmniejszą wartość 5,86 dla próbki S8, oraz 9,79 dla próbki S11, 

co wskazuje na obecność relatywnie znacznych ilości magnezu względem wapnia. Również 

znaczne ilości magnezu występują w próbkach S1, S4, S14, S18, gdzie stosunek tych dwóch 

pierwiastków wynosi poniżej 20. W pozostałych stosunek ten zdecydowanie wzrasta powyżej 

wartości 20, osiągając wartość 89 dla próbki S15. Podwyższona zawartość magnezu 

względem wapnia wynika przypuszczalnie z zastosowania wapna wzbogaconego w ten 

pierwiastek, co związane jest z jego wypałem z skał wapiennych zbudowanych z kalcytu 

i kalcytu magnezowego lub kalcytu i dolomitu. Analogicznie próbki z wysokim stosunkiem 

CaO/MgO przypuszczalnie wykonane zostały na bazie wapna palonego z skał wapiennych 

zbudowanych praktycznie wyłącznie z kalcytu, 

- obliczony na podstawie uzyskanych koncentracji wskaźnik hydrauliczności CI (ang. 

cementation index) we wszystkich próbkach jest bardzo niski, co jednoznacznie wskazuje, 



 
że wszystkie zaprawy nie wykazują własności hydraulicznych, ich spoiwo wapienne (lub 

w części próbek wapienne z podrzędnym udziałem magnezu) ma charakter typowo 

powietrzny.  

 
5. ANALIZA METODĄ ATOMOWEJ SPEKTROMETRII 

EMISYJNEJ (AES) 
 
 

  
 P R A C O W N I A    G R U N T O Z N A W C Z A 

  Z A K Ł A D U     G E O G R A F I I      F I Z Y C Z N E J 

  
  

 
  
  

51-148  Wrocław,  ul. Przybyszewskiego 63/77,  tel. 37-56-253. 
 
Badania wykonał mgr Jerzy Raczyk. 

    

Oznaczenie próby:  zaprawy Data: 12. 06. 2014r. 
     

METODYKA BADANIA      
 
Do analizy przekazano próbki w postaci stałej. 
 

5.1. WYNIKI ANALIZY CHEMICZNEJ ZAPRAW 
L.p. Ozn. pH CaCO3 % SO4 % LOI % SiO2 % Al2O3 %  Fe2O3 % 

1. S-1 9,17 42,00 0,01 18,84 50,72 4,17 3,39 

2. S-3 8,54 49,60 0,11 21,08 57,68 2,09 1,28 

3. S-4 8,41 25,60 0,10 17,75 68,87 1,82 0,75 

4. S-5 8,82 24,00 0,01 11,19 77,75 2,31 0,80 

5. S-6 8,72 27,60 0,29 12,27 75,17 1,84 0,54 

6. S-8 9,84 29,20 0,27 16,80 72,60 1,81 0,64 

7. S-13 12,67 30,00 0,00 13,31 59,17 1,81 0,74 

8. S-14 9,18 25,60 1,32 11,66 77,08 2,00 0,80 

9. S-15 9,44 29,60 0,00 12,47 75,32 1,49 0,53 

10. S-16 9,52 38,40 0,00 16,68 65,02 2,21 1,59 

11. S-19 9,49 32,40 0,02 12,80 71,17 1,51 0,54 

         

L.p. Ozn. MnO % MgO % CaO % Na2O % K2O % TiO2 % P2O5 % 

1. S-1 0,18 6,84 31,28 0,82 1,49 0,66 0,45 

2. S-3 0,18 2,19 35,29 0,26 0,62 0,16 0,25 

3. S-4 0,07 3,33 24,09 0,27 0,68 0,07 0,05 

4. S-5 0,03 1,93 15,80 0,28 0,94 0,12 0,05 

5. S-6 0,03 1,04 20,08 0,29 0,87 0,09 0,04 

6. S-8 0,04 7,67 15,66 0,47 0,95 0,11 0,04 

7. S-13 0,04 0,45 36,79 0,22 0,67 0,06 0,05 

8. S-14 0,03 1,24 17,37 0,34 0,96 0,12 0,06 

9. S-15 0,03 0,20 21,27 0,25 0,79 0,04 0,09 

10. S-16 0,08 0,84 27,99 0,46 1,31 0,28 0,21 

35 
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11. S-19 0,05 0,38 25,10 0,30 0,88 0,05 0,01 



5.2.  PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANALIZY METODĄ ATOMOWEJ 

SPEKTROMETRII EMISYJNEJ (AES): 

 

Wszystkie wodne roztwory prób zapraw charakteryzują się wysokim, alkalicznym pH (8,41-

12,67), mogącym świadczyć o znacznej zawartości CaCO3. Potwierdza to analiza zawartości 

węglanów metodą Scheiblera (24,00-49,60%). Próby zawierają niewielką ilość siarczanów, czyli w 

spoiwie występują śladowe ilości gipsu (CaSO4*2H2O). Jedynie w próbie S-14 obserwujemy 

nieznaczne zwiekszenie jego zawartości (1,24%). Straty prażnia (1h,1000'C) są bardzo wysokie 

i wahają sie w zakresie od 11,19 do 21,08 %  oraz pochodzą z rozkładu węglanów. Wysoka zawartość 

krzemionki (50,72-77,75) pochodzi ze znacznej zawartości piasku w badanych spoiwach. Badane 

spoiwa są prawdopodobnie mieszaniną piasku i wapienia. Przy czym nie wiadomo czy do ich 

wytworzenia użyty został zmielony kamień wapienny (CaCO3) czy też pierwotnie było to wapno 

gaszone (Ca(OH)2), które później uległo procesowi karbonatyzacji czyli przyłączenia do wapnia 

cząsteczki dwutlenku węgla. Ca(OH)2 + H2O + CO2 = CaCO3 + 2H2O 

 
 
 
 
 
 
 

6. BADANIA PETROGRAFICZNE 

 

Badania petrograficzne wykonał dr Wojciech Bartz (pracownia mikroskopowa Zakładu 

Petrologii Eksperymentalnej, Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski). 

Z dostarczonych próbek wykonano płytki cienkie (preparaty mikroskopowe) do badań 

w świetle spolaryzowanym, przechodzącym, w Szlifierni Instytutu Nauk Geologicznych UWr.  Płytki 

cienkie wykonano poprzez szlifowanie za pomocą proszków polerskich zamocowanej za pomocą 

żywicy epoksydowej o współczynniku załamania światła 1,54 próbki na szkiełku podstawowym, 

celem osiągnięcia grubości materiału około 30 μm. Po spolerowaniu każda płytka cienka przykryta 

została szkiełkiem nakrywkowym, klejonym za pomocą balsamu kanadyjskiego. Płytka cienka 

(przyklejony do szkiełka podstawowego materiał badawczy) posiadał wymiary około 30 mm x 25 

mm.  

Badania płytek cienkich przeprowadzono za pomocą mikroskopu polaryzacyjnego Zeiss 

Axiolab, z zamontowanym cyfrowym aparatem fotograficznym Canon G2, za pomocą którego 

wykonano dokumentację fotograficzną.  
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6.1.  WYNIKI BADAŃ PETROGRAFICZNYCH 

 

Numer próbki: ZW0309 

S1 - Wrocław, ul. Ruska, Browar 
pod Morskim Okrętem 

2. Rodzaj skały:  
zaprawa 

3. Barwa próbki: kremowo-szara 4. Zwięzłość próbki:  zwięzła 5. Reakcja z HCl:  burzliwa 
6. Szkielet ziarnowy 6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony 

6b. Skład mineralny: kwarc, skalenie, fragmenty skał, skupienia mikrytowe, spieki krzemianowe, węgiel 
drzewny (?), minerały nieprzezroczyste.  

Kwarc – stanowi podstawowy składnik szkieletu ziarnowego. Ma postać detrytycznych ziaren o o rozmiarach 
poniżej około 0,5 mm. Zazwyczaj w składzie próbki spotyka się ziarna monokrystaliczne, zrosty 
polikrystaliczne czy też ziarna o budowie subziarnowej są obecne, jednak relatywnie występują rzadko. 
Ziarna kwarcu mają zróżnicowaną formę, większość to osobniki izometryczne choć spotyka się również 
osobniki lekko wydłużone czy też rzadkie wydłużone. Stopień wyoblenia ziaren kwarcowych zmienny, 
większość z nich to osobniki półobtoczone, półostrokrawędziste, do rzadkich obtoczonych czy 
ostrokrawędzistych. Przy jednym nikolu ziarna kwarcowe są bezbarwne i niepleochroiczne, wykazują niski 
relief, nie posiadają łupliwości. Przy skrzyżowanych nikolach ziarna kwarcu wykazują I rzędu niskie 
barwy interferencyjne, szare lub słomkowo-szare. Zwykle ziarna kwarcu są relatywnie czyste i klarowne, 
pozbawione wrostków. Często natomiast w niektórych ziarnach można spotkać submikroskopowe inkluzje 
ciekło-gazowe, układające się w pofalowane ciągi. 

Skalenie – występują akcesorycznie, stanowiąc podrzędną cześć wszystkich ziaren szkieletu. Są one 
reprezentowane przez odmiany skaleni alkalicznych (mikrokliny i pertyty), oraz skalenie sodowo-
wapniowe (plagioklazy). Mikrokliny posiadają charakterystyczną siatkę zbliźniaczeń mikroklinowych, w 
postaci krzyżujących się pod kątem prostym lamelek bliźniaków wielokrotnych, które często wyklinowują 
się i nie kontynuują do granic ziarna. Pertyty są niejednorodne, składają się z żyłkowych przerostów 
skalenia sodowego w skaleniu potasowym. Ziarna skaleni sodowo-wapniowych posiadają zbliźniaczenia 
polisyntetyczne, które w odróżnieniu od bliźniaków w mikrolinie posiadają równą grubość i kontynuują się 
do granic kryształu. Wielkość ziaren skaleni nie przekracza zazwyczaj 0,5 mm. Są one najczęściej lekko 
wydłużone, półobtoczone do półostrokrawędzistych, niekiedy ostrokrawędziste. Przy jednym nikolu 
skalenie są bezbarwne i niepleochroiczne, wykazują niski, zbliżony do kwarcu relief, niekiedy posiadają 
łupliwość, zwykle podkreśloną lokującymi się wzdłuż jej śladów minerałami wtórnymi. Przy 
skrzyżowanych nikolach wykazują niskie, szare barwy interferencyjne I rzędu, często są zbliźniaczone. 
Skalenie zwykle dość dobrze zachowane, jedynie plagioklazy są lekko zwietrzałe, poprzerastane drobnymi 
wrostkami minerałów wtórnych. 

Fragmenty skał – występują jako składnik uzupełniający, podrzędny. W składzie szkieletu spotyka się m. in. 
ziarna skał magmowych. Są to m. in. odmiany głębinowe, o składzie zbliżonym do granitu, posiadają 
izometryczne lub lekko wydłużone kształty, są półobtoczone do rzadko półostrokrawędzistych. 
Maksymalnie osiągają wielkość do około 0,5 mm. Składają się one z kwarcu, skaleni oraz akcesorycznych 
mik czy amfibolu. Często w składzie szkieletu obecne są ziarna skał wylewnych, o składzie zbliżonym do 
bazaltu. Ziarna mają urozmaicone kształty, są słabo wyoblone, półostrokrawędziste i ostrokrawędziste, o 
wielkości do około 1,0 mm. Składają się z mikrokrystalicznej masy, która składa się z drobnych listewek 
skaleni, oraz występujących pomiędzy nimi piroksenów i minerałów rudnych.  

Skupienia mikrytowe – występują licznie, znaczna część spoiwa to wyodrębnione skupienia mikrytu. Część z 
nich posiada dobrze zdefiniowane granice z spoiwem, a część słabo widoczne o charakterze stopniowych 
przejść. Skupienia posiadają rozmiary dochodzące do około 1,5-2,0 mm. Mają owalne jak i nieregularne 
kształty, składają się z czystego mikrytu, o brunatnym zabarwieniu i słabej przezroczystości, który przy 
skrzyżowanych nikolach wykazuje silną dwójłomność. W niektórych z skupień widoczne są słabo 
zachowane owalne struktury, zbliżone charakter do peloidów.  

Spieki krzemianowe – w składzie szkieletu ziarnowego niekiedy spotyka się nieregularnego kształtu ziarna o 
wielkości dochodzącej do około 2,0 mm, składające się z substancji optycznie izotropowej (szkliwo ?), w 
której tkwią liczne ziarna kwarcu. Są one silnie spękane, spękania takie zabliźnia optycznie izotropowa 
substancja.  

Węgiel drzewny (?) – bardzo rzadko (kilka osobników w skali preparatu mikroskopowego) w składzie szkieletu 
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spotyka się drobne, do około 0,5 mm słupki i igiełki, czarne i nieprzezroczyste, o postrzępionych brzegach. 
Większe są niekiedy porowate.  

Minerały nieprzezroczyste – występują podrzędnie, jako owalne lub izometryczne, średnio wyoblone ziarna o 
wielkości nie przekraczającej 0,3 mm. Są one świeże, zabarwione na czarno, nie wykazują oznak przemian 
wtórnych. 

6c. Wielkość ziaren szkieletu ziarnowego:  
Rzadko ziarna osiągają rozmiary do około 1,0 mm. Większa część to osobniki drobne, których rozmiary 
nie przekraczają około 0,5 mm.  

6d. Morfologia ziaren: 
Ziarna są izometryczne, lekko wydłużone, rzadko wydłużone. Większość z ziaren jest półostrokrawędzista 
i półobtoczona, rzadziej spotyka się ziarna ostrokrawędziste czy obtoczone.  

7. Spoiwo – bardzo drobnokrystaliczne, silnie niejednorodne, o węglanowym charakterze. zbudowane jest z 
submikroskopowych kryształków kalcytu, wykształconego pod postacią mikrytu. Masa spoiwa jest zabarwiona 
na jasnobrunatno, stosunkowo słabo przezroczysta. Przy skrzyżowanych nikolach widoczne są wysokich 
rzędów barwy interferencyjne, maskowane przez zabarwienie mikrytu. W takiej masie mikrytowej bardzo 
licznie występują wyodrębnione z jego objętości skupienia mikrytowe, które stanowią istotną część 
objętościową spoiwa.  
8. Stosunki procentowe (objętościowe) w próbce: 
 
      Kwarc                   Skalenie                 Fr. skał                    Spoiwo                    Inne 

     ~24,5%                 pon. 0,5%                ~2,5%                      ~71,0%                  ~1,5% 
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A 

 

B 

 

Obraz mikroskopowy próbki S_1 obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) 
i dwóch, skrzyżowanych polaryzatorach (B). 
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 Numer próbki: ZW0310 
S2 – Wrocław,  
pl. Wolności, Mur Bastejowy 
zaprawa z środka muru 

2. Rodzaj skały:  
Zaprawa 

3. Barwa próbki: 
kremowo-szara 

4. Zwięzłość próbki: 
zwięzła 

5. Reakcja z HCl: 
                                burzliwa 

6. Szkielet ziarnowy 6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony 

6b. Skład mineralny: kwarc, skalenie, glaukonit, fragmenty skał, granat, amfibol, skupienia mikrytowe, 
minerały nieprzezroczyste.  

Kwarc – ziarna kwarcu stanowią podstawowy składnik szkieletu ziarnowego, mają charakter detrytyczny. 
Największe ziarna mają  rozmiary mieszczące się w granicach 0,5-1,0 mm. Tej wielkości ziarna są 
stosunkowo rzadkie, podstawowa frakcja ziaren kwarcu to osobniki mniejsze od w/w przedziału, często o 
wielkości poniżej 0,1-0,2 mm. Forma ziaren zróżnicowana, obecne są zarówno ziarna izometryczne, jak i 
ziarna lekko wydłużone, rzadko wśród nich spotkać można ziarna silnie wydłużone. Stopień obtoczenia 
ziaren zmienny, głównie wśród ziaren większych obserwuje się formy półobtoczone i 
półostrokrawędziste. Ziarna małe, dominujące w składzie są  ostrokrawędziste i półostrokrawędziste. 
Przeważająca większość z ziaren to monokryształy, bardzo rzadko pomiędzy nimi spotyka się ziarna 
polikrystaliczne. Przy jednym nikolu ziarna kwarcu są bezbarwne i niepleochroiczne, nie posiadają 
łupliwości, wykazują relatywnie niski relief. Przy skrzyżowanych nikolach słaba dwójłomność powoduje, 
iż obserwuje się niskie, szare barwy interferencyjne I rzędu. Wrostków innych minerałów w ziarnach 
kwarcu zasadniczo nie obserwuje się, obecne są jedynie drobne banieczki inkluzji ciekło-gazowych, 
których obecność powoduje zmętnienie ziarna. 

Skalenie – mają charakter składnika podrzędnego, jest ich znacznie mniej w porównaniu do dominującego w 
obrębie szkieletu kwarcu. Mają wielkość maksymalnie dochodzącą do około 1,0 mm, przy czym 
podobnie jak w wypadku kwarcu obecne są również ziarna bardzo drobne. Ziarna skaleni mają 
izometryczne do częściej obserwowanych lekko wydłużonych kształty, są średnio obtoczone do 
ostrokrawędzistych. Reprezentowane są przez skalenie alkaliczne. Skalenie upodabniają się do ziaren 
kwarcu, są również bezbarwne i niepleochroiczne, posiadają zbliżony-niski relief, choć w niektórych 
ziarnach skaleni dostrzec można słabo zarysowaną łupliwość, która szczególnie dobrze widoczna jest w 
ziarnach silniej zwietrzałych. Przy skrzyżowanych nikolach podobnie jak kwarc wykazują niskie, I rzędu 
barwy interferencyjne. Skalenie alkaliczne reprezentowane są przez mikroklin oraz pertyty. Ten pierwszy 
podobnie jak plagioklazy również zbliźniaczony jest polisyntetycznie, posiada jednak dwa systemy 
bliźniaków, które w odróżnieniu od opisywanego powyżej plagioklazu krzyżują się pod kątem prostym, 
ponadto poszczególne lamelki bliźniaków wyklinowują się. Pertyty składają się przerostów w formie żył, 
plam, skalenia sodowego w skaleniu potasowym. Skalenie są dobrze zachowane, nieliczne w niewielkim 
stopniu zwietrzałe. 

Glaukonit – jest to składnik akcesoryczny, wykształcony podobnie jak typowy glaukonit osadowy, w postaci 
owalnego kształtu skupienia, wielkości około 0,3 mm. W skali preparatu mikroskopowego to jedne 
osobnik. Zbudowany jest on z drobnoblaszkowej formy, posiada trawiastozielone zabarwienie, jest 
świeży i niezwietrzały.   

Fragmenty skał – występują jako składnik uzupełniający, podrzędny. Reprezentowane są przez m. in. ziarna 
skał magmowych głębinowych. Są to odmiany kwaśne, o składzie zbliżonym do granitu, zbudowane z 
kwarcu, skaleni, obok których występują podrzędne miki. Ziarna tej odmiany skał dochodzą 
maksymalnie do około 1,0 mm, są one zazwyczaj lekko wydłużone do izometrycznych, są dobrze 
wyoblone, półobtoczone do rzadko obtoczonych. Podobna morfologie i wielkość mają mikrokrystaliczne 
skały, składające się z masy mineralnej, wykazującej bardzo słabą dwójłomność, a reprezentujące kwasne 
skały wylewne czy skały krzemionkowe.  

Granat – ma charakter składnika akcesorycznego, występuje bardzo rzadko. W skali preparatu 
mikroskopowego to jeden osobnik. Ma on izometryczne kształty, jest słabo obtoczony, o wielkości około 
0,3 mm. Minerał ten wykazuje silnie dodatni relief, jest bezbarwny i niepleochroiczny, nie posiada 
łupliwości, a przy skrzyżowanych nikolach optycznie izotropowy. 

Amfibol – jest to składnik akcesoryczny, w skali preparatu to jeden osobnik, wykształcony w postaci 
krótkiego, słabo wyoblonego słupka, wielkości około 0,2 mm. Posiada on dodatni relief, jest barwny i 
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pleochroiczny, żółtozielony do zielonego. Wykazuje łupliwość, a przy skrzyżowanych nikolach 
obserwuje się II rzędu barwy interferencyjne. 

Skupienia mikrytowe – występują licznie, mają wielkość maksymalnie dochodzącą do około 4,0 mm, choć 
dominują mniejsze, o wielkości poniżej około 1,0 mm. Mają owalne, wyoblone kształty. Składają się z 
mikrytu, o zwykle ciemniejszym nieco zabarwieniu od brązowego mikrytu spoiwa, są słabo 
przezroczyste, jednorodne i monomineralne, zbudowane są wyłącznie z węglanu wapniowego. Przy 
skrzyżowanych nikolach wykazują wysokie barwy interferencyjne, maskowane przez zabarwienie 
mikrytu. Niekiedy w takich skupieniach spotkać można drobne zrosty kryształów kalcytu, o 
nieregularnych formach.  

Minerały nieprzezroczyste – mają charakter składnika akcesorycznego, ich wielkość nie przekracza około 0,2 
mm. Są całkowicie czarne i nieprzezroczyste, nie wietrzeją. Tworzą ziarna lekko wydłużone, 
półostrokrawędziste.  

6c. Wielkość ziaren szkieletu ziarnowego:  
Nieliczne ziarna osiągają rozmiary około 1,0 mm. Większa część to osobniki drobne, często poniżej 0,1-
0,2 mm wielkości.  

6d. Morfologia ziaren: 
Ziarna zazwyczaj izometryczne, lekko wydłużone, bardzo rzadko wydłużone. Dominujące ziarna drobne 
są źle obtoczone, niekiedy ostrokrawędziste. Większe ziarna są półostrokrawędziste i półobtoczone.  

7. Spoiwo – zbudowane z submikroskopowej wielkości kryształów węglanu wapniowego, wykształconego w 
postaci mikrytu. Składnik ten tworzy bardzo niehomogeniczną masę krystaliczną, która charakteryzuje się 
słabą przezroczystością, posiada brunatne zabarwienie, widoczne przy jednym polaryzatorze. Zawiera liczne 
skupienia mikrytowe, ponadto masa mikrytu wykazuje zmienny odcień barwy brunatnej, lokalnie  jest 
zrekrystalizowana do większych a zarazem słabiej zabarwionych kryształów. Przy skrzyżowanych nikolach 
widoczne są wysokich rzędów barwy interferencyjne, maskowane przez naturalne zabarwienie mikrytu. 
Lokalnie w masie mikrytowej spotkać można drobne kryształki sparytu – jawnokrystalicznej formy 
węglanów wapnia, automorficzne i hipautomorficzne, o wielkości do 0,2-0,3 mm. Zabliźniają one drobne 
spękania. W znacznej części masy mikrytowej można dostrzec strefy gdzie występują podobne, większe 
kryształy kalcytu, ksenomorficzne ale zbliżone do bezbarwnych, wskazujące na obecność stref 
rekrystalizacji.  
8. Stosunki procentowe (objętościowe) w próbce: 
 
      Kwarc                   Skalenie                 Fr. skał                    Spoiwo                    Inne 

     ~23,0%                   ~1,5%                   ~4,0%                      ~71,0%                  ~0,5% 
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A 

 

B 

 

Obraz mikroskopowy próbki S_2, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwóch, 
skrzyżowanych polaryzatorach (B). 
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 Numer próbki: ZW0311 
S3 – Wrocław, pl. Wolności, 
Mur Bastejowy zaprawa z 
zewnętrznej "skorupy" muru 
próbki S2 

2. Rodzaj skały:  
zaprawa 

3. Barwa próbki: 
szaro-żółta 

4. Zwięzłość próbki: 
zwięzła 

5. Reakcja z HCl: 
burzliwa 

6. Szkielet ziarnowy 6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony 

6b. Skład mineralny: kwarc, skalenie, fragmenty skał, muskowit, skupienia mikrytowe, minerały 
nieprzezroczyste.  

Kwarc – stanowi podstawowy składnik szkieletu ziarnowego. Ma postać detrytycznych ziaren, o wielkości 
maksymalnie dochodzącej do około 0,8-1,0 mm. Tak duże ziarna są stosunkowo rzadkie. Głównie spotyka 
się osobniki bardzo drobne, wielkości poniżej około 0,5 mm, przy czym znaczna część populacji to ziarna 
niewielkie, o rozmiarach do około 0,1 mm. Forma ziaren kwarcu zazwyczaj zbliżona do izometrycznej lub 
lekko wydłużonej. Ziarna wydłużone obecne są rzadko, zazwyczaj wśród osobników większych. 
Przeważająca większość ziaren kwarcu to formy monokrystaliczne. Nieliczne jedynie, zwykle większych 
rozmiarów, stanowią zrosty polikrystaliczne, składające się z kilku mniejszych kryształów tego minerału. 
Stopień obtoczenia kwarcu zróżnicowany. Ziarna większe zwykle są półobtoczone i półostrokrawędziste, 
natomiast ziarna drobne są półostrokrawędziste do ostrokrawędzistych. Przy jednym nikolu ziarna 
kwarcowe są bezbarwne i niepleochroiczne, o niskim reliefie, nie posiadają łupliwości. Przy 
skrzyżowanych nikolach wykazują niskie, szare barwy interferencyjne. Wrostki w ziarnach kwarcu innych 
minerałów nie występują, poza obecnymi licznymi, submikroskopowymi wrostkami inkluzji ciekło-
gazowych, które w większych nagromadzeniach powodują zmętnienie ziarna. 

Skalenie – ziarna skaleni występują znacznie rzadziej co kwarc, natomiast mają podobną wielkość i 
morfologię. Obecne są zarówno ziarna większe, jak i ziarna bardzo drobne. Wielkość skaleni maksymalnie 
osiąga około 1,0 mm, te są rzadkie, dominują ziarna znacznie mniejsze, zazwyczaj o rozmiarach poniżej 
0,5 mm. Skalenie tworzą ziarna izometryczne lub lekko wydłużone, są relatywnie słabo wyoblone, 
zazwyczaj półostrokrawędziste lub półobtoczone do niekiedy ostrokrawędzistych. Przy jednym nikolu 
upodabniają się do ziaren kwarcu, są bezbarwne i niepleochroiczne, bardzo rzadko wykazują widoczną 
łupliwość, obserwowaną w największych osobnikach. Przy skrzyżowanych nikolach wykazują niskie, I 
rzędu barwy interferencyjne. Część ziaren posiada jeden system zbliźniaczenia polisyntetycznego, 
składającego się z szeregu równolegle ułożonych lamelek bliźniaczych, o równiej grubości, 
kontynuujących się poprzez całe ziarno. Są to rzadkie ziarna plagioklazów. W składzie szkieletu głównie 
obecne są ziarna skaleni alkalicznych – m. in. o dwóch krzyżujących się systemach bliźniaków 
polisyntetycznych, będących kryształami mikroklinu. Tu lamelki wyklinowują się, nie kontynuują do 
granic kryształu. Równie często co mikrokliny są pertyty, składające się z żyłkowych przerostów skalenia 
sodowego w skaleniu potasowym. Skalenie są dość dobrze zachowane, rzadko zawierają większe ilości 
submikroskopowych minerałów wtórnych. 

Fragmenty skał – występują rzadziej w porównaniu do ilości ziaren kwarcu, stanowią składnik podrzędny 
szkieletu ziarnowego. Reprezentowane są przez m. in. ziarna mikrokrystalicznych skał  - wylewnych bądź 
skał krzemionkowych. Ziarna te są zbudowane z mikrokrystalicznej masy, o niskich szarych barwach 
interferencyjnych. Ich wielkość nie przekracza 0,8 mm, mają izometryczne kształty, są dość dobrze 
wyoblone. Towarzyszą im ziarna kwaśnych skał głębinowych, o składzie zbliżonym do granitu. Ziarna 
takie zbudowane są z kryształów kwarcu, skaleni oraz minerałów akcesorycznych, głównie 
reprezentowanych przez miki. Wielkość takich ziaren nie przekracza około 1,0 mm, mają one zwykle 
izometryczne kształty, są dość dobrze wyoblone.  

Muskowit – występuje rzadko, jako składnik akcesoryczny. W skali preparatu mikroskopowego to jeden 
kryształ, wykształcony w formie blaszki, o wielkości około 0,4 mm. Minerał ten wykazuje wysoki relief, 
jest bezbarwny i niepleochroiczny, posiada jeden system łupliwości, a przy skrzyżowanych nikolach 
obserwuje się wysokie barwy interferencyjne, II rzędu.  

Skupienia mikrytowe – występują licznie, ich rozmiary maksymalnie osiągają kilka milimetrów, choć te są 
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rzadkie, większość jest mniejsza, posiada rozmiary poniżej około 1,0 mm. Skupienia mają typowe, owalne 
i wyoblone kształty. Składają się z mikrytu, który ma ciemnobrunatne zabarwienie. Przy skrzyżowanych 
nikolach widoczne są wysokich rzędów barwy interferencyjne. Niekiedy w wnętrzu niektórych skupień 
spotkać można drobne kryształy kalcytu lub ich zrosty.  

Minerały nieprzezroczyste – występują rzadko, mają charakter składnika akcesorycznego. Są to izometryczne 
lub rzadko lekko wydłużone, dość słabo wyoblone ziarna, o wielkości dochodzącej do maksymalnie 0,3 
mm. Są zabarwione na czarno, całkowicie nieprzezroczyste, nie wykazują oznak wietrzenia. 

6c. Wielkość ziaren szkieletu ziarnowego:  
Ziarna rzadko osiągają wielkość około 1,0 mm, zazwyczaj mają mniejsze rozmiary, często poniżej około 
0,1-0,2 mm. Wśród  

6d. Morfologia ziaren: 
Ziarna są przede wszystkim izometryczne, lekko wydłużone, a rzadko wydłużone. Wyoblenie zmienne, 
większe ziarna są półobtoczone i półostrokrawędziste, natomiast ziarna drobne są ostro- i 
półostrokrawędziste.  

7. Spoiwo – bardzo drobnokrystaliczne, o brunatno-żółtawym zabarwieniu, węglanowe, składa się z mikrytu 
który tworzy mikrokrystaliczna masę. Przy jednym nikolu wykazuje żółtawobrunatne zabarwienie, jest słabo 
przezroczyste, a przy skrzyżowanych nikolach wykazuje dość wysokie barwy interferencyjne IV rzędu. Samo 
spoiwo jest silnie niejednorodne, co spowodowane jest m.in. obecnością w jego obrębie licznych 
wydzielonych, samodzielnych skupień mikrytowych. Jest także częściowo zrekrystalizowane, lokalnie w masie 
mikrytowej spotkać można drobne kryształki węglanów wykształconych w postaci bezbarwnego mikrosparytu, 
zastępujących typowy brunatny mikryt. Niekiedy koncentrują się one w strefach spękań, czy innych 
pierwotnych pustek, które częściowo a niekiedy całkowicie zabliźniają.  
8. Stosunki procentowe (objętościowe) w próbce: 
 
      Kwarc                   Skalenie                 Fr. skał                    Spoiwo                    Inne 

     ~25,5%                   ~0,5%                   ~4,0%                      ~69,5%                  ~0,5% 
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B 

 

Obraz mikroskopowy próbki S_3, wraz z warstewkami na jej powierzchni (granica zaznaczona 
czerwona linią), obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwóch, skrzyżowanych 
polaryzatorach (B). 
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1. Numer próbki: ZW0414 
S4 – Wrocław, Bastion 
Ceglarski ok. 1600 r. 

2. Rodzaj skały:  
zaprawa 

3. Barwa próbki: 
kremowo-szara 

4. Zwięzłość próbki: 
zwięzła 

5. Reakcja z HCl: 
burzliwa 

6. Szkielet ziarnowy 6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony 

6b. Skład mineralny: kwarc, skalenie, fragmenty skał, fragmenty cegły, granat, skupienia mikrytowe, minerały 
nieprzezroczyste.  

Kwarc – występuje jako podstawowy składnik szkieletu.  Są to głównie ziarna wykształcone w formie 
osobników monokrystalicznych, natomiast stosunkowo rzadko spotkać można osobniki polikrystaliczne. 
Forma ziaren kwarcu zróżnicowana, choć najczęściej ziarna są one izometryczne, czasami lekko 
wydłużone. Obtoczenie ziaren dobre, głównie spotyka się formy półobtoczone i obtoczone do rzadszych 
półostrokrawędzistych. Przy jednym polaryzatorze ziarna kwarcu charakteryzują się stosunkowo niskim 
reliefem, są bezbarwne i niepleochroiczne, nie posiadają widocznej łupliwości. Przy skrzyżowanych 
nikolach kwarc wykazuje I rzędu barwy interferencyjne, słomkowo-żółte. Znaczna część ziaren zawiera 
drobne, submikroskopowe inkluzje, powodujące silne zmętnienie ziarna, natomiast nie spotyka się ziarna, 
które zawierałyby wrostki innych minerałów. 

Skalenie – stanowią składnik uzupełniający szkielet,  zdominowany przez ziarna kwarcu. Wielkość skaleni nie 
przekracza około 1,0 mm. Forma ziaren skaleni zmienna, obecne zarówno ziarna wydłużone jak i zbliżone 
kształtem do izometrycznych. Stopień obtoczenia podobnie jak i kwarcu dość dobry, głównie wśród ziaren 
skaleni spotyka się formy półobtoczone do półostrokrawędzistych oraz rzadsze obtoczone. Skalenie 
posiadają relief niski, są bezbarwne i niepleochroiczne, choć niektóre posiadają widoczną dobrą łupliwość, 
często podkreśloną lokującymi się tu minerałami wtórnymi. Przy skrzyżowanych nikolach kwarc wykazuje 
niskie, szare barwy interferencyjne I rzędu. W składzie szkieletu z grupy skaleni spotyka się ziarna odmian 
sodowo-wapniowych (plagioklazy), które posiadają jeden system równolegle ułożonych lamelek 
bliźniaczych. Skalenie zwykle dość dobrze zachowane, świeże i niezmienione. Mniejsza część ziaren jest 
lekko przyprószona drobnymi łuseczkami wtórnego minerału. 

Fragmenty skał – występują podrzędnie, mają charakter składnika pobocznego. Są reprezentowane między 
innymi przez ziarna skał magmowych głębinowych. Odmiany te składają się z zrostów minerałów jasnych, 
takich jak kwarc, skalenie alkaliczne, plagioklazy, w niektórych ziarnach dodatkowo można dostrzec 
pomiędzy nimi pojedyncze kryształy minerałów ciemnych - mik. Ziarna te reprezentują kwaśne skały 
głębinowe o składzie zbliżonym do granitu. Wielkość fragmentów skał zróżnicowana, rzadko maksymalnie 
osiąga około 1,5 mm, większość jest mniejsza, poniżej 1,0 mm. Zwykle są one wykształcone w postaci 
ziaren izometrycznych, rzadziej lekko wydłużonych, są dość dobrze obtoczone. Towarzyszą im ziarna 
mikrokrystalicznych skał – krzemionkowych nieokruchowych, lub podobnych wylewnych. Ich wielkość 
maksymalnie osiąga około 1,5 mm, są izometryczne lub wydłużone, dość dobrze wyoblone 

Fragmenty cegły – w składzie szkieletu obecne dwa ziarna, o wyglądzie cegły. Mają one wielkość do około 1,5 
mm, ich kształt jest najczęściej wydłużony, nie wykazują obtoczenia, są ostrokrawędziste. Składają się z 
masy metailastej, w obrębie której widoczne są nieliczne, drobne ziarna detrytycznego kwarcu. W jednym 
z ziaren masa ta ma zabarwienie pomarańczowo-brunatne, jest skrytokrystaliczna. W drugim – żółtawa, 
dość dobrze widoczne są minerały blaszkowe.  

Granat – występuje sporadycznie, w skali preparatu mikroskopowego to jedno ziarno. Jest ono lekko 
wydłużone, o wielkości około 0,2 mm. Jest słabo wyoblone, posiada silny dodatni relief, bezbarwne i 
niepleochroiczne,  nie wykazuje łupliwości. Przy skrzyżowanych nikolach optycznie izotropowe, 
całkowicie wygaszone. 

Skupienia mikrytowe – występują licznie, składają się z drobnokrystalicznej formy węglanu wapnia, 
wykształconego w postaci mikrytu. Jest to dość jednorodna masa o brunatnej barwie, słabo przezroczysta, 
która przy skrzyżowanych nikolach wykazuje bardzo wysokie barwy interferencyjne, maskowane przez 
zabarwienie mikrytu. Największe skupienia mikrytowe dochodzą do około 2,0 mm, choć większość jest 
mniejsza. W niektórych skupieniach widoczne są drobne zrosty niewielkich kryształków sparytu, 
zamykające drobne spękania. 

Minerały nieprzezroczyste – występują jako typowy składnik akcesoryczny, są to ziarna o wielkości 
dochodzącej do około 0,3 mm. Zwykle są izometryczne, średnio wyoblone, są zabarwione na czarno, 
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całkowicie nieprzezroczyste, nie wykazują oznak wietrzenia. 
6c. Wielkość ziaren szkieletu ziarnowego:  

Ziarna detrytyczne zazwyczaj osiągają około 1,0 mm, jedynie nieliczne osiągają rozmiary do około 1,5 
mm.  

6d. Morfologia ziaren: 
Forma ziaren najczęściej zbliżona do kształtów izometrycznych, lekko wydłużonych, a bardzo rzadko 
wydłużonych. Ziarna są dość dobrze wyoblone, półobtoczone, obtoczone, niekiedy półostrokrawędziste.  

7. Spoiwo – mikrokrystaliczne, węglanowe, zbudowane z silnie niejednorodnej masy kalcytowej, w obrębie 
której węglany wykształcone są w postaci mikrytu. W masie spoiwa występują liczne, wyodrębnione skupienia 
mikrytowe. Masa mikrytowa posiada jasnobrunatne zabarwienie, oraz charakteryzuje się słabą 
przezroczystością. Przy skrzyżowanych nikolach widoczne są wysokich rzędów barwy interferencyjne, 
maskowane przez cechy obserwowane przy jednym nikolu. Spoiwo w całej masie (poza skupieniami 
mikrytowymi) jest dość silnie przekrystalizowane. W typowej masie drobnych kryształków mikrytu tkwią 
drobne kryształy węglanów, które są już dość dobrze widoczne w obrazie mikroskopowym.   
8. Stosunki procentowe (objętościowe) w próbce: 
 
      Kwarc                   Skalenie                 Fr. skał                    Spoiwo                    Inne 

     ~22,0%                   ~0,5%                    ~3,5%                     ~73,0%                 ~1,0% 
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A 

 

B 

 

 
Obraz mikroskopowy próbki S_4, warstwy dolna (A) na dole kadru, oraz górna (B) w górze kadru,  
obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwóch, skrzyżowanych polaryzatorach (B). 
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Numer próbki: ZW0415 
S5 – Wrocław, ul. 
Włodkowica 4, Mur 
Bastejowy 

2. Rodzaj skały:  
zaprawa 

3. Barwa próbki: 
kremowo-szara 

4. Zwięzłość próbki: 
zwięzła 

5. Reakcja z HCl: 
burzliwa 

6. Szkielet ziarnowy 6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony 

6b. Skład mineralny: kwarc, skalenie, glaukonit, fragmenty skał, amfibol, skupienia mikrytowe, minerały 
nieprzezroczyste.  

Kwarc – występuje jako podstawowy składnik szkieletu ziarnowego. Największe ziarna detrytycznego kwarcu 
dochodzą do około 1,0 mm, lecz są one stosunkowo rzadkie, stanowią podrzędną część populacji  ziaren 
kwarcowych. Podstawowa frakcja to ziarna mniejsze, o wielkości poniżej około 0,2-0,3 mm. Ziarna 
kwarcu najczęściej są izometryczne jak i niekiedy lekko wydłużone, rzadko natomiast silniej wydłużone 
Pod względem obtoczenia kwarc jest w różnym stopniu wyoblony. Osobniki większe są półobtoczone, 
półostrokrawędziste do rzadziej obtoczonych. Formy gorzej wyoblone dominują wśród ziaren mniejszych. 
Tu przede wszystkim występują osobniki ostrokrawędziste czy półostrokrawędziste. Zwykle kwarc 
występuje w formie monokrystalicznej, choć wśród grupy ziaren większych sporadycznie można 
obserwować zrosty polikrystaliczne. Przy jednym nikolu ziarna kwarcu są bezbarwne i niepleochroiczne, 
pozbawione łupliwości charakteryzują się niskim reliefem. Przy skrzyżowanych nikolach kwarc wykazuje 
I rzędu barwy interferencyjne. Wrostki w kwarcu nie występują, poza submikroskopowymi inkluzjami 
ciekło-gazowymi. 

Skalenie – występują dość rzadko, wielkość ziaren skaleni nie przekracza około 0,8-1,0 mm, choc podobnie jak 
kwarc, zazwyczaj są one znacznie mniejsze. Forma ziaren skaleni zwykle lekko wydłużona lub 
izometryczna. Ich stopień obtoczenia jest średni, do słabego. Przy jednym nikolu skalenie są bezbarwne i 
niepleochroiczne, wykazują niski relief, w nielicznych ziarnach można dostrzec ślady łupliwości, 
podkreślane niekiedy występującymi w ziarnach skaleni wrostkami minerałów wtórnych. Przy 
skrzyżowanych nikolach skalenie wykazują niskie i średnie I rzędu barwy interferencyjne. W składzie 
szkieletu obecne skalenie alkaliczne i sodowo-wapniowe (plagioklazy). Odmiany alkaliczne to ziarna 
pertytu. Zbudowane są one z przerostów podrzędnej fazy skalenia sodowego, w dominującym skaleniu 
potasowym. Znacznie rzadziej spotyka się mikrokliny, posiadające dwa systemy bliźniaka 
polisyntetycznego, krzyżujące się pod kątem zbliżonym do prostego. Plagioklazy również zbliźniaczone 
wielokrotnie, choć w ich wypadku obecny tylko jeden system równolegle ułożonych lamelek. Skaleni są 
świeże, nie wykazują objawów wietrzenia. 

Glaukonit – jest to typowy składnik akcesoryczny, wykształcony w postaci drobnoblaszkowej. Blaszki 
glaukonitu występują wyłącznie w postaci agregatów. W skali preparatu to jedno skupienie, wielkości 
około 0,3 mm. Posiada ono żółtozielone zabarwienie, jest lekko zwietrzałe. 

Fragmenty skał – występują podrzędnie, stanowią składnik uzupełniający szkielet ziarnowy, zdominowany 
przez ziarna kwarcowe. Najczęściej są to fragmenty skał krystalicznych –kwaśnych skał głębinowych. Są 
one jawno- i pełno krystaliczne, składają się głównie minerałów jasnych – skaleni oraz kwarcu, którym 
towarzyszą podrzędne ziarna minerałów ciemnych. Reprezentują one fragmenty skał o składzie zbliżonym 
do granitu. Maja wielkość rzadko dochodzącą do około 1,0 mm, są izometryczne do lekko wydłużonych, 
średnio obtoczone. Obok nich bardzo rzadko spotyka się skały o mikrokrystalicznej strukturze. Są to skały 
wylewne, lub podobne do nich skały krzemionkowe. Mają one najczęściej izometryczne kształty, ich 
wielkość nie przekracza 0,5 mm, podobnie jak większość składników szkieletu charakteryzują się średnim 
wyobleniem. 

Amfibol – jest to składnik akcesoryczny, w skali preparatu to jeden osobnik, o wielkości około 0,4 mm.  Ma 
formę krótkiego słupka, średnio obtoczonego. Wykazuje dodatni relief, jest barwny i pleochroiczny, od 
blado- do ciemnozielonego. Posiada łupliwość, przy skrzyżowanych nikolach wykazuje barwy 
interferencyjne II rzędu. 

Skupienia mikrytowe – występują bardzo obficie. Największe niekiedy osiągają rozmiary około 4,0-5,0 mm 
wielkości. Zwykle mają nieregularne, lekko wydłużone kształty, choć niektóre również są dobrze 
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zaokrąglone, owalne. Zbudowane są z mikrokrystalicznego węglanu wapnia – mikrytu, niejednorodne, 
szczególnie te o nieregularnych kształtach. niejednorodności przejawiają się w postaci drobnych, 
sferoidalnych struktur, widocznych wewnątrz skupienia. Wszystkie są słabo przezroczyste, zabarwione na 
brunatno, budujący je mikryt wykazuje wysokich rzędów barwy interferencyjne.  

Minerały nieprzezroczyste – występują jako składnik akcesoryczny, ich wielkość nie przekracza 0,3 mm, są 
zabarwione na czarno, całkowicie nieprzezroczyste, są słabo wyoblone, najczęściej mają 
półostrokrawędziste kształty. 

6c. Wielkość ziaren szkieletu ziarnowego:  
Rzadko niektóre ziarna osiągają rozmiary około 1,0 mm. Podstawowa część szkieletu to osobniki drobne, 
poniżej 0,1-0,2 mm wielkości.  

6d. Morfologia ziaren: 
Ziarna mają zazwyczaj kształty izometryczne, lekko wydłużone, a rzadko wydłużone. Ziarna są słabo 
wyoblone, najczęściej półostrokrawędziste i ostrokrawędziste, rzadko półobtoczone.  

7. Spoiwo – mikrokrystaliczne, składa się z submikroskopowych kryształów węglanu wapniowego, 
wykształconego w postaci mikrytu. Ekstremalnie silnie niejednorodne, zawiera liczne i dużych rozmiarów  
skupienia mikrytowe. Zabarwione na brunatno, słabo przezroczyste. Przy skrzyżowanych nikolach wykazuje 
wysokich rzędów barwy interferencyjne.  
8. Stosunki procentowe (objętościowe) w próbce: 
 
      Kwarc                   Skalenie                 Fr. skał                    Spoiwo                    Inne 

     ~27,5%                   ~1,0%                   ~6,0%                      ~65,0%                  ~0,5% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A 

 

B 

 

Obraz mikroskopowy próbki  S_5, warstwa górna (B), oraz warstewki na powierzchni próbki 
(granice zaznaczone czerwoną linią), obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwóch, 
skrzyżowanych polaryzatorach (B). 
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1. Numer próbki: ZW0416 
S6 – Wrocław, kościół 
Bernardynów, prezbiterium 
pacha ponad sklepieniem, pr 1 

2. Rodzaj skały:  
zaprawa 

3. Barwa próbki: 
kremowo-szara 

4. Zwięzłość próbki: 
zwięzła 

5. Reakcja z HCl: 
burzliwa 

6. Szkielet ziarnowy 6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony 

6b. Skład mineralny: kwarc, skalenie, fragmenty skał, cyrkon, zoizyt/piroksen (?), biotyt, muskowit, fragmenty 
cegły, skupienia mikrytowe, minerały nieprzezroczyste.  

Kwarc – stanowi główny składnik szkieletu ziarnowego. Ma postać detrytycznych ziaren o zróżnicowanej 
wielkości. Podrzędne ziarna mają rozmiary 0,5-1,0 mm. Są to osobniki monokrystaliczne, choć często w  
obrębie tej populacji spotyka się zrosty polikrystaliczne, składające się z szeregu zrośniętych ze sobą 
kryształów kwarcu. Tej wielkości ziarna są półobtoczone, półostrokrawędziste, do obtoczonych. Są to 
osobniki izometryczne i lekko wydłużone, rzadko silnie wydłużone. Dominują w składzie szkieletu ziarna 
bardzo drobne, o rozmiarach poniżej 0,1-0,2 mm. Niekiedy wręcz lokalnie koncentrują się w formie 
niewielkich nagromadzeń. Są izometryczne do rzadszych lekko wydłużonych. Stopień wyoblenia ziaren 
kwarcowych tej wielkości słaby, są one półostrokrawędziste, ostrokrawędziste do półobtoczonych. Przy 
jednym nikolu ziarna kwarcowe są bezbarwne i niepleochroiczne, wykazują niski relief, nie posiadają 
łupliwości. Przy skrzyżowanych nikolach ziarna kwarcu wykazują I rzędu niskie barwy interferencyjne. 
Zwykle ziarna kwarcu są relatywnie czyste i klarowne, pozbawione wrostków. Często w niektórych 
ziarnach można spotkać submikroskopowe inkluzje ciekło-gazowe, często układające się w pofalowane 
ciągi. 

Skalenie – występują znacznie rzadziej w porównaniu do ilości ziaren kwarcu, stanowią składnik 
uzupełniający. Są reprezentowane przez zróżnicowaną pod względem mineralogicznym grupę kryształów 
skaleni. Obecne zarówno odmiany alkaliczne jak i skalenie sodowo-wapniowe (plagioklazy). Odmiany 
alkaliczne reprezentowane są przez ziarna pertytów. Są one niejednorodne, składają się z żyłkowatego 
kształty przerostów skalenia sodowego w skaleniu potasowym. Plagioklazy są zbliźniaczone, w ich 
wypadku obserwuje się pojedyncze polisyntetyczne zbliźniaczenie, którego lamelki bliźniacze mają równą 
grubość. Forma ziaren skaleni zwykle zbliżona jest do lekko wydłużonej lub izometrycznej, są one średnio 
lub słabo wyoblone, zazwyczaj półostrokrawędziste do ostrokrawędzistych czy półobtoczonych. Wielkość 
skaleni podobnie jak kwarcu zazwyczaj nie przekracza 1,0 mm, przy czym część to osobniki drobne, 
wielkości poniżej około 0,2 mm. Pod względem cech optycznych skalenie upodabniają się do ziaren 
kwarcowych, są bezbarwne i niepleochroiczne, rzadko wykazują łupliwość. Wykazują one niski, zbliżony 
do kwarcu relief, a przy skrzyżowanych nikolach posiadają zbliżone do kwarcu, niskie, szare barwy 
interferencyjne I rzędu. Skalenie zwykle są dobrze lub bardzo dobrze zachowane, nie wykazują większych 
oznak wietrzenia.  

Fragmenty skał – stanowią składnik uzupełniający szkielet ziarnowy. Są one reprezentowane m. in. przez 
odmiany głębinowe skał magmowych. Zbudowane są one z kryształów kwarcu, skaleni, mik i niekiedy 
amfibolu. Nie przekraczają 1,0 mm wielkości, są izometryczne do lekko wydłużonych, średnio lub dobrze 
wyoblone, reprezentują fragmenty granitoidów. Obok nich spotyka się odmiany mikrokrystaliczne, są one 
znacznie mniejsze, maksymalnie osiągają rozmiary do 0,5 mm. Tworzą ziarna izometryczne i dobrze 
wyoblone. Składają się z drobnokrystalicznej masy mineralnej, o słabej dwójłomności. Reprezentują skały 
wylewne bądź fragmenty skał krzemionkowych.  

Cyrkon – sporadycznie w składzie szkieletu widoczne są pojedyncze kryształy cyrkonu, o wielkości 
dochodzącej do około 0,2 mm. W skali preparatu to dwa osobniki.  Mają one izometryczne kształty, 
charakteryzują się silnie dodatnim reliefem, są bezbarwne i niepleochroiczne, spękane, nie wykazują 
łupliwości. Przy skrzyżowanych nikolach obserwuje się barwy interferencyjne III rzędu.   

Zoizyt/piroksen (?) – występuje rzadko, w składzie szkieletu obecne kilka ziaren w skali preparatu 
mikroskopowego, o wielkości do około 0,1 mm, są one izometryczne lub lekko wydłużone, średnio 
wyoblone. Posiadają one dodatni relief, są bezbarwne i niepleochroiczne, nie wykazują dobrej łupliwości. 
Przy skrzyżowanych nikolach wykazują niskie szare do subnormalnych sino-szarych barwy 
interferencyjne. 
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Biotyt – jest to składnik akcesoryczny, wykształcony w postaci niewielkich blaszek, z których największe 
dochodzą do około 0,5 mm. Wykazują one dodatni relief, są barwne i pleochroiczne, od żółtych po 
jasnobrązowe. Posiadają jeden system łupliwości, a przy skrzyżowanych nikolach wykazują barwy 
interferencyjne II rzędu. 

Muskowit – jest to bezbarwna odmiana mik, tworzy blaszki znacznie mniejsze niż biotyt. Są one bezbarwne, o 
dodatnim reliefie, o niewielkiej grubości, przy skrzyżowanych nikolach widoczne są II rzędu barwy 
interferencyjne.  

Fragmenty cegły – w składzie szkieletu obecne kilka ziaren, o wielkości do około 0,4-0,5 mm. Posiadają one 
nieregularny kształt, nie wykazują obtoczenia. Zbudowane są z szeregu drobnych ziaren detrytycznego 
kwarcu, stanowiących szkielet ziarnowy, oraz mikrokrystalicznego, żółto zabarwionego metailastego tła. 

Skupienia mikrytowe – występują bardzo licznie, mają wielkość maksymalnie do około 3,0-3,5 mm. Mają 
ksenomorficzne owalne kształty. Zabarwione są na brunatno, zbudowane z bezstrukturalnego mikrytu, 
ostro kontaktują z otaczającym je spoiwem. Przy skrzyżowanych nikolach obserwuje się wysokich rzędów 
barwy interferencyjne. W jednym z skupień, w jego wnętrzu obecny nieregularnego kształtu spiek 
krzemianowy, zbudowany z przezroczystej substancji, która jest optycznie izotropowa lub bardzo słabo 
dwójłomna.  

Minerały nieprzezroczyste – nieliczne, mają wielkość dochodzącą do około 0,2-0,3 mm, są ksenomorficzne, 
dość dobrze wyoblone, zabarwione na intensywnie czarny kolor, całkowicie nieprzezroczyste. Niektóre 
jedynie są zabarwione na czarno-brunatno, prześwitują cała powierzchnią, choć nie wykazują oznak 
wietrzenia w postaci obwódek wietrzeniowych. 

6c. Wielkość ziaren szkieletu ziarnowego:  
Ziarna detrytyczne zazwyczaj osiągają około 1,0 mm. Wśród ziaren szkieletu część to osobniki drobne, 
wielkości poniżej około 0,1 mm.  

6d. Morfologia ziaren: 
Forma ziaren detrytycznych zbliżona do kształtów izometrycznych, lekko wydłużonych, bardzo rzadko 
wydłużonych. Są one w różnym stopniu wyoblone, drobne są zbliżone do ostro- i półostrokrawędzistych, 
natomiast większe wykazują lepsze wyoblenie, do niekiedy form półobtoczonych, rzadko obtoczonych.  

7. Spoiwo – mikrokrystaliczne, zbudowane jest z submikroskopowych rozmiarów kryształków węglanu 
wapnia, wykształconego pod postacią mikrytu. Tworzy on silnie niejednorodną, brunatną masę, zawierającą 
liczne wyodrębnione skupienia mikrytowe. Masa mikrytowa ma słabą przezroczystość, przy skrzyżowanych 
nikolach wykazuje barwy interferencyjne wysokich rzędów, maskowane przez zabarwienie mikrytu.  
8. Stosunki procentowe (objętościowe) w próbce: 
 
      Kwarc                   Skalenie                 Fr. skał                    Spoiwo                    Inne 

     ~25,5%                   ~2,0%                   ~6,0%                      ~61,0%                  ~1,5% 
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Obraz mikroskopowy próbki S_6 przy jednym polaryzatorze (A) i dwóch, skrzyżowanych 
polaryzatorach (B). 
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Numer próbki: ZW0417 

S7 – Wrocław, kościół 
Bernardynów, korpus ponad 
pachami sklepienia, gniazdo 
belki - pr. 2 

2. Rodzaj skały:  
zaprawa 

3. Barwa próbki: 
kremowo-szara 

4. Zwięzłość próbki: 
zwięzła 

5. Reakcja z HCl: 
burzliwa 

6. Szkielet ziarnowy 6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony 

6b. Skład mineralny: kwarc, skalenie, fragmenty skał, amfibol, zoizyt/piroksen (?), fragmenty cegły, biotyt, 
granat, spieki krzemianowe, minerały nieprzezroczyste, skupienia mikrytowe.  

Kwarc – jest to główny składnik wchodzący w skład ziaren budujących szkielet ziarnowy. Ziarna kwarcu mają 
wielkość nie przekraczającą 1,0 mm, przy czym tak duże są rzadsze. Jest to populacja osobników 
mieszczących się z zakresie wielkościowym 0,5-1,0 mm. Dominują ziarna bardzo drobne, wielkości 
poniżej 0,1-0,2 mm. Morfologia większych ziaren kwarcowych urozmaicona, niektóre osobniki są 
wydłużone, obok nich częściej spotyka się typowe ziarna wykazujące pokrój izometryczny, czy ziarna 
lekko wydłużone. Ziarna drobne są natomiast izometryczne do lekko wydłużonych. Obtoczenie ziaren 
również zróżnicowane. Ziarna małe są ostro-, półostrokrawędziste do niekiedy półobtoczonych. Ziarna 
większe wykazują lepsze wyoblenie, wśród nich podrzędnie spotyka się ziarna obtoczone. Przeważająca 
większość ziaren to monokryształy, zrosty polikrystaliczne występują wyłącznie wśród ziaren większych 
rozmiarów, składają się z kilku drobnych kryształów kwarcu. Ziarna drobne niekiedy wykazują tendencję 
do lokalnego nagromadzania się, w strefach wielkości do 2,0 mm. W takich miejscach brak osobników 
większych. Przy jednym nikolu ziarna kwarcowe są bezbarwne i niepleochroiczne, pozbawione łupliwości, 
wykazują relatywnie niski relief. Przy skrzyżowanych nikolach obserwuje się barwy interferencyjne I 
rzędu, niskie, szare. Większość z ziaren jest czysta i pozbawiona wrostków obcych minerałów, w 
nielicznych jedynie można spotkać znaczne ilości banieczek inkluzji ciekło-gazowych, które powodują 
silne zmętnienie ziarna. 

Skalenie – występują znacznie rzadziej w porównaniu do głównego składnika – kwarcu. Praktycznie mają 
charakter akcesoryczny. Wielkość ziaren skaleni nie przekracza 1,0 mm, przy czym tak duże są rzadkie. 
Część ziaren to podobnie jak w wypadku kwarcu osobniki drobne, wielkości poniżej około 0,2 mm. 
Podobnie jak kwarc, skalenie tworzą formy izometryczne do lekko wydłużonych, charakteryzują się 
zmiennym stopniem wyoblenia, większość to osobniki półostrokrawędziste, niekiedy ostrokrawędziste 
(szczególnie małe ziarna) do form półobtoczonych. Skalenie przy jednym nikolu są bezbarwne i 
niepleochroiczne, o niskim reliefie, niekiedy posiadają słabo widoczną łupliwość. Przy skrzyżowanych 
nikolach skalenie wykazują niskie, szare barwy interferencyjne I rzędu. Grupa skaleni reprezentowana jest 
przez m. in. odmiany alkaliczne – pertyty i mikrokliny. Pertyt składają się z przerostów w formie żyłek, 
skalenia sodowego w skaleniu potasowym. Mikrokliny występują rzadko, widoczna jest kratka 
zbliźniaczeń, składająca się z dwóch systemów lamelek, krzyżujących się pod kątem prostym. Plagioklazy 
podobnie jak mikrokliny są zbliźniaczone, jednak w ich wypadku widoczny jest tylko jedne system 
równoległych lamelek. Skalenie są świeże i niezmienione, nieliczne są lekko zwietrzałe. 

Fragmenty skał – stanowią uzupełniający składnik szkieletu. Obecne są różne odmiany litologiczne. W 
składzie szkieletu spotyka się głównie ziarna skał krystalicznych, magmowych. Są to ziarna skał 
głębinowych, o składzie zbliżonym do granitu. Granitoidy występują w postaci ziaren o wielkości 
maksymalnie dochodzącej do 1,0 mm, są drobnokrystaliczne, izometryczne a rzadziej lekko wydłużone, 
dość dobrze obtoczone. Składają się z kryształów kwarcu, skaleni i rzadszych plagioklazów, oraz 
występujących niekiedy pomiędzy nimi kryształów biotytu, niekiedy amfibolu. Towarzysza im ziarna 
mikrokrystalicznych skał - wylewnych, lub krzemionkowych. Składają się one z drobnoziarnistej masy, o 
niskich, szarych barwach interferencyjnych. Mają izometryczne kształty, są półobtoczone i obtoczone. 
Maksymalnie osiągają rozmiary do około 0,5 mm. 

Amfibol – występuje w charakterze składnika akcesorycznego. Minerał ten wykształcony jest w postaci 
krótkich słupków, dość dobrze wyoblonych. Mają one wielkość dochodzącą do 0,2-0,3 mm. 
Charakteryzują się dodatnim reliefem, są barwne i pleochroiczne, bezbarwne lub bladozielone do 
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ciemnozielonych. Posiadają widoczny jeden system łupliwości, a przy skrzyżowanych nikolach wykazują 
barwy interferencyjne II rzędu 

Zoizyt/piroksen (?) – występuje sporadycznie jako składnik akcesoryczny. Są to izometryczne drobne ziarna 
wielkości poniżej 0,2 mm, dość dobrze obtoczone. Charakteryzują się silnym dodatnim reliefem, nie 
wykazują widocznej łupliwości, są bezbarwne, a przy skrzyżowanych nikolach wykazują niskie szare do 
subnormalnych, sinoniebieskich barwy interferencyjne. 

Fragmenty cegły – w składzie próbki obecne kilka drobnych ziaren o wyglądzie cegły. Mają one wielkość nie 
przekraczającą 0,5 mm, ich kształt jest zróżnicowany, wszystkie natomiast nie wykazują oznak obtoczenia. 
Składają się z afanitowej masy o czerwono-pomarańczowym zabarwieniu, w obrębie której tkwią drobne 
ziarna detrytycznego kwarcu, stanowiące szkielet ziarnowy cegły. 

Biotyt – jest to składnik akcesoryczny, w składzie szkieletu obecne kilka drobnych blaszek biotytu, o 
rozmiarach do około 0,5 mm. Są one barwne i pleochroiczne, bladożółte do brunatnych, posiadają jeden 
system dobrej łupliwości, przy skrzyżowanych nikolach wykazują barwy interferencyjne II rzędu, 
maskowane przez ich naturalne zabarwienie. 

Granat – jest to podobnie jak zoizyt/piroksen rzadki składnik akcesoryczny, reprezentowany przez obecne w 
preparacie mikroskopowym jedno ziarno, o wielkości około 0,3 mm. Ma ono izometryczny kształt, jest 
średnio wyoblone. Bezbarwne i niepleochroiczne, nie posiada łupliwości i wykazuje silnie dodatni relief. 
Przy skrzyżowanych nikolach izotropowe, nie reaguje na światło spolaryzowane. 

Spieki krzemianowe – niekiedy w składzie próbki spotyka się nieregularnego kształtu formy o wielkości 
dochodzącej do 1,0 mm. Są one niekiedy wydłużone, ostrokrawędziste, składają się z bezbarwnego 
optycznie izotropowego materiału (szkliwa ?). Niekiedy są poprzerastane nieregularnie mikrytem, 
porowate.  

Minerały nieprzezroczyste – występują rzadko, jako typowy składnik akcesoryczny. Są to pojedyncze, 
ksenomorficzne ziarna, o wielkości do około 0,2 mm. Są one lekko wydłużone lub izometryczne, 
zazwyczaj słabo wyoblone, zabarwione są na czarno, całkowicie nieprzezroczyste, rzadziej lekko 
prześwitują. 

Skupienia mikrytowe – bardzo liczne, mają zróżnicowane rozmiary, największe mogą dochodzić do kilku 
milimetrów, choć większość jest mniejsza, zazwyczaj nie przekracza 1,0-1,5 mm. Mają one typowe, lekko 
wydłużone i wyoblone kształty, zbudowane są z drobnokrystalicznej odmiany węglanu wapnia – mikrytu. 
Mają brunatne zabarwienie, przy skrzyżowanych nikolach widoczne są wysokich rzędów barwy 
interferencyjne, maskowane przez zabarwienie mikrytu. W niektórych skupieniach widoczne są 
nagromadzone ziarna kwarcu najdrobniejszej frakcji, poniżej 0,1 mm.  

6c. Wielkość ziaren szkieletu ziarnowego:  
Ziarna detrytyczne zasadniczo nie przekraczają rozmiarów około 1,0 mm. Wśród nich część to osobniki 
bardzo drobne, wielkości poniżej około 0,1 mm.  

6d. Morfologia ziaren: 
Forma ziaren detrytycznych zbliżona do kształtów izometrycznych, lekko wydłużonych, bardzo rzadko 
wydłużonych. Ziarna drobne są bardzo słabo obtoczone do wręcz ostrokrawędzistych. Ziarna większe 
lepiej wyoblone, półostrokrawędziste, półobtoczone do niekiedy obtoczonych.  

7. Spoiwo – węglanowe, składa się z submikroskopowej wielkości drobnych kryształów kalcytu, 
wykształconego pod postacią mikrytu. Tworzą one masę spoiwa, zawierającą liczne skupienia mikrytowe, 
których tak duża liczba przyczynia się do znacznej niejednorodności spoiwa. Przy jednym nikolu spoiwo ma 
brunatne zabarwienie, jest słabo przezroczyste, przy skrzyżowanych nikolach wykazuje wyższych rzędów 
barwy interferencyjne. 
8. Stosunki procentowe (objętościowe) w próbce: 
 
      Kwarc                   Skalenie                 Fr. skał                    Spoiwo                    Inne 

     ~25,5%                   ~1,5%                   ~4,0%                      ~67,0%                  ~2,0% 
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Obraz mikroskopowy próbki S_7, warstwa (B), obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) 
i dwóch, skrzyżowanych polaryzatorach (B). 
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Numer próbki: ZW0418 
S9 – Wrocław, kościół 
Bernardynów, claustrum, spływ 
sklepienia - pr. 4 

2. Rodzaj skały:  
zaprawa 

3. Barwa próbki: 
szaro-żółta 

4. Zwięzłość próbki: 
zwięzła 

5. Reakcja z HCl: 
burzliwa 

6. Szkielet ziarnowy 6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony 

6b. Skład mineralny: kwarc, skalenie, fragmenty skał, fragmenty cegły, amfibol, muskowit, biotyt, granat, 
zoizyt/piroksen (?), fragmenty tkanki roślinnej, minerały nieprzezroczyste, skupienia 
mikrytowe.  

Kwarc – ma postać detrytycznych ziaren, o wielkości nie przekraczającej 1,0 mm. Część ziaren stanowią 
osobniki drobne, o rozmiarach poniżej około 0,2 mm. Składnik ten stanowi główną część szkieletu 
ziarnowego. Ziarna najczęściej mają monokrystaliczny charakter, szczególnie te najmniejsze. Nieliczne 
jedynie osobniki stanowią zrosty polikrystaliczne, które spotyka się wyłącznie wśród ziaren o rozmiarach 
zbliżonych do maksymalnych. Forma ziaren zwykle zbliżona do izometrycznej lub lekko wydłużonej, 
bardzo rzadko spotyka się ziarna typowo wydłużone, generalnie wśród ziaren o większych rozmiarach. Pod 
względem wyoblenia ziarna większe są dość dobrze wyoblone, są to osobniki półobtoczone i 
półostrokrawędziste, niekiedy obtoczone. Ziarna drobne to przede wszystkim formy półostrokrawędziste i 
ostrokrawędziste, do ziaren półobtoczonych. Ziarna kwarcowe charakteryzują się niskim reliefem, są 
bezbarwne i niepleochroiczne, pozbawione łupliwości. Przy skrzyżowanych nikolach wykazują niskie, 
szare barwy interferencyjne I rzędu. Wrostków innych faz mineralnych w ziarnach kwarcu nie spotyka się, 
często obecne są natomiast licznie nagromadzone banieczki inkluzji ciekło-gazowych. W niektórych 
ziarnach układają się w pofalowane ciągi, w innych są rozproszone w całym ziarnie, powodując jego 
zmętnienie. 

Skalenie – występują znacznie rzadziej niż kwarc. Największe osobniki skaleni osiągają rozmiary do około 1,0 
mm, choć zwykle spotyka się mniejsze, o wielkości nie przekraczającej kilku dziesiątych części milimetra. 
Część to osobniki zupełnie drobne, o rozmiarach poniżej około 0,2 mm. Skalenie tworzą ziarna zwykle 
lekko wydłużone lub rzadziej izometryczne, wykazujące zmienny stopień wyoblenia. Obecne są zarówno 
formy półobtoczone, jak i głównie ziarna półostrokrawędziste i ostrokrawędziste. W składzie szkieletu 
spotyka się m. in. odmiany alkaliczne, reprezentowane przez ziarna pertytów i mikroklinów. Pertyty to 
kryształy które zbudowane są z falistego kształtu struktur z odmieszania, zbudowanych z skalenia 
sodowego, rozmieszonych w większym ziarnie czystego skalenia potasowego. Mikrokliny natomiast są 
zbliźniaczone, widoczna jest tzw. mikroklinowa kratka zbliźniaczeń. Obok odmian alkalicznych obecne są 
również odmiany sodowo-wapniowe (plagioklazy). Są one zbliźniaczone, widoczny jest jeden system 
równolegle zorientowanych lamelek bliźniaczych. Ziarna skaleni są świeże i niezmienione, nie obserwuje 
się osobników które wykazywałyby większe oznaki przemian wtórnych. Przy jednym nikolu ziarna skaleni 
są bezbarwne i niepleochroiczne, rzadko obserwuje się widoczną łupliwość. Wykazują one niski relief, a 
przy skrzyżowanych nikolach wykazują I rzędu niskie, szare barwy interferencyjne. 

Fragmenty skał – reprezentowane są przez różne odmiany litologiczne. Skały reprezentowane są m. in. przez 
fragmenty skał magmowych, głębinowych. Składają się one z kryształów skaleni, kwarcu, oraz rzadkich 
minerałów lokujących się pomiędzy nimi, takich jak miki czy amfibol. Ziarna takie mają skład zbliżony do 
granitu, ich wielkość dochodzi maksymalnie do około 1,0 mm, są zwykle izometryczne lub lekko 
wydłużone, dość dobrze wyoblone, zwykle półobtoczone i obtoczone. Towarzyszą im rzadsze ziarna 
mikrokrystalicznych skał, tworzące ziarna izometryczne, dobrze obtoczone, o wielkości do 0,5 mm. 
Składają się z drobnokrystalicznej masy, o niskich, szarych barwach interferencyjnych. Reprezentują one 
fragmenty skał krzemionkowych bądź kwaśnych wylewnych.  

Fragmenty cegły – w składzie szkieletu obecne kilka ziaren o wyglądzie cegły. Mają one wielkość dochodzącą 
do około 1,0 mm, choć tak duże są rzadkie, większość nie przekracza kilku dziesiątych części milimetra. 
Ziarna takie nie wykazują oznak wyoblenia, są ostrokrawędziste. Składają się szkieletu ziarnowego którego 
głównym składnikiem są drobne detrytyczne ziarna kwarcu, oraz mikrokrystalicznego tła, o wiśniowo-
czerwonym zabarwieniu, metailastego.  

Amfibol – jest to rzadki składnik akcesoryczny, w skali preparatu to kilka ziaren wykształconych w postaci 



 

60 
	

słupków o lekko zaokrąglonych zakończeniach. Kryształy takie mają wielkość do około 0,2 mm. Wykazują 
dodatni relief, posiadają łupliwość, są barwne i pleochroiczne, od jasnozielonych po brunatno-zielone. Przy 
skrzyżowanych nikolach wykazują II rzędu barwy interferencyjne.  

Muskowit – jest to składnik akcesoryczny, występuje rzadko, jako drobne blaszki. W skali preparatu 
mikroskopowego to zaledwie kilka osobników. Mają one wielkość do maksymalnie około 0,3 mm. Są 
bezbarwne i niepleochroiczne, posiadają dodatni relief, widoczny jest jeden system łupliwości. Przy 
skrzyżowanych nikolach blaszki muskowitu wykazują II rzędu barwy interferencyjne. 

Biotyt – występuje nieco częściej niż bezbarwna odmiana mik - muskowit. Również ma postać blaszek, o 
wielkości dochodzącej maksymalnie do około 0,5 mm. Posiadają one dodatnie relief, są pleochroiczne od 
słomkowych po brunatne. Przy skrzyżowanych nikolach obserwuje się barwy interferencyjne II rzędu. 

Granat – jedno ziarno w skali preparatu mikroskopowego, o wielkości około 0,3 mm. Jest ono izometryczne, 
średnio wyoblone. Charakteryzuje się silnym dodatnim reliefem, bezbarwne, nie posiada łupliwości, a przy 
skrzyżowanych nikolach jest optycznie izotropowe. 

Zoizyt/piroksen (?) – podobnie jak granat, składnik ten występuje rzadko. Są to dwa ziarna o wielkości poniżej 
0,2 mm, izometryczne, półobtoczone do obtoczonych. Posiadają one silny relief, są bezbarwne i 
niepleochroiczne, nie wykazują oznak łupliwości. Przy skrzyżowanych nikolach widoczne są subnormalne, 
sinoniebieskie barwy interferencyjne. 

Fragmenty tkanki roślinnej – obecne w składzie jako składnik akcesoryczny. Są to dwa wydłużone osobniki, o 
wielkości poniżej 0,5 mm. Są zabarwione na żółtawo, nie wykazują oznak uwęglenia, widoczna jest dobrze 
zaznaczona wiązka przewodzącą z pojedynczymi komórkami.  

Skupienia mikrytowe – występują relatywnie licznie, posiadają dość znaczne rozmiary. Największe dochodzą 
do około 2,0 mm wielkości. Są one monokrystaliczne, składają się wyłącznie z brunatnego i słabo 
przezroczystego mikrytu. W niektórych jedynie skupieniach widoczne są niejednorodności, w postaci 
owalnych, drobnych agregatów nieco ciemniejszego mikrytu. Przy skrzyżowanych nikolach widoczne są 
wysokich rzędów barwy interferencyjne, maskowane przez brunatną barwę mikrytu.  

Minerały nieprzezroczyste – nieliczne, o akcesorycznym charakterze, mają postać ksenomorficznych, 
izometrycznych ziaren, średnio wyoblonych. Są całkowicie czarne, nie prześwitują na brzegach. Ich 
wielkość z reguły nie przekracza 0,2-0,3 mm.  

6c. Wielkość ziaren szkieletu ziarnowego:  
Wielkość ziaren nie przekracza około 1,0 mm. Część  to osobniki bardzo drobne, wielkości poniżej około 
0,1-0,2 mm.  

6d. Morfologia ziaren: 
Forma ziaren detrytycznych zbliżona do kształtów izometrycznych, lekko wydłużonych, bardzo rzadko 
wydłużonych. Ziarna mniejsze są ostrokrawędziste do słabo wyoblonych, większe natomiast wykazują 
lepsze wyoblenie, niekiedy są obtoczone czy częściej półobtoczone.  

7. Spoiwo – węglanowe, mikrokrystaliczne, składa się z submikroskopowych kryształków o charakterze 
mikrytu. Masa mikrytowa wykazuje silne, brunatne zabarwienie, jest słabo przezroczysta, przy skrzyżowanych 
nikolach uwidacznia wysokich rzędów barwy interferencyjne. Masa mikrytowa jest niejednorodna, zawiera 
wyodrębnione skupienia mikrytowe.  
8. Stosunki procentowe (objętościowe) w próbce: 
 
      Kwarc                   Skalenie                 Fr. skał                    Spoiwo                    Inne 

     ~29,0%                   ~1,5%                   ~4,5%                      ~63,0%                  ~2,0% 
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Obraz mikroskopowy próbki S_9, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwóch, 
skrzyżowanych polaryzatorach (B). 
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Numer próbki: ZW0419 
S11 – Wrocław, Bastion 
Ceglarski, odcinek wschodni 
przy zatoce gondoli, mur 
obwodowy północny - pr.6 

2. Rodzaj skały:  
zaprawa 

3. Barwa próbki: 
kremowo-szara 

4. Zwięzłość próbki: 
zwięzła 

5. Reakcja z HCl: 
burzliwa 

6. Szkielet ziarnowy 6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony 

6b. Skład mineralny: kwarc, skalenie, glaukonit, fragmenty skał, fragmenty cegły, skupienia mikrytowe, 
minerały nieprzezroczyste.  

Kwarc – stanowi podstawowy składnik szkieletu ziarnowego. Ma postać detrytycznych ziaren, wykształconych 
jako osobniki izometryczne, rzadziej lekko wydłużone, czy najrzadziej wydłużone. Wielkość ziaren 
kwarcu dochodzi maksymalnie do około 1,0 mm. Przeważająca większość ziaren to osobniki 
monokrystaliczne, zrosty polikrystaliczne występują, choć są podrzędne. Pod względem stopnia wyoblenia 
ziarna kwarcowe reprezentują dość dobry stopień obtoczenia, dominują formy półobtoczone, obtoczone, 
uzupełniane przez rzadsze półostrokrawędziste. Przy jednym nikolu ziarna kwarcu są bezbarwne i 
niepleochroiczne, nie wykazują widocznej łupliwości, natomiast dostrzec można ich relatywnie niski relief. 
Przy skrzyżowanych nikolach obserwuje się niskie, szare barwy interferencyjne, wynikające z niskiej 
dwójłomności tego minerału. Wrostków innych minerałów w ziarnach kwarcu nie spotyka się, obecne 
jedynie drobne inkluzje ciekło-gazowe, o submikroskopowych rozmiarach, powodujące zmętnienie tego 
minerału. 

Skalenie – występują podrzędnie, obecne w składzie szkieletu różne odmiany mineralogiczne wchodzące w 
skład tej grupy mineralnej. Są to między innymi kryształy skaleni alkalicznych – mikroklinów, o 
charakterystycznych zbliźniaczeniach, tzw. mikroklinowej kratce zbliźniaczeń, widocznej przy dwóch 
skrzyżowanych nikolach. Kratka ta składa się z dwóch systemów lamelek bliźniaczych, krzyżujących się 
pod kątem zbliżonym do prostego. Obok mikroklinów grupę skaleni reprezentują odmiany sodowo-
wapniowe (plagioklazy), które podobnie jak mikrokliny również są zbliźniaczone wielokrotnie. Jednak w 
odróżnieniu od nich tu obserwuje się jeden system lamelek, przy czym mają one równą grubość, 
kontynuując się poprzez całe ziarno. Forma skaleni zbliżona jest zwykle do lekko wydłużonej, niektóre 
skalenie są izometryczne. Ziarna skaleni są średnio wyoblone, półostrokrawędziste czy też półobtoczone. 
Największe osobniki dochodzą do około 1,0 mm. Przy jednym nikolu ziarna skaleni upodabniają się do 
ziaren kwarcu, posiadają podobny - niski relief, są bezbarwne, jedynie w niektórych osobnikach 
zaobserwować można ślady łupliwości. Przy skrzyżowanych nikolach skalenie wykazują niskie, szare do 
szarożółtych barwy interferencyjne I rzędu. Większość ziaren jest świeża, nie wykazuje objawów 
serycytyzacji. Jedynie nieliczne są lekko przyprószone serycytem. 

Glaukonit – jedno skupienie w skali preparatu mikroskopowego, wielkości około 0,3 mm, zielonkawe, 
zbudowane z drobnych łuseczek tego minerału. 

Fragmenty skał – ziarna skał reprezentowane są m. in. przez skały głębinowe, o składzie zbliżonym do granitu. 
Są one zbudowane się z zrostów minerałów jasnych, takich jak kwarc, skalenie i plagioklazy, obok których 
pobocznie występują kryształy minerałów ciemnych, amfibolu i biotytu. Ziarna takie osiągają wielkość 
dochodzącą do około 1,0 mm, rzadziej nieco większe, są izometryczne lub lekko wydłużone, zwykle 
półobtoczone do obtoczonych. Skałom krystalicznym towarzyszą ziarna reprezentujące przypuszczalnie 
skały krzemionkowe lub kwaśne wylewne, drobnokrystaliczne, o rozmiarach do 1,5 mm, izometryczne lub 
lekko wydłużone, półobtoczone. 

Fragmenty cegły – w składzie szkieletu obecne jedno ziarno o wyglądzie cegły. Ma ono wielkość około 0,5 
mm. Jest lekko wydłużone, ostrokrawędziste, nie wykazuje oznak wyoblenia. Składa się z licznych, 
drobnych ziaren detrytycznego kwarcu, który stanowi szkielet ziarnowy, oraz pomarańczowego, 
drobnoblaszkowego spoiwa, które  ma charakter masy metailastej.   

Skupienia mikrytowe – występują licznie, mają maksymalnie rozmiary dochodzące do około 2,0 mm, 
zazwyczaj jednak mniejsze, nie przekraczają około 1,0 mm. Mają owalne kształty, składają się z masy 
mikrytowej, dość jednorodnej, zabarwionej na brunatno słabo przezroczystej. Przy skrzyżowanych 
nikolach taka masa wykazuje silną dwójłomność.  

Minerały nieprzezroczyste – występują akcesorycznie, mają ksenomorficzne kształty, ich wielkość nie 
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przekracza kilku dziesiątych części milimetra. Są one zabarwione na czarno, całkowicie nieprzezroczyste, 
nie prześwitują i nie wykazują oznak wietrzenia. Tworzą ziarna izometryczne, lekko wydłużone, 
charakteryzujące się średnim wyobleniem.  

 
6c. Wielkość ziaren szkieletu ziarnowego:  

Ziarna szkieletu rzadko osiągają wielkość do 1,5 mm (ziarna skał), przeważająca większość nie przekracza 
około 1,0 mm wielkości.  

6d. Morfologia ziaren: 
Ziarna są izometryczne, rzadziej lekko wydłużone, a najrzadziej wydłużone. Są dobrze wyoblone, 
obtoczone i półobtroczone do półostrokrawędzistych.  

7. Spoiwo – drobnokrystaliczne, zbudowane z submikroskopowych kryształków węglanu wapnia, posiada 
brunatne zabarwienie obserwowane przy jednym nikolu, jest słabo przezroczyste. Przy skrzyżowanych 
nikolach drobnoziarnista masa wykazuje wysokich rzędów barwy interferencyjne, maskowane przez cechy 
obserwowane przy jednym nikolu. Masa mikrytowa jest niejednorodna, zawiera wyodrębnione skupienia 
mikrytowe, charakteryzujące się nieco ciemniejszym zabarwieniem mikrytu. Lokalnie węglany są 
przekrystalizowane. Widoczne jest to w strefach spękań, porów, gdzie kalcyt tworzy drobne inkrustacje na 
powierzchniach wewnętrznych w/w pustek.  
8. Stosunki procentowe (objętościowe) w próbce: 
 
      Kwarc                   Skalenie                 Fr. skał                    Spoiwo                    Inne 

     ~21,5%                   ~1,0%                    ~6,5%                     ~69,0%                  ~2,0% 
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Obraz mikroskopowy próbki S_11, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwóch, 
skrzyżowanych polaryzatorach (B). 
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Numer próbki: ZW0420 
S12 – Wrocław, Bastion 
Piaskowy, północny mur 
obwodowy, odcinek zachodni 
(Bulwar X. Dunikowskiego) -pr.7 

2. Rodzaj skały:  
zaprawa 

3. Barwa próbki: 
kremowo-szara 

4. Zwięzłość próbki: 
zwięzła 

5. Reakcja z HCl: 
burzliwa 

6. Szkielet ziarnowy 6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony 

6b. Skład mineralny: kwarc, skalenie, fragmenty skał, granat, skupienia mikrytowe, minerały nieprzezroczyste.  
Kwarc – ziarna tego minerału stanowią główny składnik budujący szkielet ziarnowy. Minerał ten wykształcony 

jest jako detrytyczne ziarna, z których największe dochodzą do około 0,8-1,0 mm wielkości. Ziarna kwarcu 
wykształcone są zwykle w postaci osobników o kształtach zbliżonych do izometrycznych, lub są lekko 
wydłużone, nieliczne osobniki przyjmują kształty silnie wydłużone. Przeważającą większość populacji 
stanowią ziarna kwarcowe monokrystaliczne, polikrystaliczne są podrzędne. Stopień obtoczenia ziaren 
kwarcu dobry, dominują osobniki półobtoczone i obtoczone, uzupełniane przez podrzędne formy 
półostrokrawędziste. Przy jednym nikolu kwarc jest bezbarwny i niepleochroiczny, nie posiada widocznej 
łupliwości i wykazuje niski relief. Przy skrzyżowanych nikolach obserwuje się barwy interferencyjne 
niskie, I rzędu. Wrostki innych minerałów w ziarnach kwarcu zasadniczo nie występują, obecne są jedynie 
licznie niekiedy nagromadzone banieczki inkluzji ciekło-gazowych, których obecność powoduje 
zmętnienie ziarna. 

Skalenie – występują jako składnik uzupełniający, przy dość silnie rozproszonym szkielecie spotyka się je 
stosunkowo rzadko. Wielkość ziaren skaleni nie przekracza 1,0 mm, zwykle są mniejsze. Są to formy lekko 
wydłużone lub nieco rzadziej izometryczne. Stopień obtoczenia dobry, zasadniczo ziarna skaleni są 
wyoblone, półobtoczone i obtoczone, rzadko półostrokrawędziste. Przy jednym polaryzatorze ziarna 
skaleni są bezbarwne i niepleochroiczne, o niskim – zbliżonym do kwarcu reliefie, a przy skrzyżowanych 
nikolach wykazują niskie, szare barwy interferencyjne I rzędu. Część skaleni zbliźniaczona, co różni je od 
podobnego optycznie kwarcu. Przeważająca większość skaleni to odmiany alkaliczne, ich reprezentantem 
są m. in. ziarna pertytów, składające się z przerostów skalenia sodowego w potasowym, powstałych w 
wyniku odmieszania pierwotnie jednorodnego kryształu. Towarzysza im ziarna mikroklinów, również 
należące do skaleni alkalicznych, które posiadają charakterystyczne  zbliźniaczenie w postaci kratki, 
składającej się z dwóch systemów bliźniaka, krzyżujących się pod kątem prostym. Obok skaleni 
alkalicznych spotyka się ziarna skaleni sodowo-wapniowych (plagioklazów), zbliźniaczonych 
polisyntetycznie. Tu występuje jeden system lamelek bliźniaczych, które mają równą grubość i nie 
wyklinowują się. Skalenie zwykle są świeże i niezmienione, mniej liczne ziarna są przyprószone 
submikroskopowych rozmiarów wtórnymi minerałami blaszkowymi Najrzadziej spotyka się osobniki 
silnie zwietrzałe, całe poprzerastane wtórnymi minerałami. 

Fragmenty skał – stanowią relatywnie mało zróżnicowaną grupę pod względem litologicznych. Występują 
wyłącznie skały magmowe-głębinowe (granitoidy). Ziarna skał magmowych głębinowych najczęściej mają 
izometryczne lub lekko wydłużone kształty, ich wielkość dochodzi do 1,0 mm. Zbudowane są głównie z 
kwarcu, skaleni i minerałów ciemnych, w obrębie których zwykle obserwuje się biotyt a rzadziej amfibol. 
Są one półobtoczone i obtoczone. Bardzo rzadko (2-3 ziarna w skali preparatu mikroskopowego) 
występują mikrokrystaliczne skały - wylewne lub krzemionkowe, które składają się z bardzo 
drobnokrystalicznej masy, o szarych przy skrzyżowanych nikolach barwach interferencyjnych. Tworzą 
ziarna lekko wydłużone, izometryczne, półobtoczone do półostrokrawędzistych.  

Granat – jedno ziarno w skali preparatu mikroskopowego. Wykazuje bardzo silny, dodatni relief. Ma postać 
izometryczną, jest średnio wyoblone, wielkości około 0,4 mm. Jest to minerał bezbarwny i 
niepleochroiczny, nie posiadający łupliwości. Przy skrzyżowanych nikolach izotropowy, nie reaguje na 
światło spolaryzowane.  

Skupienia mikrytowe – występują obficie, znaczna część mikrytu występującego pomiędzy ziarnami szkieletu 
wyodrębniona jest w postaci samodzielnych skupień. Mają one wielkość do około 1,0-1,5 mm, choć często 
spotyka się mniejsze, poniżej około 0,5 mm. Mają one owalne a rzadziej nieregularne kształty, są 
zbudowane z ciemnobrunatnego mikrytu, bezstrukturalne, słabo przezroczyste, o brunatnym zabarwieniu. 
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Przy skrzyżowanych nikolach masa mikrytowa skupień wykazuje typowe dla tego składnika wysokich 
rzędów barwy interferencyjne.  

Minerały nieprzezroczyste – występują akcesorycznie, mają rozmiary rzadko dochodzące do około 0,4-0,5 mm. 
Są czarne i całkowicie nieprzezroczyste, nie wykazują oznak wietrzenia. Spotyka się zarówno formy 
izometryczne jak i wydłużone, ziarna są dość dobrze wyoblone.  

6c. Wielkość ziaren szkieletu ziarnowego:  
Ziarna szkieletu maksymalnie osiągają rozmiary do około 1,0 mm.  

6d. Morfologia ziaren: 
Ziarna są izometryczne, lekko wydłużone, rzadko wydłużone. Najczęściej spotyka się ziarna 
półobtoczone, obtoczone do niekiedy półostrokrawędzistych.  

7. Spoiwo – mikrokrystaliczne, zabarwione na brunatno, składa się z węglanu wapniowego, wykształconego 
jako mikryt. Spoiwo przy skrzyżowanych nikolach wykazuje wysokie barwy interferencyjne, IV rzędu. jest 
ono niejednorodne, znaczna część spoiwa mikrytowego to wyodrębnione skupienia tego składnika. Jest silnie 
spękane. Spękania zabliźniają wykrystalizowane drobnokrystaliczne węglany, które w odróżnieniu od mikrytu 
są bezbarwne. Niekiedy strefy z takimi zrekrystalizowanymi węglanami tworzą nieregularną siatkę 
zabliźnionych spękań, przebiegających w różnych kierunkach.   
8. Stosunki procentowe (objętościowe) w próbce: 
 
      Kwarc                   Skalenie                 Fr. skał                    Spoiwo                    Inne 

     ~31,5%                   ~1,5%                   ~6,5%                      ~60,0%                  ~0,5% 
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Obraz mikroskopowy próbki S_12, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwóch, 
skrzyżowanych polaryzatorach (B). 
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Numer próbki: ZW0427 
S13 – Wrocław, kościół  
Salvatora - I faza 

2. Rodzaj skały:  
zaprawa 

Próbka niejednorodna, składa się z dwóch warstw. Warstwa (A) o znacznej miąższości, powyżej kilkunastu 
milimetrów, ostro kontaktuje z warstwą (B) o miąższości około 2 mm. W obu warstwach spoiwo podobnie 
wykształcone, podobnie szkielet ziarnowy ma zbliżony skład, różni się jedynie wielkością ziaren.  

3. Barwa próbki: 
kremowo-szara 

4. Zwięzłość próbki: 
zwięzła 

5. Reakcja z HCl: 
burzliwa 

6. Szkielet ziarnowy 6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony 

6b. Skład mineralny: kwarc, skalenie, fragmenty skał, minerały nieprzezroczyste, skupienia mikrytowe.  
Kwarc – w obu warstwach stanowi podstawowy składnik szkieletu ziarnowego. Ma charakter detrytyczny, 

zasadniczo przeważająca większość ziaren to osobniki monokrystaliczne, bardzo rzadko obserwuje się 
osobniki polikrystaliczne, składające się z kilku zrośniętych ze sobą mniejszych kryształów. Ziarna kwarcu 
w wypadku warstwy (A) dochodzą do około 0,8-1,0 mm, natomiast w warstwie (B) są mniejsze i 
maksymalnie osiągają rozmiary do 0,5-0,6 mm. Forma ziaren kwarcowych zróżnicowana, obecne 
najczęściej są formy izometryczne jak i ziarna lekko wydłużone, formy silnie wydłużone są rzadkie. 
Wyoblenie ziaren kwarcowych dobre, ziarna w warstwie (A) jak i (B) są obtoczone i półobtoczone, rzadko 
półostrokrawędziste. Ziarna kwarcowe przy jednym nikolu są bezbarwne i niepleochroiczne, wykazują 
relatywnie niski relief, nie posiadają widocznej łupliwości. Przy skrzyżowanych nikolach wykazują typowe 
dla kwarcu, niskie, szare barwy interferencyjne I rzędu. Ziarna kwarcu zwykle są czyste i klarowne, 
zasadniczo nie zawierają wrostków innych faz krystalicznych. Bardzo często natomiast w ziarnach 
kwarcowych spotkać można nagromadzone, submikroskopowej wielkości inkluzje ciekło-gazowe. 

Skalenie – zarówno w warstwie (A) jak i (B) nieliczne, występują w charakterze składnika akcesorycznego. Są 
to ziarna o wielkości zbliżonej do rozmiarów ziaren kwarcu, do 1,0 mm, mniejsze w warstwie (B). Ziarna 
są lekko wydłużone lub rzadziej izometryczne. Stopień obtoczenia ziaren skaleni dobry, obecne są przede 
wszystkim formy półobtoczone. Wszystkie skalenie przy jednym nikolu wykazują niski relief, zbliżony do 
reliefu kwarcu, są one bezbarwne i niepleochroiczne, jednak w niektórych kryształach widać łupliwość. 
Przy skrzyżowanych nikolach podobnie jak kwarc, skalenie wykazują barwy interferencyjne I rzędu. 
Skalenie reprezentują m. in. pertyty, które składają się z przerostów w formie żyłek skalenia sodowego w 
skaleniu potasowym. Obok nich występują w obu warstwach plagioklazy (skalenie sodowo-wapniowe), 
posiadające jeden system bliźniaka wielokrotnego. Skalenie w obu warstwach zachowane są w dobrym 
stanie, nieliczne jedynie są co najwyżej lekko przyprószone drobnoblaszkowymi minerałami wtórnymi.  

Fragmenty skał – występują akcesorycznie, reprezentowane są przez fragmenty skał krystalicznych. Są to 
fragmenty kwaśnych skał głębinowych, o składzie zbliżonym do granitu. Składają się one głównie 
minerałów jasnych – skaleni oraz kwarcu, którym towarzyszą podrzędne ziarna minerałów ciemnych. Są 
izometryczne do lekko wydłużonych, półobtoczone do półostrokrawędzistych. Ich wielkość w warstwie 
(A)  dochodzi do maksymalnie około 1,0 mm, a w warstwie (B) do około 0,6 mm. 

Minerały nieprzezroczyste – jest to typowy składnik akcesoryczny, występuje jako lekko wydłużone lub 
izometryczne ziarna, ich wielkość nie przekracza 0,2 mm. Są zabarwione na czarno, całkowicie 
nieprzezroczyste, nie wykazują oznak wietrzenia. Są dość dobrze wyoblone.  

Skupienia mikrytowe – obecne wyłącznie w warstwie (A). Mają one typowe, owalne kształty, mniej liczne są 
wydłużone o nieregularnych zarysach. Wszystkie mają składają się z mikrokrystalicznej formy węglanu 
wapnia – mikrytu, o brunatnej barwie. W składzie próbki obecne kilka osobników o wielkości około 2,5-
3,0 mm, zwykle są jednak mniejsze, często poniżej 0,5 mm.  

6c. Wielkość ziaren szkieletu ziarnowego:  
Ziarna detrytyczne nie przekraczają wielkości około 1,0 mm, przy czym w warstwie (B) są mniejsze, do 
około 0,5-0,6 mm.  

6d. Morfologia ziaren: 
Forma ziaren zazwyczaj zbliżona do kształtów izometrycznych, lekko wydłużonych, bardzo rzadko ziarna 
są silniej wydłużone. Wyoblenie dobre, ziarna są półobtoczone, obtoczone, do rzadziej 
półostrokrawędzistych.   

7. Spoiwo – mikrokrystaliczne, zbudowane jest z submikroskopowej wielkości kryształów węglanu 
wapniowego, wykształconego w postaci mikrytu. Tworzą one brunatno zabarwioną i słabo przezroczystą masę, 
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niejednorodną, w obrębie której spotyka się często wyodrębnione skupienia mikrytowe, niekiedy znacznych 
rozmiarów. Przy skrzyżowanych nikolach mikryt wykazuje barwy interferencyjne wysokich rzędów, 
maskowane przez zabarwienie mikrytu. 
8. Stosunki procentowe (objętościowe) w próbce: 
 
Warstwa (A) 
      Kwarc                   Skalenie                 Fr. skał                    Spoiwo                    Inne 

     ~34,5%                   ~0,5%                   ~3,5%                      ~61,0%                  ~0,5% 

 

Warstwa (A) 
Ze względu na niewielką miąższość i niewielki zachowany niewielki fragment – nie określono.  
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Obraz mikroskopowy próbki S_13, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwóch, 
skrzyżowanych polaryzatorach (B). 
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Numer próbki: ZW0428 
S14 – Wrocław, Arsenał, 
skrzydło południowe 
(spichlerz) - pr.nr1 

2. Rodzaj skały:  
zaprawa 

3. Barwa próbki: 
szaro-żółta 

4. Zwięzłość próbki: 
zwięzła 

5. Reakcja z HCl: 
burzliwa 

6. Szkielet ziarnowy 6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony 

6b. Skład mineralny: kwarc, skalenie, fragmenty skał, amfibol, granat, węgiel drzewny, skupienia mikrytowe, 
minerały nieprzezroczyste.  

Kwarc – minerał ten stanowi podstawę szkieletu ziarnowego, wykształcony jest w postaci detrytycznych 
ziaren, w przeważającej większości monokrystalicznych, uzupełnianych przez podrzędne osobniki 
polikrystaliczne. Ziarna kwarcu charakteryzują się zróżnicowaną wielkością. Rzadko nieliczne osobniki 
osiągają rozmiary dochodzące do około 1,0 mm. Większość jednak ma rozmiary poniżej około 0,3 mm.  
Forma ziaren zwykle zbliżona jest do izometrycznej, obok których spotyka się formy lekko wydłużone a 
rzadko silniej wydłużone. Stopień obtoczenia ziaren kwarcowych zmienny, zwykle jest dość dobry w 
wypadku ziaren największych, natomiast zły w wypadku ziaren drobnych. Wśród tych ostatnich większość 
osobników to formy półostrokrawędziste do ostrokrawędzistych, rzadko półobtoczone. Kwarc przy jednym 
nikolu jest bezbarwny i niepleochroiczny, pozbawiony łupliwości, o niskim reliefie. Przy skrzyżowanych 
nikolach wykazuje niskie, I rzędu szare i żółto-szare barwy interferencyjne. Ziarna kwarcu zwykle są 
pozbawione wrostków innych minerałów, zamykają jedynie dość często w swym wnętrzu liczne banieczki 
inkluzji ciekło-gazowych, które powodują zmętnienie ziarna. 

Skalenie – występują znacznie rzadziej w porównaniu do ilości ziaren kwarcu, stanowią składnik uzupełniający 
szkielet ziarnowy. Skalenie są reprezentowane przez zróżnicowaną pod względem mineralogicznym grupę. 
Obecne są w składzie szkieletu zarówno odmiany alkaliczne jak i skalenie sodowo-wapniowe 
(plagioklazy). Odmiany alkaliczne reprezentowane są przez ziarna skalenia potasowego – mikroklinu, oraz 
ziarna pertytów. Mikrokliny wykazują charakterystyczne zbliźniaczenie, w postaci tzw. mikroklinowej 
kratki, składające się z dwóch systemów bliźniaków polisyntetycznych, które krzyżują się po prostym 
kątem. Pertyty są niejednorodne, składają się z żyłkowatego kształty przerostów skalenia sodowego w 
skaleniu potasowym. Plagioklazy również są zbliźniaczone, jednak w ich wypadku obserwuje się 
pojedyncze polisyntetyczne zbliźniaczenie, którego lamelki bliźniacze mają równą grubość. Forma ziaren 
skaleni zwykle zbliżona jest do lekko wydłużonej, są one średnio lub słabo wyoblone, zazwyczaj 
półostrokrawędziste. Wielkość skaleni zazwyczaj nie przekracza 0,5 mm, nieliczne większe dochodzą do 
około 1,0 mm. Pod względem cech optycznych skalenie upodabniają się do ziaren kwarcowych, są 
bezbarwne i niepleochroiczne, rzadko wykazują łupliwość. Wykazują one niski, zbliżony do kwarcu relief, 
a przy skrzyżowanych nikolach posiadają zbliżone do kwarcu barwy interferencyjne I rzędu. Skalenie 
zwykle są dobrze lub bardzo dobrze zachowane, nie wykazują większych oznak wietrzenia.  

Fragmenty skał – obok dominującego kwarcu, stanowią uzupełniający składnik budujący szkielet ziarnowy. 
Głównie w obrębie szkieletu obserwuje się obecność ziaren granitoidów. Składają się z one dominujących 
ziaren kwarcu, skaleni, oraz rozmieszczonych miedzy nimi ziaren minerałów ciemnych, głównie biotytu. 
Ziarna granitoidów zwykle mają formę zbliżoną do izometrycznej, są średnio obtoczone. Ich wielkość nie 
przekracza 1,0 mm. Obecne są również w składzie szkieletu ziarna mikrokrystalicznych skał, 
prawdopodobnie wylewnych lub nieokruchowych krzemionkowych, składające się z masy, która przy 
skrzyżowanych nikolach wykazuje niskie, szare barwy interferencyjne. Są to ziarna lekko wydłużone, 
izometryczne, średnio obtoczone. Ich wielkość nie przekracza 1,0 mm. 

Amfibol – jedno ziarno w skali preparatu mikroskopowego, zielone i lekko pleochroiczne, choć nie wykazuje 
łupliwości. Ma silny dodatni relief, wykazuje barwy interferencyjne II rzędu. 

Granat  – występuje sporadycznie, obecne jedno lekko wydłużone ziarno, o wielkości około 0,2 mm. Jest 
średnio wyoblone, posiada silny dodatni relief, bezbarwne i niepleochroiczne, spękane, nie wykazuje 
łupliwości. Przy skrzyżowanych nikolach optycznie izotropowe, całkowicie wygaszone. 

Węgiel drzewny – jest to składnik akcesoryczny, tworzy igiełki, czarne i nieprzezroczyste. Ich ilość w skali 
preparatu to kilka osobników. Ich wielkość nie przekracza 0,5 mm. Posiadają one postrzępione, 
nieregularne brzegi, są masywne.  
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Skupienia mikrytowe – występują często, posiadają lekko wydłużone i wyoblone kształty, ich wielkość 
dochodzi maksymalnie do około 1,0 mm. Zbudowane są wyłącznie z węglanu wapnia, wykształconego w 
postaci bardzo drobnokrystalicznego mikrytu. Tworzy on skupienia o żółtobrunatnej barwie, słabej 
przezroczystości, cechy te maskują wysokich rzędów barwy interferencyjne obserwowane przy 
skrzyżowanych nikolach. 

Minerały nieprzezroczyste – stosunkowo nieliczne, stanowią typowy składnik akcesoryczny. Występują 
akcesorycznie jako ziarna izometrycznego do lekko wydłużonego kształtu, półostrokrawędziste, a rzadziej 
lepiej wyoblone. Są czarne i całkowicie nieprzezroczyste, nie wykazują oznak przemian wtórnych. 
Największe nie przekraczają rozmiarów 0,3 mm. 

6c. Wielkość ziaren szkieletu ziarnowego:  
Największe ziarna osiągają rozmiary do około 1,0 mm, główna część populacji ziaren szkieletu to osobniki 
o wielkości poniżej około 0,3 mm.  

6d. Morfologia ziaren: 
Ziarna zazwyczaj izometryczne, lekko wydłużone, bardzo rzadko wydłużone. Dominujące ziarna drobne 
są słabo wyoblone. jedynie ziarna większe są półostrokrawędziste i półobtoczone do rzadko obtoczonych.  

7. Spoiwo – węglanowe, drobnokrystaliczne, zbudowane z submikroskopowych kryształków kalcytu, 
wykształconych jako masa mikrytowa. Niejednorodne, zawiera częste wyodrębnione skupienia mikrytowe. 
Przy jednym nikolu masa mikrytowa jest zabarwiona na żółto-brunatno, słabo przezroczysta. Przy 
skrzyżowanych nikolach wykazuje wysokich  rzędów barwy interferencyjne, maskowane przez brunatną barwę 
mikrytu.  
8. Stosunki procentowe (objętościowe) w próbce: 
 
      Kwarc                   Skalenie                 Fr. skał                    Spoiwo                    Inne 

     ~35,5%                   ~1,0%                   ~4,5%                      ~58,0%                  ~1,0% 
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Obraz mikroskopowy próbki S_14, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwóch, 
skrzyżowanych polaryzatorach (B). 
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Numer próbki: ZW0429 
S15 – Wrocław, Bastion 
Piaskowy, faza 1585 

2. Rodzaj skały:  
Zaprawa 

3. Barwa próbki: 
kremowo-szara 

4. Zwięzłość próbki: 
zwięzła 

5. Reakcja z HCl: 
burzliwa 

6. Szkielet ziarnowy 6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony 

6b. Skład mineralny: kwarc, skalenie, fragmenty skał, ruda darniowa (?), skupienia mikrytowe, minerały 
nieprzezroczyste.  

Kwarc – ma postać detrytycznych ziaren, stanowi główny składnik budujący szkielet ziarnowy. Ziarna kwarcu 
osiągają wielkość maksymalnie dochodzącą do około 1,0-1,2 mm. Są one izometryczne lub lekko 
wydłużone, rzadko wydłużone. Zazwyczaj są dość dobrze wyoblone, półobtoczone i obtoczone do 
rzadszych półostrokrawędzistych. W większości wypadków monokrystaliczne, stosunkowo rzadko tworzą 
drobne zrosty polikrystaliczne, składające się z kilku mniejszych kryształów kwarcu. Przy jednym nikolu 
ziarna kwarcu są bezbarwne i niepleochroiczne, nie posiadają widocznej łupliwości, charakteryzują się 
niskim reliefem. Przy skrzyżowanych nikolach wykazują typowe dla tego minerału barwy interferencyjne I 
rzędu, niskie, szare. Wrostków innych faz krystalicznych w ziarna kwarcu nie spotyka się, natomiast w 
jego wnętrzu dość często występują submikroskopowych rozmiarów inkluzje ciekło-gazowe, których 
większe nagromadzenia powodują zmętnienie ziarna. 

Skalenie – mają charakter składnika akcesorycznego, jest ich znacznie mniej w porównaniu do wyżej 
opisanego kwarcu. Mają wielkość, stopień obtoczenia i formę podobną do cech wykazywanych przez 
ziarna kwarcu. Ich rozmiary maksymalnie osiągają około 1,0 mm, ziarna są lekko wydłużone, dość dobrze 
wyoblone. W składzie szkieletu głównie spotyka się odmiany alkaliczne, a rzadko sodowo-wapniowe 
(plagioklazy). Skalenie są bezbarwne i niepleochroiczne, wykazują niski relief, w niektórych ziarnach 
można dostrzec łupliwość. Przy skrzyżowanych nikolach ziarna skaleni wykazują niskie, szare barwy 
interferencyjne I rzędu. Z skaleni alkalicznych spotyka się mikrokliny, które są zbliźniaczone wielokrotnie 
w formie charakterystycznej kratki. Odmiany sodowo-wapniowe (plagioklazy) zbliźniaczone są 
polisyntetycznie, posiadające jedynie jeden system lamelek bliźniaczych. Skalenie zasadniczo są dość 
dobrze zachowane, nie obserwuje się osobników silnie zmienionych, jedynie niektóre plagioklazy są lekko 
przyprószone serycytem 

Fragmenty skał – stanowią składnik podrzędny, uzupełniają szkielet ziarnowy zdominowany przez ziarna 
kwarcu. Reprezentowane są przez różne odmiany litologiczne, są to skały krystaliczne, takie jak ziarna skał 
głębinowych. Składają się one z różnej wielkości kryształów kwarcu, skaleni alkalicznych, plagioklazu czy 
miki. Skład mineralny takich fragmentów wskazuje, iż są to fragmenty kwaśnych skał głębinowych, 
zbliżonych do granitu. Mają one wielkość dochodzącą do około 1,0 mm, są izometryczne lub lekko 
wydłużone, dobrze wyoblone. Obok nich można zaobserwować rzadsze mikrokrystaliczne ziarna  - skały 
wylewnych lub podobnych do nich skał niedetrytycznych krzemionkowych. Są one zbudowane z 
mikrokrystalicznej masy, o słabej dwójłomności. Ziarna są izometryczne lub lekko wydłużone, średnio lub 
dobrze obtoczone, mają wielkość nie przekraczającą 1,0 mm. 

Ruda darniowa (?) – jest to składnik akcesoryczny, bardzo rzadko (kilka w skali preparatu mikroskopowego) 
w składzie szkieletu spotyka się owalne i dość dobrze wyoblone ziarna, o rozmiarach poniżej 1,0 mm. 
Składają się one z skrytokrystalicznej, ciemnobrunatnej masy – prawdopodobnie minerałów żelazowych 
(getyt), w której tkwią liczne, bardzo drobne ziarenka kwarcu frakcji pyłowej.   

Skupienia mikrytowe – występują podrzędnie, mają rozmiary maksymalnie do około 1,0 mm. Mają owalne 
kształty, zbudowane są wyłącznie z mikrytu, odróżniającego się od spoiwa innym odcieniem zabarwienia. 
Są brunatne i słabo przezroczyste, przy skrzyżowanych nikolach wykazują wysokich rzędów barwy 
interferencyjne, maskowane przez naturalną barwę mikrytu.  

Minerały nieprzezroczyste – występują sporadycznie, wielkość minerałów nieprzezroczystych nie przekracza 
około 0,2 mm. Ziarna mają formy owalne i charakteryzują się dobrym obtoczeniem. Są zabarwione na 
czarno, całkowicie nieprzezroczyste i nie wykazują oznak wietrzenia 



 

75 
	

6c. Wielkość ziaren szkieletu ziarnowego:  
Maksymalnie ziarna szkieletu osiągają rozmiary do około 1,0 mm.  

6d. Morfologia ziaren: 
Ziarna są izometryczne, lekko wydłużone, rzadko silnie wydłużone. Większość z ziaren jest  
półobtoczona, obtoczona do półostrokrawędzistych.  

7. Spoiwo – mikrokrystaliczne, składające się z submikroskopowej wielkości ziaren węglanów, 
wykształconych w postaci mikrytu. Składnik ten tworzy masę krystaliczną o jasnobrązowym zabarwieniu, 
słabej przezroczystości, która przy skrzyżowanych nikolach wykazuje stosunkowo wysokich rzędów barwy 
interferencyjne, maskowane przez zabarwienie tego składnika. Spoiwo mikrytowe jest niejednorodne, zawiera 
wyodrębnione z masy mikrytowej samodzielne skupienia mikrytowe. Lokalnie lekko przekrystalizowane, w 
porach i spękaniach obserwuje się narastające drobne kryształki bezbarwnego węglanu wapniowego – sparytu.  
8. Stosunki procentowe (objętościowe) w próbce: 
 
      Kwarc                   Skalenie                 Fr. skał                    Spoiwo                    Inne 

     ~33,0%                   ~1,5%                   ~8,5%                      ~56,0%                  ~1,0% 
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Obraz mikroskopowy próbki S_15, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwóch, 
skrzyżowanych polaryzatorach (B). 
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Numer próbki: ZW0430 
S16 – Wrocław, Św. Elżbiety 
4, gimnazjum elżbietańskie I 
faza, ok. 1560-62 r. 

2. Rodzaj skały:  
zaprawa 

3. Barwa próbki: 
kremowo-szara 

4. Zwięzłość próbki: 
zwięzła 

5. Reakcja z HCl: 
burzliwa 

6. Szkielet ziarnowy 6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony 

6b. Skład mineralny: kwarc, skalenie, fragmenty skał, węgiel drzewny, fragmenty cegły (?), minerały 
nieprzezroczyste, skupienia mikrytowe.  

Kwarc – stanowi główny składnik wchodzący w skład szkieletu ziarnowego. Wykształcony jest jako 
detrytyczne ziarna, których rozmiary maksymalnie dochodzą do około 1,0 mm. Przy jednym nikolu kwarc 
wykazuje niski relief, jest bezbarwny i niepleochroiczny. Nie posiada łupliwości, a przy skrzyżowanych 
nikolach wykazuje typowe dla niego niskie, szare do średnich, żółtawych, barwy interferencyjne I rzędu. 
Większość ziaren kwarcu to osobniki monokrystaliczne, zrosty polikrystaliczne występują stosunkowo 
rzadko. Forma ziaren kwarcowych zbliżona do izometrycznej, obok nich spotyka się mniej liczne ziarna 
lekko wydłużone czy najrzadsze wydłużone. Stopień obtoczenia ziaren dobry. Większość stanowią ziarna 
półobtoczone i obtoczone, z podrzędnymi półostrokrawędzistymi. Wrostki innych minerałów w ziarnach 
kwarcu nieobecne, jedynie często spotyka się licznie nagromadzone banieczki inkluzji ciekło-gazowych, 
których obecność powoduje zmętnienie ziarna. 

Skalenie – rzadkie, występują sporadycznie, szczególnie w porównaniu do dominującego kwarcu. Mają postać 
monokrystalicznych ziaren o wielkości dochodzącej maksymalnie do około 1,0 mm. Są to ziarna 
półobtoczone lub półostrokrawędziste, rzadziej obtoczone. Mają najczęściej kształt zbliżony do lekko 
wydłużonego, rzadziej są typowo izometryczne. Przy jednym nikolu wszystkie skalenie są bezbarwne i 
niepleochroiczne, o niskim reliefie. W niektórych zaobserwować można ślady łupliwości, wzdłuż których 
często układają się drobne wrostki minerałów wtórnych. Przy skrzyżowanych nikolach skalenie wykazują 
barwy interferencyjne I rzędu, widoczne są również często zbliźniaczenia oraz różne przerosty. W składzie 
szkieletu obserwuje się wyłącznie  odmiany alkaliczne. Obecne są m. in. mikrokliny, które charakteryzują 
się typową dla tego minerału tzw. mikroklinową kratką bliźniaków. Składa się ona z dwóch systemów 
prostopadle zorientowanych lamelek bliźniaczych. Znacznie częściej od nich występują ziarna pertytów, 
będące przerostami czystego skalenia sodowego w skaleniu potasowym, powstałe w wyniku odmieszania 
pierwotnie homogenicznego ziarna. Skalenie w próbce zachowane są w różnym stopniu. Część skaleni jest 
świeża i nie zmieniona, inne są lekko poprzerastane drobnoblaszkowym agregatem minerałów wtórnych. 

Fragmenty skał – stanowią składnik uzupełniający. Głównie w obrębie szkieletu obserwuje się obecność ziaren 
skał magmowych głębinowych - granitoidów. Składają się z one dominujących ziaren kwarcu, skaleni, 
oraz rozmieszczonych miedzy nimi ziaren minerałów ciemnych, głównie biotytu. Ziarna granitoidów 
zwykle mają formę zbliżoną do izometrycznej, są średnio lub dobrze obtoczone. Ich wielkość nie 
przekracza 1,0 mm. Obecne są również w składzie szkieletu ziarna mikrokrystalicznych skał, 
prawdopodobnie wylewnych czy tez podobnych do nich skał krzemionkowych, składające się z masy, 
która przy skrzyżowanych nikolach wykazuje niskie, szare barwy interferencyjne. Ziarna takie zwykle są 
lekko wydłużone, również średnio obtoczone. Ich wielkość nie przekracza 0,5 mm. Wyżej wymienionym 
odmianom towarzyszą podrzędne ziarna skał wylewnych, obojętnych o składzie bazaltu. Są one 
zbudowane z drobnych listewek plagioklazów, kryształów piroksenów i oliwinów, oraz akcesorycznych 
minerale nieprzezroczystych. Tworzą ziarna słabo wyoblone, izometryczne lub lekko wydłużone, wielkości 
do 2,0 mm.  

Węgiel drzewny – jest to rzadki składnik, występujący w niewielkich ilościach. W skali preparatu 
mikroskopowego to kilka drobin o rozmiarach poniżej 0,4-0,5 mm. Mają one zazwyczaj postać 
wydłużonych, silnie postrzępionych na końcach igiełek. Są one czarne i całkowicie nieprzezroczyste, nie 
posiadają por. Rzadko (jedno ziarno w skali preparatu mikroskopowego) spotyka się formy tabliczkowe, 
które również są czarne, jednak zawierają liczne, drobne i regularnie rozmieszczone pory.  

Fragmenty cegły (?) – występują bardzo rzadko, jest to kilka ziaren w skali preparatu mikroskopowego,  o 
wielkości do około 1,0 mm. Mają one ostrokrawędziste kształty, są lekko wydłużone, nie wykazują 
wyoblenia. Składają się z drobnołuseczkowego, żółto zabarwionego tła, w którym widoczne są 
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drobnoblaszkowej składniki. W takim tle tkwią liczne, drobne ziarna detrytycznego kwarcu. 
Minerały nieprzezroczyste – występują rzadko, akcesorycznie. Wykształcone są w postaci ksenomorficznych, 

izometrycznych do niekiedy lekko wydłużonych i dość dobrze wyoblonych ziaren, wielkości nie 
przekraczającej 0,4 mm. Są one zabarwione na czarno, całkowicie nieprzezroczyste, nie prześwitują i nie 
wykazują oznak wietrzenia. 

 Skupienia mikrytowe – występują dość często, maja niekiedy dość duże rozmiary, maksymalnie do 4,0 mm. 
Większość jest mniejsza, nie przekracza około 1,0-1,5 mm. Są one rozmieszczone pomiędzy pozostałymi 
składnikami szkieletu. Są monomineralne, zbudowane wyłącznie z drobnokrystalicznego węglanu 
wapniowego (mikryt). Mają zwykle owalne kształty, są najczęściej jednorodne. Rzadko w niektórych 
dostrzec można że mikryt wykazuje tendencje do tworzenia drobnych, izometrycznych agregatów. 
Wszystkie są brunatne przy jednym nikolu, wykazują wysokich rzędów barwy przy skrzyżowanych 
nikolach. 

6c. Wielkość ziaren szkieletu ziarnowego:  
Wielkość ziaren nie przekracza około 1,0 mm.   

6d. Morfologia ziaren: 
Forma ziaren najczęściej izometryczna, lekko wydłużona, rzadko ziarna są wydłużone. Wyoblenie dość 
dobre, ziarna są półobtoczone, obtoczone, do rzadziej półostrokrawędzistych.   

7. Spoiwo – drobnokrystaliczne, zbudowane z submikroskopowych kryształków węglanu wapnia (mikryt). Jest 
niejednorodne, zawiera wydzielone skupienia mikrytowe. Przy jednym nikolu masa mikrytowa jest zabarwiona 
na żółto-brunatno, słabo przezroczysta. Przy skrzyżowanych nikolach wykazuje wyższych rzędów barwy 
interferencyjne, maskowane przez brunatną barwę mikrytu. 
8. Stosunki procentowe (objętościowe) w próbce: 
 
      Kwarc                   Skalenie                 Fr. skał                    Spoiwo                    Inne 

     ~41,5%                   ~1,0%                   ~4,0%                      ~52,0%                  ~1,5% 
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Obraz mikroskopowy próbki S_16, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwóch, 
skrzyżowanych polaryzatorach (B). 
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Numer próbki: ZW0431 
S18 – Wrocław, Szpital Babińskiego 
- kurtyna fortyfikacji bastejowych 
przed powstaniem bastionu 
kleszczowego 

2. Rodzaj skały:  
zaprawa 

3. Barwa próbki: 
kremowo-szara 

4. Zwięzłość próbki: 
                           zwięzła 

5. Reakcja z HCl: 
                            burzliwa 

6. Szkielet ziarnowy 6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony 

6b. Skład mineralny: kwarc, skalenie, fragmenty skał, tkanka roślinna, minerały nieprzezroczyste.  
Kwarc – minerał ten stanowi główny składnik wchodzący w skład szkieletu ziarnowego. Wykształcony jest 

jako detrytyczne ziarna, które bardzo rzadko maksymalnie osiągają rozmiary do około 1,5 mm. Są one 
bardzo rzadkie, przeważająca większość to osobniki o rozmiarach do około 1,0 mm wielkości. Ziarna 
kwarcu wykształcone są głownie w postaci osobników monokrystalicznych, formy polikrystaliczne są 
rzadkie. Ziarna kwarcu tworzą formy o kształtach zbliżonych do izometrycznych, lub są lekko wydłużone, 
rzadziej spotyka się formy silnie wydłużone. Przeważającą większość populacji stanowią ziarna dość 
dobrze wyoblone, półostrokrawędziste do przede wszystkim półobtoczonych i obtoczonych. Przy jednym 
nikolu kwarc jest bezbarwny i niepleochroiczny, nie posiada widocznej łupliwości i wykazuje niski relief. 
Przy skrzyżowanych nikolach obserwuje się barwy interferencyjne niskie do średnich, I rzędu. Wrostki 
innych minerałów w ziarnach kwarcu zasadniczo nie występują, obecne są jedynie licznie niekiedy 
nagromadzone banieczki inkluzji ciekło-gazowych, których obecność powoduje zmętnienie ziarna.  

Skalenie – jest to typowy składnik podrzędny, szczególnie w porównaniu do ilości ziaren kwarcu ziaren skaleni 
jest stosunkowo niewiele. Mają wielkość nie przekraczającą 1,0 mm, ich forma najczęściej jest lekko 
wydłużona, lub nieco rzadziej izometryczna. Większość z ziaren jest dość dobrze wyoblona, mniej liczne 
ziarna są półostrokrawędziste. Przy jednym nikolu ziarna skaleni są bezbarwne i niepleochroiczne, 
posiadają relatywnie niski relief. Część ziaren posiada łupliwość, podkreśloną często obecnymi minerałami 
wtórnymi. Przy skrzyżowanych nikolach ziarna skaleni wykazują niskie szare do średnich żółtoszarych 
barwy interferencyjne I rzędu, przeważająca część skaleni wykazuje również różnego typu zbliźniaczenia. 
Skalenie tworzą grupę zróżnicowaną pod względem mineralogicznym, najliczniej reprezentowaną przez 
ziarna skaleni alkalicznych - pertytów. Ziarna takie powstały w wyniku wtórnego odmieszania pierwotnie 
homogenicznego skalenia potasowo-sodowego. Składają się one z przerostów fazy sodowej, o formie 
żyłek, plam, w dominującym skaleniu potasowym. Obok nich spotyka się mikrokliny, posiadające dwa 
systemy bliźniaka polisyntetycznego, krzyżujące się pod kątem prostym. Obok odmian alkalicznych 
obecne również plagioklazy (skalenie sodowo-wapniowe). Ziarna tej odmiany wykazują zbliźniaczenia, w 
formie szeregu równolegle zorientowanych lamelek, tworzących zbliźniaczenie wielokrotne.  Większość 
skaleni jest dobrze zachowana, nie wykazuje większych oznak wietrzenia poza obecnością drobnych ilości 
minerałów wtórnych, często układających się wzdłuż śladów łupliwości. Rzadko można spotkać ziarna 
nieco bardziej zwietrzałe. 

Fragmenty skał – stanowią uzupełnienie szkieletu zdominowanego przez ziarna kwarcu. W składzie szkieletu 
ziarnowego najliczniej występują ziarna skał krystalicznych. Są to ziarna skał magmowych głębinowych, 
składających się z zróżnicowanej wielkości kryształów skalenia, kwarcu, oraz rzadko obserwowanych 
pomiędzy nimi minerałów ciemnych – miki czy amfibolu, reprezentujących fragmenty granitoidów. Ziarna 
skał głębinowych dochodzą do około 1,5 mm wielkości, są izometryczne lub lekko wydłużone, 
półobtoczone. Jedno ziarno o zbliżonym składzie ma wielkość około 8,0 mm, uporządkowaną teksturę, 
reprezentuje przypuszczalnie fragment gnejsu. Obok takich ziaren spotyka się również ziarna 
mikrokrystaliczne, przypuszczalnie wylewne lub będące nieokruchowymi skałami krzemionkowymi. Mają 
one wielkość dochodzącą do około 1,5 mm wielkości. Jedynie jedno duże, ma rozmiary około 8,0 mm. 
Składają się z drobnokrystalicznej masy, która przy skrzyżowanych nikolach wykazuje niskie, szare barwy 
interferencyjne I rzędu. Ziarna tych odmian litologicznych tworzą formy zbliżone do izometrycznych, 
rzadko silniej wydłużonych, są średnio obtoczone.  

Tkanka roślinna – pomiędzy innymi składnikami spotyka się drobne włókniste formy, o długości do 0,5 mm, 
rozproszone pomiędzy ziarnami szkieletu. Mają one charakter składnika akcesorycznego. Wykazują one 
żółtawe zabarwienie, widoczne również przy skrzyżowanych nikolach, prawdopodobnie reprezentują 
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fragmenty tkanki roślinnej. 
Minerały nieprzezroczyste – jest to składnik typowo akcesoryczny, wielkość ziaren nie przekracza około 0,2-

0,3 mm. Są one ksenomorficzne, o izometrycznym kształcie, rzadziej spotyka się formy lekko wydłużone. 
Ziarna są średnio lub dobrze wyoblone, zazwyczaj są półobtoczone. Zabarwione są na czarno, całkowicie 
nieprzezroczyste, nie prześwitują. 

6c. Wielkość ziaren szkieletu ziarnowego:  
Ziarna detrytyczne najczęściej nie przekraczają około 1,0 mm, rzadko 1,5 mm. Jedynie kilka ziaren skał 
większych, osiąga wielkość do około 8,0 mm.   

6d. Morfologia ziaren: 
Forma ziaren detrytycznych zbliżona do kształtów izometrycznych, lekko wydłużonych, bardzo rzadko 
ziarna są silniej wydłużone. Wyoblenie dobre, ziarna są półobtoczone, obtoczone, do rzadziej 
półostrokrawędzistych.   

7. Spoiwo – węglanowe, zbudowane z mikrokrystalicznego węglanu wapniowego - mikrytu. Ma on brunatne 
zabarwienie, budujące je poszczególne kryształy są nierozróżnialne, masa spoiwa jest jednocześnie słabo 
przezroczysta. Przy skrzyżowanych nikolach brunatne zabarwienie silnie maskuje wysokie barwy 
interferencyjne IV-V rzędu. Część spoiwa jest przekrystalizowana, mikryt zastępowany jest niewielkimi 
zrostami drobnokrystalicznego sparytu.  
8. Stosunki procentowe (objętościowe) w próbce: 
 
      Kwarc                   Skalenie                 Fr. skał                    Spoiwo                    Inne 

     ~30,0%                   ~2,0%                   ~15,5%                      ~52,0%                 ~0,5% 
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Obraz mikroskopowy próbki S_18, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwóch, 
skrzyżowanych polaryzatorach (B). 
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Numer próbki: ZW0432 
S19 – Wrocław, Szpital 
Babińskiego  - szpital, ok.  1526 r. 

2. Rodzaj skały:  
zaprawa 

3. Barwa próbki: 
kremowo-szara 

4. Zwięzłość próbki: 
zwięzła 

5. Reakcja z HCl: 
burzliwa 

6. Szkielet ziarnowy 6a. Typ szkieletu ziarnowego: rozproszony 

6b. Skład mineralny: kwarc, skalenie, fragmenty skał, ruda darniowa (?), granat, amfibol, minerały 
nieprzezroczyste, skupienia mikrytowe.  

Kwarc – najliczniejszy, wykształcony jest w postaci detrytycznych ziaren, o wielkości maksymalnie 
dochodzącej do około 1,0 mm. Tak duże osobniki stanowią niewielką część populacji. Przeważnie kwarc 
nie przekracza około 0,5 mm. Kwarc występuje najczęściej w postaci ziaren monokrystalicznych, choć 
sporadycznie spotkać można również zrosty polikrystaliczne. Ziarna kwarcu posiadają urozmaicone formy, 
zarówno  zbliżone do izometrycznych jak i lekko czy rzadziej silnie wydłużonych. Stopień obtoczenia 
ziaren kwarcowych średni, część to osobniki półobtoczone i obtoczone, jednak znaczną część stanowią 
ziarna półostrokrawędziste. Przy jednym polaryzatorze ziarna kwarcu są bezbarwne i niepleochroiczne, 
pozbawione łupliwości, wykazują relatywnie niski relief. Przy skrzyżowanych nikolach wykazują I rzędu 
niskie, szare barwy interferencyjne. Wrostków w ziarnach kwarcu innych minerałów nie obserwuje się, 
często natomiast minerał ten zamyka w swym wnętrzu licznie nagromadzone banieczki inkluzji ciekło-
gazowych, o submikroskopowych rozmiarach. 

Skalenie – występują podrzędnie, stanowią niewielką część objętościową szkieletu ziarnowego. Obecne są 
odmiany skaleni alkalicznych, reprezentowane przez ziarna mikroklinów i pertytów, oraz skalenie sodowo-
wapniowe (plagioklazy). Ziarna skaleni mają rozmiary rzadko dochodzące do około 1,0 mm, zazwyczaj są 
mniejsze, poniżej około 0,5 mm. Tworzą ziarna izometryczne do lekko wydłużonych, podobnie jak główny 
składnik szkieletu – kwarc, charakteryzują się średnim do dobrego stopniem wyoblenia. Są to ziarna 
półobtoczone, półostrokrawędziste i niekiedy obtoczone, przy jednym nikolu są bardzo podobne do ziaren 
kwarcu, bezbarwne i niepleochroiczne, posiadają niski, zbliżony do kwarcu relief. Sporadycznie w 
niektórych ziarnach dostrzec można słabo zarysowaną łupliwość. Przy skrzyżowanych nikolach wykazują 
barwy interferencyjne I rzędu. Obecne w składzie ziarna mikroklinów wykazują charakterystyczne 
zbliźniaczenie polisyntetyczne. Są to dwa systemy lamelek bliźniaczych, krzyżujące się pod kątem 
zbliżonym do prostego, przy czym poszczególne lamelki wyklinowują się, nie kontynuują do granic ziarna. 
Plagioklazy również są zbliźniaczone polisyntetycznie, jednak w ich wypadku obecny jest tylko jeden 
system równolegle ułożonych lamelek bliźniaczych. Pertyty nie posiadają zbliźniaczeń, natomiast są 
niejednorodne, składają się z przerostów odmieszanego w postaci żyłek skalenia sodowego w skaleniu 
potasowym. Ziarna skaleni są zazwyczaj czyste, pozbawione wrostków, rzadziej wykazują przemiany 
wtórne, manifestujące się obecnymi w ich wnętrzach licznymi, submikroskopowymi wrostkami minerałów 
wtórnych.   

Fragmenty skał – stanowią uzupełnienie szkieletu zdominowanego przez ziarna kwarcu, występują podrzędnie. 
W składzie szkieletu ziarnowego występują nieliczne ziarna skał krystalicznych. Są to fragmenty skał 
głębinowych, składających się z zróżnicowanej wielkości kryształów skalenia, kwarcu, oraz rzadko 
obserwowanych pomiędzy nimi minerałów ciemnych – miki czy amfibolu, reprezentujących fragmenty 
granitoidów. Ziarna skał głębinowych dochodzą do około 0,5 mm wielkości, są izometryczne lub lekko 
wydłużone, półobtoczone.  

Ruda darniowa (?) – w składzie szkieletu występuje rzadko (w skali preparatu to kilka osobników). Są to 
ziarna o wielkości maksymalnie dochodzącej do około 1,0 mm, owalne i dobrze wyoblone, co wskazuje na 
rudę darniową. Składają się z słabo przezroczystego, kryptokrystalicznego tła, o pomarańczowo brunatnym 
zabarwieniu (getyt ?), w  którym tkwią  nieliczne ziarna detrytycznego kwarcu.  

Granat – jest to składnik akcesoryczny, w składzie szkieletu obecne kilka ziaren o izometrycznych kształtach, 
z jedynie lekko zaokrąglonymi narożami. Wielkość ziaren dochodzi do około 0,3 mm. Minerał o silnie 
dodatnim reliefie, jest bezbarwny i niepleochroiczny, bez widocznej łupliwości. Przy skrzyżowanych 
nikolach optycznie izotropowy. 

Amfibol – występuje rzadko, w skali preparatu mikroskopowego to jedno ziarno, wykształcone w formie 
krótkiego słupka, dość dobrze  wyoblonego. Ma ono wielkość około 0,4 mm, posiada dodatni relief, 
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widoczna jest łupliwość. Jest pleochroiczne – jasnozielone do ciemnozielonego, a przy skrzyżowanych 
nikolach wykazuje barwy interferencyjne II rzędu. 

Minerały nieprzezroczyste – występują rzadko, jako pojedyncze, ksenomorficzne ziarna, wyraźnie wyoblone. 
Ich wielkość nie przekracza 0,3 mm. Są zabarwione na czarno, całkowicie nieprzezroczyste, nie wykazują 
oznak wietrzenia. 

Skupienia mikrytowe – liczne, posiadają zazwyczaj owalne kształty. Ich wielkość nie przekracza 1,5 mm, choć 
najczęściej spotyka się mniejszych rozmiarów, do około 1,0 mm. Składają się one z submikroskopowej 
wielkości kryształków mikrytu, który posiada ciemnobrunatne zabarwienie, a przy skrzyżowanych 
nikolach wykazuje wysokich rzędów barwy interferencyjne. 

6c. Wielkość ziaren szkieletu ziarnowego:  
Rzadko ziarna detrytyczne osiągają rozmiary do około 1,0 mm, zazwyczaj są mniejsze, poniżej około 0,5 
mm.  

6d. Morfologia ziaren: 
Forma ziaren zazwyczaj zbliżona do kształtów izometrycznych, lekko wydłużonych, bardzo rzadko ziarna 
są silniej wydłużone. Wyoblenie dobre, ziarna są półobtoczone, obtoczone, do rzadziej 
półostrokrawędzistych.   

7. Spoiwo – drobnokrystaliczne, zbudowane z submikroskopowych rozmiarów kryształków węglanu wapnia – 
mikrytu. Składnik ten tworzy nie jednorodną masę spajającą, która zawiera liczne, wyodrębnione skupienia 
mikrytowe. Ma ona żółtobrunatne zabarwienie, charakteryzuje się słabą przezroczystością. Przy 
skrzyżowanych nikolach uwidacznia ona wysokie barwy interferencyjne wysokich rzędów, które to są 
maskowane przez zabarwienie naturalne mikrytu.  
8. Stosunki procentowe (objętościowe) w próbce: 
 
      Kwarc                   Skalenie                 Fr. skał                    Spoiwo                    Inne 

     ~34,5%                   ~1,5%                   ~5,0%                      ~58,0%                  ~1,0% 
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Obraz mikroskopowy próbki S_19, obserwowany przy jednym polaryzatorze (A) i dwóch, 
skrzyżowanych polaryzatorach (B). 
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6.2.  PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ PETROGRAFICZNYCH PRÓBEK 

ZAPRAW 

 

Badania petrograficzne wykonano dla szesnastu  próbek zapraw, pochodzących z różnych 
obiektów, zlokalizowanych we Wrocławiu. Pełną listę badanych próbek przedstawia poniższa 
tabela: 
 

Nr próbki Opis 

S1 Wrocław, ul. Ruska "Browar Pod Morskim Okrętem" 

S2 Wrocław, pl. Wolności, Mur Bastejowy, zaprawa ze środka muru 

S3 Wrocław, pl. Wolności, Mur Bastejowy zaprawa z zewnętrznej "skorupy" muru 
próbki S2 

S4 Wrocław, Bastion Ceglarski ok. 1600 r. 

S5 Wrocław, ul. Włodkowica 4, Mur Bastejowy 

S6 Wrocław, kościół Bernardynów, prezbiterium pacha ponad sklepieniem, pr. 1 

S7 Wrocław, kościół Bernardynów, korpus ponad pachami sklepienia, gniazdo belki - 
pr. 2 

S9 Wrocław, kościół Bernardynów, claustrum, spływ sklepienia - pr. 4 

S11 Wrocław, Bastion Ceglarski, odcinek wschodni przy zatoce gondoli, mur 
obwodowy północny - pr.6 

S12 Wrocław, Bastion Piaskowy, północny mur obwodowy, odcinek zachodni (Bulwar 
X. Dunikowskiego) - pr.7 

S13 Wrocław, kościół im. Salvatora - I Faza 

S14 Wrocław, Arsenał, skrzydło południowe (spichlerz) - pr.nr1 
S15 Wrocław, Bastion Piaskowy, faza 1585 

S16 Wrocław, Św. Elżbiety 4, gimnazjum elżbietańskie faza I 1560-62 

S18 Wrocław, Szpital Babińskiego - kurtyna fortyfikacji bastejowych przed 
powstaniem bastionu kleszczowego 

S19 Wrocław, Szpital Babińskiego  - szpital 1526 
 
Kościół Bernardynów 
Próbki zapraw (S6, S7, S9), pochodzące z kościoła Bernardynów we Wrocławiu, 
charakteryzują się szeregiem zbliżonych cech petrograficznych. Wszystkie składają się z 
węglanowego (mikrytowego) spoiwa, oraz krzemianowego wypełniacza (szkieletu 
ziarnowego). Głównym składnikiem tego ostatniego są ziarna kwarcu, wykazujące we 
wszystkich próbkach charakterystyczną morfologię. Część ziaren jest dość znacznych 
rozmiarów, osiągając wielkość do około 1,0 mm. Te wykazują dość dobre wyoblenie, 
niektóre z ziaren są wręcz dobrze obtoczone. Obok takich ziaren, w składzie wypełniacza 
spotyka się liczne drobne osobniki, wielkości często poniżej około 0,1 mm. Te są bardzo 
słabo wyoblone, do wręcz niekiedy ostrokrawędzistych. Są zazwyczaj dość równomiernie 
rozmieszczone pomiędzy ziarnami większymi, choć niekiedy lokalnie (głównie w próbce S6) 
tworzą nagromadzenia w strefach o wielkości do kilku milimetrów. W takich strefach nie 
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spotyka się ziaren większych. Ziarnom kwarcowym towarzyszą skalenie. Morfologia ziaren 
skaleni jest taka sama, jak w wypadku morfologii ziaren kwarcu. Grupę głównych składników 
wypełniacza zamykają fragmenty skał, podobnie wykształcone we wszystkich próbkach. Są 
one reprezentowane przez fragmenty granitoidów, oraz rzadsze ziarna mikrokrystalicznych 
skał – kwaśnych skał wylewnych czy też skał krzemionkowych.  
Obok składników głównych, w próbkach S6, S7, S9 występuje bogaty zestaw składników 
akcesorycznych. Są to m. in. ziarna minerałów nieprzezroczystych (lekko wietrzejące w 
próbce S6), czy też często spotykane: muskowit, biotyt, granat, oraz minerał o wyglądzie 
zoizytu lub piroksenu. Innym charakterystycznym składnikiem wszystkich trzech zapraw są 
drobiny cegły, wykazujące różny stopień wypalenia. Niekiedy spotyka się amfibol, spieki 
krzemianowe, występujące w otoczce mikrytowej lub samodzielnie w spoiwie, fragmenty 
tkanki roślinnej (drewno ?). 
Spoiwo we wszystkich próbkach węglanowe, jest to silnie niejednorodna masa mikrytowa, 
zawierająca liczne, często znacznych rozmiarów, rzędu kilku milimetrów, skupienia 
mikrytowe (grudki wapna). Obecność wyżej wspomnianych spieków krzemianowych, 
występujących niekiedy wewnątrz skupień mikrytowych wskazuje, że wapno wypalane było 
z materiału zawierającego fazy krzemianowe, a sam wypał prowadzony był w warunkach 
niehomogenicznych, co przyczyniło się do niepełnego skalcynowania ziaren wapienia, 
obecnie widocznych jako skupienia mikrytowe.  
Obserwowane cechy petrograficzne wypełniacza próbek, takie jak: podobne uziarnienie (w 
tym obecność licznych bardzo drobnych ziaren), zbliżona morfologia ziaren, podobny skład 
zarówno składników głównych, jak przede wszystkim podobny zestaw składników 
akcesorycznych, wskazują że do wyrobu zapraw wykorzystano osad (piasek) pochodzący 
najprawdopodobniej z tego samego źródła. Drobne różnice przejawiające się brakiem w 
niektórych próbkach niektórych składników akcesorycznych obecnych w innych, czy też 
nieco mniejsza ilość ziaren najdrobniejszej frakcji w próbce S9 mają znaczenie drugorzędne.  
 
Pl. Wolności, mur bastejowy 
Próbki zapraw, pochodzące z muru bastejowego przy pl. Wolności (S2 i S3), wykazują 
między sobą bardzo zbliżone cechy petrograficzne, jednocześnie podobne są w pewnym 
stopniu do zapraw pochodzących z kościoła Bernardynów. Podobnie  jak w ich wypadku, 
również te zaprawy posiadają spoiwo węglanowe (mikrytowe), oraz krzemianowy 
wypełniacz, o zbliżonej morfologii. Cechą charakterystyczną zapraw S2 i S3 jest bardzo duży 
udział ziaren drobnych, wielkości poniżej około 0,1-0,2 mm. Są one jednocześnie bardzo 
słabo wyoblone czy też zupełnie ostrokrawędziste. Ziarna większe również są obecne, jednak 
stosunkowo rzadkie, mniej liczne w porównaniu do zapraw z kościoła Bernardynów. 
Natomiast podobnie jak w wypadku tego ostatniego obiektu, również zaprawy muru 
bastejowego posiadają w składzie ziarna większe, które są dość dobrze wyoblone. Składniki 
główne to kwarc, skalenie, oraz fragmenty skał (granitoidy i skały wylewne czy 
krzemionkowe). Składniki akcesoryczne są obecne, jednak stanowią one dość mało 
urozmaicona grupę, w porównaniu do zapraw z kościoła Bernardynów, jednocześnie 
występują znacznie rzadziej. Są to przede wszystkim ziarna minerałów nieprzezroczystych, 
oraz glaukonit, granat, amfibol obecne w próbce S2, i muskowit obecny w próbce S3. Ilość 
takich kryształów nie przekracza jednego-dwóch osobników w skali preparatu 
mikroskopowego.  
Spoiwo bardzo niejednorodne, węglanowe, przypomina spoiwo zapraw z kościoła 
Bernardynów. Tu również licznie występują wyodrębnione z niego skupienia mikrytowe. 
Dodatkowo jednak spoiwo wykazuje daleko idące oznaki rekrystalizacji węglanów. 
Widoczne są liczne spękania, zabliźniane przez znacznie większych rozmiarów kryształami 
kalcytu, niż typowy mikryt spoiwa. Lokalnie osiągają one rozmiary do kilku dziesiątych 
części milimetra, przy czym mają często hipautomorficzne czy automorficzne kształty. Obok 
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takich miejsc, znaczna część spoiwa mikrytowego składa się z relatywnie większych 
kryształów kalcytu, niż typowy mikryt.  
 
Mur bastejowy, ul. Włodkowica  
Zaprawy z muru bastejowego reprezentowała jedna próbka, oznaczona numerem S5. Ma ona 
zbliżony charakter petrograficzny do próbek S2 i S3, pochodzących z muru bastejowego przy 
pl. Wolności. Cechą charakterystyczną próbki S5 jest stosunkowo drobnoziarnisty charakter 
wypełniacza. Ziarna nie przekraczają wielkości 1,0 mm, przy czym znaczna część to osobniki 
drobne, wielkości poniżej około 0,2 mm. Te najmniejsze są słabo wyoblone do wręcz 
niekiedy ostrokrawędzistych. Jedynie ziarna większych rozmiarów charakteryzują się 
lepszym wyobleniem. Składniki główne szkieletu ziarnowego (wypełniacza) to kwarc, 
skalenie, oraz fragmenty skał (granitoidy i skały wylewne czy krzemionkowe). Jako składniki 
akcesoryczne spotyka się ziarna minerałów nieprzezroczystych, oraz glaukonit i amfibol. Te 
dwa ostanie są na tyle rzadkie, że skali preparatu mikroskopowego to jedno skupienie 
glaukonitu i jedno ziarno amfibolu.  
Spoiwo jest silnie niehomogeniczne, węglanowe (mikrytowe). Zawiera liczne, dużych 
rozmiarów, wyodrębnione skupienia mikrytowe. Część z nich jest jednorodna, jedynie 
spękana, ale w niektórych widoczne są groniaste struktury, prawdopodobnie będące 
pozostałościami po pierwotnej strukturze skały wapiennej, z której kalcynowano wapno.  
 
Bastion Ceglarski 
Z wyżej wymienionego obiektu pochodzą dwie próbki zapraw, oznaczone numerami S4 i 
S11. Obie próbki zbliżone petrograficznie, posiadają dość ubogi objętościowo szkielet 
ziarnowy, spojony węglanem wapniowym. Skład wypełniacz jest również dość ubogi, poza 
kwarcem będącym głównym składnikiem, podrzędnymi fragmentami skał (granitoidy i 
krzemionkowe lub kwaśne wylewne) i skaleniami, spotyka się ziarna minerałów 
nieprzezroczystych, nieliczne drobiny cegły, oraz akcesoryczny granat (próbka S4) i 
glaukonit (próbka S11). Ziarna szkieletu nie przekraczają około 1,0 mm, przy czym znaczna 
część zbliża się wielkością do rozmiarów maksymalnych, przy generalnie braku ziaren 
mniejszych niż około 0,1-0,2 mm. Ziarna szkieletu są jednocześnie dobrze obtoczone. Spoiwo 
typowe, węglanowe, ma charakter niejednorodnej masy mikrytowej, zawierającej częste 
skupienia mikrytowe. Jest ono dość silnie przekrystalizowane, część mikrytu zastępowana jest 
przez nowo powstałe, drobne kryształki jawnokrystalicznego kalcytu - mikrosparytu, które w 
odróżnieniu od mikrytu są bezbarwne i dobrze przezroczyste. Zastępują one pierwotny mikryt 
zarówno w obrębie całej masy (poza wyodrębnionymi skupieniami) jak i krystalizują w 
formie inkrustacji wewnątrz por i spękań.  
 
Wrocław, ul. Ruska "Browar Pod Morskim Okrętem" 
Zaprawy z tego obiektu reprezentowała jedna próbka, oznaczona numerem S1. Ma ona 
zbliżony charakter do wyżej opisanych zapraw. Wypełniacz ma charakter krzemianowy, 
spojony jest węglanowym (mikrytowym) spoiwem. Głównym składnikiem wypełniacza są 
ziarna kwarcu, z podrzędnymi ziarnami skaleni, fragmentów skał (granitoidy, bazalty). Jako 
składniki akcesoryczne spotyka się ziarna minerałów nieprzezroczystych, oraz węgiel 
drzewny i spieki krzemianowe. Te dwa ostatnie składniki powiązane są genetycznie z 
procesem wypału wapna. Węgiel stanowi pozostałości po paliwie użytym do kalcynacji 
wapna, a spieki krzemianowe powstały z składników niewęglanowych  (zanieczyszczeń) 
wsadu wapiennika, w strefach o podwyższonej temperaturze. Ziarna wypełniacza mają 
wielkość do około 1,0 mm, są dość dobrze obtoczone. Spaja je silnie niejednorodna masa 
węglanowa, wśród której licznie występują niejednorodności w postaci wyodrębnionych 
skupień mikrytowych (grudek wapna).  
 



 

89 
	

Bastion Piaskowy 
Próbki oznaczone były numerami S12 oraz S15. Obie próbki wykazują szereg cech 
wspólnych. Szkielet ziarnowy zdominowany jest przez ziarna kwarcu, obok którego spotyka 
się podrzędne ziarna skaleni, oraz ziarna będące fragmentami skał. Te ostatnie to przede 
wszystkim ziarna skał głębinowych o składzie granitoidowym, oraz rzadsze ziarna 
mikrokrystalicznych skał – osadowych krzemionkowych lub skał wylewnych. Skład szkieletu 
uzupełniają składniki akcesoryczne, reprezentowane przez rzadkie ziarna minerałów 
nieprzezroczystych, oraz granat (jedno ziarno) w zaprawie S12 i ziarna rudy darniowej w 
próbce S15. Ten ostatni składnik ma wygląd podobny do ziaren cegły, w odróżnieniu od niej 
jednak charakteryzuje się dobrym wyobleniem. Ziarna szkieletu nie przekraczają wielkości 
około 1,0 mm, są podobnie jak ziarna rudy dobrze obtoczone. Spoiwo ma charakter 
węglanowy, jest to masa mikrytowa, niejednorodna, zawierająca wyodrębnione skupienia 
mikrytowe (grudki wapna). Są one liczne w wypadku zaprawy S12, a nieco mniej liczne w 
zaprawie S15. W wypadku obu zapraw obserwuje się efekty rekrystalizacji węglanów, 
budujący spoiwo mikryt zastępowany jest przez lepiej skrystalizowany sparyt.  
 
Wrocław, Szpital Babińskiego 
Próbki z szpitala oznaczone były numerami S18, S19. Posiadają one podobny skład szkielet 
ziarnowy, którego głównym składnikiem jest kwarc, uzupełniany przez ziarna skaleni i 
fragmenty skał (granitoidy, mikrokrystaliczne skały krzemionkowe, lub wylewne). 
Uzupełnienie stanowią akcesoryczne ziarna  minerałów nieprzezroczystych, a w próbce S18 
drobiny tkanki roślinnej, w próbce S19 fragmenty rudy darniowej, ziarna granatu i amfibolu. 
W obu próbkach ziarna szkieletu są dobrze wyoblone, część ziaren wręcz reprezentuje formy 
doskonale obtoczone. Szkielety ziarnowe obu próbek różnią się natomiast wielkością ziaren. 
Wprawdzie w obu próbkach przeważająca większość nie przekracza 1,0 mm, to jednak w 
zaprawie S18 większość zbliżona jest do wielkości maksymalnej, podczas gdy w próbce S19 
jedynie niewielka ich część. Większość z ziaren próbki S19 nie przekracza rozmiarów około 
0,5 mm. Spoiwo w obu zaprawach węglanowe, wykształcone jako typowy, skrytokrystaliczny 
mikryt. W wypadku próbki S18 wydaje się być stosunkowo jednorodne, nie obserwuje się w 
preparacie mikrytowym skupień mikrytowych, choć należy pamiętać że reprezentuje on 
stosunkowo niewielka powierzchnię przekroju próbki. Niewykluczone więc że występują one 
w zaprawie. W próbce S19 skupienia są natomiast liczne, wielkości do około 1,0 mm, nadając 
spoiwu charakter wyraźnie niehomogeniczny. Dodatkowo w próbce S18 część spoiwa 
przekrystalizowana jest do jawnokrystalicznej formy węglanów – sparytu. Są to drobne 
kryształki, czy zrosty sparytowe, zastępujące lokalnie mikryt spoiwa.  
 
Wrocław, Św. Elżbiety 4, gimnazjum elżbietańskie  
Materiał z gimnazjum elżbietańskiego reprezentuje jedna próbka, oznaczona numerem S16. 
Posiada ona, jak wcześniej opisane próbki z innych obiektów, spoiwo węglanowe, 
wykształcone pod postacią masy mikrytowej. W jej obrębie dość często spotyka się 
wyodrębnione, samodzielne skupienia mikrytowe, o typowych, owalnych kształtach. Masa 
mikrytowa spaja szkielet ziarnowy, zdominowany przez kwarc, obok którego występują 
podrzędne skalenie i fragmenty skał. W obrębie tych ostatnich, obok typowych ziaren 
granitoidów, oraz mikrokrystalicznych skał (kwaśne wylewne lub osadowe krzemionkowe), 
spotyka się ziarna obojętnych skał wylewnych - bazaltu. Całość uzupełniają składniki 
akcesoryczne, do których należą: ziarna minerałów nieprzezroczystych, nieliczne drobiny 
węgla drzewnego oraz ziarna o wyglądzie cegły. Ziarna szkieletu są dość dobrze wyoblone, a 
największe nie przekraczają około 1,0 mm wielkości.  
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Wrocław, Arsenał, skrzydło południowe (spichlerz) 
Obiekt ten reprezentuje jedna próbka, o symbolu S14. Ma ona podobny charakter do wyżej 
opisanej, z gimnazjum elżbietańskiego. Szkielet ziarnowy ma podobne składniki główne 
(kwarc, skalenie, skały). Obok nich spotyka się akcesoryczny węgiel drzewny, oraz ziarna 
granatu i amfibolu. Morfologia ziaren zmienna, część jest dość dobrze wyoblona, osiąga 
rozmiary zbliżone do 1,0 mm, które to jednocześnie są rozmiarem maksymalnym. Większość 
ziaren jest jednak mniejsza, zazwyczaj nie przekracza około 0,3 mm, przy czym są to 
osobniki stosunkowo słabo wyoblone. Spoiwo typowe, węglanowe i  niejednorodne, zawiera 
dość częste wyodrębnione skupienia mikrytowe.  
 
Wrocław, kościół im. Salvatora 
Z kościoła im. Salvatora pochodzi jedna próbka, oznaczona numerem S13. Jest ona 
dwuwarstwowa, jedna z warstw jest stosunkowo miąższa, o grubości kilkunastu milimetrów, 
podczas gdy warstwa druga ma miąższość około 2,0 mm. W obu skład wypełniacza jest taki 
sam, są to ziarna kwarcu, uzupełnianie przez skalenie, fragmenty skał (granity i 
mikrokrystaliczne skały wylewne lub osadowe krzemionkowe). Jako składniki akcesoryczne 
występują ziarna minerałów nieprzezroczystych. W obu warstwach ziarna są dość dobrze 
obtoczone, natomiast różnią się wielkością. W wypadku warstwy drugiej ziarna mają nieco 
mniejsze rozmiary, w porównaniu do ziaren warstwy pierwszej (o dużej miąższości). Spoiwo 
w obu warstwach węglanowe, choć jedynie w warstwie pierwszej zawiera  wyodrębnione z 
niego skupienia mikrytowe.  
 
 

7. ANALIZA PRÓBEK ZAPRAW W MIKROSKOPIE SKANINGOWYM (SEM) 
Z PRZYSTAWKĄ DO MIKROANALIZY RENTGENOWSKIEJ (EDS) 

  
METODYKA BADANIA 

Badania wykonano w mikroskopie skaningowym Vega3 Tescan z przystawką do 

mikroanalizy rentgenowskiej Inca Oxford. Próbki przeznaczone do analizy napylono złotem 

(Au). Badania wykonały: mgr Agnieszka Witkowska i dr Maria Gąsior. 

 
7.1.  WYNIKI ANALIZY SEM/EDS PRÓBEK ZAPRAW 

 

Poniżej zamieszczono mikrofotografie SEM oraz widma EDS dla poszczególnych próbek. 
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S_1 

 
 

W spoiwie próbki S_1 stwierdzono obecność kalcytu oraz najprawdopodobniej również 
kalcytu magnezowego (obecność Mg). 
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S_1 

 
 

W spoiwie próbki S_1 stwierdzono obecność kalcytu oraz najprawdopodobniej również 
kalcytu magnezowego (obecność Mg). 
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S_1 

 
Obserwacja innego mikroobszaru próbki S_1 pozwala potwierdzić także obecność getytu (ruda 
darniowa) i minerałów ilastych (widmo 4). 
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S_2 

 
 

W spoiwie próbki S_2 stwierdzono obecność mikrokrystalicznego kalcytu (mikryt)  oraz 
najprawdopodobniej również śladowe ilości kalcytu magnezowego (obecność Mg). 
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S_2 

 

 
 
Fotografia mikroobszaru próbki S_2: na podstawie wyników analizy EDS (widma poniżej) 
stwierdzono obecność związków chemicznych, powstałych w wyniku działania 
zanieczyszczeń atmosferycznych (zasiarczone paliwa kopalne). 
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S_3 

 
W spoiwie próbki S_3 stwierdzono obecność kalcytu oraz najprawdopodobniej również 
śladowe ilości kalcytu magnezowego (obecność Mg), jak również pojedyncze kryształy gipsu 
(widma 2 i 3). 
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S_3 

 

 
 
Fotografia mikroobszaru próbki S_3: na podstawie wyników analizy EDS (widma poniżej) 
stwierdzono, że dominuje spoiwo w postaci mikrokrystalicznego kalcytu (mikryt), 
potwierdzono również obecność związków chemicznych, powstałych w wyniku działania 
zanieczyszczeń atmosferycznych (zasiarczone paliwa kopalne). 
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S_4 

 
 

W spoiwie próbki S_4 stwierdzono obecność mikrokrystalicznego kalcytu (mikryt)  
oraz najprawdopodobniej również kalcytu magnezowego (obecność Mg). 
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S_5 

 
 

W spoiwie próbki S_5 stwierdzono obecność mikrokrystalicznego kalcytu (mikryt)  oraz 
najprawdopodobniej również kalcytu magnezowego (obecność Mg). 
 

Komentarz [WB1]: kaszaniars
ko te widma wygladają…. 
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S_5 

 
 
Fotografia mikroobszaru próbki S_5. Na podstawie wyników analizy EDS (widma poniżej) 
stwierdzono, że dominuje spoiwo w postaci mikrokrystalicznego kalcytu (mikryt), 
potwierdzono również obecność związków chemicznych, powstałych w wyniku działania 
zanieczyszczeń atmosferycznych (zasiarczone paliwa kopalne). 

 



 

 
 

 
 

113 
	



 

114 
	

 

 



 

115 
	

 
 

 
S_6 

 
 

Fotografia mikroobszaru próbki S_6 – widoczne ziarna wypełniacza otoczone spoiwem 
zaprawy. W spoiwie stwierdzono obecność kalcytu oraz najprawdopodobniej również śladowe 
ilości kalcytu magnezowego (obecność Mg). 
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S_7 

 
 

W spoiwie próbki S_7  stwierdzono obecność mikrokrystalicznego kalcytu (mikrytu) oraz 
najprawdopodobniej również śladowe ilości kalcytu magnezowego (obecność Mg), jak 
również pojedyncze kryształy gipsu (widmo 3). 
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S_7 

 
 
W spoiwie próbki S_7 stwierdzono obecność mikrokrystalicznego kalcytu oraz śladowe ilości 
kalcytu magnezowego (obecność Mg), a także glinokrzemianów (minerały ilaste) – widmo 1. 
 

Komentarz [WB2]: moim 
zdaiem to jest cos pomiedzy 
spiekiem a spukieniem 
mikrytowym - qw otoczce 
smietnik krzemianowo-
węglanowy, w środsku zwykły 
mikryt 
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S_8 

 

 
 

Fotografia mikroobszaru próbki S_8. Spoiwo próbki złożone jest głównie 
z mikrokrystalicznego kalcytu (mikryt). Na fotografii widoczne kryształy hydromagnezytu 
(Mg5(CO3)4(OH)2·4H2O) lub dypingitu (Mg5(CO3)4(OH)2·5H2O), wbudowane w strukturę 
mikrytowego spoiwa.  
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S_8 
 

 
W spoiwie próbki S_8 stwierdzono obecność mikrokrystalicznego kalcytu (mikryt)  jak 
również kryształy hydromagnezytu (Mg5(CO3)4(OH)2·4H2O) lub dypingitu 
(Mg5(CO3)4(OH)2·5H2O). 
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S_11 

 
 
W spoiwie próbki S_11 stwierdzono obecność mikrokrystalicznego kalcytu (mikryt) oraz 
pojedynczych kryształów niezidentyfikowanego minerału.  
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S_11 

 
 

W spoiwie próbki S_11 stwierdzono obecność mikrokrystalicznego kalcytu (mikryt) oraz 
pojedynczych kryształów niezidentyfikowanego minerału.  
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S_12 

 
 

Spoiwo próbki S_12 złożone jest głównie z mikrokrystalicznego kalcytu (mikryt). 
Stwierdzono również obecność wbudowanych pojedynczych skupisk kryształów krzemianów 
wapnia (spieki krzemianowe).  
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S_12 

 
 

Fotografia mikroobszaru próbki S_12. Zamieszczone poniżej widma potwierdzają, iż w skład 
spoiwa zaprawy wchodzi głównie mikrokrystaliczny kalcyt (mikryt) oraz kalcyt magnezowy.  
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S_13 

 
 

W spoiwie próbki S_13 stwierdzono obecność mikrokrystalicznego kalcytu (mikryt). Na 
fotografii powyżej widoczna rekrystalizacja węglanów. 
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S_13 

 
 

Spoiwo próbki S_13 złożone jest głównie z mikrokrystalicznego kalcytu (mikryt). 
Stwierdzono również obecność wbudowanych pojedynczych skupisk kryształów krzemianów 
wapnia (spieki krzemianowe).  
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S_14 

 
 
Fotografia mikroobszaru próbki S_14. Poniżej zamieszczono widma wykonane dla 
poszczególnych punktów, oznaczonych na fotografii. W masie mikrytowej stwierdzono 
obecność pojedynczych kryształów gipsu oraz glinokrzemianów. 
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S_14 

 
 

Spoiwo próbki S_14 złożone jest głównie z mikrokrystalicznego kalcytu (mikryt). 
Stwierdzono również obecność wbudowanych pojedynczych kryształów gipsu oraz 
glinokrzemianów (minerałów ilastych). 
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S_15 

 
 

Spoiwo próbki S_15 złożone jest głównie z mikrokrystalicznego kalcytu (mikryt) ściśle 
przylegającego do ziaren wypełniacza. 
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S_16 

 
Fotografia mikroobszaru próbki S_16 – obserwacja w mikroskopie skaningowym oraz zebrane 
widma EDS o świadczą o tym, że spoiwo zaprawy składa się z mikrokrystalicznego kalcutu 
(mikrytu) oraz śladowych ilości węglanu wapnia i magnezu (dolomitu). 

 



 

152 
	

 
 

 
 



 

 
 

 
S_16 

 
Fotografia mikroobszaru próbki S_16 – obserwacja w mikroskopie skaningowym oraz zebrane 
widma EDS o świadczą o tym, że spoiwo zaprawy składa się z mikrokrystalicznego kalcytu 
(mikrytu) oraz śladowych ilości węglanu wapnia i magnezu (dolomitu). 
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S_18 

 
 

Na podstawie obserwacji próbki S_18 stwierdzono, że spoiwo zaprawy  złożone jest głównie 
z mikrokrystalicznego kalcytu (mikryt). Stwierdzono również obecność dolomitu, kalcytu 
magnezowego oraz wbudowanych w strukturę mikrytowego spoiwa skupisk kryształów 
krzemianów wapnia (spieki krzemianowe).  
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7.2.  PODSUMOWANIE ANALIZY W MIKROSKOPIE SKANINGOWYM (SEM) 
 I MIKROANALIZY RENTGENOWSKIEJ (EDS) 
 

Wyniki obserwacji w mikroskopie skaningowym z przystawką do mikroanalizy 

rentgenowskiej EDS pozwalają stwierdzić, że zaprawy poddane badaniom zawierają przede 

wszystkim spoiwo wapienne z wypełniaczem. Spoiwo ma formę drobnokrystalicznego mikrytu 

i dobrze przylega do ziaren wypełniacza. Zaobserwowano pojedyncze kryształy sparytu wbudowane w 

strukturę mikrytowego spoiwa oraz rekrystalizację węglanów, m. in. w próbce S13. W spoiwie 

większości próbek stwierdzono także obecność Mg – najprawdopodobniej w formie dolomitu 

[Ca Mg[CO3]2], jak również kryształy hydromagnezytu [Mg5(CO3)4(OH)2·4H2O] i/lub dipingitu 

[Mg5(CO3)4(OH)2·5H2O] – próbka S8. Niewielkie ilości gipsu, wtórnie wykrystalizowanego, 

w postaci pojedynczych kryształów lub drobnych ich skupisk zaobserwowano w próbkach S2, S3, S6 

i S14.  

W próbkach S2, S3 i S5 występują formy minerałów powstałe w wyniku działania 

zanieczyszczeń atmosferycznych. Kryształy wbudowane w strukturę spoiwa zawierające, w swoim 

składzie krzemiany wapnia (spieki krzemianowe), zaobserwowano w próbkach S12, S13 i S18.   

W próbkach S1 i S7 potwierdzono również obecność minerałów ilastych (glinokrzemianów). 

Dodatkowo w próbce S1 występują związki żelaza (getyt?).   

 

8. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ ZAPRAW 

 

Na podstawie uzyskanych wyników badań mikrochemicznych, granulometrycznych. 

petrograficznych, obserwacji w mikroskopie skaningowym, mikroanalizy rentgenowskiej, analizy 

termicznej oraz analizy metodami atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS), atomowej 

spektrometrii emisyjnej (AES) i optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem plazmowym 
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(ICP-OES) można stwierdzić, że wszystkie przekazane do badań próbki to próbki zapraw, 

wykonanych na bazie spoiwa wapiennego, powietrznego, z dodatkiem wypełniacza w postaci piasku. 

Próbki zawierają znaczne ilości kruszywa (wypełniacza) w stosunku do spoiwa  - powyżej 

50% (S3 – 50,0% do s18 – 82,7%). Spoiwo wapienne, drobnokrystaliczne (mikrytowe), w większości 

próbek widoczne także skupiska mikrytowe, niekiedy znacznych rozmiarów (S4, S5). W próbkach S2, 

S3, S4, S14, S18 zaobserwowano również przykłady rekrystalizacji spoiwa w postaci kryształów 

sparytu i mikrosparytu wypełniającego spękania i pory zaprawy. Analizy chemiczne (AAS, AES, ICP-

OES) oraz obserwacja w mikroskopie skaningowym z przystawką do mikroanalizy rentgenowskiej 

pozwoliły potwierdzić także obecność gipsu w postaci pojedynczych kryształów i drobnych ich 

skupisk (S2, S3, S6, S14). Natomiast w próbkach S2, S3 i S13 zaobserwowano rekrystalizację 

węglanów. Są to ślady wietrzenia próbek zapraw wapiennych i zmian chemicznych zachodzących 

w ich strukturze.  

W próbkach S1, S12, S13 i S14 zaobserwowano skupiska krzemianów wapnia. Występują one 

niekiedy wewnątrz skupień mikrytowych, co wskazuje na to, że wapno wypalane było z materiału 

zawierającego fazy krzemianowe, a sam wypał prowadzony był w warunkach niehomogenicznych. 

Przyczyniło się to do niepełnego skalcynowania ziaren wapienia, obecnie widocznych jako skupienia 

mikrytowe. 

Badania termiczne oraz AAS i AES, jak również analizy w mikroskopie skaningowym SEM 

/EDS potwierdzają, że składnikami spoiwa są również minerały zawierające w swoim składzie Mg 

(dolomit, hydromagnezyt, dypingit). 

W próbkach  S14 i S19 potwierdzono obecność związków żelaza (getyt, będący składnikiem 

m.in. rudy darniowej). 

Jako wypełniacz dominuje piasek kwarcowy o mniejszym lub większym stopniu obtoczenia. 

Wielkość ziaren jest zróżnicowana, dominuje kruszywo frakcji piaskowej, średnioziarniste. Jedynie 

w próbkach S1, S16 i S 18 stwierdzono ziarna frakcji żwirowej. 

Potwierdzono również obecność fragmentów cegieł jako składnik wypełniacza (S1, S4, S6, 

S7, S9, S11), ziarna bazaltu (S1 i S16).włókna roślinne (S3, S8) oraz fragmenty węgla drzewnego (S1, 

S5, S14, S16). 

Część próbek przekazanych do badań zawiera fragmenty powierzchni zapraw eksponowanej 

nadziałanie zewnętrznych czynników niszczących (S3, S7, S8). Powierzchnie te pokryte są 

nawarstwieniami (zabrudzeniami). 


