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Wstp
Badania historycznych zapraw maj dug tradycj,
doczekujc si opracowa opisowych lub bardziej skupionych na metodyce (np. Kozie 1998, Jochemczyk et al.
1991, Skibiski et al. 1992). Praca niniejsza ma charakter
przyczynkowy, uzupeniajc wiedz na temat zapraw (ich
sposobów przygotowywania i procesów korozji), pochodzcych ze redniowiecznych i XVI-wiecznych murów zamku
obronnego z pogranicza polsko-ruskiego.

Zamek w Czudcu w wietle bada
archeologicznych i róde historycznych
Badane od kilku sezonów stanowisko w Przedmieciu
Czudeckim (pow. Strzyów, woj. podkarpackie), to znany
z literatury i róde historycznych zamek w Czudcu (Fot. 1),
wany obiekt obronny do lat czterdziestych XIV wieku cisego pogranicza polsko-ruskiego. Po raz pierwszy wymieniony
zosta w akcie lokacji Rzeszowa z roku 1354. Nie zachoway
si adne róda mówice o jego wygldzie, zniszczeniach
i rozbudowach. Wszystko, co wiemy w tym zakresie o zamku zawdziczamy badaniom archeologicznym, które s tu
prowadzone bez przerwy od 2001 roku.
Wiele faktów historycznych przemawia, za wzniesieniem
pierwszego zamku przez Gryﬁtów (Teodora Czadora – wojewod krakowskiego) w latach trzydziestych XIII wieku.
Niestety, na obecnym etapie bada nie mamy adnych
materialnych pozostaoci zamku z tego okresu. Natomiast
odkrylimy szereg murów pónoredniowiecznych, które
pozwalaj wyróni przynajmniej dwie fazy rozwoju zamku
pónoredniowiecznego. Do wyranie rysuje si nam
jego starsza faza (prawdopodobnie XIV wiek) z murami
obwodowymi gruboci ponad 2 metry, które zataczaj krg
na centralnej wyniosoci zamczyska o rednicy 25 metrów.
Z tej fazy pochodzi równie piwnica pod domem zamkowym
dostawionym do obwodu zachodniego. Do wyranie,
przynajmniej makroskopowo, wyrónia si uyta w nich
zaprawa wapienna – drobnoziarnista barwy biaoszarawej.
Od poowy XIV wieku wacicielami zamku i okolicznych wsi
s Strzyowscy, którzy uytkuj go do roku 1613. Modsze,
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ale równie pónoredniowieczne mury wtopione zostay
w obwód zamku renesansowego (w kurtyn zachodni oraz
baszt pónocno-zachodni). Natraﬁono na nie take przed
renesansow baszt szecioboczn.
W wieku XVI, zamek zosta rozbudowany: z tej fazy
pochodz na pewno dwie baszty narone – czworoboczna
z przyporami w naroniku pónocno-zachodnim oraz szecioboczna z towarzyszc jej piwnic w naroniku pónocno-wschodnim (Fot. 1). Obie przewizane s z kurtynami
– zachodni i wschodni. Nie mamy pewnoci czy trzeci
(kwadratow) baszt poudniowo-wschodni naley czy
z tym renesansowym zaoeniem, gdy do niej dostawiona
jest kurtyna wschodnia XVI-wiecznego zamku. Baszta ta jest
podpiwniczona, na pewno uytkowana w okresie nowoytnym, ale w jej zasypisku znajdowano równie grub ceg
gotyck. Pobrana zaprawa z baszty szeciobocznej i pónocno-zachodniej, a take z kurtyn, róni si makroskopowo od
tej ze starszego obwodu redniowiecznego. Jest ona bardziej
porowata, posiada tekstur gruboziarnist, wapno jest czsto
nierozdrobnione, a barwa óto-kremowa. Przy wznoszeniu
murów nakadano j grubszymi warstwami.

Fot. 1. Zamek w Czudcu. Mury XVI-wiecznej baszty szeciobocznej, po rekonstrukcji.
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Zamek zosta opuszczony
wkrótce po poarze w roku 1692.
Gówna akcja
rozbiórki zamku
miaa miejsce
ju na pocztku
XVIII wieku.

Materia

Spoiwo/Wypeniacz
(Puska, Rogó, 2003)

Liczba
próbek

Spoiwo/Wypeniacz
(niniejsze badania)

Liczba
próbek

Zaprawa XVI-wieczna

1:1,7

1

1:1,4

7

Zaprawa redniowieczna

1:2

1

1:2,4

5

Tabela 1. Porównanie wyników bada stosunku zawartoci spoiwa i wypeniacza.

Cel i zakres bada
Badaniom poddano zaprawy pobrane z elementów redniowiecznych i XVI-wiecznych zamku, rónicych si makroskopowo. Celem pracy byo wyrónienie waciwoci zapraw
okrelonych jako redniowieczne i pochodzce z XVI wieku,
oraz, na tej podstawie, identyﬁkacja wieku tych fragmentów
murów, których przynaleno czasowa jest niejasna. Zidentyﬁkowano take i okrelono rodzaj zjawisk korozji.
Cechy zapraw, brane pod uwag w tej pracy s nastpujce:
1. wypeniacz: skad mineralny, wielko i ksztat ziaren,
2. spoiwo: skad fazowy, jednorodno ,
3. porowato (ksztat i wymiary porów),
4. rodzaj procesów korozyjnych.

sowania bada mikroskopowych (Tab. 1). Trzeba mie na
uwadze take to, e bdem jest przyjmowanie a priori zaoenia, e ‘spoiwo rozumiane jest jako suma frakcji zaprawy
rozpuszczalnej w 6M HCl’ (op. cit.), poniewa wtedy rozpuszczeniu ulega nie tylko wglan wapnia zawarty w spoiwie, ale
i wchodzcy w skad ziaren wypeniacza wapie oraz wtórny
wglan wapnia, wypeniajcy pory.
Badania mikroskopowe z zastosowaniem metody SEM/
EDS zastosowano dla trzech próbek, charakteryzujcych trzy
grupy zapraw wydzielonych po wstpnych obserwacjach:
zapraw redniowiecznych (I), zapraw z XVI-wiecznej baszty
(VII) i zaprawy o nieznanym wieku (XII). Cele tych bada
miay: a) wykluczy lub potwierdzi zastosowanie jako
zaprawy kredy jeziornej (por. Jochemczyk et al. 1991), b)
okreli przyczyny zawansowanej korozji zapraw z Czudca,
c) potwierdzi lub wykluczy zastosowanie substancji organicznej, d) okreli inne cechy charakterystyczne zapraw.
Badania przeprowadzono za pomoc mikroskopu skaningowego z mikroanalizatorem rentgenowskim (Jeol 5200
z przystawk Link-Isis).
Badania metod spektrofotometrii w podczerwieni
zastosowano do wyej wymienionych trzech próbek dla
a) okrelenia rodzaju zaprawy (w rozumienia spoiwa), b)
okrelenia wystpowania substancji organicznej.

Wyniki bada
Wypeniacz

Rys. 1.

Materia i metody
Lokalizacja próbek w obrbie ruin oraz ich wiek podane
zostay w Tabeli 2 i przedstawione na Rys. 1
Plan obiektu z zaznaczonymi miejscami pobrania prób.
Kolorem zielonym zaznaczono zaprawy redniowieczne,
czerwonym XVI-wieczne, ótym – zaprawy o nieustalonym
czasie powstania. Skala: 1:500.
Do bada pobrano 13 próbek, z których wykonano pytki
cienkie dla obserwacji mikroskopowych. Zawarto wypeniacza, spoiwa i porów okrelono poprzez zliczanie wzdu
linii, wykonujc po 600 zlicze dla kadej próbki i dla kadego
parametru (mikroskop Carl Zeiss Jena, powikszenie do 40
razy). Rezultaty bada mikroskopowych porównano z wynikami bada prób badanych przez zespó z Akademii Sztuk
Piknych w Krakowie, (Puska, Rogó, 2003), pobranych
w tej samej streﬁe muru, z której pochodz próbki I, Ia, XII.
Uzyskano dobr zbieno wyników w aspekcie proporcji
spoiwa do wypeniacza, co potwierdza efektywno zasto-

Wymagania, co do jakoci wypeniacza ujte s w recepturach staroytnych (Witruwiusz 1999) i powtarzaj si
w zasadzie do dzisiaj: podkrelana jest konieczno uycia
piasku kwarcowego o dowolnej proweniencji, tj. kopanego lub
rzecznego (Mora et al. 1983, 35-56), niezanieczyszczonego
mineraami ilastymi, nieobtoczonego lub takiego z piaskiem
obtoczonym, dobrze wysortowanego (Losos 1991, 131).
Wypeniaczem badanych zapraw (Tabela 2) s naturalne skadniki mineralne oraz te, które zostay wprowadzone
przez czowieka. S to ziarna o frakcji piaszczystej, w mniejszym stopniu aleurytowej (mukowej) tj. od okoo 0,01 mm
do 0,5 mm. Przewaaj dwie frakcje: okoo 0,1 mm oraz
0,04 mm. Ziarna s rednio obtoczone, sabo obtoczone
oraz nieobtoczone. W skad naturalnej czci wypeniacza,
w znakomitej wikszoci wchodz ziarna kwarcu, fragmenty
ska krzemionkowych, kwarcowo-yszczykowych, skalenie o
rónym stopniu zwietrzenia, w tym znacznie zwietrzae (Fot.
2), sporadycznie ziarna glaukonitu i drobne blaszki mineraów
ilastych. Obserwuje si take niewielkie iloci obtoczonych
ziaren drobnokrystalicznych wglanów, ziaren wglanów
organodetrytycznych z faun limaków.
Wypeniacz o charakterze antropogenicznym obejmuje
domieszki obtoczonych ziaren ceramicznych oraz wgla
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Próbka

I
r

Element
budowli

Okó

Skadnik
gówny

Skadniki
poboczne

Ziarna ceramiczne
Dawne zaprawy

Zwizki
organiczne

Obtoczenie
ziaren

Kwarc
Skay
kwarcowe

Obtoczony wglan
drobnokrystaliczny
Zwietrzae skalenie

Pojedyncze ziarna
ceramiki, obtoczone,
wypalone w atmosferze
utleniajcej, z bardzo
drobnym, nieobtoczonym
wypeniaczem.
Wielko ok. 0,1 mm.

W

Pojedyncze ziarna
ceramiki, obtoczone,
wypalone w atmosferze
utleniajcej, z bardzo
drobnym, nieobtoczonym
wypeniaczem.
Wielko ok. 0,1 mm.

W

Sabo obtoczone

rednio
obtoczone
Nieobtoczone

Ia
r

Okó

Kwarc
Skay
kwarcowe

Glaukonit
Automorﬁczny kalcyt
Fragmenty wglanowych
ska organodetrytycznych ze
skorupkami limaków,
Mineray ilaste,
Grudki zwizków elaza,
dbo skalcyﬁkowane mikrytem

II
nz

Piwnica przy
okole

Kwarc
Skay
kwarcowe

Skay pelitowe kwarcowe
Silnie zwietrzae skalenie
Obtoczone wglany
drobnokrystaliczne

Obtoczone skupienia
zwizków Fe? Ziarna
ceramiczne?

-

Nieobtoczone
Sabo obtoczone

IIIa
r

Baszta NW

Kwarc
Skay
kwarcowe

yki wglanowe
Silnie zwietrzae skalenie

-

W

Nieobtoczone
Sabo obtoczone

IV
XVI w

Flanka baszty

Kwarc

Glaukonit
Mineray ilaste
Wtórne sole

-

W

rednio
obtoczone

V
XVI w

Flanka Baszty

Kwarc
Fragmenty
ska
kwarcowych

Fragmenty ska kwarcowych
Grudki ska aleurytowych i
pelitowych
Glaukonit

-

W

Nieobtoczone
Sabo obtoczone

VI
XVI w

Baszta NE

Kwarc
Skay
kwarcowe

Obtoczone ziarna
drobnokrystalicznej skay
wglanowej

Owalna grudka o lekko
rozmytych brzegach.
Ceramika? Zwizki Fe?

O

Nieobtoczone
Sabo obtoczone

Fragmenty
ska
kwarcowych

Fragmenty wapienia
detrytycznego Otoczaki
wglanu drobnokrystalicznego
Automorﬁczny kalcyt
Skay ilaste

Pojedyncze ziarna ceramiki,
obtoczone, wypalone w
atmosferze o umiarkowanym
dostpie tlenu, z bardzo
drobnym, nieobtoczonym
wypeniaczem, równolegle
uoonym.
Wielko ok. 0,1 mm.

-

Obtoczone
rednio
obtoczone

Owalna grudka o lekko
rozmytych brzegach.
Ceramika? Zwizki Fe?
Fragmenty starszych zapraw

O

Nieobtoczone
rednio
obtoczone

-

-

rednio i sabo
obtoczone

-

rednio i sabo
obtoczone

Pojedyncze ziarna
ceramiki, obtoczone,
wypalone w atmosferze
utleniajcej, z bardzo
drobnym, nieobtoczonym
wypeniaczem.
Wielko ok. 0,1 mm.

-

Obtoczone,
rednio
obtoczone

Pojedyncze ziarna
ceramiki, obtoczone,
wypalone w atmosferze
utleniajcej, z bardzo
drobnym, nieobtoczonym
wypeniaczem.
Wielko ok. 0,1 mm.

O, W

Obtoczone, sabo
obtoczone

VII
XVI w

Baszta NE

VIII
XVI w

Baszta NE

Kwarc

Chalcedonit
Automorﬁczne wglany
Fragment dawniejszej zaprawy
Wtórne wglany
Mineray ilaste

IX-1
r

Baszta NEE

Kwarc
Skay
kwarcowe

Aleurytowa skaa kwarcowa
Zwietrzae skalenie
Skalenie

Kwarc

Fragmenty ska kwarcowych,
kwarcowo-mikowych, pertyty
Pelitowa skaa kwarcowa
K-skale
Automorﬁczny kalcyt

X
r

XI
r

XII
nz

Okó

Okó

Piwnica przy
okole

Skay
kwarcowe

Drobnokrystaliczny wglan
wapnia
Automorﬁczny kalcyt
Drzazgi zwglone
Skalenie
Mineray ilaste
Ziarna wypeniacza w duej
mierze silnie zwietrzae

Obtoczone pojedyncze ziarna
ceramiki wielkoci okoo 0,3
mm, zawierajce nieco mniej
wypeniacza ni w innych
próbkach

Tabela 2. Skadniki wypeniacza badanych zapraw. W oznacza wgiel drzewny, O – zbutwiae szcztki organiczne, r – oznacza
redniowiecze, nz – próbki o nieznanej chronologii
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drzewnego, rzadziej dbe. Ten rodzaj wypeniacza dodawany by do historycznych zapraw celowo, bowiem we
frakcji „mczki” ceramicznej dziaa jak cement (zaprawa
hydrauliczna), a w grubszej frakcji jako „zbiornik retencyjny”
dla wilgoci, opóniajc nieco wizanie i umoliwiajc obróbk
zaprawy ( lesiski 1983, 30).
Chocia wypeniacz ceramiczny zosta wykryty w niemal
wszystkich badanych zaprawach, to jednak jego ilo jest
zbyt maa dla modyﬁkowania wasnoci zaprawy: s to pojedyncze ziarna. Jest on zawsze obtoczony.
Wgiel drzewny take spenia w zaprawach rol regulatora wilgotnoci ( lesinski 1983, 59). Zauway naley, e
w osmiu próbkach na 13 w zaprawie znalaz si albo wgiel
drzewny albo zbutwiae drzazgi drewna (Tab. 2). W objtoci
próbek rozproszone s równie bardzo drobne, nieprzezroczyste czstki, które interpretuje si jako popió
lub sadz. Obecno tej substancji nadaje niektórym
zaprawom szary odcie.
Fragmenty starszych zapraw zaobserwowano tylko
w materiale wypeniacza próbki nr VIII.

owalne powstay wskutek zastosowania zbyt gstej
zaprawy,
b) wskie szczeliny powstay wskutek wysychania zaprawy,
c) nieregularne kawerny powstay albo wskutek niedokadnego zmieszania zaprawy z wypeniaczem albo wskutek
korozji. Dalsze obserwacje wiod do przyjcia tej drugiej
hipotezy. Przyleganie bowiem ziaren wypeniacza do zaprawy jest do dobre we wszystkich próbkach, a czynnik
ten jest jednym z warunkujcych dobr jako zaprawy
(por. Fot. 5). Zmieszanie zatem zaprawy i wypeniacza
byo staranne. rednie wartoci porowatoci pomierzone
w badanych zaprawach wzgldem chronologii i typu elementu architektonicznego zestawiono w tabeli 3 i 4.

Spoiwo
Mówic o spoiwie, rozumiemy pod tym pojciem
substancj spajajc ziarna wypeniacza. Tutaj ten
termin stosowany jest analogicznie jak w opisie ska
osadowych (np. ydka 1985, s. 147, 150). Termin
„zaprawa” odnosi si czasami zarówno do spoiw jak
i do caoci materiau wicego, tj. spoiwa z wypeniaczem (por. Puska, Rogó, 2003).
Rys. 2. Zaprawa Ia. Kalcyt, kwarc, mineray ilaste, zwizki organiczne.
Co do surowca i sposobu otrzymywania wapna
O Y: absorbancja, o X: dugoci zaabsorbowanej fali (cm-1).
palonego i gaszonego znowu uzyskamy informacje
u Witruwiusza (1999, 54) i u wspóczesnych badaczy
(np. Losos 1991, 131).
W próbkach zapraw oznaczonych jako Ia (redniowiecze)
Zaprawa wystpujca w badanych próbkach jest
oraz XII (wiek nieznany) zaobserwowano wystpowanie fazy
wglanowa; makroskopowo mikka, krucha i porowata.
CSH, powstajcej w materiaach wicych poprzez powoln
Jest to drobnokrystaliczny wglan wapnia, gównie kalcyt,
reakcj krzemionki i wglanu wapnia. Morfologia jej jest idena w niektórych próbkach take aragonit (Fot. 3), w sposób
tyczna z morfologi czystego spoiwa wglanowego (bardzo
niejednorodny zabarwiony zwizkami elaza. W obrbie
drobne grudki, por. Fot. 6), co wskazuje na kilkusetletni czas
tego spoiwa, we wszystkich badanych zaprawach, obecne
zachodzenia reakcji.
s grudki równie bardzo drobnokrystalicznego wglanu,
Zwizki organiczne (mleko, krew, jaja) dodawane do
ostro odgraniczone od pozostaej czci spoiwa. S to silnie
zapraw miay na celu zwikszenie ich wytrzymaoci i pla„spieczone” grudki, pozostae w wapnie gaszonym.
Grudki o nieostrych z otoczeniem granicach, wystpujce we wszystkich próbkach, mog te mie
inne pochodzenie, powstay one wskutek zaburze
w procesie wizania zaprawy. Ponadto, proces wizania moe by bardzo dugi, trwa nawet kilkaset
lat, dlatego te takie „grudki” nie s niczym niespodziewanym. Moliwe, e takiej genezy jest aragonit
zaobserwowany w próbkach II, XII oraz VII (por.,
Fot. 4), cho nie mona wyklucza ich powstania
wskutek korozyjnego rozpuszczania i rekrystalizacji
wglanu (wykryto go w próbkach szczególnie silnie
skorodowanych).
Badane zaprawy s silnie porowate, przy czym
pory przybieraj nastpujce ksztaty: a) szczelin
rónej wielkoci, b) pustek, o ksztacie zblionym do
owalnego, c) nieregularnych kawern. Interpretacja
Rys. 3. Zaprawa VII. Kalcyt, aragonit, kwarc, mineray ilaste, zwizki
takich ksztatów jest nastpujca:
organiczne.
a) szerokie szczeliny o obych brzegach oraz pory
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5). Szczegóowe dane na temat wypeniacza poszczególnych prób umieszczono w Tabelach 3 i 4.

Zaprawy redniowieczne
a XVI-wieczne

W/Z

Charakterystyk zapraw, w zalenoci od wieku
zestawiono w Tabeli 3. We wszystkich przypadkach
rodzaj wypeniacza jest ten sam. Rónica pomidzy
zaprawami redniowiecznymi a pozostaymi (w tym:
o nieznanej chronologii) uwidacznia si w wielkoci
ziaren wypeniacza (parametr W > 0,1 mm w Tab.
3 i 4); w zaprawach starszych przewaaj ziarna
powyej 0,1 mm. Wyszy jest te stosunek zawartoci wypeniacza do spoiwa (W/Z) w zaprawach
XVI-wiecznych, natomiast wartoci porowatoci
Rys. 4. Zaprawa XII. Kalcyt, aragonit, kwarc, mineray ilaste, zwizki
cakowitej s do siebie podobne. Spoiwo jest wglaorganiczne.
nowe w obu grupach chronologicznych. W zaprawie
XVI-wiecznej (VII) jest wicej mineraów ilastych ni
stycznoci (Nocu-Wczelik W., Stachurska-Góra K. 2003).
w pozostaych (Ia, XII, por. Fig. 2 i 4 vs. 3). W spoiwie
Obok nich pojawiaj si mikroorganizmy, ulegajce z czasem
zapraw redniowiecznych i o nieznanym wieku przewaaj
kalcyﬁkacji. Wykryto je w próbce VII (Fot. 3), a w jednej
grudki o ostrych brzegach w stosunku do otaczajcego spoz próbek zaobserwowano paeczkowate elementy bakteryjiwa (Grudki O, pozostaoci po nierównomiernym procesie
ne, wypenione obecnie zwizkami elaza. Badania próbek
spiekania zaprawy) nad grudkami o rozmytych brzegach
Ia, VII i XII pokazay obecno niewielkiej iloci substancji
(Grudki R, pozostaoci po nierównomiernym wizaniu
organicznej (Rys. 2, 3, 4), w iloci podobnej do koncentracji
zaprawy).
substancji organicznej naturalnie wystpujcej w przyrodzie
W Tabeli 4 zestawiono charakterystyk zapraw z rónych
(Trbska 2004). Morfologia niektórych próbek (por. Fot. 4)
elementów architektonicznych zamku. Uwagi dotyczce rojest zbita i skorupowa, wskazujc na obecno zwizków
dzaju wypeniacza s takie same, jak wyej. Wydawaoby si,
organicznych (Trbska 1998).
e porównanie redniej iloci wypeniacza ‘gruboziarnistego’
w zaprawach z okou i baszty (dla ﬂanki baszty i piwnicy nika
Wypeniacz/zaprawa (spoiwo) (W/Z)
ilo prób raczej nie uprawnia do przeprowadzania porówna) mogoby prowadzi do wniosków o podobiestwie tego
lesiski (1983, 32), cytujc równie innych badaczy,
parametru, jednak rozproszenie obu populacji jest zbyt due,
podaje optymalne proporcje wypeniacza do spoiwa jako 2:1
aby takie porównanie mogo by przeprowadzone. Warto
lub 3:1, w myl zasady, e im „tustsze” wapno, tym wicej
W/Z, jest wysoka tylko dla ﬂanki baszty (jednoczenie obie
piasku wymaga.
próbki s XVI-wieczne), zaprawy tego elementu architekStosunki zawartoci wypeniacza i spoiwa W/Z w badatonicznego charakteryzuj si take szczególnie nisk
nych zaprawach maj do szeroki zakres, od 0,8 do 3,1,
porowatoci. W zaprawach ﬂanki baszty nie obserwuje si
rednio dla wszystkich próbek warto ta wynosi 1,2:1 (Rys.
grudek pozostaych po nierównym wizaniu zaprawy (Grudki
R, o rozmytych brzegach).
4
Przewaga grudek o ostrych
brzegach w stosunku do
3,5
otaczajcego spoiwa (Grudki
3
O) wskazuje na pozostaoci
2,5
po nierównomiernym procesie spiekania zaprawy. Dla
2
redniowiecznych murów
1,5
baszty W/Z wynosi 1,1, a dla
XVI-wiecznych – 1,03.
1
0,5

Problem korozji
zapraw

0
I

Ia

II

IIIa

IV

V

VI

VII

VIII

IX-1

X

XI

XII

Numery próbek

Rys. 5. Stosunki zawartoci wypeniacza do zawartoci spoiw w badanych zaprawach. Supki
ciemne: zaprawy redniowieczne, supki szare – zaprawy o nieznanym wieku, supki jasne
– zaprawy XVI-wieczne.
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Wszystkie zaprawy z zamku w Czudcu ulegy silnemu
dziaaniu korozji i s one
bardzo kruche. Szczególnie
jednak silnie skorodowane
s zaprawy II (piwnica), VII

CERAMIKA ARCHEOLOGICZNA

Okres
Liczba próbek

W>0,1
mm

W/Z

Porowato
cakowita

Grudki O/
Grudki R

57%

1,4

15,04%

1,75

XVI wiek
5 próbek

30,4%

2,42

16,3%

1,33

Nieznany
2 próbki

35%

0,8

17,5%

2,00

redniowiecze
6 próbek

Tabela 3. Charakterystyka zapraw z rónych okresów. Objanienia
skrótów w tekcie.

Element architektoniczny
Ilo prób

W>0,1 mm

W/Z

Porowato
cakowita

Okó
4 próbki (4 redniowieczne)

53,25%

1,61

14,2%

Baszta
5 prób (1 redniowieczna)

46,8%

0,86

22,0%

Flanka baszty
2 próbki
(2 XVI w.)

23,5%

2,55

9,9%

Piwnica
2 próbki (2 nz)

35, 0%

(baszta NE) i XII (piwnica). W obrazie mikroskopowym widoczne s liczne pory (do 38,8% powierzchni
preparatu), czasem wypenione aragonitem (por.
Fot. 3).
System porów i szczelin, który móg powsta
wskutek zbyt duej gstoci zaprawy oraz niewaciwych warunków jej wizania, uatwia penetracje
wilgoci, w rezultacie do rozpuszczania i rekrystalizacji wglanu wapnia. Prowadzio to do dalszego
wzrostu porowatoci, (zwaszcza wzrostu iloci
porów nieregularnych), osabiania wasnoci mechanicznych zapraw, take wskutek
biodegradacji. Niewaciwe byo take
Grudki O/
uycie wypeniacza z silnie skorodowaGrudki R
nymi skaleniami i zanieczyszczeniami
ilastymi, pczniejcymi i zmieniajcymi
objto zaprawy (por. Fig. 3). Zwizki
2,0
elaza, penetrujc w zapraw, naday
jej plamiste, ótawe zabarwienie.
1,0
Zwróci uwag naley na czsto obserwowany zbyt niski stosunek W/Z
(Rys. 2, Tab. 3 i 4).
Wycznie
grudki O

Pochodzenie wypeniacza
0,8

17,2%

2,0

Stosowany wypeniacz by przede
wszystkim pochodzenia rzecznego,
Tabela 4. Charakterystyka zapraw z rónych rodzajów elementów architektonicznych
oczywicie z lokalnego materiau. Pod
zamku. Objanienia skrótów w tekcie.
wzgldem skadu mineralnego wystpuj w nim zarówno bardzo silnie
zwietrzae skalenie (Fot. 2), jak i otoczaki ska pelitowych oraz
aleurytowych (muowcowych). Kwarc, najtrwalszy skadnik
piasku, wystpuje w przewadze, ale nie w zdecydowanej
dominacji. W zaprawach obecna jest niewielka ilo mineraów ilastych. Piasek zawiera dwie przewaajce frakcje
ziarnowe: okoo 0,1 mm i okoo 0,04 mm.

Podsumowanie

Fot. 2. Zaprawa XII. Cakowicie zwietrzae ziarno skalenia
(skadnik wypeniacza). Pow. 750 razy.

Fot. 3. Zaprawa VII. Skalcyﬁkowany mikroorganizm. Jego
obecno moe (cho nie musi) wiadczy o dodaniu do
zaprawy zwizków organicznych. Pow. 500 razy.

Wszystkie zaprawy z zamku w Czudcu zostay sporzdzone z tego samego, lokalnego surowca, dobrze wysortowanego, ale le dobranego pod wzgldem skadu mineralnego. Uycie silnie zwietrzaych skaleni i nieoczyszczenie
piasku z mineraów ilastych zdecydowanie le wpyno
na wytrzymao mechaniczn zapraw (por. Fot. 2, Losos
1991, 131). Wszdzie znalazy si dodatki, majce regulowa szybko wizania zapraw. Jednake zaprawy wizay

Fot. 4. Zaprawa VII. Gniazda aragonitu (A). Pow. 500 razy.
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