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Z godnie z ustawą z 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami, badania kon-
serwatorskie to działania ma-

jące na celu rozpoznanie historii i funk-
cji zabytku, ustalenie użytych do jego wy-
konania materiałów i zastosowanych
technologii, określenie stanu zachowa-
nia tego zabytku oraz opracowanie dia-
gnozy, projektu i programu prac konser-
watorskich, a jeżeli istnieje taka potrze-
ba, również programu prac restaurator-
skich. Badania należy prowadzić w spo-
sób, który do minimum ogranicza inge-
rencję w substancję oryginalną [1, 5],
dlatego z coraz większym zainteresowa-
niem i powodzeniem stosowane są nie-
niszczące metody badawcze oraz meto-
dy, które można realizować z wykorzy-
staniem bardzo małych próbek.

W diagnostyce obiektów budowla-
nych istotnym elementem są badania,
które obejmują poszczególne elementy

konstrukcyjne, w tym fundamenty, mu-
ry, stropy i dachy. Ich celem jest okre-
ślenie obecnych lub pierwotnych wła-
ściwości mechanicznych, fizycznych
i chemicznych badanych elementów
czy materiałów. W przypadku obiek-
tów historycznych może wystapić po-
trzeba poszerzenia standardowo pro-
wadzonych badań o badania uzupełnia-
jące, np. termowizyjne skanowanie la-
serowe 3D konstrukcji w celu określe-
nia jej deformacji czy z zastosowaniem
georadaru. Badania stosowane w dia-
gnostyce budowli można podzielić
na dwie grupy, tj. badania in situ i labo-
ratoryjne, w przypadku których ko-
nieczne jest pobranie odpowiednich
próbek z obiektu. W obiektach zabytko-
wych, ze względu na ochronę substan-
cji oryginalnej, liczba próbek i ich wiel-
kość zazwyczaj jest ograniczona.

W artykule przedstawiono wybrane
techniki badawcze, takie jak mikrosko-
pia skaningowa, porozymetria rtęciowa
oraz petrografia wraz z przykładowymi
wynikami badań struktury porowatości
i mikrostruktury małych próbek cegieł,

pobranych z murowanych obiektów za-
bytkowych, znajdujących się na terenie
Państwowego Muzeum Auschwitz-Bir-
kenau w Oświęcimiu. W obiektach tych
zaobserwowano trzy formy destrukcji
mrozowej cegieł, tj. łuszczenie, pękanie
(kruszenie) i osypywanie – fotografia 1
[4]. Wykonano badania umożliwiające
określenie zależności pomiędzy formą
destrukcji a szeroko rozumianą teksturą
materiału.
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Streszczenie. W artykule przedstawiono przykłady zaawanso-
wanych badań mineralnych materiałów budowlanych pobranych
z murowanych obiektów zabytkowych o wartości historycznej.
W celu identyfikacji materiałów, ich składu fazowego oraz okre-
ślenia specyficznych właściwości, w tym stopnia skażenia sola-
mi, wykonano badania petrograficzne, obserwacje w mikrosko-
pie skaningowym wraz z analizą dyspersji energii promieniowa-
nia rentgenowskiego pierwiastków, a także określono strukturę
porowatości. Badania umożliwiające ocenę materiału na podsta-
wie bardzo małych próbek mają ogromne znaczenie w przypad-
ku obiektów zabytkowych, w tym o charakterze martyrologicz-
nym, gdyż obowiązuje wówczas wiele ograniczeń wynikających
z konieczności zachowania substancji oryginalnej i zminimalizo-
wania ingerencji związanej z pobieraniem próbek.
Słowa kluczowe: metody badań; mikroskopia skaningowa; pe-
trografia; porozymetria rtęciowa.

Abstract.The paper present examples of advanced studies of mineral
building materials collected from facilities located within the area of
the former Auschwitz-Birkenau camp. These facilities are
characterised by great historical value. In order to identify the materials
and their phase composition, and to determine their specific properties,
including the extent of salt contamination, petrographic examinations
were performed as well as SEM observations along with an energy
dispersive X-ray analysis and porosity structure. It has been stressed
in the paper that testing methods that enable evaluation of the material
based on very small samples is of great importance in the aspect of
heritage facilities including those associated with suffering where
many restrictions are applicable due to the requirement that the original
substance should be retained and the interference in connection with
the sampling should be minimised.
Keywords: test methods; scanning electron microscopy;
petrography; mercury intrusion porosimetry.
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Współczesne metody badania
materiałów budowlanych pochodzących

z zabytkowych obiektów murowanych
Modern methods of testing of building materials

taken from heritage facilities masonry
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Fot. 1. Zewnętrzna ściana z cegłami cha-
rakteryzującymi się formą destrukcji, któ-
rą zdefiniowano jako osypywanie

[Fot. S. Kańka]
Photo 1. The outer wall with bricks charac-
terized by a form of destruction, defined as
a scattering
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Badania i ich analiza
Skaningowa mikroskopia elektro-

nowa SEM (Scanning Electron Micro-
scopy) jest wykorzystywana do obser-
wacji, analizy i charakterystyki po-
wierzchni oraz warstwy wierzchniej ba-
danych materiałów. Pozwala na „wgląd”
w strukturę materiałów w skali mikro,
a nawet nano. Wynikiem jest obraz mi-
krostruktury materiału, który w zależno-
ści od zarejestrowanego sygnału elek-
tronowego oraz rodzaju detektora jest
źródłem wielu różnych informacji, np.
obraz SEM otrzymany z wykorzysta-
niem elektronów wtórnych rejestrowa-
nych przez detektor SE (Secondary
Electron) lub VPSE (Variable Pressure
Secondary Electrons) dostarcza infor-
macji na temat morfologii i topografii
materiału oraz jego faz. Natomiast obraz
SEM otrzymany na podstawie rejestracji
elektronów wstecznie rozproszonych,
rejestrowanych przez detektor BSD
(Backscattered Electrons), pozwala uzy-
skać kontrast fazowy, umożliwiający
wyodrębnienie fragmentów badane-
go preparatu wyraźnie różniących się
składem. Ponadto badanie materiałów
w mikroskopie skaningowym wyposa-
żonym w detektor EDS (Energy Disper-
sive Spectrometry) umożliwia wykona-
nie analizy składu pierwiastkowego,
który może być wyrażony w postaci
jakościowego i ilościowego składu
(w punkcie lub na zaznaczonej po-
wierzchni), profili zmian zawartości
analizowanych pierwiastków wzdłuż
zadanej linii skanowania, tzw. line scan
profile oraz w formie rozkładu po-
wierzchniowego poszczególnych pier-
wiastków na analizowanej powierzch-
ni, tzw. mapping. Zaletą tej techniki
badawczej jest łatwe przygotowanie
próbek materiałów. Mogą one mieć po-
stać drobnych fragmentów, okruchów
o nieregularnym kształcie oraz proszku.
Ponadto do badań potrzebna jest nie-
wielka ilość materiału. Przedstawione
w artykule wyniki obserwacji wyko-
nano w mikroskopie skaningowym
EVO 10 MA Zeiss, wyposażonym w de-
tektor EDS XFlash 6/30 Bruker. Bada-
nia wykonano na próbkach nienapylo-
nych w zmiennej próżni detektorem
VPSE i BSD.

Na fotografii 2 oraz rysunku 1 przed-
stawiono wyniki obserwacji mikro-

struktury cegieł zniszczonych w wyni-
ku destrukcji mrozowej. Obserwacje
mikrostrukturalne wykazały, że w przy-
padku destrukcji w formie osypywa-
nia charakterystyczna jest rozluźniona
i drobnokrystaliczna tekstura. Rozkła-
dy powierzchniowe wybranych pier-
wiastków umożliwiły określenie jed-
norodności masy ceramicznej na bada-
nym obszarze próbki. Dodatkowo ana-
liza liniowa ilościowych zmian wybra-
nych pierwiastków pozwoliła na do-
kładne określenie wtrąceń lub zanie-
czyszczeń.

Petrografia obejmuje badanie tekstu-
ry i składu mineralnego materiału z wy-
korzystaniem mikroskopu świetlnego.
Analiza petrograficzna umożliwia iden-
tyfikację składników materiału, określe-
nie ich udziału objętościowego, wielko-
ści oraz pokroju i stanu zachowania.
Wyniki obserwacji petrograficznych są
pomocne w ocenie właściwości che-
micznych i fizycznych badanego mate-

riału. Badania tego typu pozwalają na
poprawny dobór materiału naprawcze-
go i/lub rekonstrukcyjnego. W przypad-
ku badanych cegieł wynikiem analizy
jest udział zidentyfikowanych mikro-
skopowo składników ziarnowych i spo-
iwa wyrażony w procentach objętości.
Oprócz pomiaru wielkości ziaren doko-
nano dodatkowo oceny kształtu oraz
stopnia obtoczenia ziaren kwarcu, ska-
leni alkalicznych, plagioklazów oraz
okruchów rogowców i łupków meta-
morficznych.

Ograniczeniem tej techniki badaw-
czej jest bardzo trudne przygotowanie
próbek. Z cegieł wycinane są cienkie
plastry, które zatapia się w żywicy
o znanym współczynniku załamania
światła i przykleja do szkiełka podsta-
wowego. Następnie przez szlifowanie
i polerowanie przy użyciu proszku dia-
mentowego zmniejsza się ich grubość
do 0,02 mm.

Badania petrograficzne wykonano
w optycznym mikroskopie polaryzacyj-
nym JENAPOL (Carl Zeiss Jena) z wy-
korzystaniem komputerowego anali-
zatora obrazu NIS-Elements BR 3.2
(Nikon Corporation, Tokyo). Na pod-
stawie badań petrograficznych w przed-
miotowej próbce cegły zarejestrowa-
no 45% spoiwa, 40% kruszywa oraz
15% pozostałych składników (tabela).
W badaniach zaobserwowano, że skład-
niki mineralne ułożone są bezkierunko-
wo, co ma wpływ na formę destrukcji.
Pory mają nieregularne lub wydłużo-
ne, szczelinowate kształty, których dłu-
gość osiąga 0,7 mm. Ziarna kruszywa
w próbce cegły są głównie ostrokrawę-
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Fot. 2. Obraz SEM osypującej się cegły ce-
ramicznej wykonany w warunkach zmien-
nej próżni, pow. 2000x
Photo. 2. SEM image of a scattering ceramic
brick made in variable vacuum conditions,
mag. 2000x

Rys. 1. Profile zmian ilościowych wybra-
nych pierwiastków Si, Al i Ca wzdłuż wy-
branej linii skanowania, badanie wykona-
no przy powiększeniu 500x, w warunkach
wysokiej próżni
Fig. 1. Line analysis selected elements Si, Al
and Ca along green line, made in high pres-
sure, mag. 500x

Udział składników mineralnych cegły
osypującej się
Content of mineral compounds of scattering
ceramic brick

Nazwa składnika Udział składnika [% obj.]
Kruszywo 39,75
Kwarc 31,30
Skalenie alkaliczne 0,00
Plagioklazy 0,90
Serycyt 6,55
Rogowiec 1,00
Spoiwo 44,86
Pozostałe składniki 17,39
Glina 8,07
Wodorotlenki żelaza 4,97
Węglan wapnia 2,35
Suma 100,00
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dziowe i półostrokrawędziowe. Mate-
riał ziarnowy składa się głównie
z kwarcu monokrystalicznego, rzadziej
polikrystalicznego. Ziarna charaktery-
zują się różnym stopniem skorodowa-
nia. Plagioklazy tworzą małe, ostrokra-
wędziowe ziarna z wyraźnymi śladami
korozji. Nieliczne okruchy rogowca
mają zwykle znaczne rozmiary osiąga-
jące 0,5 mm oraz nieregularne kształty.
Podobnie jak kwarc, wykazują zróżni-
cowany stopień korozji. Blaszki serycy-
tu są nieliczne i wykazują różny stopień
przeobrażenia. Obok form silnie zmie-
nionych obecne są osobniki dość do-
brze zachowane. Ziarna kontaktują się
ze sobą punktowo lub są od siebie od-
dzielone spoiwem i nie stykają się ze
sobą. Skupienia drobnokrystalicznego
węglanu wapnia są nieliczne. Mają one
owalny kształt oraz niewielkie rozmia-
ry (poniżej 0,1 mm). Rozmieszczone są
bezładnie, nie wykazując strefowości
ułożenia.

Porozymetria rtęciowa jest jedną
z metod badania struktury porowatości
materiałów budowlanych. Polega na
stopniowym wypełnianiu otwartych po-
rów rtęcią pod wpływem ciśnienia. Po-
miar objętości rtęci wtłoczonej do ma-
teriału przy określonym ciśnieniu rów-
nowagowym pozwala na wyznaczenie
rozkładu objętości porów w funkcji ich
promieni na podstawie prawa Washburna.
Badania wykonano w porozymetrze rtę-
ciowym Quantachrome Mercury Poro-
simeter Poremaster Nova, który pracu-
je przy ciśnieniu do 40 MPa. Pozwala to
na pomiar objętości i rozkładu wymia-
rów porów o promieniu 5 ÷ 30000 nm.
Wyniki mogą być wykorzystane do wy-
znaczenia całkowitej objętości porów
otwartych, objętości i gęstości szkiele-
tu materiału oraz rozkładu porów
w funkcji ich średnicy w postaci krzy-
wych kumulacyjnych i krzywych popu-
lacyjnych.

Badanie struktury porowatości jest
ważne w aspekcie szacowania m.in.
trwałości materiału mineralnego. Wyni-
ka to z faktu, że objętość porów i ich
wielkość determinują zdolność do za-
trzymywania i transportu cieczy w ma-
teriale, a więc wpływają na degradację
tego materiału [3]. W tym aspekcie po-
rowatość, a przede wszystkim struktura
porowatości, może być traktowana jako

kluczowy czynnik kształtujący trwałość
różnych materiałów budowlanych, eks-
ponowanych w różnych agresywnych
środowiskach, takich jak korozja che-
miczna, krystalizacja soli, działanie
mrozu [3, 7]. Struktura porowatości jest
również jednym z czynników determi-
nujących właściwości mechaniczne
cegieł. Na rysunku 2 przedstawiono
krzywe populacyjne i kumulacyjne ce-
gły o zdefiniowanej formie zniszczenia
określonej jako osypywanie.

Na podstawie krzywej kumulacyjnej
wykazano, że dominującą kategorię
stanowią pory o średnicy 1 ÷ 10 µm.
W prezentowanym przykładzie wyno-
szą on prawie 80% całej populacji po-
rów otwartych. Istotnym podziałem,
w mierzalnym zakresie wielkości po-
rów tą metodą, z punktu widzenia
transportu i sorpcji wody, jest podział
na mikro-, mezo- i makropory, które
w zależności od średnicy pełnią inną
funkcję [2]. Makropory to pory o śred-
nicy 50 ÷7 000 nm, które pełnią głów-
nie rolę transportową w przenoszeniu
wilgoci do mezo- i mikroporów [6].
Mezopory mają średnicę 2 ÷ 50 nm
(przy czym zakres 2 ÷ 4 jest trudny
do wyznaczenia tą techniką badawczą)
i zachodzi w nich transport wilgoci, a
na powierzchni zjawisko adsorpcji.
Pory najmniejsze o średnicy poniżej
2 nm stanowią grupę mikroporów, któ-
re charakteryzują się największą zdol-
nością adsorpcyjną wilgoci i mają
istotny wpływ na właściwości sorpcyj-
ne materiału [7]. Zgodnie z tą klasyfi-
kacją udział mezoporów w badanej
próbce wynosi niespełna 0,5%. Resz-
tę stanowią makropory. Pory te deter-
minują migrację wody w materiale, jak
również decydują o gazoprzepuszczal-
ności.

Wnioski
Zestawienie wyników wraz z wielo-

aspektową analizą umożliwia dokona-
nie poprawnej oceny stanu zachowania
zabytku, bądź jego elementu i jego ory-
ginalności, określenie zastosowanych
pierwotnie materiałów i ich właściwości
oraz identyfikację wcześniejszej inge-
rencji, czy też określenie przyczyn de-
strukcji. Wykazano, że forma destrukcji
mrozowej jest powiązana ze strukturą
porowatości, rozmieszczeniem prze-

strzennym elementów tekstury oraz ze
składem fazowym i mineralnym. Moż-
na zatem sądzić, że te właściwości mo-
gą stanowić podstawę szacowania mro-
zoodporności. Przedstawione wyniki
i ich analiza stanowią przykład udanej
oceny właściwości materiału, której do-
konano na podstawie badań na bardzo
małych fragmentach próbek.
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Rys. 2. Krzywa populacyjna (a) i krzywa kumulacyjna (b) cegły osypującej się
Fig. 2. Population (a) and cumulative (b) curves of scattering brick

a) b)


