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M a r c i n  B i b o r s k i

Aneks

Chemiczno-technologiczneanalizyzabytkówbrązowych
zeskarbuzepokibrązu

zWąwelnicy,gm.Dobra(Szczecińska),pow.policki

Appendix

Chemicalandtechnologicalanalysesofthebronzeobjects
fromtheBronzeAgehoard

fromWąwelnica,Dobra(Szczecińska)commune,Policedistrict

ZodkrytegoprzypadkowoskarbuwyrobówbrązowychzWąwelnicy,gm.
Dobra,pow.policki,dowykonaniabadańskładuchemicznegoi technologii
przeznaczono16 różnorodnych zabytków.Wgrupie tej znalazły się cztery
naczyniabrązowe,fragmentaryczniezachowanafalera,fragmentprzedmiotu
interpretowanegojakozakończenieigłyzapinki(patrzBlajer,Kozłowska,wtym
samymtomie),guziczekzuszkiem,2szpile,3wybranekółeczkazogólnejlicz-
by27podobnych,szerokimetalowypas,zapinkabinoklowatai2naramienniki.
Wprzypadkufaleryprzebadanojej3różnefragmenty,awprzypadkuzapinki
binoklowatej także 4poszczególne części.Łączniewykonano analizyna 21
próbkach.Wszystkiewybranezabytkiorazichelementymajądobrzezachowany
rdzeńmetaliczny,zapewniającywiarygodnywynikpomiarówanalitycznych.
Podstawowymcelemanalizbyłorozpoznaniesurowca,zktóregowykonano

omawianezabytki,orazpróbaidentyfikacjitechnologiiichwykonania.Wszyst-
kiezostałypoddanenieniszczącejanalizieskładuchemicznegowspektrometrze
rentgenowskimtypuSpectro-MIDEX,fluorescencyjnym,zdyspersjąenergii
ispolaryzowanympromieniowaniemwzbudzającymowysokimlimiciedetekcji
iczułościąnapoziomieppm.Dodatkowo,wceluuzyskaniaszerszegospektrum
pierwiastków, analizyprzeprowadzanow atmosferzehelu, którympłukano
komoręspektrometruwtrakciekażdegopomiaru.
Uzyskanewyniki zostały opracowanewprogramie analitycznymTUR-
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procentowyudziałposzczególnychpierwiastkówwbadanychpróbkach(tab.1).
Analizyzabytkówpoprzedzonezostałyodpowiednimprzygotowaniemichpo-
wierzchni.Przepolerowanojemikrotarczkądiamentowąwceluzdjęciapatyny
wbadanychmiejscach–takabyanalizadotyczyłametalu,aniepatyny.Przygo-
towanywtensposóbmateriałumieszczononastępniewspecjalniedobranych
uchwytachumożliwiającychustawienie ichpododpowiednimkolimatorem
spektrometru.Dlakażdegozabytkuwykonanokilkapomiarów(wsumie52),
coobrazująstrzałkinarycinie1;danezamieszczonewtabeli1odzwierciedlają
natomiastuśrednionewartościwynikówuzyskanychpodczasanalizy1.
Rezultatybadańanalitycznychwykazały,żewszystkiezabytkioraztakżeich

poszczególneczęścizostaływykonanezezróżnicowanychstopówbrązu(tab.2).
Wkilkuprzypadkachpodwzględemmateriałowymdająsięjednakwyraźnie
wyróżnić homogeniczne pary przedmiotów, o podobnym, a nawet bardzo
podobnym,składziepierwiastkowymstopubrązuużytegodoichwykonania.
Mogąonewskazywaćnatensamwarsztatizapewnenapodobnyczaswyko-
nania.Wśródtychzabytkówsą2głębokiemisyszerokootworowe,któretakże
podwzględemformyizdobieniasądosiebiebliźniaczopodobne(ryc.1:2,4)2.
Obiewykonanezostałyzbrązucynowego.Mająpodobnązawartośćmiedzi
wstopie:83,73%(tab.1,naczynienr2)i84,94%(tab.1,naczynienr3);mak-
symalnaróżnicamiedzynimiwzakresieudziałutegopierwiastkawynosiwięc
zaledwie1,21%.Takżedodatekcynywobunaczyniachjestpodobny:14,63%
i13,18%;wtymprzypadkumaksymalnaróżnicamiędzynimiwynosizatem
tylko1,45%.Tegorodzajukomponentystopowe,któremajązawartośćcyny
wgranicachok.10%–15%,nadająsiędoskonalenaodlewyorazdoobróbkiplas-
tycznejnazimno.Odznaczająsiępięknymzłocistymkoloremisąwznacznym
stopniuodpornenakorozję(ryc.5),czegodowodemjestbardzodobrystan
zachowaniaobunaczyń3.
Pozostałedwanaczynia(płytkamisaidzbanek)mająwyraźnieodmienne

składystopowe,różniącesięmiędzysobą,aletakżewstosunkudodwóchwcze-
śniejwymienionychmis.Wtymprzypadkupłytkąmisę(ryc.1:7)wykonano
zbrązucynowego(tab.1,nr1),natomiastminiaturowydzbanek(ryc.1:11)
z brązu cynowo-ołowiowo-antymonowego zwyjątkowodużymdodatkiem
żelaza (tab. 1, nr 7).Misama znaczniewięcejmiedzi (89,44%), a tym sa-

1 Zabytkiwcałościzachowane,atakżewybranedobadańposzczególneczęścizostaływtabe-
lachoznaczonekolejnyminumeramiod1do21.

2 Por. rysunki zabytków (zprzekrojami) –w tym samym tomie:W.Blajer iD.Kozłowska,
SkarbzmiejscowościWąwelnicakołoSzczecina,ryciny4–7oraz9–10.

3 Wartow tymmiejscuwspomnieć, że łączone stopymetalinieżelaznych charakteryzują się
znaczniewyższymiwłasnościamiwytrzymałościowyminiżmetaleczyste.Jużwstarożytności
docenionotęichcechęizaczętojestosowaćnaszerokąskalę(por.Piaskowski1981,134–136).
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mymmniejcyny(8,04%),natomiastdzbanekmaodpowiednio85,84%miedzi
i6,22%cynyorazdodatkowo1,66%ołowiu,2,13%żelaza,1,24%antymonu
i 0,93% arsenu.Obanaczynia różnią sięmiędzy sobą takżepodwzględem
formyzdobienia.
Kolejnąparąbardzozbliżonądosiebiepodwzględemskładustopusądwieszpi-

le(tab.1,nr10i11)odlanezbrązuołowiowo-antymonowego(Cu-Sn-Pb-Sb),
chociażichgłówkimającałkiemodmiennykształt(ryc.1:14,15).Udziałmiedzi
wichstopiewynosiodpowiednio82,28%i82,64%acyny–9,51%i10,79%.
Ponadtowstopieznalazłsięjeszczeołów–4,80%i2,82%,atakżeantymon
–1,04%i1,40%.Powyższedaneniewątpliwiewskazują,żeobazabytkimo-
głyzostaćwykonanewtymsamymwarsztaciezjednegosurowca.Ciekawie
przedstawiająsięwynikibadańfragmentówfalery(ryc.1:16),którepotwier-
dzająnaszeprzypuszczeniaodokonanejwprzeszłościnaprawietegozabytku
(por.takżeustaleniaBlajer,Kozłowska,wniejszymtomie).Zanalizywynika,
żezawartośćmiedziicynywdwóchróżnychzdobionychfragmentachwyko-
nanychzcienkiej,kutejblachyzbrązucynowego(Cu-Sn)jestbardzopodob-
naiwynosiodpowiednio83,78%i82,73%Cuoraz14,82%i15%Sn(tab.1,
nr5i6).Grubaiciężkacentralnaczęśćfalery(ryc.2)zostałanatomiastodla-
nazcałkieminnegostopu,amianowiciezbrązuołowiowo-antymonowego
(Cu-Sn-Pb-Sb),wktórymudziałmiedziwynosi79,01%,cyny–8,58,ołowiu
–aż8,02%,aantymonu–1,99%(tab.1,nr4).Takiskładniepojawiłsięprzy-
padkowo–wysokazawartośćołowiuobniżabowiemtemperaturętopnienia
stopu i pozwalanabezpiecznepołączenie brązuołowiowo-antymonowego
zbrązemcynowym,którymawyższątemperaturętopnienia.
Także z dwóch różnych stopów sporządzononiektóre elementy zapinki

binoklowatej(ryc.1:6a,6b).Dwietarczkiimitujące12-zwojowespirale(ryc.3)
zostaływykonanezbrązucynowego(Cu-Sn),metodąodlewucyzelowanego
(tab.2,nr17i18).Udziałmiedziwynosiwnichodpowiednio85,26%i85,37%,
acyny–12,04%i12,16%(tab.1,nr17i18).Zapewneztegosamegometalu
–metodąodlewu(tab.2,nr19i20),jednakzestopuinnegoniżobietarcz-
ki–wykonanozdobionytrzemaptaszkamikabłąkzapinki(ryc.1:6a)orazjej
igłę(ryc.1:6b).Analizawykazała,żedoichzrobieniaużytobrązuołowiowego
(Cu-Sn-Pb)onastępującym składzie:wkabłąku–82,90%Cu,11,32%Sn,
3,67%Pb;wszpili–84,10%Cu,11,53%Sn,2,34%Pb(tab.1,nr19 i20).
Trudnojednoznacznieodnieśćsiędowynikówanalizyuzyskanejdlatrzech

brązowych,odlewanychkółeczek(pierścieni)(ryc.1:8–10)wybranychloso-
wospośród27.Najejpodstawiemożemyjednakprzypuszczać,żezapewne
wszystkie pierścienie z założeniamiały byćwykonane z podobnegobrązu
ołowiowo-antymonowego(Cu-Sn-Pb-Sb),aczkolwiekniecozróżnicowanego
podwzględemilościowym,copotwierdzająuzyskanewyniki(tab.1,nr12–14).
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Wprzypadkudwóchkółek,nr12i14(ryc.1:8,10),stwierdzonobardzopodob-
nezawartości:miedzi–84,86%i83,82%,cyny–7,48%i7,51%,ołowiu–5,35%
i5,87%,antymonu–1,05%i1,08%.Wtrzecimkółku(ryc.1:9)jestnatomiast
znaczniemniejszyudziałmiedzi(79,51%)iołowiu(2,82%),awiększy–cyny
(10,22%)iantymonu(3,68%).Należysięzatemliczyćzfaktem,żetakżepo-
zostałepierścieniebyłyodlanezbrązuołowiowo-antymonowego,wykazując
jednakpewnewahaniacodoskładupierwiastkowego.
Ciekawieprzedstawiająsięwynikibadańdwóch,prawieidentycznych,ażu-

rowychnaramiennikówczybransolet(ryc.1:12,13),wykonanychnajpewniej
wtymsamymwarsztaciebrązowniczym.Obazabytkizostałyzrobionezbrązu
ołowiowego(Cu-Sn-Pb),metodąodlewucyzelowanego(tab.2,nr15i16),jed-
nakowyraźnieróżnymskładziepierwiastkowym:84,83%i79,03%Cu,9,84%
i11,74%Sn,3,65%i8,32%Pb(różnicawzawartościołowiujestwięcnajwięk-
sza)(tab.1,nr15i16).Podobniejakwprzypadkukółeczekmożemyzatem
przypuszczać,żeobanaramiennikizzałożeniamiałybyćwykonanezpodob-
negobrązuołowiowo-antymonowego(Cu-Sn-Pb-Sb).Różnicaskładustopu
możenatomiastwynikaćz różnegoczasu ichpowstawania i z zastosowania
różnegomateriałuwyjściowego,copotwierdzająuzyskanewynikinaszejanalizy.
Wyjątkowookazałymzabytkiem, który został poddanybadaniom składu

chemicznego,jestbogatozdobionypasmetalowy(ryc.1:1).Wykonanyzostał
zcienkiej,kutejipolerowanej,brązowejtaśmyiozdobionywypuncowanym
ornamentemantropomorficznymigeometrycznym(ryc.4,tab.2,nr21).Prze-
prowadzonaanalizawykazała,żepasodkutozbrązuołowiowego(Cu-Sn-Pb)
oskładzie:89,30%Cu,7,93%Sni2,02%Pb(tab.1,nr21).Zwracatuuwagę
niecopodobnyudziałmiedzi icynyjakwprzypadkupłytkiejmisy,uktórej
jednakołówwystępujetylkowniewielkiejilości(0,25%).
Pozostałedwazabytki–guzik(ryc.1:5)ifragmentbrązowegoprzedmiotu

(ryc.1:3)–różniąsięskłademstopunietylkomiędzysobą,aletakżewstosun-
kudopozostałychanalizowanychzabytków(por.tab.1).Mimożezrobiono
je z podobnego stopu, tj. brązuołowiowo-antymonowego (Cu-Sn-Pb-Sb),
wyraźnieodróżniająsięodsiebiepodwzględemilościpodstawowychmetali
stopu(tab.1,nr8i9).Fragmentprzedmiotubrązowegomanajniższązawar-
tośćmiedzispośródwszystkichbadanychzabytków–tylko78,66%,azarazem
najwyższąołowiu–9,65%,(przyudziale9,88%cynyi1,91%antymonu).Guzik
odznaczasięzkoleinajwyższymzewszystkichbadanychzabytkówudziałem
procentowymmiedzi – 92,70%, anajniższymcyny– 2,66% (tab. 1, nr 9).
Obydwawytworyróżniąsiętakżetechnikąwykonania,bowiemguzikzostał
zapewneodciśniętywmatrycy,afragmentprzedmiotu–odlany(tab.2,nr9).
Jakjużwcześniejwspomniano,wszystkiezabytki,itakżeichposzczególneba-

daneczęści,zostaływykonanezezróżnicowanychstopówbrązu(zob.tab.2).Wy-
różnionosiedemzabytówzbrązucynowego(Cu-Sn),pięćzbrązuołowiowego
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(Cu-Sn-Pb),osiemzbrązuołowiowo-antymonowego (Cu-Sn-Pb-Sb)oraz
– dodatkowo– jeden odlewnaprawczy falery (także typuCu-Sn-Pb-Sb).
Ztegowynika,żewśródbadanychzabytkówzeskarbuzWąwelnicymamydo
czynieniazeznaczniezróżnicowanymiwyrobamipodwzględemmateriało-
wym,wśródktórychdominująbrązywieloskładnikowe.Itakzawartośćmiedzi
wstopachużytychdoichprodukcjiwahasięod78,66%(fragmentprzedmiotu,
próbkanr8)do89,30%(pas,próbkanr21),cyny–od2,66%(guzik,próbka
nr9)do15%(falera,próbkanr6),ołowiu–odzaledwie0,1%(naczynie,próbka
nr2)ażdo9,88%(fragmentprzedmiotu,próbkanr8),aantymonu–od0,03%
(falera,próbkanr5)do3,68%(kółko,próbkanr13).
Wśródprzebadanychzabytkówliczebniedominująwyrobyzbrązuzdo-

datkiem stopowymwpostaci ołowiu (14).Ten składnik stopubył z pew-
nościądodawany intencjonalnie, przyjmuje się bowiem, żedodatekołowiu
maznacznywpływnalejnośćiobrabialnośćmetalu,apozatymobniżatem-
peraturę jego topnienia oraz poprawiawłasności plastyczne brązów (Wen-
dorff1976,465–468;Wesołowski1981,420–423;Dobrzański1999,505–508).
Wtejgrupiezwracateżuwagęaż9zabytkówzeznaczącymilościowododat-
kiemantymonu(1,04%–3,68%),cowzasadniczysposóbodróżniajeodinnych
badanychwyrobówzbrązu,m.in.zestanowiskwRadymnie,pow.jarosławski
(Biborski2016), Jabłonce,pow.głubczycki (Biborski2017) iZagórzu,pow.
wadowicki (Blajer et al. 2018).Antymonprawdopodobnie tak jakołówbył
składnikiem, którydodawanodo stopu intencjonalnie, albowiemutwardza
onstopyzołowiemipodnosijakośćwyrobówpodwzględemodpornościna
ścieranieidziałaniekwasów.Wkwestiiudziałupierwiastkówwbrązachołowio-
wychorazołowiowo-antymonowych,oczywiściemogąsięzaznaczaćróżnice
chronologiczneiterytorialne.
Należyteżwspomniećopozostałychskładnikachstopówużytychdowyko-

naniabrązówzWąwelnicy–owystępującychtamwniewielkichjużilościach
pierwiastkach,takichjak:As,Fe,Ni,Co,Ag,AsiBi.Zwykletowarzysząone
rudommiedzi,cynyiołowiu,aleprzyjmujesię,żeniemająwiększegowpływu
najakośćprodukowanegosurowca.
Zprzeprowadzonychbadańwynika,żedobórmateriałówdowyrobupo-

szczególnychzabytkówbyłcałkowicieświadomy,apoziomtechnicznyichwy-
konanianależyoceniaćwysoko.Dobrymprzykłademjestbadanatutajzapinka
binoklowata.Jejobietarczki–naśladującespirale–zawierająniewieleołowiu
iprzeztosą twardsze isztywniejszeniżkabłąk i igłazapinki,któremajągo
znaczniewięcej idzięki temu są znaczniebardziej elastyczne i łatwiejszew
obróbce.Wysokieumiejętnościtwórcówmusiałyiśćwparzezdobrzezorga-
nizowanymiodpowiedniowyposażonymwarsztatemrękodzielniczym,zwys-
pecjalizowanyminarzędziamidowykonywaniazdobień,atakżeprecyzyjnymi
formamiodlewniczymi,np.donaramienników.
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Tab.1.SkładchemicznymetaluwbadanychzabytkachzWąwelnicy.Oprac.M.Biborski
Table 1. Chemical composition of metal in analysed objects fromWąwelnica. Prepared by
M.Biborski
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Tab.2.MateriałitechnologiazastosowanedowyrobubrązowychzabytkówzWąwelnicy.Oprac.
M.Biborski
Table2.MaterialandtechnologyusedinbronzeobjectsfromWąwelnica.PreparedbyM.Biborski
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Ryc.1.Wąwelnica,stan.4–skarbprzedmiotówzbrązu.Wskazaniemiejscpomiarównazabyt-
kachpoddanychanalizieskładustopu.Rys.A.Ryś.Oprac.M.Biborski
Fig.1.Wąwelnica4–hoardofbronzeobjects.Spotsmarkedonobjectssubjecttotheanalysisof
thealloycomposition.DrawingbyA.Ryś.PreparedbyM.Biborski
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Ryc. 2.Wąwelnica, stan. 4 – skarbprzedmiotówzbrązu.Centralna część falery – szczegóły
łączenianadlewuzcienkątarczką.Fot.K.Gołębiowska
Fig.2.Wąwelnica4–hoardofbronzeobjects.Centralpartofthephalera–detailsofattaching
areinforcementtoathindisc.PhotographbyK.Gołębiowska
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Ryc.3.Wąwelnica,stan.4–skarbprzedmiotówzbrązu.Tarczkazapinkibinoklowatej–odlew
imitującyspiralę.Fot.K.Gołębiowska
Fig.3.Wąwelnica4–hoardofbronzeobjects.Discofthebinocularbrooch–acastimitating
aspiral.PhotographbyK.Gołębiowska
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Ryc.4.Wąwelnica,stan.4–skarbprzedmiotówzbrązu.Wycinekpasa(diademu)–szczegóły
zdobieniametodąpuncowania.Fot.K.Gołębiowska
Fig. 4.Wąwelnica 4 – hoard of bronze objects. Fragment of the belt (diadem) – details of
puncheddecoration.PhotographbyK.Gołębiowska
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Ryc.5.Wąwelnica,stan.4–skarbprzedmiotówzbrązu.Głębokamisa–naczynienr2(por.
ryc.1:2)–wycinekobrazujestanzachowaniapowierzchni.Fot.K.Gołębiowska
Fig.5.Wąwelnica4–hoardofbronzeobjects.Deepbowl–vessel2(seeFig.1:2)–fragment
showingpreservationofthesurface.PhotographbyK.Gołębiowska
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