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WSTĘP 
Jednym z nowoczesnych rozwiązań w zakresie badań nad technologią 

starożytnych odlewów /badania składu chemicznego odlewów, badania 
materiałoznawcze form i rdzeni, itp./   jest wykorzystanie szerokich możliwości 
obecnej techniki, która pozwala ująć zachodzące zjawiska w sposób jakościowy i 
ilościowy. 

W literaturze krajowej jak i zagranicznej istnieje niezbyt duża ilość opracowań 
opisujących wykorzystanie najnowszej techniki  do badań dawnych odlewów np. 
z epoki brązu.  

Jak wynika z rozmów i konsultacji z archeologami, historykami kultury 
materialnej itp. /Muzeum Miedzi w Legnicy, Muzeum Archeologiczne w 
Krakowie, Muzeum Okręgowe w Krośnie, Instytut Prahistorii  w Poznaniu, 
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie itp./ włączenie najnowszej techniki w tym 
wspomagania komputerowego do archeologii jest bardzo cenne, jako, że stanowi 
nowatorskie podejście do zagadnień ochrony dziedzictwa kulturowego. 

Zresztą wykonywane niekiedy działania są tylko cząstką potrzeb i być może 
staną się w niedalekiej przyszłości początkiem dalszych prac w tym zakresie. 
Powyższe czynniki skłoniły autora niniejszej rozprawy doktorskiej do podjęcia 
działań w tym zakresie. 
 
 
I. STUDIUM STANU ARCHEOMETALURGII I TECHNIK 
ODLEWNICZYCH Z OKRESU EPOKI BRĄZU W ŚWIETLE BADAŃ 
ARCHEOLOGICZNYCH 

 
1. Wybrane fakty z historii starożytnego odlewnictwa 
   

Różne są hipotezy odnośnie do początków tj. czasu i miejsca „narodzin”-  
odlewnictwa na świecie. Ogólnie przyjmuje się, że miało to miejsce ok. 5000 lat 
p.n.e. mniej więcej na terenach obecnego Iraku, Syrii i Iranu [1-11].  

Jeśli jednak przyjąć za początek odlewnictwa, odlewanie „słońca 
alchemików”  czyli złota, metalu występującego w przyrodzie w stanie rodzimym 
jako tzw. samorodków, to niektórzy badacze historii kultury materialnej podają 
datę „narodzin” tej dziedziny na ok. 7000 lat p.n.e. Metal ten stosowano do 
tworzenia ozdób różnymi technikami znanymi z wykopalisk.  

Ze względu na brak równoczesności „odkrycia” technologii odlewniczej, 
badacze historii kultury materialnej [12-16], przyjmują umowny kalendarz 
wykorzystania przez człowieka metali nieżelaznych. 
Na ogół wygląda on następująco: 
* ok. 7000 lat p.n.e. – przetapianie samorodków złota i miedzi, odlewanie, kucie, 
* ok. 6000 lat p.n.e. – wytapianie ołowiu z rudy, odlewanie, 
* ok. 5000 lat p.n.e. – wytapianie miedzi z rudy, odlewanie, kucie, 
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* ok. 4000 lat p.n.e. – wytapianie miedzi stopowej z rud mieszanych 
zawierających As i Pb, odlewanie, kucie, 
* ok. 3000 lat p.n.e. wytapianie cyny z rud, odlewanie, 
* ok. 2500/2200 lat p.n.e. otrzymywanie brązu przez stapianie miedzi z rudą cyny 
i miedzi z cyną, odlewanie, kucie, 
* ok. 1000 lat p.n.e. otrzymywanie mosiądzu przez stapianie miedzi z rudą cynku 
w obecności węgla, odlewanie, kucie. 
 

Również różne są hipotezy odnośnie do kierunków rozprzestrzeniania się 
dawnego odlewnictwa w świecie. Na ogół przyjmuje się hipotezę 
udokumentowaną częściowo materiałami źródłowymi /obiekty archeologiczne, 
freski, itp./, przedstawioną na rysunku 1, na którym zaznaczone zostało 
hipotetyczne miejsce, gdzie wykonano pierwsze odlewy. Podano także 
hipotetyczne kierunki rozprzestrzeniania się odlewnictwa w późniejszym ciągu 
wieków. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 1. Hipotetycznie, najbardziej prawdopodobne miejsce „narodzin” 
odlewnictwa i kierunki jego rozprzestrzeniania się w świecie. 

W rozwoju techniki odlewniczej można wyodrębnić trzy główne kierunki 
[16,17] i tak: 
A. Kierunek Egipt - zasłynął głównie z wyrobów ze złota. Stosowano tu oprócz 
odlewania, techniki pokrewne takie jak: niello, inkrustacja, filigran itp. Z historii 
starożytnej znane są słynne „złota faraonów” [18]. 
B. Kierunek  Chiny, Indie,  Półwysep Indochiński, Korea, później Japonia. 
Szczególnie Chiny w późniejszym okresie opanowały technikę odlewania słynną 
na cały świat [19-30]. 
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C. Kierunek europejski. Zanim jednak technika odlewnicza z hipotetycznego  
miejsca „narodzin” dotarła do Europy, znaczącym epizodem w jej 
rozprzestrzenianiu się była starożytna Anatolia /obecnie Turcja/ [31] oraz Cypr.  
 Szczególnie Cypr odegrał w rozwoju odlewnictwa znaczącą rolę. Tu 
bowiem w okresie epoki brązu odkryto znaczne ilości rud miedzi; nazwa wyspy 
Cyprum = Cuprum dała początek nazwie pierwiastka podstawowego,  
wchodzącego w skład brązów. Początkowo do mniej więcej 1200 p.n.e.  
wydobycie rud miedzi, a także jej przetwórstwo oraz handel wyrobami z brązu 
opanowali całkowicie Mykeńczycy [32-35].  

O tym jak piękne były to odlewy mogą świadczyć eksponaty znajdujące się 
w wielu muzeach Grecji. Na rysunku 2 przedstawiono przykładowe odlewy 
znalezione na terenie Grecji i znajdujące się w Muzeum Narodowym w Atenach. 
Były to głównie ozdoby artystyczne bogato zdobione /np. spinki, fibule, szpile, 
bransolety/, elementy broni /groty, sztylety, miecze/, narzędzia i przedmioty 
codziennego użytku /siekierki, kopaczki, naczynia/, przedmioty kultu /posążki, 
figurki, wózki do pochówku/. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 2. Odlewy z epoki brązu odnalezione na terenie Grecji /Muzeum Narodowe 
Ateny/ [fot. Stanisław Młodnicki Instytut Odlewnictwa Kraków]. 
 
 Po pewnym okresie czasu Mykeńczycy utracili jednak monopol na 
produkcję i handel brązem na rzecz kupców z Cypru. Z upływem kilku wieków, 
brąz jako materiał do wyrobu różnych elementów traci stopniowo na swej 
wartości. Pojawia się nowe tworzywo bardzo „modne” w tym czasie żelazo, z 
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którego rozpoczyna się wykonywanie odlewów o charakterze technicznym, a 
niekiedy ozdobnym. 
 Głównym kierunkiem rozwoju starożytnego odlewnictwa, jeśli idzie o 
Europę, były obecne obszary okolic miast Hittenberg, Hallsztadt, Stettweg, 
Mittendorf /Niemcy/, a także Unietyce, miejscowość znajdująca się na obszarze 
obecnych Czech. Stąd też w historii kultury materialnej funkcjonuje pojęcie 
„Kultury Unietyckiej” znanej z wielu znalezionych tam przez archeologów 
odlewów z brązu [36,37].  

Śledząc w oparciu o dane archeologiczne kierunki rozwoju pierwotnego 
odlewnictwa nie sposób pominąć kierunku „kaukaskiego”. Tam, bowiem, jak 
wynika z odkrytych przez archeologów obiektów z epoki brązu, istniały znaczące 
dowody na to, że bardzo wcześnie człowiek posiadł znajomość „obróbki metalu” 
z zastosowaniem technik odlewniczych [38-49]. 
 
2. Świadectwa odlewnictwa z epoki brązu na ziemiach polskich 

Odlewnictwo brązu na ziemiach polskich istniało już około 2300/2200 – 
850/750 lat p.n.e., jakkolwiek brak dostępu do rodzimych złóż rud metali 
nieżelaznych ograniczał możliwości szybkiego rozwoju tej formy kultury 
materialnej [50].  
 Na początku epoki brązu gotowe odlewy przywożono na tereny dzisiejszej 
Polski z południa Europy [51-53]. Nieco później opanowano techniki odlewnicze, 
a surowce do wyrobu narzędzi i ozdób importowano szlakiem wiodącym przez 
Bramę Morawską z terenu Siedmiogrodu [54-58].  
Jeszcze wcześniejsze znaleziska wskazują, że już około 3500 lat p.n.e. pojawiają 
się na obszarze dzisiejszej Wielkopolski wyroby z miedzi pochodzenia obcego.  

Epokę brązu charakteryzuje powstanie kilku ośrodków produkcji odlewów 
związanych z występowaniem rud miedzi. Z ważniejszych złóż rud miedzi 
wymienić należy:  
- strefę alpejską,  
- Rudawy, 
- Półwysep Iberyjski, 
- Kornwalię, 
- Okręg Nordyjski (Schleswig – Hollstein, Jutlandia, Wyspy Duńskie, 

południowa Norwegia i Szwecja, 
- Półwysep Sambijski  /Litwa/, 
- Siedmiogród. 

W tym ostatnim przypadku przypuszcza się, że odlewy z brązu dotarły na 
ziemie polskie z ludnością tzw. kultury nadcisańskiej (Słowacja, Węgry). 
Siekierki, topory czekany, bransolety, naramienniki oraz innego typu ozdoby to 
tylko niektóre z wyrobów odnalezionych tego okresu.  

Po 1700 r. p.n.e. w Polsce pojawiają się już na szerszą skalę wyroby z brązu, a 
odnajdywane przez archeologów na stanowiskach eksploracyjnych pozostałości 
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po procesie metalurgiczno – odlewniczym (części form, dysz, żużle itp.) 
świadczą, że są to wyroby miejscowe [2].  

Ważną kulturą związaną z epoką brązu i dziejami ludów na terenie 
późniejszych ziem polskich jest „Kultura Ottomani-Fuzesabony” mająca swe 
korzenie na obszarze Siedmogrodu – Karpat /obecnie Rumunia i Węgry/. Oprócz 
wspomnianych powyżej ziem to zasięg jej jeszcze obejmował tereny obecnej 
Polski, Słowacji, Ukrainy co przedstawiono na rysunku 3. 

 
 
Rys. 3. Zasięg „Kultury Ottomani-Fuzesabony” [59-62]. 

 
 O poziomie opanowania technik odlewniczych na obszarze późniejszych 
ziem polskich mogą świadczyć artefakty znalezione na terenach eksploracyjnych 
Biskupina i innych miejscowości. Iwno k/Szubina, Antonina k/Chodzieży, 
Uścikowce k/Obornik i Przybysławia k/Jarocina to tylko niektóre nazwy 
miejscowości, gdzie znaleziono duże ilości wyrobów z brązu [63,64]. 
 W czasie wykopalisk w Biskupinie natrafiono na liczne ślady rozwiniętego 
odlewnictwa z brązu. Stosowano już wówczas metodę wytapianych modeli oraz 
odlewania brązu do form kamiennych [65,66]. 
 Ekspansja dawnego odlewnictwa brązu wynika z dynamicznej migracji 
ludności w ramach tzw. rozwoju różnego rodzaju kultur, których zasięg 
przedstawiają rysunki 4-6. 
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Rys. 4. Mapa rozkładu kultur epoki brązu na tle mapy Polski w latach 2300 – 
1700 p.n.e. 
 
 

Rys. 5. Mapa rozkładu kultur epoki brązu na tle mapy Polski w latach 1700 – 
1400 p.n.e. 
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Rys. 6. Mapa rozkładu kultur epoki brązu na tle mapy Polski w latach 1400 – 
850/750 p.n.e. [67].  
 

Obecnie przy datowaniu epoki brązu stosuje się najczęściej klasyfikację 
według R.J. Forbesa /europejska epoka brązu/ [68] oraz według J. 
Kostrzewskiego /epoka brązu w Polsce/ [69]. Rozpatrując powyższe zagadnienia 
związane z datowaniem epoki brązu należy stwierdzić, że nie ma tu 
jednoznaczności. 
 Na rysunku 7 przedstawiono okresy epoki brązu w Europie według R. J. 
Forbesa /zielone punkty/ i J. Kostrzewskiego /niebieskie punkty/. Na wykresie 
zaznaczono przypuszczalny czas wykonania odlewu siekierki, która stała się 
obiektem własnych badań zamieszczonych w II części niniejszej pracy. 

Na terenach obecnej Polski według tej klasyfikacji za graniczną datę 
początku rodzimej epoki brązu przyjmuje się zazwyczaj przełom XVIII i XVII w. 
p.n.e. Natomiast schyłek epoki brązu i początek epoki żelaza datowany jest na 
przełom IX i VIII w. p.n.e. [70-74]  
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Rys. 7. Schematyczna ilustracja okresów epoki brązu w Europie według R. J. 
Forbesa /zielone punkty/ i J. Kostrzewskiego /niebieskie punkty/ [75-78] oraz 
umiejscowienie w czasie odlania siekierki, będącej obiektem badań własnych. 
 

Jak widać z przytoczonych tylko niektórych dat, danych odnośnie do epoki 
brązu nie można traktować zbyt ściśle, ponieważ na niektórych terenach Polski 
lokalne grupy neolityczne przetrwały aż do XIII w. p.n.e. Podobnie wygląda  
problem z datowaniem początku wykonania znalezisk z miedzi /arsenowej/ i z  
brązu. 

Podział na epokę kamienia i brązu jest tylko podziałem umownym i co do 
jego datowania nie ma ścisłości. Pierwsze wyroby z miedzi arsenowej /według 
niektórych badaczy [75,76] pojawiły się na ziemiach polskich już około 3500 lat 
p.n.e., lecz były to tzw. „importy”.  

Nabycie umiejętności produkcji narzędzi z brązu nie spowodowało 
szybkiej rezygnacji z narzędzi kamiennych. Wpłynęły na to, co najmniej dwa 
czynniki:  
- po pierwsze utrudniony dostęp do rud miedzi, cyny, srebra, złota i ich stopów 

oraz ich cena,  
- po drugie stopniowe, ewolucyjne [79,80] kształtowanie się umiejętności ich 

wydobycia i obróbki.  
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2. 1. Archeometalurgia w epoce brązu 
W literaturze krajowej jak i zagranicznej oraz innych źródłach informacji, 

można znaleźć dane dotyczące technologii wykonania odlewów z epoki brązu 
[81-83]. 

Większość tych informacji ma charakter ogólny nie poparty badaniami 
naukowymi. Najczęściej informacje te dotyczą materiałów wsadowych, samego   
procesu technologicznego, a także składu chemicznego odlewów.  

Niekiedy w literaturze można napotkać nieścisłości wynikające z bariery 
dostępu badaczy do bazy technicznej, koniecznej do przeprowadzenia 
szczegółowych badań odlewanych obiektów archeologicznych. Szczególnie w 
okresie ostatnich kilku lat dokonuje się licznych prób praktycznego odtworzenia  
procesów technologicznych (metoda wytapianych modeli, odlewanie do form 
kamiennych) /rys. 8/, przy czym  działania te mają charakter głównie 
komercyjny bez dążenia do poznania genezy zagadnień technologicznych 
zwłaszcza dla badanej epoki. 
 

 
Rys. 8. Przykłady zalewania form kamiennych – rekonstrukcja [84,85]. 
 

W odległej przeszłości sposoby pozyskiwania materiałów do wytopu były 
różne, i tak przykładowo na początku epoki brązu tj. ok. 1700 lat p.n.e. surowce 
do wyrobu narzędzi i ozdób przywożono szlakiem wiodącym przez Bramę 
Morawską z terenu Siedmiogrodu. Innym źródłem pozyskiwania materiałów 
wsadowych były złoża rud pozyskiwane z terenów Gór Harzu [86,87].  
Stosowano także ponowne przetapianie uszkodzonych odlewów. Bliższe dane 
odnośnie do składów chemicznych niektórych, dawnych odlewów podane 
zostały w części badawczej niniejszej pracy w punkcie dotyczącym sztucznych 
sieci neuronowych tzw. „Odwzorowanie Sammona”. 
2.1.1. Rudy metali 

Najczęściej stosowanymi do przerobu surowcami były: 
Miedź Cu /Cuprum – nazwa pochodzi od wyspy na Morzu Śródziemnomorskim 
- Cypru, gdzie w starożytności znajdowały się znaczne ilości rud tego 
pierwiastka/ należącego do jednego z najstarszych metali towarzyszących 
człowiekowi w jego historii. Zdarza się także, że miedź występuje w postaci 
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czystej, jako tzw. miedź rodzima. Miedź występuje w skorupie ziemskiej 
najczęściej w postaci związków z siarką, tlenem oraz krzemem takich jak:  
Rudy miedzi - siarczkowe 
chalkozyn Cu2S – błyszcz miedzi, minerał, siarczek miedzi, krystalizuje w 
układzie rombowym barwy szarej; jest to ważna ruda miedzi zawierająca do 
79,8 % Cu.  
chalkopiryt CuFeS2 – minerał, siarczek miedzi i żelaza krystalizuje w układzie 
tetragonalnym barwy żółtej, także ważna ruda miedzi zawierająca do 34,57 % 
Cu  
kowelin CuS – ważna ruda miedzi [88] 
Rudy miedzi - tlenkowe i węglanowe 
kupryt Cu2O   
malachit CuCO3Cu(OH)2 – minerał, zasadowy węglan miedzi, krystalizuje w 
układzie jednoskośnym, barwa zielona, ruda miedzi o zawartości do 57,4 % Cu  
azuryt 2CuCO3Cu(OH)2  [89,90]. 
Rudy miedzi – krzemianowe 
 
chryzokol  Cu2SiO2 x 2HO2 – krzemian miedzi, 
dioptaz  CuSiO2 x H2O – krzemian miedzi [46]. 
Rudy cyny 
kasyteryt – minerał, dwutlenek cyny „kamień cynowy” krystalizuje w układzie 
tetragonalnym, barwa czarna, brunatna lub czerwonawa ważna ruda cyny o 
zawartości 78,6 % Sn.  
stannin  Cu2FeSnS2 – ważna ruda cyny, zawierająca do 27,6% Sn; oznaczenie 
„Sn” pochodzi właśnie od nazwy tej rudy [91]. 
Rudy arsenu 
mimetyt   Pb5(AsO4)3Cl – ważna ruda zaliczana do grupy arsenianów. 
arsenopiryt FeAsS – siarczkowa ruda arsenu o kolorze srebrzysto - białym lub 
stalowo - szarym, 
arsen – w przyrodzie występuje także w stanie rodzimym, 
siarkoarsenek Cu – ruda polimorficzna Cu i As, 
Ruda ołowiu 
galena  PbS – siarczek ołowiu, bardzo popularna ruda ołowiu [56]. 
Rudy antymonu 
antymonit Sb2S3, ruda antymonu. Wolny metal uzyskuje się z siarczków  
poprzez prażenie w atmosferze powietrza. 
walentyt Sb2O3 , wolny metal uzyskuje się poprzez redukcję C [92-94]. 
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2.1.2. Piece i tygle do topienia stopów 
 Tygle wykonywano z gliny, a zachowane i odkryte przez archeologów 
elementy tygli pozwoliły na ich rekonstrukcję. Przykłady przedstawiono na 
rysunku 9 a i b. 
 

              
                        a)                                                          b) 
 
Rys. 9. Tygle odlewnicze z epoki brązu [63]: a) Biskupin, b) Egipt [95] 
 

Niektóre, dane dotyczące ówczesnej techniki topienia stopów i odlewania 
można znaleźć [96, 97-99].  
Działania komercyjne [84,85,96] mające za zadanie odtworzyć w rzeczywistości 
ówczesny proces technologiczny są szczególnie popularne w Wielkiej Brytanii i 
Niemczech. Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne pieców do topienia stopów 
z epoki brązu przedstawiono na rysunku 10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      A) [84]  
a – miech, b – dysza, c – węgiel drzewny, 
d – drobno „zmielona” ruda miedzi i cyny, 
e – wyłożenie z gliny, f – podsypka z piasku,       B) [85] 
g – wyłożenie kamienne. 
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       C) [96] 
Rys. 10. Schematy pieców do topienia stopów odlewniczych z epoki brązu.  
 
2.2. Starożytne technologie odlewnicze 

Zasadniczo brak jest dokumentów historycznych dotyczących procesu 
technologicznego odlewania brązów. Niemniej na podstawie zachowanego 
fresku /rys. 11/, pierwszego w historii odlewnictwa materiału dokumentującego 
proces technologiczny, można dość precyzyjnie odtworzyć technikę odlewania z 
przed kilku tysięcy lat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 11. Praca w odlewni. Malowidło staroegipskie w grobowcu wezyra 
Rechmire w Gurna z ok. 1450 lat p.n.e. (XVIII dynastia-nekropolia tebańska, 
fragment): 1 – rozpalanie „pieca”, 2 – nakładanie tygla odlewniczego, 3 – 
topienie stopu, „podawanie dmuchu”, 4 – wyjmowanie tygla z pieca topialnego, 
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5 – zalewanie form odlewniczych,6 – transport materiałów wsadowych, 7 – 
„inwentaryzacja” wytopu [6, 100]. 
 
 Proces technologiczny wykonania odlewów rozpoczynano od 
załadowania tygla brązem, przy czym ostatnią warstwą w tyglu był węgiel 
drzewny. Spełniał on zasadniczo rolę zabezpieczenia stopu podczas topienia 
przed utlenieniem, (o czym zresztą najprawdopodobniej nie wiedziano) i 
czynnika podwyższenia temperatury topienia stopu.  
Tygiel taki wkładano do wcześniej przygotowanego pieca i „podawano” dmuch 
w celu osiągnięcia temperatury topienia stopu. Następnie tygiel wyjmowano z 
pieca i zalewano ciekłym stopem wcześniej przygotowane formy. 
 Po zakrzepnięciu stopu w formie i ostygnięciu odlewów oczyszczano je z 
pozostałości gliny /metoda wytapianych modeli/ i przekazywano do 
„magazynu”.  

Najstarszymi technologiami stosowanymi w epoce brązu, które 
zachowały się do dnia dzisiejszego, oczywiście z technicznymi zmianami w 
zakresie używanych materiałów na modele, formy jak i w zakresie „urządzeń” 
były:  
- metoda wytapianych modeli,  
- metoda odlewania do form kamiennych. 
2.2.1. Metoda wytapianych modeli,  

Istota tej metody polegała na wykorzystaniu modelu wykonanego z wosku 
pszczelego. Model taki rzeźbiono z wosku nadając mu kształt przyszłego 
odlewu. Niekiedy w celu wykonania kopii modelu wykonywano matrycę z 
miękkiego drewna np. lipowego, do którego wlewano ciekły wosk pszczeli. 

Model woskowy powlekano wielokrotnie warstwą ogniotrwałej gliny 
susząc za każdym razem każdą z nanoszonych kolejno warstw. 
Po naniesieniu ok. 5-7 warstw gliny, całą formę umieszczano w pobliżu 
paleniska wytapiając model woskowy. Następnie formę suszono usuwając w ten 
sposób tzw. wodę zarobową. Po całkowitym usunięciu wosku, formę z gliny 
wypalano nadając jej odpowiednią wytrzymałość i po tym zabiegu 
technologicznym zalewano ciekłym stopem tj. brązem, który wypełniając wnękę 
formy odtwarzał kształt przyszłego odlewu. Po zakrzepnięciu i ostygnięciu 
metalu, skorupę z ogniotrwałej gliny usuwano, a otrzymany odlew oczyszczano 
z pozostałości masy formierskiej. Kolejne etapy procesu technologicznego 
przedstawia rysunek 12 a i b. 
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a) [96] 
 
 
 
 
 
 

 
b) [101] 

 
Rys. 12. Przykłady metody wytapianych modeli (rekonstrukcje procesu 
technologicznego z epoki brązu) [96,101]: 1 – model woskowy, 2 – wytapianie 
wosku, 3 – zalewanie ciekłym stopem, 4 – wyjmowanie odlewu z formy, 5 – 
gotowy kolczyk z brązu. 
2.2.2. Odlewanie do form kamiennych 

W tym przypadku ciekły metal wlewano do formy wykonanej z 
„kamienia” z odpowiednio wydrążonymi wnękami odtwarzającymi kształt 
przyszłego odlewu. Początkowo stosowano formy kamienne tzw. odkryte, gdzie 
odlew odtwarzany był tylko przez jedna połówkę, druga strona odlewu była 
odkryta. Później „zastosowano” udoskonalenie procesu technologicznego 
tworząc zestaw form kamiennych złożony z dwóch części, co przedstawia 
rysunek 13. 
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Rys. 13. Formy kamienne odkryta i dwuczęściowa [96,102-105]. 
 

Warto tu nadmienić, że w literaturze dotyczącej epoki brązu brak jest 
właściwie informacji na temat materiału na formy kamienne. Najczęściej 
wymienia się tu wapień [13], piaskowiec lub gnejs [49,106]. 
Dane te są pozbawione jakichkolwiek informacji o przeprowadzonych 
badaniach petrograficznych, a przyjęte zostały najprawdopodobniej na 
podstawie obserwacji wzrokowych. 
2.2.3. Odlewanie do form metalowych z brązu 
 Materiałem stosowanym na formy odlewnicze był także brąz.  Przykłady 
odnalezionych przez archeologów form przedstawiają rysunki 14 - 21.  
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Rys. 14. Formy metalowe z brązu - eksponaty wchodzące w tzw. „Skarb 
z Roska” k/Wielenia [107-109]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 15. Forma metalowa wykonana z brązu do odlewania siekierek. Brzeg 
dawne woj. Legnickie [55]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 16. Forma z brązu i odlew siekierki oraz inne obiekty z brązu znajdujące 
się w Muzeum Narodowym w Bagdadzie (Irak) [6]: 1 – siekierka, 2 – forma. 
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Rys. 17. Forma z brązu do odlewania siekierek bez otworu na stylisko.  Hotham 
Carr Yorkshire (Wielka Brytania) [95,97]: 1 – forma z brązu, 2 – wnęka formy, 
3 – wlew główny, 4 – elementy centrujące. 

Rys. 18. Odlew siekierki z otworem i kokila z brązu do jej odlania 
(1100 – 750 p.n.e.) [95,97]. 
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Rys. 19. Forma z brązu do odlewania siekierek, /a może kopaczek do prac 
rolnych?/ datowanie: prawdopodobnie 1500/1300 - 550 lat p.n.e. (Finlandia) 
[110].

 
 
 
 
Rys. 20. Forma metalowa z brązu do odlewania siekierki z rdzeniem 
wielokrotnego użycia (Hiszpania) [111]. 
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Rys. 21. Forma z brązu i odlew siekierki odnaleziony w ruinach Zamku 
Hamburg nieopodal Gossenheim Lkr. Niemcy [112-114]. 

Analiza kształtu form metalowych wykonanych z brązu i 
przedstawionych na rysunkach 14-21 pozwala stwierdzić, że w zależności od 
tego czy stosowano rdzeń lub, jakie było jego pochylenie (dodatnie/ujemne) to 
różniły się one znacznie między sobą.  

Dostępne źródła literaturowe, a także powszechna opinia, szczególnie 
wśród archeologów wskazuje, że odnalezione formy z brązu w wielu rejonach 
świata /Irak, USA, Europa, itd./, [6,13,107-114] były stosowane jako formy do 
odlewania siekierek z brązu.  

Formy z brązu pochodzące ze „Skarbu” z Roska posiadają niewielką /ok. 
2 mm/ grubość ścianki w części policzkowej siekier, co może sugerować, że nie 
służyły one jako kokile, a jedynie jako formy – matryce do wykonywania 
modeli woskowych. Dopiero szczegółowe badania naukowe przeprowadzone w 
tym zakresie pozwoliłyby jednoznacznie odpowiedzieć na to czy formy te były 
kokilami czy też matrycami do wykonywania modeli woskowych.
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3. Materiały stosowane na formy i rdzenie 
3.1. Formy gliniane 

Istotnym elementem procesu wytwarzania odlewów w epoce brązu był 
materiał stosowany na formy odlewnicze i ewentualnie rdzenie. Wykopaliska na 
najstarszych archeologicznych stanowiskach eksploracyjnych wyraźnie 
wskazują, że początkowo materiałem na formy odlewnicze była glina. 

Glina jest skałą osadową występującą w przyrodzie pospolicie. 
Najważniejsze jej składniki powstają w procesie wietrzenia skaleni w 
szczególności glinokrzemianów wapnia, potasu i sodu. Glina rzadko składa się z 
czystego kaolinitu (Al2O3 x 2SiO2 x 2H2O) i jedynie w kaolinie, kaolinit jest jej 
głównym składnikiem. Plastyczność glinom nadają uwodnione tlenki żelaza, 
krzemu i glinu. Glinę zawierającą mało składników plastycznych nazywa się 
gliną chudą. Gliny tłuste, zawierające dużo składników plastycznych, silnie 
pęcznieją pod wpływem wody, a później podczas suszenia i wypalania, kurczą 
się i pękają. Gliny takie schudza się przed użyciem przez dosypanie krzemionki, 
kwarcu i skaleni (najczęściej piasku), zapobiegając tym sposobem pękaniu 
wyrobu (formy, rdzenia), a ponadto zmniejszając lepkość masy.  

Wcześniej gliny schudzano także plewami, sieczką oraz włosiem i sierścią 
zwierzęcą. Gliny chude są mniej kurczliwe i mniej plastyczne niż gliny tłuste. 
Pełne właściwości plastyczne glina uzyskuje po dodaniu od 18 do 40 % wody. 
Glinie w stanie wilgotnym nadaje się potrzebny kształt, a następnie przez 
kilkanaście dni suszy na wolnym powietrzu, lecz w miejscu chroniącym przed 
słońcem. Po wysuszeniu np. formy odlewnicze i rdzenie umieszczano w 
ognisku, a następnie wypalano w temperaturze ok. 800 do 1000°C.  

Wypalona glina nie zmieniała już kształtu, a jej jedynymi wadami były 
porowatość i kruchość, zwłaszcza pod wpływem uderzenia. 

Właściwości gliny poprawiano dodając pożądane składniki i stosując 
rozmaite działania przygotowawcze, które w efekcie znacznie poprawiały 
właściwości produktu końcowego. W ramach tych działań, po wydobyciu, glinę 
wielokrotnie mieszano, kruszono, wystawiano na deszcz, mróz i słońce.  

Wystawianie na deszcz pozbawiało ją wielu domieszek zachowując i 
zwiększając zawartość nie wymywalnych związków glinu, natomiast 
nagrzewanie, chłodzenie i hydroliza sprzyjały większemu rozdrobnieniu i 
ujednoliceniu surowca [115]. 
 Jak wynika z powyższego opisu był to dobry materiał do wykonywania 
form, a także rdzeni odlewniczych, których przykłady przedstawiają rysunki 22, 
24 i 25a-c,  
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Rys. 22. Przykłady form glinianych /Jordania/ [116]. 
 
 Zasadniczo brak jest w literaturze badań dotyczących materiału – gliny 
stosowanej na formy i rdzenie z epoki brązu. Niemniej autor [111] przytacza 
badania oryginalnego elementu formy tzw. gałki za pomocą derywatografu 
firmy MOM Węgry.  
 Otrzymane wyniki przedstawiono na rysunku 23. Przebieg krzywych 
DTG, TG i DTA  pozwala na przybliżoną ocenę wykorzystania tego materiału 
na formy w metodzie wytapianych modeli, gdzie służył do przygotowania formy 
metodą „oklejania” lub kolejnych zanurzeń modelu woskowego w ciekłej 
suspenzji glinowej.  
 Po naniesieniu kilku powłok materiał suszono /wygrzewanie/ w celu 
nadania wstępnej wytrzymałości i wytopienia wosku. Następnie formę 
wypalano w temperaturze ok. 850 0C, co jest potwierdzeniem braku efektów 
energetycznych w zakresie temperatur 20 – 850 0C. Do tak przygotowanej 
formy wlewano ciekły stop, który po zakrzepnięciu odtwarzał przyszły odlew. 
Bliższe dane podaje literatura [117], gdzie ujęto badania termogramu tzw. gałki.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 23. Termogram tzw. gałki warunki analizy: masa próbki 1320 mg, czułość 
TG – 500 mg, szybkość ogrzewania 10 0C/min, czułość DTA DTG 1/5, [117]. 
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Rys. 24. Forma gliniana i odlew siekierki  znaleziony na stanowisku Khirbat 
Hamra Fidan (Jordania): datowanie 4000 – 4700 lat p.n.e. [116]. 
 

Należy również wspomnieć, że glinę stosowano do wykonywania form i 
rdzeni dwuczęściowych, co przedstawiają rysunki 25a,b,c.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
       a)                                b)        c) 
 

 
Rys. 25. Formy gliniane do wykonywania siekierek: a, b) Bojadła k/Zielonej 
Góry, c) Piekary k/ Wrocławia [55,118]. 

 
Oczywiście spowodowane to było dostępnością materiału – gliny, lecz 

trwałość tych form była znacznie niższa niż form kamiennych, co nie pozwalało 
na uzyskanie zbyt dużej ilości otrzymywanych odlewów z jednej formy. Glina 
jednak pozostawała dalej materiałem podstawowym na rdzenie i powłoki w 
metodzie wytapianych modeli w epoce brązu. 
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3.2. Formy kamienne  
 Drugą technologią wykonywania odlewów w epoce brązu było odlewanie 
do form kamiennych, gdzie jako materiał konstrukcyjny na formy i rdzenie 
stosowany był „kamień”.  
 W literaturze dotyczącej form kamiennych właściwie brak jest 
precyzyjnych sformułowań dotyczących definicji formy tego rodzaju.  

Otóż, pod pojęciem „kamienia” rozumie się bardzo szeroki zakres 
materiałów złożonych z różnych minerałów o niekiedy bardzo znacznie 
różniących się własnościach wytrzymałościowych, a także, co potwierdzają 
badania petrograficzne składzie jakościowym. Zasadniczo w literaturze  
wymienia się gnejs [106],wapień [3,13] oraz piaskowiec [66,119], co 
najprawdopodobniej spowodowane jest brakiem szczegółowych badań w tym 
zakresie. Autor [106] podaje, że formy kamienne  sporządzano z gnejsu tj. skały 
pochodzenia wulkanicznego tzw. ortognejsu - lub też paragnejsu, skały 
pochodzenia osadowego. Ze względu na brak obszarów wulkanicznych 
(Zariczie obecnie Ukraina – tam bowiem znaleziono tzw. Celty) najbardziej 
prawdopodobne jest, że był to paragnejs. Należy podać, że do dnia dzisiejszego 
zachowały się w wielu muzeach świata elementy bądź całe formy kamienne. 
Przykłady takich form przedstawiono na rysunkach 26-28 

 
 
Rys. 26. Elementy form kamiennych odnalezione nieopodal Krakowa 
w miejscowości Pleszów /własność Muzeum Archeologicznego w Krakowie/ 
[78]: a) forma kamienna do odlewania sierpa znaleziona w 1954 r., b) forma 
kamienna do odlewania grota włóczni, c) forma kamienna do odlewania kółka 
(prawdopodobnie wędzidła). 

 
 

 
 
 



 
 
 
Rys. 27. Forma kamienna i element formy do odlewania siekierki – obiekt badań 
własnych autora pracy /Zbiory Muzeum Miedzi w Legnicy/: a) wnęka formy, b) 
powierzchnia badań makro i mikrostruktury, c) otwór pod kołek centrujący. 
 

                    a)          b)                           c) 
 
 
 

               
        d)              e)             f) 
 
Rys. 28.Przykładowe formy kamienne do odlewania siekierek: 

a) Karzec k/Leszna [81], b) Piekary k/ Środy Śląskiej [81], c) Zariczije 
/obecnie Ukraina - gnejs/ [106], d) Wołów k/Wrocławia [55],  

e) Inowrocław[107], f) Hong Kong [120,121]. 
 



3.3. Materiały na rdzenie kamienne  i  ich przykłady  
 

Istotnym elementem w przypadku wykonywania siekierek z otworem 
było odtworzenie wewnętrznej jej części. W eksponatach znajdujących się w 
muzeach można wydzielić zasadniczo dwie grupy siekierek, jeśli idzie o 
odtworzenie otworu. W pierwszym przypadku otwory posiadają zbieżność 
dodatnią, co świadczy, że stosowano tu rdzenie kamienne wielokrotnego użycia 
najczęściej z materiału takiego, z jakiego wykonywano formę /gnejs, wapień, 
piaskowiec/. Takim przykładem mogą być eksponaty przedstawione na 
rysunkach 29-32.  

 
Rys. 29. Oryginalny rdzeń wielokrotnego użycia /kamienny/ znajdujący się 
w zbiorach muzealnych Muzeum Miedzi w Legnicy /fot. Jacek Krokosz/. 
 

W tym ostatnim przypadku nie ma pewności jak wyglądał pierwotnie cały 
rdzeń, gdyż nie zachowała się do czasów współczesnych jego dolna część. 
Można przyjąć, analizując materiał /kamień/ zachowanej części, że był to rdzeń 
jednoczęściowy o zbieżności dodatniej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rys. 30. Rekonstrukcja usytuowania rdzenia wielokrotnego użycia w formie 
odlewniczej - siekiera użytkowa [122]: 1 – forma kamienna, 2 - wnęka formy – 
odlew siekiery, 3 - rdzeń wielokrotnego użycia, 4 - wlew, 5 – przelew. 

 

 
 
 
Rys. 31. Forma odlewnicza wielokrotnego użycia do odlewania siekiery-szkic z 
zachowanych elementów z usytuowaniem rdzenia w formie [122]: 1- rdzeń - 
widok z boku, 2- rdzeń - widok z góry, 3- forma - lewa i prawa część. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 32. Siekierka i rdzeń /element/ [123]. 
 

Rysunek 33 przedstawia rekonstrukcję formy odlewniczej z rdzeniem 
jednokrotnego użycia /glina/ o zbieżności przeciwnej. W tym przypadku rdzeń 
taki po zalaniu i wybijaniu odlewu z formy ulegał zniszczeniu. Istnieją 
przesłanki, by przypuszczać, że rdzeń taki był wykonywany z gliny 
odpowiednio schudzonej piaskiem kwarcowym, końską sierścią, mierzwą itp. 

 
 

Rys. 33. Forma i rdzeń do odlewania siekierki oraz odlew – rekonstrukcja 
/obecnie Stany Zjednoczone Ameryki Północnej/ [3]:1 – kokila, 2 – kokila, 

rdzeń i odlew, 3 - rdzeń jednorazowego użycia, 4 – odlew siekierki. 
 
 
 



4. Pokrycia na formy i rdzenie  
 Istotną rolę dla ówczesnych odlewników w procesie wykonania odlewów 
z brązu odgrywał prawdopodobnie proces oddzielenia zakrzepniętego odlewu od 
formy. Dotyczyło to form kamiennych, metalowych z brązu oraz rdzeni 
wielokrotnego użycia. Niestety w literaturze dotyczącej epoki brązu brak jest 
jakichkolwiek informacji. 
 Hipotetycznie, najbardziej dostępnym pokryciem oddzielającym jak się 
wydaje, mógł być „kopeć”, czyli produkt powstający ze spalania łoju 
zwierzęcego wymieszanego z woskiem pszczelim, a także z drewna iglastego 
/sosna, jodła, świerk itp./ nanoszony na powierzchnię formy w temperaturze 
otoczenia. 

Należy przyjąć, że wymienione pokrycia pełniły funkcję pokryć 
oddzielających, ponieważ termin „pokryć izolacyjnych” /trwałość form/ nie była 
znana ówczesnym odlewnikom. 
5. Skład chemiczny odlewów wykonanych w epoce brązu 

Ilość informacji dotyczącą składu chemicznego odlewów wykonywanych 
w epoce brązu jest dość obszerna Dotyczy to także odlewów znalezionych na 
obecnym obszarze Polski.  

Należy jednak stwierdzić, że dane te są bardzo różnorodne i mają różną 
wartość. Jedne z nich podają skład chemiczny odlewów w bardzo zawężonym 
zakresie np. tabela 1 /Sn, As/, co może budzić pewne zastrzeżenia, podczas, gdy 
inne podają bardzo szczegółowy skład chemiczny odlewów obejmujący 
kilkanaście oznaczonych pierwiastków, co pozwala na bardziej wnikliwą analizę 
zagadnienia.  

Tabela 1 
Dane dotyczące analizy składu chemicznego niektórych, dawnych przedmiotów 
wykonanych z brązu niskocynowego  w Europie i w Azji [13,44] 
 
 

Zawartość w % Kraj Miasto Przedmiot Okres p.n.e.
Sn As 

Tajlandia ----- miecz 3600 2,5 ----- 
Irak Ur sztylet 3000 3,0 1,1 
Peru ----- nóż 3000-2500 2,49 1,3 
Irak Ur ostrze 2800-2500 2,4 ----- 
Irak Kish element 

odlewu 
2800 2,52 ----- 

Indie  Mohenio- 
Daro 

----- 2100-1700 1,2 ----- 

Turcja Troja II ----- 2500-2000 2,18 0,97 
Turcja Troja III ----- 2500-2000 2,9 1,5 

Pakistan   2100-1700 1,2 - 



Egipt Piramida 
Tutenchamona 

----- 2000-1800 1,8 ślad 

Anglia Idmiston sztylet 1700 1,54 2,9 
Brytania Ploudaniel ostrze 

siekiery 
1800 0,09 4,07 

Iran Tepe Hissar I ozdoba 3900-2900 1,74 --- 
Iran Tepe Yahya sztylet 3000 3,0 1,1 

 
 
6. Typy siekierek 

W niniejszej pracy skoncentrowano się głównie na odlewach siekierek z 
epoki brązu ze względu na różnorodność wielkości, kształtu i zdobień dla tego 
typu odlewów oraz stosunkowo dobrze udokumentowane znaleziska zarówno na 
obszarze europejskim, a także w Polsce. Ewolucję konstrukcji siekierek na 
przestrzeni wieków w typoszeregu prostym i rozwiniętym przedstawiono na 
rysunkach 34 i 35. 

Inne wybrane ich przykłady przedstawiają rysunki 36, 37, 40-53a,b.  
 

                     
 
 

Rys. 34. Kształty siekierek w epoce brązu [123]. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 35. Typy siekierek z brązu [123] 
a – c: siekierki bez otworowe z płaską częścią roboczą, d – g: siekierki bez 

otworowe z kołnierzową częścią roboczą, h – siekierka z otworem. 
 
 

Zasadniczo pod względem konstrukcji rozróżnia się trzy typy siekierek tj. 
* siekierki bezotworowe z płaską częścią roboczą, rys. 35 a – c,    
* siekierki bezotworowe z kołnierzową częścią roboczą, rys. 35 d – g,   
* siekierki z otworem rys. 35 h. 

W pierwszym typie siekierek stylisko wykonane najlepiej z drewna 
cedrowego, mocowano rozcinając końcówkę styliska drewnianego od strony 
zakrzywionej i odlew siekierki umieszczano w tym rozcięciu. Kolejną operacją 
montażu tego typu siekierek było bardzo ścisłe owinięcie skórą lub płótnem 
miejsca połączenia. Sposób montażu przedstawiają rysunki 38 i 39. Warto 
zwrócić jednak uwagę na ukształtowanie siekierki w miejscu montażu ze 
styliskiem. Takie, a nie inne rozwiązanie konstrukcyjne powodowało, że 
podczas użytkowania siekiery nie następowało przemieszczanie się styliska w 
stosunku do odlewu siekierki. 
  Drugim, istotnym elementem różniącym typ siekierek od siekierek z 
otworem jest brak strzemiączek.  

Czasem jednak można napotkać typ siekierek bezotworowych, które mają 
dwa strzemiączka. Zupełnie inny typ konstrukcji, znacznie większa szerokość 
robocza ostrza, a także jego kąt nachylenia sugeruje, że nie są to siekierki, lecz 
tzw. kopaczki do upraw rolnych. Formę do odlewania tego typu odlewów 
przedstawiają rysunki 19 i 28c. 
 



   
 

 
 

     a)              b)        c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                d) 
 

Rys. 36. Odlewy siekierek w zbiorach: 
a, b) Muzeum Archeologicznego w Krakowie [78], c) Muzeum Miedzi  

w Legnicy, d) Muzeum w Biskupinie [66]. 
 

 

 
Rys. 37. Siekiery bez otworu na drzewce z epoki brązu znalezione w Ripple 

niedaleko Deal  /Wielka Brytania/ [124]. 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Rys. 38. Osadzenie styliska w zależności od typu siekierki-rekonstrukcja 
[79,124]. 

 

   
 

Rys. 39. Siekierka „Lodowego człowieka - Oetziego” znaleziona we wrześniu 
1991 r. w Alpach /Włochy/ datowana na 3000 lat p.n.e. [125-127]. 

 
 Drugim, „młodszym” typem siekierek są obiekty znajdujące się w wielu 
muzeach Europy [128], a także w Polsce [129], np. z otworem wewnętrznym 
służącym do mocowania styliska. Ten typ siekierek wykonywano w formach 
trzyczęściowych – dwie połówki formy kamiennej i rdzeń jednokrotny z gliny 
lub wielokrotny-kamienny. 
 Przekrój poprzeczny przez otwór dla tego typu siekierek jest kołem lub 
też elipsą, a najczęściej wielobokiem. Takie wykonanie było możliwe dzięki 
celowej konstrukcji wielokrotnie używanego rdzenia odtwarzającego otwór, co 
zapewniało, stabilność styliska w stosunku do odlewu siekierki podczas pracy. 
Siekierki tego typu posiadają jedno strzemiączko służące do usztywnienia całej 
konstrukcji poprzez zamocowanie ich do styliska pasem skórzanym.  
 Jeden z przykładów siekierek ze strzemiączkiem przedstawia rysunek 40. 
Jak widać, choćby z tych wybranych z literatury przykładów, odlewy te cechuje 
różnorodność zarówno pod względem kształtu, wielkości i zdobień. O tym jak 



piękne są to eksponaty mogą świadczyć siekierki paradne przedstawione na 
rysunkach 41,42, a specjalnie na rysunku 53 a.  
 Finezyjny kształt, zdobienia wykonane techniką inkrustacji złotem i 
srebrem i precyzja „rysunku” świadczą, że ówczesnemu artyście znajomość 
rzemiosła odlewniczego nie była obca. Eksponat przedstawiony na rysunku 53a, 
a także inne artefakty znalezione na stanowisku Khirbat Hamra Ifdan (Jordania) 
są  największym i najlepiej zachowanym przykładem szeroko rozwiniętej 
produkcji odlewniczej na Bliskim Wschodzie w tym czasie [116].  
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 40. Odlewy siekierek użytkowych z brązu. Skarb z miejscowości Opalenie 

k/ Gdańska [105]. 
 
 

 

              a)          b)      c) 
 

 
Rys. 41. Odlewy siekierek „paradnych”: a) Zakaukazie dawny ZSRR /obecnie 
obszar Azerbejdżanu, Armenii i Gruzji/ [45], b) Estonia [130], c) Anglia [131].  
 

 
 
 



                        
a)                                                                  b) 

                                                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           c) 
Rys. 42 Siekierka paradna: a) okresu XV – XI wiek p.n.e. [132,133], b) Anglia 

[134], c) 750-500 lat p.n.e. rejon Silabateri, Takuma (Litwa) [122]. 
 
 
 

 
 

 
 
Rys. 43. Odlewy siekierek użytkowych o długości 12,8 i 18,3 cm z okresu 1300-

1200 lat p.n.e. (południowa Europa) [135]. 
 

 
 



      
 

 
 
Rys. 44. Odlewy siekierek odlane ok. 1000 lat p.n.e. typ germański [136]. 
 
 
 

 
 
 
 
Rys. 45. Odlew siekierki z okresu 1100 – 750 lat p.n.e  /pochodzenie Brytania 
lub Holandia -  Voorhout/ [137]. 
 



 

 
 
Rys. 46. Odlewy siekierek użytkowych z brązu /ok.2000 lat p.n.e. Hiszpania/ 
[111]. 
 

                      
 

Rys. 47. Siekierki z epoki brązu [138]: a) siekiera z otworem około 700 lat 
p.n.e., b) siekiera bezotworowa około 1200 lat p.n.e. (Anglia). 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Rys. 48. Siekierki z brązu odnalezione w Anglii. Wykonanie około 1200 lat 
p.n.e [139]. 

 
 



 
 

Rys. 49. Siekierka z brązu znaleziona w Irlandii /kopia muzealna/. Długość 
ostrza 130,2 mm, długość całkowita 190,5 mm. Pochodzenie nieznane. 

Przypuszcza się, że jest to wyrób miejscowy lub import z Anglii albo z Europy 
[140]. 

 

 
 
Rys. 50. Siekierki znajdujące się w Museo di Palazzo Trinci Umbria (Włochy) 

 
 [141]. 

 
                      a)           c) 
         

 
                                         b)    

 
         

Rys. 51. Siekierki: a) celtycka z okresu 1000 – 800 lat p.n.e. [108], b) chińska 
długość 18 cm Dynastia ZHOU (770 – 221 lat p.n.e.)  [13,28], c) chińska 

Dynastia HAN (208 lat p.n.e. – 220 n.e.) [13,142]. 
 
 



 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 52. „Skarb z miejscowości Rosko k/ Poznania [107-109, 143].   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          a) 
 
 

b) 
 
Rys. 53. a) Siekierka paradna z brązu inkrustowana złotem i srebrem. Centralna 

Azja (Bactria – Margiana) - przełom: późny okres 3 tysiąclecia - wczesny 2 
tysiąclecia p.n.e.) [144-148], b) grot i siekierka znaleziony w Tell Kashkahuk 
Syria: 3 tysiąclecie p.n.e. /własność The Art. Archive /Aleppo Museum Dagli 

Orli Syria/ [149]. 
 



 
6.1. Charakterystyka siekierek 
Z przytoczonych przykładów przedstawionych na zamieszczonych rysunkach 
36-53 wynika, że siekierki różnią się kształtem, wielkością i zdobieniami. 
Spowodowane to jest takimi czynnikami jak: różni wykonawcy, różny czas i 
region i środowisko kulturowe wykonania. 
 
6.1.1. Siekierki bezotworowe  

Jak wynika z badań archeologicznych, był to typ siekierek poprzedzający 
siekierki otworowe. Początkowo wykonywano je o kształcie ostrza zbliżonego 
do dzisiejszych toporów. Być może pełniły one w tym okresie funkcje 
użytkowe, a w razie potrzeby obronne. W siekierkach tych w miarę upływu lat 
zmniejszała się wielkość ostrza, a wszystkie one posiadały płaską część 
mocującą je do styliska. W dalszej ewolucji kształtu siekierek bezotworowych 
zachowana jest wielkość ostrza, lecz pojawia się inny sposób mocowania do 
styliska. Z boku części mocującej wykonano po obu stronach elementy 
wystające, które po nasunięciu styliska zaklepywano zapewniając lepsze 
mocowanie tych elementów wzglądem siebie. Należy również zaznaczyć, że w 
zależności od regionu wykonania w przypadku siekierek bezotworowych 
zmienna jest ich długość kosztem zmniejszającej się szerokości co powoduje, że 
są one bardziej smukłe.   

Na uwagę zasługuje też fakt, że siekierki te nie posiadają strzemiączek ani 
zdobień, tak jak to ma miejsce w przypadku siekierek z otworem.  

 
6.1.2. Siekierki otworowe 

Drugim typem siekierek, których datowanie określane jest przez 
archeologów na epokę brązu tzw. późną są siekierki otworowe. Mocowanie 
styliska w nich jest zupełnie odmienne niż w siekierkach bezotworowych. 
Dodatkowo, ten typ siekierek ma strzemiączko służące jako element mocujący. 
Dalsza analiza siekierek wykazuje, że część z tych obiektów nie wykazuje 
jakichkolwiek zdobień, co wskazuje, że pełniły one głównie funkcje użytkową. 

Siekierki ze zdobieniami na policzkach i na części walcowej uważane są  
przez archeologów i historyków kultury materialnej za tak zwane siekierki 
paradne zwane niekiedy rytualnymi. Prawo noszenia takiej siekierki 
przysługiwało przywódcy plemiennemu, czasem członkom rady starszych i 
szamanowi.  

Rozpatrując zdobienia tego typu siekierek można stwierdzić, że część z 
nich posiada bardzo finezyjny kształt z elementami inkrustowanymi złotem /rys. 
53 a/, co świadczy, że i te techniki nie były obce ówczesnym odlewnikom. 

Wielkość siekierek zależna była od możliwości technologicznych 
wykonawcy, a zwłaszcza pojemności ówczesnych pieców do topienia metalu.    

Rozpatrując zagadnienie ewolucji siekierek /kształt i wykonanie/ należy 
podkreślić, że obiekty znalezione na obszarze północnej Europy, w okolicach 



Gdańska, na Litwie i Estonii posiadają wspólny rodowód, natomiast siekierki 
celtyckie / „Skarb” z Roska/ charakteryzują się bardziej zwartą budową. Typ 
germański siekierek jest bardziej w swym wykonaniu „toporny”. 



PODSUMOWANIE STUDIUM ZAGADNIENIA-MOTYWACJA PODJĘCIA 
TEMATU I ZAKRES PRACY 

Epoka brązu była następną epoką po wcześniejszej epoce kamiennej. 
Zasadniczo brak jest formalnych dokumentów historycznych dotyczących 
najstarszych dziejów wytwarzania wyrobów metalowych sposobem odlewania. 
Świadectwa i znaleziska archeologiczne datują wiek najstarszych znalezionych 
odlewów względem innych, dających się ocenić znalezisk. Najbardziej 
spektakularnym dokumentem „pisanym” zamierzchłych czasów jest staroegipski 
fresk odkryty w grobowcu (rys. 11), który niezależnie od piękna kompozycji, okazuje 
się być pierwszym w historii odlewnictwa zapisem tej technologii, tak wyrazistym i 
kompletnym, że może stanowić postawę do napisania instrukcji technologicznej 
praktycznie większości czynności związanych z uzyskaniem odlewu. Znacznie 
późniejszy, gdyż pochodzący z IV w. p.n.e. jest zapis odlewania pomnika utrwalony 
na wazie greckiej.  

Odkrycia archeologiczne dowodzą niezbicie znajomości przez naszych 
przodków technologii odlewniczej na znacznie wyższym poziomie niż powszechnie 
zwykło się sądzić.  
W powszechnym użyciu była technika „traconego wosku” do wykonywania odlewów 
artystycznych i użytkowych. Stosowano zarówno formy jednorazowe, zarówno 
jednolite, jak również formy warstwowe z gliny oraz kamienne i ceramiczne formy 
półtrwałe, czy wreszcie formy trwałe (kokile) z brązu.  

Brąz, jako podstawowe tworzywo odlewnicze tamtych czasów wytapiano w 
piecach tyglowych w wielu gatunkach bazując na charakterystycznych dla danego 
rejonu rudach i surowcach lokalnych, lub „importowano” z odległych nieraz terenów, 
gdy na danym obszarze takich materiałów nie było. 

Podobieństwo składu chemicznego stosowanych materiałów metalowych oraz 
archeometalurgii i archeoodlewnictwa, a także podobieństwo konstrukcyjno-
technologiczne odlewów o danym przeznaczeniu i na danym obszarze - nieraz bardzo 
rozległym - było w określonych przedziałach czasowych powszechne i zadziwiające. 
podobieństwo i wspólne cechy ówczesnych technologii oraz ich skupienie w 
określonym przedziale czasu jest dzisiaj podstawowym materiałem faktograficznym 
swoistego „transferu” innowacji i odlewniczej myśli technicznej związanych z 
migracją licznych, przeszłych pokoleń.  

Na obszarze obecnej Polski odlewnictwo istniało w okresie około 2300/2200 - 
850/750 lat p.n.e. Brak dostępu do własnych, łatwo pozyskiwanych złóż rud metali 
nieżelaznych ograniczał jednak możliwości bardziej intensywnego rozwoju rzemiosła 
odlewniczego. Stwierdzono, że już około 3500 lat p.n.e., na terenie dzisiejszej 
Wielkopolski pojawiają się wyroby z miedzi pochodzenia obcego, co świadczy o 
wymianie handlowej z innymi obszarami Europy.  

Zachowane odlewy wskazują, że na początku epoki brązu gotowe odlewy 
przywożono na obszar obecnej Polski z południa Europy. Dopiero później 
opanowano techniki odlewnicze, a surowce do wyrobu narzędzi i ozdób  
sprowadzano przez Bramę Morawską z terenu obecnego Siedmiogrodu. 
Siekierki, topory, czekany, bransolety i naramienniki oraz inne ozdoby to tylko 
niektóre z odlewanych wyrobów z tego okresu. Po 1700 r. p.n.e. na terenach obecnej 
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Polski pojawiają się już na większą skalę wyroby z brązu, a odnajdywane przez 
archeologów na stanowiskach eksploracyjnych pozostałości po procesie 
metalurgiczno – odlewniczym (części form, dysze dmuchowe, żużle itp.) świadczą o 
miejscowym pochodzeniu znalezisk.  
Znacząca liczba odlewanych przedmiotów znaleziona na terenach wykopalisk w 
Biskupinie oraz innych miejscowościach takich jak: Iwno k/Szubina, Antonina 
k/Chodzieży, Uścikowice k/Obornik i Przybysław k/Jarocina dobrze świadczy o 
opanowaniu technik odlewniczych przez ówczesnych odlewników zamieszkałych na 
obszarze dzisiejszej Polski.  
 W literaturze krajowej jak i zagranicznej istnieje wiele informacji dotyczących 
hipotetycznych technologii wykonania odlewów z epoki brązu. większość z tych 
informacji ma z reguły charakter ogólny i nie jest najczęściej poparta bardziej 
szczegółowymi badaniami naukowymi. Niekiedy w literaturze można napotkać 
nieścisłości wynikające z braku dostępu badaczy do bazy technicznej, koniecznej do 
przeprowadzenia szczegółowych badań archeologicznych odlewanych obiektów. 
 Najczęściej podawane są informacje dotyczące materiałów wsadowych, 
samego procesu technologicznego, a także składu chemicznego znalezionych 
odlewów. Dane te są bardzo różnorodne, bowiem jedne podają skład chemiczny 
odlewów w bardzo zawężonym zakresie np. Cu, Sn, As, Sb, co może budzić pewne 
wątpliwości badawcze, inne zaś podają skład chemiczny odlewów tj. kilkanaście 
oznaczonych pierwiastków. Takie przedstawienie problemu wydaje się słuszne 
zważywszy na dostępność nowoczesnych technik badawczych, gdyż pozwala na 
wnikliwą analizę zagadnienia. 
 Należy stwierdzić, że szczególnie w okresie ostatnich kilku lat próbuje się w 
sposób praktyczny odtworzyć procesy technologiczne (metoda wytapianych modeli, 
odlewanie do form kamiennych). Zachowane i odkryte przez archeologów elementy 
tygli pozwoliły na ich rekonstrukcję. Czynione są także działania popularyzatorskie 
mające za zadanie odtworzenie w rzeczywistości procesu technologicznego. 
Szczególnie popularne tego typu widowiska są w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. 
 Omówione w ramach przedstawionego studium zagadnienia dotyczące epoki 
brązu mają podłoże przede wszystkim  archeologiczne i stosowne do stanu tej 
wiedzy. Kwalifikowanie i datowanie znalezisk dość często ma charakter 
porównawczy i oparty na intuicji. Wydaje się, że badania te powinny w obecnym 
czasie uzyskać istotne wsparcie nowoczesnych technik badawczych zwłaszcza w 
zakresie:  
1. Pełnej identyfikacji składu chemicznego odlewów wraz z pierwiastkami 
śladowymi, co powinno ułatwić rozpoznawanie źródeł pochodzenia surowców 
metalowych i prawdopodobnych miejsc wykonania odlewów. 
2. Badań metalograficznych, strukturalnych i radiograficznych wyrobów 
odlewanych. 
3. Zastosowania badań symulacyjnych do wyjaśnienia hipotez technologicznych 
4. Badań mineralogicznych i petrograficznych do identyfikacji stosowanych tworzyw 
formierskich, materiałów ogniotrwałych i innych stosowanych do realizacji 
starożytnych procesów technologicznych. 
5. Wykorzystanie elementów sieci neuronowej do opracowania obszernych danych 
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eksperymentalnych o różnym charakterze w oparciu o tak zwane „Odwzorowanie 
Sammona” 

Wymienione zagadnienia autor niniejszej pracy doktorskiej widzi jako główne 
czynniki motywacyjne do badań wytypowanego obiektu, w postaci siekierki 
„paradnej” datowanej na okres  późnej epoki brązu tj. 940 - 750 lat p.n.e.  
Autentyczność obiektu została potwierdzona w trakcie postępowania 
archeologicznego. 

Efektem pracy powinno być wzbogacenie metodologiczne badań pozwalające 
na: 

a) wyjaśnienie szeregu zagadnień technologicznych dawnego odlewnictwa 
zwłaszcza w zakresie składu tworzywa odlewniczego, jego przygotowania, 
procesu odlania, przybliżonych parametrów odlania i innych, 
b) wykazanie, że zastosowanie nowoczesnych, wieloaspektowych badań 
materiałowych konkretnego odlewu z epoki brązu ma szerszy aspekt pozwala 
bowiem na wyjaśnienie wielu zjawisk technologiczno - konstrukcyjnych 
dotychczas niemożliwych do wyjaśnienia przy zastosowaniu metod 
tradycyjnych, 
c) integrację tematyczną takich dziedzin jak archeologia, historia sztuki i 
kultury materialnej, konserwację zabytków sztuki z odlewnictwem w celu 
rozwiązywania problemów w zakresie szeroko pojętego muzealnictwa. 
Zakres pracy obejmował będzie zebranie informacji literaturowych odnośnie 

tematyki epoki brązu na świecie i w Polsce, a także przeprowadzenie badań 
naukowych wymienionych w tezie pracy mających na celu odtworzenie technologii 
starożytnych odlewów z epoki brązu na wybranym przykładzie siekierki odlanej w 
okresie 940 - 750 lat p.n.e.        
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II. CZĘŚĆ. EKSPERYMENTALNO - BADAWCZA 
 
1. Cel i teza rozprawy doktorskiej 

W poddanej analizie literaturze krajowej jak i zagranicznej odczuwa się 
brak opracowań łączących najnowsze techniki badań materiałowych oraz 
komputerowego wspomagania technologii w tym przypadku z szeroko pojętą 
archeologią.  
Jednym z nowoczesnych rozwiązań w zakresie badań nad technologią dawnych 
odlewów jest wykorzystanie szerokich możliwości obecnej techniki w tym 
wspomagania komputerowego procesów odlewniczych. 

Metody te pozwalają z dużym prawdopodobieństwem prześledzić 
zachodzące zjawiska i określić parametry procesu technologicznego 
„opracowanego” kilka tysięcy lat temu przez ówczesnego odlewnika. Stanowi to 
znaczy krok naprzód w procesach identyfikacji materiałowej i datowania 
starożytnych odlewów. 

Włączenie wspomagania komputerowego do archeologii jest, jak to wynika z 
wielu rozmów i konsultacji z przedstawicielami tej dziedziny /Muzeum Miedzi 
w Legnicy, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Muzeum Okręgowe w 
Krośnie, Instytut Prahistorii  w Poznaniu, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie 
itp./, zupełną nowością. Równocześnie takie działania są dla archeologii bardzo 
cenne, gdyż stanowią istotne rozszerzenie możliwości badawczych i być może 
staną się początkiem prac w tym zakresie. 

Celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest udowodnienie następujących tez: 
 

1. W aktualnych warunkach, obejmujących stan wiedzy w zakresie historii 
kultury materialnej, a także postępu w zakresie badań materiałowych 
istnieje możliwość pełniejszej identyfikacji procesu technologicznego i 
określenia prawdopodobnych parametrów technologicznych siekierki 
odlanej w późnej epoce brązu tj. w okresie 940-750 lat  p.n.e. 

2. Wzbogacenie typowych badań archeologicznych o metody badań: 
- radiograficznych za pomocą promieni Rentgena, 
- badań spektrograficznych składu chemicznego stopów, 
- analizy składów chemicznych za pomocą sztucznych sieci neuronowych, 
- badań metalograficznych,  
- badań petrograficznych materiału formy i rdzeni, 
-wspomagania komputerowego (edytory graficzne 2D i 3D oraz 
oprogramowanie MAGMAsoft pozwalające na symulację komputerową 
procesu zalewania i krzepnięcia stopu w formie odlewniczej), 
- innych metod mikroanalizy rentgenowskiej, analizy fazowej oraz 

syntezy stopów wnosi istotne informacje do stanu wiedzy z zakresu 
dotyczącego procesu technologicznego odlewów z epoki brązu 
zilustrowanego na przykładzie odlewu siekierki.   
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2. Charakterystyka obiektu badawczego 

Przedmiotem rozprawy doktorskiej są badania możliwości pełniejszej  
identyfikacji procesu technologicznego starożytnych odlewów z okresu epoki 
brązu (940 – 750 lat p.n.e.) na przykładzie odlewu tzw. „paradnej” siekierki, 
którą przedstawia rysunek 54. 

 
Rys. 54. Obiekt badawczy /siekiera „paradna”/. 

 
 Interesującym zagadnieniem są losy tego obiektu i wyjaśnienie, jaka jest 
jakość wykonanego odlewu, z jakiego stopu wykonano siekierkę, jaką metodą 
odlewniczą została ona wykonana, gdzie powstał, a także, co dla odlewnika jest 
być może najważniejsze, jakie były parametry procesu technologicznego. 
 Jak wynika z uzyskanych informacji z kilku muzeów w Polsce (Muzeum 
Miedzi w Legnicy, Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im A. Mickiewicza w 
Poznaniu, Muzeum Okręgowego Toruniu, Muzeum Warmii i Mazur w 
Olsztynie, Muzeum Podkarpackiego w Krośnie i Muzeum Archeologicznego 
Krakowie) siekierki tego typu wykonywano w tzw. późnej epoce brązu, co 
zostało zilustrowane schematycznie w części I na rysunku 7. 
 Równocześnie, jak wynika z rozmów i konsultacji z archeologami z 
wyżej wymienionych instytucji, wielkość i zdobienia obiektu klasyfikują go 
jako tzw. siekierkę paradną lub rytualną. Prawo do noszenia jej przysługiwało 
przywódcy plemiennemu, członkom rady starszych i szamanowi.  

Siekierka wykonana została w formie dwuczęściowej z rdzeniem 
jednorazowego użycia, o czym świadczy jego przeciwna zbieżność /rys. 55 a i  
b/. Ślad po zalewce w płaszczyźnie składania formy jest dość wyraźny, a jego 
prostoliniowość świadczy o bardzo dokładnym szlifowaniu płaszczyzn podziału 
połówek form. Sugeruje to, że obiekt wykonano w dwuczęściowej formie 
kamiennej. W części cylindrycznej siekierki na jej zewnętrznej powierzchni 
widać trzy pierścienie, przy czym, dwa zewnętrzne są o tym samym promieniu, 
trzeci o wiele szerszy /w przekroju poprzecznym/. Od tego pierścienia łukowato 
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w kierunku ostrza po obu stronach rozchodzą się dwie bruzdy z wyraźną 
krawędzią o szerokości około 1 mm zanikające w odległości około 20 mm od 
ostrza. 

  Jedna z tych bruzd wykazuje na niezbyt dokładną obróbkę kształtującej 
części formy. Wgłębienia w bruzdach z jednej strony siekierki, podzielone są w 
miarę równymi występami dzielących ten obszar po 8 pól. Inaczej, wygląda 
sposób zdobienia w z drugiej strony siekierki. Wzór jest podobny, lecz 
dokładność jego wykonania mniej precyzyjna. Ilość wgłębień jest niejednakowa 
i wynosi z jednej strony 7, a z drugiej 8.  

Także od strony, tym razem strzemiączka, daje się zaobserwować 
wyraźny ślad podwójny promieniście rozchodzącego się wgłębienia. Z boku 
siekierki na podziale formy od grubszego pierścienia można zaobserwować 
niesymetryczne strzemiączko, przy czym w jego części wewnętrznej pozostała 
zalewka o wysokości około 1 mm i brak jest śladów jakiejkolwiek obróbki 
powierzchniowej /naskórek odlewniczy/. Tutaj też można zaobserwować, 
wprawdzie niewielkie, ale jednak przestawienie wnęki formy wynikłe podczas 
jej obróbki.  

W obszarze otworu służącego do mocowania styliska występują po dwa 
występy ok. 1 mm wysokości biegnące równolegle, aż prawie do samej części 
dolnej otworu w odległości od siebie ok. 10 mm. /rys. 54/ Odtworzone przez 
rdzeń występy, służyły prawdopodobnie do lepszego zamocowania styliska w 
siekierce, a także zapobiegały jej skręceniu w stosunku do styliska podczas jej 
„eksploatacji”. 

Interesującym fragmentem obiektu są powierzchnie /płaszczyzny/ 
siekierki. Otóż widać na nich wyraźne ślady obróbki w stosunku do obszarów 
znajdujących się przy krawędziach.  
3. Metodyka i opis badań odlewu siekierki 
3.1. Badania radiograficzne  

Zmienna grubość ścianki siekierki w rejonie ostrza, wzdłuż jej policzka, 
może w pewnych warunkach powodować powstawanie porowatości, jamy 
skurczowej, pęcherzy lub obciągnięć materiału.  

Także, chociaż w znacznie mniejszym stopniu, obszary strzemiączka 
siekierki w połączeniu z trzonem mogą być przyczyną powstawania 
ewentualnych wad odlewniczych.  

Badania radiograficzne siekierki przeprowadzono w ułożeniu  płaskim 
tzw. policzkowym za pomocą promieni Rentgena zgodnie z [5-9] i z użyciem 
wzorców pręcikowych oraz za pomocą  aparatu:  typ DOF – 300. 

W celu dobrania optymalnych warunków naświetlania zastosowano 
następujące parametry w oparciu o trzy radiogramy: 
1. Napięcie 180 kV, natężenie prądu 4 (mA), czas naświetlania 4 minuty 
/najbardziej optymalny do oceny/, 
2. Napięcie 190 kV, natężenie prądu 4 (mA), czas naświetlania 5,5 minuty, 
3. Napięcie 180 kV, natężenie prądu 4 (mA), czas naświetlania 3 minuty. 
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Naświetlone negatywy wywołano i utrwalono stosując metodę klasyczną. 
Pomimo precyzyjnego dobrania parametrów ocena jakości odlewu była 

utrudniona. W tej sytuacji optymalny z punktu widzenia jakości radiogram 
siekierki poddano skanowaniu w skanerze pracującym w świetle 
przechodzącym, co przedstawia rysunek 55. 

Dokonana analiza radiograficzna odlewu wykazała brak jakichkolwiek 
wad typu jam skurczowych czy też porowatości. 

 
 
 

 
 
 
 
                               a)              b) 
Rys. 55. Radiogram (a) i lokalizacja węzłów cieplnych (b) odlewu siekierki 
1-segment ostrza, 2-segment kabłąka; część górna, 3-segment kabłąka; część 
dolna. 

Ocena klasycznych radiogramów może mieć jednak charakter 
subiektywny, jako, że jest ona dość trudna. Sam obraz jest obrazem rastrowym, 
co np. podczas jego analizy (powiększanie) może powodować trudności z oceną 
wad i ich klasyfikacją.  

W tej sytuacji zdecydowano się na wykorzystanie metody analizy 
chromatograficznej oceny obrazu. Obraz odlewu w zapisie cyfrowym /rys. 55a/ 
wprowadzono do edytora graficznego z zapisem wektorowym. Program 
zanalizował wszystkie punkty w skali szarości, zamieniając punkty o tej samej 
skali na odpowiednie kolory w skali RGB. Pozwoliło to na precyzyjne 
wydzielenie węzłów cieplnych w odlewie i określenie jego jakości z punktu 
widzenia wad wewnętrznych. Rysunek 55b przedstawia lokalizację węzłów 
cieplnych w odlewie /jaśniejsze pola/. 

Jak widać wyraźnie wydzielone obszary 1, 2 i 3 nie posiadają żadnych 
wad np. W-401, W-402, W-403 lub W-404 wg PN-85/H-83105, co świadczy o 
wysokiej jakości odlewu [10].  

O tym, że tego typu odlewy wykonywano z wadami i nie były to odlewy 
najwyższej jakości mogą świadczyć przytoczone poniżej przykłady: 
- siekierki z tzw. „Skarbu” z Roska k/Wielenia, co przedstawia rysunek 56, 
- siekierki ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie rysunek 57. 
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Rys. 56. Radiogramy porównawcze siekierek tzw. „Skarbu” z Roska k/Poznania 
oraz widok od środka siekierki – eksponat nr 47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 57. Siekierki ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie oraz 
radiogram siekierek ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Krakowie 
a, b, c oznaczają obszary w których znajdują się wady odlewnicze 
Cyfry oznaczają składowe podstawowe RGB (Red, Green, Blue) w miejscu 
wady /edytor graficzny- wektorowy/. 
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Ocena radiogramów /zapis rastrowy i wektorowy/ przedstawionych na 
rysunku 55a i 55b pozwala stwierdzić z cała pewnością, że obiekt badawczy nie 
ma żadnych wad wewnętrznych i jest jakościowo dobry. Ta właściwość 
spowodowała, że podjęto dalsze badania nad tym starym, jakże cennym z 
punktu widzenia dawnego odlewnictwa, obiektem. 
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3.2. Określenie składu chemicznego obiektu badawczego – siekierki  
z okresu 940 – 750 lat p.n.e. 
 Do badań składu chemicznego siekierki wytypowano metodę 
zapewniającą jak najmniejszą destrukcję obiektu o znacznej wartości 
historycznej, który zgodnie z zasadami sztuki ochrony konserwatorskiej nie 
może zostać uszkodzony. 
 Ocenę jakościową i ilościową składu chemicznego siekierki 
przeprowadzono z wykorzystaniem badań spektrograficznych. Do badań użyto 
spektrometru emisyjnego typ ARL 3460 posługując się wzorcami do kalibracji 
klasy CRM i RM produkcji: Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach [11-16] 
oraz firm BNF, NBH oraz NIST. Czas trwania analizy 3 s. Próbka w osłonie 
gazu obojętnego tj. argonu. Wyniki pomiaru zestawiono w tabeli 2 /część II-
badawcza/, zaś rysunek 58 a i b przedstawiają graficzne ujęcie tego problemu 
[17,18]. 
 
           Tabela 2 
Wyniki analizy składu chemicznego obiektu badawczego-siekierki z okresu 940 
– 750 lat p.n.e. 
 
Pierwiastek Sn As Pb Sb Ni P Zn Fe Al Si Bi S Mn Mg 
Zawartość    
w % 

5,08 0,71 0,49 0,96 0,39 0,008 0,01 0,002 0,002 0,003 0,007 0,05 0,0 0,0 

 
Suma pierwiastków z tabeli 2 wynosi 7,712 %, reszta Cu stanowi 92,288 %.
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              b) 
Rys. 58. Skład chemiczny ilościowy i jakościowy obiektu badawczego-siekierki 
odlanej w okresie 940 – 750 lat p.n.e.: a) pierwiastki główne, b) pierwiastki 
śladowe. 
 

Jak wynika z pragmatyki badań archeologicznych czynnikiem 
decydującym o zakwalifikowaniu odlewów do „starożytnych” jest skład 
chemiczny, zwłaszcza zawartość charakterystycznych pierwiastków. 

Głównym pierwiastkiem branym pod uwagę jest zawartość arsenu w 
stopie, pierwiastka charakterystycznego dla odlewów wykonanych w epoce 
brązu. Obecność arsenu w stopie podyktowana była tym, że rudy miedzi z 
reguły występowały wspólnie z rudami arsenu /mimetyt/. Podczas procesu 
technologicznego, pierwiastek ten samoistnie wprowadzany był do stopu. W 
archeologii przyjmuje się, że zawartość As w odlewach z brązu powyżej 0,2 % 
klasyfikuje je jako odlewy wykonane w epoce brązu.   

Drugim, chociaż w mniejszym stopniu pierwiastkiem, którego zawartość 
decyduje o zaliczeniu odlewów do „starożytnych” jest Sn. Z reguły stopy z tego 
okresu charakteryzują się stosunkowo niską ok. 5 - 6% zawartością cyny, 
chociaż niekiedy w dawnych odlewach zawartość Sn może osiągać wartości ok. 
10%. 
Uzależnione to było od miejsca pozyskiwania rudy i tak, jeśli rudy wydobywano 
na obszarach Siedmiogrodu to zawartość Sn wynosi w stopie zaledwie kilka 
procent. Jeśli zaś zawartość Sn w „starożytnych” stopach wynosi ok. 10% to z 
dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że ruda pochodziła z terenów 
Gór Harzu. Tam, bowiem było przed tysiącleciami źródło pozyskiwania rud 
miedzi o podwyższonej zawartości Sn [19,20,25]. 
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3.3. Porównanie składów chemicznych innych obiektów z epoki brązu z 
obiektem badawczym - sztuczne sieci neuronowe - „Odwzorowanie 
Sammona” 
 Interesującym problemem w niniejszych badaniach jest porównanie 
składu chemicznego siekierki z innymi obiektami wykonanymi w epoce brązu. 
Skład chemiczny stopu jest jednym z dwóch głównych parametrów 
decydujących o tym, czy odlew został wykonany współcześnie czy też w 
starożytności. W archeologii zasadniczo klasyfikacje tego typu prowadzi się 
stosując dwie metody i tak: 
1. Metoda mnogości. Określa się tu kształt, wielkość oraz zdobienia na 
artefaktach i porównuje pomiędzy sobą. I tak np. jeśli na stanowisku 
eksploracyjnym „A” znaleziono 3 artefakty o cechach wymienionych powyżej, a 
na stanowisku „B” 4 to przyjmuje się, że odlewy zostały wykonane tam gdzie 
odnaleziono ich więcej. Takie działanie jest obarczone bardzo dużym błędem, 
bowiem dopóki na każdym z nich nie odkryto pozostałości po procesie 
metalurgiczno – odlewniczym /żużle, pozostałości dysz, węgla drzewnego itp./ 
nie można mówić o lokalizacji „odlewni”. 
2. Metoda diagramów Jana Czekanowskiego zaliczana w statystyce do analizy 
skupień. Opracowana na początku XX w. zasadniczo dla celów antropologii 
pozwala na pewne porównania także w przypadku składu chemicznego stopów. 

Niedogodnością tej metody jest to, że zagadnienie rozpatrywane jest w 
układzie płaskim /osie „X” i „Y”/, a to w przypadku dużej ilości danych 
wielowymiarowych może powodować niezbyt precyzyjną ocenę problemu. 

W przypadku danych wielowymiarowych, do jakich można bez wątpienia 
zaliczyć np. skład chemiczny odlewów, powstaje właśnie problem interpretacji 
wyników. I tu z pomocą przychodzi sztuczna sieć neuronowa. W tym celu 
wykorzystano jeden z elementów tej sieci to jest tzw. „Odwzorowanie 
Sammona” [21,22]. 

Powoduje to potrzebę zrzutowania rozkładu danych z przestrzeni n - 
wymiarowej (n - ilość pierwiastków charakteryzujących dany odlew) do 
przestrzeni trójwymiarowej KARTEZJUSZA „X”,”Y”, „Z”, z zachowaniem 
podstawowych cech rozkładu z przestrzeni n – wymiarowej.  

Jako wzorzec przyjęto odlew siekierki o składzie chemicznym podanym 
w tabeli 2 oraz w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft EXCEL /tabela 3/, – klasa 1.  

Proces wizualnego, wzajemnego usytuowania odlewów z epoki brązu 
rozpoczęto od dokonania analizy literaturowych danych odnośnie składów 
chemicznych. W analizie tej przyjęto zasadę, że dopuszczone do dalszego 
„przetwarzania” są składy chemiczne odlewów nie budzące najmniejszych 
wątpliwości, co do rzetelności ich pomiaru. 

Zebrane dane odnośnie do składu chemicznego wzorca i innych odlewów 
zestawiono w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft EXCEL tabela 3, celem 
przygotowania ich do dalszego przetwarzania. Dane te zapisane w postaci 
wierszy oznaczają tzw. klasę.  
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W celu zobrazowania rozmieszczenia różnego rodzaju odlewów w 
przestrzeni trójwymiarowej wykorzystano w pracy sztuczne sieci neuronowe, 
samoorganizujące się. Wszystkie obliczenia i wstępne projektowanie sieci 
neuronowych wykonano w pakiecie matematycznym MATLAB. 
Kolejną czynnością było wykorzystanie funkcji: 

xlsread 
przenoszącej te dane z arkusza kalkulacyjnego EXCEL do postaci macierzy 
zrozumiałej dla programu MATLAB.  

Dla tak określonej macierzy nastąpiło zrzutowanie danych z przestrzeni 
19 wymiarowej (ilość pierwiastków chemicznych opisujących poszczególne 
odlewy z epoki brązu - „sprowadzenie danych wielowymiarowych z przestrzeni 
n – wymiarowej do przestrzeni X,Y,Z tzw. przestrzeni Kartezjusza”) do 
przestrzeni trójwymiarowej, wykorzystując funkcję oprogramowania MATLAB: 

xyz=sammon(a) 
gdzie,:  
x,y,z wyniki wykonania powyższej funkcji, przedstawione w postaci 
współrzędnych x,y lub x,y,z,  
a – macierz opisująca odlewy. 
   Wynikiem przeprowadzonych programowo obliczeń jest zestaw 
współrzędnych, „X,Y,Z“ dla poszczególnych klas. Współrzędne „X,Y,Z“ klas 
zestawiono w tabeli 4. 
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Tabela 4 
Zestaw współrzędnych, „X,Y,Z“ dla poszczególnych klas po przetworzeniu z 
wykorzystaniem „Odwzorowania Sammona” 
 
L.P. „X“ „Y“ „Z“ L.P. „X“ „Y“ „Z“ 
1. -0.8161 1.5092 0.5288 63. -9.7909 -3.5777 -10.7661 
2. 3.0075 -1.9145 -7.1344 64. -8.6291 -3.5556 -10.8613 
3. -1.0032 -1.1667 -5.3187 65. 1.5637 2.7070 4.8781 
4. -2.7874 -2.6081 -9.0760 66. 0.5004 1.1326 0.4894 
5. -3.3013 -2.3664 -8.7601 67. 0.7072 1.4897 0.3965 
6. -3.7231 -0.9213 -2.6269 68. 1.1160 1.1559 1.5747 
7. -3.2677 -0.4512 -1.2387 69. -1.8035 -0.0404 -3.6838 
8. 0.9139 -2.6250 -10.4162 70. 0.4980 1.2437 2.7527 
9. -4.3754 -1.4640 -3.8751 71. 2.3848 1.1344 3.4037 
10. 5.8471 -0.0544 -9.2825 72. 2.4090 0.3044 1.7008 
11. 4.3451 3.7362 2.0213 73. 2.4068 3.1159 0.5178 
12. 4.9387 2.8249 0.6436 74. 2.4466 3.0312 2.1366 
13. 4.8600 2.6585 2.0941 75. -3.4538 -0.2845 -3.7486 
14. 4.4236 3.5033 2.0193 76. 1.2933 2.3358 3.9178 
15. 4.0764 3.6913 3.1793 77. -4.1478 -0.5709 -5.5837 
16. 2.5908 4.1261 7.5450 78. 0.9315 1.8013 1.8993 
17. 2.8740 3.7645 7.6360 79. 0.9364 2.2758 2.7593 
18. 4.1495 2.7772 4.1818 80. 2.8104 2.4791 1.2985 
19. 2.8387 4.1138 7.1111 81. -0.3543 1.5304 0.4609 
20. 3.4403 4.0127 5.8433 82. 0.5068 2.1835 1.6275 
21. -1.0930 1.7780 1.9134 83. 1.1331 1.8338 1.1327 
22. -1.9151 1.0953 0.2557 84. 0.0389 1.7418 1.7977 
23. -5.5601 -0.8535 -4.6304 85. 0.9942 2.0603 1.8080 
24. -3.8309 0.2863 -2.5461 86. 2.6995 4.0759 2.1191 
25. -1.8010 1.0053 -0.2550 87. 1.4531 2.8281 3.6866 
26. -2.4210 0.6826 -0.7786 88. 0.9759 2.3913 3.1864 
27. -5.4685 -0.6622 -4.6785 89. 2.7902 3.3289 0.3082 
28. -1.3202 1.3491 1.1163 90. 1.8002 1.9348 0.5161 
29. -3.2795 0.5334 -1.0704 91. 3.1030 1.5818 0.5090 
30. -2.1407 1.3664 -0.2379 92. 0.5634 2.5213 1.7315 
31. -2.5447 0.8128 0.0755 93. 1.9945 2.6918 1.3955 
32. -5.2054 -0.9504 -4.9690 94. -1.3205 0.8660 -1.2750 
33. -6.1068 -1.0448 -4.9274 95. 2.5146 2.7804 3.3454 
34. -8.7091 -2.5846 -9.7718 96. -0.1237 2.5288 4.2244 
35. -2.8068 0.3026 -2.5164 97. -8.5566 -2.0911 -7.0861 
36. -2.1384 0.7542 -1.0439 98. 1.7610 3.2404 2.3073 
37. -2.1743 1.0711 -0.9189 99. 0.2607 1.6263 2.5534 
38. 12.5455 -5.6965 -10.4691 100. 1.0676 1.9910 -0.9497 
39. -5.3250 -14.1450 -1.3672 101. 2.5362 0.3305 0.1602 
40. -3.7399 -11.3653 0.1337 102. 4.1155 0.6922 -1.6604 
41. -1.9467 -9.4158 1.3168 103. 0.0845 1.8557 -0.0876 
42. -3.9357 -10.4859 0.6966 104. 4.0253 1.5559 1.7717 
43. -1.8545 -7.4156 2.4261 105. -0.2610 0.7180 -3.1757 
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44. -3.0526 -7.9241 2.1143 106. 3.8122 1.1938 -2.8819 
45. -4.3438 -11.1085 0.3695 107. 3.3942 2.3769 0.2157 
46. -4.0412 -13.2732 -0.8214 108. -0.2340 1.5190 -0.3542 
47. -5.6830 -13.3561 -0.8391 109. -4.3788 -0.0229 -2.0465 
48. 0.6366 -9.0433 1.5341 110. 2.7179 1.9391 0.4953 
49. -0.4704 -10.6243 0.6576 111. 2.9986 3.2104 1.0611 
50. 0.4138 -1.7362 -1.5085 112. 2.9546 2.7398 -0.0135 
51. -0.4709 -1.6408 -1.8365 113. 0.9564 2.2841 -0.1143 
52. -0.1407 0.3646 -0.2177 114. -1.8860 0.4430 0.9345 
53. -0.0113 0.7153 0.2576 115. 1.3744 1.3952 4.3967 
54. -1.1790 0.3335 -1.3672 116. 4.0599 -0.5731 3.3402 
55. 1.3212 0.8474 1.2076 117. 0.8832 -0.4276 1.8529 
56. 0.1595 -0.2636 -1.0206 118. 2.2927 3.8987 6.3092 
57. 0.9307 0.0482 -1.2108 119. 1.5265 3.1008 5.7462 
58. 2.0864 -0.0775 0.6344 120. 2.2933 3.7625 7.0644 
59. -0.1929 -0.0745 0.4635 121. 0.0026 0.6674 2.0631 
60. 1.9400 1.8503 3.9825 122. 2.5742 2.6148 5.9487 
61. 1.1459 1.2274 2.4152 123. 1.6696 -0.7862 1.9634 
62. 1.6996 1.8610 2.8877     
 
 
 
Uwaga: 
a) Kolory klas w tabeli 3 odpowiadają kolorom klas na arkuszu kalkulacyjnym 
Microsoft EXCEL /tabela 4/ i na wykresach.  
b) Oznaczenia stanowisk eksploracyjnych: 
1. Wzór – obiekt badany – siekierka, 
2. Grzybiany k/Legnicy, 
3. Miernów II k/Wiślicy, 
4. Żerniki Górne k/Buska (2300 – 1600 p.n.e.), 
5. Żerniki Górne k/ Buska (1600 – 1400 p.n.e.), 
6. Krzemienna k/Krosna, 
7. Rosko k/Poznania, 
8. Inowrocław, 
9. Słupy k/Włocławka, 
10. Słupy k/Włocławka (HC), 
11. Radojewice k/Bydgoszczy 
 
c) Wyniki przeliczeń w oprogramowaniu MATLAB 
28. Klasa najbliżej położona od wzorca /skala mikroregionu/  
38. Klasa najbardziej oddalona od wzorca 
81. Klasa najbliżej położona od wzorca (stanowisko eksploracyjne Radojewice) 
/skala makroregionu/ 
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Niezbyt precyzyjna metoda interpretacji graficznej w oprogramowaniu 
MATLAB (zapis rastrowy) [23] spowodowała, że opracowano indywidualną 
metodę wykorzystująca zapis wektorowy, tj. taki, którym posługują się 
programy CAD. Polega to na opracowaniu plików scriptowych wykorzystując 
dane zawarte w tabeli 4 przypisując grupie odlewów znalezionych na 
stanowisku badawczym odpowiednią barwę. 

Metoda „matki” polega na współśrodkowym z wzorcem wrysowaniu kuli 
o odpowiednio dobranej średnicy w objętości, której znajdzie się najbliżej 
położona klasa. W przypadku określania najdalej położonej klasy od wzorca, 
metoda jest podobna, lecz wymaga dobrania takiej średnicy kuli, aby jedna z 
klas znalazła się na zewnątrz tej bryły. Wszystkie pozostałe klasy powinny 
znaleźć się wówczas wewnątrz kuli. Dokonuje się tego przy pomocy kolejnych 
przybliżeń średnicy kuli – „matki“.  
Dane zestawione w tabeli 4 posłużyły do edycji graficznej wyników za pomocą 
oprogramowania CAD, co przedstawia rysunek 59.  

 
Rys. 59. Wizualizacja klas w układzie współrzędnych X – Y. 

 60 
 



 
 
 
Rys. 60. Wizualizacja klas w układzie osi X,Y, Z /po naniesieniu powłoki/- 
powiększenie. 
 
Edycja graficzna wyników polegała na: 
A) określeniu stanowiska eksploracyjnego (grupy odlewów z brązu) najbliżej 
położone w stosunku do obiektu badawczego-wzorca /rys. 59 i 60/,  
B) określeniu klasy najbliższej położonej od wzorca /rys. 60./ 
C) określeniu klasy najdalej położonej od wzorca /rys. 59/. 
Wyniki te omówiono we wnioskach w części II eksperymentalno - badawczej 
niniejszej rozprawy. 
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3.4. Badania metalograficzne obiektu badawczego-siekierki – identyfikacja 
tworzywa 
 
 W celu uzyskania informacji dotyczącej identyfikacji obiektu badawczego 
będącego przedmiotem pracy wykonano badania metalograficzne. Fragment 
siekierki po zainkludowaniu w żywicy organicznej przedstawiono na rys. 61 i 
poddano procesowi przygotowania szlifu, przeprowadzając kolejne etapy jej 
przygotowania do obserwacji. 
 Szlify przygotowano na szlifierce firmy Metasinex stosując papiery 
wodoodporne o gradacji ziarna 240 – 1000. Próbkę polerowano na polerce firmy 
Struers Knuth Rotor wykorzystując pastę diamentową o gradacji ziarna 1 
mikrometr i ¼ mikrometra. Do obserwacji użyto mikroskopu metalograficznego 
typu Neophot 32 [24]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 61. Obiekt badawczy po zainkludowaniu w żywicy fragmentu powierzchni 
oraz zaznaczeniu miejsc badania składu chemicznego  
z wydzieleniem obszarów badawczych. 
 
Obserwacje mikrostruktury wykonano na fragmencie powierzchni odlewu 
siekierki oraz na przygotowanej miniaturowej próbce /rys. 64 a i b/  wyciętej z 
odlewu siekierki. Badania metaloznawcze przeprowadzono za pomocą 
mikroskopu  optycznego. Badania szczegółowe składu fazowego 
przeprowadzono za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego 
STEREOSCAN 420, wg instrukcji KBM/027/001, warunki obserwacji: napięcie 
przyspieszające 25kV, prąd próbki: 200pA, detektor: SE1; skład chemiczny w 
mikroobszarach wyznaczono  metodą punktowej mikroanalizy rentgenowskiej 
EDS, za pomocą mikroanalizatora LINK ISIS 300, warunki pomiaru:  nap. 



przysp.: 25kV, prąd próbki 200pA, detektor SATW Si(Li). Analizę ilościową 
wykonano metodą bezwzorcową, z zastosowaniem korekcji ZAF4FLS. 
Przykładowe wyniki badań mikrostruktury powierzchni odlewu siekierki 
przedstawiono na rysunku 62 a-d i na rysunku 63 a i b. 
 
      

        a          b     
 
 

        c                              d 
 
Rys. 62. Mikrostruktura powierzchni badanej siekierki  
      a - powiększenie 1000x , traw.odcz.Mi15Cu 
b - powiększenie 1000x -światło spolaryzowane, traw.odcz.Mi15Cu 
c - powiększenie 500x , traw.odcz.Mi15Cu  
d - powiększenie 1000x, traw.odcz.Mi15Cu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
           a                 b 
Rys. 63. Przykłady porowatości skurczowo-gazowej w mikrostrukturze badanej 
siekierki 
a - powiększenie 100x /zgład trawiony w odczynniku Mi15Cu/  
b - powiększenie 500x /zgład trawiony w odczynniku Mi15Cu/ 
 
3.4.1. Analiza mikrostruktury powierzchni siekierki 

W mikrostrukturze powierzchni odlewu siekierki zaznacza się wyraźnie 
segregacja cyny Sn i pozostałych składników stopu w roztworze stałym α.  
Roztwór stały α jest to roztwór cyny w miedzi zawierający około 1,0 % wag.  
Sn w warunkach równowagi. Na tle niejednorodnych krystalitów roztworu 
stałego można wyróżnić wtrącenia fazowe zawierające ołów Pb i inne składniki 
fazowe zawierające pierwiastki stopowe i zanieczyszczenia (jak np. wydzielenia 
fazowe zawierające arsen As i antymon Sb. Lokalnie w przestrzeniach 
międzydendrytycznych pojawiają się wydzielenia fazy δ oraz eutektoid α + δ. 

Ponadto wyróżnić można wtrącenia niemetaliczne zawierające tlenki i 
siarczki oraz wtrącenia żużlowe. 
Przedstawiona charakterystyka mikrostruktury powstała na podstawie 
zarejestrowanego obrazu mikroskopowego oraz analizy danych literaturowych   
[25]. Skład fazowy może zostać zidentyfikowany w sposób bardziej 
jednoznaczny po przeprowadzeniu bardzo szczegółowych badań 
mikroskopowych uwzględnieniem rentgenowskiej mikroanalizy.  

W tym celu z odlewu siekierki pobrano małą próbkę stopu i po 
stosownym przygotowaniu przeprowadzono analizę mikroskopową, a następnie 
mikroanalizę rentgenowską. Do badań zastosowano mikroskop optyczny 
Neophot 32 oraz mikroanalizator rentgenowski JEOL typu JSM 5500LM. 
Widok próbek przygotowanych do badań przedstawiono na rys. 64 a i b 
 



      
   a)      b) 
Rys. 64. Obraz próbki stopu pobranej z badanego obiektu i zainkludowanej w 
żywicy: a) pow. 2x , b) pow. 40x 
 
Mikrostrukturę obiektu wyciętego z badanej siekierki przedstawiono na rysunku 
65 - 68. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                             a)                                                          b)                                          
Rys. 65. Mikrostruktura brązu badanego elementu siekierki  a) pow. 200x   
b) pow. 500x  Traw. Mi15Cu 
 

Wyniki badań przedstawione na rys. 65 a i b wskazują, że materiał badany 
podobnie jak już wcześniej podano wykazuje strukturę dendrytyczną z 
stosunkowo słabo widoczną niejednorodnością przestrzeni 
międzydendrytycznych, co wskazuje na niewielki stopień segregacji 
dendrytycznej. W obszarze roztworu stałego widoczne są efekty deformacji 
plastycznej miejscowej dokonanej w trakcie wycinania małej próbki /rys. 65 b/. 

W przestrzeniach międzydendrytycznych obserwuje się obecność faz 
międzymetalicznych, a m.in. eutektoidu CuSn, oraz faz ołowiowych, a także 
innych, bogatych w pozostałe pierwiastki. Warto w tym miejscu zauważyć, że 
granice faz są niewyraźne, co spowodowane jest zjawiskiem dyfuzji 
międzykrystalicznej /odległy czas wykonania siekierki/. 
 



3.4.2. Analiza jakości rodzaju faz międzymetalicznych obiektu badawczego 
 W celu dokonania precyzyjnej oceny rodzaju faz międzymetalicznych 
przeprowadzono badania za pomocą mikroskopu skaningowego. Przykładowe 
wyniki badań przełomu materiału siekierki ujęto na rysunku 66 a-d. 

                       a)         b) 
 

                       c)          d) 
 
Rys. 66. Przełom próbki obiektu badawczego badany na mikroskopie 
skanningowym a) powiększenie 100 x , b) powiększenie 500 x,  
c) powiększenie 1000 x, d) powiększenie 3000 x. 
 

Badania szczegółowe faz występujących w mikrostrukturze siekierki 
wykonano metodą mikroanalizy rentgenowskiej (rentgenowskiej analizy 
fluoroscencyjnej w mikroobszarze) przy użyciu skaningowego mikroskopu 
JEOL  typ JSM 5500LM z przystawką  do mikro dyspersyjnej analizy 
rentgenowskiej. Zaznaczone miejsca w mikrostrukturze poddano mikroanalizie, 
a wyniki badań składu chemicznego wytypowanych faz widocznych na rysunku  
67 a i b i 68 a i b zestawiono w tabeli 5.  
 



        
   a)            b) 
Rys. 67. Mikrostruktura faz międzymetalicznych w obszarach 
międzydendrytycznych roztworu stałego badanego brązu a) pow. 500 x,  
b)  pow.1000 x 
 

           
   a)            b) 
Rys. 68. Mikrostruktura faz międzymetalicznych w obszarach 
międzydendrytycznych roztworu stałego badanego brązu  a) (1A500) pow.1500 
x, b) (1,4 x), pow. 1500x 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 5.    
Wyniki badań składu chemicznego wytypowanych faz widocznych na rysunku  
67 a i b i 68 a i b  
 
Ustawienia: 1 kV,  Kąt ustawienia próbki 20.0, 35.0°, Najlepsze ustawienie 
   

Pierwiastek Line %  atomowy % wagowy 
Obszar 1    
Cu Ka 81.656 69.878 
As Ka 0.000 0.000 
Sn La 13.520 21.613 
Sb La 4.303 7.055 
Pb La 0.521 1.454 
   100.000 100.000 
Obszar 2    
S Ka 35.106 21.386 
Cu Ka 64.202 77.508 
As Ka 0.554 0.788 
Sn La 0.059 0.132 
Sb La 0.080 0.185 
Total  100.000 100.000 
Obszar 3    
Cu Ka 98.106 96.817 
As Ka 0.831 0.967 
Sn La 0.875 1.614 
Sb La 0.000 0.000 
Pb La 0.187 0.602 
Total  100.000 100.000 
Obszar 4    
Cu Ka 93.657 87.460 
As Ka 0.000 0.000 
Sn La 5.208 9.086 
Sb La 0.000 0.000 
Pb La 1.135 3.455 
Total  100.000 100.000 
Obszar 5    
Cu Ka 70.039 49.796 
As Ka 12.406 10.399 
Sn La 0.666 0.885 
Sb La 0.244 0.333 
Pb La 16.644 38.586 
Total  100.000 100.000 

  
Jednym z elementów decydujących o tym, że odlew został wykonany 

wiele wieków temu jest skład chemiczny, a głównie zawartość As. Analiza 
mikroobszarów /tabela 5/ wyraźnie wskazuje na niejednorodne rozmieszczenie 
poszczególnych pierwiastków w stopie i tak np. zawartość wspomnianego 



powyżej As waha się od 0.000 % w obszarze 1 i 4 do 10.339 % /wagowo/ w 
obszarze 5. Dotyczy to również innych pierwiastków chemicznych. 

 
3.5. Badania twardości obiektu badawczego 
 Istotnym z punktu widzenia prowadzonych badań możliwości 
odtworzenia technologii starożytnych odlewów z okresu epoki brązu (940-750 
lat p.n.e.) były pomiary rozkładu twardości na policzku siekiery. Ze względu na 
kształt obiektu badawczego jak również wiarygodność pomiaru siekierę tą 
zainkludowano w żywicy organicznej, chemoutwardzalnej z wypełniaczem 
metalowym, co przedstawia rysunek 69. Ważnym elementem tej operacji było 
zachowanie równoległości płaszczyzny policzka pomiarowego w stosunku do 
płaszczyzny stołu urządzenia pomiarowego. Rozmieszczenie punktów 
pomiarowych na policzku siekierki przedstawia rysunek 70, zaś rysunek 71 
przedstawia graficznie wyniki pomiaru twardości HV5 na policzku siekierki i po 
przeliczeniu na HBS 5/750 [PN-EN ISO 6501-1:1999 oraz PN-EN ISO 6506-
1:2002]. Wyjątkowość obiektu badawczego z punktu widzenia 
archeologicznego, konieczność spowodowania jak najmniejszej destrukcji to 
dwa główne elementy, które zadecydowały, że do badań wytypowano metodę 
Vickersa. Badania przeprowadzono na twardościomierzu uniwersalnym Dia 
Tester 2Rc produkcji Otto Wolpert – Werke, Ludwigshafen Niemcy stosując 
obciążenie 5 kG i czas trwania nacisku 10 s. Wyniki pomiaru twardości HV 5 i 
po przeliczeniu na HBS 5/750 zestawiono w tabeli 6.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 69. Pomiar twardości obiektu badawczego metodą Vickersa. 
 
 
 
 



 
 

Rys. 70. Rozmieszczenie punktów pomiarowych twardości i wartość HV5 na 
odlewie siekierki – pomiar wstępny. 

 
Rys. 71. Wyniki pomiaru twardości HV5 na policzku siekierki i po przeliczeniu 
na HBS 5/750 [PN-EN ISO 6501-1:1999 oraz PN-EN ISO 6506-1:2002]. 
 

Tabela 6 
Wyniki pomiaru twardości HV5 na policzku siekierki i po przeliczeniu na HBS 
5/750 [PN-EN ISO 6501-1:1999 oraz PN-EN ISO 6506-1:2002] 
Lp. HV 5 HBS 5/750 Uwagi 
1 201 191 
2 196 185 
3 183 174 
4 210 200 

Dla stałej K=30 

  
 
 



Interesujące są wyniki pomiaru twardości na policzku w pobliżu ostrza 
siekierki. Wysokie wartości, około 2x większe niż w przypadku klasycznych 
brązów cynowych spowodowały, że postanowiono dokonać dalszych badań w 
tym zakresie. Zmiany twardości są wyraźne i zależne od miejsca pomiaru; 
zupełnie inne w części górnej i zupełnie inne w części dolnej. Dlatego tego też 
w ramach dalszej analizy przeprowadzono badania szczegółowe metodą 
Vickersa /wyniki przeliczono na HB/ i metodą mikrotwardości wzdłuż osi 
siekierki od ostrza do głowicy, co przedstawiono na rysunku 72, zaś wyniki 
pomiarów zestawiono w tabeli 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 72. Rozmieszczenie punktów pomiarowych twardości na siekierce. 
 

Tabela 7 
Wyniki pomiarów mikrotwardości i twardość HB po przeliczeniu 
 

Odległość od 
ostrza /mm/ 

120 80 60 45 40 36 32 30 22 12 7 3 2 1 

Mikrotwardość 
seria 1 

77 76 78 76 80 88 95 103 118 157 192 210 230 246 

Mikrotwardość 
seria 2 

83 79 80 84 83 90 92 108 135 165 210 215 246 238 

Twardość 
HB/po 
przeliczeniu 
/średnia/ 

73 71 75 74 73 80 89 96 105 145 187 205 215 --- 

 
 
 
Wyniki pomiarów mikrotwardości i twardość HB po przeliczeniu podane 

w tabeli 7 przedstawiono wykreślnie na rysunkach 73 i 74. 
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Rys. 73 Zmiany mikrotwardości wzdłuż linii przebiegającej od ostrza do  

części górnej uchwytowej według rysunku 72. 
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Rys. 74. Zmiany twardości HB wzdłuż linii przebiegającej od ostrza do części 
górnej uchwytowej według rysunku 72. 



3.5.1. Wnioski z badań twardości obiektu badawczego 
Wyniki z pomiaru twardości uzyskane w pomiarze wstępnym zostały 

potwierdzone w badaniach szczegółowych. Wskazują one na silne umocnienie 
struktury odlewu siekierki na policzku w obszarze do ok. 40 mm od ostrza. 
Uzyskanie takich wartości twardości sugeruje, że w tym obszarze poddana ona 
została „obróbce mechanicznej” polegającej najprawdopodobniej na kuciu. 
Zupełnie prawdopodobnym jest to, że zgniot powierzchniowy spowodował taki 
wzrost twardości w tym miejscu. 

Interesujące wyniki badań twardości siekierki spowodowały, że podjęto 
próbę wyjaśnienia tego problemu. Zbadanie skutków kucia brązu cynowego 
przeprowadzono w dalszej części pracy na przykładzie sporządzonych stopów 
syntetycznych. Dodatkowym celem badań było bezpośrednie porównanie 
mikrostruktury i twardości archeologicznego siekierki z odlewami z 
syntetycznego brązu cynowego o zbliżonym składzie. 
4. Przygotowanie i badania stopu syntetycznego 

Celem porównania mikrostruktury obiektu badawczego tj. siekierki ze 
stopami o podobnym składzie chemicznym dokonano doboru oraz wykonano 
stop syntetyczny /tabela 8/. 

Materiały wsadowe -  miedź katodowa MOK1, cyna czysta , arsen  
czysty, antymon , ołów , nikiel w zaprawie CuNi30,  

Topienie w tyglu szamotowo grafitowym w piecu indukcyjnym 
tyrystorowym o pojemności 20 kg Do topienia zastosowano żużel ochronno 
rafinujący Kupuniversal. 

Przebieg topienia – do silnie nagrzanego tygla wprowadzono miedź 
katodową MOK1 oraz zaprawę CuNi, a po stopieniu, rafinacji i odtlenianiu 
dodatkami 0,05% fosforu wprowadzono kolejno dodatki antymonu, cyny, 
ołowiu oraz zmienne dodatki arsenu. 

Po stopieniu stopu odlano próbki do badań składu chemicznego, 
twardości oraz mikrostruktur. Każdorazowo po wprowadzeniu dodatku 
stopowego przeprowadzono analizę termiczną. 

Tabela 8 
Skład chemiczny próbek wykonanych ze stopów syntetycznych 

Zawartość składników, % mas Nr 
próbki Sn Ni Sb As Pb Zn 

1 5,64 0,77 0,85 0,12 0,48 0,04 
2 5,39 0,77 0,8 0,23 0,44 0,07 
3 5,37 0,78 0,78 0,43 0,45 0,13 
4 5,54 0,77 0,82 0,63 0,48 0,12 
5 5,2 0,71 0,9 0,66 0,43 0,4 
6 6,23 0,35 0,72 0,12 0,05 0,1 
7 7,76 0,97 0,01 0,01 0,05 0,01 

 



Poza tym: 0,001-0,006 % P, 0,002-0,003 % Mn, 0,002-0,003 % Al., 0,003-0,004 

% Si, 0,000% Bi, 0,0002% Mg, 0,003 % S.  

 
4.1. Badania mikrostruktury stopu syntetycznego 

Widok zainkludowanej próbki stopu syntetycznego CuSn5NiSbAs 
przedstawia rysunek 75, zaś mikrostrukturę wcześniej przygotowanej próbki do 
badań metalograficznych przedstawiają rysunki 76 - 82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 75. Obraz próbki stopu syntetycznego CuSn5SbPbAs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.76. Mikrostruktura stopu CuSn5SbPbAs   (4670)  pow. 200 x  Nietrawione. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.77. Mikrostruktura stopu CuSn5SbPbAs odlanego do formy piaskowej  
(4673)  pow. 200 x Traw. Odczynnik Mi15Cu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.78. Mikrostruktura stopu CuSn5SbPbAs odlanego do formy piaskowej  
(4673)  pow. 200 x Traw. Odczynnik Mi15Cu. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.79. Mikrostruktura stopu CuSn5SbPbAs odlanego do formy piaskowej  
(4673)  pow.x 500 Traw. Odczynnik Mi15Cu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 80. Mikrostruktura stopu CuSn5SbPbAs odlanego do formy piaskowej  
(4673)  pow. 500 x Traw. Odczynnik Mi15Cu.  
 

Obserwacje mikroskopowe wykazały strukturę o silnej segregacji 
dendrytycznej. Podane przykłady mikrostruktur zawierają liczne fazy w związku 



z tym przeprowadzono dalsze badania. Zaznaczone miejsca w mikrostrukturze 
poddano mikroanalizie. Wyniki przedstawiono na rysunkach 81 i 82 oraz w 
tabeli 9.  

        
   a)      b) 
Rys. 81. Mikrostruktura faz międzymetalicznych w obszarach 
międzydendrytycznych roztworu stałego badanego brązu a) pow. 500 x, b)  pow. 
1000 x. 

        
a)      b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                c)                                                            
Rys. 82. Mikrostruktura faz międzymetalicznych w obszarach 
międzydendrytycznych roztworu stałego badanego brązu a) pow. 500x, b)  pow. 
1000x, c) 2000x. 



Tabela 9. 
Wyniki badań składu chemicznego wytypowanych faz widocznych na rysunku  
82 a-c. 
Ustawienia: 1 kV,  Kąt ustawienia próbki 20.0,    35.0°,  Najlepsze ustawienie 
 
Pierwiastek Line % atomowy % wagowy 
Obszar 1    
Cu Ka 83.997 73.751 
Sn La 16.003 26.249 
Total  100.000 100.000 
Obszar2    
Cu Ka 81.059 68.998 
As Ka 0.583 0.585 
Sn La 14.857 23.625 
Sb La 2.557 4.171 
Pb La 0.945 2.622 
  100.000 100.000 
Obszar 3    
Cu Ka 21.394 10.021 
As Ka 30.270 16.716 
Sn La 0.630 0.551 
Sb La 0.240 0.215 
Pb La 47.467 72.497 
  100.000 100.000 
Obszar 4    
Cu Ka 25.405 9.528 
Sn La 1.119 0.784 
Sb La 0.326 0.234 
Pb La 73.150 89.454 
  100.000 100.000 
Obszar 5    
Cu Ka 98.568 96.720 
As Ka 0.000 0.000 
Sn La 0.953 1.747 
Sb La 0.000 0.000 
Pb La 0.479 1.533 
  100.000 100.000 
Pb La 0.765 2.435 
Obszar 6    
Cu Ka 98.441 96.307 
Sn La 0.940 1.718 
Sb La 0.000 0.000 



Pb La 0.619 1.975 
  100.000 100.000 
Obszar 7    
Cu Ka 93.365 88.054 
As Ka 0.843 0.937 
Sn La 5.179 9.125 
Sb La 0.000 0.000 
Pb La 0.613 1.884 
  100.000 100.000 
Obszar 8    
Cu Ka 94.024 88.375 
Sn La 5.111 8.974 
Sb La 0.000 0.000 
Pb La 0.865 2.651 
  100.000 100.000 
    
 
4.2. Badania twardości stopów syntetycznych 

Kolejnym etapem badań było przeprowadzenie badań porównawczych z 
obiektem badanym dla stopów syntetycznych. Dodatkowo dzięki możliwościom 
wykonania próbek ze stopów syntetycznych  określono Rm i A5, a wyniki 
zestawiono w tabeli 10, zaś na rysunku 83 przedstawiono graficznie zmiany 
twardości HV. 
 

Tabela 10 
 

Obiekty badania – odlewy stopów syntetycznych 
Nr próbki Twardość HV Rm A5 

1 81 346 47,1 
2 105 332 16,6 
3 112 380 30,5 
4 101 368 34,8 
5 85 306 35,4 
6 110 362 29,4 
7 118 356 26,9 
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Rys. 83 Rozkład twardości HV dla poszczególnych próbek stopów 
syntetycznych / na podstawie danych z tabeli 10/ 
 

Jak widać na podstawie analizy danych pomiarowych /tabela 10/ i 
wykresu /rys. 83/ zmiany twardości wahają się w granicach 81 – 118 HV i 
znacznie odbiegają od twardości HV obiektu badawczego tj. siekierki /tabela 6 i 
rys. 71/. Różnica ta wynosi około 100%. Uzyskane wyniki spowodowały, że 
podjęto dalsze działania mające wyjaśnić skąd wynika taka różnica jeśli idzie o 
twardości pomiędzy siekierką, a próbkami odlanymi ze stopu syntetycznego. 



4.3. Badania metalograficzne, mikrotwardości i twardości HV próbek 
wykonanych ze stopu syntetycznego bez i z uwzględnieniem deformacji 

Do badań wytypowano dwa syntetyczne stopy nr 3 i 4 o składzie 
chemicznym podanym w tabeli 8. Wycięte próbki stopów w postaci plastrów 
poddano deformacji 20%-wej i 50%-wej metodą kucia. Odkształcono 
plastycznie jedną część próbki od środka w sposób narastający do końca próbki, 
następnie wykonano zgład metalograficzny na całej długości próbki, po czym 
przeprowadzono analizę mikrostruktury i analizę zmian twardości. 
4.3.1. Stop syntetyczny-próbka nr 3 o składzie chemicznym podanym w 
tabeli 8 

Wyniki badań mikrostruktury próbki nr 3 od strony nie deformowanej 
zestawiono na rysunku 84 a i b oraz 85 a i b, zaś w części średnio i silnie 
zdeformowanej ujęto na rysunku 86 a i b oraz 87 a i b. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 

 
b) 

Rys. 84. Mikrostruktura brązu CuSnNiAsSb odlanego do formy w części 
odlewu bez deformacji: a) 250x, b) 500x  
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a) 

 

 
b) 

Rys. 85. Mikrostruktura brązu CuSnNiAsSb odlanego do formy w części 
odlewu bez deformacji: a) 250x, b) 500x   
 

 82 
 



 
a) 
 
 

 
b) 

Rys. 86. Mikrostruktura brązu CuSnNiAsSb odlanego do formy w części 
odlewu poddanej deformacji: a) 250x, b) 500x     

                                                              a) 
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b) 

Rys. 87. Mikrostruktura brązu CuSnNiAsSb odlanego do formy w części 
odlewu poddanej silnej deformacji: a) 250x, b) 500x     
 

W części zdeformowanej metodą kucia w mikrostrukturze zaznaczają się 
widoczne niewielkie zmiany konfiguracji krystalitów roztworu stałego, głównie  
w postaci małych deformacji kształtu wydzieleń dendrytycznych i linii 
poślizgów. Wyniki pomiarów mikrotwardości i twardości HV dla próbki nr 3 
zestawiono w tabeli 11. 

Tabela 11 
Wyniki pomiarów mikrotwardości i twardości HV próbki nr 3 

Pomiar 
twardości 

Skraj próbki 
nie 

deformowany

Środek próbki 
nie 

deformowany

Środek próbki 
deformowany 

Skraj próbki 
deformowany

Mikrotwardość 110 138 210 244 
Twardość HV 105 123 205 228 
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4.3.2. Stop syntetyczny-próbka nr 4 o składzie chemicznym podanym w 
tabeli 8 
 

Wyniki badań mikrostruktury próbki nr 4 od strony nie deformowanej 
zestawiono na rysunkach 88 a i b oraz 89 a i b, zaś w części średnio i silnie 
zdeformowanej ujęto na rysunkach 90 a i b oraz 91 a i b. 
 

 
a) 

 

 
b) 

Rys. 88. Mikrostruktura brązu CuSnNiAsSb odlanego do formy metalowej w 
części odlewu bez deformacji: a) 250x, b) 500x 
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a) 

 

 
b) 

 Rys. 89.Mikrostruktura brązu CuSnNiAsSb odlanego do formy metalowej w 
części odlewu bez deformacji: a) 250x, b) 500x 
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a) 

 

 
b) 

Rys. 90. Mikrostruktura brązu CuSnNiAsSb odlanego do formy metalowej w 
części odlewu poddanej deformacji:  a) 250x, b) 500x          
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a) 

 
 

 
b) 

Rys. 91. Mikrostruktura brązu CuSnNiAsSb odlanego do formy metalowej w 
części odlewu poddanej silnej deformacji: a) 250x, b) 500x 
 

 
Tabela 12 

Wyniki pomiarów mikrotwardości i twardości HV próbki nr 4 
Pomiar 

twardości 
Skraj próbki 

nie 
deformowany

Środek próbki 
nie 

deformowany

Środek próbki 
deformowany 

Skraj próbki 
deformowany

Mikrotwardość 120 144 232 257 
Twardość 114 128 244 279 
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4.3.3. Wnioski z badań twardości stopów syntetycznych 
Podobnie jak w przypadku próbek odlanych ze stopu nr 3, również w 

próbce nr 4 w mikrostrukturze części zdeformowanej metodą kucia zaznaczają 
się widoczne niewielkie zmiany konfiguracji krystalitów roztworu stałego, 
głównie w postaci małych deformacji kształtu wydzieleń dendrytycznych i linii 
poślizgów.  

Wyniki badań wskazują na istotny, około 100%-owy, wzrost twardości w 
mikroobszarach poddanych deformacji metodą kucia w porównaniu do wartości 
stanu wyjściowego, jak to ujęto przykładowo w tabeli 12.  

Wyniki badań na przykładowo wybranych stopach syntetycznych 
potwierdzają wnioski wysunięte podczas badań zmian mikrostruktury i 
twardości dokonanych na badanym obiekcie archeologicznym siekierki. 
Wskazują one wyraźnie, że siekierka po odlaniu poddana była procesowi 
„utwardzania” metodą kucia.  
 
 

 89 
 



5. Badania chropowatości powierzchni odlewu badawczego i formy 
kamiennej 

Do badania chropowatości wybranych obszarów powierzchni odlewu jak i 
formy kamiennej zastosowano najnowsze przyrządy: HOMMEL TESTER T500  
/rys. 92/ i T1000 produkcji firmy HOMMELWERKE GMBH /THYSSEN/ [26]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 92. Przyrząd do badania chropowatości powierzchni (HOMMEL TESTER 
500). 
 

Na rysunku 93 przedstawiono miejsca pomiaru chropowatości na 
badanym obiekcie tj. na powierzchni obrabianej-policzku 1, powierzchni 
nieobrobionej z zachowanym naskórkiem odlewniczym /okolice strzemiączka/ 
2, oraz we wnęce odlewu - otworze do mocowania styliska odtwarzanej przez 
rdzeń. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 93. Miejsca pomiaru chropowatości na badanym obiekcie 
1 – powierzchnia obrabiana - policzek, 2 – powierzchnia nieobrobiona  
z zachowanym naskórkiem odlewniczym, Z – zalewka na powierzchni podziału 
odlewu. 
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Przyrządy HOMMEL TESTER T500 i T1000 pozwalają na pomiar wielu 
parametrów chropowatości. W tym przypadku zdecydowano się na ocenę 
chropowatości za pomocą parametru Ra tzw. średniej wartości chropowatości 
według normy DIN 4777 i ISO/DIS 4287/1 będącego bardzo przydatnego do 
tego typu pomiarów. Parametr ten określany jest też jako: średnia arytmetyczna 
odchylenia filtrowanego profilu od średniej linii w obrębie odcinka 
pomiarowego lm. 
 Jako wyniki uzupełniające pomiar chropowatości dodatkowo zestawiono 
Rmax tj. maksymalną wysokość nierówności oraz Rz uśrednioną wysokość 
nierówności. Dane te zestawiono w tabeli 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 94. Miejsca pomiaru chropowatości na obiekcie badawczym i wartości 
współczynnika Ra. 

W celach porównawczych obiektu badawczego – odlewu siekierki 
wykonano tą samą metodą pomiary chropowatości powierzchni wnęki dla 
oryginalnej formy kamiennej, której element otrzymano z Muzeum Miedzi w 
Legnicy. Miejsce pomiaru, a także wartość parametru Ra przedstawia rysunek 
95.  
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Rys. 95. Oryginalna forma kamienna do odlewania siekierek znaleziona  
w Legnicy – miejsce pomiaru chropowatości na wnęce formy i wartość Ra. 
 

Na rysunkach 93 - 95 przedstawiono miejsca pomiaru chropowatości 
siekierki i oryginalnej formy kamiennej oraz odpowiadające im wartości Ra, zaś, 
których wyniki pomiaru zestawiono w tabeli 13.  

 
 

Tabela 13 
Wyniki pomiaru chropowatości siekierki i formy kamiennej /eksponat Muzeum 
Miedzi w Legnicy/ 
 

Parametr Miejsce pomiaru 
Ra (μm) Rmax (μm) Rz (μm) 

Uwagi 

Siekierka 
policzek 

0,796 5,37 4,74  

Siekierka 
strzemiączko 

3,71 21,7 18,5  

Siekierka otwór --- --- --- Poza zasięgiem 
pomiarowym 

głowic 
przyrządów 

Hommel Tester 
T500 i T1000 

Forma kamienna 4,6 23,1 22,6  
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6. Badania petrograficzne form kamiennych z epoki brązu celem 
precyzyjnego określenia rodzaju materiału  
 

W ramach współpracy z Muzeum Miedzi w Legnicy, z Muzeum 
Archeologicznym w Krakowie oraz z Muzeum Podkarpackim w Krośnie 
uzyskano do badań petrograficznych elementy oryginalnych form kamiennych 
/rys. 96, 100, 102/ znalezione podczas prac wykopaliskowych.  
 

Rys. 96. Element formy kamiennej – obiekt badań /Legnica/: a)wnęka formy,  
b) powierzchnia badań makro i mikrostruktury, c) otwór pod kołek centrujący. 

 
 Także dla innych obiektów kamiennych, wspomniane muzea nie 
posiadały żadnej dokumentacji naukowej odnośnie badań rodzaju materiału, z 
których zbudowane są formy kamienne do odlewania obiektów z epoki brązu. 
 Celem jak najbardziej dokładnego określenia właściwości materiału, z 
którego zbudowane były formy kamienne ówczesnych odlewników 
zdecydowano się na przeprowadzenie badań petrograficznych. 
 
6.1. Element formy kamiennej z Muzeum Miedzi w Legnicy  
 Wstępne oględziny elementu formy wykazały, że możliwym jest 
wykonanie badań z możliwością wykonania szlifu i jego obserwacji 
mikroskopowej w świetle przechodzącym i spolaryzowanym. Próbkę 
przygotowaną do tych badań przedstawia rysunek 97. 
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Rys. 97. Zainkludowana próbka przygotowana do badań mikroskopowych 
wycięta z formy kamiennej /Legnica/. 

  
 Cięcie próbki wykonano tak, aby można było zaobserwować 
powierzchnię w bezpośrednim kontakcie „kamienia” z ciekłym metalem. 
 Szczególnie interesującym obszarem w tych badaniach (jak wcześniej 
przypuszczano), okazał się obszar oznaczony na rysunku literą „a”. Otóż już 
obserwacja makrostruktury szlifu wykazuje znaczne zmiany struktury w 
porównaniu z pozostałą powierzchnią. Obserwuje się w tym obszarze 
znaczne, brązowe przebarwienia, co może wskazywać na penetrację ciekłego 
stopu w materiał formy. I rzeczywiście tak jest, co potwierdzają badania szlifu 
próbki podczas obserwacji mikroskopowej, jej powierzchni w świetle 
przechodzącym i spolaryzowanym /rys. 98 a i b/. Inne mikrostruktury tej samej 
próbki formy kamiennej przedstawia rysunek 99. 

 
 

   a)                b) 
Rys. 98. Mikrostruktura formy kamiennej /Legnica/ w świetle 
przechodzącym i spolaryzowanym. 
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 Z analizy tych mikrostruktur wynika, że niezbyt ścisła struktura materiału 
umożliwiła na wskutek wielokrotnych zalań formy penetrację stopu brązu od 
powierzchni do jej wnętrza. Wydzielenia barwne na wspomnianych szlifach 
to talk materiał miękki mający twardość w skali Mohsa równą 1. To jego 
własności spowodowały, że ciekły brąz wpenetrował na głębokość ok. 0,4 
mm wewnątrz kamiennej formy. Obserwuje się to w postaci brązowych 
obszarów w analizowanym zakresie szlifu. 
 

 
 
Rys. 99. Mikrostruktury próbki formy „kamiennej” znalezionej w Legnicy.  
 
 Oprócz różnobarwnych wydzieleń talku  obserwuje się wydzielenia rutylu 
prawdopodobnie wollastonitu - minerału o składzie chemicznym Ca3Si3O9 . Z 
innych minerałów wydzielić można: chloryty – glinokrzemiany Mg i Fe 
/obszary szare/.  
 Zdjęcia mikrostruktury wykonane dla tego samego obszaru, lecz tym 
razem w świetle spolaryzowanym, a także pozostałe, pozwalają stwierdzić, że 
analizowany materiał formy to: 
„METAMORFICZNA SKAŁA ZBUDOWANA W PRZEWADZE ZAPEWNE 
Z CHLORYTÓW MAGNEZOWYCH” 
 Interesujący jest tutaj fakt, że ten typ skał metamorficznych występuje na 
Dolnym Śląsku w Polsce, a więc tam, gdzie odnaleziono szczątki form 
kamiennych do odlania siekierek.  
6.2. Forma kamienna do odlewania sierpa z Muzeum Archeologicznego  
w Krakowie 
 Drugim obiektem poddanym badaniom petrograficznym był element 
formy kamiennej do odlewania sierpa przedstawiony na rysunku 100. 
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Rys. 100. Forma kamienna do odlewania sierpa obiekt odnaleziony  
w Pleszowie k/Nowej Huty. 
 

 Obserwacja obiektu badawczego już na etapie wstępnym wykluczyła taki 
sam sposób badań, jaki zastosowano dla formy z Muzeum Miedzi w Legnicy. 
Zbyt duża kruchość materiału nie pozwalała na wykonanie szlifu do badań 
mikroskopowych. W tej sytuacji zdecydowano się na przyjęcie innej metodyki 
badań materiałów o niezbyt dużej wytrzymałości. Próbka o masie ok. 1 mg, 
pobrana z miejsca nie powodującego zniszczenia wnęki formy poddana została 
badaniom rentgenograficznym na podstawie, których ustalono skład chemiczny 
minerałów wchodzących w skład tej skały. 

Oznaczenie jakościowe składu mineralnego badanej próbki, a także 
próbki z Muzeum Podkarpackiego w Krośnie /wyniki analizy poniżej/ 
przeprowadzono rentgenograficznie metodą  proszkową  -  Debyea-Sherrera.  

Rentgenogramy próbek zarejestrowano za pomocą  dyfraktometru rent-
genowskiego Philips APD X’Pert PW 3020 stosując następujące parametry: 
promieniowanie CuKα, refleksyjny monochromator grafitowy, napięcie lampy 35 
kV, prąd lampy 30 mA, rejestracja krokowa, wielkość kroku = 0.0502Θ, czas 
zliczania impulsów – 1sek/krok. W celu wyeliminowania wpływu czynników  
aparaturowych  na intensywność linii  analitycznych, przed każdą próbką  
regulowano  Io , względem standardowego preparatu krzemowego . 

Otrzymane z rentgenogramów wartości odległości między 
płaszczyznowych wykorzystano do identyfikacji faz mineralnych wchodzących 
w skład  badanych próbek, w oparciu o dane zawarte w  katalogu ICDD 
(International Centre for Diffraction Data) i program komputerowy XRAYAN. 
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Rys. 101. Rentgenogram z badań formy kamiennej do odlewania sierpa Pleszów 
k/ Nowej Huty. 
 
 Na rysunku 101 przedstawiono rentgenogram z badań tej formy do 
odlewania brązu. Jak widać w skład skały wchodzą następujące minerały: 
a) KALCYT CaCO3, 
b) KWARC SiO2, 
c) OPAL SiO2, 
d) GIPS CaSO4 x 2H2O, 
e) ILLIT – KH3O, Al2Si3, ALO10(OH)2 – najpospolitszy minerał z grupy 
hydromik, często identyfikowany z hydromuskowitem, hydrokrzemian glinu i 
potasu. Produkt wietrzenia skaleni, najczęściej występujący składnik zwietrzelin 
i łupków ilastych. 

Skład chemiczny tej skały pozwala ją zaliczyć do tzw.  
 

OPOKI ODWAPNIONEJ 
 
tj. skały krzemionkowej pochodzenia organicznego w formie igieł gąbek.  

Skała ta jest porowata i lekka na wskutek odprowadzenia tj. wypłukania z 
niej kalcytu. Jak wynika z budowy geologicznej obszarów nieopodal Krakowa 
jest to skała bardzo charakterystyczna dla tego regionu.  
 
3.3. Forma kamienna z Muzeum Podkarpackiego w Krośnie 
 Kolejnym obiektem do badań petrograficznych był obiekt uzyskany 
z Muzeum Podkarpackiego w Krośnie co przedstawia rysunek 102. 
 
 

97 
 
 



 
 

Rys. 102. Forma kamienna z Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. 
 

Pobrany materiał poddano również badaniom rentgenograficznym 
analogicznie jak w przypadku formy kamiennej do odlewania sierpa. 
Rentgenogram analizowanej próbki z oznaczonymi, zidentyfikowanymi fazami 
przedstawiono na rysunku 103.  
 

 
Rys. 103. Rentgenogram analizowanej próbki formy kamiennej /Muzeum 
Podkarpackie w Krośnie/. 
 
 
Wyniki analizy składu fazowego: 
-  kwarc – faza dominująca,  
-  skaleń typu plagioklazu, 
-  skaleń potasowy,  
-  muskowit (możliwy też illit),  
-  chloryt,  
- minerał mieszanopakietowy typu illit/smektyt 

98 
 
 



Na podstawie analizy składu mineralnego materiał formy kamiennej z 
Muzeum Podkarpackiego z Krosna to 

PIASKOWIEC. 
W Polsce piaskowce występują w: Karpatach, Górach Świętokrzyskich 

Sudetach, a także okolicach Krakowa [31-38]. 
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7. Pomiar obiektu badawczego /wymiary z natury/ i wykonanie 
dokumentacji 2D stanowiącej podstawę do sporządzenia dokumentacji 3D 
 

Kolejną czynnością mającą na celu uzyskanie dodatkowych informacji o 
obiekcie badawczym-siekierce wykonanej w epoce brązu było przygotowanie 
założeń wstępnych do przeprowadzenia badań symulacji procesu zalewania i 
krzepnięcia stopu w formie. 
 Wierność odtworzenia elementu zapasowego w przypadku braku modelu 
lub dokumentacji technologicznej zależna jest głównie od dokładności „zdjęcia” 
wymiarów z oryginału. Ten proces napotyka bardzo często na duże trudności 
spowodowane kształtem obiektu. Jedną z obecnie najczęściej technik 
współpracującą z metodą szybkiego prototypowania jest „reverse engineering” 
tj. technika odtworzeniowa elementów maszyn, urządzeń, a także wykonywanie 
kopii obiektów artystycznych i muzealnych. Wykorzystuje się tu skanery 3D tj. 
laserowe, kontaktowe lub pracujące w systemie z tzw. ze światłem odbitym 
ewentualnie ramiona pomiarowe [39–45].  

Dostęp do wyżej wymienionych urządzeń w czasie realizacji pracy nie był 
możliwy, wobec czego wybrano klasyczną metodę „zdjęcia wymiarów z 
natury”. Pomiary wykonano metodą kreowania wirtualnych płaszczyzn 
wykonując po trzy pomiary i obliczając średnią pomiarów. Jako narzędzia 
pomiarowe zastosowano suwmiarkę, wysokościomierz oraz macki wewnętrzne 
z odczytem elektronicznym.  

Tabela 14 
Wyniki pomiaru obiektu badawczego dla edytora graficznego AutoCAD i 
przygotowanie do edycji 3D w edytorze graficznym Solid Works [46,47]. 
 

 
Odlew 

Płaszczyzna Wymiary 1 
(rzut płaski) 

Wymiary 2 
(rzut z  
boku) 

Odległość 
od P1 

Płaszczyzna Wymiary 1 
(rzut płaski)

Wymiary 2 
(rzut z 
boku) 

Odległość 
od P1 

P1=FRONT 
 

0,05 0,01 0 P12 
 

32,96 27,36 65 

P2 
 

22,82 0,34 0,5 P13 
 

32,48 29,72 75 

P3 
 

32,84 0,68 1 P14 
 

33,1 34,18 105 

P4 
 

43,98 1,34 2 P15 
 

36,2 36,2 112,77 

P5 
 

45,93 2,64 4 P16 
 

39,5 39,5 116,14 

P6 
 

45,56 3,88 6 P17 36,12 36,12 119,51 

P7 
 

45,19 5,07 8 P18 
 

39,38 39,3 122,23 

P8 
 

44,82 6,21 10 P19 
 

36,12 36,12 124,95 

P9 
 

43,1 11,19 20 P20 
 

39,38 39,38 127,68 

P10 
 

41,38 15,58 30 P21 
 

34,52 34,52 130,4 

P11 
 

35,88 22,98 50     

100  



 
rdzeń 
  

Płaszczyzna Wymiary 1 
(rzut płaski) 

Wymiary 2 
(rzut z  boku) 

Odległość 
od P1 

P21 
 

31,36/15,84 28,91/14,45 0 

P22 
 

28,66/14,33 28,84/14,42 14,11 

P23 
 

26,3/13,15 27,04/13,53 35,83 

P13 
 

26,48/13,24 23,68/11,84 55,4 

P11 
 

31,24/15,62 16,44/8,22 80,4 

P10 
 

35,3/17,65 9,44/4,72 100,4 

P24 
 

0,3/0,15 6,68/3,34 106,67 

P25 
 

24,32/12,16 5,6/2,8 109,16 

P26 
 

33,66/16,83 4,44/2,22 111,65 

 
Uwaga:  
1. Wymiary wykonano z dokładnością +/- 0,01 mm.  
 
 

Zestawione dane z pomiarów z natury obiekty badawczego – siekierki 
wykonanej w epoce brązu posłużyły do sporządzenia rysunku płaskiego 2D  
/rys. 104/ w edytorze graficznym AutoCAD.  

Tak przygotowany rysunek 2D był podstawą do dalszych działań i 
sporządzenia rysunku bryłowego 3D. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 104. Rysunek siekierki w układzie 2D, wymiary z „natury” - wymiary 
obiektu badawczego wg tabeli 14. 
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Wykonanie pomiarów obiektu badawczego z natury miało: 

1. Cel dokumentacyjny i zarchiwizowania danych, 
2. Stanowiło wzorzec podstawowy dla obiektów tego typu, 
3. Uzupełniło kryterium znaleziska, co daje większe prawdopodobieństwo 

oceny niż sam tylko kształt. 
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8. Wykonanie dokumentacji technologicznej 3D i sporządzenie pliku *.stl 
do wykonania symulacji komputerowej procesu zalewania formy brązem i 
krzepnięcia stopu 

Obecnie zintegrowane systemy projektowania i przygotowania produkcji 
stanowią jeden z najbardziej rozwiniętych działów w nowoczesnych firmach, w 
tym również w zakładach z branży odlewniczej [48 – 52].  

Proces wspomagania komputerowego odtworzenia technologii odlewu z 
epoki brązu rozpoczęto od opracowania rysunku przestrzennego odlewu w 
edytorze graficznym Solid Works [53,54]. 

Do wykonania dokumentacji konstrukcyjnej 3D siekierki /rys. 105/ 
wykorzystano wcześniej sporządzoną dokumentację 2D /rys. 104/.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     a)           b) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       c)        d) 
 
Rys. 105. Obiekt badawczy – a)siekierka rysunek wykonany w edytorze 3D,  
b) z układem wlewowym,  c) z rdzeniem, d) przekrój wraz z układem 
wlewowym. 
 

Tak przygotowany rysunek bryłowy 3D siekierki posłużył do 
sporządzenia pliku *.stl /rys. 106/ w celu wprowadzenia go do oprogramowania 
MAGMAsoft tj. do przeprowadzenia symulacji komputerowej procesu 
zalewania i krzepnięcia stopu w formie.  
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Rys. 106. Rysunek siekierki po sporządzeniu pliku *.stl , a) bez rdzenia, b) z 
rdzeniem. 

Kolejną czynnością mającą na celu przygotowanie obiektu bryłowego do 
przeprowadzenia procesu symulacji zalewania ciekłym stopem formy kamiennej 
i przebiegu procesu krzepnięcia stopu było przygotowanie zestawu: odlew – 
rdzeń – forma i wprowadzenie tego rysunku do preprocesora oprogramowania 
MAGMAsoft co przedstawia rysunek 107.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 107. Obiekt badawczy - siekierka przygotowany do przeprowadzenia 
symulacji w oprogramowaniu MAGMsoft. 
 

Wymiary gabarytowe formy kamiennej przyjęto szacunkowo na 
podstawie pomiarów oryginalnych form z epoki brązu wypożyczonych z wyżej 
wspomnianych muzeów. 
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9. Symulacja komputerowa procesu zalewania i krzepnięcia stopu w formie 
Podczas odtwarzania parametrów technologii odlewania obiektu 

badawczego tj. siekierki, w celu dokładnego przeanalizowania całego procesu, 
wykorzystano modelowanie numeryczne z wykorzystaniem oprogramowania 
MAGMAsoft. Proces przygotowania projektu do symulacji zalewania i 
krzepnięcia stopu w formie odlewniczej składa się z kilku etapów  
przebiegających według specjalnych procedur. Bliższe dane odnośnie tego 
problemu zawarte są w literaturze [55-84]. 

Punktem początkowym symulacji było wprowadzenie parametrów 
geometrycznych i technologicznych odlewu, formy, rdzenia i generacja siatki 
odlewu, wykorzystująca  (FDM – Finite Difference Method) tj. tzw. metodę 
różnic skończonych [68]. Wprowadzono także  wstępnie przyjęte parametry 
odlewania takie, jak: temperatura zalewania stopu, temperatury początkowe 
formy kamiennej i rdzenia, czas zalewania, współczynniki wymiany ciepła 
układu: odlew – forma, odlew – rdzeń.  

Generację komórek dla odlewu siekierki przedstawiono na rysunku 108. 
W analizowanym przypadku generator MAGMAsoft wykreował następującą 
ilość komórek: 

dla odlewu -             163 931, 
dla całego zestawu: odlew, rdzeń i forma - 1 975 246 . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 108. Generacja komórek dla odlewu badanej siekierki. 
  

Po zdefiniowaniu siatki i parametrów procesu uruchomiono proces 
symulacji z wykorzystaniem MAGMAsoft.  

Aby uzyskać zadawalające wyniki z procesu symulacji, przeprowadzono 
kilka wersji obliczeń wstępnych. Symulacja odlewania nie podaje konkretnych 
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wartości liczbowych, co do np. wielkości układu wlewowego czy przelewu, a 
obrazuje rzeczywisty proces odlewania zaprojektowanej wcześniej technologii.  

Pierwsze symulacje przeprowadzono zmieniając dwa parametry 
technologiczne tj. czas zalewania od 1-3 s. i temperaturę formy kamiennej oraz 
rdzenia. Uzyskane wyniki określające brak porowatości odlewu pozwoliły 
odtworzyć wstępnie przybliżone parametry technologiczne odlania siekierki. W 
celu bardziej precyzyjnego określenia pierwotnych parametrów odlewania 
przystąpiono do drugiego etapu i wykonano następujące działania. 

Do badań symulacji procesu zalewania przyjęto stały czas 1,0 s. 
Zmieniano jedynie temperaturę formy kamiennej i rdzenia. Bliższe dane 
odnośnie tego problemu podaje tabela 15 . W procesie symulacji procesu 
zalewania i krzepnięcia dla badanego obiektu uwzględniano lub nie parametr 
„radiacji”. 
  W drugim etapie badań przyjęto następujące dane do symulacji procesu 
zalewania formy i krzepnięcia obiektu badawczego - odlewu siekierki: 
1. Czas zalewania – stały dla poszczególnych wersji projektów 1 [s], 
2. Temperatura zalewania – 1040 0C, dane uzyskane od firmy MAGMA, dla 
brązu o składzie chemicznym podanym w rozdziale 3.2. /II. Część 
eksperymentalno – badawcza/ 
3. Rodzaj stopu - brąz o składzie chemicznym podanym w rozdziale 3.2. /II. 
Część eksperymentalno – badawcza/- właściwości termofizyczne dla tego stopu 
uzyskano z firmy MAGMAsoft.  
4. Temperatura początkowa formy kamiennej - zmienna dla poszczególnych 
wersji projektów, 
5. Temperatura początkowa rdzenia - zmienna dla poszczególnych wersji 
projektów, 
6. Materiał formy kamiennej – piaskowiec – badania petrograficzne jednego z 
oryginalnych materiałów na formy, w których wykonywano odlewy w epoce 
brązu sprawiły, że do badań przyjęto ten typ kamienia. Spowodowane było to 
także, tym, że dla piaskowca udało się zgromadzić kompletne dane odnośnie do 
wskaźników termofizycznych, koniecznych do wprowadzenia do biblioteki 
danych oprogramowania MAGMAsoft, 
7. Materiał rdzenia – glina – dane termofizyczne uzyskano z Instytutu 
Geologii Warszawa. 
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Tabela 15 
Parametry przyjęte dla poszczególnych wersji symulacji procesu zalewania 
formy kamiennej i krzepnięcia stopu w formie 
 

Początkowa 
temperatura  

formy 
kamiennej 

Początkowa 
temperatura 

rdzenia 

Czas 
zalewania 

Nr wersji 

0C 0C s 

Radiacja Uwagi 

V11 20 20 1 nie  
V12 20 20 1 tak  
V13 300 300 1 nie  
V14 200 200 1 tak  
V15 100 100 1 tak  
V16 300 70 1 tak  
V17 450 20 1 tak  
V18 300 300 1 tak  
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10. Analiza wyników otrzymanych z symulacji komputerowej 
Zintegrowany postprocesor umożliwia szybką trójwymiarową analizę 

wyników. Rezultaty symulacji są prezentowane, m.in. jako pola prędkości, 
ciśnienia i temperatury, lokalne czasy krzepnięcia, przewidywane jamy 
skurczowe, krzywe rozkładu temperatury itp. Dla wygodnej prezentacji 
wyników możliwe jest obracanie układu oraz tworzenie przekrojów. 

Niezwykle istotną stroną programu MAGMAsoft jest to, że pozwala na 
ocenę poprawności technologii wykonanej symulacji z wykorzystaniem tzw. 
kryteriów zalewania i krzepnięcia. 

Jako kryterium oceny w tej rozprawie doktorskiej przyjęto porowatość, 
bowiem głównym celem projektu było oprócz określenia technologii, ocena 
takich parametrów procesu, jakie „zastosował” ówczesny wykonawca siekierki, 
który wyrób wykonał bez wad. 

Równocześnie w celu bardziej precyzyjnej oceny dokonano zawężenia 
skali porowatości 0,1 do 50 %.  

Na rysunkach 109 - 116 przedstawiono poszczególne wersje symulacji dla 
odlewu badawczego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 109. Porowatość odlewu badawczego dla wersji 11. 
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Rys. 43 Porowatość odlewu badawczego dla wersji 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 110. Porowatość odlewu badawczego dla wersji 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 111. Porowatość odlewu badawczego dla wersji 13. 
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Rys. 112. Porowatość odlewu badawczego dla wersji 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Rys. 113. Porowatość odlewu badawczego dla wersji 15. 
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   Rys. 114. Porowatość odlewu badawczego dla wersji 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 115. Porowatość odlewu badawczego dla wersji 17. 
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     Rys. 116. Porowatość odlewu badawczego dla wersji 18. 
 

Jak wynika z oceny wyników symulacji procesu zalewania i krzepnięcia 
stopu dla obiektu badawczego i przedstawionych powyżej zrzutów ekranowych 
/rys. 109 – 116/ dotyczących porowatości dla stałych wartości czasu zalewania 
oraz zmiennej temperatury formy kamiennej i rdzenia najlepsze wyniki z 
procesu symulacji otrzymano dla wersji 18, co przedstawia rysunek 116. 

Otrzymane wyniki w postaci zrzutów ekranowych, a także podane w 
tabeli 15 /temperatura formy kamiennej i rdzenia 300 

0
C/ posłużyły do dalszych 

badań mających za zadanie ustalenie przewidywanego czasu zalewania formy 
kamiennej,  jak również oceny rozkładu temperatur w formie, rdzeniu i w 
odlewie. Bliższe dane odnośnie do tego zagadnienia przedstawiono w rozdziale 
11 niniejszej rozprawy. 
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11. Ustalenie rzeczywistych parametrów odlewania obiektu badawczego - 
siekierki 

Do dalszych rozważań mających na celu określenie zalecanego czasu 
zalewania odlewu badawczego wykorzystano wersję 18 oznaczając ją dla 
odróżnienia jako wersję 19. W tej wersji wprowadzono równocześnie badania 
rozkładu temperatury za pomocą termopar umieszczonych w odlewie, formie 
kamiennej i rdzeniu (oznaczenia odpowiednio na rysunku 117 a - e: T, F i R). 
Rozmieszczenie termopar /współrzędne/ w układzie przestrzennym podane są w 
tabeli 16. 

Tabela 16 
Współrzędne rozmieszczenia termopar w odlewie badawczym, formie i w 
rdzeniu 
 

Współrzędne rozmieszczenia termopar  
/rys. 117/ 

Nr termopary 

X (mm) Y (mm) Z (mm) 

Uwagi 

T 1 (C1) 50 35 21,1 
T 2 C2) 50 35 22,5 
T 3 (C3) 50 35 26,7 
T 4 (C4) 50 35 33,9 
T 5 (C5) 50 35 39 
T 6 (C6) 50 35 43 
T 7 (C7) 38 35 40 
T 8 (C8) 38 35 26,7 
T 9 (C9) 67 35 111 

T 10 (C10) 67 35 134 
T 11 (C11) 
– od strony 

„inletu” 

50 49 124 

T 12 (C12) 50 21 124 

Termopary 
w odlewie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 1 (C13) 50 35 44 
R 2 (C14) 50 35 49 

Termopary 
w rdzeniu 

F1 (T6) (C15) 
– od strony 

wlewu 

50 42 43 

F2(T5) (C16) 50 29 39 

Termopary 
w formie 

kamiennej 

 
Uwagi:  
Punkt P0 na rysunku 117 jest punktem odniesienia, w stosunku, do którego 
ustawiono poszczególne termopary. 

 



Powierzchnie ZY i XY wyznaczają boczne powierzchnie formy kamiennej 
wykorzystanej do symulacji procesu zalewania i krzepnięcia odlewu 
badawczego. 
Nr termopary F1(T6) oznacza rozmieszczenie termopary w F1 w formie 
kamiennej w płaszczyźnie termopary T6 umieszczonej w odlewie. 
Nr termopary F2(T5) oznacza rozmieszczenie termopary w F2 w formie 
kamiennej w płaszczyźnie termopary T5 umieszczonej w odlewie (w drugiej 
połówce). 
(C1, C2, C*, itd.) oznaczenia termopar według MAGMAsoft generowane 
automatycznie przez edytor graficzny. 
Numery termopar np. T1 (C1), itd. z kolumny 1 tabeli 16 odpowiadają kolorom i 
numerom z rysunków 120 i 121. 

Oprogramowanie MAGMAsoft pozwala na ocenę zmian temperatury za 
pomocą termopar rozmieszczonych w dowolnym punkcie odlewu, formy i 
rdzenia. W tej sytuacji skorzystano z tej możliwości poprzez wrysowanie 
punktów pomiaru, co przedstawia rysunek 117 a - e i 118. Następnie 
współrzędne X, Y, Z punktów pomiarowych zestawiono w tabeli 16, co 
posłużyło do określenia komend, a które to zostały wpisane do oprogramowania. 
Poniżej podano przykład takiego zapisu. 
 
Dla termopary T1 Set point 50 35 21.1 
Dla termopary T2 Set point 50 35 22.5 
Dla termopary Tn  Set point xn yn zn 
……………………………………. 
Dla termopary F1 Set point 50 42 43 
……………………………………... 
Dla termopary R1 Set point 50 35 49 
…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) 
 

 
Rys. 117. Rozmieszczenie termopar w odlewie badawczym, formie kamiennej i 
rdzeniu podczas symulacji procesu zalewania i krzepnięcia stopu wersja 19 (P0 
– punkt odniesienia, baza wymiarowa. Powierzchnie XY, ZX i ZY na rysunkach 
wyznaczają obrys formy kamiennej).Usytuowanie termopar: a) widok płaski od 
środka siekierki, b) widok płaski od wlewu, c) widok 3D - część robocza 
siekierki, d) widok płaski – część robocza, e) widok 3D – od strony policzka. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 118. Rozmieszczenie termopar wersja 19 oraz wymiary formy kamiennej 
/preprocesor/. 

Na rysunkach 119 oraz 120 przedstawiono przebieg zmian temperatury zestawu 
symulacyjnego podczas zalewania i krzepnięcia dla wersji V19.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 119 . Przebieg zmian temperatury zestawu symulacyjnego podczas 
zalewania dla wersji V19. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 120. Przebieg zmian temperatury zestawu symulacyjnego podczas procesu 
krzepnięcia dla wersji V19. 

 
Kolejnym etapem mającym na celu określenie czasu zalewania formy kamiennej 
dla obiektu badawczego – siekierki było przeprowadzenie symulacji procesu z 
uwzględnieniem parametru prędkości przepływu stopu w formie, czyli 
szybkości zapełniania formy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 121. Zmiany prędkości stopu podczas zalewania formy kamiennej dla 
wersji V19 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 122. Zmiany ciśnienia stopu podczas zalewania formy kamiennej dla wersji 

V19. 
 

Otrzymane wyniki w postaci rozkładu prędkości brązu w formie podczas 
jej zalewania /rys. 121/ oraz ciśnienia stopu w miejscach usytuowanych 
wirtualnie termopar /rys. 122/ pozwalają na wnikliwą analizę procesu.  

Dodatkowo na rysunku 123 a-d przedstawiono graficznie przepływ strugi 
metalu i podano parametry maksymalnych prędkości przepływu brązu w formie 
w zależności od czasu, od początku zalewania i procentowy udział wypełnienia 
formy. 

 

 



 
                    a) 

 
 

 
 

 
 

 



                                                               

        c) 

         d) 
 
 

Rys. 123. Maksymalna prędkość przepływu brązu w formie w zależności od 
czasu od początku zalewania i procentowy udział wypełnienia formy. 

 

 



 
 
Rys. 124. Procentowy stopień zalania formy brązem i prędkość przepływu brązu 
w formie. 

 
Wnikliwa ilościowa analiza otrzymanych wyników pozwala na ocenę 

zjawisk zachodzących w formie podczas zalewania. Jak widać ze zmian 
szybkości przepływu stopu w pierwszej fazie ma on charakter dynamiczny, w 
którym struga może osiągać wartość 114,1 [cm/s]. Nie jest to największa 
wartość prędkości przepływu bowiem po ok. 0,8 s od momentu zalania wartość 
ta rośnie do 126,7 [cm/s].  

Dopiero po czasie 1,0 [s] następuje „uspokojenie” strugi stopu i przepływ 
ma charakter bardziej spokojny. Taki przebieg procesu zalewania formy jest 
niekorzystny, bowiem w granicznych warunkach może powodować wystąpienie 
wad odlewniczych np. pęcherzy gazowych. Zresztą analiza układu wlewowego 
dla tego typu odlewów może już wcześniej sugerować niekorzystne warunki 
wypełniania formy. Bliższe dane odnośnie prędkości zalewania formy i 
procentowego wypełnienia wnęki przedstawia rysunek 124. 

Powyższe wstępne badania symulacji procesu zalewania i krzepnięcia 
stopu w formie stały się podstawą do dalszych działań w tym zakresie. 
Do badań przyjęto następujące dane: 

1. Czas zalewania – stały dla poszczególnych wersji projektów 2 [s], 
2. Temperatura zalewania – dane zmienne /1040,1080,1100, 1150 [0C]/, 
dla brązu o składzie chemicznym podanym wcześniej.  

 



Pozostałe dane nie uległy zmianie, a najlepsze wyniki z punktu widzenia braku 
porowatości uzyskano dla wersji 33, co przedstawia rysunek 125. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 125 Końcowa porowatość odlewu badawczego siekierki 
 
Interesującym elementem badań dla tego typu parametrów wyjściowych 

procesu technologicznego jest rozkład prędkości strugi w formie co przestawia 
rysunek 126. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rys. 126 Zmiany prędkości stopu podczas zalewania formy kamiennej dla 
wersji V33 

 
Z analizy powyższego wykresu wynika, że prędkość strugi ciekłego 

metalu jest zmienna i w niektórych przypadkach osiąga wartość 86 cm/s. 
 
 
 

 



Na podstawie uzyskanych wyników symulacji procesu zalewania i 
krzepnięcia odlewu badawczego – siekierki możliwe stało się podanie 
hipotetycznych, przybliżonych wartości parametrów odlewania siekierki z 
późnej epoki brązu, które powinny zapewnić jej odpowiednią jakość podczas 
rzeczywistej weryfikacji technologii. 
1. Temperatura zalewania – około 1080 [

0
C],  

2. Rodzaj stopu - brąz o składzie chemicznym podanym  
w punkcie 3.2. części II eksperymentalno - badawczej niniejszej rozprawy, 
3. Temperatura początkowa formy kamiennej 300 [0C], 
4. Temperatura początkowa rdzenia 300 [0C], 
4. Materiał formy kamiennej – piaskowiec, 
5. Materiał rdzenia – glina schudzona piaskiem kwarcowym, 
6. Czas zalewania – 2 [s]. 
 

 

 



12. Weryfikacja doświadczalno-wirtualnej technologii wykonania odlewu 
siekierki z epoki brązu 
 

Jak już wspomniano powyżej w epoce brązu stosowano dwie technologie 
odlewnicze: 

• metodę odlewania do form kamiennych, /glina/, 
• metodę wytapianych modeli. 
Na podstawie powyższych badań można z duża dozą pewności stwierdzić, że 

obiekt badawczy został wykonany metodą odlewania do form kamiennych i tą 
metodę wybrano do weryfikacji doświadczalnej wykonania odlewu siekierki.  
 W tym celu wykonano dwie połówki formy kamiennej wykorzystując 
jako materiał piaskowiec o średniej twardości, stosunkowo dobrze obrabialny 
modelując wnękę formy. 
Powierzchnię wnęki formy pokryto warstwą pokrycia ochronnego w postaci 
sadzy. We wnęce formy umieszczono końcówkę termoelementu PtRh-Pt /rys. 
127/  
 

 
 
Rys. 127. Usytuowanie termopary podczas weryfikacji technologii odlewanej 
siekierki 
 
dla zarejestrowania krzywych stygnięcia, podczas krzepnięcia odlewu siekierki. 
 Przykładowy wykres analizy termicznej przedstawiono na rysunku 128. 
 
 
 
 

 125 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 128. Przykładowy wykres analizy termicznej podczas weryfikacji 
technologii odlewanej siekierki 
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Charakterystyczna krzywa stygnięcia stopu CuSn6NiSbAsPb 

przedstawiona powyżej wskazuje krzepnięcie roztworu stałego z rekalescencją 
zaznaczającą początek krzepnięcia w temp 1018 0C. Koniec krzepnięcia 
zaznacza się w temperaturze ok. 940 0C. 

Dokonana analiza wykazała, że średnia szybkość chłodzenia podczas 
krzepnięcia i stygnięcia siekierki mierzona w zakresie 1018-940 0C wynosi 
około 1,6 deg/s. 
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Rys. 129. Przykładowy odlew-fragmenty wykonany w formie kamiennej z 
piaskowca podczas weryfikacji technologii 
 

Wykonane odlewy podczas weryfikacji technologii posłużyły do dalszych 
badań, tj. oceny makrostruktury i badań metalograficznych. Przeprowadzone 
badania makrostruktury wykazały strukturę równomiernych ziaren roztworu 
stałego, co przedstawia rysunek 130. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys.130. Makrostruktura odlewu siekierki wykonanego podczas weryfikacji 
technologii (od strony ostrza wykonanej w formie kamiennej nagrzanej do 
temperatury 300 0C 
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Podczas badań odlewu na etapie weryfikacji wykonano również badania 
mikrostruktury, co przedstawia rysunek 131. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)             b) 
Rys. 131. Mikrostruktura odlewu siekierki (od strony ostrza wykonanej w 
formie kamiennej nagrzanej do temp 300 0C,  a) pow. 200x,  b) pow. 500x  
Traw. Mi15Cu 
 
 
 W mikrostrukturze można wyróżnić dendryty roztworu stałego wpisane w 
granice ziaren i wydzielenia faz miedzy metalicznych podobnego typu jak 
uprzednio analizowane fazy.  

Kolejną czynnością było wykonanie badań radiograficznych odlewu 
siekierki, co przedstawia rysunek 132.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 132. Radiogram siekierki po weryfikacji technologii  
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Z analizy obrazu /zapis wektorowy/ wynika, że odlew nie posiada wad 

wewnętrznych /porowatość, jamy usadowe, pęcherze/ i jest dobry jakościowo. 
Odlew poddano obróbce „mechanicznej” i zamocowano stylisko z drewna 
cedrowego, co przedstawia rysunek 132. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 133. Siekierka po odlaniu i zamocowaniu styliska 
 
Przeprowadzona weryfikacja technologii wykonania odlewu współcześnie 

według określonych hipotetycznie i przybliżonych parametrów 
technologicznych procesu potwierdziła ich prawidłowy dobór.  
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WNIOSKI 
Charakterystyka obiektu badawczego 

Będąca przedmiotem badań siekierka odlana została w okresie 940 –750 
lat p.n.e. Potwierdzają to badania porównawcze z innymi podobnymi w 
kształcie, eksponatami z tego okresu np. Niemcy, Wielka Brytania, skład 
chemiczny typowy dla odlewów z epoki brązu, badania metalograficzne, a także 
informacje uzyskane od historyków zajmujących się kulturą materialną i 
archeologów /Muzeum Archeologiczne Kraków, Muzeum Miedzi w Legnicy, 
Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Muzeum Okręgowe Toruń/. 

Wspomniana siekierka należy do tzw. grupy siekierek „paradnych” 
właścicielami, których były osoby zajmujące najwyższe stanowiska w hierarchii 
plemiennej tj. przywódca plemienia, członkowie rady starszych, szamani. O 
tym, że jest to siekierka „paradna” świadczą także następujące fakty: 
1. wielkość – wymiary gabarytowe i zachowany bardzo dobry stan techniczny, 
2. wysoka gładkość powierzchni, 
3. zdobnictwo, 
4. nieproporcjonalnie, głęboki otwór do osadzenia drzewca w porównaniu  
z siekierkami użytkowymi. 
Badania radiograficzne obiektu badawczego -siekierki 

Ocena radiogramów przedstawionych na rysunku 55 a i b /cz. II 
eksperymentalno- badawcza/ pozwala stwierdzić z cała pewnością, że odlew nie 
posiada żadnych wad wewnętrznych typu nieciągłości struktury takich jak: 
porowatość, jama usadowa, pęcherze itp. i jest jakościowo dobry.  
Porównanie składów chemicznych innych obiektów z epoki brązu z 
obiektem badawczym – sztuczne sieci neuronowe „Odwzorowanie 
Sammona” 

Dane z pomiarów analizy składu chemicznego stu dwudziestu trzech 
dawnych obiektów archeologicznych (odlewów z brązów) zestawiono w 
arkuszu kalkulacyjnym Microsoft EXCEL /tabela 3/. Następnie dzięki 
wspomaganiu komputerowemu /oprogramowanie MATLAB/ dane te 
sprowadzono, dzięki iteracjom sztucznej sieci neuronowej /5000x/ z przestrzeni 
wielowymiarowej - 22 /ilość pierwiastków określona składem chemicznym dla 
jednego obiektu/ do przestrzeni trójwymiarowej X,Y,Z /przestrzeń Kartezjusza/ 
tabela 4.  

Zaproponowana analiza oceny wyników z zastosowaniem wspomagania 
komputerowego i opracowaniu metody „matki” pozwoliła na: 
A) określeniu stanowiska eksploracyjnego (grupa odlewów z brązu) najbliżej 
położonego w stosunku do obiektu badawczego - wzorca. Jak wynika z analizy 
rysunków 59 i 60 stanowiskami eksploracyjnymi najbardziej zbliżonym do 
klasy 1-wzorca są: Radojewice /kolor pomarańczowy/ i Żerniki Górne k/Buska 
(1600 – 1400 lat p.n.e.) /kolor błękitny/.  
B) określeniu klasy najbliższej wzorcowi pod względem składu chemicznego, 
/rys. 59/ w skali makroregionu oraz mikroregionu. 
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Jak wynika z edycji graficznej, klasą najbliższą wzorcowi tj. klasie 1, w 
skali makroregionu jest klasa 81 ze stanowiska eksploracyjnego Radojewice, zaś 
w skali mikroregionu ze stanowiska Żerniki Górne k/Buska (okres 1600- 1400 r. 
p.n.e.) klasa 28.  
C) określeniu klasy najdalej położonej od wzorca – jest to klasa 38 /rys. 59/. 

Ocena wyników jest bardzo precyzyjna i tak np. istnieje możliwość na 
każdym etapie analizy określenie współrzędnych poszczególnych odlewów - 
klas, a także odległości w przestrzeni od wzorca.  
Inną zaletą takiej interpretacji wyników badań (w tym przypadku składu 
chemicznego) jest określenie „położenia” grupy dawnych odlewów (klas) 
względem siebie. Jak widać w przypadku niektórych klas /rys. 59 i 60/ - odlewy 
przynależne danej grupie (odlewy odnalezione przez archeologów na tym 
samym terenie) znajdują się w niewielkiej odległości (przestrzeni) od siebie.  

Takie ułożenie może świadczyć o tym, że na danym terenie np. 
stanowisko Miernów II k/Wiślicy, podczas wykonywania odlewów w epoce 
brązu korzystano z materiałów „wsadowych” lub stopów o zbliżonym składzie 
chemicznym, a także, że stosowany stop nie był wielokrotnie przetapiany /zgar 
odlewniczy/. I odwrotnie „rozrzucenie” klas na rysunkach może świadczyć o 
tym, że ówczesny odlewnik posługiwał się stopem o bardzo różnorodnym 
składzie chemicznym. 

Zaprezentowane rozwiązanie w zakresie interpretacji wyników analizy 
składów chemicznych dawnych odlewów stanowi przyczynek do prezentacji 
możliwości w wielu badaniach naukowych. Wykorzystanie „Odwzorowania 
Sammona” w tym przypadku umożliwia przybliżoną systematykę stosowanych 
w danym rejonie składów chemicznych przez ówczesnych odlewników. 

 Przytoczone wnioski z tego zakresu wskazują, że „Odwzorowanie 
Sammona” z powodzeniem może być wykorzystane w tych przypadkach, gdzie 
właściwa ocena dużej ilości danych wielowymiarowych jest trudna do 
jednoznacznego przetworzenia. Opisana interpretacja wyników badań składu 
chemicznego dawnych odlewów z epoki brązu jest przykładem możliwości 
wykorzystania współczesnej techniki komputerowej i specjalistycznego 
oprogramowania do bardziej precyzyjnej oceny wyników badań. 
Badania metalograficzne obiektu badawczego-siekierki 
Badania te pozwoliły na ocenę stopu z którego wykonano obiekt badawczy. 

Segregacja Sn i pozostałych składników stopu w roztworze stałym α . 
Roztwór stały α; roztwór Sn w Cu zawierający 1,3 % wagowo Sn w warunkach 
równowagi. Wtrącenia zawierające Pb i pozostałe składniki typu As i Sb. 
Lokalnie wydzielenia fazy δ oraz eutektoid α + δ w przestrzeniach między 
dendrytycznych. Wtrącenia niemetaliczne zawierające żużle, tlenki i siarczki.  

Opis mikrostruktury powstał na podstawie obrazu mikroskopowego oraz 
analizy danych literaturowych [25]. Skład fazowy został zidentyfikowany w 
sposób bardziej jednoznaczny po zastosowaniu dyfrakcyjnej analizy fazowej i 
pobraniu próbki niewielkich rozmiarów /rys. 64 a/. 
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Badania twardości obiektu badawczego 
 Wyniki pomiaru twardości na policzku obiektu w okolicy ostrza 
zestawiono w postaci liczbowej w tabeli 6, natomiast w postaci wykreślnej na 
rysunku 71. Jak widać z powyższego wartości te zawarte są /twardość Brinella 
HBS 5/750/ w zakresie od 174, dla punktu pomiarowego znajdującego się w 
odległości 6,7 mm od ostrza do 200 dla punktu pomiarowego znajdującego się 
w odległości 13,9 mm od ostrza obiektu badawczego. Taki rozkład twardości 
związany jest ze strukturą stopu otrzymaną w wyniku krzepnięcia. Jak widać z 
analizy danych największe twardości obiektu występują w okolicy styku odlewu 
z formą i z rdzeniem tj. w miejscu przechłodzenia stopu po zalaniu go do formy 
kamiennej. 
 Niewspółmiernie wysokie wartości twardości siekierki w dolnej części 
policzka w stosunku do brązów cynowych spowodowały, że podjęto dodatkowe 
badania celem wyjaśnienia tego problemu. W tym celu dokonano pomiaru 
twardości na całej długości policzka siekierki /rys.72/, a wyniki zestawiono w 
tabeli 7. Rozkład twardości wykreślnie przedstawiają rysunki 73 i 74.  
Badania mikrostruktury stopu syntetycznego 

Podobnie jak w przypadku obiektu badawczego tak i dla stopów 
syntetycznych daje się zaobserwować niejednorodne rozmieszczenie 
pierwiastków w wytypowanych fazach widocznych na rysunku  82 a-c. I dla 
porównania zawartość As w obszarze 5 wynosi 0,000 % do 16,716 % /wagowo/ 
w obszarze 3. Podobnie problem wygląda w przypadku rozkładu innych 
ocenianych pierwiastków. 
 Badania twardości stopów syntetycznych 

Wyniki badań twardości próbek ze stopu syntetycznego wskazują na 
istotny wzrost twardości w mikroobszarach poddanych deformacji metodą 
kucia. Przyrost mikrotwardości i twardości HV sięga ok. 100 % wartości stanu 
wyjściowego. Świadczy to o tym, że siekierka w okolicy ostrza poddana była 
zgniotowi powierzchniowemu. 
Badania chropowatości 

Analiza podstawowych parametrów z tabeli 13 wykazuje znaczne 
/kilkukrotne/ różnice wymiarowe chropowatości powierzchni pomiędzy 
policzkiem, a powierzchnią w pobliżu strzemiączek. Zwracają uwagę również 
zbliżone parametry chropowatości powierzchni w pobliżu strzemiączka odlewu i 
formy kamiennej.  

Wskazuje to wyraźnie, że do wykonania badanego obiektu-siekiery 
zastosowano formę kamienną o zbliżonej ziarnistości składników 
podstawowych jak element formy kamiennej uzyskany do badań z Muzeum 
Miedzi w Legnicy.  

Wykorzystując przyrząd Hommel Tester T500 i T1000 nie udało się 
określić chropowatości w otworze obiektu badawczego ze względu na to, że 
parametry chropowatości były poza zasięgiem pomiarowym głowic Hommel 
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Tester T500 i T1000. Świadczy to, że materiał do wykonania rdzenia – glina 
była w znacznym stopniu prawdopodobnie schudzona piaskiem kwarcowym. 

Dodatkowym potwierdzeniem, że siekierę wykonano w formie kamiennej 
jest zachowana zalewka powstała na podziale odlewu świadcząc o niezbyt 
precyzyjnym, wzajemnym dopasowaniu powierzchni podziału form. 
Badania petrograficzne oryginalnych form kamiennych 
 Z wyników badań petrograficznych materiałów, z których wykonano formy 
kamienne wynika jednoznacznie, że są to: 

a) METAMORFICZNA SKAŁA ZBUDOWANA W PRZEWADZE 
ZAPEWNE Z CHLORYTÓW MAGNEZOWYCH, 

b) OPOKA ODWAPNIONA czyli wapień z częściowo wypłukanym kalcytem, 
c) PIASKOWIEC. 

W ramach przeprowadzonych badań petrograficznych przeprowadzono 
tylko obserwację wzrokową rdzenia kamiennego /jedyny tego typu element 
muzealny – brak zgody dyrekcji Muzeum Miedzi w Legnicy na pobranie próbek 
– rys. 29 część I teoretyczna/. Analiza ta pozwoliła stwierdzić, że jest to ten sam 
materiał, z którego wykonano formę kamienną do odlania siekierki /rys. 95 
część II eksperymentalno - badawcza/. Badania trzech materiałów, z których 
wykonano formy do odlania elementów z brązu (siekierki i sierp), a także 
materiał rdzenia, wskazują jednoznacznie, że ówcześni odlewnicy stosowali do 
wykonania form surowiec dostępny w danym rejonie i stosunkowo łatwo 
obrabialny. 
  Prace wstępne polegające na odtworzeniu „wymiarów z natury” siekierki 
i sporządzeniu dokumentacji 2D oraz 3D pozwoliły na uzyskanie dalszych 
informacji o tym obiekcie.  

Symulacja komputerowa wykorzystania oprogramowania MAGMAsoft  
wykazała, że obecnie ten rodzaj eksperymentu jest możliwy, także dla odlewów 
z epoki brązu. Prawidłowa ocena parametrów technologicznych wykazała, że 
współczesna technika w zakresie wspomagania komputerowego daje duże 
możliwości poznawcze.  

Otrzymane wyniki z badań symulacyjnych (kilkanaście wersji) pozwoliły 
na odtworzenie pierwotnych przybliżonych parametrów procesu odlewniczego 
zastosowanego przez ówczesnego odlewnika do wykonania siekierki, co 
zestawiono powyżej w punkcie 11 niniejszej rozprawy doktorskiej.  

Przeprowadzona symulacja pozwoliła na wykonanie prezentacji 
multimedialnej /CD/, a także „filmów” w czasie rzeczywistym i po klatkowym z 
procesu zalewania wnęki formy i krzepnięcia stopu brązu o składzie podanym w 
rozdziale 3.2.części II eksperymentalno - badawczej niniejszej rozprawy. 
Niektóre istotne elementy pracy zaprezentowano na stronie WWW o adresie: 
http://www.epokabrazu.republika.pl
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Należy stwierdzić, że:  
1. W aktualnych warunkach, obejmujących stan wiedzy z zakresu historii 

kultury materialnej, a także postępu w zakresie badań materiałowych 
istnieje możliwość pełniejszej identyfikacji procesu technologicznego i 
określenia prawdopodobnych parametrów technologicznych siekierki 
odlanej w późnej epoce brązu tj. w okresie 940 -750 lat  p.n.e. 

2. Wzbogacenie typowych badań archeologicznych o takie metody jak:  
- radiograficzne za pomocą promieni Rentgena, 
- spektrograficzne składu chemicznego stopów, 
- analizy składów chemicznych za pomocą sztucznych sieci neuronowych, 
- metalograficzne,  
- petrograficzne materiału formy i rdzeni, 
- wspomagania komputerowego (edytory graficzne 2D i 3D oraz 
oprogramowanie MAGMAsoft pozwalające na symulację komputerową 
procesu zalewania i krzepnięcia stopu w formie odlewniczej), 

          - inne metody mikroanalizy rentgenowskiej, analizy fazowej oraz syntezy 
stopów wnosi istotne informacje do stanu wiedzy z zakresu dotyczącego 
procesu technologicznego odlewów z epoki brązu zilustrowanego na 
przykładzie odlewu siekierki.  
Takie działania są możliwe co było przedmiotem udowodnienia tez 
niniejszej rozprawy doktorskiej.  
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