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1. Wprowadzenie 

 

W dziejach kultury materialnej człowieka niezwykle ważnym 

wydarzeniem stało się odkrycie i zastosowanie w starożytności żelaza 

[Tylecote, 1962]. Metal ten, zastępując stopniowo miedź i brąz, dał początek 

trzeciej w historii ludzkości epoce - epoce żelaza.  

Starożytny rzymski poeta i filozof Lukretius Titus Carus (żyjący w latach 

ok. 99-55 przed Chr.) w swoim dziele „O naturze rzeczy” tak opisał przejście 

do epoki żelaza [Lukretius, (tłum. Grzegorz Żurek) 1994]:  

 

„Teraz już łatwo, Memmiuszu, sam będziesz mógł wyrozumieć, 

Jak się udało śmiertelnym odkryć naturę żelaza. 

Bo pierwszym orężem były pięści, pazury i zęby, 

Prócz tego kamienie oraz złamane w lesie konary, 

A kiedy już nauczyli się krzesać ogień – płomienie. 

Później została odkryta siła żelaza i spiżu. 

I spiż był kruszcem, którego użycie poznali najpierw, 

Ma bowiem on sposobniejszą naturę i jest go więcej. 

Spiżem więc ród ludzki orał pole i spiżem był zbrojny, 

Gdy wzniecał zamęt wojenny, zadawał okrutne rany, 

Zabierał bydło i ziemię; albowiem wszystko, co było 

Gołe, bezbronne, skwapliwie ustępowało orężnym. 

Dopiero potem pomału na pierwsze miejsce postąpił 

Żelazny miecz, a użytek miedzianych sierpów w niesławę 

Obrócił się i zaczęli uprawiać ziemię żelazem.” 

 

Mimo, że żelazo należy do najbardziej rozpowszechnionych 

pierwiastków w skorupie ziemskiej (ok. 5,6%) to jego otrzymywanie oraz 

obróbka plastyczna (kucie) okazały się dla starożytnych wytwórców znacznie 

trudniejsze niż miedzi. Praktycznie, aż do około 1200 r. przed Chrystusem 

dominującym metalem starożytnego świata była miedź i jej stop z cyną – brąz.  
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Przyjmuje się, że pierwszym żelazem wykorzystywanym przez 

człowieka starożytnego – już na ok. 4000 lat przed Chr. - było sporadycznie 

występujące żelazo rodzime pochodzenia meteorytowego, stanowiące główny 

składnik meteorytów żelaznych [Zimmer, 1916; Tylecote, 1962, 1976; 

Buchwald, 2005; Pleiner, 2006b; Żaba, 2006; Górny, 2010]. Czynnikiem 

wyróżniającym żelazo meteorytowe, od otrzymanego z rudy, jest znaczna 

zawartość niklu, zwykle mieszcząca się w granicach od 5 do około 11%. Fakt 

ten potwierdzają między innymi wyniki analiz chemicznych niektórych 

starożytnych wyrobów żelaznych, pochodzących z krajów Starożytnego 

Wschodu, które zamieszczono w Tabeli 1.1. 

 

Tabela 1.1 
Skład chemiczny przedmiotów wykonanych z żelaza pochodzącego  

z meteorytów [Tylecote, 1976; Buchwald, 2005] 
 

Przedmiot Miejsce 
znalezienia  

Datowanie   
[lata przed Chr.] 

Skład chemiczny   
[% masowy] 

Fe Ni 

Paciorki Gerzeh 
Egipt 

3500 92,5 7,5 

Sztylet Ur 
Mezopotamia 

3000-2000 89,1 10,9 

Amulet Deir el-Bahari 
Egipt 

2000 nie 
oznaczano 

10,0 

Szpila ze złotą 
główką 

Alaca Höyük 
Anatolia 

2400-2100 nie 
oznaczano 

5,1 

 

Bardzo dobrym przykładem pokazującym stopniowe zastępowanie 

miedzi i brązu - żelazem są: chiński sztylet i siekiera, pochodzące z początku 

okresu Zhou (tj. ok. X w. przed Chr.) pokazane na rys. 1.1. 

Omawiane przedmioty wykonane zostały z brązu, o ostrzach z żelaza 

meteorytowego [Gettens i wsp., 1971]. Połączenie obu metali uzyskano w nich 
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przez zalanie ciekłym brązem form, w których wcześniej umieszczono 

odpowiednio ukształtowane żelazne ostrza.  

 

 
a) 

 
b) 

Rys. 1.1. Przedmioty chińskie wykonane z brązu, o ostrzach z żelaza 
meteorytowego, pochodzące z początku okresu Zhou tj. ok. X w. przed Chr.:  

a – sztylet; b – siekiera                                    (wg Gettens’a i wsp. 1971) 

 

Obok żelaza meteorytowego, występujące w przyrodzie żelazo rodzime 

pochodzenia ziemskiego - w formie nieregularnych skupień ziarnistych  

w różnych skałach magmowych - spotyka się wyjątkowo rzadko. Dla 

starożytnych wytwórców żelazo to nie miało więc żadnego praktycznego 

znaczenia [Żaba, 2006]. 

Początek epoki żelaza oraz czas jej trwania w różnych częściach świata 

przypadają na różne lata. Właściwa epoka żelaza była zapoczątkowywana na 

danym obszarze dopiero po opanowaniu dwu podstawowych umiejętności. 
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Pierwszą z nich było poznanie procesu wytapiania żelaza, a drugą jego 

kształtowanie poprzez obróbkę plastyczną (kucie). Przyjęto dla procesu 

otrzymywania żelaza stosować określenie „wytapianie” pomimo, że metal nie 

przechodził - jak uważano - przez fazę ciekłą. 

W starożytności wytapianie żelaza polegało na redukcji rozdrobnionej 

rudy żelaza węglem drzewnym. Ponieważ proces prowadzony był przy 

stosunkowo niskiej temperaturze w jego wyniku otrzymywano porowaty 

kawałek gąbczastego metalu, zanieczyszczony żużlami i daleko odbiegający 

od naszych współczesnych wyobrażeń o żelazie.  

W zależności od rodzaju użytej rudy oraz miejsca położenia wsadu  

w stosunku do otworów wlotu powietrza w dymarkach (stopnia utlenienia 

węgla drzewnego) w pewnych jego fragmentach powstać mogło żelazo,  

w innych nawęglona stal bądź też surówka. 

Otrzymana w ten sposób bryła metalu posiadała jednak szczególnie 

ważną cechę, nagrzana do wysokiej temperatury dawała się kształtować 

poprzez kucie. W trakcie kucia półpłynne żużle wyciskane były z gąbczastej 

bryły żelaza, co poprawiało jej zwartość i umożliwiało uzyskanie własności 

wytrzymałościowych niespotykanych wśród innych znanych dotąd metali jak: 

cyna, złoto, srebro, miedź oraz stopów (brązu i mosiądzu). W trakcie kucia 

stwierdzono także zapewne, że mniejsze fragmenty gąbczastego metalu 

można łączyć ze sobą poprzez skuwanie (zgrzewanie ogniowe),  

a odpowiednio szybko je studząc (hartując) - utwardzać. Ponieważ 

niekontrolowany proces wytapiania żelaza dawał w rezultacie metal o dużej 

niejednorodności chemicznej, to przenosiła się ona również na wykonywane z 

niego przedmioty.  

Zaskakującym zjawiskiem - dla dawnych kowali - było też zapewne to, 

że przedmioty wykonane z różnych wytopów, lub różnych fragmentów jednego 

wytopu, wykazywały odmienne własności. Jedne z nich były twarde, sprężyste 

(czasem kruche) – stal, inne miękkie ulegające łatwo odkształceniu  
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- żelazo1. Musiało to nieuchronnie doprowadzić do kolejnego kroku na drodze 

postępu technologicznego, którym stała się prawdopodobnie umiejętność 

podziału wytopów - lub ich fragmentów - na twarde i miękkie. Umiejętność ta 

pozwoliła selekcjonować materiał w zależności od przeznaczenia wyrobów.  

Z obserwacji faktu, iż duży stopień przekucia materiału prowadzi do 

poprawy jego własności poprzez poprawę jednorodności chemicznej  

i zmniejszenie zanieczyszczenia żużlem, a także z umiejętności wstępnego 

podziału wytopów - lub ich fragmentów - na twarde i miękkie, zrodzić się 

mogła technologia wytwarzania polegająca na otrzymywaniu wyrobu 

końcowego poprzez łączenie (zgrzewanie ogniowe) wstępnie odkutych 

ukształtowanych elementów wykonanych z takich samych lub różnych 

materiałów tj. żelaza i stali.  

Rozwój technologii wytwarzania przedmiotów z żelaza i stali 

warunkowany był także doskonałością techniki zgrzewania ogniowego. 

Uzyskanie dobrych jakościowo zgrzein między łączonymi materiałami stawało 

się możliwe w miarę poznawania sposobów upłynniania zgorzeliny. 

Dodawanie dostępnych powszechnie minerałów (np. SiO2), wchodzących w 

związki z tlenkami żelaza prowadziło do powstawania płynnych żużli już przy 

temperaturze kucia i ułatwiało ich wypływanie podczas zgrzewania. 

Ten podstawowy zasób doświadczeń zdobywanych stopniowo w 

starożytności pozwalał na otrzymywanie coraz to lepszych wyrobów z żelaza 

lub stali, których jakość znacznie przewyższała dotychczas używane wyroby  

z miedzi oraz brązu i umożliwiała ich zastępowanie.  

Archeolodzy uważają, że znajomość żelaza do Europy dotarła z Azji 

Mniejszej gdzie najwcześniej opanowano jego pozyskiwanie z rud żelaza, bo 

już w XV i XIV wieku przed Chr. (rys. 1.2). Nastąpiło to na terenie państwa 

Hetytów i państwa Mitanni na obszarze Anatolii i dzisiejszej Armenii. Tutaj też, 

na szerszą skalę zaczęto stosować wyroby żelazne oraz stąd rozpoczęło się 

                                                 
1 Zob. Załącznik D, w którym dokładnie zdefiniowano pojęcia żelaza i stali dymarskiej, 
przyjmując nomenklaturę używaną przez historyków i archeologów. Odbiega ona od 
współczesnych definicji żelaza i stali, ale ułatwia odniesienie do literatury historycznej 
i archeologicznej. 



 9

rozprzestrzenianie technologii otrzymywania żelaza do innych krajów Azji, 

Europy jak i Afryki [Kaczanowski i Kozłowski, 1998; Pleiner, 2006b].  

Pod koniec II tysiąclecia przed Chr., po upadku państwa hetyckiego 

(ok. 1180 r. przed Chr.), znajomość produkcji żelaza dotarła przez Palestynę 

do Egiptu, a poprzez Mezopotamię do Iranu. Umiejętność produkcji żelaza, 

rozpowszechnia się również na Kaukazie. Około XII wieku przed Chr. dotarła 

ona do Grecji, a stamtąd – na przełomie XI i X wieku przed Chr. – do 

Macedonii i Italii.  

Na obszary zachodniej i północnej Europy nowa technologia przenikała 

z terenu Półwyspu Bałkańskiego i centrów cywilizacji śródziemnomorskiej,  

a na stepy nadczarnomorskie z Kaukazu.  

 

 

Rys. 1.2. Rozpowszechnianie się żelaza w starożytności na terenie Europy 
pokazane na mapie obrazującej zasięg Cesarstwa Rzymskiego 

     - liczby oznaczają lata przed Chrystusem     
                                                                                          (opracował J. Stępiński) 
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Za początek rozpowszechniania wyrobów z żelaza na ziemiach 

polskich, archeolodzy przyjmują rok 750 przed Chr. (Załącznik A). Przyjęta 

przez nich periodyzacja starożytnych dziejów polskich ziem dzieli epokę 

żelaza na następujące okresy:  

I - Okres halsztacki 

Nazwa tego okresu pochodzi od miejscowości Hallstatt w Austrii, gdzie 

odkryto cmentarzysko iliryjskie z bogatym wyposażeniem żelaznym.  

W Polsce okres ten obejmuje lata 750-400 przed Chr.. 

II - Okres late ński  

Nazwa wywodzi się od miejscowości La Tène w Szwajcarii. Okres ten 

na ziemiach Polski trwał od 400 roku przed Chr. do początku I w. po Chr.. 

Zaznacza się wtedy ekspansja plemion celtyckich w Europie, która częściowo 

obejmuje też ziemie polskie.  

III - Okres rzymski  (zwany jest także okresem wpływów rzymskich) 

Na terenie Polski okres ten trwa od początków I w. po Chr. do ok. 375 r. 

po Chr.. Następuje w nim znaczny rozwój produkcji żelaza i szeroki rozkwit 

stosunków gospodarczych z prowincjami Imperium Rzymskiego.  

IV - Okres w ędrówek ludów  

Zapoczątkowany najazdem Hunów, obejmuje lata 375 - 600 po Chr.. 

V - Okres wczesno średniowieczny  

Na terenach Polski trwa od VI w. aż do połowy wieku XIII po Chr..  

W okresie tym obserwuje się wyraźny rozkwit kultury słowiańskiej  

i tworzy się Państwo Polskie [Godłowski i Kozłowski, 1985; Kaczanowski 

i Kozłowski, 1998]. 

 

Rozwój produkcji żelaza na terenie ziem polskich był wynikiem procesu 

latenizacji tj. skutkiem wpływów kultury celtyckiej [Hensel, 1988; Kaczanowski 

i Kozłowski, 1998; Powell, 1999; Kokowski, 2005; Dąbrowska, 2006]. Proces 

ten rozpoczął się z początkiem II w. przed Chr. i nasilił się w końcu 

następnego stulecia (I w. przed Chr.). Wówczas to powstają pierwsze lokalne 
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ośrodki produkcji żelaza zlokalizowane w dorzeczu rzeki Iłżanki. Intensywny 

rozwój produkcji żelaza na ziemiach polskich nastąpił dopiero w okresie 

rzymskim. Powstały wówczas duże ośrodki wytwarzające żelazo 

zlokalizowane na lewobrzeżnym Mazowszu, w Górach Świętokrzyskich,  

a także w różnych regionach Dolnego i Górnego Śląska. Ten znaczący rozwój 

produkcji żelaza trwał do ok. połowy V wieku po Chr. tj. do końca rozwoju 

kultury przeworskiej i wielbarskiej. Ponownie ślady produkcji żelaza na 

ziemiach polskich datowane są na okres wczesnośredniowieczny. Wskazują 

one jednak na stosowanie zupełnie innego modelu organizacji produkcji 

żelaza. Brak jest wówczas, wcześniej stosowanych pieców dymarskich  

i zorganizowanych piecowisk, a produkcja ma charakter wyłącznie 

przydomowy. 

Pomimo upływu paru tysięcy lat żelazo nadal pozostaje najważniejszym 

metalem obecnego czasu. Wciąż jest używane przez człowieka do produkcji 

różnych maszyn, urządzeń, narzędzi, jak i broni. 
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2. Proces dymarski prowadzony w rejonie Gór Świętokrzyskich  

w piecach szybowych zagł ębionych  

W starożytności do procesu otrzymywania żelaza potrzebna była: ruda 

żelaza, węgiel drzewny, piec oraz powietrze [Rauhut, 1957]. 

2.1. Ruda  

Powszechnym surowcem dla starożytnego hutnictwa żelaza w Polsce 

były rudy żelaza występujące pod wierzchnią warstwą ziemi - darni, zwane 

stąd rudami darniowymi [Radwan, 1963; Bielenin, 1992]. Rudy darniowe są 

barwy brunatnej - z odcieniem czerwonym lub żółtawym - i mają zazwyczaj 

postać miałką lub kawałkową (Załącznik B) [Bolewski i Manecki, 1993; 

Ratajczak i Skoczylas, 1999; Manecki, Muszyński i wsp., 2008]. Należą one do 

czwartorzędowych rud żelaza. Ze względu na miejsce występowania rud 

darniowych wyróżnia się jeszcze ich odmiany: bagienne, jeziorne i rzeczne. 

Wszystkie te typy rud mineralogicznie uznawane są za odmiany żelaziaka 

brunatnego, który tworzą głównie wodorotlenki żelaza określane ogólnie jako 

limonit (2Fe2O3·3H2O). Dominującym składnikiem w tych rudach jest goethyt 

(α - FeOOH), któremu towarzyszą domieszki minerałów ilastych, kwarc, tlenki  

i wodorotlenki manganu oraz często związki fosforu, w postaci wiwianitu 

Fe3[PO4]2⋅8H2O i apatytu Ca3(PO4)2. 

Rudy darniowe, ze względu na niską temperaturę topnienia jak i 

dostępność, stosowne były od czasów prehistorycznych po współczesne 

[Agricola, (1556) 1950; Roździeński, (1612) 1936; Osiński, (1782) 1976; 

Piaskowski, 1988; Białaczewski, 1948]. 

Występują one na całym obszarze niżu polskiego w gniazdach o różnej 

wielkości, bezpośrednio pod powierzchnią ziemi na głębokości 0,1-0,3 m 

(rys. 2.1). Grubość warstw w których zlegają nie przekracza zwykle  

0,25-0,4 m, a tylko wyjątkowo dochodzi do 0,8 m [Białaczewski, 1948]. Rudy 

darniowe zawierają średnio: 24-62% mas. Fe2O3 (tj. ok. 16-44% mas. Fe),  

0,7-24% mas. SiO2, 0,2-6% mas. Mn oraz 0,5-15% mas. P2O5  

(tj. ok. 0,2-7% mas. P) [Ratajczak i Skoczylas, 1999]. 
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Rys. 2.1. Rozmieszczenie złóż rudy darniowej w Polsce 
– stan wiedzy z początku lat pięćdziesiątych XX wieku 

(wg Białaczewskiego 1948) 
 

Drugim ważnym surowcem do otrzymywania żelaza w starożytności były 

rudy hematytowe Fe2O3 (żelaziaki czerwone) zawierające zwykle 50-66% 

mas. Fe. W okresie rzymskim oraz wczesnośredniowiecznym wydobywano je 

w ośrodku świętokrzyskim w Rudkach koło Nowej Słupi sposobem górniczym, 

przy pomocy szybów i chodników. W złożu tym, obok podstawowej rudy 

hematytu i jej odmiany w postaci tzw. „śmietanki hematytowej”, występowały 

jeszcze lokalnie inne rodzaje rud żelaza jak: syderyty FeCO3, piryty FeS2 oraz 

żelaziaki brunatne (limonity).  

Z pozostałych użytecznych rud żelaza występujących na ziemiach 

polskich wymienić należy jeszcze rudy syderytowe oraz rudy magnetytowe. 

Syderyt, zwany dawniej szpatem żelaznym jest węglanem żelaza 

(FeCO3), zawiera zwykle 30-42% Fe, z reguły towarzyszą mu węglany Ca  

i Mg, w stanie prażonym jest łatwo topliwy. W starożytności wykorzystywane 

były złoża syderytów występujące między innymi w rejonie ośrodka 

świętokrzyskiego, okolicach Łęczycy i na Śląsku. Szczególnie ceniono 

odmiany syderytu zawierające domieszkę manganu.  



 14

Z kolei rudy magnetytowe (Fe3O4), choć najbardziej zasobne w żelazo 

(zawierają ok. 72% Fe), w starożytności nie odgrywały większej roli. 

Informacje o ich eksploatacji na Dolnym Śląsku pochodzą dopiero z okresu 

wczesnego średniowiecza.  

Przed procesem dymarskim rudę poddawano różnym mechanicznym 

zabiegom mającym na celu odpowiednie przygotowanie jej do redukcji oraz 

wyeliminowanie z niej szkodliwych domieszek. Większe kawałki rudy 

rozdrabniano ręcznie usuwając napotkaną skałę płoną, którą z reguły ruda jest 

przerośnięta. W celu oddzielenia gliny, piasku i mułu powszechnie 

stosowanym sposobem było płukanie rudy, często w wodzie bieżącej. Prace te 

prowadzono z reguły bezpośrednio na miejscu wydobycia.  

Innym ważnym elementem przygotowania rudy, prowadzonym zwykle w 

obrębie piecowisk, było jej prażenie w ogniskach na stosach drewna lub w 

piecach zw. prażakami. Polegało ono na ogrzewaniu rudy do czerwoności.  

W wysokiej temperaturze ruda traciła zawartą w niej wodę, dwutlenek węgla  

i częściowo siarkę, a powierzchnia jej stawała się bardziej porowata, przez co 

łatwiejsza do redukcji. Po ostygnięciu rudę używano do wsadu lub podawano 

jeszcze dalszemu rozdrabnianiu [Radwan, 1937; Michałowski, 1959; Bielenin, 

1983, 1992].  

 

2.2. Paliwo  

Paliwem używanym w procesie dymarskim aż do XVII w. po Chr., był 

wyłącznie węgiel drzewny [Radwan, 1963a; Bielenin, 1992; Pleiner, 2000]. Jak 

dotąd nie udało się stwierdzić od kiedy do procesów metalurgicznych zamiast 

drewna zaczęto stosować węgiel drzewny oraz jak nauczono się zwęglać 

drewno. Jedną z pierwszych informacji o produkcji węgla drzewnego podaje 

grecki uczony Teofrasta (ok. 372-287 r. przed Chr.), który pisze m. in.: 

„węglarze wyszukują i ścinają dla otrzymania węgla drzewa proste i gładkie, 

takie bowiem można ustawić w stos możliwie gęsto”. Dzięki czemu stos jest 

szczelny, a wskaźnik uzysku węgla większy. Dalej Teofrast dodaje: ”drzewa 

wilgotniejsze dają węgiel użyteczniejszy” – mniej spękany [Radwan, 1963a]. 
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Zasadą produkcji węgla drzewnego jest sucha destylacja drewna, 

polegająca na jego powolnym spalaniu przy słabym dostępie powietrza. 

Zwęglanie drewna przeprowadzano przeważnie w sąsiedztwie piecowisk,  

w specjalnie do tego celu przygotowanych obiektach zwanych mielerzami. 

Położone one były przeważnie na stokach wzniesień. 

Mielerze pracujące w okręgu dymarskim w Górach Świętokrzyskich 

należały do typu tzw. zagłębionego, których rekonstrukcję pokazano na 

rys. 2.2 [Radwan, 1963a]. Można przyjąć, że jest to przejściowa forma 

mielerza od typu jamowego do napowierzchniowego [Biringuccio, (1540) 

1959].  

 

 

Rys. 2.2. Próba rekonstrukcji mielerza świętokrzyskiego 
(wg Radwana 1963a) 

 
Dolna część mielerza zgłębionego, kształtu kolistego o średnicy  

2-3 m, zagłębiona była do ok. 80 cm w ziemi. W zgłębieniu układano drewno w 

formie stosu wystającego ponad ziemię. Stos przed zapaleniem okrywano 

darnią, gałęziami i ziemią. Proces zwęglania w mielerzu świętokrzyskim trwał, 

w zależności od ilości ułożonego drzewa, około trzech dni. Masa otrzymanego 
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węgla drzewnego, według M. Radwana mogła wynosić od 2,5 do 4 m3, czyli od 

około 350 do 630  kg węgla [Radwan, 1963a].  

Dobrze wypalony węgiel drzewny zawiera: 78-92% węgla, 7-14% tlenu, 

0,6-1,8% wodoru oraz 0,5-3% popiołu. Składniki minerale drewna takie jak 

związki: wapnia, fosforu, potasu i magnezu koncentrują się natomiast głównie 

w popiele otrzymanym po spaleniu węgla drzewnego, gdzie ich zawartość 

znacznie wzrasta, w stosunku do zawartości w surowym drewnie. Dla 

przykładu zawartość fosforu w surowym drewnie wynosi ok. 0,013% mas. P 

natomiast w popiele wzrasta do zakresu 0,44-3,05% mas. P [Pleiner, 2000].  

Dawni dymarze rozróżniali dwa gatunki węgla drzewnego twardy  

i miękki [Osiński, (1782) 1976; Bielenin, 1992]. Węgiel twardy uzyskiwano z 

drzew liściastych (nie zawierających w sobie żywicy): dębu, buka, grabu  

i akacji, a węgiel miękki z drzew iglastych: sosny, świerka, modrzewia i jodły 

oraz niektórych drzew liściastych jak: olchy, brzozy, osiki i topoli. Najwyżej 

ceniony przez dymarzy był węgiel sosnowy, ze względu na dużą reaktywność 

[Różański i Słomska, 1974,1980].  

Użycie węgla drzewnego do procesu dymarskiego było czynnikiem, 

który - obok zastosowania miecha - spowodował zasadniczy postęp w rozwoju 

hutnictwa żelaznego w starożytności. Węgiel drzewny podnosił, bowiem 

znacznie temperaturę uzyskiwaną w piecu dymarskim, gdyż wartość opałowa 

spalanego węgla drzewnego wynosi ok. 30 MJ/kg, a drewna jest tylko rzędu 

16-19 MJ/kg. 

 

2.3. Piec dymarski  

 W starożytności stosowano różne techniki otrzymywania żelaza, co 

poświadczają odkrywane na terenach Polski jak i Europy piece różnych 

rodzajów oraz związane z nimi pozostałości żużla żelaznego [Tylecote 1962, 

1976; Bielenin, 1992; Orzechowski, 2002; Pleiner, 2000; Woyda, 2002; 

Buchwald, 2005; Pleiner, 2006a]. Jest on często jedynym źródłem danych 

służących do poznania typu pieca, jak i techniki wytopu [Bielenin, 1978].  
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Mając powyższe na uwadze, w oparciu o morfologię żużla oraz miejsce 

jego zalegania względem pieca, poznane dotychczas piece dymarskie można 

podzielić na trzy zasadnicze typy (rys. 2.3).  

 

 
Rys. 2.3. Podstawowe typy pieców dymarskich występujące w 
starożytności: a – piec zagłębiony (kotlinkowy); b – piec szybowy 
zagłębiony; c – piec szybowy niezagłębiony 
                                                                             (opracował J. Stępiński) 

 

Pierwszym typem pieca dymarskiego jest piec zagłębiony (kotlinkowy) 

(rys. 2.3a). Piec ten nie miał nadbudowy szybowej. Początkowo było to 

niewielkie zagłębienie (kotlinka) w ziemi, gdzie na dnie rozpalano ogień, na 

który sypano na przemian węgiel drzewny i rudę. Dmuch do kotlinki 

doprowadzany był dyszami z miechów, co zapewniało uzyskiwanie 
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odpowiedniej temperatury dla redukcji rudy. Żużel nie był usuwany z pieca  

i gromadził się w dolnej części kotlinki. Tworzył on niezbyt dużych rozmiarów 

bryły, na powierzchni których często występowały resztki węgla drzewnego. 

Łupka z tego pieca była niewielka i bardzo zanieczyszczona żużlem.  

Drugim typem pieca był piec szybowy zagłębiony (rys. 2.3b), w którym 

żużel samoczynnie przemieszczał się ze strefy redukcji do wykopanej kotlinki, 

gdzie formował charakterystyczny kloc. Piec szybowy zagłębiony składa się, 

bowiem z dwóch zasadniczych części: dolnej - zwanej kotlinką i górnej - 

zwanej szybem. Kotlinka była jamą wykopaną w ziemi, najczęściej o średnicy 

od 40 do 50 cm i głębokości nieprzekraczającej z reguły 50 cm. Jej głównym 

zadaniem było magazynowanie żużla spływającego ze strefy redukcji. 

Bezpośrednio nad kotlinką budowano szyb, czyli naziemną część pieca.  

W rejonie świętokrzyskim wykonywano go z glinianych cegieł wzmacnianych 

pociętą słomą lub plewami. Szyb służył przede wszystkim do ładowania wsadu 

tj. rudy i węgla drzewnego, ułatwiając jego stopniowe przemieszczanie się do 

strefy redukcji. W dolnej części szybu znajdowały się otwory dmuchowe, które 

dostarczały powietrze potrzebne do spalania węgla drzewnego. Przy założeniu 

naturalnych ciągów powietrza, wysokość tej części pieca musiała wynosić 

przynajmniej ok. 120 cm [Stępiński, 1984].  

Trzecim typem pieca dymarskiego był piec szybowy niezagłębiony 

(rys. 2.3c), gdzie tworzący się żużel był wypuszczany poza ściany szybu, na 

zewnątrz pieca.  

Podział ten wydaje się być najbardziej uniwersalnym z dotychczas 

stosowanych, gdyż jest otwarty na dalsze technologiczne rozróżnienia pieców. 

Z drugiej strony pozwala na zachowanie starych, tradycyjnych podziałów 

pieców dymarskich: na wbudowane i wolno stojące, czy też doraźne i stałe tj. 

służące do przeprowadzenia jednego lub wielokrotnego wytopu. Dla ośrodków 

dymarskich odkrytych na terenie Polski zarówno w Górach Świętokrzyskich jak 

i na Mazowszu elementem wspólnym, jak wykazały badania archeologiczne, 

jest dymarski piec szybowy zagłębiony, pracujący doraźnie [Bielenin, 1973; 

Woyda, 2002]. Ten typ pieca dymarskiego jak na owe czasy był wielkim 
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wynalazkiem, a zarazem postępem na drodze rozwoju techniki hutniczej 

wywodzącej się ze zwykłego ogniska. W jego upowszechnieniu ważną rolę 

odegrały w okresie lateńskim plemiona celtyckie. Obszarem powszechnego 

występowania pieców szybowych zagłębionych są tereny lateńskiej, a w 

okresie rzymskim tzw. barbarzyńskiej części Europy, rozpościerające się od 

Burgenlandu w Austrii (Weppersdorf) poprzez Czechy, Morawy, Polskę, 

środkowe i północne Niemcy aż po Holandię, Danię i Skandynawię (rys. 2.4a) 

[Voss, 1962; Bielenin, 1983; Pleiner, 2006a].  

 

 
a) 

 
b) 

Rys. 2.4. Zasięg występowania żużla dymarskiego z pieca szybowego 
zagłębionego (wg O. Voss 1962, z uzupełnieniami K. Bielenina 1983):  
a – obszar występowania żużla - zakreskowany; b – fragment dawnego 
piecowiska z klocami żużla, pozostałymi po piecach szybowych 
zagłębionych, w Rudkach koło Nowej Słupi (foto K. Bielenin)  

 

2.4. Proces dymarski  

Określeniem „proces dymarski” nazywa się najstarszą historycznie 

metodę bezpośredniego otrzymywania żelaza lub stali z rudy przy użyciu 

węgla drzewnego jako reduktora i paliwa. 
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Badania nad starożytnym procesem dymarskim w Polsce 

zapoczątkowane zostały wkrótce po rozpoczęciu systematycznych wykopalisk 

archeologicznych w rejonie Gór Świętokrzyskich [Radwan, 1962]. Odkryta w 

roku 1955 pierwsza grupa pieców ziemnych (dymarek) w Kunowie składała się 

3 sztuk [Bielenin, 1956]. W dwóch z nich zalegały jeszcze kloce żużla 

żelaznego, tak jak go pozostawił po wytopie dymarz (hutnik). Wyciągnięto z 

tego wniosek, że każdy znajdowany kloc żużla jest pozostałością po jednym 

wytopie w piecu ziemnym (rys. 2.4b). 

Po pierwszych kilku latach wykopalisk, rozmieszczenie kloców żużla 

pozwoliło stwierdzić, że piece budowane były na terenie tzw. piecowisk w 

sposób nieuporządkowany (rys. 2.5) lub uporządkowany (rys. 2.6) [Bielenin, 

1992].  

 

 
a) 

 
b) 

Rys. 2.5. Przykład piecowiska nieuporządkowanego położonego w rejonie Łysej 
Góry w woj. świętokrzyskim: a – położenie stanowiska 9 na Łysej Górze; b – plan 

sytuacyjny piecowiska nieuporządkowanego Łysa Góra st. 9 

 
Zbadane piecowiska nieuporządkowane zawierały średnio po 

kilkanaście kloców żużla, rozmieszczonych przypadkowo w ich obrębie 

(rys. 2.5b). Natomiast średnia liczba odsłoniętych kloców żużla na 

uporządkowanych piecowiskach wynosiła 89 sztuk. Rozmieszczone były one 

w regularnych rzędach obok siebie, najczęściej w układzie trójkowym bądź 

czwórkowym (rys. 2.6b). 
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a)  

b) 
Rys. 2.6. Przykład piecowiska uporządkowanego położonego w rejonie 

Jeleniowskiej Góry w woj. świętokrzyskim: a – położenie stanowiska 4 w 
Jeleniowie; b – plan sytuacyjny piecowiska uporządkowanego na głębokości 50 cm 

w Jeleniowie st.4 
 

Największe ilości kloców żużla spotykane na jednym piecowisku 

uporządkowanym sporadycznie przekraczały nawet liczbę 150 sztuk, co 

jednoznacznie świadczy o znacznych rozmiarach produkcji żelaza w owym 

czasie. 

W latach sześćdziesiątych XX wieku, w oparciu o pierwsze badania 

terenowe w Górach Świętokrzyskich, wstępne badania starożytnych żużli 

[Holewiński, 1956; Piaskowski, 1960], wytopy doświadczalne [Pleiner  

i Radwan, 1962] jak i badania grąpi [Różański, 1960], odtworzony został przez 

M. Radwana przebieg procesu metalurgicznego w piecu szybowym 

zagłębionym z rejonu świętokrzyskiego, który pokazano na rys. 2.7 [Radwan, 

1937, 1962, 1963a, 1966]. 

Proces metalurgiczny w dymarskim piecu szybowym zagłębionym 

odbywał się w myśl trójstopniowej redukcji tlenków żelaza, której opis  

w skrócie przedstawiono poniżej [Krupkowski, 1951; Olszak i wsp., 1960; 

Holewiński i Mazanek, 1961].  

Ruda przygotowana do wytopu, po jej rozdrobnieniu i wyprażeniu, 

przyjmowała zwykle postać tlenku żelaza(III) Fe2O3. Tlenek ten pod wpływem 

reduktora, jakim jest CO, pozbywał się tlenu przechodząc kolejno w tlenek 
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Fe3O4, a ten z kolei w tlenek żelaza(II) FeO, by ostatecznie odtlenić się  

w metaliczne Fe.  

 

 
Rys. 2.7. Schemat przebiegu procesu metalurgicznego w dymarskim piecu szybowym 

zagłębionym wg M. Radwana 1963a – zamieszczono za oryginałem 

 

Nie cały tlenek żelaza(II) FeO ulegał jednak redukcji na żelazo. Pewna 

jego część łączyła się z krzemionką (SiO2) tworząc zasadniczy składnik żużla, 

tak zwany fajalit 2FeO.SiO2, który topił się przy temperaturze 1205oC. 

Powstały fajalit, stykając się z różnymi składnikami skały płonnej, takimi jak: 

Al2O3, CaO, MnO, P2O5, K2O, TiO2 oraz MgO upłynnia je, dając coraz to 

bardziej złożone odmiany żużla dymarskiego, które cechowała jeszcze niższa 

temperatura topnienia (1130-1170oC) [Schlackenatlas, 1981]. Dzięki niskiej 

lepkości, żużel ten dość łatwo odpływał ze strefy redukcji w piecu do 

wypełnionej węglem drzewnym kotlinki [Holewiński, 1956]. Fakt ten był 

niezwykle ważny dla dalszego biegu procesu redukcji, gdyż ułatwiał on 

redukcję coraz to nowych kawałków rudy.  

Temperatury redukcji poszczególnych tlenków żelaza: Fe2O3, Fe3O4 

oraz FeO tlenkiem węgla, otrzymanym ze spalenia węgla drzewnego, nie są 

zbyt wysokie. Podał je, między innymi, A. Krupkowski opierając się na 

własnych badaniach laboratoryjnych [Krupkowski, 1937, 1951]:  
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 Fe2O3 → Fe3O4  - redukuje się w zakresie temperatur 610-820oC, 

 Fe3O4 → FeO - redukuje się przy temperaturze ok. 820oC, 

 FeO  →  Fe - redukuje się przy temperaturze ok. 920oC.  

 Dla sprawnego biegu dymarki, panująca podczas wytopu temperatura 

powinna być wyraźnie wyższa od temperatury tworzącego się ciekłego żużla  

i wynosić przynajmniej 1250oC. Piece szybowe zagłębione pracujące na 

dmuchu naturalnym zapewniały uzyskanie takiej temperatury, co wykazały 

między innymi wytopy doświadczalne przeprowadzone w Nowej Słupi w latach  

1982-1984.  

W świetle współczesnej wiedzy, redukcja tlenków metali w ogóle, a więc 

i tlenków żelaza przy użyciu węgla drzewnego jest procesem złożonym,  

w skład którego wchodzą dwie równolegle przebiegające reakcje chemiczne: 

 

MeO  +  CO  ⇔  Me  +  CO2  ±  Q   (1) 

CO2  +  C  ⇔  2CO  −  Q                  (2) 

 

W wyniku pierwszej reakcji (1) następowało odbieranie tlenu od tlenku 

metalu, a druga reakcja (2) dostarczała potrzebnego reduktora dla reakcji 

pierwszej. Obie te reakcje są odwracalne tzn., że kierunek ich przebiegu 

zależy od warunków panujących w szybie dymarki. W dymarce reakcje te 

przebiegają na powierzchni tlenku żelaza i węgla. Szybkość ich zależy od 

wielkości powierzchni ciał biorących udział w reakcji oraz od stężenia CO  

i CO2, (ciśnień parcjalnych) działających na powierzchnię reagentów – tlenków 

żelaza i węgla.  

W procesie dymarskim przy analizie redukcji karbotermicznej tlenków 

żelaza bardzo pomocny jest układ równowagowy Fe-O-C, który przedstawiono 

na rys. 2.8. Pozwala on odczytać możliwy przebieg reakcji chemicznych 

redukcji tlenków żelaza tlenkiem węgla w zależności od temperatury oraz 

składu atmosfery redukcyjnej. W układzie tym założono, że atmosfera 

redukcyjna składa się tylko z tlenku i dwutlenku węgla. Procentową zawartość 
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tlenku i dwutlenku węgla podano na wykresie po prawej stronie, na osi 

rzędnych. Natomiast po lewej stronie wykresu, na osi rzędnych podano iloraz 

ciśnienia cząstkowego (parcjalnego) CO do sumy ciśnień cząstkowych 

(parcjalnych) CO + CO2. Ciągłe linie w układzie równowagowym Fe-O-C 

pokazują zasięg stanu równowagi zapisanej nad nimi reakcji. Natomiast 

obszary pomiędzy nimi oznaczają strefy trwałości danego tlenku żelaza lub 

żelaza metalicznego. Obszar wyróżniony na wykresie jako „I” oznacza strefę 

trwałości Fe3O4, a obszar wyróżniony jako „II” oznacza strefę trwałości FeO. 

Wyróżniona na wykresie jako „III” strefa żelaza metalicznego może istnieć 

tylko przy dużym, powyżej 80% udziale CO w mieszaninie CO + CO2. 

Natomiast strefa trwałości Fe2O3, wyróżniona jako „IV”, może istnieć tylko przy 

bardzo małych zawartościach CO.  

 

 
Rys. 2.8. Równowagowy układ żelazo – tlen – węgiel 

                                                                 (wg. Karbowniczka 2006) 
 

Sposób korzystania z układu równowagowego Fe-O-C dla potrzeb 

procesów redukcyjnych w piecu dymarskim jest bardzo przejrzysty. Załóżmy, 

że włożymy rudę Fe2O3 do pieca o atmosferze CO2, bez CO przy temperaturze 

1000oC Następnie będziemy zwiększać zawartość CO w mieszaninie gazów. 

Widzimy, że już przy minimalnej zawartości CO rozpocznie się redukcja Fe2O3 
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do Fe3O4. Przy zawartości ok. 18% CO tlenek Fe3O4 redukuje się do FeO,  

z kolei redukcja FeO do czystego żelaza rozpocznie się, gdy udział CO  

w mieszaninie gazów wyniesie ok. 70% CO. Na układzie równowagowym  

Fe-O-C pokazane są warunki tak zwane termodynamiczne, nie 

uwzględniające czasu, a czas trwania procesów redukcji (kinetyka) zależny 

jest bardzo od temperatury. Przy niskich temperaturach proces redukcji 

trwałby latami. Dopiero podniesienie temperatury do 800-1000oC powoduje, że 

proces redukcji trwa kilka do kilkunastu minut [Karbowniczek, 2006].  

Powstające w początkowej fazie procesu redukcji drobne cząstki 

(krupinki) żelaza, w strefie wyższych temperatur, w dolnych partiach szybu 

dymarki, ulegają lokalnemu nawęgleniu i łączą się ze sobą tworząc stopniowo 

coraz to większe porowate bryłki metalu, by ostatecznie uformować tzw. łupkę. 

Początkowe stadium tworzenia się cząstek (krupinek) żelaza w dymarce 

pokazuje rys. 2.9 natomiast ich łączenie (spiekanie) w większe bryłki metalu  

i formowanie gąbki metalicznej ilustruje rys. 2.10.  

 Kształt krupinek żelaza przedstawiony na rysunku 2.9 wskazuje, że 

proces ich tworzenia przebiegał z – przynajmniej przejściowym – udziałem 

fazy ciekłej. Dowodzi tego niezbicie obecność eutektyki fosforowej podwójnej 

(temperatura topnienia 1050oC) lub raczej potrójnej (ma niższą temperaturę 

topnienia 950oC). 
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a) 

 
b) 

Rys. 2.9. Początki tworzenia się cząstek (krupinek) żelaza w grąpiach z 
Łysej Góry: a – bardzo liczne małe cząstki żelaza oraz większe już 
nawęglone; b – małe i większe cząstki żelaza z wydzieleniami eutektyki 
fosforowej  
                                                                                   (Badania własne) 
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a) 

 
d) 

 
b) 

 
e) 

 
c) 

 
f) 

Rys. 2.10. Przykład spiekania cząstek żelaza w grąpiach z Łysej Góry:  
a, b, c – spiekanie nienawęglonych cząstek żelaza;  

d, e, f – spiekanie nawęglonych cząstek żelaza  
                                                                                                                (Badania własne) 
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Rekonstrukcję czynności związanych z procesem uzyskiwaniem żelaza 

w piecu szybowym zagłębionym ilustruje rys. 2.11 [Jöns, 1993].  

 

 

Rys. 2.11. Rekonstrukcja czynności związanych z procesem uzyskiwania żelaza w 
piecu szybowym zagłębionym (wg Jöns’a 1993): 

1 – pozyskiwanie rudy żelaza 
2 – prażenie rudy 
3 – rozdrabnianie rudy po prażeniu  
4 – układanie mielerza 
5 – budowa pieca dymarskiego: 
      a – część szybowa 
      b – kotlinka 
6 – suszenie pieca 
7 – załadunek rudy i węgla drzewnego 
      do pracującej dymarki 

8 – rozbijanie szybowej części pieca po 
zakończeniu procesu 
9 – wyjęcie łupki żelaznej: 
      a – łupka żelazna 
      b – kloc żużla w kotlince 
10 – nagrzewanie łupki  
        w ognisku kowalskim 
11 – przekuwanie łupki 
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Po zakończeniu wytopu rozbijano szybową część pieca i wyjmowano 

utworzoną łupkę żelaza. Kotlinkę z zastygłym już żużlem pozostawiano w 

ziemi. Dla następnego wytopu budowano nowy piec. Mimo wielu typów  

i odmian pieców dymarskich, proces dymarski przebiegał w nich zawsze 

według tych samych zasad fizykochemicznych. Różnice mogły dotyczyć 

jedynie składu rudy. 

W roku 1963 M. Radwan, na podstawie badań metaloznawczych oraz 

doświadczalnych wytopów prowadzonych przy użyciu różnych gatunków rudy, 

oszacował uzysk żelaza w piecu szybowym zagłębionym z rejonu Gór 

Świętokrzyskich, z którego wynikało, że z jednego kilograma rudy 

otrzymywano ok. 70-80 gram żelaza metalicznego. Przeprowadzone ostatnio 

obliczenia teoretyczne dają podobny wynik tj. 58-109 gram żelaza 

metalicznego na 1 kg rudy [Karbowniczek, 2006].  

 

2.5. Łupka żelazna  

 Badania doświadczalne prowadzone nad procesem dymarskim 

wykazały, że surowa łupka nie była jednorodną bryłą metalu tylko 

konglomeratem metalu, żużla i węgla drzewnego (rys. 2.12) [Radwan, 1962; 

Bielenin, 1992; Stępiński, 1984].  

 

 

Rys. 2.12. Wygląd łupek z wytopów doświadczalnych przeprowadzonych  
w roku 1984, na terenie piecowiska w Nowej Słupi 

(foto J. Stępiński) 
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Otrzymanie użytecznego kawałka metalu z łupki, wymagało 

przeprowadzenia dodatkowych czynności związanych z jej oczyszczaniem. 

Dawid Sim oszacował, że otrzymanie 1 tony oczyszczonego metalu z łupek w 

czasach rzymskich wymagało ok. 907 godzin dodatkowej pracy [Sim, 1998]. 

Proces ten realizowano na drodze obróbki plastycznej (kucia), wielokrotnie 

nagrzewając i zbijając gąbczasty metal łupki w jednolitą masę. W ten sposób 

usuwano zawarty w łupce żużel i resztki węgla drzewnego. Odbywało się to 

najczęściej za pomocą drewnianego młota na drewnianym kowadle (lub 

wprost na ziemi), zwykle bezpośrednio po wyjęciu łupki z pieca oraz w ramach 

kolejnego jej obtapiania w ognisku kowalskim i przekuwania. Dzięki tym 

zbiegom następowało coraz to większe zagęszczenie i ujednorodnienie 

struktury łupki. Efektem końcowym tej operacji kowalskiej był już w miarę 

jednorodny i zwarty kawałek metalu, który stanowił teraz cenny surowiec do 

dalszej przeróbki. 

Do tej pory mimo rozlicznych badań stanowisk z klocami żużla między 

Wisłą a Łabą, łącznie z Górami Świętokrzyskimi i Mazowszem, nie odkryto 

nigdzie jakiejś postaci łupki z pieca szybowego zagłębionego. Nieznana jest 

jak dotąd forma, wielkość i ciężar otrzymywanego na piecowisku półproduktu – 

łupki [Bielenin, 2002]. Można jedynie przypuszczać, że łupka z pieca 

szybowego zagłębionego, występującego na ziemiach polskich, była podobna 

do łupek odkrytych na terenie Europy, pochodzących z tego samego okresu. 

Łupki europejskie z okresu przed rzymskiego ważyły najczęściej od 1-3 kg, a z 

okresu rzymskiego od 3,7-7,9 kg [Pleiner, 2000].  

Strukturę łupek europejskich cechowało na ogół nierównomierne 

nawęglenie, od metalu prawie bezwęglowego – żelaza, aż do stali bardzo 

twardej, zawierającej ponad 1% C, tylko w nielicznych przypadkach lokalnie 

występowała struktura typowa dla surówki lub żeliwa [Pleiner, 2000].  

Podobnie nierównomiernie rozmieszczony był w łupkach fosfor, co 

wykazały między innymi badania starożytnej łupki żelaznej pochodzącej spod 

Kowla, położonego na terenie Starej Rusi, a datowanej orientacyjnie na okres 

późnorzymski [Mazur i Nosek, 1965]. Kształt łupki spod Kowla przedstawia 
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rys. 2.13a, natomiast wyniki analiz fosforu z niektórych miejsc na badanym 

przekroju pokazuje rys. 2.13b.  

 

 
a) 

 
b) 

Rys. 2.13. Łupka spod Kowla oraz analiz fosforu w wybranych jej fragmentach 
 (wg Mazura i Nosek 1965): 

a – zachowany kształt łupki; b – rozmieszczenie fosforu na badanym przekroju 

 

Zróżnicowana zawartość fosforu (od 0,07 do 1,08% mas. P) i węgla w 

łupce spod Kowla znajduje również swoje odzwierciedlenie w niejednorodnej 

mikrostrukturze, w której występują: ferryt, perlit, cementyt, ledeburyt, a także 

eutektyka potrójna (Fe-Fe3C-Fe3P). Przykłady mikrostruktur obserwowanych w 

łupce spod Kowla ilustruje rys. 2.14. 

Łupka spod Kowla nie nosiła śladów przekucia, co oznacza, że 

pozostała po wytopie w stanie niezmienionym - surowym. Stąd też jej 

wyjątkowa wartość poznawcza dla badań nad procesem dymarskim. Struktura 

łupki odpowiada, bowiem rzeczywistej strukturze metalu otrzymywanego w 

dymarkach. 
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Znaleziska takich łupek należą do rzadkości, czego przykładem może 

być dopiero niedawno badana łupka z Heeten w Holandii pokazana na 

rys. 2.15 [Godfrey, 2007].  

 

 
a) 

 
b) 

Rys. 2.14. Mikrostruktury występujące w łupce spod Kowla (wg Mazura i Nosek 1965): 
a – obszar wysoko nawęglony, strzałkami zaznaczono wydzielenia cementytu; b – w 
obszarze wyżej węglowym widoczne wydzielenia eutektyki potrójnej (Fe-Fe3C-Fe3P)  

 

 

 
Rys. 2.15. Przekrój łupki z Heeten w prowincji Overijssel w 

Holandii, dobrze widoczne metaliczne partie łupki 
(wg Godfrey 2007) 

 

Łupka ta wielkością jest bardzo zbliżona do łupki spod Kowla i podobnie 

datowana na okres późnorzymski. Znaleziona ona została również w stanie 
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surowym, a jej mikrostrukturę można w pełni odnieść do łupki spod Kowla. 

Łupkę z Heeten cechuje także zróżnicowana zawartość węgla, jak i fosforu, na 

badanym przekroju. W obszarach wysoko węglowych łupki z Heeten 

obserwuje się również wydzielenia eutektyki potrójnej (Fe-Fe3C-Fe3P), co 

wydaje się być cechą charakterystyczną dla łupek w stanie surowym 

otrzymywanych z rudy zawierającej fosfor.  

 

3. Fosfor w żelazie dymarskim 

Fosfor obok węgla należy do najważniejszych pierwiastków 

występujących w żelazie dymarskim, co wykazały już pierwsze analizy 

chemiczne zabytków żelaznych z terenu Polski z okresu od wpływów 

rzymskich po średniowiecze. Zawartość fosforu w analizowanych zabytkach 

żelaznych zawiera się w dość szerokich granicach od 0,01 do 0,98% mas. 

[Piaskowski, 1958, 1959].  

Fosfor do żelaza dymarskiego przedostaje się z rud zwykle typu 

„darniowego” gdzie występuje pod postacią wiwianitu Fe3[PO4]2⋅8H2O i apatytu 

Ca3(PO4)2 oraz z popiołu węgla drzewnego. Zawartość fosforu w rudach typu 

„darniowego” wynosi 0,2-7% mas. P [Ratajczak i Skoczylas, 1999] natomiast 

w popiele węgla drzewnego 0,44-3,05% mas. P [Pleiner, 2000]. Badania nad 

procesem wielkopiecowym [Luban, 1959; Holewiński i Mazanek, 1961; 

Benesch i wsp., 1972] oraz bezpośrednią redukcją żelaza [Saba i wsp., 1982; 

Vizcaino i wsp., 1998a, 1998b] wykazały, że przy temperaturze 600-1100oC 

zarówno wiwianit jak i apatyt ulegają w znacznej części redukcji na Fe3P.  

Redukcja wiwianitu (uwodnionego fosforanu żelaza) zachodzi przy 

temperaturze 600-800oC w myśl następujących reakcji: 

 

FePO4 × nH2O + CO →→→→ CO2 + FePO4-x + mH2O 

FePO4-x →→→→ P2O5 + FexPyOz 

FexPyOz + CO →→→→ CO2 + P2O5 + Fe3P. 

                                                (wg Vizcaino i wsp. 1998a) 
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Natomiast redukcja fosforu z apatytu (fosforanu wapnia) jest nieco 

trudniejsza do przeprowadzenia, bo przebiega przy wyższej temperaturze ok. 

1000-1100oC zgodnie z reakcjami: 

 

Ca3(PO4)2 + Fe2O3 →→→→ 2FePO4 + 3CaO 

FePO4 + 4C →→→→ FeP + 4CO 

6FeP ↔↔↔↔ 3Fe2P + 3P 

3Fe2P ↔↔↔↔ 2 Fe3P + P. 

                                         (wg Saba i wsp. 1982; Vizcaino i wsp. 1998b) 

 

Przeprowadzone badania laboratoryjne przez zespoły Saba oraz 

Vizcaino potwierdzają, że powstanie fosforku żelaza (Fe3P) poprzez redukcję 

FePO4 lokalną atmosferą zawierającą CO lub bezpośrednio węglem 

drzewnym jest jak najbardziej możliwe w piecu dymarskim [Saba i wsp., 1982; 

Vizcaino i wsp., 1998a, 1998b].  

Powstający w dymarce fosforek żelaza (Fe3P) może rozpuszczać się 

zarówno w nowo utworzonym żelazie jak i w żużlu [Holewiński, 1960].  

Z przeprowadzonych dotychczas badań nad rozpuszczaniem fosforu w żelazie 

i w żużlu wynika, że nie ma pomiędzy nimi wyraźnej korelacji, co przedstawia 

rys. 3.1 [Radwan, 1966; Buchwald, 2005; Godfrey, 2007]. 

 

 
Rys. 3.1. Fosfor rozpuszczony w żelazie słabo koreluje z fosforem rozpuszczonym w 

żużlu (żelazo nie zawiera węgla, krzemu i manganu) 
(wg Buchwalda 2005) 
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Jedno jest natomiast pewne, że jeśli do wytopu dymarskiego użyto rudy 

zawierającej fosfor to był on obecny zarówno w wytopionym z niej metalu jak i 

w żużlach.  

 

3.1. Wykres równowagi fazowej stopów żelazo-fosfor 

Wykres równowagi fazowej stopów żelazo-fosfor (Fe-P), zamieszczony 

na rys. 3.2 należy do typu układów z zamkniętym polem austenitu [Hansen i 

Anderko, 1958].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3.2. Wykres równowagi fazowej stopów żelazo-fosfor 
(wg Hansen i Anderko 1958) 
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Fosfor jest pierwiastkiem grupy V układu okresowego. Występuje w kilku 

odmianach alotropowych, z których najważniejszą jest odmiana metaliczna o 

sieci rombowej. Wobec żelaza jest pierwiastkiem elektroujemnym i tworzy z 

nim stabilne fosforki o charakterze faz międzymetalicznych Fe3P i Fe2P. 

Fosforek Fe3P zawiera 15,6% mas. fosforu a Fe2P 21,7% mas. fosforu 

[Saklatwalla, 1908; Wesołowski, 1969; Stead, 1915; Malkiewicz, 1976].  

Ze względu na wielkość średnicy atomowej wynoszącej 218 pm fosfor 

tworzy z żelazem roztwory substytucyjne. Pole jednorodnego austenitu (γ) 

sięga do 0,25% mas. P, zakres dwufazowy (α + γ) do 0,57% mas. P przy 

temperaturze 1150oC. Rozpuszczalność fosforu w ferrycie (α) wynosi 2,8% 

mas. przy temperaturze 1050oC i maleje ze spadkiem temperatury. Przy 

temperaturze pokojowej w oparciu o dane termodynamiczne szacuje się ją 

najwyżej na 0.25% mas.. Istnieje zatem możliwość wydzielania się Fe3P  

z przesyconego roztworu. 

Ferryt (α), o zawartości 2,8% mas. fosforu, tworzy z Fe3P eutektykę 

krzepnącą przy temperaturze 1050oC. Oprócz niej, przy szybkim ochłodzeniu 

stopu zawierającego ponad 10% mas. fosforu, wskutek przechłodzenia, może 

przy temperaturze 945oC utworzyć się metastabilna eutektyka Fe-Fe2P, co 

pokazuje kreskowana linia na rys. 3.2.  

Analiza układu równowagi żelazo-fosfor (Fe-P) w aspekcie procesu 

dymarskiego prowadzi do wniosku, że w przypadku stykania się w piecu 

dymarskim cząstek żelaza z cząstkami Fe3P może utworzyć się pomiędzy nimi 

faza ciekła przy temperaturze 1050oC w miejscach, w których zawartość 

fosforu przekracza 2,8% mas. P. 
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3.2. Wykres równowagi fazowej stopów żelazo-fosfor-w ęgiel 

Wykres równowagi fazowej stopów żelazo-fosfor-węgiel (Fe-P-C) 

pokazany na rys. 3.3 zbadany został w zakresie Fe-Fe3P-Fe3C, ważnym dla 

technologii metalurgicznej.  

 

 
Rys. 3.3. Wykres równowagi fazowej stopów Fe-Fe3C-Fe3P  

(wg Vogel 1929; Kaszczenko1935 oraz Bunin i wsp. 1969) 

Punkt D e1 e2 E J K U1 U2 

C % 1,2 4,3 - 2,4 0,3 0,5 0,8 0,8 

P % 1,1 - 10,2 6,89 2,2 2,0 9,2 1,0 

T oC 950 1148 1050 950 1005 1005 1005 745 

                                                    (Zawartości podane są w % mas.) 
 

Ponieważ niektóre z niskotopliwych eutektyk występujących na wykresie 

spotyka się również w mikrostrukturze surowych łupek i grąpi, stąd celowe 

wydaje się zwrócenie uwagi na warunki ich tworzenia, skład oraz morfologię. 
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Pierwsza z omawianych niskotopliwych eutektyk to eutektyka podwójna 

układu Fe-Fe3C tworząca się w punkcie e1 (rys. 3.3). 

 

 
a) 

 
b) 

Rys. 3.4. Morfologia ledeburytu obserwowana w mikrostrukturze łupki rzymskiej 
pochodzącej z obozu rzymskiego, datowanego na II w. po Chr.:a – jasne wydzielenia 
cementytu i ledeburytu widoczne na tle ciemnego perlitu; b – morfologia ledeburytu  
                                                                                                                 (Badania własne) 

 
Jest to tzw. ledeburyt krzepnący przy temperaturze 1148oC, zawierający 

4,3% mas. węgla (rys. 3.4). Kolejna niskotopliwa eutektyka pochodzi z układu 

podwójnego Fe-Fe3P, a tworzy się w punkcie e2 (rys. 3.3). To tzw. eutektyka 

fosforowa podwójna krzepnąca przy temperaturze 1050oC i zawierająca  

10,2% mas. fosforu, której morfologię pokazano na rys. 3.5. 

 

 
a) 

 
b) 

Rys. 3.5. Morfologia eutektyki fosforowej podwójnej (Fe-Fe3P), zawierającej  
10,2% mas. fosforu i topiącej się przy temperaturze1050oC: 

a – eutektyka fosforowa podwójna obserwowana w grąpiu z Jeleniowa; b – eutektyka 
fosforowa podwójna występująca w próbce z laboratoryjnego procesu redukcji 

                                                                                                              (Badania własne) 
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Najczęściej spotkana z niskotopliwych eutektyk, zarówno w żeliwach jak 

i w grąpiach, to potrójna eutektyka (Fe-Fe3C-Fe3P) tworząca się w punkcie E 

(rys. 3.3) pokazana na rys. 3.6. Jest to tak zwany steadyt krzepnący przy 

temperaturze 950oC, zawierający 6,89% mas. fosforu oraz 2,4% mas. węgla.  

 

 
a) 

 
b) 

Rys. 3.6. Morfologia eutektyki potrójnej (Fe-Fe3C-Fe3P), zawierającej 6,89% mas. fosforu 
oraz 2,4% mas. węgla i topiącej się przy temperaturze 950oC: 

a – widok ogólny eutektyki potrójnej występującej w grąpiu z Łysej Góry;  
b – powiększony fragment eutektyki potrójnej z rys. 3.6a 

                                                                                                             (Badania własne) 
 

Steadyt występuje w żeliwach, łupkach surowych oraz gąpiach 

najczęściej w postaci odosobnionych wysepek (rys. 3.6) albo też w postaci 

pełnej siatki otaczającej ziarna. Taka czy inna postać wydzieleń eutektyki 

potrójnej zależy od zawartości fosforu. Przy zawartości fosforu do 0,6-0,7% 

eutektyka potrójna wydziela się jako oddzielne wysepki różnej wielkości. 

Natomiast przy większej zawartości fosforu tworzy się zamknięta siatka. 

Badania nad żeliwami szarymi wykazały jednak, że w przypadku bardzo 

wolnego chłodzenia eutektyka potrójna (Fe-Fe3C-Fe3P) pojawia się już przy 

zawartości 0,05% P, co jest rezultatem dużej skłonności fosforu do segregacji 

wynikającej z szerokiego zakresu pomiędzy liniami likwidus i solidus [Bunin i 

wsp., 1969]. Morfologię oraz analizę chemiczną eutektyki potrójnej (steadytu) 

występującej w żeliwie szarym, pochodzącym z początku XX wieku, pokazano 

w Załączniku C. 
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3.3. Wpływ fosforu na własno ści mechaniczne żelaza i stali dymarskiej  

Starożytny dymarz nie zdawał sobie sprawy, że otrzymywane przez 

niego żelazo nie było czystym metalem, lecz najczęściej stopem żelaza  

z węglem i drugim ważnym pierwiastkiem - fosforem. Obecne w żelazie 

dymarskim domieszki innych pierwiastków takich jak: Mn, Si, Cu czy Ni,  

w ilościach setnych i tysięcznych procenta, nie wpływały w istotny sposób na 

jego własności ze względu na bardzo małą zawartość.  

Węgiel i fosfor mogły występować w żelazie oddzielnie lub razem jak też 

mogło ich nie być. Rozmieszczenie ich w żelazie dymarskim było 

nierównomierne, co było cechą charakterystyczną metalu otrzymywanego  

w dymarkach, gdyż nigdy w całości nie był on w stanie ciekłym (Zagadnienie 

to będzie wyjaśnione szczegółowo w dalszej części pracy).  

Na podstawie zróżnicowanej zawartości węgla wśród starożytnych 

stopów żelaza wyróżniamy żelazo i stal dymarską (Załącznik D). 

Gdy mowa o żelazie dymarskim, to mamy na myśli ferryt zawierający  

do 0,022% C. Ze względu na dużą niejednorodność żelaza dymarskiego 

zawartość węgla może w nim lokalnie wzrastać do ok. 0,1%.  

Z kolei stal dymarską, w zależności od zwartości węgla, dzielimy na: 

miękką – zawierającą 0,1-0,3% C, półtwardą - zawierającą 0,3-0,5% C  

i twardą - zawierającą 0,5-0,8% C. Stal dymarska o wyższej zawartości węgla 

0,8-1,5% C występowała też w wyrobach starożytnych, jednak bardzo rzadko. 

Była materiałem trudnym do otrzymania w większych ilościach, a więc 

niezwykle cennym.  

O własnościach stali dymarskiej decydował głównie węgiel. Od jego 

zawartości zależały własności mechaniczne metalu dymarskiego, a także 

możliwość jego hartowania.  

Na rysunku 3.7, na kilku wykresach, pokazano wpływ zawartości węgla 

na własności mechaniczne niestopowej stali współczesnej [Blicharski, 2004]. 

Wykresy te można w przybliżeniu odnieść również do stali pochodzenia 

dymarskiego, licząc się jednak z pewnymi rozbieżnościami, które mogą 

wystąpić w związku z niejednorodnością metalu otrzymywanego w dymarkach.  
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Rys. 3.7. Wpływ zawartości węgla na własności 
mechaniczne współczesnej stali, niestopowej 

                                      (wg Blicharskiego 2004) 

 

Z zamieszczonych na rys. 3.7 wykresów wynika, że ze wzrostem 

zwartości węgla wzrasta twardość, wytrzymałość i granica plastyczności stali, 

a zmniejsza się przewężenie, wydłużenie oraz praca łamania, czyli wzrasta 

kruchość metalu.  

Badania metaloznawcze starożytnych wyrobów pokazują, że już od 

okresu halsztackiego (tj. 750-400 lat przed Chr.) kowale rozróżniali żelazo od 

stali, a od okresu wpływów rzymskich (I-IV w. po Chr.) wyróżniali jeszcze 

żelazo fosforowe i używali tych metali do wytwarzania przedmiotów  

o zróżnicowanych własnościach i przeznaczeniu.  

Pod pojęciem żelaza fosforowego umownie rozumie się metal  

o strukturze ferrytycznej lub ferrytyczno-perlitycznej zwierający generalnie od 
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0,05 do 0,60% fosforu, choć zdarza się, że jego zawartość rośnie do 1% 

[McDonnell, 1989; Godfrey, 2007].  

Histogram twardości starożytnych wyrobów żelaznych w odniesieniu do 

zawartości fosforu przedstawia rysunek 3.8 [Buchwald, 2005]. 

 

 
Rys. 3.8. Histogram rozkładu twardości starożytnych 

przedmiotów żelaznych zawierających fosfor  
z aproksymowaną zawartością fosforu na osi twardości 

(wg Buchwalda 2005) 
 

Zawartość fosforu została tutaj aproksymowana na osi „y” dla pomiarów 

twardości (HV0.2) przeprowadzonych na 150 starożytnych przedmiotach 

wykonanych z żelaza dymarskiego zwierającego fosfor oraz tylko śladowe 

ilości węgla. Z powyższego histogramu wynika, że starożytne wyroby żelazne 

zawierały najczęściej od 0,2 do 0,6% fosforu, a odpowiadająca im twardość 

mieściła się w granicach od ok. 110 do 180 HV0.2.  
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Ten obserwowany znaczny przyrost twardości metalu spowodowany jest 

obecnością fosforu, który w żelazie i stopach żelaza z węglem rozpuszcza się 

głównie w ferrycie powodując bardzo duże jego umocnienie roztworowe, co 

pokazano na rys. 3.9 [Blicharski, 1998]. 

 

 
Rys. 3.9. Wpływ zawartości wybranych pierwiastków 

stopowych na umocnienie roztworowe stali ferrytycznej o 
małej zawartości węgla. Duże umocnienie powodują 

pierwiastki mocno zniekształcające strukturę krystaliczną 
(wg Blicharskiego 1998) 

 
Z faktu tego wynika też ważne spostrzeżenie, że pomiar twardości  

w połączeniu z obserwacją mikrostruktury żelaza dymarskiego może już być 

pierwszą informację, mówiącą o obecności fosforu w żelazie. 

Jeśli chodzi o wpływ fosforu na własności mechaniczne, to należy 

odróżnić jego wpływ na żelazo i stal niskowęglową od wpływu na stale  

o większej zawartości węgla.  

W pierwszych fosfor do zawartości ok. 0,25% podnosi obok twardości, 

wytrzymałość na rozciąganie i granicę plastyczności (rys. 3.10) nie obniżając 

znacząco przewężenia i udarności (rys. 3.10 i 3.11).  
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Rys. 3.10. Własności mechaniczne stopów żelaza  

z fosforem – zmieszczono za oryginałem 
(wg Wesołowskiego 1969) 

 

Dopiero po przekroczeniu przez fosfor zawartości ok. 0,25% P 

obserwujemy gwałtowny spadek udarności (rys. 3.10). 

 

 
Rys. 3.11. Wpływ zawartości fosforu na udarność technicznie 

czystego żelaza – zamieszczono za oryginałem 
(wg Haimanna 2000) 
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Podobny wynik dały też badania z 1997 roku przeprowadzone przez 

Stewart’a, z których wynika, że stopy żelaza z fosforem o zawartości 0,20% P 

nie wykazują kruchości – dają ciągliwe przełomy. Natomiast, gdy zawartość 

fosforu wzrasta do poziomu 0,37% P, to w badanych próbkach obok przełomu 

ciągliwego pojawia się również przełom kruchy [Stewart, 1997; Stewart i wsp., 

2000a, 2000b, 2000c]. 

Najnowsze badania stopów żelaza (0,016-0,036% mas. C) z fosforem 

(0,1-0,5% mas. P) przeprowadzone przez G. Sahoo i R. Balasubramaniam’a 

potwierdzają wcześniejsze pomiary, że takie własności mechaniczne żelaza 

jak: wytrzymałość na rozciąganie i granica plastyczności zwiększają się wraz 

ze wzrostem zawartości fosforu w stopie do 0,50% mas. P. Podczas gdy 

własności plastyczne określane jako wydłużenie i przewężenie wyraźnie się 

obniżają dopiero po przekroczeniu zawartości 0,34% mas. fosforu w stopie 

[Sahoo i Balasubramaniam, 2007]. Jedna z najstarszych wzmianek o 

zachowaniu się fosforu w stopach z żelazem pochodzi z wydanej w Londynie 

w roku 1864 pracy angielskiego metalurga J. Percy. Autor zamieszcza w niej 

pierwsze charakterystyki stopów żelaza z fosforem, które mówią o umacnianiu 

żelaza przez fosfor oraz o dobrej jakości żelaza zwierającego do 0,5% mas. 

fosforu [Percy, 1864 - cytowane za Godfrey, 2007]. 

Pozytywny wpływ fosforu na własności mechaniczne obserwuje się 

natomiast już od dawna we współczesnych spiekanych stalach fosforowych. 

Gdzie dodatek fosforu w ilości 0,3-0,6% P, podwyższa zarówno ich 

wytrzymałość na rozciąganie jak i własności plastyczne nie powodując 

równocześnie kruchości [Ciaś, 1982; Höganäs AB, 2001; Buchwald, 2005]. 

Przypuszcza się, że fosfor w stalach spiekanych wywołuje sferoidyzację oraz 

korzystny rozkład porów, a tym samym korzystny układ naprężeń przy 

rozciąganiu [Ciaś, 1982]. 

Inaczej wygląda natomiast problem fosforu w stalach wyżej węglowych. 

Zagadnie to było przedmiotem licznych badań w końcu XIX i na początku XX 

wieku, kiedy to wykazano, że stal wyżej węglowa musi zwierać mało fosforu, 

aby nie była krucha na zimno [Stead, 1900]. Oto jeden z przykładów „stal 
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zawierająca 0,239% C w obecności 0,101% P była dobrym materiałem, ale już 

wzrost zawartości węgla do 0,375% C przy obecności 0,085% P sprawił, że 

była bardzo krucha na zimno”. Przytoczone dane z badań Jüpiter’a oraz 

D’Amico w pracy Stead’a z roku 1916 pokazują wyraźnie, że wzrost 

zawartości węgla w obecności fosforu potęguje kruchość stali [Stead, 1916]. 

Pierwiastki te podwyższają, bowiem temperaturę przejścia w stan kruchy, co 

jest główną przyczyną występującej w stalach kruchości na zimno. 

Ponadto obecność fosforu w stali węglowej jest jedną z przyczyn 

powstawania kruchości podczas odpuszczania. Przypuszcza się, że 

wydzielający się podczas opuszczania cementyt na granicach ziaren byłego 

austenitu przyczynia się do segregacji fosforu. Atomy fosforu są usuwane z 

rosnących cząstek do granic międzyfazowych cementyt/osnowa, co powoduje 

ich osłabienie i w konsekwencji prowadzi do wzrostu kruchości, czyli obniżenia 

udarności [Blicharski, 1998]. 

Inną negatywną cechą fosforu jest skłonność do segregacji, wynikająca 

z szerokiego zakresu krzepnięcia pomiędzy liniami likwidus i solidus, która w 

wyrobach walcowanych jest jedną z głównych przyczyn występowania 

struktury pasmowej. Jej powstawanie związane jest z silnym odkształceniem 

plastycznym, w rezultacie którego fragmenty krystalizujące z nadmiarem lub 

niedomiarem składników stopowych ulegają wydłużeniu w kierunku przeróbki 

plastycznej, przybierając włóknistą formę. Wysoki współczynnik dyfuzji węgla 

wyklucza możliwość powstania pasm w wyniku segregacji węgla w procesie 

krzepnięcia wlewka. Obecność pasm należy wiązać z wpływem 

substytucyjnych pierwiastków stopowych, silnie zmieniających temperaturę 

przemiany austenitu w ferryt i charakteryzujących się małymi współczynnikami 

dyfuzji [Bastein, 1957; Kędzierski, 2003]. W starożytnych wyrobach kutych 

obszary wzbogacone w fosfor przemieniają się przy wolnym chłodzeniu w 

ferryt wcześniej od obszarów zubożonych w ten pierwiastek. Wydzielaniu się 

ferrytu towarzyszy wzbogacanie w węgiel obszarów nieprzemienionych 

trwające aż do momentu przemiany w perlit, co prowadzi w efekcie do 

tworzenia struktury składającej się z przemiennych pasm ferrytu i perlitu. 
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Przykłady struktury pasmowej powstającej podczas kucia starożytnych 

wyrobów stalowych zawierających fosfor przedstawia rys. 3.12.  

 

 
a) 

 
b) 

Rys. 3.12. Przykłady struktury pasmowej powstałej podczas kucia starożytnych wyrobów 
stalowych zawierających fosfor, przekroje próbek trawiono odczynnikiem Oberhoffera:  
a – liczne pasma wzbogacone w fosfor widoczne na przekroju poprzecznym w ostrzu topora 
trzpieniowatego ze Świebodzina (z okresu późnego średniowiecza); b – pasma 
wzbogacone w fosfor obserwowane na przekroju poprzecznym miecza z Illerup (z okresu 
wpływów rzymskich)                                                                                     (Badania własne) 

 
Fosfor bardzo zwiększa hartowność stali oraz wyraźnie poprawia 

odporność na korozję atmosferyczną żelaza i stali. Już zawartość od 0,1 do 

0,3% fosforu stanowi bardzo dobre zabezpieczenie przed korozją 

atmosferyczną jak wykazały, między innymi, badania żelaznego filara z Delhi 

w Indiach [Balasubramaniam i Piccardo, 2003].  

We współczesnych stalach, z powodu powodowania kruchości, fosfor 

uważany jest za szkodliwe zanieczyszczenie, a jego zawartość jest zwykle 

ograniczona do bardzo małych ilości 0,02-0,05%.  

 

3.4. Mikrostruktura żelaza i stali dymarskiej zawieraj ącej fosfor 

By ujawnić mikrostrukturę starożytnych przedmiotów żelaznych 

przygotowane zgłady trawi się zwykle Nitalem. Nital ujawnia granice ziarn  

i składniki strukturalne jak również bardzo subtelną mikrostrukturę związaną z 

obecnością fosforu w metalu dymarskim – strukturę widmową (ang. ghost 

structures). Jednym z pierwszych, który zwrócił na to uwagę w swojej pracy  

z 1915 roku był J. E. Stead [Stead, 1915]. Odnotowując ten fakt zauważył, że 
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w stali odlewanej zawierającej fosfor jasno trawiące się pola po jej nagrzaniu 

do zakresu trwałości austenitu i szybkim ochłodzeniu zanikają, natomiast przy 

wolnym chłodzeniu pojawiają się ponownie. Zaobserwował też, że podczas 

wolnego chłodzenia węgiel zawsze jako pierwszy „opuszcza” obszary 

bogatsze w fosfor. 

Współczesne badania starożytnych przedmiotów żelaznych pokazują, 

że struktura widmowa powodowana jest lokalną segregacją fosforu. Powstaje 

ona podczas procesu bezpośredniego otrzymywania żelaza w dymarce oraz  

w wyniku rozsegregowania fosforu w zakresie α+γ (rys. 3.2) do którego 

nagrzewa się wyroby podczas kucia [Steward, 1997; Buchwald i Wivel, 1998; 

Chen i wsp., 2003; Godfrey, 2007]. Obszary, w których ujawnia się struktura 

widmowa zawierają 2-3 razy więcej fosforu niż sąsiadujące z nimi obszary, w 

których struktura widmowa nie występuje. Chen i wsp. obserwowali tego typu 

strukturę, w obszarach zawierających od 0,4 do 0,7% fosforu, w starożytnych 

zabytkach Chińskich pochodzących od 8 w. przed Chr. do 15 w. po Chr.. 

Na zgładach struktura widmowa ma różną morfologię. Ujawnia się ona 

najczęściej jako delikatne jasne linie pokazujące fosfor pozostający w 

obszarach pierwotnego austenitu lub na jego granicach. Miejsca te często nie 

pokrywają się z widocznymi granicami ziarn ferrytu. Czasem struktura 

widmowa tworzy efekt rozlanej kropli wody (ang. watery effect), czy też 

obwódki wokół kolonii perlitycznych i wtrąceń żużla na powierzchni zgładu. 

Najlepiej strukturę widmową jest obserwować przy użyciu mikroskopu 

świetlnego, przy małym powiększeniu w pozycji lekko rozogniskowanej. Stąd 

wzięła się też jej nazwa w języku angielskim „ghosting structure” tzn. struktura 

widmo, która zależnie od ogniskowania mikroskopu jest widoczna lub nie. 

Przykłady struktury widmowej występującej w grąpiach z Łysej Góry  

i Jeleniowa przedstawia rys. 3.13 [Kędzierski i Stępiński, 2006]. Na rys. 3.13c-f 

pokazano jak różne ogniskowanie w mikroskopie świetlnym ujawnia, lub nie 

ujawnia, strukturę widmową. Morfologia struktury widmowej w wybranych 

wyrobach starożytnych pokazana została natomiast na: rys. 3.14 (delikatne 
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jasne linie), rys. 3.15 (efekt rozlanej kropli wody) oraz rys. 3.16 (obwódki 

tworzące siatkę).  

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Rys. 3.13. Przykłady różnej morfologii struktury widmowej występującej w grąpich z Łysej 
Góry i Jeleniowa: a – struktura widmowa w grąpiu z Łysej Góry; b - struktura widmowa w 
grąpiu z Jeleniowa; c, d – pojawianie się i znikanie struktury widmowej w zależności od 
ogniskowania, w grąpiu z Jeleniowa; e, f – powiększony fragment rys. 3.13c  
                                                                                                                    (badania własne) 
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a) 

 
b) 

Rys. 3.14. Przykłady morfologii struktury widmowej występującej w 
mieczu obosiecznym z Kamieńczyka, z okresu wpływów rzymskich:  
a - widok ogólny pasm ze strukturą widmową; b – fragment z rys. 3.14a 
pokazujący „łańcuszkowy” charakter struktury widmowej 
                                                                                  (Badania własne) 
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a) 

 
b) 

Rys. 3.15. Przykłady morfologii struktury widmowej o charakterze 
„rozlanej kropli wody” (ang. watery effect) występującej w różnych 
wyrobach średniowiecznych: a – struktura widmowa obserwowana w 
pręcie żelaznym z Truso; b - struktura widmowa występująca w spisie 
szydłowatej z grodziska stożkowatego w Łagowie 
                                                                                     (Badania własne) 
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a) 

 
b) 

Rys. 3.16. Przykłady morfologii struktury widmowej w postaci „obwódek” 
(siatki) występujących w obszarach nawęglonych różnych wyrobów:  
a - struktura widmowa w toporze z grodziska stożkowatego w Trzcielu 
(średniowiecze); b - struktura widmowa w mieczu z Kostolnej na 
Słowacji (z okresu wpływów rzymskich)  
                                                                                     (Badania własne) 
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W celu ujawnienia rozmieszczenia fosforu na badanych powierzchniach 

starożytnych wyrobów dymarskich trawi się je najczęściej odczynnikiem 

Oberhoffera. Odczynnik Oberhoffera barwi obszary ubogie w fosfor na ciemno 

a obszary wzbogacone w fosfor pozostawia jasne. Przykład wytrawienia tej 

samej próbki, pochodzącej ze starożytnego miecza, raz Nitalem, a za drugim 

razem odczynnikiem Oberhoffera przedstawia rys. 3.17. W obu przypadkach 

obszary bogate w fosfor są bardziej odporne na działanie odczynników 

trawiących – pozostają jasne (rys. 3.17a, d). Ujawniona w nich mikrostruktura 

składa się z perlitu, który doznał fragmentacji i częściowej koagulacji płytek 

cementytu („uległ zdegenerowaniu”2), oraz ferrytu (rys. 3.17b-c, e-f), co wydaje 

się być cechą charakterystyczną dla obszarów ferrytyczno-perlitycznych 

wzbogaconych w fosfor. 

Obecność fosforu w obszarach ferrytycznych objawia się z kolei 

występowaniem tzw. jamek trawienia. Mają one zwykle kształt kwadratu bądź 

trójkąta równoramiennego, zależnie od orientacji ziarna ferrytu (100) bądź 

(111), a ujawnia je trawienie Nitalem. Zawartość fosforu w tych obszarach jest 

zwykle wyższa od 0,6 % P jak podaje Buchwald [Buchwald i Wivel, 1998; 

Buchwald 2005], Przykład występowania jamek trawienia w grocie strzały  

z Krosna Odrzańskiego przedstawia rys. 3.18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Zob. Załącznik D, w którym wyjaśniono termin „perlit zdegenerowany”. 
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a) 

 
d) 

 
b) 

 
e) 

 
c) 

 
f) 

Rys. 3.17. Mikrostruktura tej samej próbki, pochodzącej z miecza datowanego na okres 
wpływów rzymskich, ujawniona dwoma różnymi odczynnikami: a, b, c – próbka trawiona 
Nitalem; d, e, f - za drugim razem próbka została wytrawiona odczynnikiem Oberhoffera 
                                                                                                                   (Badania własne) 
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a) 

 
b) 

Rys. 3.18. Przykłady występowania jamek trawienia w mikrostrukturze grota strzały z 
Krosna Odrzańskiego datowanego na średniowiecze (próbka trawiona Nitalem):  
a – widok ogólny kwadratowych i trójkątnych jamek trawienia; b – kwadratowe jamki 
trawienia na tle mikrostruktury ferrytycznej 
                                                                                                                    (Badania własne) 

 
 

3.5. Dotychczasowy pogl ąd na wyst ępowanie fosforu w żelazie 

dymarskim 

W Polsce jak i w innych krajach Europy fosfor występujący w żelazie 

dymarskim (Załącznik D) od początku systematycznych badań 

metaloznawczych starożytnych przedmiotów żelaznych - sięgających połowy 

XX wieku - postrzegany był jako pierwiastek niekorzystny. Powodujący 

kruchość żelaza w temperaturach ujemnych oraz utrudniający jego 

nawęglanie. Oto dla przykładu kilka opinii: 

„Jedynie zawartość fosforu – jak widać z podanych dalej tablic – może 

sięgać do 1%. Składnik ten posiada duży wpływ na własności żelaza; przede 

wszystkim powoduje on kruchość, zwłaszcza w niskich temperaturach (poniżej 

0oC), i dlatego jest niepożądany.” [Piaskowski, 1958]; 

„Wysoka zawartość fosforu w eksploatowanych rudach darniowych 

wskazuje, że jakość żelaza nie była zbyt wysoka. Fosfor powodował wzrost 

mikrotwardości i twardości żelaza dymarkowego; wiązało się to niewątpliwie  

z obniżeniem udarności i plastyczności metalu.” [Piaskowski, 1959]; 
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„Rudy bagienne o wysokiej zawartości fosforu z północnych  

i wschodnich terenów Europy pozwalały uzyskiwać żelazo stosunkowo twarde, 

ale równocześnie kruche zwłaszcza w niskich temperaturach. Żelazo to było 

również oporne na nawęglanie.” [Pleiner, 1963]; 

„Wysoka zawartość fosforu sprawia, że żelazo jest twarde i kruche.” 

[Thomsen, 1971];  

„ludność zamieszkująca ziemie Polski północno-wschodniej mogła 

uzyskiwać żelazo (lub stal) o wysokiej zawartości fosforu, tj. metal niskiej 

jakości odznaczający się kruchością.” [Piaskowski, 1983]; 

„Im więcej fosforu zawierało żelazo, tym było twardsze, lecz 

równocześnie bardziej kruche i trudniejsze do nawęglania.” [Bielenin, 1983 za 

Piaskowski, 1957]; 

„Parametrem decydującym o jakości wytapianego żelaza dymarskiego 

była zawartość fosforu, szkodliwej domieszki, powodującej kruchość metalu.  

Z wysokofosforowej rudy darniowej dawni hutnicy uzyskiwali jedynie żelazo 

dymarskie niskiej jakości.” [Piaskowski, 1988]; 

„Fosfor, którego wysoka zawartość występuje w rudach darniowych i w 

popiele węgla drzewnego odgrywa pozytywną rolę przy formowaniu żużla, 

 z drugiej strony utrudnia dyfuzję węgla do żelaza.” [Pleiner, 2000]. 

Jak wynika z przedstawionych opinii oprócz niekorzystnego wpływu 

fosforu na kruchość żelaza podkreśla się też jego negatywny wpływ na 

nawęglanie – utrudnianie dyfuzji węgla. Nie wiadomo, co zaważyło na 

tym, że koncepcje metaloznawcze z początku XX wieku o niekorzystnym 

wpływie fosforu na kruchość stali znalazły drogę do literatury 

archeologicznej z drugiej połowy XX wieku. Natura żelaza i stali 

dymarskiej była przecież zupełnie inna, niż żelaza i stali otrzymywanej z 

wielkopiecowej surówki. Eksperymenty nad wpływem fosforu na żelazo  

i stal, które z początku XX wieku prowadził Stead, jak i inni badacze, 

dotyczyły w rzeczywistości innego metalu niż żelazo i stal dymarska 

[Stead, 1900, 1916]. Trudno więc tamte wyniki w pełni odnosić do żelaza 
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i stali dymarskiej, a jednak na nich się opierano formując opinię  

o szkodliwym oddziaływaniu fosforu na własności żelaza i stali 

dymarskiej, która w literaturze archeologicznej utrzymywała się przez 

blisko pięćdziesiąt lat. 

W świetle mało znanej pracy J. Cooper’a, z roku 1932, w której autor 

przestawia własne badania nad dyfuzją fosforu do żelaza i stali oraz wpływ 

jego obecności na dyfuzję węgla [Cooper, 1932], jak też eksperymentu 

nawęglana wczesnośredniowiecznych grzywien siekieropodobnych 

przeprowadzonego przez E. Nosek w roku 1991, czy też nowych badań J. W. 

Stewart’a (1997) i E. Godfrey (2007) można wnioskować, że fosfor nie 

utrudnia dyfuzji węgla do żelaza. Nie każda też zawartość fosforu w żelazie  

i stali dymarskiej powoduje kruchość na zimno, na co zwrócono już uwagę  

w rozdziale 3.3. (str. 40). 

Wobec tych faktów trzeba zrewidować dotychczasowy pogląd o 

szkodliwym wpływie fosforu na żelazo dymarskie. Występowania fosforu w 

żelazie dymarskim nie można oceniać wyłącznie jako czynnika obniżającego 

jakość surowca. Niska zawartość fosforu nie powoduje bowiem kruchości 

żelaza dymarskiego, jak też nie utrudnia dyfuzji węgla do żelaza. Dzięki czemu 

starożytny dymarz używając do wytopu rudy zawierającej fosfor mógł z niej 

otrzymać zarówno żelazo, jak i stal o podwyższonej zawartości fosforu.  

Do podobnych wniosków dotyczących wpływu fosforu prowadzą również 

współczesne eksperymenty dymarskie z rudami zwierającymi fosfor, w wyniku 

których otrzymuje się żelazo i stal zawierającą fosfor [Godfrey, 2007; 

Karbowniczek i wsp., 2009].  

W czasach rzymskich najczęściej wytwarzanym metalem było żelazo 

oraz miękka stal dymarska, zawierająca do ok. 0,25 % węgla [Tylecote, 1962, 

1976; Sim, 1998]. Dlatego obecny w nich fosfor nie był tak szkodliwy - jak 

niesłusznie wcześniej uważano - nie czynił on, bowiem żelaza jak i miękkiej 

stali dymarskiej kruchymi przy temperaturze otoczenia jak i przy niezbyt 

niskich temperaturach.  
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Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że żelazo 

dymarskie zawierające fosfor w ilości do ok. 0.2% i mało węgla nie było gorsze 

od metalu niezawierającego go, o takiej samej zawartości węgla. Metal z 

fosforem był ciągliwy, odpowiednio twardy, a przy tym łatwiej się zgrzewał. 

Była to bardzo ważna jego cecha technologiczna – doceniana przez 

starożytnych kowali i chętnie wykorzystywana.  

Powyższą ocenę najlepiej potwierdzają badania starożytnych zabytków 

żelaznych, z których wynika, że zarówno żelazo zwierające fosfor, jak i stal z 

fosforem były często wykorzystywane do wyrobu różnych przedmiotów między 

innymi: toporów, noży, a przede wszystkim do produkcji dziwerowanych 

mieczy, zarówno w okresie wpływów rzymskich, jak też w średniowieczu 

[Piaskowski, 1964; Thomsen, 1966, 1992; Tylecote i Gilmour, 1986; Kędzierski 

i Stępiński, 1981, 1989; Biborski i wsp., 1982, 1997, 2003]. 

Z występowaniem fosforu w żelazie dymarskim wiąże się również 

koncepcja tzw. „metalu świętokrzyskiego”, która pojawiła się w 1963 roku, 

kiedy to, J. Piaskowski w oparciu o liczne badania metaloznawcze 

starożytnych przedmiotów żelaznych z obszaru Polski wyróżnił cechy, które 

przyjął jako charakteryzujące metal otrzymywany w rejonie Gór 

Świętokrzyskich. Jego zdaniem, cechami charakterystycznymi wyrobów 

świętokrzyskich są przede wszystkim: niska zawartość fosforu, 

nierównomierne nawęglenie, obecność azotków, charakterystyczny kształt 

przedmiotów oraz pewna specyficzna forma wtrąceń żużla [Piaskowski, 1963, 

1984]. Cechy te miały wyróżnić wyroby wyprodukowane w rejonie Gór 

Świętokrzyskich od wyrobów pochodzących z innych ośrodków. Jednak już od 

momentu przedstawienia koncepcji przez autora została ona 

zakwestionowana przez innych badaczy [Radwan i inni, 1963b]. Wskazali oni 

między innymi na odmienne od prezentowanych przez J. Piaskowskiego 

wyniki badań metaloznawczych zabytków żelaznych odkrytych na terenie 

ośrodka świętokrzyskiego, a także, co podkreślili W. Różański i A. Mazur 

(1966), a zwłaszcza R. Pleiner (1967, 2000), że podane cechy „metalu 

świętokrzyskiego” mają charakter ogólny i są typowe dla każdego żelaza 
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otrzymywanego w procesie dymarskim, stąd nie można ich przypisywać 

wyłącznie do ośrodka świętokrzyskiego.  

Próba zastosowania koncepcji „metalu świętokrzyskiego” przez 

archeologów do proweniencji zabytków żelaznych, ze względu na trudności 

związane z brakiem ostrości granic cech metaloznawczych nie przyniosła 

zadawalających rezultatów [Kaczanowski, 2006]. Nie udało się ustalić cech 

charakterystycznych dla wyrobów z innych ośrodków, jak również potwierdzić 

hipotezy o eksporcie żelaza świętokrzyskiego na tereny Cesarstwa 

Rzymskiego. Przeprowadzone do tej pory badania metaloznawcze różnych 

wyrobów starożytnych, z terenu Polski, nie wykazały istotnego zróżnicowania 

surowca. Fakt ten utwierdza w przekonaniu, że podane cechy „metalu 

świętokrzyskiego” mają charakter ogólny. Nie pozwalają, bowiem rozróżniać 

ośrodków dymarskich na podstawie badań metaloznawczych starożytnych 

przedmiotów żelaznych. W tej sytuacji wydaje się, że znajomość technologii 

produkcji wyrobów może być lepszym wyróżnikiem proweniencji, na co  

- między innymi - zwraca uwagę przeglądowy artykuł P. Kaczanowskiego pt. 

„50 lat badań metaloznawczych zabytków kultury przeworskiej - komentarz 

archeologa” [Kaczanowski, 2006]. 
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4. Badania własne 

4.1. Cel i teza pracy 

Przedstawione wprowadzenie oraz analiza literatury pozwalają wyrazić 

opinię, że fosfor występujący w żelazie dymarskim przez wiele lat w 

archeologii polskiej jak i europejskiej postrzegany był wyłącznie jako 

pierwiastek niekorzystny. Tymczasem w Chinach, już od co najmniej IV wieku 

przed Chr., do obniżenia temperatury topnienia żelaza używano „czarnej 

ziemi”, charakteryzującej się dużą zawartością fosforanu żelaza i 

produkowano tam żeliwo z którego następnie odlewano różne przedmioty 

[Temple, 1994; Rubin, 1998].  

Pięćdziesiąt lat prowadzonych w Polsce badań nad starożytnym 

hutnictwem świętokrzyskim pokazało z kolei, że rejon Gór Świętokrzyskich 

zalicza się do jednego z największych, w okresie rzymskim, starożytnych 

ośrodków produkcji żelaza na terenie Europy „barbarzyńskiej”. Jednak, jak do 

tej pory, pomimo rozpoznania wykopaliskowego ponad 114 piecowisk i 

odkrycia bardzo dużych pozostałości żużla dymarskiego, nie natrafiono na 

produkt końcowy tj. łupkę żelazną [Bielenin, 2002, 2006]. Wciąż więc jedynym 

śladem po produkcie pieców dymarskich pozostają niewielkie 

ferromagnetyczne okruchy, które za kuźnikiem Walentym Roździeńskim 

nazwane zostały grąpiami [Roździeński, (1612) 1936]. Po raz pierwszy 

zebrane one zostały z warstw powierzchniowych ziemi, na stanowisku 4 w 

Jeleniowie w roku 1959 przez mgr K. Bielenina - archeologa - za pomocą 

magnesu. Wstępne obserwacje mikroskopowe wykazały, że te niewielkie 

okruchy „pozornego żużla” – grąpie - są fragmentami, które oderwały się od 

zredukowanej łupki [Bielenin, 1992]. Oprócz żużla, zawierały one również 

pewne ilości metalu, wytwarzanego w starożytnym procesie dymarskim, 

dlatego ich wartość poznawcza była wyjątkowa. Badania metalograficzne 

grąpi, opublikowane w roku 1960 [Holewiński i wsp., 1960; Różański, 1960; 

Piaskowski, 1960] jak i w latach następnych [Radwan, 1963, 1966; 

Piaskowski, 1964b; Nosek i Mazur, 1970] pokazały zróżnicowane nawęglenie 

metalu, współwystępowanie w nim mikrostruktur charakterystycznych zarówno 
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dla żelaza i stali, jak też dla surówek i żeliw. Ponadto obserwacje 

mikroskopowe ujawniły w grąpiach obecność eutektyk zawierających fosfor.  

Przedstawiony w latach sześćdziesiątych, przebieg procesu 

dymarskiego nie wyjaśnił problemu wysokiego nawęglenia metalu w grąpiach. 

Nie wyjaśniono go również w latach następnych [Tylecote i wsp., 1971; Crew i 

Salter, 1991; Nosek, 1994; Pleiner, 2000; Crew i Charton, 2005; Godfrey, 

2007]. Celowe zatem wydają się badania prowadzące do rozwiązania tego 

problemu, jak też badania przedstawiające mało znaną wśród badaczy 

starożytnych przedmiotów żelaznych - zarówno specjalizujących się w 

inżynierii materiałowej jak i w archeologii - rolę, jaką odgrywa fosfor w 

obniżaniu temperatury topnienia wsadu w piecu dymarskim oraz wykazanie, 

że występowanie fosforu we wsadzie do pieca dymarskiego nie utrudnia 

nawęglania łupki.  

Mając powyższe na uwadze sformułowano następującą tezę pracy: 

Obecno ść fosforu we wsadzie do pieca dymarskiego, pod posta cią 

fosforku żelaza Fe3P, prowadzi do miejscowego powstawania fazy 

ciekłej, a tym samym sprzyja lokalnemu wysokiemu na węgleniu łupki. 

 

4.2 Materiał i metodyka bada ń 

W pracy przeprowadzono badaniach, okruchów pochodzących z łupek - 

zwanych „grąpiami”, starożytnych i średniowiecznych półwyrobów w postaci 

sztab żelaznych i prętów, starożytnych wyrobów użytkowych jak też próbek 

uzyskanych w wyniku doświadczeń laboratoryjnych. 

W oparciu o dane literaturowe z eksperymentów: Radwana (1962 i 

1964), Pleinera i Radwana (1964), Mazura i Nosek (1966) i Suligi (2006), w 

tym badania starożytnej łupki żelaznej z Kowla zachowanej w stanie surowym 

(Mazur i Nosek, 1965) oraz doświadczenia własne, zdobyte w ramach 

uczestnictwa w wytopach doświadczalnych przeprowadzonych w Nowej Słupi 

w latach 1982–1984, zaprojektowano i przeprowadzono laboratoryjne procesy 

redukcji używając do nich: rudy darniowej, fosforanu żelaza oraz węgla 

drzewnego. 
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Użyta do badań kawałkowa ruda darniowa pochodziła z Tychów koło 

Starachowic. Skład tlenkowy rudy przedstawia tabela 4.1, a skład chemiczny 

tabela 4.2.  

                                         Tabela 4.1  
               Skład tlenkowy rudy z Tychów (% masowy) 
 

FeO Fe2O3 SiO2 CaO Al 2O3 P2O5 

0,33 44,99 41,55 7,14 2,19 0,2 

 

                                         Tabela 4.2  
               Skład chemiczny rudy z Tychów (% masowy) 
 

Fe całkowite Fe2+ Fe3+ Si Ca Al  P 

31,75 0,26 31,49 19,42 5,1 1,16 0,09 

 

Morfologię kawałków rudy z Tychów koło Starachowic po prażeniu i 

wstępnym rozdrobnieniu pokazano na rysunku 4.1.  

 

 
Rys. 4.1. Ruda darniowa z Tychów koło Starachowic po prażeniu  

i wstępnym rozdrobnieniu 

Do badań laboratoryjnych ruda została zmielona i przesiana przez sito o 

oczkach kwadratowych 1 mm. 
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Drugi ze składników eksperymentalnych wytopów fosforan żelaza 

Fe(PO4)·4H2O był produktem firmy Riedel–de Haën i zawierał według atestu 

26% mas. Fe oraz 15,25% mas. P. 

Ostatni składnik wytopów stanowił sosnowy węgiel drzewny, który do 

doświadczeń został rozdrobniony i przesiany przez sito o oczkach 

kwadratowych 3 mm. 

Z rudy i fosforanu żelaza sporządzono następnie mieszankę o 

zawartości fosforu wynoszącej 2% masowo, którą wykorzystywano do 

kolejnych eksperymentów.  

Badania prowadzono w tyglach alundowych o średnicy 5 cm i wysokości 

5,8 cm. Po zasypaniu składników o łącznej masie 100 gramów do tygla 

przykrywano go alundową pokrywką, na górze której formowano specjalną 

uszczelkę zabezpieczającą przed zasysaniem powietrza do wnętrza tygla 

(rys. 4.2).  

 

 

Rys. 4.2. Schematyczne przedstawienie konstrukcji tygla, w którym 
prowadzono wytopy doświadczalne 

 
Uszczelka ta miała około 1 cm grubości i była wykonana z mieszaniny: 

sproszkowanego szkła, piasku i szkła wodnego. Taka budowa zamknięcia 

tygla zapewniała wydostawanie się gazów z wnętrza tygla, a jednocześnie 

chroniła zawartość tygla przed dostępem powietrza z zewnątrz. Tygiel z 
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wsadem każdorazowo nagrzewany był do temperatury 1250oC, a czas 

jednego eksperymentu laboratoryjnego wynosił około 15 godzin. 

Schematycznie poszczególne etapy nagrzewania, wytrzymania i chłodzenia 

tygla pokazano na rysunku 4.3.  

 

 

Rys. 4.3. Schematyczne przedstawienie cyklu nagrzewania tygla 

 
 

Przeprowadzone badania: z węglem drzewnym, rudą darniową oraz 

mieszanką - rudy darniowej z fosforanem żelaza o zawartości 2% mas. fosforu 

obejmowały następujące procesy redukcji: 

Proces I   

Ruda darniowa + węgiel drzewny w proporcji wagowej 1 : 1, razem 

wymieszane i zasypane do tygla; 

Proces II  

Mieszanka (2% mas. P) + węgiel drzewny w proporcji wagowej 1 : 1, 

razem wymieszane i zasypane do tygla; 

Proces III 

Mieszanka (2% mas. P) + węgiel drzewny w proporcji wagowej 1 : 2, 

razem wymieszane i zasypane do tygla; 

Proces IV  

Mieszanka (2% mas. P) + węgiel drzewny w proporcji wagowej 1 : 1 

zasypane do tygla warstwami, o grubości około 5 mm, rozpoczynając od 

warstwy węgla drzewnego. 
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Wszystkie procesy redukcji były powtórzone dwukrotnie. Z uzyskanych próbek 

wykonano zgłady metalograficzne, a następnie sporządzono reprezentującą je 

dokumentację fotograficzną.  

Metodyka badań obejmowała: mikroskopię świetlną, skaningową 

mikroskopię elektronową (SEM), mikroanalizę rentgenowską EDS oraz pomiar 

twardości metalu.  

 

4.2.1. Mikroskopia świetlna 

Próbki pobrane do badań mikroskopowych zostały zatopione w żywicy 

epoksydowej i poddane szlifowaniu na papierach oraz polerowaniu z 

wykorzystaniem past diamentowych. Uzyskane w ten sposób zgłady 

metalograficzne, w celu ujawnienia mikrostruktury metalu, trawiono zależnie 

od potrzeb: 4 % Nitalem lub odczynnikiem Oberhoffera.  

 

Odczynnik Nital ujawnia granice ziaren i składniki strukturalne stopów 

Fe-C. Próbki trawi się zwykle kilka sekund, a skład odczynnika jest 

następujący: 

1-5 cm3 HNO3 

100 cm3 alkoholu etylowego 

Odczynnik Oberhoffera ujawnia segregacje fosforu w stopach Fe-C. 

Miejsca o obniżonej zawartości fosforu są ciemniejsze. Próbki trawi się zwykle 

ok. 60 sekund, a skład odczynnika jest następujący: 

0,5 g SnCl2 · 2H2O 

1g CuCl2  kryst.  

30g FeCl2  kryst.  

50 cm3 HCl o c. wł. 1,19 

500 cm3 alkoholu etylowego 

500 cm3 H2O 

Mikrostruktury badanych starożytnych próbek oraz próbek 

pochodzących z laboratoryjnych procesów redukcji obserwowano przy użyciu 

mikroskopu świetlnego firmy Leica – DMLM. 
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4.2.2. Skaningowa mikroskopia elektronowa i mikroan aliza rentgenowska 

Skaningowa mikroskopia elektronowa posłużyła do dokładnej obserwacji 

mikrostruktury oraz analizy, za pomocą spektrometru energodyspersyjnego, 

składu chemicznego wybranych faz w mikroobszarach badanych próbek 

starożytnych oraz pochodzących z laboratoryjnych procesów redukcji. 

Spektrometr energodyspersyjny EDS (ang. energy-dispersive x-ray 

spectrometer) umożliwia prowadzenie jakościowych i ilościowych analiz składu 

chemicznego w mikroobszarach w oparciu o wykorzystywanie dyspersji 

energii widma charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego 

emitowanego przez atomy pierwiastków chemicznych zawartych w próbce. 

Energia fotonu promieniowania rentgenowskiego jest wielkością 

charakterystyczną dla danego atomu i równa się różnicy energii powłok 

zaangażowanych w przejście elektronu, którego efektem jest emitowany foton. 

Dobór napięcia przyspieszającego do analizy uwarunkowany jest 

efektywnością wzbudzania promieniowania rentgenowskiego oraz głębokością 

wnikania elektronów w materiał próbki. Najlepszą wykrywalność uzyskuje się 

przy zastosowaniu napięcia przyspieszającego 2 – 3 razy większego od 

napięcia wzbudzania analizowanej linii promieniowania rentgenowskiego 

[Kędzierski i Stępiński, w druku].  

Obserwacje mikrostruktury oraz ilościowe i jakościowe analizy składu 

chemicznego próbek przeprowadzono za pomocą mikroskopów skaningowych 

Hitachi S-3500N oraz Stereoscan 120 wyposażonych w spektrometry EDS, 

przy napięciach przyspieszających odpowiednio 15 kV i 20 kV.  

 

4.2.3. Badania twardo ści metalu 

 

Pomiar twardości wykonano metodą Vickersa polegającą na wciskaniu 

w badany materiał ostrosłupa diamentowego o podstawie kwadratu i kącie 

dwuściennym 136o, przy obciążeniu wybranym z zakresu 1,961 do 980,7 N 

(rys. 4.4). 
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Wartość liczbową twardości HV, zdefiniowaną jako stosunek obciążenia 

F, w N, do powierzchni odcisku A, w mm2 ,oblicza się z zależności:  

 

22

189,0)2/sin(2
102,0

d

F

d

F

A

F
HV === α

 

gdzie: 

 d –średnia arytmetyczna obu przekątnych odcisku w mm. 

 α – kąt dwuścienny = 136o. 

W praktyce twardość odczytuje się na podstawie długości zmierzonej 

przekątnej odcisku, dla danego obciążenia, wprost na twardościomierzu 

bądź z tablic. 

 
 

 

Rys. 4.4. Schemat pomiaru twardości metodą Vickersa 

 

Pomiary twardości próbek w pracy wykonano twardościomierzem firmy 

Buehler, przy obciążeniu 98,06 N (10 kG), każdy wynik jest średnią z pięciu 

pomiarów. 
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4.3 Wyniki bada ń 

 

4.3.1 Badania metaloznawcze gr ąpi 

Po wstępnych obserwacjach mikrostruktury kilkunastu nowych grąpi, 

odnalezionych na ziemiach polskich i datowanych na okres wpływów 

rzymskich, do badań szczegółowych wybrano trzy grąpie najbardziej 

obrazujące istotę procesu dymarskiego. Dwa z nich pochodziły ze 

stanowiska 9 na Łysej Górze, rys. 2.5 [Bielenin, 1981], a trzeci ze 

stanowiska 4 w Jeleniowie, rys. 2.6 [Bielenin, 1960]. Kształt i wielkość 

badanych grąpi z Łysej Góry (st. 9), oznaczonych numerami 1 oraz 2, 

pokazano na rys. 4.5a. Zachowany wygląd grąpia z Jeleniowa (st. 4) o 

numerze 3 ilustruje rys. 4.5b.  

 

 
a)  

b) 
Rys. 4.5. Wygląd badanych grąpi z rejonu Gór Świętokrzyskich: a – grąpie 1 oraz 2 
pochodzą ze stanowiska 9 na Łysej Górze; b – grąp 3 ze stanowiska 4 w Jeleniowie  

 

Grąpie z Łysej Góry (st. 9) 

Grąp nr 1 

Obraz makroskopowy przeciętego grąpia oznaczonego nr 1, 

przedstawia rys. 4.6a. Składa się on z metalicznych fragmentów, o 

zróżnicowanej wielkości, połączonych w całość zastygłymi pozostałościami 

żużla. W obrębie poszczególnych fragmentów metalicznych obserwuje się 

bardzo duże zróżnicowanie mikrostruktury (rys. 4.6b). Obszary ferrytu, z 

porami wypełnionymi żużlami i nie zredukowanym tlenkiem żelaza  

(rys. 4.6c, d), sąsiadują z bardziej zwartymi obszarami o strukturze: 

ferrytyczno-perlitycznej (rys. 4.6e, f), perlityczno-ferrytycznej (rys. 4.7a-c), 

perlitycznej (rys. 4.7d, e) oraz perlitu z cementytem (rys. 4.7f).  
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Obserwacje miejsc najsilniej nawęglonych (rys. 4.8), ujawniają obecność 

w nich struktury eutektycznej o morfologii typowej dla eutektyki potrójnej (Fe-

Fe3C-Fe3P) [Kaszczenko, 1935; Dubowicki i Sękowski, 1961; Bunin i wsp., 

1969; Sękowski i wsp., 1972].  

Ponieważ warunki procesów zachodzących w dymarce zarówno 

podczas redukcji jak i krzepnięcia są dalekie od równowagowych, dlatego 

mogą tworzyć się też metastabilne eutektyki (Załącznik F). Z tego powodu dla 

mikrostruktur o morfologii charakterystycznej dla „eutektyk” równowagowych 

stosowane będzie określenie „mieszanina eutektyczna” w dalszej części 

pracy. 

Przykład mikroanalizy rentgenowskiej mieszaniny eutektycznej 

występującej w obszarach o dużej zawartości węgla w grąpiu nr 1 przedstawia 

rys. 4.9. Analiza EDS z miejsc oznaczonych na rys. 4.9b cyframi (1), (2), (3) i 

(4) potwierdza, iż środkowy obszar (1), zawiera węgiel, fosfor oraz żelazo 

(zawartość fosforu w miejscu (1) wynosi 6,65% mas. +/- 0,39) i stanowi on 

niewątpliwie mieszaninę eutektyczną potrójną Fe-Fe3C-Fe3P (rys. 4.9c). 

Obszary mieszaniny eutektycznej (1), na rys. 4.9a-b, otoczone są ciągłą 

warstewką cementytu (2) (rys. 4.9d). Wtrącenie żużla obecne w mieszaninie 

eutektycznej na rys. 4.9a-b ma budowę złożoną. Ciemniejszą wewnętrzną 

jego część (3), na rys. 4.9b, stanowi siarczek manganu (rys. 4.9e), a na jego 

obrzeżach (4) miejscami zalega jaśniejszy siarczek żelaza (rys. 4.9f). Siarczki 

żelaza jak i siarczki manganu towarzyszą często obszarom występowania 

mieszaniny eutektycznej potrójnej, tj. miejscom o najniższej temperaturze 

topnienia, na co zwrócił już uwagę Stead w roku 1915 [Stead, 1915].  
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a)  

b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Rys. 4.6. Mikrostruktura obserwowana w grąpiu nr 1 ze stanowiska 9 na Łysej Górze:  
a - wygląd makroskopowy przekroju grąpia; b – obszar o dużym zróżnicowaniu zawartości 
węgla i mikrostruktury; c, d –ferryt oraz bardzo liczne wtrącenia żużla; e, f – ferryt, perlit oraz  
wtrącenia żużla i pory 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Rys. 4.7. Mikrostruktura obserwowana w grąpiu nr 1 ze stanowiska 9 na Łysej Górze:  
a - perlityczno-ferrytyczna z licznymi wtrąceniami żużla; b, c – perlityczna z wydzieleniami 
ferrytu ziarnistego i Widmänstattena; d – ciemne wtrącenia żużla na tle perlitu; e – perlit;  
f – perlit z siatką cementytu drugorzędowego; 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Rys. 4.8. Przykłady różnej morfologii mieszaniny eutektycznej potrójnej (Fe-Fe3C-Fe3P) w 
grąpiu nr 1, ze stanowiska 9 na Łysej Górze: a, b – jasna mieszanina eutektyczna potrójna 
oraz iglaste wydzielenia cementytu drugorzędowego na tle perlitu; c, d – popękana 
mieszanina eutektyczna potrójna; e, f – wydzielenia mieszaniny eutektycznej potrójnej 
położone na granicach kolonii perlitycznych  
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a) 

 
b) 

Analiza z miejsca (1) 

 
c) 

Analiza z miejsca (2) 

 
d) 

Analiza z miejsca (3) 

 
e) 

Analiza z miejsca (4) 

 
f) 

Rys. 4.9. Przykład mikroanalizy rentgenowskiej mieszaniny eutektycznej potrójnej w 
grąpiu nr 1 ze stanowiska 9 na Łysej Górze: a – analizowany obszar (mikroskop świetlny); 
b – położenie miejsc analizy (SEM); c – spektrum EDS z miejsca (1), widoczne piki od: Fe, 
P oraz C; d - spektrum EDS z miejsca (2), widoczne piki od Fe oraz C; e - spektrum EDS z 
miejsca (3), widoczne piki od: S, Mn oraz Fe; f - spektrum EDS z miejsca (4), widoczne piki 
od S oraz Fe 
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Grąp nr 2 

Przekrój grąpia oznaczonego numerem 2, przedstawiony na rys. 4.10a, 

pokazuje wyraźnie, iż stanowi on stosunkowo zwarty kawałek metalu, z 

nielicznymi wtrąceniami żużli. Obserwacje mikrostruktury pozwalają stwierdzić, 

iż w stosunku do omawianego uprzednio, charakteryzuje się on znacznie 

większą jednorodnością składu chemicznego (rys. 4.10b) i wyższym stopniem 

nawęglenia. Mikrostruktury z poszczególnych miejsc ujawniają obecność 

dużych iglastych wydzieleń cementytu drugorzędowego na tle perlitu, w 

którym cementyt doznał fragmentacji i częściowej koagulacji płytek 

(rys. 4.10c). Miejscami wydzielenia te otaczają także obszary mieszaniny 

eutektycznej (rys. 4.10d, 4.11c). Ponadto zaobserwować można obszary,  

w których wydzielenia cementytu doznały częściowej grafityzacji (rys. 4.10e, f). 

Przykład analizy EDS z grafitu zamieszczono na rysunku 4.11a-b. 

Analizowaną mieszaninę eutektyczną z grąpia nr 2, w miejscu (1), pokazano 

na rys. 4.11e, a spektrum EDS z miejsca (1) przedstawia rys. 4.11f. Zawartość 

fosforu w analizowanym miejscu (1) wynosi 6,95% mas. +/-0,35, co pozwala 

wnioskować, iż jest to mieszanina eutektyczna potrójna (Fe-Fe3C-Fe3P). 

Oceniając całkowitą ilość cementytu w mikrostrukturze można szacować, że 

średnia zawartość węgla w omawianym grąpiu znacznie przekracza 2%. 

Prace Morrogh’a i Tütsch’a oraz Bunin’a i wsp. [Morrogh i Tütsch, 1954; 

Bunin i wsp., 1969] pokazują, że mikrostruktura stopów żelaza z węglem, 

normalnie zawierających: perlit, ledeburyt przemieniony oraz cementyt 

drugorzędowy, w obecności fosforu zmienia się. Wzrost zawartości fosforu  

w stopie powoduje, że podczas krystalizacji kolonie ledeburytu stopniowo 

zanikają na rzecz coraz to liczniejszych wydzieleń iglastego cementytu 

drugorzędowego.  
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Rys. 4.10. Mikrostruktura obserwowana w grąpiu nr 2 ze stanowiska 9 na Łysej Górze:  
a - wygląd makroskopowy przekroju grąpia; b – jednorodna makrostruktura grąpia;  
c – iglaste wydzielenia cementytu drugorzędowego na tle perlitu; d – wydzielenia 
mieszaniny eutektycznej pomiędzy igłami cementytu drugorzędowego; e, f – częściową 
grafityzacja cementytu 
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a) 

Analiza z punktu (1) oraz (2) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

Analiza z miejsca (1) 

 
f) 

Rys. 4.11. Mikroanaliza rentgenowska z wybranych miejsc w grąpiu nr 2, ze stanowiska 9 
na Łysej Górze: a, b – analizowany grafit oraz spektrum EDS z w punktów (1) i (2);  
c, d – wydzielenia mieszaniny eutektycznej pomiędzy igłami cementytu drugorzędowego;  
e – badana mieszanina eutektyczna wraz z miejscem analizy (1); f – spektrum EDS  
z miejsca (1), widoczne piki od: Fe, P oraz C (zawartość fosforu w eutektyce kształtuje się 
na poziomie 6,95% mas. +/- 0,35) 
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Grąp z Jelaniowa (st. 4) 

Grąp nr 3 
Mikrostruktury grąpia nr 3 ze stanowiska 4 w Jeleniowie, obserwowane 

za pomocą mikroskopu świetlnego i SEM, zamieszczono na rys. 4.12 oraz 

rys. 4.13. Również i w tym przypadku stwierdzono niezwykłe zróżnicowanie 

mikrostruktur oraz znaczne różnice zawartości węgla w poszczególnych 

miejscach obserwacji. W miejscach występowania porów wypełnionych 

częściowo zastygłym żużlem (lub produktami korozji) obserwowano 

charakterystyczne „siatkowe mikrostruktury”, wskazujące na to, iż powstały 

one podczas krzepnięcia lokalnych obszarów ciekłych (rys. 4.12b-e). 

Szczegółowe obserwacje i analiza EDS pozwalają stwierdzić, że występują w 

nich kolonie mieszaniny eutektycznej podwójnej (Fe-Fe3P) (zawierające 

10,11% mas. +/- 0,26 fosforu) otoczone warstewką ferrytu (rys. 4.13b-e) 

[Bunin i wsp., 1969]. Obszarom mieszaniny eutektycznej sporadycznie 

towarzyszą wtrącenia siarczków żelaza jak wykazała analiza zamieszczona na 

rysunku 4.13f. Mikrostrukturę osnowy, otaczającej lokalne obszary zakrzepłej 

cieczy stanowi perlit, z wydzieleniami ferrytu Widmanstättena (rys. 4.12f), lub 

ferryt z charakterystycznym wzorem widmowym, wskazującym na obecność 

podwyższonej zawartości fosforu (rys. 4.13a) [Chen i wsp., 2003]. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Rys. 4.12. Mikrostruktura obserwowana w grąpiu nr 3 ze stanowiska 4 w Jeleniowie: 
a - wygląd makroskopowy przekroju grąpia; b, c, d – mikrostruktura powstała podczas 
krzepnięcia lokalnych obszarów ciekłych; e – kolonie mieszaniny eutektycznej otoczone 
warstewką ferrytu w obszarze ciekłym; f – perlit z wydzieleniami ferrytu Widmanstättena 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Analiza z miejsca (1) 

 
e) 

Analiza z miejsca (2) 

 
f) 

Rys. 4.13. Mikrostruktura i analiza EDS grąpia nr 3 ze stanowiska 4 w Jeleniowie:  
a - struktura widmowa widoczna w obszarze ferrytycznym; b, c – morfologia mieszaniny 
eutektycznej (mikroskop świetlny); d –mieszanina eutektyczna z miejscami analizy (1) oraz 
(2) - SEM; e – spektrum EDS z miejsca (1), widoczne piki od Fe oraz P – jest to mieszanina 
eutektyczna podwójna (Fe-Fe3P); f - spektrum EDS z wtrącenia żużla – miejsce (2) 
widoczne piki od S oraz Fe świadczą, że jest to siarczek żelaza 

 



 80

4.3.2 Badania metaloznawcze półwyrobów w postaci: p łaskownika 

żelaznego z okresu rzymskiego oraz pr ęta żelaznego z wczesnego 

średniowiecza 

 

Starożytne półwyroby żelazne nie należą do częstych znalezisk 

archeologicznych, dlatego ich badania są tak ważne. Cechuje je na ogół mały 

stopień obróbki plastycznej, dzięki czemu pozwalają one lepiej poznać 

strukturę surowca, czyli metalu wyjściowego z którego ówcześni kowale 

produkowali swoje przedmioty.  

 

Płaskownik żelazny z okresu rzymskiego  

Pozyskany do badań kawałek płaskownika żelaznego (sztaby żelaznej), 

o przekroju 4 x 2 cm (rys. 4.14a), datowanego na I wiek po Chr. wydobyty 

został z jednego z dwunastu rzymskich statków zatopionych w rejonie  

Saintes-Maries-de-la-Mer u ujścia Rodanu do Morza Śródziemnego  

[Long i wsp., 2002]. Pobrana do badań metaloznawczych próbka obejmowała 

połowę przekroju porzecznego płaskownika żelaznego pokazanego na 

rysunku 4.14a. Makroskopowy obraz przekroju poprzecznego próbki, wraz z 

miejscami obserwacji mikroskopowych (A-G) oraz schematyczne 

rozmieszczenie składników strukturalnych i wyniki pomiarów twardości (HV10) 

na przekroju, zamieszczono na rysunku 4.14b-c. 

Z obserwacji makroskopowych próbki płaskownika rzymskiego w 

miejscach od A do G wynika, że metal płaskownika cechuje duże 

zróżnicowanie pod względem zawartości węgla (rys. 4.14b, c).  

Mikrostruktura na próbce zmienia się od perlitu z siatką cementytu 

drugorzędowego w miejscu A (rys. 4.15a, b), poprzez obszary: perlityczne w 

miejscu B (rys. 4.15c), perlityczno-ferrytyczne w miejscach C oraz D 

(rys. 4.15d-f i 4.16a) i ferrytyczno-perlityczne w miejscach F oraz G 

(rys. 4.16b-d), aż do obszarów ferrytycznych typowych dla żelaza w miejscu E 

(rys. 4.16e, f).  
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a) 

 
                  b)                                                         c) 

Rys. 4.14. Fragment płaskownika żelaznego wydobytego z rzymskiego 
statku zatopionego w rejonie Saintes-Maries-de-la-Mer u ujścia Rodanu 
do Morza Śródziemnego i datowanego na I wiek po Chr.: a – badany 
kawałek płaskownika; b – makroskopowy obraz próbki wraz z miejscami 
obserwacji mikroskopowej A-G; c – schematyczne rozmieszczenie 
składników strukturalnych i wyniki pomiarów twardości HV10 (F-ferryt,  
P-perlit, CII-cementyt drugorzędowy, kropki obrazują obecność węgla)  
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Rys. 4.15. Mikrostruktura płaskownika żelaznego wydobytego z rzymskiego statku 
zatopionego w rejonie Saintes-Maries-de-la-Mer, datowanego na I wiek po Chr.:  
a, b – mikrostruktura w miejscu A (rys. 4.14b), perlit z siatką cementytu drugorzędowego;  
c – perlit w miejscu B na rys. 4.14b; d, e, f – mikrostruktura perlityczno-ferrytyczna  
w miejscach C oraz D na rys. 4.14b 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Rys. 4.16. Mikrostruktura płaskownika żelaznego wydobytego z rzymskiego statku 
zatopionego w rejonie Saintes-Maries-de-la-Mer, datowanego na I wiek po Chr.:  
a, b – obszar ferrytyczno-perlityczny w miejscu G na rys. 4.14b z widoczną strukturą 
widmową w postaci obwódek; c, d – obszar ferrytyczno-perlityczny w miejscu F na 
rys. 4.14b z występującą również strukturą widmową; e, f – ferryt oraz liczne wtrącenia 
żużla w miejscu E na rys. 4.14b 
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Obszar o nawęgleniu przekraczającym wartość eutektoidalną (0,76% C) 

występuje w badanej próbce tylko w jednym miejscu i zajmuje zaledwie 

niewielki procent powierzchni próbki (miejsce A - rys. 4.14b i 4.15a, b). 

Widoczne w nim duże wtrącenia żużla mają jednak pewną szczególną cechę. 

W swojej mikrostrukturze zachowały nawęglone cząstki (krupinki) metalu 

dymarskiego oraz lokalne pory (rys. 4.17). Pozostałości te jednoznacznie 

świadczą o dymarskim pochodzeniu metalu płaskownika, jak również mówią o 

trudnościach związanych z obróbką plastyczną większych kawałków metalu 

zawierających lokalnie obszary twarde (stalowe) oraz miękkie (żelazne). 

Uśredniając obserwacje mikroskopowe próbki można stwierdzić, że metal 

płaskownika na badanym przekroju w przeważającej większości z składa się 

nierównomiernie nawęglonych obszarów stali miękkiej i żelaza.  

Dokładne obserwacje mikrostruktury płaskownika rzymskiego zwróciły 

ponadto uwagę na występowanie w próbce obszarów trawiących się ciemniej, 

wokół których cementyt perlitu doznał częściowej fragmentacji i koagulacji 

płytek. Przykłady morfologii takich obszarów, obserwowanych za pomocą 

mikroskopu świetlnego, przedstawiono na rys. 4.18, a za pomocą mikroskopu 

skaningowego na rys. 4.19. Przeprowadzona mikroanaliza EDS wykazała w 

tych obszarach obecność fosforu (rys. 4.19c, d) oraz - sporadycznie - siarki 

(rys. 4.19e, f). Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że obszary 

te mogą być pozostałościami po rozdrobnionej kuciem i rozpuszczającej się 

mieszaninie eutektycznej podwójnej lub potrójnej, zawierającej fosfor. 

Wskazuje na to również obecność w nich siarki, gdyż wydzielania siarczków 

żelaza i manganu często towarzyszą wydzieleniom mieszanin eutektycznych z 

fosforem. Obszary te lepiej widoczne są w miejscach o większym stopniu 

nawęglenia, ale występują również tam, gdzie węgla jest mniej. 
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a) 

 
d) 

 
b) 

 
e) 

 
c) 

 
f) 

Rys. 4.17. Mikrostruktura żużla, w obszarze wysoko nawęglonym (miejsce A na rys. 4.14b), 
w płaskowniku rzymskim datowanym na I wiek po Chr.: a, b, c – duże wtrącenia żużla 
zawierające miejscami nawęglone cząstki (krupinki) metalu oraz pory; d, e, f - inne 
przykłady nawęglonych cząstek metalu pozostających w żużlu 
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a) 

 
d) 

 
b) 

 
e) 

 
c) 

 
f) 

Rys. 4.18. Mikrostruktura obszarów ciemniej trawiących się, obserwowanych mikroskopem 
świetlnym w miejscach A, B, C (rys. 4.14b), w płaskowniku rzymskim datowanym na I wiek 
po Chr.: a, b, c – wygląd obszarów ciemniej trawiących się w miejscu A, na rys. 4.14b, 
wykazujących wzbogacenie w fosfor; d – obszar ciemniej trawiący się w miejscu B, na 
rys. 4.14b; e, f - inne przykłady morfologii obszarów ciemniej trawiących się w miejscu C, na 
rys. 4.14b, wykazujących wzbogacenie w fosfor 
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a) 

 
b) 

 
c) 

Analiza z punktu (A) 

 
d) 

 
e) 

Analiza z punktu (B) 

 
f) 

Rys. 4.19. Morfologia obszarów ciemniej trawiących się, obserwowanych mikroskopem 
skaningowym oraz ich analiza EDS, w płaskowniku rzymskim datowanym na I wiek po Chr.: 
a, b – wokół obszarów ciemniej się trawiących dobrze widoczna fragmentacja cementytu w 
perlicie; c – analizowany obszar w punkcie (A); d – spektrum EDS z punktu (A), widoczne 
piki od żelaza i fosforu; e - analizowany obszar w punkcie (B); f – spektrum EDS z punktu 
(B), widoczne piki od żelaza, fosforu oraz siarki 
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Kompleksowe badania metaloznawcze prawie wszystkich typów 

płaskowników i sztab żelaznych pochodzących z 12 zatopionych statków 

rzymskich, odkrytych w rejonie Saintes-Maries-de-la-Mer, opublikowane 

zostały dopiero w roku 2011, w pracy Pagès’a i współpracowników [Pagès i 

wsp., 2011]. Wyniki tych badań, choć nie wskazują bezpośredniego miejsca 

pochodzenia płaskowników i sztab, dostarczają bogatego materiału 

porównawczego dla dalszych badań półwyrobów z terenu Europy. Zwracają 

one też uwagę na dużą niejednorodność nawęglenia poszczególnych 

płaskowników i sztab żelaznych, obecność w nich fosforu, jak też pokazują, że 

większe płaskowniki i sztaby żelazne uzyskane zostały poprzez skucie 

(połączenie) kilku mniejszych kawałków metalu (łupki). Autorzy artykułu, w 

oparciu o badane półwyroby z rejonu Saintes-Maries-de-la-Mer, wyrażają też 

pogląd, że w okresie rzymskim kowale rozróżniali trzy gatunki metalu: żelazo, 

stal oraz metal z fosforem.  
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Pręt żelazny z wczesnego średniowiecza 

Następny wybrany do badań półwyrób stanowi pręt żelazny pochodzący 

z wczesnośredniowiecznej osady w Truso [Biborski i wsp., 2010]. 

Charakteryzuje się on większym stopniem przerobu w porównaniu z 

omawianym płaskownikiem z rejonu Saintes-Maries-de-la-Mer. 

 

 
a) 

 
b) 

 
                                 c)                                                              d) 
Rys. 4.20. Pręt żelazny pochodzący z wczesnośredniowiecznej osady w Truso: a – widok 
ogólny pręta z miejscem pobrania próbki; b – powierzchnia pręta po konserwacji;  
c – makroskopowy obraz poprzecznego przekroju pręta wraz z analizowanym obszarem;  
d – schematyczne rozmieszczenie składników strukturalnych i wyniki pomiarów twardości 
HV10 na przekroju pręta (F-ferryt, P-perlit, CII-cementyt drugorzędowy, CIII-cementyt 
trzeciorzędowy, kropki obrazują obecność węgla) 

 

Miejsce pobrana próbki, obejmującej cały przekrój porzeczny badanego 

pręta żelaznego, pokazano na rysunku 4.20a, natomiast morfologię 

powierzchni pręta po konserwacji ukazuje rysunek 4.20b. Makroskopowy 

obraz przekroju poprzecznego próbki wraz z analizowanym obszarem oraz 
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schematyczne rozmieszczenie składników strukturalnych i wyniki pomiarów 

twardości na przekroju zamieszczono na rys. 4.20c-d. Obserwuje się duże 

zróżnicowanie zawartości węgla na przekroju pręta (rys. 4.20d). Mikrostruktura 

zmienia się od ferrytycznej aż do perlitu z siatką cementytu drugorzędowego, 

czemu odpowiada też zmiana twardości od 125 HV10 do 278 HV10. Przykłady 

mikrostruktur z miejsc o różnym stopniu nawęglenia zamieszczono na 

rys. 4.21. W obszarach ferrytycznych pręta, dominujących na przekroju próbki, 

występuje również lokalnie struktura widmowa „ghost” (rys. 4.21b). Obecność 

jej świadczy o podwyższonej zawartości fosforu w metalu pręta, co potwierdza 

też zmierzona twardość, która w obszarach tych osiąga wartości  

125-160 HV10. Natomiast obserwowana lokalnie struktura Widmänstattena 

wskazuje na przebywanie pręta przez dłuższy czas w wysokiej temperaturze, 

po przekuciu (rys. 4.21d).  

Poddany szczegółowej analizie obszar pręta pokazany na rysunku 4.20c 

cechuje wysoki stopień nawęglenia (rys. 4.22). Występują tu zarówno miejsca 

o strukturze perlitycznej jak i perlitu z cementytem drugorzędowym  

(rys. 4.22b, c) oraz jasne obszary z ciemno trawiącymi się skupiskami cząstek 

(rys. 4.22d, e i 4.23a, b). Mikroanaliza EDS skupisk cząstek wykazała, że 

zawierają one: żelazo, fosfor aluminium oraz tlen (rys. 4.23c-f). Są to, więc 

wtrącenia niemetaliczne utworzone w lokalnych obszarach wzbogaconych w 

fosfor. Twardość zmierzona w obszarach silnie nawęglonych pręta kształtuje 

się na poziomie 195-278 HV10.  

Pręt żelazny z Truso wykuty został najprawdopodobniej z łupki żelaznej, 

nierównomiernie nawęglonej, o lokalnie podwyższonej zawartości fosforu. Na 

badanym przekroju pręta dominuje struktura ferrytyczna, typowa dla żelaza. 

Natomiast w analizowanym obszarze wysoko węglowym, obok perlitu i perlitu 

z siatką cementytu drugorzędowego, występują też miejsca wzbogacone w 

fosfor. Sposób rozmieszczenia towarzyszących im wtrąceń niemetalicznych 

wskazuje na lokalne występowanie w pręcie z Truso fazy ciekłej. Obszary te, 

będąc w stanie ciekłym łatwo się nawęglały, stąd obserwowane wysokie 

nawęglenie w tym miejscu pręta. 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Rys. 4.21. Przykłady mikrostruktur występujących na przekroju pręta żelaznego 
pochodzącego z wczesnośredniowiecznej osady w Truso: a – ferryt z wtrąceniami żużla;  
b - ferryt, wtrącenia żużla oraz struktura widmowa; c – ciemne kolonie perlitu na tle 
ziarnistego ferrytu; d – wydzielenia ferrytu ziarnistego i iglastego Widmänstattena na tle 
ciemnego perlitu; e – perlit z siatką ferrytu; f – perlit 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

Rys. 4.22. Mikrostruktura w obszarze wysoko nawęglonym na przekroju pręta z Truso 
(obszar analizowany z rys. 4.19c): a – kształt obszaru wysoko nawęglonego;  
b – perlit; c – perlit z siatką cementytu drugorzędowego; d, e - jasne żyłki z ciemno 
trawiącymi się skupiskami cząstek – wtrąceń niemetalicznych 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Rys. 4.23. Analizy EDS z ciemno trawiących się skupisk cząstek występujących w jasnych 
żyłkach na przekroju pręta z Truso: a, b – morfologia ciemnych skupisk cząstek;  
c –skupisko cząstek z rys. 4.23b analizowane w punkcie (C); d – spektrum EDS z punktu 
(C), widoczne piki od: Fe, P, Al. oraz O; e – inne skupisko cząstek analizowane w punkcie 
(D); d – spektrum EDS z punktu (D), widoczne piki od: Fe, P, Al. oraz O 
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4.3.3 Badania metaloznawcze próbek z laboratoryjnyc h procesów 

redukcji, do których u żyto: rudy darniowej, fosforanu żelaza oraz w ęgla 

drzewnego 

 

Proces I  

Do procesu I użyto rudy i węgla drzewnego w proporcji wagowej 1 do 1, 

które razem wymieszano i zasypano do tygla. Uzyskany z procesu I produkt 

redukcji składał się małych bryłek uformowanych z zakrzepłego żużla, wraz z 

licznymi ziarnami żelaza. Mikrostrukturę bryłek z procesu I przedstawia 

rysunek 4.24. Dominującymi składnikami żużla są tutaj: fajalit i szkliwo na tle, 

których widoczne są skupiska ziarenek (krupinek) żelaza. Ziarenka te 

wzajemnie się łączą (rys. 4.24a-d), a miejscami tworzą gąbkę żelazną 

(rys. 4.24e, f). Większość ziarenek metalu widocznych na badanych zgładach, 

nie była nawęglona i miała mikrostrukturę ferrytyczną. Tylko na nielicznych 

granicach ziaren żelaza obserwowano wydzielenia cementytu 

trzeciorzędowego (rys. 4.24d). Żużel w procesie I nie zawierał wistytu, co 

świadczy, że redukcja tlenków żelaza z rudy przebiegła do końca. 
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Proces I  – ruda + węgiel drzewny w proporcji wagowej 1 do 1 

 
 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Rys. 4.24. Mikrostruktura produktu redukcji z procesu I: a, b – łączące się miejscami 
ziarenka (krupinki) żelaza na tle żużla (jasne igły – fajalit, ciemne tło – szkliwo); c – większe 
skupisko ziarenek żelaza; d – ferrytyczna mikrostruktura ziarenek żelaza z widocznymi 
miejscami wydzieleniami cementytu trzeciorzędowego na granicach ziarn (traw. nitalem);  
e, f – przykłady tworzenia gąbki żelaznej 
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Proces II  

Do procesu II użyto mieszanki rudy z fosforanem żelaza (2% mas. P) i 

węgla drzewnego, w proporcji wagowej 1 do 1, które razem wymieszano i 

zasypano do tygla. Podobnie jak w procesie I, uzyskany z procesu II produkt 

redukcji składał się małych bryłek zakrzepłego żużla, w którym tym razem 

widoczne były makroskopowo kuliste cząstki żelaza metalicznego (rys. 4.25a). 

Mikrostrukturę cząstek żelaza z procesu II, po wytrawieniu nitalem, 

przedstawiają rysunki 4.25 oraz 4.26. Zarówno małe, jak i większe kuliste 

cząstki żelaza (rys. 4.25b), cechuje struktura ferrytyczna, co świadczy o 

małym stopniu nawęglenia, z dobrze widocznymi obszarami mieszaniny 

eutektycznej i nielicznymi iglastymi fosforkami (rys. 4.25c-f) [Radwan, 1964]. 

Mikroanaliza EDS z obszaru mieszaniny eutektycznej w badanej cząstce 

żelaza z rys. 4.26a-b wykazała, iż jest to mieszanina eutektyczna podwójna 

(Fe-Fe3P) zawierająca 11,23% mas. +/- 0,74 P w miejscu (1) - rys. 4.26d oraz 

11,00% mas. +/- 0,73 P w miejscu (2) - rys. 4.26e. Natomiast otaczające ją 

obszary ferrytyczne (3) wzbogacone są w fosfor do zawartości 1,46% mas. +/- 

0,46 - rys. 4.26f. Również w tym przypadku żużel nie zawierał wistytu, co 

świadczy, że redukcja tlenków żelaza z rudy została zakończona. 
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Proces II  – mieszanka rudy (2% mas. P) + węgiel drzewny w proporcji 

wagowej 1 do 1 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Rys. 4.25. Mikrostruktura produktu redukcji z procesu II: a – makroskopowy wygląd 
kulistych cząstek żelaza na zgładzie; b, c, d – kuliste cząstki żelaza z dużą ilością 
mieszaniny eutektycznej podwójnej (Fe-Fe3P); e, f – nieregularna cząstka żelaza z 
wydzieleniami mieszaniny eutektycznej podwójnej (Fe-Fe3P) po granicach ziarn ferrytu oraz 
iglastymi wydzieleniami fosforków wtórnych w środku ziarn  
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Proces II  – mieszanka rudy (2% mas. P) + węgiel drzewny w proporcji 

wagowej 1 do 1 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Analiza z miejsca (1) 

 
d) 

Analiza z miejsca (2) 

 
e) 

Analiza z miejsca (3) 

 
f) 

Rys. 4.26. Mikrostruktura i analiza EDS cząstki żelaza z procesu II: a, b – morfologia kulistej 
cząstki żelaza; c – (1-3) miejsca analizy punktowej pokazane na cząstce żelaza z rys. 4.26b 
(SEM); d – spektrum EDS z miejsca (1) - (P = 11,23% mas. +/- 0,74);e - spektrum EDS z 
miejsca (2) - (P = 11,00% mas. +/- 0,73); f - spektrum EDS z miejsca (3) - (P = 1,46% mas. 
+/- 0,46)  



 99

Proces III  

Do procesu III użyto mieszanki rudy z fosforanem żelaza (2% mas. P)  

i węgla drzewnego, w proporcji wagowej 1 do 2, które razem wymieszano i 

zasypano do tygla. Po zakończeniu procesu III uformowany na dnie tygla 

produkt redukcji, w postaci spieczonych bryłek, wyjęto i sporządzono z niego 

zgłady metalograficzne. Spieczone bryłki, w tym przypadku, utworzone zostały 

z zakrzepłego żużla, zredukowanych cząstek żelaza metalicznego o 

zróżnicowanych kształtach oraz resztek popiołu (rys. 4.27).  

Ujawniona, po trawieniu nitalem, mikrostruktura kulistych cząstek metalu 

składa się głównie z perlitu, mieszaniny eutektycznej oraz niewielkich ilości 

cementytu (rys. 4.28). Wzajemne spiekanie (zgrzewanie) kulistych cząstek 

metalu, podczas wytopu, przedstawia natomiast rys. 4.29, gdzie widoczne 

miejscami szyjki wskazują na występowanie lokalnie fazy ciekłej 

(rys. 4.29b, c). Wygląd cząstek metalu po spiekaniu przedstawia rys. 4.29d-f. 

Mikroanaliza EDS mieszaniny eutektycznej widocznej w łączonych cząstkach 

kulistych, pokazanych na rys. 4.30a-b, wykazała, że jest to mieszanina 

eutektyczna podwójna (Fe-Fe3P) zwierająca 10,01% mas. +/- 0,96 P 

(rys. 4.30c, d), którą otaczają obszary perlityczne wzbogacone w fosfor do 

zawartości 4,32% mas. +/-0,86 P (rys. 4.30e). Wzbogacone w fosfor do 

zawartości 1,72% mas. +/- 0,40 P są również obszary ferrytyczne występujące 

w łączonych cząstkach (rys. 4.30f). 

Przykłady mikrostruktur nieregularnych cząstek żelaza z procesu III, po 

wytrawieniu nitalem, przedstawiają rysunki od 4.31 do 4.35. Widoczne na nich 

cząstki żelaza cechuje na ogół wysoki stopień nawęglenia. Mikrostruktura ich 

zmienia się od ferrytu z perlitem (rys. 4.31, 4.32), aż do perlitu z cementytem 

wtórnym i wydzieleniami mieszanin eutektycznych zwierających fosfor 

(rys. 4.33, 4.34). Badania przeprowadzone przy użyciu skaningowego 

mikroskopu elektronowego wraz z analizą EDS wykazały, że w nieregularnych 

cząstkach metalu, o mniejszym stopniu nawęglenia, w obszarach 

nawęglonych występuje nieznaczne wzbogacenie w fosfor (rys. 4.32c-f). Nie 

obserwowano tego w cząstkach metalu o dużym stopniu nawęglenia. W tych 
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cząstkach fosfor występuje pod postacią wydzieleń mieszaniny eutektycznej  

(rys. 4.33c-f), a duże (grube) wydzielenia Fe3C nie zawierają fosforu 

(rys. 4.34e, f). W procesie III spotyka się jeszcze, choć rzadko, metaliczne 

cząstki o mikrostrukturze ferrytycznej z widoczną siatką wydzieleń po 

granicach ziarn (rys. 4.35a, b). Analiza EDS wykazała, że są to drobne 

wydzielenia fosforków Fe3P (rys. 4.35c-f) [Stead, 1900]. Dowodzi to, że w 

temperaturze prowadzenia procesu III, zawartość fosforu w ferrycie była duża i 

być może osiągnęła maksymalną wartość 2,8% mas.. 

Żużel w procesie III nie zawiera również wistytu, co świadczy, że 

redukcja tlenków żelaza z rudy została zakończona. 
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Proces III  – mieszanka rudy (2% mas. P) + węgiel drzewny w proporcji 

wagowej 1 do 2 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Rys. 4.27. Morfologia cząstek metalu o zróżnicowanych kształtach pochodzących z 
procesu III (zgłady nietrawione): a, b – przykład spiekania (łączenia) cząstek żelaza 
pokazany przy różnych powiększeniach; c, d, e, f – inne przykłady spiekania (łączenia) 
cząstek żelaza i formowania łupki 
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Proces III  – mieszanka rudy (2% mas. P) + węgiel drzewny w proporcji 

wagowej 1 do 2 

 

 
a) 

 
d) 

 
b) 

 
e) 

 
c) 

 
f) 

Rys. 4.28. Mikrostruktura, kulistych, nawęglonych cząstek metalu z procesu III: a – perlit, 
mieszanina eutektyczna, cementyt oraz ferryt w małym ziarenku metalu; b, c – większe 
cząstki metalu o mikrostrukturze perlitycznej z mieszaniną eutektyczną; d, e, f - cząstki 
metalu o mikrostrukturze perlitycznej z niewielką ilością mieszaniny eutektycznej na ich 
powierzchni 
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Proces III  – mieszanka rudy (2% mas. P) + węgiel drzewny w proporcji 

wagowej1 do 2 

 

 
a) 

 
d) 

 
b) 

 
e) 

 
c) 

 
f) 

Rys. 4.29. Przykłady spiekania (łączenia), nawęglonych, kulistych cząstek żelaza z 
procesu III: a, b, c – widoczne w miejscach styku nawęglonych cząstek szyjki, to efekt 
spiekania (łączenia) cząstek; d, e, f – przykłady spieczonych (połączonych) cząstek żelaza 
o mikrostrukturze perlitycznej 
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Proces III  – mieszanka rudy (2% mas. P) + węgiel drzewny w proporcji 

wagowej 1 do 2 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Analiza z miejsca (1) 

 
d) 

Analiza z miejsca (2) 

 
e) 

Analiza z miejsca (3) 

 
f) 

Rys. 4.30. Mikrostruktura i analiza EDS, połączonych i częściowo nawęglonych, cząstek 
żelaza z procesu III: a – morfologia spieczonych cząstek żelaza; b, c – analizowany obszar 
z rys. 4.30a, (1)-(3) miejsca analizy punktowej; d – spektrum EDS z miejsca (1) -  
(P = 10,01% mas. +/- 0,96); e - spektrum EDS z miejsca (2) - (P = 4,32% mas. +/- 0,86);  
f - spektrum EDS z miejsca (3) - (P = 1,72% mas. +/- 0,40)  
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Proces III  – mieszanka rudy (2% mas. P) + węgiel drzewny w proporcji 

wagowej 1 do 2 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Rys. 4.31. Przykłady mikrostruktury występującej w nieregularnych cząstkach, o mniejszym 
stopniu nawęglenia z procesu III: a; b – morfologia pierwszej cząstki oraz jej mikrostruktura: 
ferryt, perlit oraz liczne kuliste wtrącenia żużla; c, d - morfologia drugiej cząstki oraz jej 
mikrostruktura; e, f - morfologia trzeciej cząstki oraz jej mikrostruktura 
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Proces III  – mieszanka rudy (2% mas. P) + węgiel drzewny w proporcji 

wagowej 1 do 2 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Analiza z miejsca (1) 

 
d) 

Analiza z miejsca (2) 

 
e) 

Analiza z miejsca (3) 

 
f) 

Rys. 4.32. Analiza EDS cementytu w nieregularnej cząstce metalu, o mniejszym stopniu 
nawęglenia z procesu III: a – morfologia analizowanej cząstki; b – perlit, w którym cementyt 
doznał częściowej fragmentacji płytek, na tle ferrytu oraz liczne kuliste wtrącenia żużla;  
c – analizowany obszar z miejscami analizy punktowej (1)-(3); d – analiza EDS w miejscu 
(1) - (P = 0,63% mas. +/- 0,22); e - analiza EDS w miejscu (2) - (P = 0,90% mas. +/- 0,26);  
f - analiza EDS w miejscu (3) tj. w osnowie  
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Proces III  – mieszanka rudy (2% mas. P) + węgiel drzewny w proporcji 

wagowej 1 do 2 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Rys. 4.33. Przykłady mikrostruktur występujących w nieregularnych i nawęglonych 
cząstkach metalu z procesu III: a – morfologia cząstek nawęglonych; b – skupisko wtrąceń 
żużla; c, d, e, f – mikrostruktury obserwowane w nawęglonych cząstkach metalu: perlit, 
śladowe ilości ferrytu, cementyt, mieszanina eutektyczna (fosforowa) oraz wtrącenia żużla 
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Proces III  – mieszanka rudy (2% mas. P) + węgiel drzewny w proporcji 

wagowej 1 do 2 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

Analiza z miejsca (1) 

 
f) 

Rys. 4.34. Analiza EDS z cementytu w nawęglonych, nieregularnych cząstkach metalu z 
procesu III: a, b, c, d – kolejne przykłady mikrostruktur obserwowanych w nawęglonych 
cząstkach metalu; e - analiza punktowa z cementytu w miejscu (1); f - spektrum EDS z 
miejsca (1) 
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Proces III  – mieszanka rudy (2% mas. P) + węgiel drzewny w proporcji 

wagowej 1 do 2 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Analiza z miejsca (1) 

 
d) 

Analiza z miejsca (2) 

 
e) 

Analiza z miejsca (3) 

 
f) 

Rys. 4.35. Mikrostruktura i analiza EDS siatki po granicach ziaren obserwowanej  
w nieregularnej cząstce metalicznej z procesu III: a – morfologia analizowanej cząstki 
metalu; b – analizowany obszar z rys. 4.35a; c – (1)-(3) miejsca analizy punktowej w 
analizowanym obszarze; d – spektrum EDS z miejsca (1) - (P = 9,77% mas. +/- 0,67); 
e - spektrum EDS z miejsca (2) - (P = 8,03% mas. +/- 0,64); f - spektrum EDS z miejsca (3) 
tj. osnowy (P = 1,82% mas. +/- 0,47) 
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Proces IV  

Do procesu IV użyto mieszanki rudy z fosforanem żelaza (2% mas. P)  

i węgla drzewnego w proporcji 1 do 1, które zasypano do tygla warstwami,  

o grubości około 5 mm, rozpoczynając od warstwy węgla drzewnego. 

Uzyskany z procesu IV produkt redukcji, w postaci nieregularnych bryłek, 

utworzony został z zakrzepłego żużla, zredukowanych cząstek żelaza 

metalicznego o zróżnicowanych kształtach oraz resztek popiołu. 

Mikrostruktura kulistych cząstek metalu w tym wariancie składała się 

głównie z perlitu, mieszaniny eutektycznej zwierającej fosfor oraz niewielkich 

ilości cementytu (rys. 4.36). Natomiast nieregularne cząstki metalu utworzone 

zostały przez połączenie dużej liczby cząstek kulistych, co dobrze ilustruje 

rys. 4.37. W tym przypadku wzajemne łączenie (spiekanie) cząstek metalu 

podczas procesu IV było ułatwione dzięki tworzeniu się lokalnie fazy ciekłej na 

ich powierzchniach (rys. 4.36a, b). Wskazują na to szyjki widoczne w 

miejscach łączenia cząstek (rys. 4.37a, b).  

Żużel w procesie IV nie zawiera wistytu, co świadczy, że redukcja 

tlenków żelaza z rudy została zakończona. 
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Proces IV  – mieszanka rudy (2% mas. P) + węgiel drzewny w proporcji 

wagowej 1 do 1, zasypane warstwami 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Rys. 4.36. Przykłady mikrostruktur występujących w kulistych cząstkach metalu z 
procesu IV: a, b – morfologia kulistych cząstek metalu; c, d – mikrostruktura kulistej cząstki 
metalu składającej się z: perlitu, mieszaniny eutektycznej zawierającej fosfor oraz 
cementytu; e, f – występowanie mieszaniny eutektycznej zawierającej fosfor na powierzchni 
cząstek 
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Proces IV  – mieszanka rudy (2% mas. P) + węgiel drzewny w proporcji 

wagowej 1 do 1, zasypane warstwami 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Rys. 4.37. Przykłady mikrostruktur występujących w nieregularnych cząstkach metalu z  
procesu IV: a, b – szyjka utworzona przez mieszaninę eutektyczną w miejscu styku dwóch 
nieregularnych cząstek metalu; c, d – morfologia nieregularnej cząstki metalu;  
e, f – mikrostruktura nieregularnych cząstek metalu składająca się z: perlitu, resztek 
mieszaniny eutektycznej zawierającej fosfor, cementytu oraz licznych kulistych wtrąceń 
żużla 
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4.3.4. Badania metaloznawcze gotowego wyrobu w post aci 

średniowiecznego miecza dziwerowanego z Jeziora Lednickiego 

 

Pozyskany do badań fragment miecza średniowiecznego wydobyty 

został z Jeziora Lednickiego i opatrzony nr inw. MPP/A/93/85/99W. Miecz 

datowany jest na połowę X – początku XI wieku [Pudło i Żabiński, 2011]. 

Badania głowni miecza 

 Próbka do badań metalograficznych, w kształcie klina, obejmująca 

połowę poprzecznego przekroju głowni pobrana została za połową długości 

miecza, rys. 4.38a. Po obejrzeniu mikrostruktury próbki w stanie zachowanym 

poddana ona została zbiegowi wyżarzania zupełnego w celu poznania 

struktury wyjściowej metalu, z którego wykonano miecz. Zabieg wyżarzania 

zupełnego próbki przeprowadzono w piecu, z atmosferą ochronną argonu, 

przy temperaturze 900oC. Po wytrzymaniu próbki przez 15 minut w zadanej 

temperaturze ostudzono ją razem z piecem do temperatury otoczenia. 

Następnie ponownie obejrzano jej mikrostrukturę. Przekrój badanej głowni jest 

sześciokątny z wklęsłymi płazami, co ilustruje rys. 4.41e. 

Makro i mikrostruktura  

Makroskopowy obraz przekroju poprzecznego głowni wraz z miejscami 

obserwacji mikroskopowych (1-6) oraz przedstawienie rozmieszczenia 

składników strukturalnych i wyniki pomiarów twardości (HV10) na próbce 

pokazano na rys. 4.38b, c.  

Przekrój próbki po wytrawieniu nitalem charakteryzuje się 

zróżnicowanym zaciemnieniem mikrostruktury, co ma związek z 

nierównomiernym rozłożeniem węgla na przekroju głowni (rys. 4.38b). 

Intensywny nalot występujący przy krawędzi tnącej miecza wskazuje 

dodatkowo na zabieg obróbki cieplnej, któremu poddano miecz po wykuciu 

(rys. 4.38d). Widoczna na badanym przekroju głowni poprzeczna zgrzeina 

wyraźnie oddziela ostrze od rdzenia głowni (rys. 4.39).  

Mikrostruktura obserwowana w ostrzu głowni, w stanie zachowanym, 

składa się z martenzytu odpuszczonego (rys. 4.40a) oraz niewielkich ilości 
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troostytu (bardzo drobnopłytkowego perlitu – patrz Załącznik D) i ferrytu 

(rys. 4.40b). Po wyżarzaniu zupełnym mikrostrukturę ostrza stanowi perlit  

z ferrytem o zawartości węgla ok. 0,5-0,6% C, co odpowiada strukturze stali 

twardej (rys. 4.40b oraz 4.40d).  

Rdzeń głowni wykonany jest natomiast z dwóch dziwerowanych prętów 

o budowie warstwowej (rys. 4.39a, b). Struktura jednego z nich widoczna jest 

na badanym zgładzie w całości. Wyróżnić w niej można ok. 6 warstewek, 

wyżej węglowych, zawierających iglaste produkty przemiany austenitu 

(rys. 4.40e), a po wyżarzaniu zupełnym obserwuje się tu mikrostrukturę 

perlityczno-ferrytyczną o zawartości węgla ok. 0,3-0,4% C, co odpowiada 

strukturze stali półtwardej (rys. 4.40f). Warstewki wyżej węglowe w 

dziwerowanym pręcie rozdzielone są warstewkami ze stali miękkiej, 

ferrytyczno-perlitycznej o zawartości węgla ok. 0,1-,3% C (rys. 4.41a-d). 

Mikrostrukturę warstewek stali miękkiej cechuje występowanie obwódek wokół 

koloni perlitycznych. Jest to tzw. struktura widmowa „ghost”, świadcząca o 

obecności podwyższonej zawartości fosforu w tych obszarach (rys. 4.41a, c). 

Po wyżarzaniu zupełnym mikrostruktura w tych obszarach składa się 

przeważnie z wydzieleń perlitu, w którym cementyt doznał znacznej 

fragmentacji (płytki pogrubiły się), na tle ferrytycznym (rys. 4.41b, d).  

Występowanie martenzytu odpuszczonego na przekroju próbki 

potwierdza wcześniejsze obserwacje makroskopowe i świadczy  

o zastosowaniu zabiegu obróbki cieplnej do wykonania miecza. 

Najprawdopodobniej zabieg ten polegał na nagrzaniu miecza do temperatury 

kucia, zanurzeniu go w ośrodku chłodzącym i szybkim wyjęciu. Taka obróbka 

cieplna spowodowała zahartowanie głowni i zapewniła zrazem jej częściowe 

samo odpuszczenie, ciepłem pozostałym w rdzeniu miecza.  

Obserwowana na zgładzie, powierzchnia zewnętrzna głowni jest 

znacznie uszkodzona przez korozję (rys. 4.38d). W poszczególnych 

kawałkach głowni występują miejscami jedno- i wielofazowe wtrącenia żużla, 

zróżnicowane, co do wielkości i kształtu. Największą jednak ich ilość 

obserwuje się w zgrzeinie pokazanej na rys. 4.39c-d. 
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Twardo ść  

Mierzona w ostrzu głowni twardość zmienia się od 458 HV10 do 

475 HV10, przy krawędzi tnącej miecza. Oznacza to, iż wytwórcy udało się tu 

osiągnąć wysokie wartości tej cechy, zapewniające ostrzu należyte własności 

tnące. W dziwerowanym rdzeniu głowni twardość zmienia się w zależności od 

miejsca pomiaru. W warstewkach stali miękkiej, wzbogaconej w fosfor, 

twardość wynosi 205-229 HV10, a w warstewkach stali perlityczno-ferrytycznej 

kształtuje się na poziomie 322 HV10. 

Technologia 

Badany miecz ma budowę prętową. Wykuty został zapewne z czterech 

wstępnie przygotowanych kawałków różnego materiału. Ostrza miecza 

zrobione zostały ze stali twardej dość równomiernie nawęglonej w zakresie  

ok. 0,5-0,6% C. Do budowy rdzenia głowni użyto natomiast dwóch, 

skręconych, prętów dziwerowanych, widocznych na zgładzie jako pasma. 

Każdy z dziwerowanych prętów składa się z kilkunastu naprzemianległych 

warstewek, wzbogaconej w fosfor stali miękkiej oraz warstewek stali 

półtwardej. Występowanie w prętach dziwerowanych materiału różniącego się 

zawartością węgla i fosforu spowodowało powstanie wzoru zgrzewanego  

(ang. „pattern-welded”), dobrze widocznego na przekroju miecza.  

Po wykuciu miecz poddano jeszcze zabiegowi obróbki cieplnej, 

polegającej najprawdopodobniej na hartowaniu i samoodpuszczaniu. Dzięki 

temu uzyskano głownię bardzo dobrej jakości tj. odpowiednio twardą, a 

zarazem odporną na pękanie. 

Na podstawie badań metaloznawczych można stwierdzić, że budowa 

miecza średniowiecznego z Jeziora Lednickiego o nr inw. MPP/A/93/85/99W 

przypomina technologią rzymskie miecze dziwerowane [Kędzierski i Stępiński, 

1989]. Przekrój głowni i prawdopodobną technologię jej wykonania 

przedstawiono na rys. 4.41e. 
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a) 

 

 
d) 

Ryc. 4.38 Mikrostruktura obserwowana w głowni miecza obosiecznego z Jeziora 
Lednickiego, nr inw. MPP/A/93/85/99/W: a – zachowany fragment miecza wraz z miejscem 
pobrania próbki do badań metalograficznych; b - obraz makrostruktury próbki oraz miejsca 
obserwacji mikroskopowych (1-6); c - schematyczne rozmieszczenie składników 
strukturalnych i wyniki pomiarów twardości HV10 (TM-martenzyt odpuszczony, T-troostyt, 
P-perlit, F-ferryt, kropki obrazują obecność węgla); d – bardzo skorodowane ostrze miecza 
w miejscu 1  
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                     stan zachowany                               stan po wyżarzaniu zupełnym 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Ryc. 4.39. Mikrostruktura obserwowana w głowni miecza obosiecznego z Jeziora 
Lednickiego, nr inw. MPP/A/93/85/99/W: a – mikrostruktura dziwerowanego rdzenia głowni 
w stanie zachowanym; b - mikrostruktura dziwerowanego rdzenia głowni po wyżarzaniu 
zupełnym; c – zgrzeina pomiędzy ostrzem a dziwerowanym rdzeniem głowni w miejscu 3, 
widoczne liczne wtrącenia żużla (stan zachowany); d – mikrostruktura zgrzeiny w miejscu 3 
po wyżarzaniu zupełnym  
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                     stan zachowany                               stan po wyżarzaniu zupełnym 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
f) 

Ryc. 4.40. Mikrostruktura obserwowana w głowni miecza obosiecznego z Jeziora 
Lednickiego, nr inw. MPP/A/93/85/99/W: a – martenzyt odpuszczony w ostrzu miecza 
(miejsce 1) - stan zachowany; b – perlit oraz wydzielenia ferrytu w miejscu 1 - po 
wyżarzaniu zupełnym; c - martenzyt odpuszczony, troostyt oraz ferryt w ostrzu miecza w 
miejscu 2 - stan zachowany; d - perlit i ferryt w miejscu 2 - po wyżarzaniu zupełnym;  
e – iglaste produkty przemiany austenitu w wyżej węglowej warstewce dziweru, miejsce 4 
(stan zachowany); f – perlit i ferryt w miejscu 4 - po wyżarzaniu zupełnym 
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                     stan zachowany                               stan po wyżarzaniu zupełnym 

 
a) 

 
b)  

 
c) 

 
d) 

 
e) 

Ryc. 4.41. Mikrostruktura obserwowana w głowni miecza obosiecznego z Jeziora 
Lednickiego, nr inw. MPP/A/93/85/99/W: a – niżej węglowa warstewka dziweru w miejscu 5 
- stan zachowany; b – mikrostruktura warstewki w miejscu 5 po wyżarzaniu zupełnym;  
c - niżej węglowa warstewka dziweru w miejscu 6 - stan zachowany; d - mikrostruktura 
warstewki w miejscu 6 po wyżarzaniu zupełnym, dobrze widoczna struktura widmowa 
„ghost”; e - przekrój głowni wraz z prawdopodobną technologią wykonania miecza 
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5. Dyskusja wyników bada ń 

 

5.1. Badania metaloznawcze łupek 

 Przytoczone badania łupki z Kowla, wykonane przez Mazura i Nosek w 

1965 roku, oraz cytowane badania łupki z Heeten w Holandii, przeprowadzone 

przez Godfrey w 2007 roku (rozdział 2.5) pokazują, że łupki w stanie surowym 

(nie przekutym) posiadały nierównomierne rozmieszczenie węgla i fosforu. W 

obszarach wysoko nawęglonych występowały w nich często mieszaniny 

eutektyczne potrójne Fe-Fe3C-Fe3P (rys. 2.14b). Równoczesne występowanie 

mieszanin eutektycznych zawierających fosfor i obszarów silnie nawęglonych 

rodzi pytanie: czy jest związek pomiędzy obu zjawiskami? Jeżeli przyjąć, że 

proces dymarski polega na redukcji rudy żelaza w stanie stałym, to zarówno 

węgiel jak i fosfor dostają się do metalu w wyniku dyfuzji w stanie stałym. 

Ponieważ ten drugi dyfunduje cztery rzędy wielkości wolniej, podwyższona 

zawartość fosforu w metalu dymarskim powinna być spotykana niezwykle 

rzadko (Tabela 5.1).  

Tabela 5.1 
Wartości współczynników dyfuzji węgla i fosforu w żelazie stałym i ciekłym 

[Smithells, 1976; Benesch i wsp., 1979; Staronka i Holtzer, 1991; 
 Adrian, 2011] 

 

Pierwiastek  
Promie ń 
atomu 
(pm) 

Współczynniki dyfuzji D C
γγγγ oraz DP

γγγγ (m2/s) 

Żelazo stałe 
(T, oC)  

Żelazo ciekłe  
(T, oC) 

C 77 

    7,12 x 10-12  (900oC) 
    1,29 x 10-11  (950oC) 
  2,23 x 10-11  (1000oC) 
  3,71 x 10-11  (1050oC) 

*) 
7,2 x 10-9 
(1590oC) 

P 109 

    2,88 x 10-16  (900oC) 
    9,77 x 10-16  (950oC) 
  3,02 x 10-15  (1000oC) 

         8,55 x 10-15  (1050oC) 

*) 
4,7 x 10-9 
(1550oC 

( *) cytowane za Benesch i wsp. 1979; Staronka i Holtzer, 1991) 
(Obliczenia zamieszczono w Załączniku D) 
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Występowanie mieszanin eutektycznych w łupkach dowodzi więc, że w 

materiałach wsadowych do pieca dymarskiego musiały powstawać lokalnie 

obszary fazy ciekłej, bogatej zarówno w węgiel jak i w fosfor. Warto podkreślić, 

że prędkość dyfuzji węgla i fosforu w stanie ciekłym jest o kilka rzędów 

wielkości większa niż w stanie stałym.  

 
5.2. Badania metaloznawcze gr ąpi 

Obserwacje mikrostruktury grąpi pochodzących z dwóch stanowisk 

(Łysa Góra i Jeleniów) wykazały, że charakteryzują się one znacznym 

zróżnicowaniem, zarówno pod względem zawartości węgla, jak i cech 

mikrostruktury. Zróżnicowanie dotyczy zarówno poszczególnych egzemplarzy 

jak i ma miejsce w obrębie jednego wyrobu. Oceniając zawartość węgla w 

oparciu o ilość cementytu w mikrostrukturze, można szacować, iż mieści się 

ona w zakresie od 0,02% do około 3%.  

Cechą wspólną badanych przypadków jest obecność lokalnych 

obszarów, które w wysokiej temperaturze znajdowały się w stanie ciekłym. 

Próbki grąpi ze stanowiska w Łysej Górze wykazują podwyższoną zawartość 

fosforu, a miejscami występuje w nich mieszanina eutektyczna potrójna  

Fe-Fe3C–Fe3P (rys. 4.9, 4.11). Osnowa w otoczeniu obszarów mieszaniny 

eutektycznycznej jest silnie nawęglona (rys. 4.8), osiągając w granicznym 

przypadku zawartość węgla powyżej 2% (rys. 4.10). W grąpiu 

reprezentującym stanowisko w Jeleniowie, w obszarach nadtopionych, 

występuje z kolei mieszanina eutektyczna podwójna Fe–Fe3P, otoczona 

warstewką ferrytu (rys. 4.13c-f). Osnowa w otoczeniu kolonii mieszaniny 

eutektycznej, podobnie jak w poprzednich przypadkach, wzbogacona jest w 

węgiel (rys. 4.12e). W obszarach odległych od kolonii osnowę stopu stanowi 

głównie ferryt (rys. 4.12d, 4.13a). 

Podsumowując, można stwierdzić, że w badanych grąpiach w miejscach 

o wysokiej zawartości fosforu obserwuje się także wyższą zawartość węgla, co 

sugeruje, że obecność fosforu sprzyja wysokiemu nawęgleniu.  
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5.3. Badania metaloznawcze półwyrobów w postaci: pł askownika 

żelaznego z okresu rzymskiego oraz pr ęta żelaznego z wczesnego 

średniowiecza 

Badania mikrostruktury tych dwóch półwyrobów, jednego pochodzącego 

z czasów rzymskich (rys. 4.14 do 4.17), a drugiego z wczesnego 

średniowiecza (rys. 4.20 do 4.21), wykazały znaczne różnice w ilości i 

rozmieszczeniu węgla na badanych przekrojach. Oceniając zawartość węgla 

w oparciu o ilość cementytu w mikrostrukturze półwyrobów, można szacować, 

iż mieści się ona w zakresie od 0,02% do około 1,2%. Obszary wysoko 

nawęglone, o mikrostrukturze perlitu z siatką cementytu drugorzędowego, 

zajmują na przekrojach półwyrobów tylko niewielki procent powierzchni 

(rys. 4.14c, 4.20d). Występują w nich miejsca inaczej się trawiące i 

wzbogacone w fosfor, co wykazała analiza EDS (rys. 4.18, 4.19, 4.22 i 4.23). 

Miejsca te z dużym prawdopodobieństwem można traktować jako pozostałości 

po występujących lokalnie obszarach zalegania mieszaniny eutektycznej 

podwójnej, lub potrójnej, zawierającej fosfor. Niewątpliwie ma to związek ze 

stosowaniem do wytopu rud zawierających fosfor, jak i z dymarskim sposobem 

otrzymywania żelaza, który jak widać na tych przykładach nie uległ zmianie od 

czasów rzymskich po wczesne średniowiecze.  

 

5.4. Badania metaloznawcze próbek z laboratoryjnych  procesów 

redukcji, do których u żyto: rudy darniowej, fosforanu żelaza oraz w ęgla 

drzewnego 

 

Przeprowadzone laboratoryjne procesy redukcji z rudą darniową, 

fosforanem żelaza i węglem drzewnym dostarczyły bardzo ważnego materiału 

porównawczego dotyczącego przebiegu procesu redukcji w warunkach 

zbliżonych do panujących w dymarce.  

Proces I, do którego użyto rudy darniowej i węgla drzewnego w proporcji 

wagowej 1 do 1 wykazał, że tworzące się w nim cząstki (krupinki) żelaza są 
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słabo nawęglone. Miejscami tworzą one skupiska, w których łatwo spiekają się 

(łączą się) pomiędzy sobą (rys. 4.24). 

Proces II, przeprowadzono z użyciem mieszanki rudy darniowej z 

fosforanem żelaza (2% mas. P) i węglem drzewnym w proporcji wagowej  

1 do 1. W wyniku procesu redukcji otrzymano liczne kuliste cząstki żelaza, 

dobrze widoczne już makroskopowo na zgładzie (rys. 4.25). Mikrostruktura ich 

składała się z ferrytu wzbogaconego w fosfor oraz wydzieleń mieszaniny 

eutektycznej podwójnej zwierającej fosfor, co wykazała analiza EDS 

(rys. 4.26). Nawęglenia cząsteczek w tym procesie redukcji nie obserwowano. 

Natomiast, widoczny w tym przypadku, kulisty kształt cząstek żelaza jest 

niewątpliwie efektem lokalnego wystąpienia stanu ciekłego podczas procesu 

redukcji w tyglu. Można uznać, że spowodowany on został dodatkiem 

fosforanu żelaza do rudy, bo tylko tym różnił się proces II od procesu I. 

 Kolejny eksperyment przeprowadzony został według procesu III, w 

którym oprócz rudy darniowej z domieszką fosforanu żelaza (2% mas. P), 

użyto węgla drzewnego z udziałem w mieszance dwa razy większym, niż w 

procesie II. Uzyskane z wytopu cząstki metalu miały tym razem zróżnicowany 

kształt i wielkość (rys. 4.27). Zastosowany nadmiar węgla w stosunku do rudy 

z fosforanem żelaza spowodował, że powstające cząstki żelaza dość łatwo się 

nawęglały oraz spiekały (łączyły) między sobą tworząc coraz to większe bryłki 

nawęglonego metalu, o nieregularnych kształtach (rys. 4.29 do 4.34). 

Mikrostruktura w obrębie badanych bryłek metalu zmieniała się od ferrytu z 

perlitem (rys. 4.31, 4.32), aż do perlitu z cementytem wtórnym i wydzieleniami 

mieszanin eutektycznych zwierających fosfor (rys. 4.33). Wydzielenia 

mieszanin eutektycznych wystąpiły także w cząstkach kulistych, silniej 

nawęglonych (rys. 4.28). Były to mieszaniny eutektyczne podwójne 

zawierające fosfor, jak wykazała analiza EDS (rys. 4.30). Kulisty kształt 

cząstek obserwowany w procesie III oraz wydzielenia w nich mieszanin 

eutektycznych, świadczą jednoznacznie o lokalnym występowaniu stanu 

ciekłego we wsadzie do tygla. W tym stanie, zarówno węgiel jak i fosfor 

dyfundują szybciej, dlatego w tworzących się cząstkach metalu możliwe było 



 124

uzyskiwanie lokalnie dużego stężenia węgla i fosforu. Poza tym zauważono, 

że często na zewnętrznej powierzchni cząstek kulistych zlegają resztki nisko 

topliwej mieszaniny eutektycznej zawierającej fosfor (rys. 4.28), która ułatwiała 

ich późniejsze zgrzewanie (rys. 4.29). 

Ostatni z eksperymentów przeprowadzony został według procesu IV. W 

tym przypadku ruda z dodatkiem fosforanu żelaza (2% mas. P) i węgiel 

drzewny w proporcji wagowej 1 do 1 zostały zsypane do tygla warstwami o 

grubości ok. 5 mm. Uzyskane w tym procesie cząstki metaliczne miały 

zróżnicowaną morfologię oraz duży stopień nawęglenia (rys. 4.36a-c,  

4.37a-d). Mikrostruktura ich składała się z perlitu, cementytu oraz mieszaniny 

eutektycznej zawierającej fosfor (rys. 4.36d-f, 4.37e-f). Przedstawiona na 

rys. 4.37a-d morfologia dużych cząstek pokazuje bardzo wyraźnie, że 

zbudowane one są z wzajemnie spieczonych - z udziałem fazy ciekłej - 

małych, nawęglonych cząstek żelaza. Zasypanie wsadu do tygla warstwami 

miało niewątpliwie korzystny wpływ na ilość tworzącego się tlenku węgla, jak  

i jego większy udział w nawęglaniu cząstek. W tym procesie większość 

cząstek metalu wykazywała duże nawęglenie. 

 

5.5. Badania metaloznawcze gotowego wyrobu w postac i 

średniowiecznego miecza dziwerowanego z Jeziora Lednickiego 

Badania starożytnych przedmiotów wykonanych z metali i stopów 

interesowały archeologów i metaloznawców od początków powstania 

współczesnej metalografii. Wynika to z faktu, iż eksponaty archeologiczne są z 

reguły wyrobami jednostkowymi, obdarzonymi licznymi niepowtarzalnymi 

cechami indywidualnymi. Nic więc dziwnego, że pomimo nagromadzenia 

obszernej dokumentacji, badania takie nic nie straciły ze swojej atrakcyjności 

[Kędzierski i Stępiński, 1981; Biborski i wsp., 1982; Kędzierski i Stępiński, 

1989; Biborski i wsp., 2003].  

Ilustracją powyższego stwierdzenia niech będą badania metaloznawcze 

średniowiecznego miecza dziwerowanego z Jeziora Lednickiego 

przedstawione w rozdziale 4.3.4. Po obejrzeniu mikrostruktury próbki z głowni 
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w stanie zachowanym poddana ona została zbiegowi wyżarzania zupełnego w 

celu poznania struktury wyjściowej metalu, z którego wykonano miecz.  

Badany miecz ma budowę prętową [Kędzierski i Stępiński, 1989]. 

Wykuty został zapewne z czterech, wstępnie przygotowanych kawałków 

różnego materiału. Ostrza miecza zrobione zostały ze stali twardej dość 

równomiernie nawęglonej w zakresie ok. 0.5-0.6% C (rys. 4.40a-d). Do 

budowy rdzenia głowni użyto natomiast dwóch dziwerowanych prętów. 

Budowę jednego z nich przedstawia rys. 4.39a-b. Po wykuciu miecz poddano 

jeszcze zabiegowi obróbki cieplnej, polegającej najprawdopodobniej na 

hartowaniu i samoodpuszczaniu głowni.  

Porównując mikrostruktury miecza w stanie zachowanym i po 

wyżarzaniu zupełnym, zauważyć można pewne różnice w strukturze 

fosforowych warstewek dziweru. Widoczna w nich struktura widmowa „ghost”, 

w postaci obwódek wokół kolonii perlitycznych, w stanie zachowanym 

(rys. 4.41a, c) po wyżarzaniu zupełnym ujawnia się pod postacią jasnych linii 

(rys. 4.41d). Natomiast kolonie perlityczne ulegają znacznej fragmentacji, co 

objawia się zanikiem ich budowy płytkowej i pojawieniem grubych wydzieleń 

cementytu (rys. 4.41b). Za zmiany te odpowiedzialny jest fosfor, który bardzo 

silnie podnosi aktywność węgla zarówno w ferrycie, jak i austenicie. Ruchliwy 

węgiel opuszcza więc obszary o dużej zawartości fosforu, co zmienia jego 

dystrybucję pierwotną i prowadzi do fragmentacji perlitu. Ponadto fosfor silnie 

stabilizuje ferryt, podnosząc przy nagrzewaniu temperaturę przemiany α→γ 

[Bunin i wsp. 1969]. Dlatego podczas nagrzewania obszary bogate w fosfor 

pozostają ferrytyczne dłużej, podczas gdy uboższe doznają przemiany w 

austenit, a to prowadzi do rozsegregowania węgla i fosforu pomiędzy 

współistniejące fazy γ i α. Jak więc widać na tym przykładzie, rozmieszczenie 

węgla w obecności fosforu podczas nagrzewania do kucia będzie ulegało 

zmianie. 

 Miecz średniowieczny z Jeziora Lednickiego jest przykładem wyrobu w 

odniesieniu do którego można z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że 

wykonano go ze świadomie selekcjonowanego materiału.  
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W badanym mieczu, jak i innych gotowych wyrobach, do wykonania 

których użyto materiału z fosforem, nie stwierdza się obecności mieszanin 

eutektycznych w mikrostrukturze [Biborski i wsp., 2003; Biborski i Stępiński, 

2008]. Jest to zrozumiałe, ponieważ wielokrotne nagrzewanie i kucie sprzyja 

rozdrabnianiu mieszanin eutektycznych oraz częściowej homogenizacji, 

łagodząc gradienty stężenia. 

 

5.6. Przebieg procesu dymarskiego w świetle nowych bada ń 

 Badania metaloznawcze surowych łupek, grąpi, półwyrobów oraz 

próbek z laboratoryjnych procesów redukcji dowodzą, że podczas procesu 

redukcyjnego w piecu dymarskim mogą lokalnie powstawać obszary fazy 

ciekłej, bogatej zarówno w fosfor, jak i w węgiel. Obszary te podczas 

chłodzenia krzepną z utworzeniem mieszanin eutektycznych podwójnych lub 

potrójnych, zwierających fosfor, a otoczone są najczęściej miejscami o 

większym nawęgleniu.  

Do podobnego wniosku prowadzą również badania metaloznawcze 

współczesnej próbki pochodzącej z terenowego wytopu doświadczalnego 

przeprowadzonego w Eindhoven, w piecu szybowym zagłębionym, w 2006 

roku – Załącznik H [Karbowniczek i wsp., 2009]. 

W oparciu o zmieszczone w pracy wyniki badań metaloznawczych 

próbek starożytnych i współczesnych, na rysunku 5.1 przedstawiono 

schematycznie mechanizm powstawania obszarów fazy ciekłej we wsadzie do 

pieca dymarskiego.  

Jeżeli do wytopu dymarz użył rudy zwierającej fosfor, to w czasie 

procesu w piecu dymarskim w wyniku redukcji powstają zarówno cząstki 

żelaza jak i fosforku żelaza (Fe3P), co pokazano na rys. 5.1a. Fosforek żelaza 

(Fe3P) w piecu dymarskim tworzy się głównie w wyniku redukcji wiwianitu 

Fe3(PO4)28H2O, gdyż apatyt Ca3(PO4)2 w rudach darniowych występuje 

rzadziej (rozdział 2.1).  
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Przy temperaturze 1050oC w miejscach styku cząstek żelaza z 

cząstkami fosforku żelaza, w wyniku wzajemnej dyfuzji żelaza i fosforu, tworzą 

się obszary fazy ciekłej bogatej w żelazo i fosfor (rys. 5.1b).  

 

 
Rys. 5.1. Mechanizm powstawania obszarów fazy ciekłej we 

wsadzie do pieca dymarskiego  

 

Zgodnie z wykresem równowagi fazowej żelazo-fosfor podanym na 

rysunku 5.2 przy temperaturze 1050oC zawartość fosforu w stopie Fe-P musi 

przekraczać wartość 2.8% mas. P, aby powstały obszary ciekłe. Opadająca 

linia likwidus na wykresie równowagi fazowej (rys. 5.2) oznacza, że stop 

składający się głównie z żelaza już przy niewielkim dodatku fosforu będzie się 

topił przy temperaturze niższej niż czyste żelazo. Inaczej mówiąc, w tym 

przypadku fosfor obniża temperaturę topnienia żelaza. 

Ponieważ obecność fosforu w ciekłym żelazie jedynie nieznacznie 

wpływa na aktywność węgla, w stanie ciekłym jest ono bardzo podatne na 

wysokie nawęglanie [Karbowniczek, 2011]. 
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Rys. 5.2. Fragment wykresu równowagi fazowej stopów żelazo-fosfor  
                                                                (wg Hansen i Anderko 1958) 

 

Dlatego też powstające w dymarce lokalne obszary ciekłe łatwo i 

wysoko się nawęglają (rys. 5.1c). Warto podkreślić, że prędkość dyfuzji węgla 

w stanie ciekłym jest o kilka rzędów wielkości większa niż w stanie stałym, w 

którym też jest wysoka. Początkowo ilość utworzonej fazy ciekłej w miejscu 

styku cząstek wzrasta by następnie stopniowo maleć. Ma to związek z 

postępującą dyfuzją fosforu do wnętrza cząstek żelaza i obniżaniem jego 

stężenia na ich powierzchni styku poniżej poziomu 2,8% mas. P, co oznacza 

stopniowy zanik fazy ciekłej. Wtedy to ujawnia się dalsza korzyść związana z 

wprowadzeniem fosforu do cząstek żelaza, bowiem w miejscach gdzie 

koncentracja fosforu w żelaznych cząstkach wynosi od 0,5 do 2,8% mas., 

struktura cząstek żelaza staje się ferrytyczna. Współczynnik samodyfuzji 

(dyfuzji objętościowej) w ferrycie jest około 100 razy większy niż w austenicie, 

co oznacza, że w tej samej temperaturze cząstki żelaza zawierające fosfor 

będą się szybciej łączyć w bryłki od cząstek go niezawierających.  
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Dla procesu dymarskiego jest to bardzo ważna cecha, bo pozwalająca 

na szybsze powstawanie żelaznej gąbki, czy raczej siatki (rys. 2.10), 

ułatwiającej w wyższych temperaturach odpływanie ciekłego żużla o małej 

lepkości i formowanie bardziej zwartej łupki. 

Z powyższych rozważań widać jednoznacznie, że obecność fosforku 

żelaza w materiale wsadowym do pieca dymarskiego stworzyła szansę 

pojawienia się fazy ciekłej przy temperaturze łatwo osiągalnej w piecu 

dymarskim tj. 1050oC, bez potrzeby włączenia – stosunkowo wolnej - dyfuzji 

węgla w stanie stałym do osiągnięcia minimum 2,14% przy temperaturze 

1147oC, aby utworzyła się faza ciekła (Załącznik D).  

Przedstawiony mechanizm powstawania obszarów fazy ciekłej podczas 

procesu we wsadzie do pieca dymarskiego pozwala w nowy sposób spojrzeć 

na ten proces. Wysokie nawęglenie, obserwowane w łupkach jak i grąpiach, 

nie jest możliwe do osiągnięcia w stanie stałym. Na problem ten zwrócono już 

uwagę badając przebieg nawęglania w wielkim piecu. Analiza chemiczna 

próbek pobranych z wielkiego pieca, z różnych poziomów szybu i przestronu, 

wykazała że zawartość węgla w próbkach, które nie przeszły przez stan 

roztopienia tj. w gąbce metalicznej nie jest większa niż 1,0%. Natomiast próbki 

żelaza w postaci stopionych kulek z przestronu zawierały do 4,2% C i więcej 

[Luban, 1951; Holewiński i Mazanek, 1961; Benesch i wsp.,1972]. Z badań 

tych jednoznacznie wynika, że duże nawęglenie żelaza w wielkim piecu 

można było osiągnąć dopiero po jego roztopieniu. Fakt ten utwierdza w 

przekonaniu, że w dymarkach musiało być podobnie: aby osiągnąć duże 

nawęglenie musiał pojawić się stan ciekły. Uzyskanie ciekłego żelaza 

bogatego w fosfor już przy temperaturze 1050oC było łatwiejsze, niż ciekłego 

żelaza bogatego w węgiel przy temperaturze 1147oC. Można więc 

przypuszczać, że pierwszy proces zachodził częściej w piecu dymarskim, a 

warunkiem niezbędnym do jego zajścia było stosowanie przez dymarza rudy, 

która zawierała fosfor. 

Nowe schematyczne przedstawienie procesu dymarskiego przedstawia 

rysunek 5.3. Istotnym elementem nowego przedstawienia procesu 
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dymarskiego jest zapis o tworzeniu się w materiałach wsadowych do pieca 

dymarskiego ciekłego żelaza, przy temperaturze 1050oC, w wyniku 

miejscowego kontaktu Fe z Fe3P - wskutek reakcji α(Fe) + Fe3P → L. 

 

 

Rys. 4.3. Schematyczne przedstawienie procesu dymarskiego z 
występowaniem fazy ciekłej we wsadzie do pieca szybowego zagłębionego  

 

Tworzące się lokalne obszary ciekłe w dymarce, bogate w fosfor, szybko 

i silnie się nawęglały. Sprzyjały temu także zjawiska kapilarne, grawitacja oraz 

nacisk wsadu, które bardzo ułatwiały przemieszczanie się cieczy w obrębie 

porowatych materiałów wewnątrz dymarki. Wszystko to intensyfikuje proces 

dymarski i prowadzi do powstawania dużych różnic w zawartości węgla i 

fosforu na przekroju łupki.  

Nierównomierne nawęglenie metalu, jak i rozłożenie w nim fosforu, jest 

cechą charakterystyczną dla dymarskiego sposobu otrzymywania żelaza. 



 131

Prowadzony później proces wielokrotnego nagrzewania i obróbki plastycznej 

łupki najprawdopodobniej nadtapiał i rozbijał utworzone lokalnie mieszaniny 

eutektyczne zawierające fosfor, a nawet częściowo je usuwał wraz z 

wyciskanym żużlem. Nie wyrównywał on jednak pierwotnych niejednorodności 

metalu dymarskiego pod względem zawartości węgla i fosforu: co najwyżej 

częściowo zmniejszał ich gradienty stężeń. Dlatego też w gotowych wyrobach 

starożytnych obserwujemy nierównomierne rozłożenie węgla i fosforu.  
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6. Wnioski 

Przeprowadzone badania oraz przegląd literatury upoważniają do 

sformułowania następujących wniosków: 

 

1. Obszary bogatego w fosfor ciekłego żelaza, pojawiające się w próbkach 

z laboratoryjnych procesów redukcji przy temperaturze 1050oC, łatwo 

się nawęglały, o ile w otoczeniu rudy występował nadmiar węgla 

drzewnego potrzebnego do redukcji. 

2. Podczas krzepnięcia lokalnych obszarów ciekłych ostatnie porcje cieczy 

krzepną w postaci mieszaniny eutektycznej podwójnej (Fe-Fe3P) lub 

potrójnej (Fe-Fe3C-Fe3P). Wyjaśnia to obserwowane sąsiedztwo kolonii 

mieszanin eutektycznych z obszarami o wysokim nawęgleniu w 

grąpiach jak i w próbkach z laboratoryjnych procesów redukcji. 

3. W starożytnych wyrobach, podczas nagrzewania do kucia obszary 

bogate w fosfor pozostają ferrytyczne, podczas gdy uboższe doznają 

przemiany w austenit. Prowadzi to do rozdziału węgla i fosforu 

pomiędzy współistniejące fazy i jest jedną z przyczyn powstawania 

struktury widmowej „ghost”. 

4. Określenie zawartości fosforu i węgla w starożytnych wyrobach 

żelaznych nie daje jednoznacznych podstaw do wyodrębnienia kryteriów 

identyfikacji starożytnych ośrodków produkcji dymarskiej. Tym samym 

zmienia to zasadniczo dotychczasowy stan wiedzy dotyczącej 

charakterystyki poszczególnych ośrodków, zwłaszcza świętokrzyskiego 

oraz zasięg i skalę dystrybucji wyrobów z tych ośrodków.  

5. W wyrobach gotowych, praktycznie w żadnym przypadku, nie obserwuje 

się obecności mieszanin eutektycznych, co jest zrozumiałe, ponieważ 

wielokrotne nagrzewanie i kucie rozdrabnia mieszaniny eutektyczne i 

nadtapia, a tym samym sprzyja częściowej ich homogenizacji, łagodząc 

gradienty stężeń węgla i fosforu. 

6. Otrzymywane w procesie dymarskim żelazo nigdy w całości nie 

przechodziło przez stan ciekły, dlatego rozmieszczenie w nim węgla i 
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fosforu jest nierównomierne, co jest cechą charakterystyczną dla tego 

typu procesu. 

7. Szczegółowe obserwacje mikrostruktur grąpi, próbek z laboratoryjnych 

procesów redukcji i wytopów terenowych wykazały ich podobieństwo, co 

jednoznacznie wskazuje na występowanie w nich lokalnych obszarów 

ciekłych bogatych w fosfor i węgiel.  

8. Wiele współczesnych eksperymentów dymarskich z rudami 

zawierającymi fosfor prowadzi do otrzymywania żelaza i stali 

zawierających fosfor. 

 

Wyniki badań własnych pozwoliły potwierdzić postawioną tezę pracy, 

dotyczącą wpływu fosforu na miejscowe powstawanie fazy ciekłej w procesie 

dymarskim. 
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Załącznik A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. A1. Tablica chronologiczna epoki żelaza 

                                                (wg Kaczanowski i Kozłowski 1998) 
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Załącznik C. 

Morfologia i analiza eutektyki potrójnej Fe-Fe3C-Fe3P (Steadytu) występującej 

w żeliwie szarym z początku XX wieku 

 
a) 

 
b) 

Rys. C1. Morfologia eutektyki potrójnej Fe-Fe3C-Fe3P (Steadytu) występującej w 
żeliwie szarym z początku XX wieku: a – eutektyka potrójna wydziela się w postaci 
oddzielnych wysepek różnej wielkości do zawartości fosforu 0,6-0,7 % mas.;  
b – przy większej zawartości fosforu eutektyka potrójna tworzy zamkniętą siatkę 

(Badania własne) 
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Załącznik C. 

Morfologia i analiza eutektyki potrójnej Fe-Fe3C-Fe3P (Steadytu) występującej 

w żeliwie szarym z początku XX wieku 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Rys. C2. Analiza EDS eutektyki potrójnej Fe-Fe3C-Fe3P (Steadytu) występującej w żeliwie 
szarym z początku XX wieku: a – mikrostruktura badanego żeliwa szarego obserwowana 
mikroskopem skaningowym; b – analizowany obszar eutektyki potrójnej zaznaczony żółtym 
kwadratem; c – spektrum EDS z obszaru analizowanego (zawartość fosforu w eutektyce 
potrójnej wynosi 6,66 % mas. +/- 0,67)                                                         (Badania własne) 
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Załącznik D. 

 

 

 
 

Rys. D1. Wykres fazowy Fe – Fe3C (żelazo-cementyt) 
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 Stopy żelaza z węglem o zawartości do 2,14% C są nazywane 

stalami, natomiast o większej zawartości węgla – żeliwami. Wykres fazowy  

Fe-Fe3C (żelazo-cementyt) przedstawiony na rys. D1 stanowi podstawę do 

zrozumienia mikrostruktur stali, staliwa i żeliw oraz przemian zachodzących 

podczas obróbki cieplnej tych stopów.  

Żelazo do temperatury 912oC ma strukturę krystaliczną RPC (regularna 

przestrzennie centrowana) i jest oznaczane przez Fe-α. Od 912oC do 1394oC 

trwale jest żelazo o strukturze krystalicznej RCS (regularna ściennie 

centrowana), oznaczone przez Fe-γ, natomiast powyżej 1394oC, aż do 

temperatury topnienia (1538oC), występuje ponownie żelazo o strukturze 

krystalicznej RPC – oznaczone przez Fe-α(δ). Żelazo poniżej temperatury 

770oC jest ferromagnetyczne, natomiast powyżej tej temperatury – 

paramagnetyczne. 

Na wykresie fazowym Fe-Fe3C likwidusem jest linia ABCD, natomiast 

solidusem – linia AHJECF. W stopach Fe-Fe3C poszczególne fazy oraz 

produkty przemian mają ściśle określone nazwy. 

Ferryt ( αααα) jest międzywęzłowym roztworem węgla w żelazie α lub  

Fe-α(δ). Rozpuszczalność węgla w Fe-α jest niewielka i bardzo zależna od 

temperatury. W temperaturze otoczenia wynosi poniżej 10-8%, natomiast w 

temperaturze eutektoidalnej (727oC) – 0,022%. 

Austenit ( γ) jest międzywęzłowym roztworem węgla w żelazie γ. 

Rozpuszczalność węgla w Fe-γ jest znacznie większa niż w Fe-α - zmienia się 

wraz ze zmianą temperatury wzdłuż linii SE. W temperaturze eutektoidalnej 

rozpuszczalność wynosi 0,76%, natomiast w temperaturze eutektycznej  

– 2,14%.  

Cementyt (Fe 3C) jest węglikiem żelaza o rombowej strukturze 

krystalicznej. Zawartość węgla w cementycie jest stała i wynosi 6,67%. 

Wydzielający się z cieczy cementyt w stopach nadeutektycznych poniżej linii 

DC jest nazywany cementytem pierwotnym lub pierwszorzędowym. Cementyt 

pierwotny występuje w osnowie ledeburytu w postaci dużych grubych igieł. 

Cementyt wydzielający się z austenitu na skutek zmniejszającej się 
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rozpuszczalności węgla w żelazie Fe-γ wzdłuż linii ES jest nazywany 

cementytem wtórnym lub drugorzędowym. Cementyt drugorzędowy przyjmuje 

najczęściej postać ciągłej siatki na granicach ziarn byłego austenitu. W 

stopach zawierających powyżej 2,11% C jest on trudny do rozróżnienia, gdyż 

wzrasta na cementycie eutektycznym. Cementyt wydzielający się z ferrytu na 

skutek malejącej z obniżeniem temperatury rozpuszczalności węgla w żelazie 

Fe-α jest nazywany cementytem trzeciorzędowym. Przyjmuje on najczęściej 

postać bardzo małych wydzieleń na granicach lub w obrębie ziarn ferrytu. 

Wymienione modyfikacje cementytu rozróżnia się tylko z punktu widzenia 

mikrostruktury stopu. Wszystkie, bowiem są wydzieleniami tej samej fazy o 

jednakowej budowie krystalicznej i własnościach.  

W stopach Fe-Fe3C zachodzą trzy przemiany w stałych temperaturach: 

przemiana perytektyczna (1493oC), przemiana eutektyczna (1147oC) oraz 

przemiana eutektoidalna (727oC). 

Perlit  jest produktem eutektoidalnej przemiany austenitu zawierającego 

0,76% C. Zbudowany jest on z na przemian ułożonych płytek cementytu i 

ferrytu. Jeżeli przemiana austenitu przebiega nieznacznie poniżej temperatury 

eutektoidalnej (727oC), to powstaje perlit grubopłytkowy. Wraz z obniżeniem 

temperatury tworzy się coraz drobniejszy perlit. Perlit tworzący się w zakresie 

najmniejszej trwałości przechłodzonego austenitu (tj. ok. 550oC) jest tak 

drobny, że w mikroskopie świetlnym wygląda jak jednorodny ciemny składnik. 

Taka mikrostruktura perlitu jest tradycyjnie nazywana troostytem, rys. D2.  

Krótkotrwałe wygrzewanie perlitu przy temperaturze bliskiej A1 (727oC) 

prowadzi do fragmentacji i częściowej koagulacji płytek cementytu. Ze 

względu na zachowany nadal listwowy charakter mikrostruktury produkt 

częściowej koagulacji nazywany jest w literaturze „perlitem zdegenerowanym”  

(ang. divorced pearlite), rys. D3a. Natomiast długotrwałe wygrzewania perlitu 

przy temperaturze bliskiej A1 powoduje zmianę płytek cementytu w kuliste 

cząstki. Mikrostruktura ta nosi nazwę sferoidytu lub perlitu kulkowego  

(ang. spheroidite or spheroidized pearlite), rys. D3b. Wszystkie omówione typy 
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mikrostruktury perlitu spotyka się w opisach metalograficznych zabytków 

archeologicznych. 

 

 
a) 

 
b) 

Rys. D.2. Mikrostruktura troostytu występującego w starożytnych wyrobach stalowych:  
a – w głowicy miecza z wczesnego średniowiecza; b – w kowadle średniowiecznym 
                                                                                                                  (Badania własne) 

 

 
a) 

 
b) 

Rys. D.3. Mikrostruktury perlitu otrzymane w wyniku wygrzewania starożytnych wyrobów 
stalowych przy temperaturze bliskiej A1 (727oC): a – „perlit zdegenerowany” – 
wygrzewanie krótkotrwałe; b – sferoidyt (perlit kulkowy) – wygrzewanie długotrwałe  
                                                                                                                  (Badania własne) 

 

Ledeburyt  jest produktem przemiany eutektycznej. Powstaje z cieczy 

zawierającej 4,3% C i składa się z austenitu i cementytu. Poniżej 727oC 

ledeburyt jest nazywany ledeburytem przemienionym. W 727oC następuje 

eutektoidalna przemiana zawartego w ledeburycie austenitu w mieszaninę 
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ferrytu i cementytu (perlit). Ledeburyt przemieniony składa się zatem z dwóch 

faz ferrytu i cementytu. 

Omówiony układ Fe-Fe3C (żelazo-cementyt) jest układem 

metastabilnym, natomiast układem stabilnym jest układ Fe-C (żelazo-grafit). 

Zmiany mikrostruktury w stopach żelaza z węglem zachodzą zwykle zgodnie z 

układem metastabilnym. 

 

Umowny podział stopów żelaza z węglem w archeologii oraz 

stosowane oznaczenia przedstawia rysunek D.4. 

 

Gdy mowa o żelazie dymarskim, to mamy na myśli ferryt zawierający do 

0,022% C. Ze względu na dużą niejednorodność żelaza dymarskiego 

zawartość węgla może w nim lokalnie wzrastać do ok. 0,1%.  

 

 

Rys. D.4. Umowny podział stopów żelaza z węglem w archeologii oraz 
stosowane oznaczenia 
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Przykłady mikrostruktury żelaza dymarskiego  przedstawia rysunek D.5. 

 
 

 
a) 

 
b) 

Rys. D.5. Mikrostruktury żelaza dymarskiego obserwowane w wyrobach starożytnych:  
a – ferryt oraz bardzo liczne wtrącenia żużla; b – lokalne wydzielenia cementytu 
trzeciorzędowego na granicach ziaren ferrytu oraz wtrącenia żużla  
                                                                                                               (Badania własne) 

 

 

Z kolei stal dymarską w zależności od zwartości węgla dzielimy na:  

stal dymarsk ą miękką – zawierającą 0,1-0,3% C (oznaczenie F+P) – 

rys D.6,  

 

 
a) 

 
b) 

Rys. D.6. Mikrostruktury stali dymarskiej miękkiej (zawierającej 0,1-0,3% C)  
obserwowane w wyrobach starożytnych: a – ferryt o zróżnicowanej wielkości ziarna, 
ciemne kolonie perlitu oraz wydłużone wtrącenia żużla; b – ciemne kolonie perlitu na tle 
ziarnistego ferrytu 
                                                                                                                (Badania własne) 
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stal dymarsk ą półtward ą - zawierającą 0,3-0,5% C (oznaczenie 

P+F) – rys. D7,  

 

 
a) 

 
b) 

Rys. D.7. Mikrostruktury stali dymarskiej półtwardej (zawierającej 0,3-0,5% C)  
obserwowane w wyrobach starożytnych: a – nierównomierne rozmieszczenie węgla na 
badanej powierzchni próbki; b – jasne wydzielenia ferrytu na tle perlitu;  
                                                                                                                (Badania własne) 

 

 

stal dymarsk ą tward ą - zawierającą 0,5-0,8% C (oznaczenie P+F) 

- rys. D8  

 

 
a) 

 
b) 

Rys. D.8. Mikrostruktury stali dymarskiej twardej (zawierającej 0,5-0,8% C) obserwowane 
w wyrobach starożytnych: a – perlit oraz resztki siatki ferrytu;  
b – mikrostruktura perlityczna 
                                                                                                                (Badania własne) 
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oraz stal dymarsk ą bardzo tward ą – zawierającą 0,8-1,5% C 

(oznaczenie P+CII) - rys. D9. 

 

 
a) 

 
b) 

Rys. D.9. Mikrostruktura stali dymarskiej bardzo twardej (zawierającej 0,8-1,5 % C)  
obserwowana w wyrobach starożytnych: a – siatka cementytu drugorzędowego na 
granicach koloni perlitycznych; b – powiększony fragment siatki cementytu 
drugorzędowego  
                                                                                                                (Badania własne) 
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Załącznik E. 

Analiza współczynników dyfuzji w ęgla i fosforu 

Zależność współczynników dyfuzji od temperatury ma charakter 

wykładniczy. 

}exp{
RT

Q
DD o −=  

gdzie: 

 D – współczynnik dyfuzji 

 Do – stała niezależna od temperatury 

 Q – energia aktywacji dyfuzji 

 R – stała gazowa 

 T – temperatura w skali bezwzględnej 

 

 

Analiza współczynnika dyfuzji w ęgla w żelazie w stanie stałym 
- dane do obliczeń:  

[Smithells, 1976; Handbook of Chemistry and physics, 1989] 

 

 

Feαααα - ferryt 
 
Do = 2,2 x 10-4 [m2/s] 

Q = 122500 [J/mol x K] 

R = 8,314 [J/mol x K] 

}
122500

exp{102,2 4

RT
DC −⋅= −α  

Feγγγγ - austenit 
 
Do = 1,5 x 10-5 [m2/s] 

Q = 142000 [J/mol x K] 

R = 8,314 [J/mol x K] 

}
142000

exp{105,1 5

RT
DC −⋅= −γ  
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     T, oC     T, oK       DC
αααα       DC

γ  

900 1173 7,71E-10 7,12E-12 
910 1183 8,58E-10 8,05E-12 
920 1193 9,52E-10 9,09E-12 
930 1203 1,05E-09 1,02E-11 
940 1213 1,17E-09 1,15E-11 
950 1223 1,29E-09 1,29E-11 
960 1233 1,42E-09 1,45E-11 
970 1243 1,56E-09 1,62E-11 
980 1253 1,72E-09 1,8E-11 
990 1263 1,89E-09 2,01E-11 

1000 1273 2,07E-09 2,23E-11 
1010 1283 2,26E-09 2,48E-11 
1020 1293 2,47E-09 2,75E-11 
1030 1303 2,7E-09 3,04E-11 
1040 1313 2,94E-09 3,36E-11 
1050 1323 3,2E-09 3,71E-11 
1250 1523 1,38E-08 2,02E-10 

 

 

 

Analiza współczynnika dyfuzji fosforu w żelazie w stanie stałym 
- dane do obliczeń:  

[Smithells, 1976; Seibel, 1963 i 1964] 

 

 

Feαααα - ferryt 
 
Do = 2,90 x 10-4 [m2/s] 

Q = 229900 [J/mol x K] 

R = 8,314 [J/mol x K] 

}
229900

exp{1090,2 4

RT
DP −⋅= −α  

Feγγγγ - austenit 
 
Do = 28,3 x 10-4 [m2/s] 

Q = 291764 [J/mol x K] 

R = 8,314 [J/mol x K] 

}
291764

exp{103,28 4

RT
DP −⋅= −γ  
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    T, oC     T, oK          DP
αααα              DP

γ 

900 1173 1,67647E-14 2,87627E-16
910 1183 2,04615E-14 3,70391E-16
920 1193 2,48903E-14 4,74952E-16
930 1203 3,01791E-14 6,06518E-16
940 1213 3,64758E-14 7,71413E-16
950 1223 4,39497E-14 9,77287E-16
960 1233 5,27952E-14 1,23336E-15
970 1243 6,32342E-14 1,55072E-15
980 1253 7,55194E-14 1,94262E-15
990 1263 8,99382E-14 2,4249E-15

1000 1273 1,06816E-13 3,01638E-15
1010 1283 1,26522E-13 3,73939E-15
1020 1293 1,49471E-13 4,62033E-15
1030 1303 1,76132E-13 5,69029E-15
1040 1313 2,0703E-13 6,98582E-15
1050 1323 2,42754E-13 8,54977E-15
1250 1523 3,77734E-12 2,78443E-13
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Załącznik F. 

Eutektyki układu Fe-Fe3C-Fe3P - nowe dane: wg Kubaschewski, 1982; 

Raghaven, 1988; Okamoto, 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Rys. F1. Eutektyki układu Fe-Fe3C-Fe3P  

                                                                                      (wg Godfrey 2007) 
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Załącznik G. 

Skład minerałów występujących w procesie dymarskim oraz przeliczniki. 

       Tabela G1. Skład minerałów 
 

Nazwa 
minerału 

Wzór Skład mineralny 

Wistyt FeO 

Masa cząsteczkowa 71,85 u 

Żelazo 77,73% Fe     100% FeO 

Tlen    22,27% O 

Magnetyt  Fe3O4 

Masa cząsteczkowa 231,54 u 

Żelazo 72,36% Fe     93,05% FeO 

Tlen    27,64% O 

Hematyt Fe 2O3 

Masa cząsteczkowa 159,69 u 

Żelazo 69,94% Fe     77,63% FeO 

Tlen    30,06% O 

Fosforan 

żelaza 
FePO4.2H2O 

Masa cząsteczkowa 186,82 u 

Żelazo 29,90% Fe     38,45% FeO 

Fosfor 16,58% P       38,02% P2O5 

Tlen    51,39% O 

Wodór  2,14% H 

Wiwianit  Fe(PO4)3.8H2O 

Masa cząsteczkowa 540,61 u 

Żelazo 20,66% Fe     26,57% FeO 

Fosfor 17,19% P       39,42% P2O5 

Tlen    59,19% O 

Wodór  2,96% H 

Apatyt Ca(PO 4)3(OH)xxx  

Masa cząsteczkowa 509,12 u 

Wapń  39,36% Ca     55,07% CaO 

Fosfor 18,25% P       41,82% P2O5 

Tlen    38,76% O 

Wodór  0,07% H         0,59% H2O 
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Fajalit Fe 2SiO4 

Masa cząsteczkowa 203,78 u 

Żelazo 54,81% Fe      70,51% FeO 

Tlen     31,41% O 

Krzem  13,78% Si       29,49% SiO2 

Hercenit  FeAl 2O4 

Masa cząsteczkowa 173,81 u 

Żelazo 32,13% Fe           41,34% FeO 

Tlen     36,82% O 

Aluminium  31,05% Al     58,66% Al2O3 

                                                                                           (wg Godfrey 2007) 

 

Tabela G2. Przeliczanie pierwiastka na tlenek, tlenku na pierwiastek  
oraz tlenku na tlenek 

 

Przeliczanie pierwiastek-tlenek-tlenek Przeliczniki 

%Fe  na  %FeO pomnożyć przez 1,286 

%FeO  na  %Fe pomnożyć przez 0,777 

%FeO  na  %Fe2O3 pomnożyć przez 1,11 

%Fe2O3  na  %FeO pomnożyć przez 0,8998 

%Fe  na  %Fe2O3 pomnożyć przez 1,429 

%Fe2O3..na  %Fe pomnożyć przez 0,7 

%P  na  %P2O5 pomnożyć przez 0,436 

%P2O5  na  %P pomnożyć przez 0,436 

                                                                                            (wg Godfrey 2007) 
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Załącznik H. 

Badania metaloznawcze próbki pochodzącej z wytopu doświadczalnego 

w Eindhoven, przeprowadzonego w piecu szybowym zagłębionym w 2006 

roku [Karbowniczek i wsp., 2009]. 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

Rys. H.1. Mikrostruktura oraz analiza EDS mieszaniny eutektycznej w próbce z wytopu 
doświadczalnego w Eindhowen: a – mikrostruktura powstała podczas krzepnięcia lokalnego 
obszaru ciekłego w próbce; b – mieszanina eutektyczna na tle ferrytu, powiększony 
fragment z rys. H.1a; c – badana mieszanina eutektyczna wraz z miejscem analizy (A), 
SEM; d – spektrum EDS z miejsca (A), widoczne piki od Fe oraz P, zawartość fosforu w 
mieszaninie eutektycznej kształtuje się na poziomie 10,27% mas. +/- 0,50 

(Badania własne) 
 

Zamieszczone na rysunku H.1a-b zdjęcia mikrostruktury próbki 

jednoznacznie pokazują, że we wsadzie pieca dymarskiego w miejscach gdzie 

tworzyła się faza ciekła obserwuje się większe nawęglenie oraz obecny jest 

fosfor. W mikrostrukturze próbki objawia się to występowaniem mieszaniny 
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eutektycznej na tle ferrytu otoczonego obszarami zawierającymi więcej węgla. 

W tym przypadku mikrostrukturę obszarów wyżej węglowych stanowią iglaste 

wydzielenia produktów przemiany austenitu, co ma związek z ochłodzeniem 

próbki w wodzie po procesie obróbki plastycznej (rys. H.1b).  

Przeprowadzona analiza EDS składu chemicznego mieszaniny 

eutektycznej w miejscu (A) na rys. H.1c wykazała obecność fosforu i żelaza 

(rys. H.1d). Zawartość fosforu w miejscu (A) wynosi 10,27% mas. P +/- 0,50, 

co pozwala wnioskować, iż jest to mieszanina eutektyczna podwójna 

(Fe+Fe3P). Morfologicznie jest ona bardzo podobna do tej, jaką obserwowano 

w grąpiu nr 3 z Jeleniowa, datowanym na okres wpływów rzymskich 

(rys. 4.13).  


