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Abstract: The stones inside the Aula Leopoldina occur mainly as floor flags. The panels are Ordovician limestones from Oland island, and S³awniowice marbles. In the portals of the emporium are Cretaceous sandstones from the Intra-Sudetic Depression and the North-Sudetic Depression. The threshold
of the hall entrance has been made of granite, probably from the Arnsdorf quarry in Germany.
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WSTÊP
Aula Leopoldina jest reprezentacyjn¹, barokow¹ aul¹ w g³ównym gmachu Uniwersytetu Wroc³awskiego. Nazwa nadana zosta³a ku czci fundatora uniwersytetu, cesarza Leopolda I Habsburga. Aula jest ozdobiona dekoracjami stiukowymi, rzebami i freskami. Kamieñ zastosowano g³ównie w posadzce, któr¹ wykonano z u³o¿onych naprzemianlegle p³yt wapieni
olandzkich, ró¿ni¹cych siê barw¹ i tekstur¹ oraz z pojedynczych p³yt marmuru s³awniowickiego. Ponadto w portalach empory i audytorium wystêpuj¹ piaskowce ciosowe, a w progu
wejcia do audytorium granit prawdopodobnie z Arnsdorf.
Aula Leopoldina jest obecnie wykorzystywana g³ównie jako czêæ muzeum uniwersyteckiego, a tak¿e jako miejsce obchodzenia g³ównych uroczystoci uczelni (Dziurla 1993).

WAPIENIE OLANDZKIE
Wapienie zastosowane w posadzce audytorium wystêpuj¹ w ró¿nych odmianach barwnych
i teksturalnych. Wykazuj¹ du¿e wzajemne podobieñstwo w zakresie rodzaju skamienia³oci,
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ró¿ni¹c siê jedynie ich iloci¹. Zaznaczaj¹c¹ siê ró¿norodnoæ barwn¹ nale¿y natomiast
wi¹zaæ z ró¿nym udzia³em zwi¹zków ¿elaza. Wyró¿niono wapienie: kremowy, be¿owy oraz
ceglasto-czerwony o teksturze sparytowej ze skamienia³ociami b¹d organogenicznej, a tak¿e br¹zowy o teksturze organogenicznej.
Na podstawie wykonanych obserwacji makroskopowych stwierdzono, ¿e omawiane
wapienie s¹ ska³ami silnie zlityfikowanymi, zwiêz³ymi, co wp³ywa na mo¿liwoæ nadawania
im faktury polerowanej. Jednoczenie z uwagi na ich sk³ad mineralny s¹ one doæ podatne na
zarysowanie, co powszechnie obserwuje siê na posadzce. Stwierdzono tak¿e wyranie lepszy
stan zachowania odmian o teksturze sparytowej ze skamienia³ociami w stosunku do wapieni
organogenicznych. W tych ostatnich, w trakcie u¿ytkowania posadzki dochodzi powszechnie
do wykruszania mniej odpornych fragmentów ska³y, co skutkuje tworzeniem siê ubytków
o zró¿nicowanych rozmiarach i g³êbokoci.
Obserwacje mikroskopowe przeprowadzone przy u¿yciu optycznego mikroskopu polaryzacyjnego do wiat³a przechodz¹cego wykaza³y, ¿e we wszystkich badanych wapieniach
kalcyt wykszta³cony jest g³ównie w formie sparytu o rozmiarach kryszta³ów od 0.004 mm do
0.031 mm. Wystêpuje on w udziale: 30.8% w ceglasto-czerwonym wapieniu sparytowym ze
skamienia³ociami, 32.3% w be¿owym wapieniu organogenicznym i 37.0% w be¿owym wapieniu sparytowym ze skamienia³ociami. W wapieniach obecne s¹ te¿ nieregularnego kszta³tu skupienia sparytu kalcytowego o wielkociach kryszta³ów powy¿ej 0.031 mm, osi¹gaj¹cych nawet 0.1 mm. Miejscami wype³niaj¹ one równie¿ wnêtrza skamienia³oci. Udzia³ takich
du¿ych kryszta³ów jest najwiêkszy (16.4%) w ceglasto-czerwonym wapieniu sparytowym ze
skamienia³ociami, a najmniejszy (4.8%) w be¿owym wapieniu organogenicznym. Obok sparytu obecny jest tak¿e mikryt kalcytowy (frakcje poni¿ej 0.004 mm), którego zawartoæ jest
najbardziej zró¿nicowana w wapieniach sparytowych ze skamienia³ociami, wahaj¹c siê w przedziale od 8.0% w odmianie ceglasto-czerwonej do 17.8% w odmianie be¿owej. W wapieniach organogenicznych udzia³y te zbli¿one s¹ do siebie i zawieraj¹ siê w przedziale 9.2÷10.1%.
W obrêbie tak wykszta³conej masy wêglanowej obecne s¹ szcz¹tki organiczne widoczne makroskopowo oraz mikroskopowo. Najliczniej reprezentuj¹ one fragmenty ramienionogów zawiasowych, mszywio³ów, ma³¿ów, limaków, g³owonogów ³odzikowatych, konodontów i igie³ g¹bek. Najwiêcej ich wród wapieni organogenicznych zawiera odmiana be¿owa
(51.1%), a w pozosta³ych wapieniach obecne s¹ one w udziale 36.5÷38.3%.
Szcz¹tki organiczne charakteryzuj¹ siê ró¿n¹ wielkoci¹. Niektóre formy obserwowane
makroskopowo osi¹gaj¹ wielkoæ nawet do kilku centymetrów. W obrazach mikroskopowych
natomiast najmniejsze zró¿nicowanie rozmiarów skamienia³oci od 0.03 mm do 1.99 mm obserwuje siê w be¿owym wapieniu organogenicznym, a najwiêksze w przedziale 0.08÷4.15 mm
w ceglasto-czerwonym wapieniu sparytowym ze skamienia³ociami.
Oprócz wymienionych sk³adników wêglanowych w ceglasto-czerwonym wapieniu sparytowym ze skamienia³ociami stwierdzono obecnoæ hematytu (6.5%), co potwierdzono rentgenograficznie (33-664) na podstawie ICDD (1995). Tworzy on drobne skupienia o rozmiarach nie przekraczaj¹cych 0.1 mm, które rozmieszczone s¹ bez³adnie w obrêbie masy
sparytowo-mikrytowej. Ponadto koncentruje siê w formie nieregularnych ¿y³ek o zmiennej
gruboci od 0.05 mm do 0.1 mm. W wapieniach o zabarwieniu be¿owym w niewielkim udziale 2.2÷2.6% wystêpuje getyt, oznaczony tak¿e rentgenograficznie (29-713). Tworzy on skupienia o zró¿nicowanych rozmiarach od 0.15 mm do 0.31 mm, jak te¿ wype³nia wnêtrza mniej
pokruszonych muszli.
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Badania mikroskopowe potwierdzi³y wczeniejsze obserwacje makroskopowe, wskazuj¹ce ¿e skamienia³oci s¹ zwi¹zane ze sob¹ oraz z mas¹ wêglanow¹ s³abiej w odmianie
organogenicznej ni¿ w wapieniach sparytowych ze skamienia³ociami. Z tego wzglêdu w pierwszej z wymienionych odmian szcz¹tki organiczne mog¹ ulegaæ stosunkowo ³atwemu usuwaniu ze ska³y, najczêciej w wyniku mechanicznego oddzia³ywania na ni¹ (tarcie, uderzenia).
Równie ³atwo s¹ wykruszane wiêksze kryszta³y sparytu kalcytowego tworz¹ce skupienia i wype³niaj¹ce muszle. Ma³a odpornoæ wymienionych sk³adników mo¿e byæ istotn¹ przyczyn¹
powstawania ubytków widocznych makroskopowo na powierzchni ska³y. W odmianach
o mniejszym udziale skamienia³oci i du¿ych kryszta³ów sparytu stan zachowania materia³u
kamiennego jest zazwyczaj lepszy.
Wykonane obserwacje mikroskopowe wapieni wykaza³y obecnoæ w ich obrêbie fauny
typowej dla ordowiku. Tego rodzaju ska³y, które mog³yby byæ wykorzystywane jako kamieñ
dekoracyjny, nie wystêpuj¹ jednak w powierzchniowych ods³oniêciach ani na terenie Polski,
ani te¿ regionów ociennych. Szczegó³owa analiza cech makroskopowych oraz mikroskopowych wskazuje natomiast na du¿e podobieñstwo omawianych ska³ do wapieni z formacji
Horns Udde (Stouge 2004), wystêpuj¹cych w pó³nocnej czêci szwedzkiej wyspy Olandii.
Tym samym przedstawione wyniki badañ stanowi¹ potwierdzenie informacji podanej przez
Grodzickiego et al. (2003) o pochodzeniu omawianych wapieni z tego obszaru.

MARMUR S£AWNIOWICKI
Omawiana ska³a jest zwiêz³a o teksturze rednioblastycznej. Charakteryzuje siê obecnoci¹
lamin janiejszych i ciemniejszych o regularnym u³o¿eniu lub zaburzonych, rozwarstwionych
i przekszta³conych w smugi o rozmytych konturach.
Ska³ê buduj¹ g³ównie blasty kalcytu (92.7%) o hipautomorficznym pokroju. Marmur
zawiera równie¿ blasty dolomitu (1.8%) oraz domieszki mineralne (kwarc, skalenie, pirokseny, amfibole, tytanit i cyrkon), w ³¹cznym udziale wynosz¹cym 5.5%. S¹ one rozproszone
w obrêbie lamin zupe³nie bez³adnie i wystêpuj¹ zarówno w interstycjach miêdzy osobnikami
kalcytu, jak i poikilitowo wewn¹trz nich. Miejscami koncentruj¹ siê w obrêbie ciemnych smug
lub wyraniejszych ciemnych warstewek. Przedstawione wykszta³cenie jest typowe dla marmurów wystêpuj¹cych w rejonie S³awniowic ko³o Nysy (Bere et al. 1966). Z tym rejonem
nale¿y wiêc wi¹zaæ pochodzenie pojedynczych p³yt marmurowych zastosowanych w posadzce audytorium.
Z uwagi na swoje wykszta³cenie ska³a przyjmuje bardzo ³atwo poler i jest doæ odporna
na wykruszanie siê jej sk³adników. W trakcie u¿ytkowania posadzki ulega jednak doæ szybko
matowieniu i zarysowaniom.

PIASKOWCE CIOSOWE
Na podstawie obserwacji makroskopowych stwierdzono, ¿e piaskowce wykszta³cone s¹
w dwóch odmianach barwnych: bia³o-szarej i kremowo-¿ó³tej. Charakteryzuj¹ siê tekstur¹
drobnoziarnist¹ i bez³adnym u³o¿eniem sk³adników.
Piaskowiec bia³o-szary z rdzawymi, nieregularnymi smugami, wystêpuj¹cy w portalu
empory, wykazuje obecnoæ niewielkich ubytków zwi¹zanych z wykruszeniem mniej odpor-
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nych mechanicznie sk³adników ska³y. Wed³ug klasyfikacji Dotta Jr. w modyfikacji Pettijohna
et al. (1972) ska³a ta nale¿y do grupy arenitów kwarcowych. Szkielet ziarnowy piaskowca
z³o¿ony jest prawie wy³¹cznie (52.0%) z bez³adnie u³o¿onych i bardzo dobrze wysortowanych ziarn monokrystalicznego kwarcu o wielkociach od 0.05 mm do 0.30 mm. Wed³ug
klasyfikacji Pettijohna (1975) ziarna tego minera³u s¹ ostrokrawêdziste i pó³ostrokrawêdziste,
bardzo rzadko pó³obtoczone. Najczêciej s¹ izometryczne, rzadziej wyd³u¿one, a ich powierzchnie s¹ niekiedy skorodowane. Czêæ ziarn wykazuje obecnoæ krzemionkowych obwódek
regeneracyjnych. Kontakty miêdzyziarnowe s¹ g³ównie punktowe, rzadziej proste i wklês³owypuk³e. W szkielecie ziarnowym podrzêdnie (1.7%) wystêpuje muskowit w pakietach o niewielkich rozmiarach 0.08÷0.16 mm. S¹ one u³o¿one bez³adnie, niekiedy kompakcyjnie powyginane, a miejscami rozwarstwione.
Spoiwo piaskowca jest krzemionkowo-¿elaziste o charakterze kontaktowo-porowym.
Lokalnie w wyniku nierównomiernego rozmieszczenia poszczególnych sk³adników przyjmuje charakter spoiwa porowego. Najwiêkszy udzia³ (16.2%) maj¹ w nim odporne mechanicznie
sk³adniki krzemionkowe, natomiast w mniejszej (5.8%) iloci obecne jest ma³o odporne spoiwo ¿elaziste. Krzemionkowe sk³adniki spoiwa to g³ównie mikrokrystaliczna krzemionka,
która koncentruje siê zw³aszcza w pobli¿u zatok korozyjnych na ziarnach kwarcu w efekcie
jego rozpuszczania. Skupienia krzemionki osi¹gaj¹ rozmiary do 0.16 mm. Rolê spoiwa pe³ni¹
tak¿e krzemionkowe obwódki regeneracyjne na detrytycznych ziarnach kwarcu. Ponadto ziarna
po³¹czone s¹ ze sob¹ bezporednio zazêbiaj¹c siê wzajemnie (kontakty wklês³o-wypuk³e).
Spoiwo ¿elaziste sk³ada siê z drobnych skupieñ wodorotlenków ¿elaza. Miejscami tworz¹ one
nieregularne smugi i laminki o zmiennej, zwykle niewielkiej gruboci, oko³o 2 mm.
Piaskowiec charakteryzuje siê doæ du¿¹ porowatoci¹ wynosz¹c¹ 24.3%. Pory zwykle
maj¹ niewielkie rozmiary 0.1÷0.3 mm. Posiadaj¹ nieregularne zarysy, co wynika z charakteru
powierzchni otaczaj¹cych je ziarn.
Piaskowiec kremowo-¿ó³ty wystêpuj¹cy w portalu audytorium przykryty jest barwnym
tynkiem imituj¹cym marmur. Wed³ug klasyfikacji Dotta Jr. w modyfikacji Pettijohna et al.
(1972) ska³a jest arenitem kwarcowym. Zasadniczym jej sk³adnikiem s¹ bez³adnie u³o¿one
ziarna kwarcu wystêpuj¹cego w udziale 55.0%. S¹ one przewa¿nie pó³ostrokrawêdziste, rzadziej ostrokrawêdziste i pó³obtoczone. Wielkoæ ich zawiera siê w przedziale 0.15÷0.42 mm,
przy dominuj¹cych 0.21÷0.36 mm. Przewa¿a izometryczny kszta³t ziarn drobnych i wyd³u¿ony wiêkszych. Powierzchnie ziarn s¹ miejscami skorodowane, przy czym zasiêg zatok korozyjnych jest niewielki. Czêæ ziarn pokryta jest cienkimi krzemionkowymi obwódkami regeneracyjnymi. Na szkielet ziarnowy piaskowca sk³ada siê równie¿ muskowit (2.8%). Pakiety
tego minera³u u³o¿one bez³adnie, maj¹ rozmiary od 0.06 mm do 0.15 mm, o czêsto postrzêpionych, krótszych brzegach blaszek, znamionuj¹cych procesy rozpuszczania.
Spoiwo piaskowca jest ¿elazisto-krzemionkowo-ilaste i wystêpuje w udziale 22.1%, co
wp³ywa na jego charakter kontaktowo-porowy. Najwiêkszy udzia³ (11.5%) maj¹ w nim
wodorotlenki ¿elaza. Sk³adniki krzemionkowe obecne w udziale 6.0% reprezentuje g³ównie
mikrokrystaliczna krzemionka. Nieodporne mechanicznie spoiwo ilaste sk³ada siê z drobnych
blaszek minera³ów ilastych, g³ównie kaolinitu, a ponadto illitu, co potwierdzi³y badania w skaningowym mikroskopie elektronowym.
W zewnêtrznej czêci omawianego piaskowca stwierdzono istnienie strefy o gruboci
dochodz¹cej do 1.4 mm. Charakteryzuje siê ona obecnoci¹ silnie spêkanych i porozsu-
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wanych ziarn kwarcu oraz mniejszym udzia³em spoiwa. Istnienie takiej os³abionej mechanicznie strefy mo¿e skutkowaæ stopniowym wykruszaniem siê ziarn i osypywaniem powierzchni
piaskowca.
Omawiane ska³y wykszta³cone s¹ w sposób charakterystyczny dla piaskowców wieku
kredowego (tzw. ciosowych), pochodz¹cych z obszaru niecki ródsudeckiej oraz niecki
pó³nocnosudeckiej (Jerzykiewicz 1968, Kamieñski & Kubicz 1962). Na podstawie pojedynczych próbek pobranych do badañ trudno jest jednak jednoznacznie wskazaæ miejsce ich pochodzenia.

GRANIT Z ARNSDORF(?)
Stwierdzony zosta³ w progu wejcia do audytorium. Jego ¿ó³to-szare zabarwienie zwi¹zane
jest z wystêpowaniem skaleni, pomiêdzy którymi rozmieszczone s¹ nierównomiernie ziarna
kwarcu i skupienia ³yszczyków. Powierzchnia ska³y jest chropowata z licznymi drobnymi ubytkami powsta³ymi na skutek uderzeñ. Granit charakteryzuje siê struktur¹ hipautomorficzno-ziarnist¹, z ziarnami o rozmiarach dochodz¹cych do oko³o 6 mm. G³ównymi sk³adnikami s¹
skalenie potasowe: mikroklin (29.4%) i ortoklaz (25.6%). Wystêpuj¹ g³ównie w anhedralnych formach z pokrojem tabliczkowym, s¹ zbliniaczone, rzadko spêkane, wolne od produktów rozk³adu. Minera³y te osi¹gaj¹ najwiêksze rozmiary wynosz¹ce 1.0÷3.99 mm w przypadku mikroklinu oraz 2.0÷5.77 mm dla ortoklazu. Nieliczne (5.9%) plagioklazy s¹ wyranie
mniejsze, o rozmiarach zawieraj¹cych siê w przedziale 1.0÷1.67 mm. Najczêciej tworz¹ wyd³u¿one tabliczki ze sporadycznie zaznaczonymi przejawami serycytyzacji. Kwarc, obecny
w iloci 18.6%, tworzy wy³¹cznie anhedralne, zwykle spêkane ziarna o rozmiarach 1.0÷3.0 mm.
Biotyt i muskowit wystêpuj¹ w udziale odpowiednio 7.8% i 12.7%. Tworz¹ anhedralne ³uski,
o rozmiarach dochodz¹cych do 3.7 mm. Czêsto s¹ one powyginane i pokruszone, bez³adnie
przerastaj¹ siê ze skaleniami.
Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e ska³a reprezentuje doæ dobry stan zachowania.
Przejawy jej zwietrzenia (spêkania, serycytyzacja) widoczne s¹ jedynie sporadycznie.
W zakresie wykszta³cenia makroskopowego omówiona ska³a wykazuje doæ du¿e podobieñstwo do granitu pochodz¹cego ze z³o¿a w miejscowoci Arnsdorf (Niemcy), po³o¿onego oko³o 200 km na zachód od Wroc³awia. Potwierdzeniem mog¹ byæ równie¿ uzyskane
wyniki badañ zbie¿ne z wykonanymi przez niemiecki Institut für Baustoffe und Umwelt (Hartmann 2007) dla granitu z Arnsdorf. Dok³adne okrelenie pochodzenia omawianej ska³y wymaga jednak szczegó³owszych badañ.

ANALIZA WYTRZYMA£OCI NA CISKANIE
KAMIENIA DEKORACYJNEGO AULI LEOPOLDYÑSKIEJ
Wykazan¹ obserwacjami makro- i mikroskopowymi ró¿n¹ zwiêz³oæ opisywanych kamieni
dekoracyjnych oceniono dodatkowo poprzez okrelenie ich wytrzyma³oci na ciskanie metod¹ sklerometryczn¹. Jej istot¹ jest porednie okrelenie wytrzyma³oci materia³u poprzez
pomiar twardoci powierzchniowej. Do badañ u¿yto udarowego m³otka sprê¿ynowego tzw.
m³otka Schmidta DIGI-2000 typu N, produkcji szwajcarskiej, o energii uderzenia 0.225 kGm
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wyposa¿onego w urz¹dzenie zapisuj¹ce. Oznaczenie wykonano zgodnie z PN-EN 12504-2:2002.
Wartoæ wytrzyma³oci na ciskanie badanych ska³ okrelono poprzez odniesienie wyników
badañ sklerometrycznych do utworzonych krzywych wzorcowych. Wykonano je okrelaj¹c
liczbê odbiæ m³otka dla ska³ o znanych wartociach wytrzyma³oci na ciskanie. Jako materia³
porównawczy wybrano ska³y o bardzo wysokim stopniu podobieñstwa do badanych w zakresie sk³adu mineralnego, struktury, tekstury i stanu zachowania. Zapewnia to doæ du¿¹ dok³adnoæ oceny wytrzyma³oci na ciskanie okrelonej opisan¹ powy¿ej metod¹.
Badaniom poddano wszystkie wczeniej opisane ska³y. Wykazano, ¿e najwiêksz¹ wytrzyma³oci¹ na ciskanie charakteryzuje siê granit. rednio wartoæ tego parametru wynosi
144.5 MPa, przy wahaniach 139.0÷150.0 MPa. Zmiennoæ tê mo¿na wi¹zaæ z obecnoci¹,
w centralnej czêci progu, powierzchniowych stref granitu os³abionych mechanicznie wskutek jego u¿ytkowania.
W obrêbie badanych wapieni stwierdzono wyran¹ zale¿noæ pomiêdzy ich wykszta³ceniem teksturalnym a wytrzyma³oci¹ na ciskanie. Odmiany o teksturze sparytowej ze skamienia³ociami charakteryzuj¹ siê wy¿szymi wartociami wytrzyma³oci w granicach
112.5÷119.0 MPa. Podobn¹ wartoæ, wynosz¹c¹ 108.0 MPa wykazuje marmur. Wapienie o teksturze organogenicznej cechuj¹ siê nieco ni¿szymi wartociami omawianego parametru w zakresie 90.0÷99.8 MPa. Tym samym ska³y te charakteryzuj¹ siê nie tylko wiêksz¹ podatnoci¹
na wykruszenia szcz¹tków organicznych, ale tak¿e mniejsz¹ odpornoci¹ na uderzenie. Nale¿y jednak podkreliæ, ¿e pomimo wykazanego zró¿nicowania wszystkie badane wapienie nale¿¹
zgodnie z norm¹ PN-84/B-01080 do ska³ o redniej wytrzyma³oci na ciskanie.
Najmniejsz¹ odpornoci¹ mechaniczn¹ sporód badanych ska³ charakteryzuj¹ siê
piaskowce. Wytrzyma³oæ na ciskanie odmiany bia³o-szarej o spoiwie krzemionkowo-¿elazistym wynosi 83.5 MPa, natomiast w odmianie kremowo-¿ó³tej jest ni¿sza (78.0 MPa),
co zwi¹zane jest z obecnoci¹ nieodpornych mechanicznie minera³ów ilastych. Z uwagi na
wymogi normy PN-84/B-01080 omawiane piaskowce podobnie jak wapienie nale¿¹ do ska³
o redniej wytrzyma³oci na ciskanie.
Praca zrealizowana zosta³a na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony rodowiska AGH,
w ramach prac statutowych Katedry Geologii Z³o¿owej i Górniczej AGH (nr 11.11.140.562),
finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego.
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