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WPROWADZENIE
Kiedy czytamy instrukcję obsługi nowego odtwarzacza DVD i natra-
fiamy na komendę „włącz odbiornik TV”, odruchowo chwytamy za pi-
lota. Pomijanie czynności oczywistych jest zjawiskiem zupełnie nor-
malnym, ułatwiającym przekaz i skracającym wypowiedź. Dzieje się 
to na wielu płaszczyznach życia, od bardzo dawna; z oszczędności 
czasu, papieru czy inkaustu… O ile współcześnie każdy nadąża za 
tymi lukami i niedopowiedzeniami, o tyle stają się one problemem 
w przypadku interpretacji tekstów, których autorzy żyli kilkaset lat 
temu. Nie chodzi tutaj o pobieżną lekturę, lecz chęć zgłębienia taj-
ników jakiejś czynności lub procesu, co w przytaczanym przypadku 
sprowadza się do odtworzenia procesu topienia szkła. 

Zainteresowany rekonstrukcją czynności czytelnik odnajdzie 
takie braki również w dziele O sztukach rozmaitych ksiąg troje [1], 
mistrza sztuk i rzemiosła Teofila zwanego Prezbiterem. Pierwszy 
kontakt z treścią manuskryptu pozostawia przekonanie o gotowo-
ści do podjęcia działania i pełni wszystkich informacji. Luki uwidacz-
niają się podczas przygotowań szczegółowego planu eksperymentu 
lub po pierwszych próbach. Artykuł został poświęcony właśnie tym 
niedopowiedzeniom. 

Problem rekonstrukcji technologii szklarskiej był niejednokrotnie 
poruszany w literaturze naukowej [2, 3, 4]. Niemniej jednak wciąż 
brak jest kompletnych informacji niezbędnych do rzetelnej rekon-
strukcji procesu wytopu szkła opisanego przez Mistrza Teofila. Brak 
jest wiedzy dotyczącej zróżnicowania w składach chemicznych po-
piołów bukowych oraz czynników wpływających na zawartość po-
szczególnych tlenków. 

PRZEPIS MISTRZA TEOFILA
Drugi rozdział dzieła, które powstało prawdopodobnie pomiędzy X 
a XII wiekiem, został w całości poświęcony wytwarzaniu i zdobieniu 
szkła. Mistrz opisuje wytwarzanie szkła z piasku oraz popiołu buko-
wego użytych w stosunku 1:2. Nie zostaje wspomniane, czy chodzi 
o części masowe, czy objętościowe, lecz znając gęstości nasypowe 
obu surowców możemy się domyślać, że receptura opiera się na 
masach składników. Żeby jednak nie zawierzać zanadto domysłom, 
teza ta została potwierdzona eksperymentalnie [2]. 

POPIÓŁ DRZEWNY
Skład chemiczny popiołu drzewnego ma znaczący wpływ na właści-
wości fizykochemiczne szkła, które można otrzymać z jego pomocą. 
Decyduje o barwie, temperaturze topienia oraz możliwościach wyrabia-
nia masy. W zależności od składu atmosfery, minerałów występujących 
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STRESZCZENIE
Próby rekonstrukcji średniowiecznych techno-
logii oraz znalezisk nastręczają wielu proble-
mów. Różnice w lokalnych środowiskach na-
turalnych wpływają w istotny sposób na skład 
chemiczny surowców pochodzenia roślinnego, 
a dawne księgi zawierają – z naszego punktu 
widzenia – niekompletne informacje. Zebrano 
oraz przeanalizowano surowce służące do 
otrzymywania szkła opisane w dziele Teofila 
Prezbitera O sztukach rozmaitych ksiąg troje, 
powstałym na przełomie XI i XII wieku. Podjęta 
została próba wytopu potasowego szkła po-
piołowego w warunkach laboratoryjnych.  

SUMMARY
Diversity of chemical composition in components 
used in glass making according to Theophilus 
Presbyter
Attempts  to reconstruct medieval technolo-
gies and archaeological finds are difficult and 
problematic. Differences between local envi-
ronments influence on chemical composition 
of  raw wood materials and ancient books are 
partially incomplete – from our point of view. 
Various materials used for medieval glass-
making (according to Theophilus Presbyter 
from 11–12th century) were collected and 
analysed. Attempts to obtain potasic ash 
glass in laboratory were made. 
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Próbki analizowano metodą fluorescen-
cji rentgenowskiej (XRF) na urządzeniu 
WDXRF Axios mAX z lampą Rh o mocy 
4kW firmy PANalytical. Wyniki przedsta-
wiono w tabeli 1.

Na podstawie zebranych wyników wy-
kreślono stężenia tlenków najsilniej od-
powiadających za proces topienia masy 
szklanej – temperaturę początku topienia 
(rysunek 1.). Są to tlenki metali alkalicz-
nych – sodu, potasu oraz rubidu. Ich stę-
żenie różni się w zależności od analizowa-
nej próbki w istotny sposób, przez co tem-
peratury charakterystyczne masy szklanej 
nie będą jednakowe. Aby dowieść tej tezy 
przygotowano dwa zestawy szklarskie na 
bazie popiołów A1 oraz A2 z użyciem tego 
samego piasku rzecznego. Próbki rozdrob-
niono i zhomogenizowano, a następnie 
przeprowadzono badanie w mikroskopie 
wysokotemperaturowym. Wyniki przed-
stawiono na rysunku 2. Różnica w skła-
dzie chemicznym popiołów spowodowała, 

że szkło zawierające popiół A2 topiło się w temperaturze wyższej 
o ok. 30–40°C. O ile współcześnie jest to znikoma różnica, to w przy-
padku wytopu średniowiecznego podniesienie temperatury o 30°C 

w glebie, pory roku, w której drzewo zostało ścięte, roślina, a później 
popiół otrzymany w wyniku jej spalenia zawiera różne ilości poszczegól-
nych pierwiastków [5]. Również temperatura spalania w bardzo istotny 
sposób wpływa na skład pierwiastkowy popiołu [6]. Podsumowując, 
czynnikami, na które człowiek ma bezpośredni i natychmiastowy wpływ 
są: wybór pory roku, w której drzewo zostanie ścięte oraz – w mniej-
szym stopniu – temperatura spalania drewna i zabezpieczenie pale-
niska przed rozwiewaniem najbardziej lotnych popiołów. Skład atmos-
fery oraz gleby są w pewien sposób modyfikowane działalnością czło-
wieka, lecz wymagają dłuższej ingerencji. 

W celu otrzymania próbek popiołu drzewnego spalono drewno 
bukowe pochodzące z trzech źródeł – wszystkie znajdujące się 
w rejonie powiatów tarnowskiego (Małopolska) oraz dębickiego 
(Podkarpacie). Pora roku oraz dokładne miejsce ścinki nie są 
znane. Spalanie przeprowadzono w rekonstrukcji domowego pa-
leniska wczesnośredniowiecznego (próbka A1), przenośnym ogni-
sku ogrodowym (próbki A2 i A3) oraz ognisku leśnym (próbka A4). 
Popioły A1–A3 powstały ze spalenia części pni bukowych pozba-
wionych kory, podczas gdy A4 uzyskano z tarniny podczas spala-
nia wszystkich części rośliny. Spalanie podtrzymywano jak najdłu-
żej celem dopalenia resztek drewna oraz drobnego węgla. Popiół 
charakteryzujący się jasną barwą wskazującą na małą zawartość 
węgla resztkowego zebrano i przesiano na sicie o oczku 1 mm. 

Rys. 1. Zawartość tlenków alkalicznych będących najsilniejszymi topnikami 
niskotemperaturowymi. Można zauważyć istotne zróżnicowanie w stężeniach 
tlenków pomiędzy poszczególnymi popiołami. A1–A3 – popiół z drewna 
bukowego, A4 – popiół z tarniny. 
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Tab. 1. Zawartość procentowa wybranych pierwiastków w popiołach, w przeliczeniu na tlenki.

Wyniki własne Dane literaturowe

Drewno Buk Buk Buk Tarnina Buk Buk Buk Buk

Część pień pień pień gałęzie gałęzie b/d b/d b/d
Tlenek/
symbol A1 A2 A3 A4 [7] [8] [8] [9]
Na2O 0,279 1,29 0,921 n/w 0,59 2,35 3,02 0,08
MgO 4,907 4,292 4,316 6,653 6,95 1,49 0,65 11,79
Al2O3 1,473 7,598 3,686 1,113 0,92 b/d b/d 0,1
SiO2 9,775 13,315 10,922 6,062 18,3 b/d b/d 0,9
P2O5 2,934 2,487 2,326 9,645 15,26 b/d   b/d 9,78
SO3 1,539 3,795 1,381 1,607 b/d b/d b/d b/d
K2O 17,511 8,593 8,803 16,564 19,98 7,83 16,26 19,99
CaO 55,79 49,1 46,553 55,363 31,07 26,31 13,99 45,5
TiO2 0,183 0,975 0,49 0,203 b/d b/d b/d b/d
MnO 2,402 2,217 1,259 0,574 6,2 2,93 4,00 2,84
Fe2O3 0,938 2,825 1,79 0,909 0,94 0,43 0,22 0,47
CuO 0,036 0,029 0,026 0,047 b/d b/d b/d b/d
Rb2O 1,385 1,909 0,018 0,012 b/d b/d b/d b/d
PbO 0,005 0,008 n/w 0,22 b/d b/d b/d b/d
Cr2O3 n/w 0,022 n/w 0,025 b/d b/d b/d b/d

Rys. 2. Obrazy z mikroskopu wysokotemperaturowego przedstawiające 
zachowanie próbek w wybranych temperaturach. Na najniższym obrazie 
przedstawiona jest temperatura całkowitego stopienia.
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mogło być ogromnym wyzwaniem. Na rysunku 3. ukazano tempera-
turę podczas próby wytopu szkła w zrekonstruowanym piecu garn-
carskim z IX wieku. Piec o konstrukcji szybowej powstał z inicjatywy 
grupy archeologów w Grodzisku w Żmijowiskach, na podstawie zna-
leziska z wczesnośredniowiecznej osady w Stradowie. Pomimo wielu 
wysiłków, temperatura w piecu utrzymywała się w okolicach 1000°C. 
Chwilowe wzrosty do 1050°C spowodowane były podsycającymi pło-
mień podmuchami wiatru. Celem próby było m.in. przetestowanie 
wytrzymałości tygli glinianych, gliny użytej do budowy pieca oraz zba-
danie maksymalnej temperatury uzyskiwanej w tego typu konstruk-
cji. Po zakończeniu eksperymentu nie stwierdzono występowania 
fazy ciekłej w obrabianych cieplnie zestawach szklarskich.

Rola składu tlenkowego popiołu nie kończy się na jego wpły-
wie na temperaturę topienia. Na rysunku 4. przedstawiono zawar-
tość procentową związków odpowiadających za powstanie barwy 
[10]. Współcześnie stężenie tlenków tytanu oraz żelaza jest jednym 
z głównych kryteriów oceny przydatności surowców do produkcji 
szkła (głównie piasku oraz skaleni), ze względu na bardzo silne wła-
ściwości barwiące. Tlenek tytanu odpowiada za powstawanie sza-
rej, mętnej masy szklanej, natomiast związki żelaza dają barwę nie-
bieską, żółtą, zieloną, brązową lub ich mieszanki – w zależności od 
składu chemicznego szkła oraz warunków topienia. Znaczna część 
zielonych, popiołowych szkieł średniowiecznych zawdzięcza swój 
kolor występowaniu żelaza (II) oraz żelaza (III) pozostających w rów-
nowadze. W warunkach silnie redukcyjnych pierwiastek ten barwi 
na niebiesko, a w utleniających – na żółto. Sytuacja zmienia się, 
gdy w zestawie szklarskim znajdą się związki siarki. Ich obecność 
może skutkować powstaniem barwnika cząsteczkowego FeS, który 
nadaje szkłu pomarańczowobrunatną barwę porównywalną do brą-
zowych butelek piwnych (rysunek 5.). Na rysunku 6. przedstawiono 
niejednorodności w barwie – różnica wynika prawdopodobnie z róż-
nych warunków redoks. Warto zauważyć, że obiekt ma kilka centy-
metrów szerokości, a zmiany są wyraźne. 

 
PIASEK RZECZNY
Drugim składnikiem, stanowiącym 1/3 masy zestawu szklarskiego, 
jest piasek. Głównym związkiem wprowadzanym wraz z tym surow-
cem jest podstawowy tlenek szkłotwórczy – SiO2. Jego ilość, w za-
leżności od złoża, będzie się wahać w bardzo szerokich granicach. 
Obok tlenku krzemu piaski mogą wprowadzać do zestawu związki 
glinu, żelaza, tytanu, wapnia, sodu i potasu. Największy wpływ na 
walory otrzymywanej masy szklanej mają – podobnie jak w przy-
padku popiołów – tlenki żelaza i tytanu, ze względu na silne właści-
wości barwiące i mącące. 

Zebrano i przeanalizowano piaski z czterech złóż (wyrobisko 
Niwka w Małopolsce (P1), dwa piaski z miejscowości Kosiorów na 
Lubelszczyźnie (P2, P3) oraz piasek akwarystyczny (P4)), celem 
poznania ich składu chemicznego. Aby pozbyć się części zanie-
czyszczeń organicznych oraz pyłów, surowiec płukano w wodzie 
do momentu, gdy nie zmieniała swego zabarwienia. Piaski wysu-
szono na słońcu oraz przesiano przez sito o oczku 1 mm, aby usu-
nąć kamienie. 

Wyniki zostały przedstawione w tabeli 2. Zawartość poszcze-
gólnych tlenków jest silnie zróżnicowana. Nawet w przypadku SiO2 
występującego w ilości 86–98%, co przekłada się na wahania ok. 
4% w masie szklanej. Ilość tlenku krzemu oraz tlenku glinu jest 
mocno skorelowana, co wskazuje na obecność glinokrzemianów, 
głównie sodowych i potasowych. Warto zwrócić uwagę na obecność 
tlenku żelaza i tytanu, których stężenie różni się nawet kilkukrotnie 

Rys. 4. Zawartość procentowa tlenków wpływających na barwę masy szklanej. 
A1–A3 – popiół z drewna bukowego, A4 – popiół z tarniny.
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Rys. 5. Szkło otrzymane z zestawu z dodatkiem popiołu 
zawierającego dużą ilość związków siarki i żelaza.

Tab. 2. Zawartość procentowa [%] wybranych tlenków w próbkach zebranych 
piasków.

P1 P2 P3 P4
SiO2 94,978 86,349 95,467 97,595
Al2O3 3,222 7,360 2,337 0,949
Na2O 0,554 2,127 0,633 0,667
K2O 0,523 1,433 0,537 0,044
CaO 0,099 0,845 0,369 0,087
TiO2 0,053 0,167 0,042 0,074
Fe2O3 0,321 0,959 0,248 0,231
SO3 0,036 0,037 0,031 0,155

Rys. 3. Odczyt z termopary (znajdującej się wewnątrz komory rekonstrukcji pieca 
garncarskiego z IX wieku) podczas próby wytopu szkła.
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Rys. 6. Niejednorodności w barwie szkła powstałe na 
skutek panowania różnych warunków redoks.
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pomiędzy badanymi piaskami. Należy przypomnieć, że ich ilość 
świadczy o przydatności surowców do wytopu szkła. Niestety nie 
wiemy, czy średniowieczni z premedytacją wybierali porę roku ścinki 
drzew, czy regulowali temperaturę spalania albo wybierali jaśniejsze 
piaski. Nie sposób też ocenić, czy w przekazie słownym funkcjono-
wały porady pomagające zapobiec powstawaniu wad masy szklanej, 
które znali jedynie wybrani. 

WYTOP W WARUNKACH LABORATORYJNYCH
Celem dokładniejszego zbadania wpływu warunków wytopu, zasy-
mulowano wytop zestawów szklarskich bazujących na piasku P3 
oraz popiołach A1 i A3, zgodnie z tabelą 3. Aby odtworzyć zróżnico-
wane warunki redoks, do mieszanin dodano substancji utleniają-
cych (azotan potasu) oraz redukujących (kwas winowy). Wytop pro-
wadzono w tyglach ceramicznych umieszczonych w piecu elektrycz-
nym, przetrzymując próbki przez 6 godzin w temperaturze 1250°C. 
Na godzinę przed planowanym wylewaniem masy z tygli podniesiono 
temperaturę do 1350°C, aby zmniejszyć lepkość stopu.

Otrzymane szkła (rysunki 7. i 8.) różnią się nieznacznie, a róż-
nica zależna jest od użytego popiołu. Szkło na bazie popiołu A1 cha-
rakteryzuje się mniej intensywnym zabarwieniem. Prawdopodobnie 
obserwujemy tutaj efekt odbarwiający wywołany obecnością tlenku 
manganu (III), który daje barwę dopełniającą do żółtej, pochodzą-
cej od tlenku żelaza (III). Takie wnioski można wysnuć na podsta-
wie lekko różowego koloru szkła. Niepowodzeniem zakończyła się 
próba modyfikacji atmosfery chemicznej w stopach – prawdopodob-
nie użyto zbyt małych ilości utleniacza i reduktora. Nie ma możli-
wości powtórzenia eksperymentu z większym udziałem wspomnia-
nych modyfikatorów, ze względu na zakłócenia, jakie spowodowa-
łyby w składzie chemicznym szkła.

DYSKUSJA
Otrzymane wyniki analiz piasków oraz popiołów wskazują na istotne 
różnice pomiędzy poszczególnymi próbkami. Zróżnicowanie w skła-
dzie chemicznym popiołów wynika z bardzo wielu czynników, które 
najprawdopodobniej nie były znane średniowiecznym rzemieślni-
kom. Daje to podstawy do twierdzenia, że wytopy często kończyły 
się niepowodzeniem, tj. niecałkowitym stopieniem wsadu lub otrzy-
maniem szkieł o bardzo intensywnym zabarwieniu. Rozrzut zawar-
tości tlenków barwiących w piaskach był znacznie niższy, co w połą-
czeniu z ich mniejszym udziałem w zestawie szklarskim sprawiało, 
że miały mniejszy wpływ na zróżnicowanie składów chemicznych 
szkieł. Laboratoryjna próba wytopu szkła oraz badania przeprowa-
dzone w mikroskopie wysokotemperaturowym, potwierdzają wpływ 
popiołu na otrzymaną masę szklaną zarówno pod względem tem-
peratury topienia, jak i na cechy produktu. Niestety, nie było możli-
wym odtworzenie zmiennych warunków panujących w piecu opala-
nym drewnem za pomocą dodatków utleniacza lub reduktora. 

PODSUMOWANIE
Informacje uzyskane w toku analiz oraz eksperymentów wskazują 
na wysoki poziom skomplikowania procesu pozyskiwania surow-
ców oraz wytopu szkła. Szczegółowe wskazanie na praktyki stoso-
wane przez średniowiecznych nie jest możliwie na podstawie tych 
skromnych analiz. Pozwalają one jednak na zaplanowanie dalszych 
doświadczeń, które mogą poszerzyć wiedzę na temat technologii 
wytwarzania gospodarczych szkieł popiołowych w tamtym okresie.
Zgromadzone dane są jedynie kroplą w morzu informacji, które mogą 
zostać zdobyte na drodze dalszych eksperymentów. Szczególnie 
dużą wartość naukową miałyby próby prowadzone w warunkach 
nielaboratoryjnych, możliwie najbardziej odtwarzających warunki 
panujące kilkaset lat temu, podczas rekonstruowanych procesów. 
Kolejnym krokiem w zgłębianiu technologii wytopu szkła opisanego 
przez Teofila Prezbitera, powinno być zbudowanie pieca opisanego 
w księdze drugiej jego dzieła. Działanie to może dostarczyć informacji 
na temat temperatur panujących w piecu, rzeczywistej długości pro-
cesu oraz warunków redoks panujących w trakcie wytopu. Kilkuletni 
plan eksperymentu powinien zawierać m.in.: sposób pobrania pró-
bek drewna bukowego pochodzącego z drzew ściętych w różnych 
lokalizacjach oraz różnych porach roku. Dopełnieniem pracy byłby 
wytop szkieł oraz porównanie ich składu chemicznego do odpowied-
nich znalezisk potasowych szkieł popiołowych z omawianego okresu.
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Rys. 7. Szkło otrzymane z receptury 6 (po lewej) oraz z receptury 3 (po prawej). 

Rys. 8. Szkło otrzymane z receptury 6 (po lewej) oraz z receptury 3 (po prawej).

Tab. 3. Receptury, według których sporządzono zestawy szklarskie.

Stosunek masowy popiołu do piasku
Udział dodatku  

[% m/m]
Próbka A1 A3 P3 Utleniacz Reduktor
1 2 0 1 2 0
2 2 0 1 0 2
3 2 0 1 0 0
4 0 2 1 2 0
5 0 2 1 0 2
6 0 2 1 0 0
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