Zróżnicowanie procesów deterioracji piaskowcowej
elewacji XIX-wiecznego budynku Archiwum Państwowego
w Poznaniu (patrz str. 127)
Diversity of the deterioration processes of the 19th century sandstone façade
of the National Archive in Poznań (see p. 127)
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Ryc. 5. Przykłady deterioracji widocznej w obrazie mikroskopowym: fotografie A–I obraz z mikroskopu skaningowego, A, B – próbka
APP0 z widoczną obecnością gipsu oraz pyłów, w tym także związków żelaza; C – pokrywy gipsu na znacznej części próbki APP 6.3;
D – niezidentyfikowane specyficzne postacie żelaza; E, F – przykłady licznych wystąpień pyłów w próbce APP 8; G–I – przykłady
biodeterioracji, gdzie organika współwystępuje z wtórnym gipsem; fotografie J–L – obraz z mikroskopu polaryzacyjnego z widoczną
miąższością czarnych naskorupień dochodzącą do 0,8 mm (na ryc. J), widoczne nawarstwienia wewnętrznie laminowane (J, K – obraz
przy jednym nikolu, L – skrzyżowane nikole)
Fig. 5. Examples of deterioration visible in the microscopic image: photographs A–I image from a scanning microscope, A, B – APP0
sample with visible gypsum and dust, including iron compounds; C – plaster covers on a significant part of sample APP 6.3; D – unidentified
specific forms of iron; E, F – examples of numerous dust occurrences in sample APP 8; G–I – examples of biodeterioration, where organics
coexist with secondary gypsum; photos J–L – polarizing microscope image with a visible thickness of black crusts up to 0.8 mm (in Fig. J);
internally laminated layers are also visible (J, K – one nicol, L – crossed nicols)
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Zdjêcie na ok³adce: Kamienio³om sjenitu Koœmin w strefie dyslokacyjnej Niemczy na Dolnym Œl¹sku. Z³o¿e to powsta³o w wyniku
intruzji granitoidów niemczañskich podczas górnokarboñskiej fazy asturyjskiej orogenezy waryscyjskiej. Ze wzglêdu na zwiêkszon¹
zawartoœæ minera³ów maficznych ska³y te s¹ nazywane sjenitami. S¹ one wykorzystywane w kamieniarstwie oraz do produkcji kruszyw
drogowych i betonu. Fot. D. Brzeziñski
Cover photo: The Koœmin syenite quarry in the Niemcza dislocation zone in Lower Silesia. This deposit is a result of the intrusion of
the Niemcza granitoids during the Late Carboniferous Asturian phase of the Variscan orogeny. Due to the increased content of mafic
minerals, these rocks are called syenites. They are used in the masonry and for the production of road aggregates and concrete. Photo by
D. Brzeziñski

