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Целта на настоящия проект беше да се демонстрира нов подход за

недеструктивен анализ на метални музейни експонати, предоставени от
фондовете на Регионалния историческия музей в Ловеч. За анализа на тези
експонати бяха подбрани два такива физикохимични метода: рентгенов
флуоресцентен анализ (РФА) и рентгенова фотоелектронна спектроскопия
(РФС). Докато РФА методът дава информация за състава на материала на
дълбочина около десетки до стотина микрометра, то РФС засяга най-гор-
ните повърхностни слоеве с дебелина около 5 – 8 нанометра (т.е. около 15
000 пъти по-плитко). Съвместното използване на тези два метода позволява
по недеструктивен начин да се получи информация за разпределението на
елементите по дълбочина на музейните експонати. Измерванията са
направени на почистени участъци, тъй като представените музейни
експонати са били предварително консервирани с цел тяхното запазване.
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Анализ на апликации за колан (инв. № 2797 и 2896, РИМ – Ловеч) 

Тези артефакти са открити при археологически разкопки в Деветашката

пещера през 1994 г., кв. 20/В-10/ Гроб № 2 – намерени са до левия крак

на скелета. Най-вероятната датировка е Късна античност (V – VІ в.).

Древните артефакти бяха подложени на анализ с РФА и РФС методи.
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Резултатите сочат, че сплавта, от която са направени изделията, съдържа основно мед, цинк,

олово и примеси от желязо, калай и кобалт. Примесните елементи са в количества под 1 тегл.

%, което вероятно е свързано с вида на използваната изходна суровина. При двата

експериментални метода съдържанието на мед е в границите между 83 и 92 тегл. %, а това на

цинк е около 5 – 7 тегл. %. За разлика от тях съдържанието на олово, определено по двата

метода, се различава драстично: количеството на оловото, измерено чрез РФА, е около 0,8 –

1,1 тегл. %, а това, измерено чрез РФС, е 6 – 10 тегл. %. Това означава, че повърхността на

апликациите е обогатена с олово.
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Образец Cu Sn Pb Zn Fe Со

Катарама 1 ПИН 2797 РФА метод 90,43 0,68 
0,86 7,64 0,35 0,04

РФС метод 83,80 10,60 5,50

Катарама 2 ПИН 2797 РФА метод 92,32 1,11 
6,14 0,40 0,03

РФС метод 87,30 6,10 6,60
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Заключение

Проведеното изследване допринася за разработване на методология за 

изследване на музейни експонати с недеструктивни физикохимични методи 

на анализ. 

Получената информация дава възможност да се задълбочат познанията ни 

върху уменията и способностите на древните майстори при изработване на 

метални предмети с различно предназначение.




