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Abstract 
The article explores technological objects from Antiquity – tools and objects of the ancient people's life. They 
have a different mechanical mechanism – some of them castings (with certain mechanical processing 
requirements), others with complex shape and obtained by cold plastic deformation. Is a comparison of the two 
types of production technologies made and there is a link between the production technology and their chemical 
composition. 
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Изследване на старовремски технологични обекти 
с различен химичен състав и тяхното приложение 

 
Диана ПЕТРОВА, Ярослав АРГИРОВ 

 
1. Увод 
 

Интересът към възникването на металообработването у нас не спира да вълнува. 
Това е така, защото изследванията на праисторическите археологически метални 
находки, които по своята същност и уникалност са безценни, не допускат тяхното 
разрушаване. Това налага провеждането на изследвания – металографски, спектрални и 
рентгенофлуоресцентни, свързани с началото на металообработката, технологията за 
изработването им и състава на метала, без да бъдат безвъзвратно повредени и разрушени. 
 
2. Метали и сплави, използвани по време на Античната епоха 
 
2.1. Находища на медна руда в България 
 

Дълги години се е смятало, че през V в. пр. Хр., в Югоизточна Европа не е имало 
рудодобив, а всички предмети от мед, откривани у нас, са идвали от Анатолия. Това 
твърдение се е оборило в края на XX в., когато се е установило, че халколитните медни 
рудници в местността Мечи кладенец край Стара Загора (фигура 1) са най-големите 
рудодобивни мини през халколита и там самостоятелно се е развивала металургия, която 
е предшествала и тази в Егейския свят. 

Друго находище на металургична шлака по същото време е съществувало и в 
местността Сгуриите в Странджа планина. Доказано е, че златото от Варненския 
енеолитен халколит е добивано именно там. 
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Фигура 1. Карта на рудници през Aнтичната епоха 

 
2.2. Време на поява на металите и сплавите 
 

Първите метали, с които се е запознал първобитния човек, били самородно злато, 
мед, сребро и олово (таблица 1). От тези метали е започнало изработването на прости 
украшения и оръдия на труда.  
 

Таблица 1. Време на поява на металите и сплавите 

 
 
2.3. Видове руда от Vв. пр. Хр. до VI в. сл. Хр. 
 

Най-ранните сведения за топене на мед са открити още през V в. пр. Хр. в Беловоде. 
Отначало за топене на мед са се използвали най-богатите окисни руди (фигура 2), 
съдържащи тенорит CuO, куприт Cu2O, малахит CuCO3. Cu(OH)2, меден лазур, азурит 
2CuCO3.Cu(OH)2, хризокол CuSiO3.nH2O и др. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Фигура 2. Видове руда – а) куприт, б) малахит, в) азурит. 

 
3. Цел на изследването 
 

Целта на настоящата работа е запознаване с химичния състав и връзката между 
него и предназначението на старовремските технологични обекти (инструменти от 
Античната епоха – от V в. пр. Хр. до VI в. сл. Хр. – матрици, калъпи, печати и кани), 
разширяване кръга от познания за използваните сплави; систематизиране и анализиране 
на получените резултати. 
 
4. Методика за определяне на химичния състав на старовремски 
технологични обекти, чрез рентгенофлуорисцентен спектрален анализ 
 

Използваният рентгенофлуоресцентен апарат Bruker S1 Sorter (фигура 3) позволява 
измервания при всякакво осветление. Анализаторът използва добре позната операционна 
система Microsoft Windows. Вътрешната памет на анализатора позволява да се 
съхраняват хиляди спектри и милиони резултати. 

Металоанализаторът S1 е калибриран за голям брой сплави, което позволява бързо 
и надеждно да се анализират повечето метали. 

 

Фиг. 3 Металоанализатор Bruker S1 Sorter 

Подходът при измервани на такъв тип обекти, които не позволяват механично 
въздействие върху повърхнината и запазване на тяхната автентичност, е подбиране на 
зона за измерване, която е с отстранена по химичен път патина (почистена повърхност). 
Извършват се минимум три измервания, които се осредняват. Трябва да се има предвид, 
че елементите, които не засича апаратът, се допълват към елементите с най-голям 
химичен състав. 
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5. Старовремски технологични обекти 
 

От фонда на Археологически музей, гр. Варна и Археологически музей, 
гр. Силистра са изследвани матрици, печати, калъпи и кани (фигура 4) с обща датировка 
в Античността. 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Фигура 4. Старовремски технологични обекти –  
а) матрица, б) калъп, в) печат, г) кана. 

 
5.1. Инструменти за торевтика – матрици 

Матриците са инструменти за обработка на метални материали. Технологията за 
работа с тях е следната: тънък пластичен метален лист е поставян върху матрицата, а 
върху нея тънка оловна плоча, по която е чукано внимателно, за да се отпечата 
орнамента. При създаденото налягане протича пластична деформация (изтичане на 
метала), първоначално в зоните с най-малко съпротивление. 

От диаграмата на разпределение на химичните елементи е видно (фигура 5), че 
медта варира в диапазона 31 – 96 %, оловото и калаят присъстват в големи количества 
почти във всички образци (таблица 2). Калаят e компонент, присъствието на който се 
отчита във всички старовремски инструменти изработени от медна сплав. 

 

Фигура 5. Диаграма на разпределение на химичен състав на матрици 
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Таблица 2. Таблица с химичен състав на матрици 

 
 
5.2. Инструменти за торевтика – калъпи 

От диаграмата на разпределение на химичния състав (фигура 6) е видно, че има 
завишени леярски свойства, поради наличие на олово и калай в 4.2.2 и 4.2.3 (таблица 3). 
Това са инструменти, които се използват за получаване на отливки от медни сплави. 
Независимо, че температурата на топене е в границата на нормалното, можем да кажем 
че топлопроводността на медните сплави е тази, която дава възможност да се получат 
отливки с температура на заливане около 600-800ºС, без да се наруши значително 
повърхността им. 

 

Фигура 6. Диаграма на разпределение на химичен състав на калъпи 

Таблица 3. Таблица с химичен състав на калъпи 

Пор. N Cu Pb Sn Fe Zn As Se Ta 

4.2.1 57,5 24 11,2 2,22 
 

3,94 0,05 1,04 
4.2.2 49,7 12,8 26,1 2,88 6,07 2,34 0,03 

 

4.2.3 60,5 20,1 15,2 1,81 
 

2,33 0,04 
 

4.2.4 63,5 22,9 6,9 3,73 
 

2,89 
  

 
5.3. Инструменти за торевтика – печати 

Печатът се използва за художествена обработка на металите с ниска твърдост, 
чеканене (вид пластична деформация върху материали с по-ниска твърдост от 
инструмента). Това предполага получаването на сплави за инструменти със завишена 
твърдост. Такива по-пластични материали могат да се обработват с този тип инструменти 
– злато, сребро и мед. Тези инструменти, случайно или не са със завишена твърдост по 
отношение на другите сплави (фигура 6), което се дължи на наличието на калай, който 
води до изграждането на интереметално съединение Cu3Sn. (таблица 4). 
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Фигура 6. Диаграма на разпределение на химичен състав на печати 

Таблица 4. Таблица с химичен състав на печати 

 
 
5.4. Обекти от бита – кани 

На диаграмата (фигура 7) е представено разпределението на легиращите елементи 
при листово формовани технологични обекти свързани с бита на хората. Оказва се, че по 
това време хората са успявали да формообразуват листов материал чрез пластична 
деформация, като му придават сложна форма и релеф.  

 

Фигура 7. Диаграма представяща легирането на кани, използвани в бита на древните хора 
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Интересното е, че използваният материал е с ниско съдържание на легиращи 
инструменти (таблица 4), която води към пластичност на метала и възможност за висока 
степен на деформиране. По принцип, за разлика от златото, медта при пластична 
деформация се наклепва, но има възможността да се направи термообработка, с която да 
възвърне изходните си пластични характеристики. С повишаване на легиращите 
елементи, пластичността на медните сплави, значително намалява. 

Таблица 4. Таблица с химичен състав на кани 

 
 
6. Изводи 
 

 Класифицирани са технологични обекти от Античността, по химичен състав и 
по предназначение; 

 От проведеното проучване са систематизирани рудниците на територията на 
България за добиване на метални сплави по време на Античната епоха, където е 
започнала развитието на металургията; 

 Усвоена е методика за подготовка на исторически обекти за изследвания на 
химичен състав без нарушаване на тяхната автентичност; 

 Сравнени са химичните състави на обектите. 
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