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удосконаленням вилучення аніонних ПАР за допомогою біорозкладаємих реагентів, зокрема 

ПВП. 

Рекомендовано для екологів та спеціалістів, що займаються проблемою очищення 

технологічних водних розчинів і стічних вод від аніонних ПАР, зокрема від алкілсульфатів 

натрію, в процесі їх флотаційної обробки для збільшення поверхневого концентрування 

аніонних ПАР із водних розчинів, що, зазвичай, мають слабколужне або слабкокисле 

середовище, вводити ПВП у масовій кількості m(ПВП):m(АСН), мг/мг – (0,125 : 1,0). 
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Технологічна експертиза металевих виробів базується на встановленні відповідності 

методу виготовлення предмета дослідження оригінальній історичній технології, 

ідентифікації клейм та маркувань (за їхньої наявності) та порівнянні складу сплаву з 

відомими об‘єктами, які вважаються еталонними для даного часу і місця виробництва [1, 

127–132; 2, 27 та 41]. Серед фізико-хімічних методів аналізу творів мистецтва пріоритетними 

є неруйнівні. До таких відноситься рентгенофлуоресцентний спектральний аналіз (РФА). Він 

дає можливість отримувати результати швидко, дослідження проводять без відбору зразків і 

попередньої пробопідготовки. 

На сьогодні недостатньо інформації про взаємозв‘язок складу предметів декоративно-

ужиткового та сакрального мистецтв, виготовлених зі сплавів срібла, із часом їхнього 

створення. Отже, актуальним питанням є аналіз еталонних датованих об‘єктів, виявлення 

закономірностей змін у їхньому складі з метою наступного датування творів мистецтва 

невідомого часу створення.  

В роботі представлено результати досліджень методом РФА (прилад ElvaxArt, Україна) 

21-го окладу ікон XVIII–XX cт., виготовлених зі сплавів срібла (час створення окладів був 

визначений за клеймами [3]). Авторами встановлений відсотковий вміст елементів у 

приповерхневих шарах окладів та проаналізовано зміни концентрації мікродомішок у 

сплавах в залежності від часу виготовлення окладів. Показана графічна залежність вмісту 

мікродомішок золота у складі сплавів окладів в залежності від часу їхнього створення. 

Висновки про хронологічні межі виготовлення предметів із сплавів срібла можна 

робити за виявленими мікродомішками [1, 131; 4, 28–31; 5, 387–388]. Одним з датуючих 

елементів у срібних сплавах є золото. Мікродомішки золота є природними компонентами у 

складі руд, що історично використовувалися для отримання срібла [5, 387].  

Згідно з ідентифікованими клеймами, всі оклади виготовлені зі срібла 84 проби за 

золотниковою системою, що відповідає 875 пробі у метричній системі. Проведені 
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дослідження показали, що основними компонентами у складі сплавів окладів є срібло (Ag) та 

мідь (Cu), як домішки ідентифіковані золото (Au), свинець (Pb) та цинк (Zn). Вміст срібла в 

окладах варіюється від 87,6 до 97,8%, міді — від 4,1 до 12,2%, золота та свинцю — до 0,4% і 

0,2% відповідно, цинку — до 0,2% (присутній у трьох окладах). Виявлене збагачення 

приповерхневих шарів окладів за сріблом (отримані значення перевищують 87,5%) цілком 

узгоджується з літературними даними [4, 27; 6, 243–244]. Аналіз залежності вмісту золота у 

сплавах від часу виготовлення окладів дозволив виявити певні закономірності: в окладах, 

датованих 1780–1850-ми рр., концентрації мікродомішок золота у сплаві становлять 0,2–

0,4%, протягом 1850–1895 рр. вміст золота зменшується до 0,04–0,15%, після 1895 р. золото 

у срібних сплавах не ідентифіковано (його вміст нижчий межі визначення приладом, тобто 

<0,01%). Графічна залежність вмісту мікродомішок золота у складі сплавів окладів від часу 

їхнього виготовлення показана на рис.1. 

 

 
 

 

Рис.1 Залежність вмісту мікродомішок золота у складі сплавів окладів в залежності 

від часу їхнього виготовлення 

 

Отримані результати дозволяють доповнити вже існуючі аналітичні дані та 

використовувати отриману залежність при уточненні часу виробництва предметів 

декоративно-ужиткового мистецтва невідомого походження, виготовлених зі сплавів срібла. 
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