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BEVEZETÉS, CÉLKITŰZÉSEK

Az elmúlt évtizedben az elemanalitikai vizsgálatra használt különböző
technikák nagy mértékű fejlődést értek el. Ez a fejlődés tovább növelte a
röntgenfluoreszcencia analízis jelentőségét az olyan kutatásokban, ahol a
roncsolásmentes, szimultán, multielemes analízis szükséges. Széleskörű elterjedését
és jelentőségét igazolja, hogy mind a mai napig a legkülönbözőbb anyagminták
minőségi és mennyiségi meghatározására használják. Nagy előrelépés történt a
módszer alkalmazhatóságának kiterjesztésében, a számítógépes spektrum-
feldolgozásban, a kvantitatív kiértékelésben és a mérések automatizálásában.

A Ph. D. dolgozat a röntgenfluoreszcencia analízis témakörében végzett
kutatómunkámat foglalja össze, melynek során a roncsolásmentes technikát
felhasználtam egyrészt régészeti minták alkotóinak mennyiségi és minőségi
meghatározására, valamint biológiai és geológiai minták elemanalitikai elemzésére.
A választott kutatási téma szoros összefüggésben van más tudományokkal, így
interdiszciplináris jelleget ad a dolgozatnak. A vizsgálatok legfontosabb kritériuma
az volt, hogy a kapott kémiai információk használhatóak legyenek a további
régészeti, valamint táplálkozástudományi és ökológiai tanulmányozásokra.

Régészeti minták elemanalitikai vizsgálatainak célkitűzése

A pénzérmék ötvözőelemeinek és nyomelem-tartalmának ismerete nagy
segítséget jelent az érmék eredetének tanulmányozásában. A múzeumi szakértők a
korabeli pénzverési eljárások ismerete alapján az érmék fő alkotóanyagát általában
ismerték, a pénz elnevezése és nagysága is már a nemesfémtartalmát, vagyis az
értékét tükrözte. Az ötvöző és egyéb kísérő elemek jelenlétéről és mennyiségéről
azonban semmilyen információval nem rendelkeztek. A koraközépkori magyar
pénzgyártás pontosabb megismerése szükségessé tette az egyes pénzérmék alkotó és
egyéb kísérő komponenseinek a meghatározását, mivel a korabeli kéziratok
hiányossága és az érmék feliratainak rossz minősége miatt zsákutcák léteznek a
numizmatika területén. Bizonyos esetekben szükség van a főkomponensek pontos
koncentrációjának ismeretére, máskor egy-egy nyomelem azonosításával is
eredményesen segítjük a régészeti tanulmányozásokat.

A numizmatikai kutatások igényeit kielégítendő, speciális elemanalitikai
eljárások alkalmazása az alábbi három fő csoportba sorolható:

 Ezüst pénzérmék ötvöző elemalkotóinak mennyiségi meghatározása.
 Arany pénzérmék ötvöző elemalkotóinak mennyiségi meghatározása.
 Arany és ezüst pénzérmék nyomelem-tartalmának meghatározása.

A felhasználni kívánt módszerek önmagában nem ismeretlenek az
elemanalitikában. A célkitűzésünk sajátos volta abban rejlik, hogy a nemzeti
kincsnek minősülő pénzérmék roncsolásmentes vizsgálatával kell a feladatot
megoldani.

A pénzérmék közül elemzésre kerültek I. István (997-1038) által veretett első
magyar-, valamint a X. századi magyar és európai ezüstérmék (bajor, cseh, salzburgi,
drezdai). Elemeztem továbbá X. századi magyar és bizánci aranyérméket, arany
ékszereket, I. Mátyás (1458-1490) és kortársainak ezüstérméit, Károly Róbert (1308-
1342), Nagy Lajos (1342-1382) és Mária (1382-1385) aranyforintjait. Összességében
mintegy 600 db muzeális érme (a nemzeti vagyon része) került elemzésre.



Az éremötvözet vizsgálatainkat a Magyar Nemzeti Múzeum érmetárának és a
Magyar Nemzeti Bank múzeumának támogatásával végeztük. A vizsgálati
eredményeinket a múzeumok munkatársai felhasználták a történészi munkájuk során
(Gedai, 1999, 2000). A méréseink alapján a kohász és geológus szakértők
megállapították, hogy az I. István pénzérméi összetételében megfeleltek a kor
ötvöstechnológiai színvonalának. A Mátyás pénzérmék elemzése lehetőséget
biztosított a numizmatikusoknak az akkori pénzreform pontosabb megismerésének és
új koncepciójának megalapozására.

Biológiai és geológiai minták elemanalitikai vizsgálatának célkitűzése

A halak nyomelem-tartalmának vizsgálata számos területen nagyon fontos
feladatnak tekinthető, így akár táplálkozástudományi és toxikológiai vagy akár
ökológiai kérdések megoldásában a minőségi és mennyiségi elemanalitikai
vizsgálatok jelentősége kiemelkedő. A toxikus nyomelemek pl. az ólom, kadmium,
arzén, higany dúsulás a környezetszennyezés legveszélyesebb formáját jelentik, s ez
alapvető egészségügyi, gazdasági és ökológiai jelentőséggel bír. A daganatos, a
légúti betegségek ill. halálokok magas szintje, és napjainkban is folytatódó
növekedése, szorosan összefügg a káros környezeti elemterheléssel. A mikroelemek
biológiai felezési ideje s inaktiválódása általában rendkívül hosszú, az akkumuláció a
tápláléklánc, ill. az élő szervezetek populációinak visszafordíthatatlan károsodásához
vezethet. Ugyanakkor, a tápláléklánc magasabb szintjein felhalmozódó mikroelemek
elérik, elérhetik azt a koncentrációt is, amely fogyasztásra alkalmatlanná teszi a
húsféle élelmiszereket.

A vizsgálataim során elemzésre kerültek különböző halminták törzs és máj
részei, valamint folyó és halastavi üledékminták. A mérési eredményeket nemzetközi
és hazai pályázatok jelentéseiben és külföldi publikációkban tettük közzé.

A kutatási feladatok meghatározása:

A röntgenfluoreszcencia analízis egy különösen mátrixfüggő elemzési módszer,
ezért szinte minden mintafajtához egyedi mennyiségi kiértékelő eljárás kidolgozása
szükséges. Ez történhet minta-előkészítéssel, vagy a spektrumok matematikai
feldolgozása során, illetve a kettő kombinációjával. Az elméletben kidolgozott
mátrixkorrekciós eljárásoknak a meghatározandó minta paramétereihez történő
adaptációja önálló, új eredményeket hozó kutató-fejlesztési feladat.

A nemesfém ötvözetek roncsolásmentes vizsgálata több olyan méréstechnikai
problémát vet fel, amelyek együttes hatását figyelembe véve kell kidolgozni a
mennyiségi meghatározási módszert.

 Az ezüst- és aranyérmék fő komponensei az Ag és a Cu, illetve az Au, Ag, Cu,
szennyező anyagok csak nyomelemként fordulnak elő. A nagy rendszám miatt
erős mátrixeffektussal kell számolni.

 A minták muzeális értéke nem teszi lehetővé a minta kémiai vagy fizikai
előkészítését, és ezzel kizárja annak a lehetőséget, hogy sorozatmérésekhez
standardizáljuk a minta méretét és szerkezetét. A vizsgált pénzérmék, ékszerek
alakja, vastagsága természetszerűleg különbözik egymástól és az egyes ismert
összetételű, etalonként használható érmék tulajdonságaitól is.



 A röntgenfluoreszcencia mennyiségi analízis akkor alkalmazható módszer, ha a
felület összetétele az egész érmét reprezentálja. A pénzérmék vizsgálatánál
figyelembe kell venni az ötvözőkomponensek arányát is, mivel a
gyártástechnológia, és az érmék tárolási, restaurálási körülményei
befolyásolhatják az érmék homogenitását.
Ezen tényezőket figyelembe véve és az adott mérési feltételeket ismerve kell

kidolgozni a mennyiségi eljárást. Tehát a Ph. D. dolgozat első részének kutatási
feladata, mindezen méréstechnikai problémák együttes megoldásával történő
mennyiségi eljárások kidolgozása és alkalmazása.

A gerjesztő foton energiájához közeli röntgenenergiával rendelkező
ezüstatomok a könnyen gerjeszthetőség miatt nagy csúcsot hoznak létre a
spektrumban, amely elnyomja a nyomelemként jelenlevő, ezüst energiájához közeli
energiával rendelkező fématomok fluoreszcens csúcsait (Ru, Rh, Cd, Pd,). Az érmék
Au, Ag főkomponensei mellett fellelhető más nemesfémek kimutatása ezért nehézkes
és a spektrumkiértékeléshez alapos tanulmányozás szükséges. Ugyanakkor a
nyomelemek azonosításához elengedhetetlenül szükséges a kornak megfelelő
pénzverés gyártási technológiájának ismerete is, ahhoz, hogy a kísérő elemeket
pontosan definiáljuk és a muzeológus számára megbízható információt biztosítsunk.

Összehasonlító vizsgálatokat a prompt-gamma neutronaktivációs analízissel
végeztünk, valamint a Nemesfém Hitelesítő Intézet által hitelesített arany és ezüst
referencia mintákat használtunk fel a módszerek pontosságának, megbízhatóságának
bizonyítására.

A biológiai és geológiai minták röntgenfluoreszcenciás elemzése során a
mátrixeffektus, valamint a részecskeméret különbözőségből adódó méréstechnikai
problémák megoldására van szükség. Ezt a hal-, üledék és talajminták esetén minta-
előkészítéssel és a megfelelő etalonok kiválasztásával valósítottuk meg. A
spektrumkiértékelés során a mérési idő meghatározása és a mennyiségi kalibráció
elkészítése teszi szükségessé a kutatómunkát. A mennyiségi meghatározási módszert
nemzetközi standardok segítségével validáltuk, továbbá az atomabszorpciós
módszerrel végzett vizsgálatok lehetőséget nyújtottak az összehasonlításra.

A kísérleti munka háromnegyedét az ötvözet vizsgálatok, egynegyedét hal és az
üledék vizsgálatok teszik ki.



ELMÉLETI RÉSZ

1. Röntgenfluoreszcenciás technika és spektrumfeldolgozás

1.1. A röntgenfluoreszcenciás analízis elve

A röntgenfluoreszcencia egy roncsolásmentes kvalitatív és kvantitatív
elemanalitikai módszer, amely a karakterisztikus röntgensugárzás energiájának és
intenzitásának mérésén alapul. Az emittált karakterisztikus röntgensugárzás
energiaspektruma az anyagi minőségre, az intenzitás pedig az elem mennyiségére
jellemző.

1.2. A karakterisztikus röntgensugárzás keletkezése

Az atom belső elektronhéjáról elektront eltávolítva az atom gerjesztett állapotba
kerül. A belső ionizáció kétféle módon szűnhet meg:

 olyan átrendeződés útján, melynek során karakterisztikus röntgensugarat bocsát
ki az atom,

 olyan átrendeződéssel, melynek során Auger-elektront bocsát ki az atom.
Az Auger-elektron vagy röntgensugár kibocsátása komplementer folyamatok, és

erős rendszámfüggést mutatnak: könnyű elemeknél az Auger-elektron emissziója,
nehéz elemeknél a röntgen emisszió dominál. Minél nagyobb a gerjesztett atom
rendszáma, annál nagyobb a kibocsátott elektromágneses sugárzás hullámszáma,
illetve energiája.

A K vonalak intenzitásaránya független a gerjesztés módjától, csak a héjak
közti átmeneti valószínűségek határozzák meg. A szomszédos héjak közti átmeneti
valószínűségek nagyobbak, ezért az ezen átmenetekből származó karakterisztikus
röntgenvonalak intenzitása nagyobb, mint a távolabbi héjak közti átmeneteké.

Az atomnak valamennyi Kα foton kisugárzása után az L héja, valamennyi Kβ
foton kisugárzása után az N, vagy M héja ionizált állapotban marad vissza. A
gerjesztett állapot megszűnésekor Auger - elektron kibocsátása a domináló folyamat.

1.3. A gerjesztett állapot létrehozásának módjai

A gerjesztéshez minden olyan kölcsönhatási forma felhasználható, amelynek
során valamely részecske, vagy foton az atomi elektronhéjjal kölcsönhatásba lép Így
pl. használható α-, β-, γ-, röntgensugárzás, vagy gyorsított nyaláb is. Alapvető
követelmény, hogy a gerjesztő részecske energiája nagyobb legyen, mint a
vizsgálandó elem K, vagy L héján levő elektronok kötési energiája. Amennyiben a
gerjesztés röntgen- vagy γ-sugárzással történik, röntgenfluoreszcencia analízisről
beszélünk.

A bombázó részecske lehet:
 proton, illetve α - részecske,
 elektron,
 foton.



Gerjesztőforrásként izotópok is felhasználhatók. Előnyük, hogy diszkrét
vonalaik vannak és különböző geometriájú alakzatok alakíthatók ki belőlük.

1.3.1 A minta és a gerjesztősugár közti kölcsönhatás fajtái

A minta atomjai és a gerjesztősugár közti kölcsönhatás lehet:
 fotoeffektus,
 koherens, vagy Rayleigh -szórás,
 inkoherens, vagy Compton -szórás (Nagy és Nagyné, 1997).

Fotoeffektus során a foton a teljes E = h·ν energiáját átadja az atom elektron
rendszerének. A kölcsönhatás következtében a foton elnyelődik, a gerjesztett atom
egy kötött elektronja pedig, a kötési energiát meghaladó gerjesztési energiarészt,
kinetikai energiaként magával viszi. A fotoelektron kinetikus energiája: Ek = h·ν - Ei,
ahol Ei azon nívó ionizációs energiája, amelyről az elektron származik

A fotoeffektus eredményeként tehát a foton megszűnik és visszamarad a
gerjesztett atom. A kísérleti tapasztalatok szerint az adszorbeált foton jelentős
részben a K héj elektronját gerjeszti, ha annak kötési energiája kisebb a foton
energiájánál. Amennyiben nagyobb, úgy nagy valószínűséggel az L héj egy
elektronja lökődik ki. A gerjesztett állapot karakterisztikus röntgensugárzás, vagy
Auger elektronsugárzás keletkezése közben szűnik meg. A fotoeffektus jelenségén
alapul a röntgenfluoreszcencia analízis.

Raylegh -szórás esetén a gerjesztő foton energiaváltozás nélkül tér el az eredeti
iránytól. A koherens szórás következtében a gerjesztő foton vonala megjelenik a
röntgenfluoreszcenciás spektrumban.

Compton -szórás esetén a gerjesztő foton irányváltoztatása energiaveszteséggel
párosul. Az inkoherens szórás következtében a röntgenfluoreszcenciás spektrumban a
gerjesztő foton energiája mellett zavaró csúcs is megjelenhet az alacsonyabb
energiájú tartományokban.

1.4. A röntgenfluoreszcenciás spektrumok minőségi kiértékelése

A minőségi elemzés a gerjesztőforrástól függően a szilíciumtól a transzuránokig
terjedhet általában, de speciális készülékekkel még a szén is elemezhető.

1.4.1. Az analízist zavaró hatások (Bacsó, 1983)

A mérés során a vizsgálandó mintát monoenergetikus γ-sugárzással gerjesztjük
és a spektrumot félvezető Si(Li) detektorral vesszük fel. A spektrum kiértékelése
során ügyelni kell arra, hogy a mintában levő elemek K, illetve L karakterisztikus
vonalain kívül egyéb csúcsok is megjelennek.

A zavaró csúcs lehet:
 A gerjesztő sugárzásnak a minta atomjain való Rayleigh -szórásából származó

vonal
 A gerjesztő sugárzásnak a minta atomjainak külső elektronjain történő Compton

-szórásából származó széles csúcsa
A két csúcs közötti energia különbség függ a szóródó sugárzás energiájától,

valamint a gerjesztőforrás-minta-detektor által meghatározott szögtől. A gerjesztő



sugárzás nemcsak egyszeres, hanem kisebb valószínűséggel többszörös Compton
szóródást is szenvedhet, melynek következtében az inkoherens csúcs kis energiájú
oldala jelentősen kiszélesedik. A koherens és inkoherens csúcsok nagyságának
aránya függ a minta átlagrendszámától. Kis rendszámú minták esetén az inkoherens
csúcs dominál, megnövelve az egész tartományban a hátteret, ami rontja a
kimutathatóságot.

 Szökési csúcs. A röntgenfotonok némelyike „kiszökik” a detektor kristályából,
így az átadott energia a kötési energia nagyságának megfelelő értékkel kisebb
lesz és ennél az értéknél csúcsot találunk a spektrumban.

 Összegcsúcs. A detektort érő sugárzás beütésszámának növelésével a detektor
egyre nagyobb valószínűséggel detektál egyszerre két egymást gyorsan követő
eseményt, amelyek energiája így összeadódik.

 A detektor szerkezeti anyagából származó vonalak (detektor kontaktusai: ón,
arany; alumíniumtokozás; árnyékolás: Pb, Fe, Al).

 Ha a minta tere nem vákuumozott, akkor a levegőben jelenlevő argon is ad
csúcsot.

 A mintatartó fólia szennyeződéseiből származó csúcsok.
 A gerjesztéshez használt radioaktív izotópok által létrehozott csúcsok.

E zavaró csúcsok miatt esetleg olyan elemek vonalait is azonosíthatjuk, amely
elemek valójában nem szerepelnek a mintában, másrészt a zavaró csúcsok a mintában
levő elemek vonalaira szuperponálódhatnak és ez téves koncentráció-
meghatározáshoz vezethet.

1.4.2. A mérési adatok kiértékelése

A minőségi meghatározás a spektrumcsúcsok azonosítása alapján történik. A
csúcshatárok és maximumhelyek kijelölése történhet interaktív vagy automatikus
csúcskereséssel.

A minőségi kiértékeléshez szükséges egy csatornaszám – energia kalibráció. Ez
ismert elemeket tartalmazó etalon mintával történik. Az etalon röntgenaktív elemeit
úgy kell kiválasztani, hogy azok a vizsgált spektrumtartományt egyenletesen átfogják
és a csúcsok ne fedjék egymást. A kalibráció során a röntgencsúcsok maximumának
helyéhez (csatornaszám) az egyes etalonok karakterisztikus röntgenvonalainak
energia értékét (keV) rendeljük hozzá.

Az ismeretlen minta spektrumának minőségi kiértékelése a spektrum-könyvtár
segítségével történik, felhasználva az energiakalibrációt.

Az esetlegesen átfedő csúcsok megnehezítik az analízist. Leggyakoribb eset,
amikor az egyik elem Kα, valamint a másik elem Kβ vonala esik egymáshoz közel és
ezért vonalaik átlapolnak. Az átfedések megállapításához segítséget ad az, hogy a Kα
és Kβ , valamint az  Lα , Lβ , Lγ vonalak egymáshoz viszonyított intenzitása ismert
(Bacsó, 1983) vagy tiszta elemekkel mérhető. Például:

Kα : Kβ = 6 : 1
    Lα : Lβ : Lγ = 9 : 6 : 1

A mérési adatok kiértékelése Axil automatikus csúcskereséssel a legkisebb
négyzetek módszerének elvén működik (Analysis of X-ray Spectra by Iterative Least
Squares Fitting). A csúcskereső program a spektrumkönyvtár alapján illesztést végez
a röntgenspektrumra és megadja az egyes csúcsok intenzitás értékeit. Az illesztő
modell elkészítéséhez definiálni kell a meghatározandó elemeket és megadni a
mérőberendezés paramétereit.



1.5. A röntgenfluoreszcenciás spektrumok mennyiségi kiértékelése

A röntgenfluoreszcenciás mennyiségi analízis a fluoreszcens sugárzás
intenzitásának mérésén alapul. A mintából kilépő, a vizsgált elemtől származó
fotonok intenzitása és az elem atomjainak száma között kapcsolat van.

1.5.1. Intenzitás - koncentráció összefüggés (Van Grieken és Markovicz, 1993)

Első közelítésben az intenzitás koncentráció közötti kapcsolat lineárisnak
tekinthető.

Ii=M·Zi, (1)
Ahol Ii az i-edik elem intenzitása, Zi az i-edik elem súlytörtje. Az M konstans

több fizikai és műszeres paramétertől függ. Az összefüggés a következő
gondolatmenet alapján lehetséges:

Monokromatikus sugárzással való gerjesztés esetén a λp hullámhosszú gerjesztő
sugárnyaláb intenzitásának gyengülése a mintán való áthaladás után a
következőképpen írható fel:

x ψsρ)p(λsµ
ep,oIp,xI 1csc⋅⋅−
⋅=

(2)
Ahol:Ip,x = a gerjesztő sugárnyaláb intenzitása x út megtétele után

Ip,o = a gerjesztő sugárnyaláb intenzitása a mintába való belépés előtt
µs(λp) = a minta tömegabszorpciós koefficiense a gerjesztő sugárnyaláb
hullámhosszára nézve
ρs = a minta sűrűsége
ψ1 = az Ip,o primer sugárzás és a minta felülete között bezárt szög
x = a primer sugárnyaláb által a mintában megtett út
µs (λp) kiszámítható a mintában a súlytört és az egyes elemek tömegabszorpciós
koefficiensének segítségével

∑
=

⋅=
n

i iZ)p(λiµ)p(λsµ
1 (3)

n = a mintában lévő elemek száma
µi (λp) = az i elem tömegabszorpciós koefficiense a gerjesztő sugárnyaláb
hullámhosszára nézve
Zi  = súlytört
Végezzük el a következő gondolatkísérletet: a λp hullámhosszú gerjesztő foton

Ψ1 szög alatt behatol a mintába, és annak ∆x infinitézimális vastagságú rétegében
elnyelődik. A keletkezett λi hullámhosszú karakterisztikus foton Ψ2 szög alatt hagyja
el a mintát.(1. ábra)
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A ∆x rétegben i elem által elnyelt primer foton mennyisége 
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A fotonnak a minta x mélységében történő elnyelődése fotoeffektussal történik.
Ennek következtében létrejöhet Auger vagy röntgenfoton emisszió. A kettő arányát
az ωi fluoreszcencia hatásfok tényezővel vesszük figyelembe.

A fotoeffektus létrejötte a gerjesztő foton energiájához legközelebb eső
elektronhéj elektronjaival a legvalószínűbb. A K héjon történő abszorpció az (ri-1)/ri
tényezővel írható le, ahol ri az ún. ugrási faktor.

A kibocsátott sugárzásnak csak egy része jelentkezik a Kα fotonenergiánál, a
többi a Kβ energiánál, ezek arányát gi törttel vesszük figyelembe.

A gerjesztő sugárzás intenzitása a minta felületétől befelé haladva az
anyagrétegben megtett útja során csökken. Ugyanez a jelenség lép fel a fluoreszcens
intenzitás esetében is, amíg az kijut a minta felületére. A dΩ/4π térszögben haladó
fluoreszcens sugárzás csak egy része jut át a kollimátoron és jut be ψ2 szögben a

detektorba. Ez az abszorpció  
xψsρ)i(λs  µ

e 2csc⋅
 (5)-val járul hozzá az intenzitás

csökkenéshez.
Az x mélységben, ∆x vastagságú rétegben Ii karakterisztikus röntgensugárzás a

következő képlettel adható meg:
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Integrálva x szerint, „végtelen vastag rétegre” (0→∞): 
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Ahol Pi konstans egy adott elemre és spektrométerre, G=sinψ1/sinψ2
Az integráláshoz használt (0,∞) tartomány azt az x mélységét jelenti a

mintának, amikor a ∆x réteg hozzájárulása a sugárzás intenzitásához 0,01% a felületi
réteghez képes. A végtelen vastag réteg értéke az abszorpciós koefficienstől és a
sűrűségtől függ. Néhány µm-től (nagy rendszámú mátrixok esetén) egészen
centiméteres vastagságig (például folyadékok) terjedhet.

A levezetett összefüggés akkor igaz, ha a következő feltételek teljesülnek:
1. A minta teljesen homogén
2. A gerjesztő fotonok nem szóródnak a ∆x tartományig
3. Nincs belső gerjesztés
4. A karakterisztikus sugárzás nem szóródik útközben a minta felületéig.



A fenti levezetésekben szereplő paraméterértékek jelentős része megtalálható
különböző kézikönyvekben. (pl. Robinson, 1974)

1.5.2. Mátrix- és belső gerjesztési effektus

A minta mátrixa jelentősen befolyásolhatja az intenzitás – koncentráció
összefüggést, mivel a mintában a különböző elemektől származó karakterisztikus
röntgenfotonok eltérő mértékben nyelődnek el, és ez az elnyelődés függ a minta
összetételétől. Belső gerjesztésről akkor beszélünk, ha a mintában keletkezett
karakterisztikus röntgenfoton nem jut el a detektorba, hanem a mintán belül egy
alacsonyabb rendszámú atomot gerjeszt. Ez egyrészt csökkenti a vizsgált magasabb
rendszámú atom röntgenvonal-intenzitását, másrészt növeli az alacsonyabb
rendszámú röntgenvonal intenzitását. Szélsőséges esetben a belső gerjesztés 40-50
%-kal hozzájárulhat az i-edik elem Ii fluoreszcens intenzitásához, főleg akkor, ha a
másodlagosan gerjesztő elem koncentrációja jóval nagyobb, mint a magasabb
rendszámú elemé. Az intenzitásra vonatkozó (7) összefüggés így csak a minta
legnagyobb rendszámú gerjesztett komponensére igaz.

A mátrix- és belső gerjesztési effektus figyelembevételére számtalan kísérlet
történt. Igazán általános érvényű jó megoldás, ami az alacsony átlagrendszámú
mintáktól a nagy átlagrendszámú mintákig egyaránt alkalmazható, még nem született.
A mátrixeffektus jelenléte okozza az intenzitás-koncentráció közti összefüggés
(kalibrációs görbe) lineáristól való eltérését.

A mátrix- és belső gerjesztési effektus ismertetésénél a Van Grieken és
Markovicz (1993) publikációjában leírtakat követem. A (7) összefüggés alapján egy
adott elemnél és meghatározott geometriánál bevezethető egy C(λp, λi) gerjesztési
faktor, mely a λp gerjesztő sugárzás és a λi fluoreszcens sugárzás közti összefüggést
adja meg n db λj hullámhosszú különböző anyagot feltételezve a mátrixban:
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Ahol: ΣZjµj a mintában található elemek tömegabszorbciós koefficiensének az

összege a gerjesztő sugárnyaláb hullámhosszára, valamint a karakterisztikus sugárzás
hullámhosszára nézve.

Tiszta fémek esetén a gerjesztési faktor így egyszerűsödik:
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A mátrixeffektus tehát a mintából érkező karakterisztikus röntgensugárzás

intenzitását a minta összetételétől függően különböző mértékben befolyásolja.
Eddig azt feltételeztük, hogy a gerjesztő sugárnyaláb nem szóródik, amíg

megteszi a minta belsejében az x távolságot. A valóságban a gerjesztő sugárnyalábok
szóródása sokszor nem elhanyagolható. A szóródás jelensége fontossá válik, ha a
gerjesztő sugárzás intenzitása nagy és a mátrix könnyű, kis rendszámú elemeket
tartalmaz. Ez a szóródás egy magasabb hátteret ad és a mérés pontosságát is gyengíti.

Az abszorpciós számítások bonyolultsága miatt korábban véges vastagságra
nem vezettek le formulákat a másodlagos intenzitásra. Van Dyck és mtsai (1986) a
másodlagos fluoreszcenciára a Shanon - egyenletből kiindulva az i-edik elemnek a j-



edik elem jelenlétéből adódó másodlagos intenzitására a következő összefüggést
írták fel:
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Ahol :Io = a gerjesztő sugárnyaláb intenzitása
G1, G2 = az elsődleges és másodlagos gerjesztés geometriai faktora
Ki(Eo) = az i elem gerjesztési valószínűsége
Kj(Ej) = a j elem gerjesztési valószínűsége az Ei karakterisztikus
röntgenenergiájára nézve
η(Ej) = a detektor hatásfoka
ωi, ωj  = az i,j elem fluoreszcencia hatásfoka
Ril = az i-edik elem l-edik vonalának relatív intenzitása
Sil = matematikai összefüggés a ψ1, ψ3, χ(Ej), ρ, d, µ(E) között. A képlet
részletes ismertetése a Van Dyck és mtsai (1986) által közölt irodalomban
megtalálható.
továbbá

χ(Ej) = µ(Eo) cscψ1+ µ(Ej) cscψ3 (11)
Ahol:µ(Eo) = a minta tömegabszorpciós koefficiense a gerjesztő energiára nézve

µ(Ej) = a minta tömegabszorpciós koefficiense a j elem fluoreszcens
sugárzására
ψ3 = a másodlagos fluoreszcens sugárnyaláb által bezárt szög
Az összefüggés levezetésénél az egyszerűsítés miatt a gerjesztő és a

fluoreszcens sugárnyalábot párhuzamosnak tekintik, melyek szóródás nélkül hagyják
el a mintát. Ez a megközelítés nem túl vastag minták esetén lehetséges.

A (10) egyenletből számítható korrekciós tényező meghatározásához nagy
számítógép kapacitás szükséges. Ezen összefüggés alapján felállított algoritmus
szerint működik az Axil program is, melyet Dyck és Van Grieken készítettek (1980).

1.5.3. Homogenitás, részecskeméret és a geometriai tényezők hatása a mennyiségi
analízisben

A heterogén szerkezetű minták analízisekor az abszorpció nemlineáris volta
miatt fellép az u.n. részecskeméret vagy heterogenitási hatás. Szilárd minták esetén
az egyes elemek eloszlása az anyagban nem homogén. A minták porításánál
keletkező szemcsék fizikailag és kémiailag különböző tulajdonságúak. Ha a
vizsgálandó elem olyan szemcsékben van jelen a mintában, melynek abszorpciós
koefficiense eltér a környezet abszorpciós koefficiensétől, akkor a fluoreszcens
intenzitás jelentősen függ a szemcsemérettől (Gresits, 1985). Ha az elemet
tartalmazó szemcse abszorpciója nagyobb, mint a környezeté, akkor az intenzitás a
szemcseméret csökkenésével egy bizonyos határig nő, fordított esetben csökken.

A kémiailag különböző szemcsék különböző keménységűek, így a porítás során
különböző méretű szemcsék keletkeznek, a mintában sűrűsödések, ritkulások jönnek
létre és a minta kémiailag inhomogénné válik. Ezért nagy gondot kell tehát fordítani
a minta-előkészítésre, mert az intenzitásmérés pontosságát, a mérés
reprodukálhatóságát ezek a tényezők nagy mértékben befolyásolják.

Ha a mintában a részecskék eloszlása homogén, akkor az abszorpció Van
Grieken és mtsai (1979) szerint:
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Ahol: Bi = érzékenységi tényező, mely tartalmazza a gerjesztés és detektálás fizikai
tényezőit
Fi = heterogenitási tényező

i ψ
ir

irdρiω)o(EiτηoIG

iB
sin

1
det 












 −
⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅

=   (13)

( )
d) ψ)o(Esµψ)i(Es( µ

dψ)o(Esµψ)i(Esµ
e

iF
⋅+

⋅+−
−

=
1csc2csc

1csc2csc
1

(14)

Ahol:τi(Eo) = fotoelektromos tömegabszorpciós együttható,
d = a minta vastagsága,
ρ = a minta sűrűsége
A részecskeméret-hatásból adódó szisztematikus hiba figyelembevétele az

esetek többségében a szemcseméret-eloszlás pontos ismeretének hiányában nem
lehetséges. Török és mtsai (1984, 1986) foglalkoztak két speciális vizsgálattal, a haj
analízissel és a gömbszimmetrikus poliuretán habok problémájával. A számításoknál
feltételezték, hogy a B. Berry és mtsai (1969) által az egymás fölötti rétegek
abszorpciójára bevezett formula jó közelítéssel alkalmazható. Ilyen feltételek mellett
a multirétegekre vonatkozó modell leegyszerűsödött.

A problémát tovább bonyolíthatja az, ha az abszorbeáló mátrix nemcsak
heterogén, de a vizsgálni kívánt elem is csak a felületen vagy esetleg a struktúra jól
meghatározható területein koncentrálódik.

1.5.4. Az analizált réteg vastagsága

A röntgenfluoreszcenciás módszerrel a minta felületéről és csak korlátozott
mélységből kapunk információkat. A minta belső, mélyebb rétegeinek gerjesztettsége
kisebb, mint a felületi rétegeké. Jellemző adatként az ún. felezési rétegvastagságot
szokás megadni. Ez az érték néhány elem és anyagminta esetén a 1. táblázatban
látható (Király, 1977). Itt megtalálható az a vastagság, mely elegendő ahhoz, hogy az
adott elem röntgenvonalának maximális intenzitását mérni tudjuk. Ennél az értéknél
nincs értelme vastagabb mintát készíteni, mert az már a vizsgált elem
karakterisztikus vonalának intenzitását nem növeli, csak a nagyobb energiájú
sugárzás szórásából eredő zavaró háttérszintet. Gresits (1985) foglalkozik néhány
biológiai minta felezési rétegvastagságának kimérésével, ahol az átlagrendszám
alacsony, ezért az a mélység, ahonnan információkat nyerjük, relatíve nagy. Fémek
esetén a rendszám nagyobb, így ez a vastagság is jóval kisebb.

Több fém felezési vastagságát határozták meg fémlemezek mérésével Yap és
Hua (1994).



1. táblázat: A felezési rétegvastagság értéke néhány anyagminta és elem esetében
(Király, 1977)
Felezési rétegvastagság (µm)

Vizsgálandó elemAnyagminta
Si Fe Cu Zn Pb

Si 9,7 203 47,4 60,8 13329
Fe 0,3 12,2 2,9 3,4 1341
Cu 0,2 7,7 15,2 18,1 1033
Zn 0,2 8,6 17,3 20,1 1183
Pb 0,3 2,0 2,6 3,0 325

1.5.5. A mennyiségi kiértékelés módszerei. A zavaró hatások csökkentésnek lehetőségei.

1.5.5.1. Intenzitás-koncentráció kalibráció (Van Grieken és Markovicz, 1993)

A mátrixeffektust kétkomponensű (bináris) rendszerekben lehet a
legkönnyebben tanulmányozni. Abszorpciónál az alábbi eseteket különböztetjük meg
(2. ábra):
1. a relatív intenzitás (R) és a tömegarány közötti összefüggés lineáris (1. görbe)
2. a vizsgált elem sugárzását elnyeli a mátrix, ezt pozitív abszorpciónak nevezzük

(2. görbe)
3. a mátrix kevesebbet nyel el, mint a vizsgált elem, ezt negatív abszorpciónak

nevezzük (3. görbe)
4. a belső gerjesztés tovább torzíthatja a görbék alakját (4. görbe)

Ha csak a mátrixeffektust kell figyelembe vennünk, a kalibrációs görbék
lefutása a tömegabszorpciós koefficiensekkel magyarázható. Továbbá ha
monokromatikus gerjesztést használunk, egyetlen konstanssal közelíthető az egyik
elemnek a másik intenzitására gyakorolt hatása.
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2. ábra. A relatív röntgenfluoreszcens intenzitás és a súlytört közötti összefüggés
alakulása különböző esetekben



Van Grieken és Markovicz (1993) összefoglaló munkája az alábbi
megállapításokat teszi a mátrixeffektus hatásával kapcsolatban.

Törekedni kell arra, hogy az etalonok a mintával a lehető legtökéletesebb
egyezést mutassanak. Különösen vonatkozik ez az összetételre, de vonatkozik ez az
összes mátrix paraméterre is: homogenitás, sűrűség, stb. Ez azt jelenti, hogy a mérési
pontosságot úgy növelhetjük, hogy a mérendő mintához közeli összetételű
etalonokkal dolgozunk. Ennek hátránya viszont az, hogy a mért intenzitásértékek
változása kisebb lesz a kalibráló koncentráció tartomány szűkítésével, ami a mérési
pontosságot csökkenti.

Első közelítésben a mátrixeffektus mértéke becsülhető két különböző minta
ugyanazon i komponensére az alábbi paraméterrel:

)i(λsµG)p(λsµ

)i(λiµ
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Ahol: λp = a gerjesztő sugárzás hullámhossza,
 λi = a karakterisztikus sugárzás hullámhossza
 µs(λp); µs (λi) = a minta tömegabszorpciós együtthatói λp ,λi  hullámhosszakra
 G = geometriai faktor,
 Pi = konstans egy adott elemre
A szerzők szerint a mátrixeffektus elhanyagolható, ha a különbség a két érték

között csak néhány százalék, ellenkező esetben a mátrixeffektus nagyon fontos
befolyásoló tényező lehet.A koncentráció tartomány növekedésével a minta és az
etalonok mátrixának különbsége következtében a kalibráció eltérhet a lineáristól.
Ebben az esetben különböző korrekciós módszerek alkalmazása szükséges, melyeket
a továbbiakban mutatok be.

1.5.5.2. A szórt sugárzás felhasználása a mennyiségi kiértékelésben

Az 1.3. fejezetben ismertetett koherens és inkoherens szórások intenzitásának
mérésével lehetőség van a mátrixhatás korrekciójára. Van Grieken és Markovicz
(1993) levezetéseit követve a következő egyenleteket írhatjuk fel:

Ha a mátrixeffektus az abszorpció következménye, akkor a mintán
reflektálódott gerjesztő fotonokat felhasználhatjuk a minta abszorpciós
koefficiensének becslésére adott λs hullámhosszon:

)s(λsµ
)s(λsI 1
≅ (16)

Ahol: µs(λs) = a szórt sugárzás hullámhosszán számolt tömegabszorpciós együttható.
A fluoreszcens sugárzás intenzitása is fordítottan arányos az abszorpciós

együtthatóval, de a karakterisztikus sugárzás hullámhosszán.
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Tömegabszorpciós együtthatók arányosak egymással két különböző energián,
feltéve, hogy nincs szignifikáns abszorpciós él a két hullámhossz között. Ekkor
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Ha a mátrixeffektus az abszorpció következménye, akkor a mintán
reflektálódott gerjesztő fotonokat felhasználhatjuk a minta abszorpciós
koefficiensének becslésére adott λs hullámhosszon. Mind a koherens, mind az



inkoherens szórt csúcs használható a mennyiségi meghatározáshoz. A fenti,
hányadosképzésen alapuló módszer korrigálja a felületi egyenetlenséget, egy
bizonyos mértékig a szemcseméret effektust, de nem javítja a belső gerjesztés okozta
hibát. Ebből következik, hogy azoknál a vizsgált elemeknél, ahol főleg a belső
gerjesztés befolyásolja a mérés pontosságát, nem használható.

Mennyiségi kiértékelésnél az ilyen módon meghatározható elemek számát
csökkenti az a tény, hogy csak azokra az elemekre alkalmazható, ahol a szórt
sugárzás vonala és az adott elem vonala között nem helyezkedik el a főkomponens
abszorpciós vonala.

1.5.5.3. Belső standard módszer (Van Grieken és Markovicz, 1993)

A módszer során választunk egy olyan, a vizsgált elem rendszámához közeli
rendszámú, a mintában nem található elemet, mely homogénen a mintába keverhető.
Ezt az elemet ismert Zs koncentrációban a mintához keverjük úgy, hogy Zs ≅ Zi -vel,
azaz körülbelül megegyezik a meghatározandó elem koncentrációjával.

Ii = Mi·Zi (19)
Is = Ms·Zs (20)

Feltételezve, hogy a két elem közt belső gerjesztés nem jön létre (azaz
elhanyagolható), valamint azt, hogy az addícióval a mátrix nem változott meg
számottevően és a megfelelő fotoabszorpciós koefficiensek és a fluoreszcencia
hatásfokok közel egyezőek, az ismeretlen koncentráció a következőképpen
számítható:
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Ahol: K=Mi/Ms·Zs  (22)
Feltételezzük, hogy Mi, Ms hasonlóan változnak a mátrixban, vagyis Mi/Ms

konstansnak tekinthető. A gyakorlatban a K konstanst lineáris regresszióval
határozzák meg. A belső standard módszer előnye a szórt sugárzás módszerrel
szemben, hogy úgy a mátrixeffektust, mint a belső gerjesztési effektust kiküszöböli,
ugyanakkor korrigálja valamennyire a tablettázás során fellépő sűrűség-
különbségeket is. A minta-előkészítésnél különös figyelmet kell fordítani a reagens
adalékolásánál a homogenitásra. A módszer alkalmazhatósági körét korlátozza, hogy
mivel a belső standard és a vizsgálandó elem rendszáma közel kell legyen
egymáshoz, ezért abban az esetben, ha sok elemet kell meghatározni, nehézséget
okoz jól használható standardot találni.

Elméletileg az adott elem L vonala használható belső standardként K vonalakra,
akkor, ha az energiák elég közel vannak egymáshoz és nincs interferáló vonal
közöttük. A módszert 10-20%-os koncentráció tartományban lehet használni.

1.5.5.4. Standard addíciós módszer

A mintához a meghatározandó elemből ismert mennyiségeket keverünk egyre
növekvő mennyiségben. A különböző koncentrációjú addíciók során kalibrációs
egyenest nyerünk, melyek segítségével az ismeretlen koncentráció aránypárok
segítségével számítható, illetve a grafikonból leolvasható. Akkor használjuk, mikor
nincs megfelelő standardunk (például a mátrix ismeretlen) és egy elemet határozunk
meg a mintából.

Standard addíciós módszer használata oldatok vagy keverékek esetén előnyös.



1.5.5.5. Hígításos módszer

A mátrix- és a belső gerjesztési effektus csökkentésére alkalmas kísérleti
módszer. Folyadék és porítható szilárd halmazállapotú minták esetén alkalmazható.
A mérés során a mintákat olyan mértékben hígítják, hogy a mátrixhatást már a
hígítószer határozza meg. Ezt az eljárást oldatok, olvadékok esetén könnyen
alkalmazhatjuk, de por alakú mintáknál gondot jelent a homogenizálás. Ez a módszer
nem küszöböli ki a mátrixeffektust, de csökkenti annak hatását. Hátránya, hogy a
mérhető intenzitás értéke is kisebb lesz. Ugyanakkor lecsökken a belső gerjesztés
valószínűsége is, amennyiben olyan oldószert alkalmazunk, amely nem bocsát ki
fluoreszcens sugárzás (H2O, LiB4O7).

1.5.4.6. Vékonyréteg-módszer (Gresits, 1985)

Ha a mintából extrém vékony réteget készítünk, sem a gerjesztő, sem a
fluoreszcens sugárzás nem szenved abszorpciót a mintában megtett rövid útja alatt,
így a mátrixeffektus és a belső gerjesztési effektus kiküszöbölhető. Természetesen ez
igényes preparatív minta-előkészítést követel meg, ami számos nehézséggel párosul
(például egyenletes anyagréteg képzése). A mérendő fluoreszcens intenzitás a
végtelen vastag mintához képest egy-két nagyságrenddel csökken, ami a mérési
időnek vagy a gerjesztési intenzitásnak a drasztikus növelésével ellensúlyozható. Az
első esetben a készülék stabilitása, második esetben pedig az árnyékolás, a
sugárvédelmi problémák szabnak határt a módszernek.

1.5.5.7.Matematikai módszerek

A röntgenspektrumok mennyiségi kiértékelése során fellépő zavaró hatások
figyelembe vételére a preparatív módszereken túl különböző matematikai módszerek
is alkalmazhatunk. A matematikai módszerek függetlenek a minta-előkészítéstől, de
alkalmazásukkor figyelembe kell venni a minták homogenitását, felületi jellemzőket,
valamint a standard minta minden komponensét.

1.5.5.7.1. Az alapvető paraméterek módszere

A módszert Birks és Criss (1968), valamint Shiraiwa és Fujino (1968)
fejlesztették ki röntgencsöves hullámhosszdiszperzív készülékre. Az elsődleges
(gerjesztő) sugárzás és a szekunder (fluoreszcens) intenzitásra kapott igen bonyolult
összefüggésből a koncentráció analitikusan nem fejezhető ki. Ezért a szerzők a
feladat megoldására iterációs módszert javasolnak. Egy feltételezett koncentráció-
összetételből kiindulva a belőlük számított és a mért intenzitások összehasonlításával
a koncentrációk egyre jobb becslését kaphatjuk meg. A módszer előnye, hogy a teljes
koncentráció intervallumban használható és nincs szükség ismert összetételű etalon
mintaanyagok használatára. A módszer időigényes, alkalmazásához számítógépes
program



1.5.5.7.2. Az empirikus korrekció módszere

Az empirikus korrekciókról számos publikáció született, melyek részletezése
meghaladná a dolgozat kereteit. A továbbiakban egyet szeretnék ezek közül
kivonatosan bemutatni, a Lachance-Traill által bevezetett (Van Grieken és
Markovicz, 1993) ún. α-módszer típusú egyenleteket:
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Ahol: i, j = az elemek sorszáma
Zi,Zj = az elemek koncentrációja
n = az elemek száma
Ri = relatív intenzitás
αij = a j-edik elem az i-dik elemre tett hatását leíró empirikus együttható

Lachance és Traill (1966) szerint a monokromatikus gerjesztés esetén (λp) az αij
koefficiensek következőképpen számolhatók:

1
2csc1csc
2csc1csc
−

⋅+⋅

⋅+⋅
=

ψ)i(λiµψ)p(λiµ

ψ)i(λjµψ)p(λjµ

ijα (24)

Az αij együtthatók számolhatók az egyes etalonok segítségével a következőképpen is:
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Ahol: cikém = az etalon névleges koncentrációja
cikalk =az etalonok segítségével felvett kalibrációs egyenesből számolt
koncentráció érték
q = a figyelembe vett elemek száma
r = az etalonok száma
A fenti összefüggésből az αij  kiszámítható. Az αij értéke annál pontosabb

minél több etalont használunk fel. Amennyiben a többi elem torzító hatása
(abszorpció, belső gerjesztés) miatt több kiszóró pontot tapasztalunk, akkor az
egyenes paramétereinek meghatározásához kiválasztjuk azokat az etalonokat, melyek
esetén (névleges összetételüket ismerve) a torzító hatás a legkisebb.



1.6. Fémötvözetek röntgenfluoreszcenciás mennyiségi meghatározási módszerei -
irodalmi kitekintés

Az eddig ismertetett mennyiségi kiértékelő módszerek a röntgenfluoreszcens
analitikában általában használt eljárásokat jelentik. A következőkben speciálisan a
fémek, fémötvözetek röntgenfluoreszcens vizsgálatának lehetőségeivel foglalkozom
és a szakirodalom eredményeit ismertetem az egyes mintatípusok esetében. Az
intenzitás-koncentráció közti bonyolult összefüggést az adott mátrix, a
meghatározandó elemek és a minta-előkészítési lehetőségek függvényében
igyekeznek mindig egyszerűsíteni. A minta (mátrix) különböző mértékű elnyelése, az
esetleges inhomogenitás, a különböző geometria vagy a belső gerjesztés mind olyan
tényezők, melyek jelentősen módosítják a koncentráció meghatározás
megbízhatóságát, pontosságát. A fenti négy hatás csökkentésére vagy
kiküszöbölésére több eljárás ismeretes, ezek kerülnek ismertetésre a következő
összefoglalóban.

1.6.1. A mátrix hatásának csökkentésére alkalmazott eljárások

1.6.1.1. „Végtelen vékony” minta készítése

„Végtelenen vékonynak” azt a rétegvastagságot értjük, ahol a röntgenfoton
áthatolóképességéhez képest a minta vastagsága lényegesen kisebb. Vékony
fémrétegek esetén a minta abszorpciós képessége minimális, ezért a számításoknál
elhanyagolható. Ez a megállapítás az alapja a vékonyréteg-módszernek. Kalinka
(1985) részletesen foglalkozik a módszer alkalmazhatóságával az ötvözetek
elemzésénél. A vékonyréteg-módszernél a leegyszerűsített intenzitás-koncentráció
összefüggés a következőképpen írható fel:

Ii,α (o) =ci ·ρ ·h ·Gi,α (26)
Ahol:  ρ·h = rétegvastagság

ci  = koncentráció
Gi = relatív érzékenység

Gi,α =rα-1/ rα·dΩ/4π·ωα ·gα ·ηdet · µi(Ep) (27)
Mivel a detektor hatásfoka nem ismeretes, a Gi,α érzékenységét telítési

vastagságú tiszta mintával végzett mérések Iii,α(∞) intenzitásának felhasználásával az
alábbi formula alapján határozhatjuk meg:
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A szerző összehasonlítja a mért és az elméletileg számolt Gi,α érzékenységi
együtthatókat, és a rétegvastagság csökkentésével a belső gerjesztés csökkenését
mutatja ki, ami azonban még igen kis rétegvastagság esetén is jelen van. A
vékonyréteg-módszer eredményeit az alapvető paraméterek módszerét alkalmazó
CORAL-78 számítógép program által kapott értékekkel hasonlítja össze, melyekkel
jó egyezést mutatnak.

A gyakorlatban még vékony rétegnek tekintjük az
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vastagsággal rendelkező mintát (Cheng, 1990).
A vékonyfilm minták előállításának komoly technikai feltételei vannak,

megvalósításuk sokszor nehézkes lehet. Fémek esetében például katódporlasztással
lehet az eredetivel azonos összetételű vékony réteget készíteni, amely eljárás
technikai feltételei általában nem biztosítottak. Kalinka (1985) a minta-
előkészítéséhez nagy tisztaságú Si egykristály szeleteket használt, melyekhez a
vizsgálandó fémet hozzádörzsölve a vékony réteg kritériumot kielégítő (≤2 µm)
vastagságú dörzsmintát kapott. Cheng és mtsai (1990) SrTiO3 szubsztrátra felvitt Y-
Ba-Cu-O vékonyfilmet elemeznek. A szűrőkorong etalonok elkészítéséhez több
módszert alkalmaznak (Murata és Murokado, 1982; Murata, 1982), melynek
alkalmazása során különböző technikákkal viszik fel a meghatározandó elemeket a
szubsztrátra. Kliment (1991) Zn, Ba, Cu meghatározására Al2O3 szubsztrátot használ
az etalonok előállításánál.

1.6.1.2. Belső standard módszere

Az XRF méréseket nagy hatékonysággal használták az iparban, fémfeldolgozó
és kohászati iparágakban, a minősítő laborokban. A vas és acél minták
standardizálására Bacsó (1983) dolgozott ki meghatározási módszert a vasat ötvöző
Ni, Cu komponensek mennyiségi értékelésére. Mivel csak az egyik komponensből
rendelkezett etalonokkal, ezért a másik meghatározását belső standard módszer
segítségével végezte az első komponens ismeretében. A mátrixhatást egyszerűsített
formában veszi figyelembe, csak a tömegabszorpciós tényezők jelenlétével.

iFe,Nµ
Fe,Cuµ

CuG
NiG

iNI
CuI

NicCuc ⋅⋅= ⋅ (30)

Ahol: G = gerjesztési valószínűség.

1.6.1.3. Az empirikus korrekció módszere

Az empirikus korrekción alapuló koncentráció meghatározási módszert (ismert
összetételű etalonsorral felvett intenzitás – koncentráció kalibrációt) alkalmazták
Kovács és Kis-Varga (1986) rézötvözetek komponenseinek meghatározására. A
felhasznált konstansok száma eléri a harmincat. Az etalonok mérésével kapott
intenzitás értékeket a névleges koncentráció függvényében ábrázolták. A
mérőpontokra egyenest illesztettek, majd kiszámolták a súlyozott relatív hibaátlagot.
A többi elem torzító hatása miatt az empirikus együtthatók meghatározására több
változós egyenletrendszert kapnak, mely megoldására a főelemkiválasztásos Gauss
féle eliminációs eljárást használják fel.

Cheng és mtsai (1990) a vékonyfilmek elemzésénél használták a
"multistandard" néven is ismert módszert. Az n számú komponenshez n-1 kalibrációs
egyenest vettek fel az egyes komponens-koncentrációk kiszámítására. Ebben az
esetben

Ii/In = Ki·Zi/Zn ,     i = 1…n-1 (31)
Ahol K egy arányossági tényező.

A cikk szerzői nem tértek ki arra, hogy a kalibrációhoz használt etalonok
geometriája azonos volt-e az egyes minták esetén. A kalibrációs egyenesek
szerkesztéséhez a lehető legnagyobb számú etalon használata célszerű.



A szórt sugárzás intenzitásának figyelembevételével egészítik ki Stoev és
Dlouhy (1993) az empirikus korrekciós módszer összefüggéseit. A homogén és
végtelen vastagságú minták mennyiségi összetételének meghatározására szerkesztett
program olyan esetben alkalmazható, ahol nagy számú etalonnal rendelkezünk. A
felállított kalibrációs módszer a következő egyenletre épül:
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Ez az összefüggés az ismert ci=Ki·Ii/Is egyenlet változatának tekinthető
(Andermann és Kemp, 1958), de itt Ki nem konstans, hanem függ az Ii, Is
intenzitásértékektől. Másfelől viszont a Lachance-Triall egyenlethez is hasonló
(Lachance és Traill, 1966), de Itiszta mérése helyett itt a szórt sugárzás Is intenzitását
mérik. Így az αij* itt nem konstans, hanem Is-től függ. Az Ii/Is arány a szerzők szerint
érzéketlen a műszer ingadozásaira, a gerjesztési körülmények vagy a minta
részecskeméretének és mennyiségének változásaira (Van Grieken és Markovicz,
1993). Végtelen vastag minták esetén Ii/Is = ci·K, ahol Ii, Is közel vannak egymáshoz,
melyeket a minta elnyelése hasonló módon befolyásol. Az arány így többnyire
független lesz az abszorpciós hatástól.

Az αij* pontos meghatározására minél több etalont célszerű használni. Az
egyenlet megoldására, az ismeretlen kalibrációs konstansok meghatározására a nem-
lineáris optimáláson alapuló BEMP elnevezésű programot hozták létre Hooke és
Jeeves (1961). A kalibrációs modell alkalmazhatóságát különböző mátrixú minták
felhasználásával tesztelték és az eredményeket a klasszikus lineáris regressziós
kalibrációval kapott eredményekkel hasonlították össze. A módszer a nyomelemek
meghatározására nem alkalmazható, mivel nagyon érzékeny a főkomponenseknél
fellépő hibákra.

Stoev és Dlouhy (1993) az ötvözet típusú minták vizsgálatára is terveztek
további méréssorozatokat.

1.6.1.4. Alapvető paraméterek módszere

A számítógépes rendszerek fejlődése megnyitotta az utat az alapvető fizikai
paraméterek behelyettesítésén alapuló matematikai számítások egyszerű és gyors
elvégzésére. Az egyik ilyen program a Coral'78, melynek segítségével bronz és
nemesfém tárgyak vizsgálatát végezték el Kis-Varga és Költő (1985). Huang és
Parrish többrétegű vékony filmek abszorpciós és belső gerjesztés problémájának
megoldására használták a LAMA III. nevű programot. A különböző rétegek eltérő
fluoreszcens intenzitásainak alapján bebizonyították, hogy a mélyebb rétegekben
található analizálandó elemek fluoreszcens sugárzásának egy részét elnyeli a felsőbb
réteg. A jelenségek korrigálására az alapvető paraméterek módszerét alkalmazzák.

Az alapvető paraméterek módszerén alapszik az AXIL-QXAS számítógépes
szoftver, mely magába foglalja a spektrumfelvételt és a spektrumelemző programot
is. Ez a program mind a röntgencsöves, mind pedig az izotópos gerjesztésű
rendszerre alkalmazható. A program nem kiküszöböli a zavaró hatásokat, hanem a
megfelelő fizikai paraméterek meghatározásával számszerűsíti őket. Többféle
meghatározási módszert alkalmaz. Az első esetben előzetesen kiszámolja az
abszorpciós és belső gerjesztési hatások tényezőit, a megfelelő iteratív eljárással és
utána az I-c összefüggésből meghatározza a koncentrációt. A második esetben a szórt
sugárzás intenzitásának a segítségével veszi korrekcióba a mátrixhatást (He és Van
Espen, 1990).



Az alapvető paraméterek elvén alapuló etalon nélküli módszert Marucco és
mtsai (2003) az empirikus, több etalonos eljárással hasonlítják össze az aranytárgyak
vizsgálata során. Méréseik alapján megállapították, hogy a „multistandard” módszer
elérhető pontossága 16 db mátrix-specifikus etalon segítségével jobb mint az
alapvető paraméterek módszeréé. Viszont a roncsolásmentes mérések pontossága a
szerzők szerint így is nagyobb, mint a hagyományos (pl. kvarcpróbás) eljárásé.

1.6.1.5. Egyéb módszerek

Bizonyos esetekben nincs lehetőség megfelelő mennyiségű és minőségű
etalonra alkalmazására, beszerzésére, ezekre az esetekre újabb módszerek születtek.
Yap és Hua (1993) számítások segítségével levezettek egy összefüggést az
intenzitás/koncentráció hányadosra a röntgenenergia függvényében. A módszer
fémmátrixban történő adaptálására eddig még nem került sor, de a továbbiakban új
perspektívákat nyújthat ötvözetek méréséhez is. A szerzők véleménye szerint a Mn és
Mo elemek közötti rendszám tartományban a ln(Ii/ciIi

tiszta) = f(Ei) függvény lineáris,
és meghatározták az egyenes paramétereit is. Ezt az összefüggést később mérési
eredményeik is igazolták (Yap és Hua, 1994). Egy ilyen lineáris függvény esetén
elegendő kevés számú mérési pont felvétele is, ez megkönnyíti a kalibrációhoz
szükséges minták elkészítését. Elegendő egyetlen etalon, mely tartalmaz 3-4 elemet,
valamint „tiszta” minták az Ii

tiszta méréséhez.
Yap és mtsai (1987) publikációja azzal foglalkozik, hogy hogyan lehetne a

vékony etalon minták helyett vastagabb mintákat felhasználni a kalibrációhoz.
Elemzik a vékonyréteg előállításának nehézségeit és költségeit, valamint azt, hogy
mivel könnyen sérülhetnek, az anyagelszegényedés és az esetleges nem homogén
mintakészítés milyen mértékű hibákat okozhat. A cikk szerzői bebizonyítják, hogy az
átlagos abszorpciós koefficiens pontos kiszámítása esetén az intenzitás-koncentráció
összefüggésből kapott kalibrációs paraméterek a különböző elemekre jó egyezést
adnak a vékony- és vastagminták esetén. Az eltérés megbecsülésére további
kísérleteket végeznek és azt a következtetést vonják le, hogy a vékony minták
előállításánál fellépő hibák a meghatározóak az XRF mérések pontosságát illetően.
Az átlagos effektív abszorpciós koefficiens meghatározását Monte-Carlo módszerrel
végzik.
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Ii,α =ci·Gi,α ·1/ā (34)
Ahol: ā = az átlagos abszorpciós koefficiens.

A mátrixkorrekciós tényezők meghatározása az egyes komponensek abszorpciós
koefficienseivel és koncentrációjával lehetséges, amelyeket a következőképpen
összegzünk (Stoev és Dlouhy, 1993):
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Ez az összefüggés jól alkalmazható homogén ötvözet minták esetén is.
Az intenzitásnak az abszorpciós tényezőtől való függetlenítésére többen

kerestek új megoldásokat a már ismert minta-előkészítésnél alkalmazható
módszereken kívül. Saleh és mtsai (1987) által kidolgozott módszer abban az esetben
alkalmazható, mikor ugyanabból a mintából két különböző vastagságú darabot
készíthetünk. Az egyik vastagság végtelen vastag rétegnek számít, a másik egy



tetszőleges vékony mintadarab, ezek mérésével kapott intenzitás-koncentráció
egyenletekből kifejezhető a mátrixelnyelés mértéke.

)(hiI

)(hiI
hρψ)iµ(Eψ)pµ(E

2

11
ln12csc1csc

−
=⋅⋅





 ⋅+⋅ (36)

Ahol: h2 végtelen vastag mintának felel meg.
A koncentráció értéke az alábbi képlettel számítható 
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1.6.2. A belső gerjesztés csökkentésének lehetőségei

Vastag minták esetén az abszorpciós tényezőn kívül a belső gerjesztéssel is
számolnunk kell. Yap és mtsai (1987) ezt úgy küszöbölik ki, hogy olyan elemeket
választanak szimultán meghatározásra, melyek röntgenenergiái távol vannak
egymástól, így a rezonancia elve alapján kicsi a valószínűsége a másodlagos
gerjesztésnek.

Kis rendszámú mintáknál a belső gerjesztési effektus elhanyagolható. Ezért
biológiai, különböző geológiai minták esetén nem szükséges a belső gerjesztés
figyelembe vétele. Kis rendszámmal rendelkező fémötvözetek esetén is jogosan
hanyagolják el a belső gerjesztési faktort Szalóki és mtsai (1990), amikor alumínium
mátrixban Mn, Cr, Sr komponensű biner ötvözeteket vizsgálnak. A minták végtelen
vastag réteget jelentenek, így az I-c összefüggés exponenciális tagja elhanyagolható.
Az egykomponensű tiszta minta mérésével és a biner rendszer leegyszerűsödött
abszorpciós tényezőjének kifejtésével a koncentráció-intenzitás összefüggés a
következőképpen egyszerűsödik:
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(Az általuk alkalmazott gyűrűforrás esetén sinψ2 =1)

1.6.3. A geometriai különbségek okozta eltérések kiküszöbölése

A különböző fémek, ötvözetek esetében gyakran előfordul, hogy a vizsgált
minták vagy a kalibrációhoz használt etalonok nem azonos méretűek. Ilyen esetekben
geometriai korrekció bevezetése szükséges.

Kliment (1991) vékonyfilm-rétegek elemzésénél a geometriai különbözőségből
adódó hibák kiküszöbölésére a fajlagos intenzitás értékét használta fel. A fajlagos
intenzitás a szerzőnél a mért fluoreszcens intenzitás és a sűrűség hányadosa. Az
egységnyi térfogatban lévő atomok által kibocsátott intenzitás abszorpció és belső
gerjesztés hiányában közvetlenül mérhető. Négy etalon fajlagos intenzitásából
átlagot számol minden meghatározandó elemre és egy etalon mintával aránypár
segítségével koncentrációszámítást végez. Egy későbbi cikkben Kliment (1994) az
IKα/c arányt vizsgálja, amely arány értéke konstans kellene legyen különböző
koncentrációk esetén is. Széles koncentráció tartományban az IKα/c arány csökken a
koncentráció növekedésével, ami abszorpciós hatás jelenlétére utal. Az IKα/c = f(c)
mérési pontokra különböző függvényeket illeszt, melyek közül a másodfokú polinom



illesztése a legpontosabb. Összességében, mivel az változás 5 % alatt van, ezért a
szerzők szükségtelennek tartják a korrekciót.

Pandian és mtsai (1976) sárgaréz minták réz- és cinktartalmának meghatározása
esetén a geometriai eltérések kiküszöbölésére egy faktort vezetnek be.

A nem sima felületek mérésére Demortier és mtsai (1999) közölnek megoldást
különböző mérési elrendezések felállításával. A 241Am izotóppal működő XRF
készülék gerjesztő fotonjai egy 2 cm átmérőjű ólom kollimátoron át jutnak el a
vizsgálandó tárgyhoz és a keletkező röntgenfotonok a beeső sugárzással 90˚-os
szögben érik el a detektort. A vizsgált tárgyat mindig úgy fordítják el, hogy a
Compton sugárzás csúcsai ugyanarra helyre érkezzenek, így a minta 45˚-os szöget
zár be a gerjesztési sugárzással és a visszavert röntgensugárzással is. A szerzők ezt a
módszert arany ötvözetek vizsgálatánál alkalmazták.

Az alapvető paraméterek módszere is lehetőséget biztosít a szabálytalan alakkal
rendelkező minták vizsgálatára. Milazzo (2003) az alapvető paraméterek módszerét
geometriai korrekciós faktor bevezetésével kombinálja. A geometriai korrekció egy
konstans bevezetését jelenti, amely nem befolyásolja a relatív intenzitás értékét.

1.6.4. Inhomogén minták mennyiségi módszerei

Ötvözetek előállítása során a metallurgiai szakemberek véleménye szerint nem
keletkezhetnek inhomogén felülettel rendelkező anyagok. Az egyes fémötvözetek
felülete az idő múlásával viszont különböző környezeti hatások eredményeként
megváltozhat. Ilyen esetben a megváltozott felületi réteg eltávolítása jelenti a
legbiztosabb eljárást. Ilyen tisztítási módszerek bemutatása a 2. fejezetben kerül
ismertetésre.

Az inhomogén felülettel rendelkező minták röntgenfluoreszcenciás mennyiségi
meghatározására Milazzo (2003) ismertet eljárást. Ennek alapja az XRF spektrum
koherens (Rayleigh) és inkoherens (Compton) szórt sugárzásainak a mérése. A két
sugárzás intenzitásarányának segítségével lehetőség van a korrekció elvégzésére.

1.6.5. Eljárás nem sík felületű ötvözetek elemzésére intenzitásarányok
alkalmazásával

Milazzo és Cicardi (1997) módszert dolgozott ki pontszerű, csöves, másodlagos
gerjesztésen alapuló mérőrendszerrel végzett mérés mennyiségi kiértékeléséhez
érmék vizsgálata esetén. Az érmék felülete mintázattal (rajzolattal, domborművekkel,
szöveggel) van ellátva. Ezek hatására a következő problémák lépnek fel. A felületi
mintázat hatására egyrészt a beesési és a kilépési szög pontról pontra változhat a
minta felületén (ld. 3. ábra), másrészt a kiemelkedések árnyékoló hatást fejtenek ki a
mérés során a tárgyra. Ezeket figyelembe vehetjük egy G geometriai faktor
bevezetésével. A G faktor értéke azonban nem könnyen meghatározható, mivel az
függ egyrészt az adott érmén lévő mintázattól, de az érme mérés közbeni helyzetétől
is. (A G faktor értékének az érme mintázatától való függése elvileg meghatározható
úgy, hogy ismert összetételű ötvözetből kiöntjük az érme alakját, és azt is
megmérjük.)



3. ábra. Be- és kilépési szög egyenetlen felület esetén (Milazzo és Cicardi, 1997)

A felületet k db, geometriai szempontból homogénnek tekinthető zónára osztva
az i-edik elem intenzitása
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Ahol:  I(i) = az i-edik elem tiszta, sík standardjában mért intenzitás,
wi, wn = az i-edik ill. n-edik elem súlytörtje,
µi(E), µn(E) = az i-edik/n-edik elem tömegabszorpciós koefficiense E energián,
E0 = a gerjesztő sugárzás energiája,
Ei = az i-edik elem karakterisztikus röntgenvonalának energiája,
Gk a k-adik zóna geometriai faktora,
Ψ1 ill Ψ2 = a belépő ill. kilépő sugárzás szöge,

1Ψ  ill. 2Ψ  = a megfelelő szögek adott zónára vett effektív értéke.
A Ψ1 , Ψ2 szögektől való függést kiküszöbölhetjük, ha az érmét a pontszerű

forráshoz képest különböző szögben elforgatott helyzetekben is megmérjük, illetve

ha a kísérleti elrendezésből adódóan 21 Ψ=Ψ .
Mivel fémekre az a rétegvastagság, ahonnan a karakterisztikus röntgenfotonok

kijuthatnak a minta felszínére, sokkal kisebb, mint az érme mintázatának vastagsága,

feltehetjük, hogy Gk, 1Ψ  és 2Ψ  értéke minden elemre egyforma. Képezzük tehát
az intenzitások hányadosát két különböző elemre:
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Látható, hogy így Gk, 1Ψ  és 2Ψ  kiesnek (közelítés bevezetése nélkül!).
Végülis az intenzitások helyett az intenzitásarányok használatával és a Σwi = 1

feltétel felhasználásával egy másodfokú egyenletrendszert kapunk, amelyből
iterációval a keresett wi értékek meghatározhatók.



A fentiekben ismertetett koncentráció meghatározási módszerek egy átfogó
képet nyújtottak az ötvözetek röntgenfluoreszcenciás méréstechnikájának
problémájáról. A bemutatott módszerek mindig egy adott ötvözet, mátrix elemzésére
adnak csak útmutatást, mivel minden egyes mátrix más problémát jelent. Ennek
következtében az ismert eljárásokból kiindulva a nemesfémötvözet alapú régészeti
tárgyak elemanalitikai vizsgálata új kutatási feladatnak számít.



2. Régészet és anyagvizsgálat

Az analitikai módszerek rohamos fejlődése megnyitotta az utat a régészeti
tárgyak összetételének vizsgálata előtt is. A műszeres analitikai módszerek egyre
pontosabb elemösszetétel értékeket szolgáltatnak úgy a feltárásos módszerek
segítségével, mint a roncsolásmentes technikák használatával. A műszeres
analitikával vizsgált régészeti minták köre igén széles, lehetnek például kerámiák,
porcelánedények, kőzetek, építőanyagok, drágakövek, fémtárgyak, műkincsek,
kegyeleti tárgyak, pénzek, ékszerek és festékek. A felsorolt tárgyak elemanalitikai
vizsgálata lehetővé teszi a régész számára az összehasonlítást az egyes korokból
származó tárgyak között, a származási hely és gyártási idő beazonosítását, és
esetenként perdöntő jelentőségű is lehet.

A meghatározandó összetevők szerint más és más analitikai módszert
alkalmaznak. Bizonyos esetekben a főkomponensek koncentrációjának pontos
ismeretére van szükség, máskor egy-egy nyomelem azonosításával segítjük
eredményesen a régészeti kutatásokat. A következőkben -a dolgozat terjedelme által
megszabott lehetőségekhez mérten- részletes áttekintést szeretnék nyújtani a régészet
néhány fontos területén végzett elemösszetétel-vizsgálatról, minta-előkészítési
módszerről, felhasznált analitikai technikáról és berendezésről, valamint az adatok
kiértékelési módjairól. Az archeometriai vizsgálatok egyik fő szempontja, hogy
megengedhető-e a vizsgálandó tárgyak roncsolása; ettől függően választható ki a
megfelelő méréstechnika és meghatározási módszer.

2.1. Kerámia-, porcelán- és üvegtárgyak elemanalitikai vizsgálata

A régészeti tárgyak egyik legnagyobb csoportját alkotják a kerámiaedények,
porcelán- és üvegpoharak, valamint kerámiából készült más használati tárgyak. Ezek
elemanalitikai vizsgálatával a múlt század közepe óta nagyon sokat foglalkoztak. A
radioaktív sugárzást felhasználó technikák közül csak a röntgenfluoreszcencia
jelenségén alapuló méréstechnikák alkalmazásait említésem. Az alábbiakban
ismertetésre kerülnek az XRF technikán belül az izotóp-, a röntgencső-, a proton- és
az elektronmikroszkóphoz kapcsolódó gerjesztéses módszerek.

2.1.1. Minta-előkészítési módszerek

Abban az esetben, mikor lehetőség adódik a vizsgálandó minták formájának a
megváltoztatására, akkor a szilárd minták porításával, majd az ezt követő
tablettázással kialakítható az azonos mérési geometria az egyes mintáknál és az
etalonoknál. A porszemcsék rögzítésére különböző kötőanyagok is használhatók,
amelyek a minták stabilizálása mellett elősegítik a tökéletesebb homogenitás
létrejöttét. Sánchez-Ramos és munkatársai (2000) kerámia tárgyak bórtartalmának
vizsgálata során monitol és cellulóz kötőanyagokat használtak a nyers mintáknál, a
kerámia fritteknél pedig polivinilpirolidint és metilcellulózt. A tablettázás helyett, ha
lehetséges célszerű a mintából vékony réteget készíteni, ezzel lecsökkentve a
mátrixeffektust. Ezt üvegkorongok előállításával valósították meg a szerzők, lítium-
tetraborátot és bárium-ólomüveget használtak az olvasztás során, amely homogénné
tette a mintát és megnövelte az analitikai jel nagyságát.



Abban az esetben, amikor a méréskiértékelés során elegendő a relatív
intenzitásokkal számolni, nincs szükség állandó sugárforrás-minta-detektor
geometriára, így a porszerű, homogén mintát egyszerűen a mintatartó közepére
helyezhetjük. Labreque és munkatársai (1981) a tégla és cserépedények Th, Nb, Pb,
Zn tartalmának a meghatározásánál a pormintákat vékonyfilm formájában helyezték
két fólia közé és így tették a gyűrűforrást használó XRF készülék mintatartójába.
Később Labreque és munkatársai (1988) a kerámia tárgyak roncsolásos vizsgálata
során a homogenizált mintákat por formájában helyezték a mintatartóba. A minták
geometriája és tömege különbözött egymástól, de mivel 100 %-ra normált relatív
intenzitásokkal számoltak, az azonos mintamennyiség nem volt szükséges.

2.1.2. Mennyiségi meghatározási módszerek

Porított mintáknál lehetőség van arra, hogy oldat vagy por formában standardot
adagoljunk a vizsgált anyaghoz. A belső standard addíció módszerét alkalmazták
Labreque és munkatársai (1981), amikor a megszárított mintát porították, a
standarddal elkeverték, majd szitálással szétválasztották a különböző
szemcsefrakciókat. Meghatározták azt a minimálisan szükséges szemcseméretet,
amely mellett már állandó intenzitás értékek adódnak. Az ismeretlen minták
koncentrációjának meghatározása előtt a meghatározandó elemekre egy relatív
arányfaktort számolnak, amely a kérdéses elemet és a belső standardot ismert
mennyiségben tartalmazó standardok intenzitásának és tömegének mérésével
számolható.

A standard addíciós módszer esetében a kalibrációhoz különböző etalonok
elkészítésére van szükség. Yap és Tang (1985) a kínai porcelántárgyak
báriumtartalmának meghatározására ezt a módszert alkalmazták, a vizsgálandó
tárgyak festetlen részeit használták fel az etalonsor előállításánál. Ellenkező esetben
a festékanyagok nehézfémei befolyásolhatják az analízist, a szintén nyomelemként
megtalálható bárium meghatározását.

Yap (1993) más koncentráció meghatározási módszert alkalmazott a porcelán
tárgyak festékanyagában található fémtartalom elemzésére. A kalibrációhoz egy
ismert összetételű mintát készített, melyben a meghatározandó fémek mind
megtalálhatók. A standard pormintából a hozzáadott fémek homogenizálása után 8
mm vastagságú tablettát préselt. A kalibráció az ln(Ii/ci) = f(lnEi) összefüggés
alapján készült. Az így kapott lineáris kalibrációs egyenesből az összes ismeretlen
fémkomponens koncentrációja egyszerre kiszámítható. A vizsgálatot az ismeretlen
minta geometriájának megőrzésével végezte izotópgerjesztésű XRF készüléken,
vagyis a végtelen vastag mintának tekintett vizsgálandó porcelántárgyakat minta-
előkészítésnek nem vetette alá. A fent említett összefüggés felhasználásával
határozta meg több száz kínai porcelán nyomelem-összetételét Yap (1991, 1992)
állandó gerjesztőforrás-minta-detektor geometriánál.

A végtelen vastag minták esetén a szórt sugárzás korrekciójával is
meghatározható az összetétel. A kalibrációs egyenest Yap (1993) az IFe/Iinkoh = f(cFe)
függvény alapján a vas mennyiségének fokozatos növelésével készített hat darab
etalon minta segítségével vette fel. Habár a Fe Kα és az inkoherens Ag Kα
röntgencsúcs között széles energiasáv van, alacsony vastartalom meghatározásánál a
módszer eredményei jó egyezést mutatnak a szerző előző módszerrel kapott
értékeivel.

A fent említett mennyiségi elemzési módszerek többnyire megkívánják a
vizsgálandó minta roncsolását, habár a kalibrációs módszereknél olykor csak az



etalonsor elkészítésére van szükség. A régészeti jellegű minták esetében azonban
sokkal inkább jellemző az, hogy a minta geometriájának és eredeti felületi
állapotának megőrzése szükséges (pl. porcelán, üveg és kerámia használati edények,
valamint a fémtárgyak és pénzérmék).

A mennyiségi elemzési módszerek közül ennél a mintacsoportnál vált
elterjedtté az úgynevezett alapvető paraméterek módszerén alapuló számítógépes
programok használata. Ennél a módszernél nincs szükség a mintához hasonló
etalonok előállítására, a kalibráció bármilyen összetételű etalonnal vagy
egykomponensű etalonokkal elvégezhető. Ilyen alkalmazást tesz lehetővé az Axil
néven ismert szoftver is. Ezeket a módszereket egyes szerzők félkvantitatív
módszernek minősítették (Kalnicky, 2001), ennek ellenére sokszor más lehetséges
spektrumkiértékelési eljárás nem állt rendelkezésre.

A különböző vastagságú zománcrétegek ólomtartalmának mérésére Szalóki és
munkatársai (2000) az alapvető paraméterek módszerén alapuló eljárást használták,
mivel az etalonsoros kalibrációs módszer alkalmazását nem teszi lehetővé a
vizsgálandó réteg ismeretlen vastagsága.

2.1.3. A mérési adatok kiértékelése

Régészeti jellegű kutatásokban az elemspektrum ismerete (akár a
röntgenspektrum, akár a koncentráció-értékek alapján) nagy segítséget nyújthat a
tárgyak csoportosításában, mely azt vizsgálja, melyek azonos összetételűek, és ebből
következően valószínűleg azonos származásúak. A főkomponens analízis néven
(Principal Component Analysis, PCA) ismert korrelációanalízis erre lehetőséget
biztosít az egyes csúcsok egymáshoz viszonyított helyzetének elemzésével. Ezt
általában két vagy három komponens segítségével lehet elvégezni, korrelációs
diagramok készítésével (Guerra, 2000). Az eljárást még klaszteranalízis néven is
ismerik.

Yap és Tang (1984) a kínai fehér és kék porcelánok roncsolásmentes összetétel-
vizsgálatai során a ’80-as években a Mn/Co intenzitásarány összehasonlításával
értékelték mérési adataikat. Továbbá a Rb-Sr-Zr-Nb csúcsok intenzitásainak
eltéréseiből az eredetükre vonatkozó következtetéseket tudtak levonni. Labreque és
munkatársai (1981) a prekolumbiai korú kerámiák származási helyére utaló
következtetéseket vontak le (Zn, Sr, Zr); (Rb, Sr, Zr) háromszög diagramok
készítésével. Yap (1991, 1992) a főkomponensek meghatározásával és korrelációs
diagramok készítésével porcelán tárgyak eredetére vonatkozó értékelést végzett.
Constantinescu és munkatársai (2002) obszidiánból (vulkáni üveg) készült tárgyak
eredetének a meghatározására alkalmazták a módszert. Az obszidiánt a kőszerszámok
készítésére használták az őskorban és a kőzet nyomelem-tartalmának segítségével a
származási helyét be lehet azonosítani. A szerzők Ti/Mn- Rb/Zr; Ba/Ce- Y/Zr
kétdimenziós diagramokat hoznak létre az adatok feldolgozására. Smit és
munkatársai (2000) középkori üvegtárgyakat vizsgálnak és a főkomponens analízist
alkalmazzák. Az egyes üvegtárgyak gyártástechnológiai eljárásainak különbségeit a
Rb/Sr arány segítségével jellemezték. Daraban és munkatársai (1995) római kori
pénzérmék vizsgálatánál Au/Ag, Bi/Ag arányokat képeztek, majd ezekből felvett
korrelációs diagramokból az eredetükre vonatkozó következtetéseket vontak le.



2.2. Pénzérmék és más fémtárgyak elemanalitikai vizsgálata

A régészeti elemösszetétel vizsgálatok másik fontos iránya a pénzérmék és
egyéb fémtárgyak elemzése. A pénzérmék főkomponenseinek vizsgálata lehetővé
teszi az érmék finomságának megismerését, amely bizonyos gazdaságtörténeti
következtetések levonását teszi lehetővé. A nyomelemek ismerete a felhasznált
nyersanyag, fémérc származási helyéről nyújthat felvilágosítást. Mivel régen a
pénzverő műhelyek a bányavidékhez közel épültek, így a nemesfémbányák
beazonosítása egyben a pénzverde helyének meghatározását is jelenti (pl. „körmöci
arany”). A főalkotók és a kísérő komponensek ismerete a pénzverés gyártási
technológiájáról és a metallurgiai folyamatokról is tájékoztatást nyújt a kohász
szakemberek részére.

Az egyéb műkincsek (ötvöstárgyak, ékszerek,…) összetételének ismerete az
érmékhez hasonlóan segíti a régészek munkáját és nem kis hangsúllyal az
eredetiségük megállapításánál van fontos szerepe. A nyomelemösszetétel változása
jellemző a különböző korok termékeire, mivel ugyanazt a típusú tárgyat más eredetű
és így más összetételű anyagból készítették a különböző korszakokban (előfordulhat
az is, hogy egy tárgyon belül az egyes részek is más összetételű ötvözetből
készültek).

2.2.1. A vizsgálatokhoz használható méréstechnikák ismertetése

Az elemzésekhez használt módszerek kiválasztása attól függ, hogy milyen
céllal végezzük a mérést. A kiválasztásnál több kritériumot kell figyelembe venni,
például hogy milyen mértékű károsítás érheti a műtárgyat, hány darabot kell
megvizsgálni, hány elemet és melyeket kell meghatározni, milyen pontossággal, stb.

A fémek vizsgálatánál a minta roncsolására nem igen van lehetőség, csak ritkán
fordul elő, hogy az ékszerről vagy más tárgyakról egy kis darab eltávolításával
vizsgálat végezhető. Az utóbbi esetben a minta feltárásával különböző elemanalitikai
módszerek használatára van lehetőség (AAS, AES, ICP-MS, stb.) Ilyen esettel
találkozunk Bollinnberg (1995) vizsgálatainál, amikor románkori rézötvözésű
használati tárgyakat vizsgált emissziós spektroszkópiával. Vizsgálatai alapján a
Skandináv félsziget korai és késői római kor tárgyainak osztályozására nyílt
lehetőség.

A műkincs-kereskedelemben az aranytárgyak összetételének meghatározására
alkalmazott módszerek a következők: fajsúlymérés (Zwicky-Sobczyk, 1997; Brown,
1973), karcpróba, tűzpróba (súly szerinti analízis). Ezek a módszerek általában a
minta roncsolásával járnak.

A leggyakrabban használt roncsolásmentes elemzés a röntgenfluoreszcenciás
spektrometria (XRF), a proton indukált röntgenemissziós spektrometria (PIXE). A
PIXE esetében protonnyalábot használnak gerjesztő forrásként a karakterisztikus
röntgenfotonokhoz. Elvben alkalmas lehet még a neutronaktivációs (NAA) analízis.
A különbségek ezen méréstechnikák között a beeső sugárzás típusa, az egyszerre
meghatározható elemek száma, a detektálási limit és a hatósugár mélysége. Az
elemek számától és mennyiségétől függően különböző technikákat használhatunk a
különböző problémák megoldására. A nyomelemek meghatározására több
tudományos publikációban használtak aktivációs analízist a régészeti fémtárgyak
nyersanyagának tanulmányozása során. A PIXE alkalmazása a könnyebb elemek és a
kis méretű felületek vizsgálatára előnyös a gerjesztő sugárzás kis mérete miatt. A
gerjesztéshez általában 1-4 MeV energiájú protonsugárzást használnak, mely



lehetővé teszi a különböző tárgyak felületi összetételének meghatározását. Az
érzékenysége jobb, mint az XRF méréseké, viszont a gerjesztő sugárzás
hatótávolsága kisebb. Számos felhasználása közül megemlíteném az Uzonyi (2000),
Weber (2000), Dacca (2000), Smit (2000), Ferreira (1981), Araújo (1993),
Kallithrakas-Kontos (1993) által végzett méréseket. Mindazonáltal a protonforrás
sokszor egy-egy gyorsító, ami lényegesen költségesebb, mint a röntgencső vagy a
gerjesztő izotóp.

Az aktivációs analízis a neutronsugárzás hatására bekövetkező magreakciókon
alapszik. Az ütközések ((n, γ) magreakciók) eredményeként izotópok keletkeznek,
melyek gamma energiájuk alapján azonosíthatóak. A kimutathatósági szintet a minta
mátrixa és a neutronfluxus energiája határozza meg, így elérheti 1 ppm értéket is. Az
arany neutronbefogási hatáskeresztmetszete az egyik legnagyobb, így jól aktiválható.
Viszont gamma vonala és Compton szórása magas hátteret okoz, ami a kisebb
aktivitással rendelkező izotópok kimutatását megnehezíti. A NAA technikát
használták Oddy (1972) az aranyérmék, Rajukar és munkatársai (1994) indiai régi
pénzek vizsgálatára és különböző technikák összehasonlítását végezték el Oddy és
Schweizer (1972). Meyer (1972) az érmék vizsgálatára használt aktivációs analízis
módszereit mutatja be összefoglalójában. Tian és munkatársai (1990) a gyors neutron
aktivációs módszert alkalmazták régi kínai és antik bronzérmék vizsgálatára. A NAA
technika újabb műszeres fejlődése során megépített rendszert próbálták ki ezüst-réz
érmékre Rousett és munkatársai (1985).

Az elektronmikroszkópot már az ’50-es évek óta használták, akár
energiadiszperzív röntgensugárzás detektorral kapcsolva, elektron-mikroszondaként,
(EPMA, Electron Probe Microanalysis), akár pásztázó elektron-mikroszkópként
(SEM). A méréstechnika gerjesztő elektronsugárzását egy izzószál segítségével
állítjuk elő, ami a mintával való ütközések révén röntgensugarakat gerjeszt. A
röntgenspektrum a minta jellemzésére használható, a mérési határ a mátrixtól és a
meghatározandó elemtől függően 100 ppm és 0,2 % között található. Régészeti
vizsgálatokra Cline (1980); Linke, (2002); Charles, (1972) munkáiban találunk
utalásokat.

2.2.2 A röntgenfluoreszcens készülékek fejlődése és alkalmazása régészeti
vizsgálatok során

A hagyományos XRF spektrometria megköveteli a homogén, sima, egyenletes,
legalább 20 mm átmérőjű felületet a gerjesztő sugárzás széles átmérője miatt. Ennek
következtében a kis átmérőjű tárgyak elemzése megoldandó feladatot jelent. A
mikroszkopikus, szubmikroszkopikus szintű vizsgálatok igénye viszont egyre
növekvőben van az anyagvizsgálatok minden területén. A mikrosugarú
röntgenfluoreszcens készülék a 0,1 mm méretű minták elemzését teszi lehetővé.
Dongrong és munkatársai (1995) publikációjukban beszámolnak egy speciális, az
aranytárgyak roncsolásmentes elemzésére használható röntgencsöves berendezésről.
A régészeti tárgyak helyszíni vizsgálatára fejlesztettek ki különböző hordozható
mikro XRF berendezéseket. Vittiglio és munkatársai (2004) COPRA nevű készüléke
70-100 µm átmérőjű felületek vizsgálatára is alkalmas. A készülék polikapilláris
lencsék segítségével fókuszálja a beeső röntgensugarakat a minta felületére. Vastag
minták esetében a Fe–Sr tartományban a kimutatási határ 10-100 ppm, az
üvegtárgyaknál 60-80 ppm, fémes mátrixnál az Ag, Cu esetében 100 ppm mutatható
ki. A hordozható készülékek kulcsfontosságú része a detektor és annak a hűtése. A
’80-as években kifejlesztettek a cseppfolyós nitrogénnel hűtött Si(Li) és Ge(Li)



detektorok helyettesítésére egy másik rendszert, amely a hordozható készülékekben
előnyösen használható. Ez a detektortípus silicon drift néven ismeretes (SDD), amely
egy szilícium PIN diódából áll és hűtése Peltier elem segítségével történik. Ennek a
detektornak a feloldóképessége 250 eV a 6 keV energiájú csúcs félérték-
szélességénél. Longoni és munkatársai (1998) ennél jobb felbontóképességű (160
eV) SDD detektort hoztak létre, amely jól alkalmazható az alacsony rendszámú
elemek vizsgálatára a régészeti mérések során. Ez a szilícium detektor egy JFET–t
tartalmaz közel az anódhoz, mérete 3 mm2, vastagsága 300 µm. Hűtését egy elemes
Peltier elem biztosítja. A készülék tesztelésére ismert összetételű fémötvözetet
használtak, ahol a 0,15 % Fe és 0,2 % Sn is jól mérhető volt.

Serebryakov és munkatársai (2003) a folyékony nitrogén tartályának egy olyan
elrendezését dolgozták ki, amellyel lehetőség nyílik a Si(Li) detektor alkalmazásával
egy hordozható készülék megépítésére. Az X-Art nevű készülék segítségével könnyű
és nehéz elemeket egyidejűleg tudtak mérni régészeti tárgyakon. A mérőfej
tetszőleges pozícióban helyezhető a tárgyakra, ami számos előnyt jelent. 800 cm3-es
Dewar edény segítségével mintegy 20 óra hűtés lehetséges. Cechak és munkatársai
(2001) 5 literes Dewar tartállyal felszerelt hordozható készüléket használtak
régészeti vizsgálatokhoz, ahol a gerjesztőforrás 55Fe izotóp volt.

A szinkotronsugárzás erőteljes fluxus segítségével képes monokromatikus
sugárzást létrehozni kis felületen. Az Adams (2003) által ismertetett ID18F néven
futó röntgenfluoreszcenciás berendezés monokromatikus sugárzást állít elő és akár
néhány mikrométeres felületen is alkalmazható. A detektálás Si(Li)-vel történik, a
mérési határ 0,1 ppm a Z>25 rendszámú elemeknél. Néhány referencia minta
felhasználásával a relatív eltérés nagyon alacsony

A hordozható készülékek érzékenysége általában rosszabb a laboratóriumi XRF
berendezéseknél, de legtöbb esetben megfelel az adott minta és módszer
elvárásainak. Sok esetben ez az egyetlen lehetőség a helyszíni régészeti vizsgálatok
során, így alkalmazása terjedőben van.

2.2.3 A régészeti fémtárgyak roncsolásmentes vizsgálatának problémái

A roncsolásmentes technikák esetében a vizsgálandó mintával szemben
támasztott egyik fontos követelmény a homogenitás. Réztárgyak esetében a felületen
különböző minőségű és mennyiségű patina réteg fordulhat elő, melyet a múzeumi
restaurálás során általában eltávolítanak. Az XRF és PIXE technikák esetében
figyelembe kell venni azt, hogy az információ a felületi rétegből, annak 50-200 µm-
es mélységéből származik. A NAA technikák esetében viszont a minta teljes
mennyiségéből nyerhető az információ. Abban az esetben, ha a meghatározandó
minta valamilyen okból kifolyólag nem homogén és a felületi réteg összetétele
különbözik a belső összetételétől, akkor a vizsgálatok megfelelő pontossága nem
biztosított.

Több irodalmi forrás utal arra, hogy az ezüst és a bronz pénzérmék
inhomogének lehetnek, mivel a komponensek koncentrációja változik a felületen és
az érme térfogatában (Condamin, 1964). Ezzel az esetlegesen előforduló problémával
nagyon sokan foglalkoztak az archeometriai kutatásaik során, pro és kontra
véleményeket egyaránt találhatunk a szakirodalomban. A következőkben az irodalmi
hivatkozások tükrében ismertetni szeretnék néhány véleményt és mérési eredményből
levont tapasztalatot.

Barral (1983) szerint az ezüstérmék inhomogének az ötvözés során fellépő
termomechanikai effektusok következtében. Szerinte ez a felső 200 µm vastagságra



vonatkozik. Ugyanakkor korrózió is tapasztalható az egyes érmék felületén, amely
megváltoztatja az érmék eredeti elemösszetételét.

A régi ezüst-réz pénzérmék felületének változásait tanulmányozta Carter
(1964). Megállapította, hogy híg salétromsavas kezelés hatására a felületi réteg
rézben elszegényedett. Elterjedt módszer, hogy az érmék restaurálása során
különböző savakkal próbálják eltávolítani a szennyeződéseket. Ennek
következménye, hogy az érmék felülete szép ezüstös színt kap, ugyanakkor az
összetétel a felületen megváltozik. A felületi kioldódás a 0,5 %-nál nagyobb
mennyiségben jelenlevő elemekre vonatkozik, azaz nem a nyomelemekre. Ezüst
pénzérmék esetén a vas és a réz oldódik ki könnyedén. Mindkettő elektronegativitása
magasabb, mint az ezüsté.

Az ezüstben feldúsult réteg vastagsága függ a tárgy korától, a tárolási és a
konzerválási feltételektől. A levegő SO2 tartalma és a nedvesség hatására a réz
könnyebb oxidálhatósága miatt a felület korrodálódhat, az ötvözet felületén Cu2O-
CuO keletkezhet. A korrodálódott felület rézben való feldúsulását mutatják be
Uzonyi és munkatársai (2000) ezüstérmék felületének különböző pontjain, valamint
Condamin és Picon (1970) több száz római és görög ezüst, bronz, sárgaréz és egyéb
összetételű pénzérméken. Ez a réteg dörzsölés, oldódás révén könnyen eltávolítható a
felületről (Weber, 2000; Charles, 1972). A szerzők azt állítják, hogy oxidáció
azoknál az érméknél is bekövetkezett, ahol az érmék felülete jól néz ki, mivel erre
már visszarakódott az ezüst, és hogy az ezüst felületi feldúsulása nincs
összefüggésben az ókorban is használt felületi fehérítési technológiával.

A római kori pénzérmékről tudjuk, hogy az ötvözés után felületkezelték az
érméket (Zwicky-Sobczyk, 1997; Charles, 1972). Ez azt a célt szolgálta, hogy a
finomságot az ötvözet látható felületén javítsa. A fizikai felületi eljárások
segítségével -mint olvadt ezüstbe vagy aranyba való mártás, galvanizálás, forrasztás-
hozták létre a felület ezüstözését vagy aranyozását. A kémiai kezelés során forró
ammónia oldattal vagy borkősavval, vagy borkősav + sóval kezelték, amelynek
eredményeképp CuO-tenorit keletkezett, és végül a felület rézben elszegényedett. Így
pénzverés előtt a kezelésnek alávetett pénzérmék finomsága magasabbá vált. Ennek a
kiürített rétegnek a vastagsága 20-30 µm, amely viszont a cikk szerzőinek véleménye
alapján 50-80 év használat után lekopik.

Cope (1972) részletesen tanulmányozta a felületi ezüstözésen átesett ókori
pénzérméket. Leírja a különböző technológiákat és módszereket, amelyekkel az
érmék finomságát esetleg javították. Charles és munkatársai (1972) bizánci érmék
vizsgálata során tanulmányozták az ezüst-feldúsulás jelenségét. A vizsgált mintáknál
azt találták, hogy a magas ezüstkoncentráció inkább a korrózió eredménye, sem mint
valamelyik korabeli hamisítási módszeré. Vizsgálataik során a minta-előkészítéskor
több órás ecetsavas áztatást (50 %) végeztek, amelynek következtében a felület
ezüstös csillogást kapott. Az etalonok esetében nem figyeltek meg hasonló
jelenséget. Így az ecetsavval történő reakció nem lehet az oka az ezüstös
csillogásnak, hanem a magasabb ezüsttartalomnak lehet a következménye. Pásztázó
elektronmikroszkóppal vizsgálva az ezüstérmét 1 µm-ként térképezték fel az érme
felületét. A vizsgálat során az ezüst- és a rézkoncentráció nagyon ingadozott,
kimagasló csúcsokat eredményezve.

Ugyanakkor egyes szerzők arról számolnak be, hogy méréseik során nem
találkoztak az érmék felületi összetételének változásával. Uzonyi és munkatársai
(2000) az ókori görög érmék elemzése során azt találták, hogy a különböző
mélységből származó ezüst- és rézkoncentráció értékek 0,5 %-os hibával azonosak
voltak. A méréseket a PIXE gerjesztő sugárnyaláb energiájának változtatásával



végezték 1 mm2 felületen. A szennyeződésként jelenlevő vas koncentrációjának
értéke változott a felületen (a vas a pénzverés során kerülhetett a felületre, vagy az
olvadáspont csökkentés miatt adagolták az olvadékhoz). Linke és munkatársai (2002)
elektronmikroszondával tanulmányozták az ezüstpénzek felületi összetételét. A
vizsgálatok során nem tapasztaltak ezen középkori érmék felületén rézben való
elszegényedést.

A hamisítványok is legtöbbször nagyobb mennyiségben tartalmazzák a
nemesfémet a felületen, mint a teljes érme. Az eredeti pénzérmék kémiai összetétele
egyenletes, ezzel szemben a hamisítványok felületén ezüsttel vagy arannyal dúsított
réteg található. Ez a réteg az elektrongerjesztésen alapuló technikák segítségével
meghatározható, mert az alsóbb rétegek is gerjesztődnek, amelyek más összetételűek.
Klockenkämper, (1990) és Hida (1997, 2001) hamisított és eredeti pénzérméket
tanulmányoztak XRF technikával.

Az arany pénzérmék esetében is találkozunk a felületi elváltozások
jelenségével, ahol a rézben és az ezüstben történik elszegényedés, állítja Hall (1961).
Viszont Ferreira és Gil (1981) azt állítják, hogy a magas aranykoncentrációjú pénzek
esetén a felületi összetétel megegyezik a teljes térfogat összetételével. Ugyanezt
állapították meg Araújó és munkatársai (1993), amikor arany pénzérméket vizsgáltak
PIXE és XRF módszerekkel. A magas aranytartalmú pénzérméknél a felületi
vizsgálati módszerekkel kapott értékeik jól tükrözték a minta teljes mennyiségének
finomságát.

Az eddigiekben láthattuk, hogy sok esetben előfordulhat az, hogy a vizsgált
tárgy felületén valamilyen elváltozás történt. Annak a megállapítására, hogy milyen
állapotban van a mérendő felület, különböző lehetőségek vannak. Abraham és
munkatársai (1999) szerint az RBS (Rutherford Backscattering) technika segítségével
lehetőség van a korrodálódott rétegek elemzésére, vastagságának meghatározására.
Ennek alapján ki lehet választani az olyan helyeket, ahol biztonságosabban
végezhetők el az elemanalitikai elemzések. Az XRF mérőrendszer használata során a
szórt sugárzások mérésével a különböző vastagságú rétegek méreteit lehet
meghatározni. Ekinci és munkatársai (2002) fluoreszcens intenzitások arányaival a
különböző vastagságú rétegeket tanulmányozták. Római kori ezüst pénzérmék
felületének változásait Dacca és munkatársai (2000) PIXE és XPS (fotoelektron-
spektroszkópia) elemzések segítségével tanulmányozták. Vizsgálataik alapján
bebizonyították, hogy a korrodálódott réteg néhol nagyon mély, így az XPS technika
nem volt elég érzékeny a túl vastag korrozív réteg tanulmányozására.

Az inhomogenitás megállapítására Zwicky-Sobczyk és Stern (1997) a
korrelációs analízist használják. A homogén, nem korrodálódott binér ötvözetek
esetén az Ag-Kα és a Cu-Kα  röntgenfluoreszcens intenzitása között lineáris
összefüggés van. A szerzők szerint statisztikusan szignifikáns eltérés ettől a
korrelációs egyenestől balra bizonyítja a réz elvándorlását a felületről, jobbra viszont
a korróziót (réz-oxid kiválását) a felületen. Ezekből arra következtetnek a szerzők,
hogy ajánlatos az ezüst Kα mérése, mivel azt kevésbé befolyásolják a kémiai
változások. Ugyanakkor az ezüstkoncentráció ismeretében könnyen számolható a
rézkoncentráció binér ötvözet lévén. A galvánréteg igazolására a régi pénzérméknél a
szerzők szerint nem használható az Ag-Kα/Ag-Lα aránypár, mert az alacsony
energiájú Ag-Lα intenzitását nagyon befolyásolja a felületi szerkezet és a korrózió.
Az aranyérmék esetében a K és az L vonalak arányából vizsgálni lehet egy eltérő
összetételű felső aranyréteg jelenlétét és vastagságát. A K/L intenzitásarány
növekedik az aranyréteg vastagságával, mivel az L röntgenvonalakat jobban elnyeli a
minta, mint a K vonalakat (Demortier, 1999).



2.2.4. A pénzérmék felületének tisztítási módjai és az elérhető eredmények

Felületi módosítást szenvedett érmék vizsgálatára az XRF módszer abban az
esetben használható, ha a felületi réteg összetétele megegyezik a minta
összetételével. Ha a felület szennyezett vagy korrodálódott, akkor ezt az eltérő
összetételű réteget el kell távolítani. A minta-előkészítésnél vigyázni kell viszont,
hogy az érmék épsége ne változzon. A teljes felület dörzsölése addig történhet, amíg
a domborzati mintázatok épsége nem sérül. Charles (1972), valamint Swann (1992)
publikációjukban a felületi réteg eltávolítása során szerzett tapasztalataikról
számolnak be. Ezek alapján kijelenthető, hogy a tisztítási technológiák segítségével
az analitikai mérések pontosságát növelni lehet.

Az érmék felületének dörzsölés útján történő tisztítására többen többféle
módszert használtak. Az ezüst tárgyak tisztítása („szidolozása”) a polgári háztartások
rutin művelete volt több, mint száz éven keresztül, és a szakirodalomban is sikerült
néhány ilyen témájú publikációt fellelnem. Dörzspapírral való tisztítást vagy
alumínium-oxid porral való finom dörzsölést ajánl Schweizer (1972). Carter (1964)
nagy nyomású levegővel működő csőrendszert használt, amelynek a segítségével
alumínium-oxid port vitt fel a megtisztítandó felületre és 2-3 perces fúvás során
eltávolította az oxid-réteget. Csiszolás után az érme felületén ragadt alumínium
porréteget vízzel lemosta. Abraham és munkatársai (1999) hangyasavas mosást
követő üvegsörtés kefélést alkalmaztak rézérméknél. Ennek eredményeként viszont
4 %-os súlycsökkenés következett be és a felület domborzata károsodott. Vittiglio és
munkatársai (1999) a bronztárgyak felületének tisztításra egy motorhoz erősített
kefét használtak, mely alumíniumpasztát tartalmazott.

Weber (2000), Brown (1973) és Schweizer (1972) publikációjukban
beszámolnak pontszerű felületen (1 mm2) végzett elemzésekről.  Eredményeik
szerint elsődleges lehetőség olyan mérőhely keresése a felületen, amely esetleg nem
korrodálódott. Ha ilyen nem létezik, akkor karcolással, kaparással, fúrással tehető a
felület szabaddá a korrodálódott rétegtől. Célszerű minden egyes lépés után az
összetétel meghatározása. Az eljárást olyan mélységig kell végezni, míg egy állandó
koncentrációt nem kapunk.

Milyen hosszú ideig végezzük a tisztítást? Milyen eredményre számíthatunk a
kezelések után? Erre néhány irodalmi forrásból a következő válaszokat kaphatjuk.
Schweizer (1972) öt-hat tisztítási lépés után érte el azt az összetételt az XRF
mérésekkel, amelyet a nedves kémiai elemzés során kapott. Az eltérés a tisztított és a
nem tisztított felületek ezüsttartalma között 1-2 % között mozog a magas
ezüsttartalmú érméknél, a 70-80 %-os ezüsttartalmú érmék esetében viszont az
eltérés 5-20 % is lehet. Weber és munkatársai (2000) 10 µm vastagságú réteg
eltávolítása után azt találták, hogy modern belga ezüst-réz pénzérmék összetétele
ezen réteg alatt konstans. A vizsgálatot fogászati fúrógép segítségével végezték 1 µm
vastagságú rétegek kimetszésével. A XVIII. századi ezüstvilla vizsgálata során
20 µm vastagságú réteg eltávolítására volt szükség ahhoz, hogy az összetétel ne
változzon és megegyezzen a nedves kémiai vizsgálati eredménnyel.



2.2.5. Az elemanalitikai vizsgálatok összehasonlítása, értékelése

A fenti fejezetekben ismertetett inhomogenitásbeli tulajdonságok, valamint az
ezt megszüntető eljárások ismeretében a következőkben az irodalomban található
néhány összehasonlító vizsgálat eredményéről szeretnék beszámolni.

A nem korrodálódott pénzérméknél jó egyezést mutatnak az XRF és a
fajsúlymérésen alapuló eljárás eredményei, összehasonlítva a nedves kémiai analízis
vagy az elektronmikroszondával kapott eredményekkel (Brown és Schweizer, 1973).
Vizsgálataik alapján arra a következtetésre jutnak, hogy a korrodálódott
aranyérméknél tisztítás nélkül az egyes módszerek nem adnak pontos eredményeket.
A fajsúlymérésen alapuló eljárás alacsonyabb, az XRF magasabb koncentrációt
mutat. A szerzők szerint a fajsúlymérésen alapuló eljárás 5 %-nál kevesebb
réztartalmú aranyérmék esetén használható csak, más esetekben és az ékszereknél
csak az XRF és az NAA módszerek használata lehetséges. A fajsúlymérésen alapuló
eljárás csak binér ötvözeteknél használható és nagyban befolyásolja az érmék
porozitása. A módszer kisebb koncentráció értéket ad, mint a valós érték, mivel a
korróziós termékek csökkentik a minta felületi sűrűségét (Oddy, 1974). Az eltérés
csökken a nagyobb aranytartalmú érmék esetében.

Zwicky-Sobczyk és Stern (1997) a röntgenfluoreszcenciás és a fajsúlymérésen
alapuló módszert hasonlították össze többféle római pénzérme elemzése során. A két
módszer eredményei jó egyezést mutatnak a feltételezések szerint nem felületkezelt
ezüstérmék esetében. Araújó és munkatársai (1993) PIXE és XRF módszerekkel
vizsgáltak arany pénzérméket. Az érmék dörzsölésére nem volt lehetőség, csupán a
felületen lévő zsírréteget távolították el egyszerű acetonos mosással. Az elemzések
alapján megállapították, hogy a magas aranytartalmú pénzérméknél a felületi
vizsgálati módszerekkel kapott értékek tükrözik a minta teljes mennyiségének
finomságát. A 94 %-nál nagyobb koncentrációjú aranyötvözetek esetében nincs
szignifikáns különbség a két módszer között, de 50-80 % aranytartalom esetében 15
% szórás lép fel. Az EDXRF eredmények megbízhatóbbak, mint a PIXE eredmények,
mivel a röntgensugárzás mélyebb rétegekből keletkezik. Pontszerű elemzésnél
törekedni kell a vizsgálati hely kiválasztásánál arra, hogy az a lehető legkisebb
méretű legyen, és ne származzon az érme esetleg korrodálódott vagy sérült részéről.

Cline és munkatársai (1980) röntgencsővel, pásztázó elektronmikroszkóppal
(SEM) és pásztázó Auger spektroszkópiával végeztek összehasonlító vizsgálatokat
ősi arany pénzérméken. A vizsgálatok során elemösszetételt és felületi
szennyezettséget vizsgáltak. XRF röntgencsöves berendezéssel kísérleteket végeztek
annak vizsgálatára, hogy a felület egyenetlensége és a geometriai tényezők mennyire
befolyásolják az intenzitás értékeket. Azt a következtetést vonták le, hogy a háttérrel
korrigált fémcsúcs aránypárok esetén nincs szignifikáns különbség a különböző
pozíciókban végzett mérések között. Az Au-Lα/Fe-Kβ érték ingadozó, ami annak
tulajdonítható, hogy a nyomokban található Fe eloszlása nem homogén a minta
felületén.

Marucco (2004) az alacsony energiájú röntgenfluoreszcenciás spektrométert
alkalmazta aranytárgyak vizsgálatára. A spektrumok kiértékelésére az alapvető
paraméterek módszerét és a multistandardos eljárást alkalmazta. A két módszer
összehasonlítása során megállapította, hogy a 16 darabból álló etalonsor
alkalmazásával megbízhatóbb koncentráció eredményeket kapunk, mint az alapvető
paraméterek módszerével. Ugyanakkor mindkét esetben a röntgenfluoreszcenciás
mérések pontossága jobb volt mint a hagyományos kvarcpróbás eljárás alkalmazása
során.



A fentiekben tárgyalt koncentráció-meghatározási problémák nem jelentkeznek
a neutronaktivációs analízisek (NAA) esetében így az a módszer a korrodálódott és
felületi feldúsulással rendelkező érmék esetében is használható (Rosenberg, 1985).
Viszont a technika ezen előnye mellett rengeteg egyéb probléma lép fel a NAA
elemzések során, melyek a vizsgálatok pontosságát rontják. Ezeknek a részletezésére
a dolgozat keretében nem térnék ki.

A régészeti fémtárgyak elemanalitikai vizsgálatával foglalkozó irodalmi
ismertető betekintést adott a régi nemesfém ötvözetek roncsolásmentes elemzésének
problematikájába. Az ezüsttárgyak esetében a gyártás során, valamint a több
százéves élettartam miatt kialakult inhomogenitás befolyásolhatja a roncsolásmentes
felületi vizsgálati módszerek pontosságát. Az egyes szerzők vizsgálatai alapján arra a
következtetésre jutunk, hogy a felületi elemanalitikai technikák használhatóak
ezüstérmék összetételének meghatározásra a felületi (oxid) réteg eltávolítása után.

2.3. Pénzverés a középkori Magyarországon - rövid ismertető

Az ókorban kialakult fémművesség és ezzel együtt a pénzverési technika
átöröklődött a középkorba, így a honfoglalás és I. István király idejére is. Ezért bár
nem maradt fenn részletes leírás az árpádházi pénzverés gyártás-technológiájáról,
valószínűsíthető és a saját vizsgálataim is alátámasztják, hogy a korabeli színvonalon
állott. A pénzkibocsátás joga a hatalom megszemélyesítőjét, a királyt vagy az általa
feljogosított személyt illette meg. Ezért a pénz nem csak értékmérő eszköz, hanem az
összes többi hatalmi jelvényekkel együtt a királyi hatalom szimbóluma is egyben. A
pénz értékét maga a király garantálta, ezért a pénzérmék a király által előírt
azonosító jegyeket viselték magukon. A pénzeken látható jegyek vagy motívumok
királyonként változtak, de változott időnként a kibocsátott pénz értéke is (Káplár,
1984).

A királyi hatalomnak ahhoz, hogy az ezüst- vagy aranypénzét forgalomba
hozza, rendelkezni kellett a megfelelő minőségű és mennyiségű alapfémmel (ezüst,
arany). A középkori Magyarországon a Kárpátok főgerince által határolt területen
számos érclelőhely volt. Ezek az ércek többnyire vegyes összetételűek voltak, de a
színesfémércek nagyobb része nemesfémeket, aranyat és ezüstöt is tartalmazott. Az
ezüstöt és aranyat tartalmazó ércek legnagyobb hányada réz, cink, ón, ólom és
vasszulfidos ércek keverékéből állott. Az ércek összetétele lelőhelyenként is
változott, ezért a feldolgozást is az adott előforduláshoz kellett igazítani.

Az ércekből az ezüstöt bonyolult, hosszadalmas és többszörösen ismételt ólmos
elválasztással és űzéssel állították elő. Ehhez nagy mennyiségű ólomra volt szükség,
amelyet külföldről szállítottak. A munkakörülmények nagyon nehezek voltak és
hosszadalmas munkafolyamatokat igényelt a megkövetelt tisztaságú nemesfém
előállítása. Pedig nem ismerték a kémiai elem fogalmát, a kémiai anyagvizsgálatot,
de még a folyamatok elméleteit sem. A jó mesterek tudták, hogy milyen érckeverék
összeolvasztása eredményez értékes terméket, és azt is, hogy a hosszadalmas
olvasztó ciklus termékei közül melyiket hányszor és hogyan kell újraolvasztani
ahhoz, hogy végül a kívánt fémet a pénzverés számára megkívánt finomságban
megkapják. Az arany és ezüst elválasztására az ólmos elválasztás helyett a
választóvizes oldás Károly Róbert idejében terjedt el. Ennél a módszernél az egyéb
szennyeződésektől megtisztított Ag-Au ötvözetet felhevítve választóvízzel
reagáltatták, amely oldja az ezüstöt, viszont az aranyat nem (Agricola, 1986).



I. István (997-1038) idejében az ezüst bányászat és kohászat túlnyomórészt
Selmecbánya környékén lehetett, a pénzverde pedig Esztergomban. IV. Béla (1235-
1270) a tatárjárás után Budára tette át székhelyét és ott alapította a budai verdét.
1328-ban Károly Róbert (1308-1342) Körmöcbányán pénzverdét alapít, ahol
aranypénzeket kezdenek el verni. Pénzügyi reformjának keretében az országot 10
területi kamarára osztotta fel. I. Mátyás (1458-1490) idejében öt pénzverő kamara
működött, éspedig Buda, Kassa, Körmöcbánya, Nagybánya, és az erdélyi pénzverő
kamara.

Az I. István király által elindított pénzverés a magyar királyság történetében
folyamatossá vált, bár a kibocsátott pénz értéke időnként csökkent az első dénárhoz
viszonyítva. Pénzromlás már I. András korában (1046-1060) bekövetkezett, aki
évente adott ki pénzt egyre csökkenő súllyal. A pénzromlás megakadályozására több
uralkodó hozott határozatot. I. Béla (1060-1063) idején 880-982 ‰ finomságú
ezüstérmék készültek. A finom ezüstből készült pénzek a forgalomban gyorsan
koptak. II. Endre (1177-1235) uralkodása elején évenként új pénzt bocsátottak ki, a
régit csökkentett értékben váltották be. Az új pénz ezüsttartalma rendszerint kisebb
volt az előzőnél, az ezüstöt ötvöző rézmennyiség egyre növekedett. Árpádházi
királyaink pénzeinek sok száz változata ismeretes, de minden egyes pénzük
összetétele nem ismert. Az 1222. évi Aranybulla 23. pontja elrendelte, hogy a
dénárok olyanok legyenek, mint I. Béla király idejében voltak, azaz 900 ‰
finomságú ezüstből készültek. A pénzverés királyi jog volt, a főkamaragrófot a király
jogosította fel. Szigorú szabályokat állított fel a pénzverdék működésében, és
büntetésben részesültek, akik megsértették a törvényeket. Károly Róbert pénzügyi
reformja során elrendelte a nemesfémek királyi monopóliumát, megtiltotta a veretlen
nemesfémek kivitelét. A nemesfémek finomítását csak a kamarai üzemek
végezhették, a bányák a nyers tisztítatlan fémet oda leadták. A kamarák
pénzverdéinek az ott vert pénz azonosítására verdejegyet kellett feltüntetniük
(Káplár, 1984).

Károly Róbert rendeletei a pénz értékét megszilárdították, azonban a XV.
század első felében újra zavarossá vált a pénzügyi helyzet. Ezt a helyzetet Mátyás
király 1467-es pénzreformja rendezte, amikor is előírta, hogy 1 aranyforint 100 dénár
értékű legyen. A pénzreform előtt évenkénti pénzújítás történt, amikor az
ezüstpénzeket minden évben bevonták, és megváltoztatott éremképű pénzeket vertek
újonnan, amelyekre a régieket –veszteséggel– be kellett cserélni. Ennek
következtében a pénzek ezüsttartalma évről-évre változott. Mátyás király
pénzreformjának jelentőségét nem lehet eléggé kiemelni. Az Anjou királyok óta az ő
három évtizedes uralkodása során újra szilárd alapot kapott az ország gazdasága. Az
állandó finomságú aranyforint ugyan mindig megbízható értékmérő volt és
nemzetközi viszonylatban megbecsült csereértékként vált be, de a belföld gazdasági
életének vérkeringését a denár valuta minősége és megbízhatósága biztosította (Pohl,
1972). A Mohácsi vész után, az ország feldarabolását követően a pénzhamisítás újból
nagyobb méreteket öltött. A főurak váraikban pénzverő műhelyeket rendeztek be.
1560-ban számolták föl ezeket a főúri verdéket, melyek jó minőségű, az eredeti
érmékhez közeli fémtartalommal rendelkező érméket vertek.

Az aranyforint pénzlába az ezüsttel szemben nem változott. Az 1325-ben
Károly Róbert által kiadott aranyforintot követték Nagy Lajos (1342-1382), Mária
(1382-1385) és Zsigmond (1387-1437) királyok arany forintjai (Káplár, 1984).

Magyarországon a nemesfémek finomságának ellenőrzése már az árpádházi
uralkodóink idejében is rendszeresen folyt. Károly Róbert rendelete alapján a
kamarákban fémvizsgálatokban jártas, külön e célra alkalmazott ún. próbázó



szakemberek is dolgoztak. A próbázók vizsgálati eredményeitől sok függött. A
próbázók számtalan kísértésnek voltak kitéve, ezért számukra királyi rendelet
eskütételt írt elő (Káplár, 1984).



KÍSÉRLETI RÉSZ

3. Arany és ezüst pénzérmék, ékszerek ötvözőkomponenseinek minőségi és
mennyiségi meghatározása

3.1. Célkitűzések

A magyar pénzverés történetének tanulmányozásához, a numizmatikus
munkájának elősegítésére elemanalitikai vizsgálatokat terveztünk a Magyar Nemzeti
Múzeum és a Magyar Nemzeti Bank Érmetárával közösen. A pénzérmék ilyen jellegű
vizsgálatára korábban még nem került sor. A múzeumi szakértők a korabeli
pénzverési eljárások ismerete alapján az érmék ötvöző anyagát általában ismerték, az
érme elnevezése és nagysága is már a nemesfémtartalmát, vagyis az értékét tükrözte.
Az ötvöző- és egyéb kísérő elemek jelenlétéről és mennyiségéről azonban korrekt,
megbízható információk nem álltak rendelkezésre.

A pénzérmék összetételének meghatározásához elengedhetetlenül szükséges egy
olyan roncsolásmentes analitikai technika, ahol az elemzések során az érmék
muzeális értéke nem veszélyeztetett. A BME Kémiai Technológia Tanszékén működő
izotópgerjesztéses röntgenfluoreszcenciás berendezés alkalmas ezen feladat
végrehajtására. A roncsolásmentes technikák közül ez a módszer alkalmas nagy
mennyiségű minta rutinszerű, gyors vizsgálatára.

Az XRF spektrum mennyiségi kiértékeléséhez az adott vizsgálati tárgyaknak, a
rendelkezésre álló etalonoknak figyelembevételével megfelelő módszert kell találni.
Először az irodalmi részben bemutatott XRF mennyiségi spektrumkiértékelési
módszereket tekintettem át ebből a szempontból. A pénzérmék vizsgálata esetén a
minta roncsolására nem megengedett, ezért a minta-előkészítésen alapuló vagy
maradandó nyomot hagyó  módszerek használata kizárt (pl. szikragerjesztéses
quantometer, ICPMS). A röntgenfluoreszcenciás spektrumok matematikai
feldolgozásán alapuló módszerek közül az alapvető paraméterek értékeinek
behelyettesítésén alapuló módszerre épített algoritmus és számítógép-program ad
lehetőséget a koncentráció meghatározására. Egyik lehetőség a legkisebb négyzetek
különbségén alapuló AXIL (CANBERRA, Ausztrália) XRF spektrumkiértékelő
program használata, amely különböző eljárások segítségével végzi a koncentráció
meghatározást. A szoftver által felkínált két kiértékelő eljárás etalonok használatát
követeli meg, a harmadik pedig az alapvető paraméterek segítségével számol
koncentráció értékeket. Az AXIL program numizmatika területén való
felhasználhatóságáról egyrészt konzultációkat folytattam XRF területén dolgozó
szakemberekkel, másrészt saját méréseimet is kiértékeltem az AXIL programcsomag
segítségével. Azt tapasztaltam, hogy ez a program nem ad lehetőséget a
numizmatikai vizsgálatok esetében elkerülhetetlen eltérő érmeátmérők, mintázatok
okozta eltérések figyelembevételére. Ezért a dolgozat jelen fejezetében ismertetem,
hogyan dolgoztam ki egy új, az ezüst- és aranyérme XRF spektrumok matematikai
módszerekkel történő kiértékelésére alkalmas módszert, mely a mintához közeli
összetételű etalonokat felhasználva megfelelő pontosságú eredményt ad. A módszert
ismert összetételű érmékkel teszteltem.

Lehetőségem volt arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank tulajdonát képező ezüst és
arany lemezeket használjak etalonnak, mivel ezek pontos összetételét hagyományos
nedves kémiai és gravimetriai módszerekkel a Nemesfém Hitelesítő Intézet
laboratóriuma meghatározta. Ez arany és ezüst esetében hat-hat ismert összetételű
darabot jelentett, melyeket korábban elsősorban az ékszerek karcpróbájához



használtak. A pénzérmék mennyiségi meghatározására egyetlen lehetőségnek tűnt
ezen etalonsor alkalmazása és ezek segítségével történő kalibráció készítés. A
spektrumkiértékeléshez, az intenzitások meghatározására manuális és az automatikus
AXIL csúcskiértékelést használtam fel.

A tervezett kutatómunka részletezése:
 a röntgenfluoreszcenciás spektrumok mennyiségi kiértékeléséhez matematikai

összefüggések és etalonok segítségével új kiértékelő eljárást kidolgozása;
 a kidolgozott eljárások tesztelése ismert összetételű minták segítségével;
 a kifejlesztett módszerrel elérhető analitikai pontosság meghatározása;
 több száz érme és ékszer elemzése, a kidolgozott spektrumkiértékelő módszer

alkalmasságának bizonyítására, és a numizmatikusok és régészek munkájának
segítésére.

3.2. Kétkomponensű ezüstötvözetek mennyiségi kiértékelése

3.2.1. A probléma megfogalmazása

Az XRF mennyiségi meghatározások során számos nehézséggel kell számolni:
 az érmék átmérőjének különbözősége;
 a meghatározandó pénzérmék vastagságának különbözősége;
 eltérések az etalonok geometriájától;
 eltérő mátrixhatás, ami a réz és az ezüst különböző, továbbá a koncentrációtól is

függő tömegabszorpciós tulajdonságaira vezethető vissza (a nagyobb
ezüstkoncentráció-értékeknél a mátrix elnyeli a rézatomok fluoreszcens
sugárzását);

 a mintázatok, rajzolatok okozta eltérő magasság miatt a minta - detektor –
gerjesztő forrás távolság változása;

 a felület szennyezéséből, a restaurálási hibákból és a korrózióból adódó
problémák.

Ezen tények ismeretében az ezüst pénzérmék összetételének jellemzésére a
röntgenspektrumok adataiból szerkesztett függvények segítségével az
ezüstkoncentráció meghatározására különböző spektrumkiértékelő módszereket
próbáltam ki és hasonlítottam össze. A módszerek értékeléséhez ismert összetételű
referencia mintákat használtam. A vizsgálat első felében a geometriai eltérések és a
felületi egyenetlenségek okozta hibák kiküszöbölésére állítottam fel függvényeket
koncentráció meghatározására. A második felében ezeket a módszereket abból
szempontból elemzem, hogy a koncentráció meghatározás során melyik esetben a
legkisebb a mérési hiba. Ezután a legmegfelelőbbnek tartott módszert felhasználtam
Mátyás és Ulászló, valamint I. István korabeli ezüst pénzérmék összetételének
meghatározására.



3.2.2. Anyag és módszer

A pénzérmék és ékszerek elemanalitikai vizsgálatához a BME Kémia
Technológia Tanszékén, valamint a Magyar Nemzeti Bank Értékkezelési Osztályának
laboratóriumában működő izotópgerjesztéses energiadiszperzív mérőrendszert
alkalmaztam.

A mérőrendszer ismertetése

A BME Kémia Technológia Tanszékén működő izotópgerjesztéses
energiadiszperzív röntgenfluoreszcenciás elemző rendszer a következő egységekből
épül fel:

 NZ - 870 röntgenfluoreszcenciás mérőfej (ATOMKI, Debrecen), mely egy egységben
tartalmazza a sugárforrást és a félvezető detektort,

 NV - 809 hűtött, alacsony zajú, kétfokozatú előerősítő (ATOMKI, Debrecen),
 NZ - 880 röntgensugár analóg jel processzor (analóg erősítő és jelformáló) (ATOMKI,

Debrecen),
 Canberra S - 100 sokcsatornás amplitudó analizátor,
 COMPAQ asztali számítógép analizátorkártyával és nyomtatóval.

A mérőrendszer teljes felépítése a Függelék 1. ábráján, a gerjesztő egység a
Függelék 2. ábráján látható.

A radioizotópos sugárforrás - minta - árnyékolás - detektor elrendezés az MTA
ATOMKI fejlesztése (Bacsó, 1983). Az árnyékolás ólomból és vasból készült. A
kollimátor 125I esetében alumínium, 55Fe esetén réz. A gerjesztőforrás gyűrű alakú,
ami a pontszerű sugárforrással szemben jobb gerjesztési hatásfokot biztosít. Az
árnyékolás a gerjesztő izotópból közvetlenül a detektorba jutó fotonokat szűri ki.
Vastagságát anyagi minősége, az izotóp aktivitása, a sugárzás fajtája és energiája
szabja meg. A detektálási hatásfokot befolyásolja. A fluoreszcens sugárzás a minta
felületéről a mintatartó fólián áthaladva jut a detektorba, így a fólia kis elnyelésű
vékony anyagból készül. A mérésekhez használt gerjesztő sugárforrás 125I izotóp
volt, melynek felezési ideje 60 nap. Az izotóp kezdeti aktivitása 300 MBq volt.

A detektor típusa Si(Li) félvezető detektor. A mintából kilépő sugárzás
vákuumbiztos, 25 µm vastag Be fólia ablakon át jut a hűtött térben elhelyezett 20
mm2 felületű, 3 mm vastag lítiummal driftelt Si kristályba. Mivel a Si(Li) félvezető
detektor maradék árama arányos a hőmérsékletével, ezért a detektort cseppfolyós
nitrogénnel hűtjük A vákuumot titán iongetter szivattyú biztosítja.

A mérési idő az izotóp aktivitásától és a mérendő minta összetételétől függően
változhat. Általában a főkomponensek meghatározására szolgáló
spektrumkiértékeléshez 300 s mérési időt választottam, melyet előzetes mérések
sorozatával határoztam meg.



A mérőrendszer kalibrálásához használt etalonok

Magyarországon nemesfémek összetételével kapcsolatos joghatályos mérésekre
a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet jogosult, ezért a Magyar Nemzeti Bank
tulajdonában álló, a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet műbizonylatával ellátott
hiteles mintákat használtam etalonként. Az izotópgerjesztéses röntgenfluoreszcenciás
módszer azonos mátrixszal és mérési geometriával rendelkező minta-, illetve
etalonsorozat alkalmazását követeli meg. Ezen mérőrendszer segítségével nagyon
különböző geometriájú minták mérésére van lehetőség, a néhány milliméterestől a
néhány deciméter átmérőjű mintákig. Az általam vizsgálni kívánt pénzérmék
átmérője kb. 1 cm-től 2-3 cm-ig terjedt. Az etalonok ezzel szemben 15×15 mm-es
téglalap alakú darabok voltak sík felülettel.

Az etalonsorozat tagjai a meghatározandó ezüst érme mintákkal azonos
mátrixkörülményekkel rendelkeznek (50 – 100 % ezüsttartalom), a felületük
egyenletes, minőségük jó. A hét tagból álló ezüst etalonsorozat az alábbi összetételű
(a nemzetközi szokásjog alapján az ezüsttartalmat ezrelékben, a réztartalmat
százalékban adom meg):

2. táblázat: Az ezüst etalonsorozat adatai
Ag koncentráció Cu koncentráció tömeg vastagság

‰ % (g) (mm)

500,0±0,5 50,00±0,05 6,3312 2,037
640,0±0,5 36,00±0,05 9,0085 1,972
800,0±0,5 20,00±0,05 10,5071 2,023
835,0±0,5 16,50±0,05 10,7470 2,086
900,0±0,5 10,0±0,05 11,1382 2,058
925,0±0,5 7,50±0,05 10,0721 2,031

1000 0 11,4092 2,003

A mennyiségi eljárások pontosságának, megbízhatóságának teszteléséhez a
következő három darab referencia mintát alkalmaztam:

1: A fenti etalonsorozat 90 % ezüstöt és 10 % rezet tartalmazó tagját. (Így a
kalibrációs görbék felvételéhez az etalonsorozatnak csak 6 tagját használtam fel.) Így
ez a referenciaminta az etalonsorozattal tökéletesen megegyező geometriájú és
felületű minta.

2,3: A Magyar Állami Pénzverde Rt. két darab, 1994-ben ill. 1995-ben vert 200
forintos ezüst pénzérméjét. Összetétele: 500±10 ‰ Ag és 50±1 % Cu. Átmérője = 32
mm, tömege = 12,00 g, vastagsága = 1,44 mm. A 200 forintos pénzérmék felületét a
gyártástechnológia során salétromsavval kezelték az ezüstös csillogó hatás elérésére.
Ez a kezelés az érme esztétikai megjelenését emeli ki, mivel a salétromsavas maratás
a felületen feldúsítja az ezüstöt és ezáltal az érme későbbi elszíneződésének
valószínűségét csökkenti. A felületen a savval néhány tized milliméteres
vastagságban okozott inhomogenitás viszont az előírt átlagösszetételt csak minimális
mértékben (a gyártási tűrésen belül) változtatja meg. Ennek a felületi rétegnek az
eltávolítása után az érmék etalonként használhatók, mivel összetételük ismert és
dokumentált.



3.2.3. Az ezüst fluoreszcens intenzitás - ezüstkoncentráció közti összefüggés
vizsgálata

A fent ismertetett etalonok röntgenfluoreszcenciás mérése és kiértékelése során
kapott intenzitás értékek a 3.táblázatban kerülnek ismertetésre. A mérési idő 300 s
volt. (A táblázatban feltüntetett értékek három párhuzamos mérés átlagát adják
meg.).

3. táblázat: Az etalonsorozat XRF mérési adatai

Ag koncentráció
(%)*

Ag beütésszám
cps

Cu koncentráció
(%)

Cu beütésszám
cps

50 40077 50 5443
64 55100 36 3344
80 66383 20 2096

83,5 66900 16,5 1666
92,5 68350 7,5 588
100 69102 0 79

*az ezüst koncentráció értékeket a továbbiakban százalékban adom meg

Az etalonok mérésekor felvett spektrumok ezüstcsúcsainak területeit
ábrázoltam az ismert ezüstkoncentráció függvényében (4. ábra):

4. ábra
Hasonlóképpen a réz csúcsalatti területeket a rézkoncentráció függvényében
ábrázoltam (5. ábra):

5. ábra
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Mindkét görbe monoton emelkedő, de míg a réz esetében a görbe jól közelíthető
egyenessel, az ezüstnél a tiszta ezüsthöz közeledve a görbe vízszintesbe hajlik.

A kalibrációs görbéket első közelítésben egyenesnek vettem fel.
Az ezüst esetében az egyenes egyenlete
y = 583,49x + 15278 (41)
a regressziós együttható R2 = 0,8863, mint az a 6. ábrán látható:

6. ábra

Az R2 együttható értékéből, de „szemmel” is látható, hogy az egyenes
illeszkedése elég rossz. Az egyenestől való eltérést a nyilvánvalóan fellépő
mátrixhatás okozza.

A pontokra illeszthetünk más típusú, pl. másodfokú görbét is (7. ábra):

7. ábra

y = -14,109x2 + 2690,4x – 59171 (42)
Látható, hogy ennek az illeszkedése ugyan elég jó, de 95,3 %-nál a görbének

maximuma van, ami azt jelenti, hogy 91 %-nál nagyobb ezüsttartalom esetében a
beütésszámból visszaszámolva két értéket kapunk!

Szűkebb koncentrációtartományt választva viszont elvárható, hogy a
mátrixeffektus torzító hatása nem jelentkezik és arra a szakaszra jó lesz a lineáris
közelítés is. Valóban, a 80 – 100 % ezüsttartalmú koncentrációintervallumot
kiválasztva jobban illeszkedő egyenest kaphatunk (8. ábra):

y = 138,85x + 55326 (43)

y = 583,49x + 15278
R2 = 0,8863
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8. ábra

A réz esetében lineáris közelítésnél az egyenes egyenlete:
y = 109,04x - 207,52 (44)
a regressziós együttható R2 = 0,9855, mint az a 9. ábrán látható:

9. ábra

Ennek az egyenesnek az illeszkedése jónak tekinthető.

A fenti 4 egyenletet felhasználva visszaszámoltuk a 3 referenciaminta (az
etalonsorozatból kivett 90 %-os ezüsttartalmú tag és a 2 db 50 %-os ezüstérme)
koncentrációját. A mért beütésszámok és a számított koncentrációk a 4. táblázatban
láthatók:

4. táblázat: a referencia minták mérési adatai
(41)

egyenlet
(42)

egyenlet
(43)

egyenlet
(44)

egyenlet
Vizsgált
minták

Ag
beütésszám

Cu
beütésszám

Számított ezüst koncentráció

90 % Ag 67946 866 90,3 % 86,4 % 90,9 % 90,8 %
50 % Ag/1 50694 6302 60,7 % 59,2 % - 65,3 %
50 % Ag/2 55686 6911 69,3 % 64,5 % - 65,3 %

y = 138,85x + 55326
R2 = 0,99
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Az adatok áttanulmányozásából az alábbi következtetések vonhatók le:
1. A 90 % -os lapka esetében minden számított koncentráció jónak tekinthető.

 Különösen jók a számított értékek a lineáris illesztések esetén.
 A (43) egyenlet használatánál ez a jó eredmény nem meglepő, hiszen a 80 – 100

% -os szűkített koncentrációtartomány közepén levő pontot számoltunk vissza.
Ez megerősíti azt a többek által képviselt véleményt, hogy azonos geometria
esetében, a mérendő koncentrációt átfogó szűk intervallumban felvett
kalibrációs egyenessel jó pontosságot érhetünk el.

 A (41) egyenlet esetében az egyenessel való jó egyezés már kevésbé elvárható a
szélesebb koncentrációtartomány és a kisebb R2 érték miatt. Ez a jó egyezés
annak köszönhető, hogy az így felvett egyenes a mért pontokhoz 60 % és 90 %
környékén van a legközelebb. Más koncentrációjú referenciamintát választva az
egyezés várhatóan kisebb.

 Megjegyezzük, hogy a (42) egyenlet ugyan matematikailag jól illeszkedik a
mért pontokra, de a 95 % -nál lévő maximuma miatt 90 % fölött a használata
bizonytalan.

 A (44) egyenlettel számított rézkoncentráció értéke szintén jónak mondható
annak ellenére, hogy itt a mért beütésszámok jóval kisebbek, ami viszonylag
nagyobb hibát okozhat a nukleáris szórás miatt. A réz kalibráció esetén a 300 s
alatt mért beütésszámok azért jóval kisebbek, mint az ezüst esetén, mert a 27
keV-es gerjesztő vonaltól a 8 keV-es réz vonal az ezüsténél jóval távolabb esik,
és így a gerjesztés hatásfoka is kisebb. Ennek másik hatása viszont az, hogy a
függvény görbülete is csökken.

2. Az 50 %-os mintánál az eltérések jelentősek (10 – 20 %!). Ez magyarázható
részben azzal, hogy a kalibráló etalonsorozat alsó szélén mérünk, ahol egyrészt
kevesebb etalon állt rendelkezésre, másrészt a mért pontok „burkológörbéje”
meredekebb. Minden számított koncentrációérték azonban jelentősen felülbecsüli
a tényleges értéket. Ennek oka viszont a minták és az etalonok közötti
méretkülönbségben rejlik: az 50 %-os minták felülete jóval nagyobb, mint az
etalonoké.

Összességében tehát megállapíthatjuk, hogy a csúcs alatti terület – koncentráció
kalibráció csak akkor használható, ha a mérendő minta és az etalonok geometriája és
felülete azonos. Az érmék esetében azonban az egyes daraboknak mind a mintázata,
mind a mérete eltérő, amelyekhez hasonló méretű/mintázatú etalonokat előállítani
általában nem lehetséges. Ezért szükséges olyan matematikai átalakítás, amely eltérő
geometria esetén is használható eredményt ad.

3.2.4. Az ezüst/réz intenzitásarány - ezüstkoncentráció közötti összefüggés
vizsgálata

A geometriai különbözőségből adódó hibák kiküszöbölésére a csúcsalatti
területek vagy intenzitás helyett az ezüst- és rézcsúcsok intenzitásainak arányát
vizsgáltam a koncentráció függvényében (5. táblázat). Abból az elméleti
megfontolásból indultam ki, hogy a két csúcs intenzitását azonos módon befolyásolja
a felület milyensége és a geometriai tulajdonságok. Az így kapott mérési pontokat a
10. ábrán mutatom be.



5. táblázat: az etalonsorozat adatai
Ag koncentráció

(%)*
Ag beütésszám

cps
Cu beütésszám

cps
Ag/Cu beütésszám

hányados

50 40077 5443 7,3630
64 55100 3344 16,4773
80 66383 2096 31,6713

83,5 66900 1666 40,1561
92,5 68350 588 116,2415
100 69102 79 7,3630

10. ábra

Az ábrából látható, hogy az IAg/ICu = f(cAg) összefüggés nemlineáris. Az
összefüggés viszonylag jól közelíthető exponenciális függvénnyel (11. ábra, y =
0,351⋅e0,0593x,  R2 = 0,9497).

11. ábra

Az R2 értéke alapján matematikailag az illeszkedés elég jónak mondható.
Szemmel azonban jól látható, hogy az 50 – 65 %-os tartományban a pontok az
illesztett görbén ülnek, míg a 92,5 %-os ezüsttartalmú pont nagyon kiesik. Ennek
kihagyásával egy sokkal jobban illeszkedő görbét kaphatunk (12. ábra):
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12. ábra

A fenti összefüggést alkalmazva matematikai szempontból az 50 – (80-85) %-os
tartomány megbízhatónak tekinthető. Azonban ebben a tartományban a görbe
meredeksége kicsi, így analitikai szempontból kevéssé alkalmas koncentráció-
meghatározásra. A nagyobb meredekségűre is felvehetünk jól illeszkedő görbét (13.
ábra):

13. ábra

Ennek a görbének a kitevője az alsó szakaszra illeszthetőnek kétszerese, tehát
az eltérés igen nagy.

Egy jobban illeszkedő, esetleg lineáris függvény használata egyszerűsítené a
koncentráció meghatározását. A következőkben ismertetett elméleti megfontolások
után sikerült is a linearizálást megvalósítani a kémiai és matematikai ismeretek
együttes felhasználásával:

3.2.5. Az ezüst/réz intenzitásarány - ezüst/réz koncentrációarány közti
összefüggés vizsgálata

Az eddigi kalibrációs görbéknél a vízszintes tengelyen az ezüst koncentrációja
szerepelt. A koncentráció egy olyan tört, amelynek számlálójában az ezüst
mennyisége szerepel, míg a nevezőjében az ezüst és a másik komponens, a réz
mennyiségeinek összege. E helyett a tört helyett válasszuk azt a törtet, amelynek
nevezőjében csak a réz mennyisége szerepel. Azt várjuk, hogy ezen transzformáció
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után a kalibrációs görbe jól lesz közelíthető egyenessel széles
koncentrációtartományban.

A függvény előbbi elméleti megfontolásokon alapuló linearizálását az
alábbiakban ismertetjük.

Az általunk vizsgált ezüst-réz ötvözetek mennyiségi elemzésére az Elméleti
rész 1.6.5 pontjában hivatkozott publikáció (Milazzo és Cicardi, 1997) szerinti
spektrumkiértékelési eljáráshoz hasonlót fejlesztettünk ki. (Az idézett publikációban
foglalt munkával párhuzamosan végeztük mi is kutatásainkat, annak eredményeit
még nem ismertük.) A két módszer között számos eltérés van, pl. hogy a miénk
kétkomponensű ezüst-réz ötvözetek elemzésére szolgál, és röntgencsöves helyett
izotópgerjesztést, szekunder helyett primer gerjesztést, pontszerű sugárforrás helyett
gyűrűforrást alkalmaz. Az utóbbi geometriai elrendezésből adódóan a mi esetünkben
szükségtelen a minta forgatása a sugárforrás helyzetéhez képest, és a cikkben
alkalmazott képletekben szükségszerűen bevezetett közelítésekre nincs többé szükség
a mi módszerünk esetén.

Esetünkben az alkalmazott összefüggés a következő:
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az m index a mintára, s a standardra vonatkozik.
Ez az egyenletrendszer akkor szolgáltat pontos eredményt, ha a minta és a

standard összetétele megegyezik. Ilyenkor a mérés pontosságát alapvetően a
nukleáris szórás határozza meg.

A méréskiértékeléshez tehát IAg/ICu -  cAg/cCu kalibrációs görbét készítettünk
olyan standardok alkalmazásával, amelyek összetétele közel van a minta várható
összetételéhez. Ezzel a tömegabszorpciós együtthatók hányadosa megközelítőleg 1-
nek vehető. A kapott kalibrációs görbe jó közelítéssel egyenesnek tekinthető, mint az
a 14. ábrán látható:

14. ábra

A kalibrációs egyenes egyenlete:
IAg/ICu = s · cAg/cCu + i (46)

Ahol: s = az egyenes meredeksége,
i = az egyenes tengelymetszete.

s és i értéke a kalibrációs egyenesből határozható meg. Az ismeretlen
ezüstkoncentráció meghatározása a következő egyenlettel történik:

y = 9,5741x - 3,9026
R2 = 0,994
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ahol M = cAg+cCu (48)

Esetünkben az M értéke a jelenlevő kis mennyiségű nyomelem-tartalom miatt
99,95%-nak tekinthető, így M=0,9995. A 99,95 % természetesen egy szubjektív
becslés. Általában a gyakorlatban ezt az értéket 100 %-nak tekintik azzal az elméleti
meggondolással, hogy a detektor a mintában jelenlevő valamennyi összetevőt méri.
Mindazonáltal méréseim során úgy tapasztaltam, hogy ez a meggondolás csak egy
közelítés. A későbbiekben bemutatott nyomelem-vizsgálatok is azt támasztják alá,
hogy a fő komponensek nem teszik ki a 100 %-t.

A módszer hitelességének teszteléséhez a már említett 90%-os ezüsttartalmú
referencia mintát, valamint a két darab 200 forintos ezüst (50 % ezüst – 50 % réz
ötvözet) pénzérmét alkalmaztam.

A 90 %-os referencia minta ezüstkoncentráció értéke a 14. ábrán látható
kalibrációs egyenesből számolva 89,59 %-nak adódik, a relatív hiba értéke csupán
0,65 %.

A mátrixhatás csökkenését érhetjük el azzal, ha csak azokat az összetételű
etalonokat vesszük figyelembe, amelyek közrefogják a meghatározandó
koncentrációt. Jelen esetben a 83,5-92,5 % tartományt alkalmazzuk a 90 %-os
referencia minta koncentrációjának meghatározására. Az így kapott kalibrációs
egyenes a 15. ábrán látható. Az ebből számolt ezüstkoncentráció érték 89,8 %, a
relatív hiba 0,3 %.

15. ábra

A 200 forintos érmék ezüstkoncentrációjának meghatározását is többféleképpen
elvégeztük, a teljes etalonsor különböző számú tagját felhasználva. A kalibrációs
egyenesek a 14. ill. a 16.-18. ábrákon, az eredmények a 8. táblázatban láthatók. A
rendelkezésre álló etalonsorból az 50 %-os és a 64 %-os etalon felhasználásával
vártuk és kaptuk is a legjobb eredményt a mátrixhatás csökkentése miatt. Jobb
eredményt érhetnénk el azonban olyan etalonok használatával, amelyeknél a
meghatározandó érték nem az intervallum szélére esik, hanem amelyek által átfogott
intervallum tartalmazza a névleges koncentrációt (pl. 48 – 52 % ezüsttartalom). Az
ilyen kalibráció készítéséhez viszont szükséges lenne egy további etalonra is, amely
50 %- nál kisebb koncentrációval rendelkezik.
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16. ábra
Kalibráció az 50 – 83,5 %-os tartomány figyelembevételével

17. ábra
Kalibráció az 50 – 80 %-os tartomány figyelembevételével

18. ábra
Kalibráció az 50 – 64 %-os tartomány figyelembevételével
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7. táblázat: a lecsiszolt 200 forintos érme ezüstkoncentrációjának mérési adatai

A táblázatból látható, hogy ahogy távolodunk az etalonok összetételével a
mérendő koncentrációtól, úgy romlik az analízis pontossága. Ennek fő oka a
mátrixhatás.

A fenti mérési adatok alátámasztják, hogy a két komponensből álló ezüst-réz
ötvözetekre a fent bemutatott matematikai módszerrel (mindenfajta minta-előkészítés
nélkül) a geometriai eltérések hatása jelentősen csökkenthető. A mintában található
két komponens röntgenvonalának az aránya független a gerjesztési körülmények, a
minta geometriája, a felületi egyenetlenség okozta eltérésektől. Ugyanakkor a belső
gerjesztés és a mátrixeffektus hatása csak akkor csökkenthető hányadosképzéssel, ha
az etalonok és a minta összetétele megegyezik.

A mérési pozíció hatása a spektrumkiértékelésre

Következő lépésben azt vizsgáltam, hogy a hányadosképzés képes-e korrigálni a
különböző mérési pozíciók okozta intenzitásváltozásokat is. A Függelék 2. ábráján
látható a mérőrendszer gerjesztő egysége. Mivel a mintatartón levő Mylar fólia
nagyobb, mint a mérendő 200 Ft-os, 50 % ezüsttartalmú érme, lehetőség nyílott arra,
hogy az érmét annak különböző helyein különböző pozíciókban (fektetve, élére
állítva, ferdén, stb.) mérjük meg. Több, mint 200 mérést végeztünk, amelyekből
néhány jellemző eredményt bemutatunk a 8. táblázatban. Mint látható, a számolt
koncentráció értékek jó egyezést mutatnak a különböző helyzetekben.

8. táblázat: a különböző pozíciókban elhelyezett érmék kiértékelése
hányadosképzéssel

Az érme
elhelyezkedése

Ag intenzitás Cu intenzitás Ag/Cu
intenzitásarány

Ag koncentráció
%

Középen 57971 7876 7,360 50,1±0,3
Balra 48921 6647 7,359 49,8±0,4
Jobbra 48540 6586 7,364 49,9±0,2
Fent 42236 5994 7,046 50,6±0,3
Lent 44347 6025 8,703 49,8±0,4

Az érme élére
állítva

9303 1204 7,726 49,2±0,4

Számolt Ag koncentráció % az 

50-92,5% 50-83,5% 50-80% 50-64% 

 
minta 

 
Ag % 

Pénzverdei 
előírás koncentrációtartomány felhasználásával 

No.1 
 50,0±2,0 46,0 54,9 54,6 50,2 

No.2 
200 
HUF  

50,0±2,0 46,2 55,2 54,9 50,2 

 



A mérési eredmények kiszámításánál a 18. ábrán látható kalibrációt (50 %-os és
64 %-os etalonok) használtuk fel. A mérési eredmények közötti eltérést a nukleáris
bomlás statisztikus jellege okozhatja.

A fenti vizsgálati eredményekből tehát levonható a következtetés, hogy a
hányadosképzéssel végzett koncentráció-meghatározás alkalmas arra, hogy
kiküszöbölje a geometriai eltérésekből (a mérendő minta alakja, mintázata, helyzete)
adódó beütésszám-különbségeket.

A felület szerepe a mérésben

Az XRF módszer csak akkor alkalmazható, ha a minta felülete és „belseje”
megegyező összetételű. Az ezüstérmék esetében –mint azt már korábban írtuk–
azonban előfordulhat, hogy különböző okokból a felületi összetétel eltér az átlagos
összetételtől. Alapvetően két esetet különböztethetünk meg: (1) az érmék
(salétrom)savas kezelését, melyet csillogóbb felület elérése céljából alkalmaznak,
illetve (2) természetes korróziót.

(1) Salétromsavas maratással az érme felületén a réz kioldódik az ezüst mellől,
így a felületi ezüstkoncentráció megnő. Ezt az eljárást alkalmazhatják a gyártás-
technológia utolsó lépéseként vagy múzeumi restauráláskor.

Annak eldöntésére, hogy a savas kezelés milyen mértékben változtatja meg a
felületet, a következő kísérletsorozatot végeztem el a Magyar Nemzeti Bank
támogatásával. 200 forintos ezüst forgalmi pénzérmék ezüsttel dúsított felületi
rétegét nagypontosságú síkcsiszológéppel több lépésben lecsiszoltam. Az egyes
csiszolási lépések között vizsgáltam az összetételt és ezt mindaddig folytattam, amíg
a koncentráció már nem változott (9. táblázat, 19. ábra). Az ezüst koncentrációjának
kiszámításához a csúcsaránypáron alapuló kalibrációs eljárást alkalmaztam az 50-64
%-os koncentráció-tartományban (18. ábra).

9. táblázat: a 200 forintos érme felületi koncentrációjának változása
Minta

vastagsága
(mm)

Csiszolások
száma

Ag
intenzitás

Cu
intenzitás

Ag/Cu
intenzitásarány

számolt Ag
koncentráció

(%)

1,75 0 98009 6544 14,98 62,5±0,4
1,71 1 92764 7055 13,15 59,9±0,3
1,69 2 81861 7162 11,43 57,4±0,3
1,64 3 76835 7319 10,50 55,9±0,3
1,60 4 64235 7426 8,65 52,6±0,3
1,55 5 63448 7655 8,28 51,9±0,3
1,50 6 60031 7756 7,74 50,8±0,3
1,44 7 57971 7876 7,36 50,1±0,3
1,40 8 58232 7912 7,37 50,2±0,3

Látható, hogy 0,25-0,30 mm lecsiszolása után a számított ezüstkoncentráció
már jó közelítéssel állandónak tekinthető. Ez a vastagság összemérhető az érme
mintázatának vastagságával, mely átlagosan 0,1 mm, maximum 0,23 mm. Ebben a
tartományban a görbe jellege erősen „hullámzó”, amit valószínűleg a mintázatok
okoznak.



19. ábra
A 200 forintos érme felületi koncentrációjának változása

(2) A régi ezüst pénzérmék esetében a felület különböző mértékű
korrodálódására is lehet számítani (lásd. 2. fejezet). A korrózió ezüst-réz ötvözetnél
ezüstben való feldúsulást és rézben való elszegényedést idézhet elő. Ennek
következtében az ezüst/réz intenzitásarány változása mindkét elem torzító hatása
következtében többszöröződhet.

Kísérleteket végeztem a Magyar Nemzeti Múzeum Érmetárának
gyűjteményéből származó Mátyás korabeli érmék felhasználásával a felületi korrózió
okozta hatás felbecsülésére és annak kiküszöbölésére.

A vizsgált érmék felülete az eltelt idő, a tárolási körülmények és a restaurálási
eljárások következtében eltérő volt. Egyes érmék ezüstös csillogásúak, mások lilás-
szürkés árnyalatúak voltak. Elektronmikroszkópos felvételek azt mutatják, hogy
egyes érmék felülete korróziót szenvedett, az ötvözet több helyen lukacsos, szemcsés
szerkezetű volt, más érmék felülete egyenletes maradt. Néhány érme kinagyított
fényképe látható a Függelék 3. ábráján.

A korrodálódott felületi réteg eltávolításának lehetséges módjait a 2. fejezetben
már ismertettük.

Vizsgálatokat végeztem annak eldöntésére, hogy ezeknek az érméknek az XRF
elemanalitikai vizsgálatához milyen mértékű tisztításra volna szükség. A tisztításhoz
Al2O3 (STRUERS, 0,25 µm) finom szemcséjű pasztát használtam fel. A polírozást
addig végeztem, amíg a minta felületén levő Ag2S réteg el nem tűnt és az érme színe
csillogó ezüstös nem lett.

Az elemanalitikai vizsgálat során a polírozás előtt és azt követően kapott
eredmények a 9. táblázatban találhatók. Az eredmények azt mutatják, hogy a felületi
szulfidréteg eltávolításával a felületi inhomogenitás csökkent.
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  10. táblázat: régi ezüstérmék koncentrációjának változása a polírozás során
Ag koncentráció %Minták száma Polírozás előtt Polírozás után

1 74,5±2,2 71,7±2,1
2 74,6±2,8 71,8±3,0
3 71,7±1,6 71,1±1,8
4 66,8±1,9 66,9±1,4

Tapasztalataim szerint az ezüst-szulfid réteg eltávolításával a
röntgenfluoreszcenciás mérés már a minta fő tömegére jellemző eredményt ad.

Összefoglalva megállapítom, hogy a salétromsavas felületi kezelés után már
nem lehet az érméket XRF méréssel analizálni (a kezelt réteg eltávolítása nélkül),
mert a felület irreverzibilisen megváltozott, míg a természetes korrózió során
létrejött eltérő koncentrációjú felületi réteg viszonylag könnyen eltávolítható.

3.2.6. A szórt sugárzás módszere

A mátrixhatás és a geometria okozta eltérések kiküszöbölésére megvizsgáltunk
egy másik spektrumkiértékelő eljárást is. Ezen eljárás során az ezüst fluoreszcens
csúcs integrálját osztjuk a reflektált csúcs integráljával. Ez a spektrumkiértékelő
módszer azon a feltételezésen alapszik, hogy a mintából kiváltott fluoreszcens
sugárzás és a mintán szórt gerjesztő sugárzás intenzitását azonos módon befolyásolja
a minta abszorpciója, vagyis a mátrix, valamint a minta geometriája, felületi
egyenetlensége. Ezen két sugárzás intenzitásának aránya független a fent említett
hatásoktól abban az esetben, ha a fluoreszcens sugárzás energiája és a szórt sugárzás
közötti energiasávban a minta nem tartalmaz más abszorbeáló komponenst.

A szórt sugárzás módszere azonban nem alkalmas a belső gerjesztés okozta
hibák figyelembevételére. Ezüst pénzérmék esetén az ezüstatomok fluoreszcens
sugárzása gerjesztheti a rézatomokat, aminek következtében az ezüstkoncentráció
meghatározásának hibája nő. A rezonancia elve alapján minél közelebb van az
abszorpciós él a gerjesztő energiához, annál nagyobb a fluoreszcenciagerjesztés
valószínűsége. Az ezüst és a réz közötti 14 keV már elég távoli energiák, így
esetünkben a belső gerjesztés okozta hiba nem túl jelentős mértékű.
Az ezüstkoncentráció meghatározása az

Ag
s

Ag c
I

I
⋅= K  (49)

kalibrációs függvényen alapul, ahol:
K = konstans,
IAg = az ezüst mért fluoreszcens intenzitása,
Is = az inkoherens szórt sugárzás intenzitása.

A 11. táblázatban láthatóak az 3. és a 4. táblázat mérési adatai, a szórt sugárzás
intenzitása és az (49) összefüggésnek megfelelő hányados. A 20. ábrán látható az így
nyert kalibrációs görbe.



11. táblázat: az ezüst fluoreszcens sugárzás/szórt sugárzás intenzitásarány -ezüstkoncentráció
közti összefüggés vizsgálatához felhasznált mérési adatok

Ag koncentráció
%

Ag intenzitás Szórt sugárzás
intenzitása

IAg/Is

50 40077 196 204,67
64 55100 238 231,72
80 66383 237 280,02

83,5 66900 232 288,38
92,5 68350 213 321,40

90%-os referencia 67946 221 307,5
50%-os referencia

1. 50694 257 197,29

50%-os referencia
2.

55686 281 198,2

20. ábra
Kalibrációs görbe a szórt sugárzás figyelembevételével

A 20. ábrán látható kalibrációs görbe egyenesét felhasználva a 90 %-os
referencia minta ezüstkoncentrációja 89,4 %-nak adódik, az 50 % os érmék számított
ezüstkoncentrációja pedig 49,2 % ill. 49,5 %.

Ezek alapján kijelenthető, hogy a szórt 27,4 keV energiájú sugárzás mérésén
alapuló korrekciós módszer is megfelelő pontosságú eredményt ad a geometriai- és a
mátrixkülönbözőségek kiküszöbölésére a homogén ezüst-réz referencia minták
esetében.

y = 2,7404x + 62,451
R2 = 0,9879
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3.2.7. A mátrixhatás jellemzőinek számszerűsítése

Az általunk vizsgált különböző elemek és sugárzások kölcsönhatásának
mértékét szemlélteti a következő táblázat (Robinson, 1974)

12. táblázat: tömegabszorpciós együtthatók

Energia Ag tömegabszorpciós
koefficiens (g/cm2)

Au tömegabszorpciós
koefficiens (g/cm2)

Cu tömegabszorpciós
koefficiens (g/cm2)

25 keV
gerjesztő foton

18,3 43,1 10,3

20 keV
Ag emittált vonal

- 52 12

10 keV
Au emittált vonal

78 - 22

8 keV
Cu emittált vonal

84 290 -

A táblázatból is látható, hogy a különböző energiájú röntgenvonalakat
különbözőképpen abszorbeálják az egyes elemek. Az eltérések az egyes elemek
abszorpciós képességei között, amelyek függnek a fotonok energiájától is, a
nagyságrendi különbségeket meghaladhatják. Ezért a mérési pontosság jelentősen
növelhető azzal, ha csak a mintával lehetőleg azonos mátrixú etalonokat használunk.

3.2.8. A kétkomponensű ezüstötvözetek mennyiségi kiértékelési eljárásainak
összehasonlításából levonható következtetések

 Az IAg = f(cAg) kalibrációs függvény csak azonos méretű, alakú és felületű minták
elemzésére használható. A kalibrációs görbe alakját ilyenkor a mátrixhatás és a belső
gerjesztés alapvetően meghatározza, ezért analitikai vizsgálatokra csak igen
korlátozottan alkalmas.

 Az IAg/ICu = f(cCu/cAg) kalibrációs függvény lehetőséget nyújt az eltérő geometriájú
ötvözetminták mennyiségi meghatározására. Az analitikai kiértékelő módszer pontos
kidolgozásához, validálásához nagy számú mérési etalonra van szükség. A mérések
pontosságára vonatkozóan megállapítható, hogy a kalibráció a mérendő mintával
azonos és azt jól megközelítő paraméterekkel rendelkező etalonokat igényel.

 Az IAg/Is = f(cAg) kalibrációs függvény alkalmas az eltérő geometriájú és különböző
felületi egyenetlenségekkel rendelkező ezüst-réz pénzérmék mérési hibájának
kiküszöbölésére.

 Az említett módszerek alkalmazhatóak olyan ötvözetminták vizsgálatára, ahol a
felületi összetétel megegyezik a minta egészének összetételével. A régi ezüst
pénzérmék vizsgálatához szükség lehet egy előzetes tisztítás elvégzésére, ahhoz, hogy
a koncentráció meghatározás pontosságát megnöveljük.



3.3. Kétkomponensű muzeális ezüst pénzérmék összetételének roncsolásmentes
meghatározása

A következőkben (Káplár, 1984) alapján a teljesség igénye nélkül, érzékeltetve
a történelemtudomány dilemmáját, röviden összefoglalom a középkori pénzverés
sajátságait. A korabeli nemesfém-feldolgozó gyártási technológiák magas
színvonalon voltak. Magyarország az arany- és ezüstérmék veretése területén jelentős
hatalom volt. Az ezüstérc feldolgozására, a színezüst kinyerésére, az olvasztásra,
öntésre jól bevált technológiákat használtak. Az olvasztás után próbát vettek,
melynek során a nemesfémötvözetben meghatározták a nemesfém és az ötvöző nem
nemesfém arányát. A pénzt verető uralkodók érdeke egyrészről megkívánta, hogy a
pénzük megbízható, állandó finomságú legyen, azaz mindenhol szívesen fogadott,
értékálló fémötvözetből készüljön, másrészt viszont nagy volt a pénzrontás kísértése.
Ezért már korán kialakult a pénzveréshez használt fémek és ötvözetek azonossági és
finomsági (vagyis minőségi és mennyiségi) ellenőrző vizsgálatának rendszeres
összefoglalása. A régi vizsgáló módszerek (karcpróba, tűzipróba) mai szemmel nézve
is pontosnak mondhatóak és jól megfelelnek a gyakorlati követelményeknek. A
Nemesfém Hitelesítő Intézet ma is a 700 éves gravimetriás módszerrel hitelesíti a
nemesfémeket. A meghatározások pontossága azonban nemcsak a technológia
fejlettségétől függött, hanem a próbázók lelkiismeretességétől is.

A technológiai színvonal fejlettségének ellenére az érmék összetétele nagyon
változó. A numizmatikusok általában nem ismerik az érmék nemesfémtartalmát. A
verdék iratanyaga is hiányos. I. Mátyás 1468-ban bevezetett egy pénzreformot, ahol
meghatározta az ezüstérmék minimális ezüsttartalmát. Az 1468 előtti uralkodók
esetén a pénzverésre jellemző a „lucrum camerae” adó, ami azt jelenti, hogy évről-
évre csökkent a kibocsátott érme ezüsttartalma. A fennmaradt érmék értékelésében
nehézséget okoz egyrészt az, hogy a veretek többségén ekkor még nem volt évszám,
másrészt hogy azonos verdejellel gyártottak érméket az 1468-as pénzreform előtt és
után is. Ezért a muzeológusok nem minden esetben tudják, hogy melyik verethez,
verdejelhez milyen összetétel tartozhat. A numizmatikusok számára a fő kérdés az,
hogy az adott pénzérme milyen korból származik, melyik uralkodó verette, és ehhez
segítséget nyújt a pénz finomságának, pontos összetételének ismerete.

Az alábbiakban ismertetem vizsgálataimat, melynek során számos, a Magyar
Nemzeti Bank és a Magyar Nemzeti Múzeum Érmetárából származó régi magyar
pénzérme mennyiségi elemzését végeztem el az előzőekben ismertetett
módszerekkel.

Két esetben lehetőség volt az XRF módszer mérési eredményeinek egyéb
adatokkal való összehasonlítására:
1. az érmék összetételére vonatkozó történelmi forrásmunkából származó adatokkal;
2. más analitikai eljárással kapott eredményekkel.

A 13. táblázatban bemutatom néhány XV. századi ezüstérme XRF elemzési
eredményét. Ezen érmék összetételéről létezik 1857-ből származó írásos anyag
(Hatvani, 1857). Ennek tartalmát azonban kritikával kell kezelni, mivel nem korabeli
dokumentum, hanem 4 évszázaddal későbbről származik.

Néhány ismeretlen összetételű, I. Mátyás által veretett ezüst pénzérme
elemzését elvégeztük prompt-gamma aktivációs analízissel (PGAA) is. Ezeket az
eredményeket hasonlítjuk össze az XRF mérések eredményeivel a 14. táblázatban. A
két eredménysor közti eltérés ± 5% -on belül van.



Miután a fenti eredmények alátámasztották az XRF elemzési módszerünk
használhatóságát, elvégeztem a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Nemzeti Múzeum
érmetárából 180 darab I. Mátyás (1458-1490) ezüstérme, garas, denár, obulus,
valamint 34 db Ulászló (1490-1516) korabeli érme analízisét. A mérési adatok a
Függelék 1.-4. táblázataiban találhatóak. Egy Mátyás garas fényképe a Függelék 4.
ábrán, az ezüstérme XRF spektruma viszont a Függelék 6. ábrán látható.

13. táblázat: ismert összetételű régi magyar pénzérmék ezüstkoncentrációjának
meghatározása

Ag koncentráció %
Minták száma mért irodalmi adat

202 Kép 55,4±2,3 *
Címer 57,3±2,6 *

200/1 Átlag 60,5±3,1 *
200/2 Kép 57,3±2,1 *

Címer 58,6±2,5 *
204/1 Kép 58,6±2,1 *

Címer 58,7±2,4 *
204/2 zöld Kép 55,1±2,0 *

Címer 64,9±3,1 *
2 pengő 62,4±2,5 64,0±2
5 forint 81,2±2,8 83,5±2
1 korona 84,0±1,5 83,5±2

*Négyszáz évvel későbbi (Hatvani, 1857), történész által készített,
korabeli forrásoknak vélt, latinból átvett szövegek szerint 50 % környékére
becsült összetételű - egyes mai történészek véleménye szerint pontatlan
hivatkozások.

14. táblázat: Corpus Nummerum Hungarorum (CNH) 232 számú I. Mátyás (1458-
1490) denárok ezüsttartalmának értékei két különböző technikával mérve

Ag koncentráció %Minták száma PGAA XRF

1 68,0±4 69,9±1,5
2 66,7±2 69,4±1,8
3 65,4±2 68,2±0,9
4 66,8+4 63,7±2,0
5 65,4±3 63,0±1,6



3.4. Többkomponensű ezüst pénzérmék mennyiségi meghatározásának
lehetőségei

Az előző fejezetben ismertetett kétkomponensű középkori érmék mellett
négykomponensű, pár száz évvel korábbi, az árpádházi királyok idejében vert
ezüstérmék elemzését is elvégeztük. A röntgenfluoreszcens spektrumok minőségi
kiértékelése során megállapítottuk, hogy az érmék réz és ezüst komponensei mellett
jól mérhető mennyiségben található az ólom és az arany. A X.-XI. századi magyar
ezüstérmék összetételére jellemző a fenti négy elem együttes jelenléte. Hasonló
összetételűek a bajor területeken vert korabeli érmék is.

Az ilyen érmék összetételének meghatározására olyan etalonokra van szükség,
amelyek mind a négy fémet ismert koncentrációban tartalmazzák. Négykomponensű,
ezüst – réz – ólom – arany összetételű referencia standard minták viszont nem
találhatóak a Magyar Nemzeti Bank és a Nemesfém Hitelesítő Intézet tulajdonában,
ilyeneket a kereskedelmi cégek katalógusaiban sem kínálnak. Egyedi gyártásuk
műszakilag ugyan lehetséges, de ennek anyagi vonzata messze meghaladta mind a
Ph. D dolgozat, mind a tanszék pénzügyi lehetőségeit. Mindazonáltal, mivel úgy
gondoltuk, hogy a múzeumok érmetárában fellelhető több száz hasonló összetételű
érme vizsgálata segítené a korral foglalkozó numizmatikus kutatókat,
megpróbálkoztunk az ezüst–réz etalonsor segítségével meghatározni az érmék
összetételét a röntgenfluoreszcenciás elemanalitikai mérések segítségével.

3.4.1. Mennyiségi meghatározás kétkomponensű etalonsor segítségével

A 3.2. fejezetekben bemutatott geometriai- és mátrixhatás korrekciós eljárások
közül ebben az esetben a szórt sugárzás módszerét alkalmaztuk. (A csúcsarány-
spektrumkiértékelő eljárás használata jelen esetben a megfelelő etalonsor hiányában
nem lehetséges.) A kétkomponensű etalonsor ismert ezüstkoncentrációjának
segítségével az ezüsttartalmat az

IAg/Is=K⋅cAg
függvény segítségével –az  (49) egyenlet alapján– számoltuk ki a

spektrumokból, vagyis az ezüst karakterisztikus röntgenvonalának intenzitását
osztottuk az érméről szórt sugárzás vonalának intenzitásával a geometriai eltérések
kompenzálására. A szórt sugárzás intenzitásával korrigált (elosztott) karakterisztikus
röntgenfoton intenzitás -mint azt a 3.2.6. pontban ismertettük- alkalmazása nem teszi
lehetővé a réz koncentrációk meghatározását, mivel a módszer megköveteli, hogy az
ismeretlen fluoreszcens csúcs és a szórt csúcs között ne legyen más abszorpciós él.
Ezért a többkomponensű ezüstérmék összetételének jellemzésére jelen dolgozatban
egyedül az ezüst koncentrációk meghatározását tudtuk elvégezni.

3.4.2. Árpádkori pénzérmék összetételének mennyiségi meghatározása

A Magyar Nemzeti Múzeumban fellelhető, nemzetközi viszonylatban is
figyelemreméltó árpádházi ezüstérme gyűjtemény vizsgálatának mérési eredményei a
Függelék 5. táblázatában találhatóak. Munkám során 230 db többkomponensű
ezüstérme elemzését végeztük el. A táblázatban az ezüst koncentrációk mellett
feltüntettük a többi kísérő főkomponens csúcsalatti területeit is, melyek segítségével
összehasonlítások végezhetők az egyes érmék összetételére vonatkozóan. Így, bár a



többi komponens koncentrációját nem adtuk meg, ezek az adatok alkalmasak a
koncentrációértékek megbecslésére, és segítséget nyújthatnak a numizmatika
tudományának. A vélhetően azonos verőtövekkel gyártott érmék összetétele közti
azonosságok és különbségek szintén előre viszik a múzeum történeti kutatásait.

A régi pénzérmék röntgenfluoreszcens elemzéséhez, mint már a korábbi
fejezetekben említettük, szükség van az érmék felületének tisztítására. A felületi
patina réteg a tisztítás során eltávolítható, így a koncentráció-meghatározás
pontossága növelhető. Tehát az érmék röntgenfluoreszcens meghatározására akkor
van lehetőség, ha a minta homogénnek tekinthető. Ezen mérési eredményeink
pontosságát ismert összetételű etalonokkal nem tudtuk tesztelni.

3.5. Az arany fémtárgyak mennyiségi kiértékelésének lehetőségei

A Magyar Nemzeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Bank középkori magyar
aranyérme gyűjteményének az elemanalitikai vizsgálatára korábban még nem került
sor, ezért az ötvözőelemek és a kísérő bányafémek minőségi és mennyiségi
meghatározását szükségesnek tartották a régészek. Magyarország a középkorban a
világ vezető aranykibocsátó országai közé tartozott, a felvidéki és az erdélyi
aranybányák híresek voltak. A veretett aranyérmék összetételének meghatározása
segítséget nyújt a numizmatikusnak és a történésznek kutatásaikban.

Az aranyérmék esetében is igaz, hogy az elemzések pontosságát a nukleáris
szórás, az etalonok pontossága, továbbá az határozza meg, hogy az etalonok
mátrixösszetétele mennyire jól közelít a mérendő mintáéhoz. Egyetértésben a
numizmatikus kollegákkal úgy véljük, hogy egy közelítő pontosságú összetétel
megadása is növeli a numizmatika ismereteit, miután eddig semmilyen
összetételmérés még nem történt. Természetesen törekedtünk a lehetőségek
biztosította maximális mérési pontosság elérésére.

3.5.1. A probléma megfogalmazása

Az arany pénzérmék röntgenfluoreszcens spektrumának kiértékelése során
megállapítottuk, hogy az érmék alapvetően arany, réz és ezüst ötvöző komponensből
tevődnek össze. Egy aranyérme spektruma a főkomponensekkel a Függelék 8.
ábráján látható.

A különböző méretű, alakú és finomságú, eltérő mintázatú arany pénzérmék és
ékszerek nemesfémtartalmának mennyiségi meghatározására -az ezüst pénzérmék
vizsgálatához hasonlóan- olyan eljárást kerestem, amely a lehető legnagyobb
pontossággal képes koncentráció-számításra. Az analitikai módszer kidolgozásának
fő problémáját az aranyötvözetek esetében is a geometriai különbözőség és a
mátrixhatás jelenti.

A két- és a négykomponensű ezüstérmékhez hasonlóan, az aranyérmék
röntgenfluoreszcens elemzése esetében is az ismert összetételű minta spektrumok
adataiból szerkesztett függvények segítségével végeztük a mennyiségi
meghatározásokat. A Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet műbizonylatával
ellátott mintasorozatot etalonként használhattuk a kalibráció készítéséhez. Az
etalonsorozat tagjai nagy tisztaságú aranyból, ezüstből és rézből tevődnek össze.



3.5.2. Anyag és módszer

Az arany pénzérmék vizsgálatához a már korábban ismertetett mérőrendszert
alkalmaztuk. A gerjesztő izotóp 125I sugárforrás volt, melyet ritkán alkalmaznak a
nemzetközi gyakorlatban. A mérési idő 120 s volt. A mérési idő megválasztását a réz
fluoreszcens csúcsának a nagysága szabja meg, ugyanis a csúcsalatti területek minél
pontosabb meghatározásához szükség van arra, hogy a csúcsok alakja minél jobban
közelítse a Gauss görbét, ami meghatároz egy minimális beütésszámot.

A kalibrációhoz használt etalonsor adatait a 15. táblázat tartalmazza. (A
Magyar Nemzeti Bank tulajdonában lévő etalonsor összetételét az Állami Pénzverde
Rt. laboratóriuma határozta meg.) Az etalonok két- és háromkomponensű
aranyötvözetek, a felületük egyenletes, minőségük jó.

15. táblázat: az etalonsor összetétele és az egyes darabok mérete, vastagsága, és tömege
Au % Ag % Cu % A (mm × mm) D (mm) m (g)

33,3±1,3 42,1±0,4 22,1±0,2 5 × 20 1,530 7,523

60,7±0,5 13,6±0,1 25,6±0,2 5 × 20 1,421 8,352

75,7±1,1 19,8±0,2 4,3±0,05 5 × 20 1,602 10,703

90,9±0,6 - 8,9±0,1 5 × 20 1,554 11,912

91,5±1,2 8,5±0,1 - 5 × 20 1,618 12,458

99,0±0,9 - 0,85±0,01 5 × 20 1,467 12,328

A mennyiségi eljárások tesztelésére ismert összetételű, műbizonylattal
rendelkező aranylapokat (ún. karctűket) és aranyérméket használtunk fel, melyeket
Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet bocsátott a rendelkezésünkre. Meg kell
említeni, hogy a fellelhető ismert összetételű hiteles minták csak szűk koncentráció-
tartományban álltak rendelkezésünkre, 14, 18 és 21 karát környékén. Az
érmeanalízishez szükséges, ideális, a vizsgált minták összetételét megközelítő
összetételű etalonsorok legyártatására anyagi okok miatt nem volt lehetőség (az
ezüstérmékhez hasonlóan).

3.5.3. A geometriai faktor korrekcióra használható eljárások vizsgálata

A geometriai különbözőség kiküszöbölésére két eljárást, az ezüstérmék
elemzésénél is használt csúcsarány-módszert és a szórt sugárzás mérésén alapuló
módszert alkalmaztuk.

3.5.3.1. Intenzitásarány-páron alapuló spektrumkiértékelés (csúcsarány-
módszer)

Az általunk vizsgált arany-ezüst-réz ötvözetek mennyiségi elemzésére az
Elméleti rész 1.6.5 pontjában hivatkozott cikk szerinti spektrumkiértékelési eljárást
fejlesztettük tovább: a módszert átalakítottuk röntgencsöves helyett izotóp



gerjesztésre, szekunder helyett primer gerjesztésre, pontszerű sugárforrás helyett
gyűrűforrásra. Az utóbbi geometriai elrendezésből adódóan szükségtelenné vált a
minta forgatása a sugárforrás helyzetéhez képest, és az alkalmazott képletekben
szükségszerűen bevezetett közelítésekre nincs többé szükség.

Esetünkben az alkalmazott képletek a következők:
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cAu + cAg + cCu = M (52)
Ez az egyenletrendszer akkor szolgáltat pontos eredményt, ha a minta és a

standard összetétele megegyezik. Ilyenkor a mérés pontosságát alapvetően a
nukleáris szórás határozza meg. A méréskiértékeléshez tehát

IAu/IAg = f ( cAu/cAg )
IAu/ICu = f ( cAu/cCu)

kalibrációs függvényeket készítettünk olyan standardok alkalmazásával, amelyek
összetétele közel van a minta várható összetételéhez. Ezzel a tömegabszorpciós
együtthatók hányadosa jó közelítéssel 1-nek vehető, és ennek következtében a kapott
kalibrációs görbék egyenesnek tekinthetők, mint az a 21. ill. 22. ábrán látható.

A kalibráció elkészítéséhez hat darab aranyetalont használtunk fel (15.
táblázat), a mért intenzitás értékeket a 16. táblázat tartalmazza.

16. táblázat: az arany etalonsorozat XRF mérési adatai

Au % Au intenzitás Ag % Ag intenzitás Cu % Cu intenzitás

33,3 11695 42,1 145389 22,1 7679

60,7 33053 13,6 70610 25,6 12885

75,7 35777 19,8 85681 4,3 3520

90,9 55151 - - 8,9 6239

91,5 48877 8,5 46350 - -

99,0 60567 - - 0,85 750

21. ábra

y = 0,6883x + 0,3717
R2 = 0,9983
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22. ábra

A kalibrációs egyenesek egyenleteit írjuk fel a következő alakban:
IAu/IAg  = S1· cAu/cAg + i1 (53)
IAu/ICu  = S2· cAu/cCu + i2 (54)

Ahol:  S =az egyenes meredeksége,
i = a tengelymetszet,

értékük az etalonok segítségével számolható.
cAu +cCu +cAg = M (55)

Az M értéke becslésünk szerint 0,99, mivel a megvizsgált régi aranyérméknél a
nyomelemek koncentrációja 1-2 ppm között van.

A fenti egyenletek felhasználásával az ismeretlen arany-, ezüst- ill.
rézkoncentráció a következőképpen számolható a mért fluoreszcens intenzitások
ismeretében:
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A csúcsarány-módszer tesztelésére használt aranylapocskák és aranyérmék
mérési eredményei a 17.-19. táblázatokban találhatóak. Ezek alapján a következő
megállapítások tehetők:

Magas aranytartalmú minták esetén a relatív eltérés a számolt és az elméleti
koncentráció között kisebb, mint az alacsonyabb aranytartalmú mintáknál, ami a
mátrixhatás jelenlétét igazolja. Ez is mutatja, hogy a legnagyobb mérési pontosság
akkor érhető el, ha a meghatározandó mintával közeli összetételű etalonok állnak a
rendelkezésünkre.

Megvizsgáltam azt is, hogy a gerjesztő izotóp aktivitásának változása miatt
változnak-e a különböző időpontokban felvett kalibrációs egyenesek paraméterei (23.
ábra). Az I = f(c) kalibráció esetében ugyanis az izotóp bomlása miatt a kalibráló sor
és az ismeretlen minta mérése közel azonos időben kell történjen. Mint a 23. ábrán

y = 0,0965x + 0,0264
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látható, a csúcsarány-módszer alkalmazásával a kalibrációs egyenesek paraméterei
időben nem változnak, ez lehetővé teszi egy kalibráló egyenes használatát hosszabb
időn keresztül.

23. ábra.
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17. táblázat: ismert összetételű hiteles aranylapok mérési adatai

Ismert összetétel % Számolt érték % Eltérés %
 No.

Au Ag Cu más elemek Au Ag Cu  Au Ag Cu

9 58,6 10,4 30,7 0,2 57,3±2,5 10,2±0,5 32,2±1,5 -1,3 -0,2 1,5

11 75,2 8,4 16,3 0,1 74,9±3,5 7,4±0,4 17,6±1,0 -0,3 -1,0 1,3

19 58,5 20,7 20,6 0,2 56,6±2,5 19,2±1,0 24,0±1,3 -1,9 -1,5 3,4

25 74,7 24,2 0,0 0,5 73,8±2,3 23,7±2,1 0,0±0 -0,9 -0,5 0,0

26 74,9 14,5 10,3 0,3 74,7±3,5 14,0±1,0 11,0±0,6 -0,2 -0,5 0,7

27 74,9 9,7 15,2 0,7 74,8±2,1 9,2±1,1 15,3±1,3 -0,1 -0,5 0,1

29 74,6 0,7 24,5 0,2 74,1±3,5 0,5±0,03 25,2±1,2 -0,5 -0,2 0,7

30 91,3 0,0 8,6 0,1 91,4±4,5 0,0±0  8,5±0,5  0,1  0,0 -0,1

32 91,4 8,4 0,0 0,2 92,1±4,5 7,7±0,5 0,0±0  0,8 -0,7  0,0



18. táblázat: standard referencia arany pénzérmék aranytartalma
Elméleti Au % Mért Au % Eltérés %

20 Korona
Ausztria, 1896 90,0±2,0 92,0±4,5 2,0

Krugerrand,
Dél-Afrika,
1974

91,6±2,0 92,1±4,5 0,5

Ausztria, 1915 98,6±1,0 99,1±4,5 0,5

19. táblázat: I. István aranyérméinek összetétele

Számolt érték Irodalom (Kis-Varga, 1985) Eltérés, %
Leltári szám

Au % Ag % Cu % Au % Ag % Cu % Au % Ag % Cu %

É.N.81A/4906.4. 95,2±5,0 4,4±0,3 0,1±0,05 95,3 3,5 0,4 -0,1 0,9 -0,3

17B/909-16 87,0±4,6 12,8±0,6 0,1±0,08 88,4 11,0 0,2 -1,4 1,8 -0,1



3.5.3.2. A szórt sugárzás módszere

Mint azt már az ezüstérmék vizsgálatánál a 3.2.6. pontban és az irodalmi
részben is említettük, a szórt sugárzás módszerének használata feltételezi, hogy a
vizsgálandó tárgyak végtelen vastagságú mintáknak tekinthetők. Az aranyötvözetek
elemzése során az általunk használt etalonok és a meghatározandó aranyérmék esetén
ez teljesül is, azok a 27 keV energiájú gerjesztő foton áthatolóképességére nézve
végtelen vastagságúnak tekinthetők (14. táblázat). Az aranyérmék vastagsága több,
mint 0,5 mm, ami fémek esetében végtelen vastag réteget jelent (ld. 1. táblázat).

Mint az a 3.2.6. fejezetben is leírtuk, egy adott elem fluoreszcens intenzitása és
a szórt sugárzás intenzitásának aránya akkor független a tárgyak geometriájától,
felületétől, ha a fluoreszcens sugárzás energiája és a szórt sugárzás közötti
energiasávban a minta nem tartalmaz más abszorbeáló komponenst. Esetünkben a
gerjesztő izotóp 27,4 keV energiájához legközelebb az ezüst 25,5 keV-es abszorpciós
éle található. Mind az arany L vonalai, mind a réz K vonalai ennél távolabb vannak.
Így a szórt sugárzással képzett hányadoson alapuló módszer aranyötvözetekben
várhatóan az ezüst koncentrációjának meghatározására használható. Ezt a
feltételezést mérési adataink is igazolták.

A 24. ábrán látható a 20. táblázat adatai alapján megszerkesztett ezüst
kalibrációs egyenes. Látható, hogy az ezüstkoncentráció meghatározására valóban
alkalmas ez a módszer, az ezüst fluoreszcens sugárzás és a szórt sugárzás
intenzitásának aránya jó közelítéssel az ezüstkoncentráció lineáris függvényének
tekinthető.

20. táblázat: az inkoherens csúcs és az ezüstatomok fluoreszcens csúcsának intenzitása

Ag konc.

(%)

IAg

Ag intenzitás

Is

Szórt sugárzás intenzitása

IAg/Is

8,5 46350 6126 7,566
13,6 70610 4904 14,398

19,8 85681 3551 24,129

42,1 145389 1933 75,214

24. ábra.
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R2 = 0,991

0

20

40

60

80

0 10 20 30 40 50
Ag koncentráció %

IA
g/

Is
 in

te
nz

itá
sa

rá
ny



3.5.4. Aranyérmék és ékszerek ezüsttartalmának meghatározása az
intenzitásarányok és a reflektált sugárzás felhasználásával

A szórt sugárzás és a csúcsaránypáron alapuló módszerek összehasonlítására
különböző régi aranytárgyak spektrumait értékeltük ki mindkét módszerrel. A
vizsgálati tárgyak alakja és mérete nagyon különböző volt, IX-X. századi bizánci
érmék, korabeli ékszerek és néhány magyar érme került elemzésre (21. táblázat).

21. táblázat: az ezüstkoncentráció meghatározása különböző módszerekkel
Ag koncentráció %

Érmék
Szórt sugárzás Csúcsaránypár

Eltérés %

II. Basilius és VII. Constantin solidus 4,7±0,3 5,4±0,3 -0,7

Theodora solidus 23,3±1,0 23,8±1,0 -0,5

I. Isacus solidus 19,7±1,0 19,0±1,0 0,7

I. Isacus solidus 19,9±1,0 19,4±1,0 0,5

X. Constantin solidus/1 13,9±0,7 14,3±0,7 -0,4

X. Constantin solidus/2 19,2±1,0 19,2±1,0 0,0

I. István /1 3,9±0,3 4,4±0,3 -0,5

I. István /2 11,8±0,6 12,3±0,6 -0,5

Károly Róbert /1 0,4±0,3 0,7±0,5 -0,3

Károly Róbert /2 0,05±0,002 0,2±0,01 -0,15

Ürbőpuszta, préselt korongok 4,2±0,3 4,7±0,3 -0,5

Nagybánya, S végű hajkarika 60,2±2,0 59,4±2,0 0,8

Tiszaeszlár-Bashalom, nyitott hajkarika 51,2±2,0 50,4±2,0 0,8

A módszerek összehasonlítása során megállapítható, hogy a szórt sugárzás ill. a
csúcsarány módszerrel számolt ezüstkoncentráció-értékek csupán néhány tized
százalékkal különböznek. Viszonylag nagyobb eltérések az 50 %-nál magasabb
ezüsttartalommal rendelkező ötvözetek esetében találhatók, amikor a szórt sugárzás
segítségével számolt ezüstkoncentráció értékek alacsonyabbak, mint az
intenzitásarányok segítségével kapott értékek. Ennek magyarázata lehet a belső
gerjesztésből adódó eltérés, mivel az arany L vonalai (9,7; 11,4; 13,3 keV) a réz K
(8,0 keV) vonala és az ezüst K (22,1 keV) vonala között helyezkednek el, így az
arany képes elnyelni az ezüst fluoreszcens sugárzását másodlagos fluoreszcenciát
létrehozva, melynek eredményeként csökkenhet a detektált ezüstatomok száma és
nőhet az aranyatomoké. A magas aranytartalmú érméknél jelentős különbség nem
tapasztalható az egyes módszerek ezüst mérési adatai között, az eltérések fő oka a
nukleáris szórás.



3.6. A háromkomponensű aranyötvözetek mennyiségi kiértékelési eljárásainak
összehasonlításából levonható következtetések

 Az I = f(c) típusú kalibrációs függvények (mind az aranyra, mind az ezüstre,
mind a rézre) -az ezüstötvözetekhez hasonlóan- jelen esetben is csak azonos
méretű, alakú és felületű minták elemzésére lennének használhatók erős
megszorításokkal.

 Az IAu/IAg = f(cAu/cAg);  IAu/ICu = f(cAu/cCu) kalibrációs függvénypár lehetőséget
nyújt az eltérő geometriájú, felületű aranyötvözet-minták mennyiségi
meghatározására. Az analitikai kiértékelő módszer pontos kidolgozásához
nagy számú mérési etalonra van szükség. A mérések pontosságára
vonatkozóan itt is megállapítható, hogy a kalibráció a mérendő mintával
azonos és azt jól megközelítő paraméterekkel rendelkező etalonokat igényel.

 A szórt sugárzás intenzitásához viszonyított kalibráció aranyötvözetek esetén
is csak az ezüst komponens esetén használható. Az IAg/Is = f(cAg) kalibrációs
függvény alkalmas az eltérő geometriájú és különböző felületi
egyenetlenségekkel rendelkező arany-ezüst-réz pénzérmék esetén az
ezüstkoncentráció meghatározására.

 Mindkét bemutatott módszer jelentősen csökkenti az eltérő mintaalakból
(geometria, felület, mintázat) eredő mérési hibákat.

 Megállapítható, hogy a mátrixhatás befolyásolja a mérési pontosságot. A
mátrixhatás okozta hiba csökkentésére a mintákhoz közeli összetételű
etalonok használatára van szükség. Ilyen etalonok legtöbbször nem álnak
rendelkezésünkre. Elvileg lehetséges a mérendő tárgyhoz összetételben és
geometriában hasonló etalonsorozat előállítása, ez azonban jelentősen
megnöveli az elemzés költségeit.

 A vizsgált nagy értékű, egyedi, muzeális tárgyak esetén csak roncsolásmentes
elemzési eljárás jöhet szóba, tehát vagy kompromisszum megkötésére van
szükség a mérési pontosságot illetően, vagy nagyon drága egyedi
etalonsorozat készítésére. A mérési pontosságra növelésére való törekvés
kutatómunkát igényel az XRF elemzés területén.



3.7. Régi magyar aranypénzek vizsgálatainak eredményei

A régi magyar pénzek elemzésére az ismert magas aranytartalmuk miatt a
csúcsarány módszert alkalmaztuk. A vizsgálatok során 81 darab Nagy Lajos (1342-
1382) által veretett aranypénz, 46 darab Mária (1382-1385) és 16 darab Károly
Róbert (1308-1342) idejében vert arany pénzérme került elemzésre. Ugyanakkor két
darab I. István (997-1038) által veretett aranyérmét és több tíz I. István- korabeli
bizánci aranyérmét vizsgáltunk meg. Károly Róbert aranyforintjának fényképe
mindkét lapjával a Függelék 5. ábráján található. Az analitikai mérési eredmények a
Függelék 6-9. táblázatában találhatók.

A táblázat adatai alapján az alábbi következtetéseket vonhatjuk le:
 A Károly Róbert és az őt követő uralkodók körmöci aranyforintja valuta

értékű volt, aranytartalma irodalmi források szerint állítólag állandó, 995±3‰
(Probszt, 1966). Ha a körmöci aranyforintok aranytartalma ennél kisebb,
akkor annak valami oka van, például hamisítás.

 A korai magyar pénzverés aranyérméi rezet csak nyomokban tartalmaznak,
csupán néhány Károly Róbert érménél találtunk 0,5-1 % koncentrációban
rezet.

 Az I. István korabeli aranyérmék ezüstkoncentrációja jóval magasabb, mint a
későbbi pénzvereteké, melyek 0,2-0,5 %-ban tartalmazzák az ezüstöt.

 Nagy Lajos aranyérméinek finomsága 97,2-99,7% között változik, ami
magasabb, mint I. István érméinek aranytartalma, de alacsonyabb, mint az
utána következő uralkodók pénzeinek finomsága. Ezek a különbségek a
nemesfémötvözetek gyártásánál előforduló pontatlanságoknak tulajdoníthatók
vagy a pénzromlás következményének.

I. István aranyérméire kapott mérési adatainkat összehasonlítottuk Kis V. M. és
munkatársai (1985) által (az alapvető paraméterek módszerén alapuló Coral’78
számítógépes program segítségével) kapott értékekkel. Az arany- és rézkoncentráció
értékek nagyon jó egyezést mutatnak, az általam mért ezüstkoncentráció viszont
magasabb (19. táblázat).

3.8. Pénzérmék nyomelem-tartalmának minőségi vizsgálata

A pénzérmék nyomelem-tartalmának vizsgálata is hasznos lehet abból a
szempontból, hogy a nyomelem-tartalom utalhat az érc, illetve a bányafémek
származási helyére és ezáltal a pénzverde azonosítását teszi lehetővé. A bányakísérők
(1-10 ppm mennyiségű jellemző szennyezők) az adott tárgy készítésének helyét, vagy
ércének lelőhelyét határolják be. A gyártók, így a pénzverdék és az ötvösműhelyek
elsősorban és kizárólag a pénzverési joggal rendelkező bányavárosokban telepedtek
le, pl. Körmöcbánya, Nagybánya, Szomolnok, majd időszakosan Selmecbánya, stb. A
bányakísérők ismeretében lehetséges annak eldöntése is, hogy a tárgy valódi-e. A
geológusok szerint minden geológiai formáció más és más bányakísérőkkel
jellemezhető a vulkanikus tevékenység következtében. A Kárpát-medence érc- és
kőzet-katasztere – mely megtalálható az MTA Geológiai osztályán – segíti az
azonosítást. Az ékszerek, háztartási ezüstneműk, kegytárgyak, adót képező
nemesfémtárgyak hulladékként való beolvasztása azonban megnehezíti a nyomelem-
összetételen alapuló bányabehatárolást.

A fenti célból röntgenfluoreszcenciás nyomelem-meghatározást végeztünk hét
különböző Mátyás ezüstérmén és 66 darab XII.-XIII. századi magyar aranyérmén és -
ékszeren, valamint egy bizánci aranyérmén. A mérési idő 50000 másodperc volt.



Az ezüstérmék vizsgálati  eredményeit a Függelék 10. táblázatában foglaltuk
össze.  Az analízis során megállapítottuk, hogy a vizsgálat tárgyát képező érmék fő
alkotóelemei az ezüst mellett a réz és a néhány tized százalékban jelenlevő egyéb
ötvözőkomponensek, mint Fe, Cr, Mn, Fe, Ni, Au, Zr, Ru, In. A nyomokban található
fémek becslésünk alapján 5-80 µg/g koncentrációban találhatóak az érmékben.

Az aranyérmék vizsgálati eredményeit a Függelék 11. táblázatában foglaltuk
össze. A minőségi vizsgálat során a főkomponensek (arany, ezüst és réz) mellett a
következő elemekre terjedt ki az elemzés: Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Zr, Nb, Mo,
Ru, Rh, Pd, Cd, In . A vas, a nikkel és a platinafémek legtöbb érmében
megtalálhatóak, a többi összetevő megjelenése változik az egyes pénzverdék
függvényében. Néhány XRF spektrum a Függelék 6-8. ábráján látható.

Ezek a vizsgálati eredményeink kiegészítő adatként szolgálnak a
numizmatikusok, régészek munkájához az érmék eredetének tanulmányozásában. Ez
a kutatás egy interdiszciplináris terület, a vegyész munkája szorosan összefügg a
numizmatikusok és régészek munkájával. A történészek az érméken található jelek és
képek tanulmányozása mellett a nemesfémtartalom segítségével azonosítani tudják az
azonos korból és verdéből származó érméket. Gedai István a magyar pénzverés
kezdeteivel foglakozó tanulmányaiban (1999, 2000) az aranyösszetétel vizsgálataink
eredményeit használta fel a magyar aranypénzverés tanulmányozásra. A magyar
eredetű pénzek mérési eredményei mellett az értékelés során figyelembevette a
bizánci érmék és Magyarországról előkerült ékszerek összetételét is.

A nyomelem-összetétel meghatározása lehetővé teszi az újonnan készített
hamis, új érmék kiszűrését is, mert a jelenkori technológiával készült
nemesfémötvözetek már nem tartalmazzák a bányakísérő nyomelemeket. A régebbi
időkben készített hamis pénzek felismerése könnyebb, mert azok általában jóval
kisebb mennyiségben tartalmaznak nemesfémet. Az újabb hamisítványok felismerése
viszont csak a bányakísérő nyomelemek hiányának felismerésével lehetséges, mivel a
modern finomítási eljárásokkal kivonják a jellemző bányakísérőket. Ilyen ellenőrző
méréseket többször végeztünk a múzeumok megbízásából. Több alkalommal az
elemanalízis során bebizonyosodott a történészek gyanúja, hogy hamisítványokról
van szó. Tehát a pénzérmék kísérő fémeinek tanulmányozása egy újabb eszköz a
numizmatikusok számára a régi pénzek eredetiségének biztonságosabb
meghatározására.



4. Biológiai és geológiai minták nyomelem-tartalmának röntgenfluoreszcenciás
meghatározása

4.1. Bevezetés, célkitűzések

A fémek létfontosságú vagy toxikus elemként vesznek részt az állatvilág
működésében. Az esszenciális fémek jelen vannak az állatok egészséges szöveteiben
és koncentrációjuk ezekben a szövetekben közel állandó, hiányuk viszont strukturális
és fiziológiai elváltozásokat okoz. Ilyen esszenciális nyomelemek a Fe, Cu, Mn, Zn,
Mo, I, F, B, Ni, Co, Cr, V, Se, As, Li, Si, Sn, melyek a külső környezeti hatások
következtében feldúsulhatnak az élő rendszerben és ebben az esetben mérgező hatást
fejtenek ki. Léteznek olyan elemek, melyek a létfontosságú elemektől megkívánt
kritériumoknak nem tesznek eleget, de kedvező élettani hatással rendelkeznek. Ide
hat elemet sorolhatunk: Br, Zr, Ga, Ge, Rb, Ti. A többi nehézfém kedvezőtlen
élettani hatással rendelkezik, koncentrációtól függően toxikusak, halált idéznek elő
és léteznek azok a ritka földfémek és platinafémek, melyek kevéssé ismert hatásúak
(Pais, 1999).

Táplálkozástudományi szempontból a halhús egészséges tápanyagforrást jelent
zsírszegény, fehérjedús tulajdonságai , valamint (n-3) –típusú polién zsírsav tartalma
miatt. Így a hal a mai modern táplálkozás és életforma kialakításának, valamint
fenntartásának fontos része.

A halhús minőségi jellemzőit nagyon sok környezeti, termelési tényező
befolyásolja. A minőségi jellemzők változnak az év folyamán is a halak fejlődésével,
a környezeti változásokkal, és ezen belül különösképpen a táplálék ellátással
összefüggésben (Phillips, 1991). Ismeretes, hogy a nyomelem felvétel, a retenció
legmagasabb a táplálékon keresztül. (Sándor, 2000) és ezt a folyamatot a szervezet
jól tudja kontrollálni, akkor is, ha nagyobb koncentrációban vannak jelen
nehézfémek. (Hollis, 1997). A nehézfém felvétel függ a fajtától, vagyis a
táplálkozási habitustól is, ezért a kijutatott takarmányon kívül a növényevő (busa),
fenéklakó szervezetekkel táplálkozó (pl. ponty, harcsa) és a ragadozó fajok
különböző módon juthatnak nyomelemekhez, ami befolyásolja az szervezetük
nyomelem tartalmát. Azz is ismerjük, hogy a tenyészetett halak a túlzott szénhidrát
takarmányozás miatt több zsiradékot halmoznak fel, mint a természetesvízi egyedek.
A természetes vízben élő és a tógazdaságban nevelt halak között a nyomelem-
tartalomban is különbségek jelentkeznek.

A halak életkortól függően különböző mértékben kötnek meg fémeket. A fiatal
egyedek, lárvák, növendékek az intenzívebb táplálkozás következtében nagyobb
mennyiségben jutnak hozzá a nehézfémekhez és nem képesek szabályozni a felvételt
és az eliminációt az intenzívebb vegetatív funkciók működésének következtében.
(Phillips. 1969). A fejlődés során a testtömegek növekedésével az abszolút
nyomelem koncentráció növekszik, viszont a relatív koncentráció általában csökken.

Ugyanakkor a felvett fémkoncentráció függ a hal életfunkcióitól, mint a
szaporodás (Penthreat, 1976), mely periódusban a nehézfém felvétel jelentős a
gonádokban szemben a testszövetekkel (Johns, 1990), de ez az arány megfordul a
szaporodási időtartam után.

A táplálékon kívül az esszenciális fémek felhalmozódása vagy hiánya halakban
szoros összefüggésben van a vízi környezet minőségével. Élelmiszerkémiai és
halélettani szempontból különös jelentősége van annak a nehézfém szennyeződésnek,
amely a 2000. évben érte a Tisza folyót. A Romániából érkező nehézfém-iszap
szennyeződéssel ökológiai szempontból kiemelkedően magas össz-koncentrációban



jutottak nehézfémek (réz, cink, ólom) a Szamosba és a Tisza folyóba. A víztestbe
jutó fémek nagy része az üledék felső rétegében kevéssé oldható vegyületek (pl.
szulfid, foszfát) formájában lerakódik vagy agyagkolloidokhoz adszorbeálódik. A
lebegő anyagon adszorbeált mikroelemek is az üledékbe kerülnek ülepedés útján. A
további üledékképződés a nehézfémtartalmú rétegeket betemetheti, ilyen formában
ezek kikerülhetnek a vizek anyagforgalmából. Azonban a mikrobiális folyamatok,
valamint a fenéklakó állatok táplálkozása ezt a folyamatot nagymértékben
gátolhatják ill. lassíthatják. Az üledékbe lerakódott nehézfémek egyszerű oldódás
révén is visszakerülhetnek a víztestbe. Ugyanakkor a fenéklakó szervezetek
(baktériumok, gerinctelenek) élettevékenysége révén a vízi táplálékláncba bejutva, a
toxikus nehézfémek a később kifogható, élelmezési célra szánt halak húsrészében is a
humán élelmezési normákat lényegesen meghaladó szinten akkumulálódhatnak.

Az elemanalitikai vizsgálatok célkitűzése:

A vizsgálatok első részében a hal humán táplálkozás szempontjából jelentős
ehető húsrészének nyomelem meghatározását végeztük el a különböző halfajok és
életkörülmények között fejlődő halak esetében. Mintákat gyűjtöttünk dunántúli és
alföldi halastavakból, valamint a Tiszából és a Körös-holtágból. A vizsgálatok
eredményei táplálkozás-élettani, technológiai és ökológiai szempont szerint került
értékelésre.

A vizsgálatok második részét a Tisza egyes vízterületein gyűjtött különböző
halászati és horgászati fogás szempontjából jelentősnek számító halfajok nehézfém
elemzései jelentik, amelyek a hús és a máj részekre terjednek ki. A vizsgálatok
továbbá kiterjednek az adott mintavételi helyek üledékben található nehézfém-
tartalom meghatározására is. A természetesvízi halgazdálkodással összefüggő kutatás
keretében végzett vizsgálataink arra kerestek választ, milyen mértékű a folyó
üledékében a toxikus nehézfémek felhalmozódása, illetve az egyes
folyószakaszokban hogyan változik a nehézfémek koncentrációja a halakban.

4.2. Röntgenfluoreszcenciás méréstechnika alkalmazása. A mennyiségi kiértékelő
módszer standardizálása.

A röntgenemisszión alapuló módszerek olyan előnyös tulajdonságaik miatt,
mint a nagy érzékenység, a roncsolás mentesség, a gyorsaság, a szimultán
elemanalízis és a nagy felbontóképesség, különleges helyet foglalnak el az analitikai
módszerek körében. Bár a leggyakrabban nem a röntgenemissziós módszereket
alkalmazzák a biológiai anyagok analízisére, hanem az atomabszorpciós
spektrometriát, az induktív csatolású plazmával kombinált optikai vagy
tömegspektrometriát, mégis a röntgenemissziós módszerek hasznossága ezen az
alkalmazási területen sem kétséges. A felsorolt nem röntgenemissziós módszereknek
van néhány hátrányos vonása, mint például az, hogy nem roncsolás mentesek, az
atomabszorpciós analízis egyszerre csak egy elemet analizál, anyag- és időigényes,
az induktív csatolású plazmával kombinált optikai emissziós spektroszkópia
úgyszintén anyagigényes. Általában a halmintákat nem lehet közvetlenül vizsgálni,
hanem oldatba kell vinni, biztosítani kell a maradéktalan feloldódást, ami újabb
hátrányokat jelent.

Így a vizsgálatok egyik lehetséges útja a röntgenfluoreszcencia analízis,
melyben az analizálandó mintából röntgensugárzással kiváltott karakterisztikus
röntgensugárzást analizáljuk. Az elemzésekhez a 3. fejezetben már ismertetett 125I



gerjesztő sugárforrással működő energiadiszperzív röntgenfluoreszcens készüléket
használtuk fel. A hal- és üledékmintákat elemanalitikai vizsgálatához minta-
előkészítési módszer kidolgozására volt szükség. Az XRF spektrumok kiértékelésére
és a koncentráció meghatározásra a már korábban is említett, a legkisebb négyzetek
elvén működő AXIL szoftvercsomagot használtuk. A szoftver azon előnye, hogy
gyors és rutinszerűen alkalmazható a csúcsalatti területek pontosabb
meghatározására, sok esetben jó lehetőségnek tűnik az egyes minták elemzésénél,
elsősorban amikor több nyomelem szimultán mérésére van szükség. Ugyanakkor a
felhasználói tapasztalatok vegyesek, mert a szoftver egyes módszereinek alkalmazása
során számos megoldandó probléma adódik, melyeket célszerű előzetesen
tanulmányozni és az adott mintához tartozó kísérleti körülményeket előre gondosan
kidolgozni.

Ilyen meggondolásból kiindulva a hal-, talaj- és üledékminták vizsgálatának
elkezdése előtt célszerű volt a szoftver tesztelését elvégezni és a megfelelő minta-
előkészítési eljárást kidolgozni felhasználva a nemzetközi standardokat.

4.2.1. Anyag és módszer

A mennyiségi meghatározáshoz az AXIL elnevezésű számítógépes program
különböző kiértékelési módszerek használatát teszi lehetővé, éspedig az elemek
érzékenységének kiszámításán alapuló módszert, a beütésszámok direkt
összehasonlításával történő koncentráció meghatározást és standardsor segítségével
végzett kalibrációs meghatározási módszert. Nemzetközi referencia anyagok (talaj
IAEA-SOIL-7; üledék IAEA-SL-1; cápahús NRC-DORM-2; cápamáj NRC-DOLT-2)
segítségével az első két módszer tesztelését végeztük el. A harmadik módszer
alkalmazása a biológia minták egyidejű nyomelem meghatározására igen időigényes
minta-előkészítést igényelne, így ennek alkalmazásától eltekintettük.

Az első esetben egy-elemes etalonsort használtuk az elemek érzékenységének a
számolásához, a második esetben az azonos mátrixszal rendelkező több-elemes
etalonok beütésszámának mérésével határoztuk meg az ismeretlen koncentrációkat.

A vizsgálatokhoz a talaj, üledék és hal standardokat szárítás, porítás és
homogenizálás után azonos méretű pasztillákká préseltük. A pasztillázás kézi
présgéppel történt kötőanyag használata nélkül. A bemért minták tömege 1 gramm
volt. Így a megfelelő minta-előkészítéssel a geometriai tényezők, a homogenitás és a
részecskeméret különbözőségekből adódó hibaforrásokat sikerült lecsökkenteni. A
standard-mintákat kétszeri ismétlésben és különböző időpontokban is mértük,
amelynek során a program időkorrekcióját teszteltük.

4.2.2. Eredmények és értékelésük

A beütésszámok direkt összehasonlításán alapuló mennyiségi kalibrációval
számolt talaj, üledék, cápamáj és cápaizom standardok koncentráció értékekei
általában jól megfeleltek az egyes standardok referencia értékeivel. A halhús és
halmáj standardok esetében az arzén és króm meghatározás során tapasztaltunk
nagyobb eltérést. Ebben az játszhatott szerepet, hogy a minták mérése az izotóp
kezdeti aktivitásának a nyolcadánál történt, így a gerjesztési valószínűség jóval
alacsonyabb, mint ahogy szükséges lenne. Ennek következtében az illesztő program
megbízhatósága lecsökken. Ezzel magyarázható a többi elemnek a mérési határ alatti



értéke is. Néhány mérési adat a 22. és a 23. táblázatban (üledék, és hús+máj) és a
(Sándor, 2004) publikációban található.

Azoknál a mintáknál, amelyeknek a mérése több hónapos különbséggel történt,
mint az etalonok mérése, a koncentráció értékek szintén jobban eltérnek a megadott
értékektől. Ez azzal magyarázható, hogy annak ellenére, hogy a szoftver figyelembe
veszi az izotóp bomlását, a csúcsillesztést nagyban befolyásolja a beütések
mennyisége. Kevés beütésszámnál a spektrumok értékelése jóval bizonytalanabb, a
kapott adatok pontatlanok.

Ezen megállapítások figyelembevételével a kiértékelő módszer jól alkalmazható
a hozzá hasonló összetétellel, mátrixszal rendelkező talaj-, üledék-, halhús- és
halmájminták esetében. A    vizsgált   minták   és   az   etalonok   mérési   időpontja
minél   közelebb   kell   legyen egymáshoz, így biztosítható a koncentráció értékek
megbízhatósága. A röntgenspektrumok nyomelem-összetételének minél jobb
kiértékeléséhez egy minimális beütésszámra van szükség, ami biztosítja a helyes
csúcsillesztést és a csúcsalatti terület kiszámítását. Ez a koncentráció számítás egyik
fontos befolyásoló tényezője és a kísérleti tapasztalatok alapján a minimális
csúcsmagasság a biológiai és környezeti minták esetében 1000 beütésszám volt.

A tíz darab egy elemes etalonsort használó, az elemek érzékenységének,
gerjesztési hatásfokának a számolásán alapuló mennyiségi módszer a standardizálás
során nem nyújtott kellő pontosságot. Ennek a magyarázata valószínűleg a nem
megfelelő etalonsor alkalmazása. A rendelkezésemre álló egyes etalonok egy
hordozóra felvitt különböző vastagságú fémrétegből állnak, ezek vastagsága
pontosan nem meghatározható. Viszont a geometriai méretek erősen befolyásolják a
mennyiségi mérések megbízhatóságát. Ennek alapján, a megfelelő etalonsor
hiányában ennek a módszernek az alkalmazásától eltekintettünk.

22. táblázat: Az üledék és a talaj standardok mérési adatai

elemek / konc. 
(mg/ kg)

IAEA-      
SL-1-1

IAEA-      
SL-1-2 

STD 
érték

95% 
confidencia 
tartomány

 IAEA-      
SOIL-7-1

 IAEA-      
SOIL-7-2

STD 
érték

95% 
confidencia 
tartomány

kalibrálás után     19 nap      1 nap       20 nap      22 nap
 eltelt idő

Ti 4322±427 5169±494 5170 4740-5600 2621±339 2506±339 3000 2600-3700
Mn 2994±152 3460±187 3460 3300-3620 530±100 503,2±0,2 631 604-650

Fe % 6,06±0,02 6,74±0,02 6,74 6,57-6,91 2,44±0 2,25±0 2,57 2,52-2,63
Cu 26,12±2,4 30,2±2,5 30,0 24-36 10,9±1,26 10,39±1,05 11,0 9,0-13,0
Zn 201±4,6 223±4,6 223 213-233 100,5±4 94,93±3,9 104 101-113
As 24,56±3,2 27,6±3,5 27,6 24,7-30,5 12,6±5,6 10,7±1,1 13,4 12,5-14,2
Br - - - - 7,4±1,28 7,36±1,25 7,0 3,0-10,0
Rb 112±5,5 113±5,4 113 102-124 52,14±3,67 49,58±3,5 51 47-56
Sr 78,9±1,04 79,98±1,12 80 37-123 110,3±1,09 105,9±1,01 108 103-114
Zr  - - - - 186,9±0,9 173,8±0,8 185 180-201
Mo - - - - 2,33±0,5 2,17±0,47 2,5 0,9-5,1
Pb 37,9±4 37,7±4,2 37,7 30,3-45,1 61,5±5,7 57,6±5,4 60 55-71

23. táblázat. A halhús és a halmáj standardok mérési adatai



elemek / konc. (mg/ kg) NRCC-
DOLT-2-1  STD érték NRCC-

DORM-2-1
NRCC-

DORM-2-2 STD érték

kalibrálás után eltelt idő  136 nap   140 nap    138 nap

Pb nd 0,22±0,02 nd nd 0,065±0,007
Hg nd 2,14±0,28 nd nd 4,64±0,26
As <7.4 16,6±1,1 10±2 12±3 18,0±1,1
Se 6±0,5 6,06±0,49 nd nd 1,40±0,09
Ni nd 0,2±0,02 15±2 21±3 19,4±3,1
Cu 26±1 25,8±1,1 1,7±0,3 1,8±0,3 2,34±0,16
Zn 93±1 85,8±2,5 26±1 24±1 25,6±2,3
Fe 1150±9 1103±47 136±5 133±4 142±10
Mn nd 6,88±0,56 nd nd 3,66±0,34
Cr 0,53±0,1 0,37±0,08 <18,4 <16,6 34,7±5,5

4.3. A biológiai és geológiai minták röntgenfluoreszcenciás elemanalitikai
vizsgálata

4.3.1. Minta-előkészítés

A halmintavétel természetes vizekből elektromos halászgéppel, a
tógazdaságokból háló segítségével történt. A testösszetétel vizsgálatokhoz általában
három pontyminták dolgoztunk fel. A Tiszából gyűjtött halfajok esetén a mintaszám
változó volt, egy és tizenkettő között változott. A halak kábítás után feldolgozásra
kerültek, melynek során a haltörzset és a májat vettük mintaként. A haltörzs mintákat
darálás után mélyfagyasztóban tároltuk. Kémiai elemzésekre a darált húst
liofilizátorban szárítottuk 2 x 48 órán keresztül. A májmintákat a hal feldolgozása
után rögtön liofilizáltuk, és az így kapott szárított mintákat tároltuk a kémiai
vizsgálatok megkezdéséig. A röntgenfluoreszcenciás méréshez a liofilizált mintából
porítás és homogenizálás után 1 gramm súlyú tablettákat pasztilláztunk.

Az üledékmintákat Hargrave illetve Eckmann mintavevővel, vagy 8 mm
átmérőjű poliakrilamid csővel, ill. esetenként egyszerű rétegmintát vettünk a felső 5
és 10 cm-es rétegekből. A kémia laboratóriumba történő szállítás után a leszűrt
iszapból negyedeléssel 4-5 g mintát szárításra szárítószekrénybe, 105ºC-on
helyeztünk el, majd 5-6 óra szárítás után a tégelyekben levő mintát aprítottunk és a
dörzsmozsárban porítottunk. A porszerű iszapmintát addig porítottuk, míg a 0,5 mm
átmérőjű szitán át nem ment a vizsgálandó mennyiség. Az elemanalitikai méréshez 1
gramm mennyiséget használtunk fel, melyet a tablettázó présbe bemértünk. A kézi
erővel történő préseléssel 1 cm átmérőjű tablettát nyertünk, melyet az
izotópgerjesztésű XRF készülék mintatartójára helyeztünk a mérés elvégzése
céljából.



4.3.2. A vizsgált minták típusa és származási helye

A vizsgálatok során pontymintákat elemeztünk a következő élőhelyekről:
Szarvasi HAKI holtág, Szarvasi Halas Kft. (Körös menti Hg.), Szegedi Ófehértó,
hortobágyi Halgazdaság Csécsi 5-ös tó ( Alföldi Hg. 1-2), Balatoni Halgazdasági Rt.
Irmapusztai 8-as tó, Székesfehérvár 7-es tó (Dunántúli Hg. 1-2).

A hortobágyi Csécsi 5-ös tóból ponty, fehér busa, vörösszárnyú keszeg, amur,
kárász, compó halfajok vizsgálatát végeztük el.

A tiszai vizsgálatok során Csongrádról, Kisköréről, Tiszavezsenyről,
Tiszaderzsről és a Miskafoki Holtágból gyűjtött különböző halmintákat elemeztünk.

Az üledékminták a Körös-holtágból, a Szarvas Fish Kft. R1 extenzív
nagyméretű polikultúrás tavából és az I4 pontyos tóból, valamint a Tiszatóból két
mintavételi helyről származtak.

4.3.3. Röntgenfluoreszcenciás mérési módszer alkalmazása

A halhús, halmáj és üledékminták röntgenspektrumának kiértékelésére az
azonos mátrixszal rendelkező minták esetén az Axil program „direct comparation of
count rates” eljárását alkalmaztuk, mivel a 4.2. fejezetben ismertetett standardizálás
eredményeként ez a módszer biztosította a megfelelő pontosságot. A módszer
alkalmazásához az üledék IAEA-SL-1; cápahús NRC-DORM-2; cápamáj NRC-
DOLT-2 nemzetközi standardokat használtunk fel etalonként.

A mérési idő megválasztásánál döntő szerepet játszott az izotóp aktuális
aktivitása, de a vizsgálatok időtartama alatt az egy napos (24 órás) mérési idő
elegendőnek bizonyult. Az üledék-, halhús- és halmájminták XRF spektruma a
függelékben a 9.-11. ábrán található.

4.3.4. Összehasonlító vizsgálatok

Összehasonlító vizsgálatokat végeztünk grafitküvettás valamint
lángatomizációs atomabszorpciós készüléken (UNICAM gyártmányú, Solaar 969
FAAS és M6 GFAAS). A minta-előkészítéshez mikrohullámú roncsoló berendezést
(Milestone, EthosPlus) használtunk, amikor savas feltárást alkalmaztunk (HNO3-
H2O2). A láng előállításához használt gázelegy acetilén (min 0,6 Bar) és levegő (min
2,1 Bar) keveréke volt, az áramlási sebesség az egyes elemektől függően 0,8-1,2
l/min között változott.

4.3.5. Eredmények

Különböző élőhelyről származó pontyminták húsának nyomelem összetétele

A megvizsgált természetesvízi pontyok és tenyésztett egyedek nyomelem-
tartalma között szignifikáns különbség egyedül a Zn esetében jelentkezett (25. ábra).
A különbség az eltérő táplálkozási és egyéb életfeltételek különbségével
magyarázható.

A nyomelem meghatározások eredményeként egy „vad” halmintánál kiugró
higany koncentrációt találtam (Hg: 3,15 mg/kg nyersanyagra), ami jóval a WHO 0,5
mg/kg megengedett értéke felett van. A higany bejutásának lehetséges útja például
Hg tartalmú csávázószeres gabona (mint etetőanyag v. szemét?) bejutása a vízi



ökoszisztémába, de higany az eldobott elemekből is lassan a víztestbe kerülhetett. A
vízbe került fém higany jelentős részben vegyületté alakul (dimetil-higany), s a
táplálkozási lánc mentén haladva a halakban, a halhús zsiradékában dúsul fel (Morel,
1998). A biokoncentrálódás elsősorban a halakban és a puhatestűekben jelentős.

A különböző élőhelyekről származó minták nyomelem-tartalmának
meghatározása során különbségek észlelhetők az egyes fémek esetében (26. ábra). A
szarvasi Halas Kft. Halainál a legnagyobb a Fe és a Cu tartalom, ami a talaj
geokémiai sajátosságainak következménye. A bróm nagy szórással ad kiugró értéket
a Hortobágyi halastó mintáinál , a rubídium a Balatoni Halgazdaság esetében
kimagasló. A stroncium koncentráció széles értékek között változik (10,20- 23,93
mg/kg) nagyon kis koncentráció található a Hortobágyi Halgazdaságból származó
pontyminták esetében, szemben a Szegedi és Balatoni halastavakból származó
mintákkal. A Körös-vidéki tenyésztett és természetesvízi pontyok arzéntartalma
többszöröse a többi halastavakból származó minták arzéntartalmának. Viszont
ezekben a mintákban nem volt kimutatható a cirkónium mennyisége, míg a többi
esetben 0,5-1,0 mg/kg koncentrációt mértünk. A Szarvas környéki felszíni és
talajvizek magas arzéntartalma a növényeken keresztül a halhúsban akkumulálódik és
kimutatható a különbség a más környéken tenyésztett halakhoz viszonyítva. (26.b.
ábra). Az Alföldi és Dunántúli halastavakban tenyésztett pontyok közötti eltérések a
geokémiai sajátosságok, a környezeti szennyező források és a takarmányozásbeli
különbségek függvénye.
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25. ábra. Természetesvízi és tenyésztett ponty nyomelem-tartalmának változása
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26.a. ábra. A ponty nyomelem összetételének változása élőhely szerint

0

2

4

6

8

10

12

14

As Br Rb Zr Mo Hg Pb

ko
nc

en
trá

ci
ó 

(m
g/

kg
), 

 s
z.

a.

Alföldi Hg.1. Alföldi Hg.2. Dunántúli Hg.1.

Dunántúli Hg.2. Körös menti Hg. Körös Holtág

26.b. ábra A ponty nyomelem-összetételének változása élőhely szerint

A Tiszából gyűjtött halminták vizsgálata három elemre terjedt ki, éspedig réz,
ólom és cink meghatározásokra, mivel a 2000-ben bekövetkezett folyószennyezések
következtében ezek vizsgálata volt indokolt. A mintavétel során a halak mérete közel
azonos volt (150-200 gramm), viszont a mintavételi időpontok különböztek. Ebből
kifolyólag a Tisza egyes részein gyűjtött csukaminták nehézfémtartalma nem csak a
folyó eltérő szennyezettségének lehet az oka, hanem a halak szervezetében található
nyomelemek esetleges szezonális változásának is.

Az összehasonlítás során (27. ábra) a cinktartalomban látható szignifikáns
különbség, az egyes értékek a 20-90 mg/kg koncentráció tartományban változnak.
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27. ábra. Csuka nyomelem-tartalmának változása a különböző élőhelyeken

Különböző halfajok esszenciális nyomelem-tartalmának összehasonlítása

A hortobágyi Csécsi 5-ös tóból ponty, fehér busa, vörösszárnyú keszeg, amur,
kárász, compó halfajok vizsgálatát végeztem el. A halfajok toxikus és esszenciális
nyomelem-tartalma is mutat bizonyos szintű variabilitást (28. a., b. ábra). A kárász
cinktartalma jóval magasabb a többi halfajhoz képest, arzén egyedül a busa esetében
volt kimutatható. A stroncium-tartalom nagyon különböző az egyes fajok esetében,
legkisebb a pontynál, legnagyobb a vörösszárnyú keszegnél. Az ólomkoncentráció
értékek minden fajnál igen nagy szórással jelentkeznek. Ennek oka a minta-
előkészítésben, a minta inhomogenitásában keresendő, ami az elem állati
szövetekben történő változó akkumulációs tulajdonságaival magyarázható.
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28.a. ábra. Különböző halfajok nyomelem-tartalmának változása
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28.b. ábra. Különböző halfajok nyomelem-tartalmának változása

A különböző esszenciális és nehézfém koncentráció értékek bizonyítják, hogy a
különböző fajok más mennyiségben akkumulálják a nyomelemeket. Az egyes fajok
az eltérő fiziológiai tulajdonságaik miatt másképpen veszik fel és építik be
szervezetükbe a fémeket és ugyanakkor más módon eliminálják is. Ez összefügg
táplálkozási módjukkal, ami a nyomelem felvételt nagymértékben befolyásolja.

A Tisza kiskörei szakaszától hét halfajt is sikerült begyűjteni és ezek
összehasonlítására van lehetőség. Ennek eredményeként a 29. ábrán látható az
ezüstkárász kimagasló cink koncentrációja, de a rézmennyiség is duplája a többi
halfajhoz képest. Az értékek táblázatos formában a függelékben is megtalálhatóak.
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29. ábra. A Tiszából származó különböző halfajok nehézfém-tartalma



Különböző méretű halhúsminták nehézfém-tartalmának összehasonlítása

A Tiszából, a kiskörei duzzasztónál gyűjtött különböző méretű dévérkeszeg
fajok húsának az összehasonlítását végeztük el, mely értékek a 30. ábrán láthatóak. A
mért adatok alapján a cink abszolút mennyisége növekedik a testsúly növekedésével,
viszont a tömegre vonatkoztatott relatív koncentráció értékek a kis méretű egyedek
esetében a magasabbak. Az esszenciális nyomelemek esetében ez az élő szervezetek
fiziológiai tulajdonságaival magyarázható, vagyis hogy a fiatal egyedek a fejlődés és
a súlygyarapodás miatt több létfontosságú elemet kötnek meg szervezetükben, mint a
fejlettebb társaik (Linde, 1998). A réz esetében a relatív mennyiség szintén jól
látható, viszont az abszolút értékek nem mutatják a lineáris változást. Az ólom
esetében a nagyobb egyedek több ólmot tartottak vissza szervezetükben, mint a
fiatalabbak, ez a nagyobb mennyiségű, esetleg ólommal szennyezett tápláléknak is
lehet az oka. Összességében azonban megállapítható, hogy a vizsgált dévérkeszeg
minták esetében csak a mérési szóráson belül mutatható ki különbség az egyes
méretek között.
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30. ábra. Különböző átlagsúlyú dévérkeszeg minták réz-, cink,- ólomtartalmának változása



Összehasonlító vizsgálatok

Néhány minta összehasonlító vizsgálatát végeztük el a réz, cink és ólom
esetében atomabszorpciós módszerrel. A 24. táblázat adatai alapján 0,5-1,5 mg/kg
eltérés tapasztalható a két módszer koncentráció értékei között. Az atomabszorpciós
mérési adatok alacsonyabb értéket mutatnak és ennek oka a minta-előkészítésben
keresendő, amikor is a roncsolás során veszteségek léphetnek fel.

24. Táblázat: haltörzs minták összehasonlító mérései
XRF AASMintahely/

halfaj méret szerint
Cu

mg/kg
Zn

mg/kg
Pb

mg/kg
Cu

mg/kg
Zn

mg/kg
Pb

mg/kg

Csongrád

Dévérkeszeg, Nagy

9,20±2,1 15,56±2,4 3,55±1,2 8,25±2,1 15,10±3,1 2,36±0,4
Csongrád

Dévérkeszeg, Kicsi

8,00±0,7 15,58±2,7 3,17±0,2 6,8±0,4 14,64±1,9 2,4±0,3
Kisköre

Csuka, Nagy

10,74±0,4 51,72±2,7 3,87±0,1 10,63±1,1 50,91±2,4 2,85±0,2
Kisköre

Sügér, Kicsi

11,74±1,9 41,00±7,4 4,36±1,3 11,27±1,7 40,56±2,5 3,59±0,5
Tisza-Vezseny

ezüstkárász

9,40±1,1 41,00±6,7 4,28±0,8 8,83±1,3 40,37±2,4 3,01±0,5

Májminták nyomelem-tartalmának vizsgálata

A Tiszából gyűjtött halak esetében megvizsgáltuk a törzs mellett az egyes
májminták nehézfém-tartalmát is. A vizsgálat célkitűzése az volt, hogy a folyóba
éveken keresztül leülepedett nehézfém mennyiség mennyire akkumulálódott a halak
szervezetében. A vizsgálat során külön csoportosítottuk a kis méretű és a nagy
méretű egyedeket, a mintaszám itt is változó volt, de az egy grammnyi liofilizált
mennyiség eléréséhez legtöbb esetben minimum 3-4 egyedre volt szükség. A mért
koncentráció adatok igen magas réz, cink és ólom értékeket mutatnak. A mérési
adatok diagram formájában a 31. ábrán és a függelékben a 14-15. táblázatban
láthatók.
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31. ábra. Különböző halmájminták réz-és cinktartalma

Üledékminták vizsgálata

A 2000. évi tiszai cianid és nehézfém-zagy szennyeződése során cink-, réz- és
ólom- szennyezés hatása kimutatható volt a Tisza-tóból származó üledékekben
(meder és hullámtéri részek). A meder-rész üledékében meghatározott ólom
koncentráció értékek a közvetlen toxicitás szintje alatt voltak, viszont a hullámtéri
részben ennél 2-3-szor magasabb koncentrációkat mértünk úgy az ólom, mint a réz és
a cink esetében. A mért ólom koncentráció (192,6 mg/kg) meghaladja az Amerikai
Környezetvédelmi Hivatal által alkalmazott (EPA, 1999) súlyos toxicitás alsó
küszöbértéket (170 mg/kg). A felső 5 cm-es réteg magasabb nehézfém szintje alapján
az üledék nehézfémtartalma összefüggésbe hozható a 2000. évi nehézfém
szennyezésekkel.

A mederüledék (415 fkm) nehézfémtartalom adatait összevetve a Szarvas
térségében vett halastavi és Körös-holtági üledékminták nehézfémtartalmával,
megállapítható, hogy a Tisza-tavi mederüledékben mért Cu-, Zn- és Pb-szintek
meghaladják a Hármas-Körösből származó vízzel táplált halastavak üledékének
megfelelő koncentrációit (Függelék 16. táblázat).



ÖSSZEFOGLALÁS

A Ph. D. dolgozat tárgya az izotópgerjesztéses, energiadiszperzív
röntgenfluoreszcenciás mérőberendezés alkalmazása pénzérmék, valamint biológiai
és geológiai minták komponenseinek vizsgálatára. A munkámat három
laboratóriumban végeztem, ahol egy-egy izotópgerjesztéses röntgenfluoreszcenciás
mérőberendezés üzemel, éspedig a BME Kémia Technológia Tanszékén, a Magyar
Nemzeti Bankban és a Halászati és Öntözési Kutatóintézetben.

A doktori munkám első része az arany és ezüst pénzérmék vizsgálatához az
ötvözőelemek koncentrációjának meghatározására alkalmazható spektrumkiértékelő
eljárásokat mutatja be. A pénzérmék anyagvizsgálata olyan speciális roncsolásmentes
mérési módszert kíván, mely esetében megvalósítható az a követelmény, hogy az
érmék felületén a legkisebb mértékű elváltozás se lépjen fel. A múzeumi tárgyak,
adott esetben hungaricák (egyetlen darab, a magyar múlt/kultúra hordozója, értéke
emiatt forintban nem is mérhető, tehát a restaurálást követően nem érheti térfogati és
esztétikai elváltozás), valamint a trezaurálás célját szolgáló nemesfém tömbök
felülete a vizsgálatok során nem szenvedhet sem súlycsökkenést, sem felületi
elváltozást. Ezt a röntgenfluoreszcenciás vizsgálati módszer biztosítja. A Ph. D.
munka feladata volt a nagy rendszámú mátrixban a szintén nagy rendszámú elemek
kvantitatív mérésére meghatározási eljárások kidolgozása, elsősorban a geometriai
különbözőségből adódó méréstechnikai problémák megoldása. A numizmatikai
értéket képviselő minták esetében ugyanis nincs lehetőség minta-előkészítésre, az
esetleges felületi sérülések korrigálására, így a mérési eljárások kidolgozása
mindezen méréstechnikai problémák együttes figyelembevételével történhetett.

Az értekezés második része biológiai minták (halhús, halmáj), valamint üledék-
és talajminták nyomelem-tartalmának minőségi és mennyiségi meghatározását
ismerteti. A dolgozat tartalmazza a fenti minták XRF vizsgálatához kidolgozott
minta-előkészítési eljárásokat, továbbá a spektrumkiértékeléshez alkalmazott
számítógépes program standardizálását nemzetközi referencia minták segítségével.
Ugyanakkor ismertetésre kerültek a különböző élőhelyről származó halminták
mikroelem-tartalmának eredményei diagram formájában, és a különböző halfajok,
valamint az eltérő méretű egyedek mikroelem-tartalmának összehasonlításai. A
mérések pontosságának ellenőrzéshez összehasonlító vizsgálatok is megtalálhatók a
dolgozatban. Végezetül a dolgozat bemutatja a minta-előkészítési és a mennyiségi
kiértékelő eljárás alkalmazását a különböző halmájminták és üledékek nehézfém-
tartalmának meghatározására.



Munkám eredményeként a következő megállapításokra jutottam:

 Az ezüst- és aranyötvözeteknél erős mátrixhatással kell számolni, ezért a minta
összetételét minél jobban megközelítő etalonokra van szükség a spektrumkiértékelő
eljárások pontos kidolgozásához. Továbbá megállapítható, hogy a kalibráció pontossága
növelhető az etalonok számának növelésével a mintához közeli koncentráció tartományon
belül.

 Az IAg/ICu = f(cAg/cCu) kalibrációs függvény lehetőséget nyújt az eltérő
geometriájú ezüstötvözetek mennyiségi meghatározására A csúcsaránypáron
alapuló, etalonokat felhasználó spektrumkiértékelő eljárás jól használható
homogén, kétkomponensű ezüst minták elemanalitikai vizsgálatára. A kiértékelő
eljárást különböző ismert összetételű, referencia minták segítségével teszteltem.

 Ezüst-réz pénzérmék esetén a szórt sugárzás és a karakterisztikus sugárzás
intenzitásának aránya és a koncentráció közötti (IAg/Is = f(cAg)) kalibrációs függvény
kiküszöböli az eltérő geometriából és különböző felületi egyenetlenségekből adódó mérési
hibákat.

 A régi ezüst pénzérmék vizsgálatához szükség lehet egy előzetes tisztítás elvégzésére,
ahhoz, hogy a koncentráció meghatározás pontosságát megnöveljük.

 A csúcsaránypáron alapuló kiértékelő eljárás alkalmazható háromkomponensű minták
esetében is a megfelelő összetételű etalonok felhasználásával. Az arany pénzérmék
esetében az IAu/ICu = f(cAu/cCu) és az IAu/IAg = f(cAu/cAg) kalibrációs függvények adnak
lehetőséget a geometriai korrekcióra. A kiértékelő eljárást a Nemesfém Hitelesítő Intézet
által kiadott aranylapok és néhány ismert összetételű arany pénzérme mérésével
teszteltem.

 A csúcsaránypáron alapuló spektrumkiértékelési eljárás alkalmazása lehetővé teszi
egy kalibráló egyenes használatát az egész vizsgálat során.

 A szórt sugárzás és a karakterisztikus sugárzás intenzitásának arányán alapuló
módszer az arany pénzérmék esetében csak az ezüst meghatározására használható, ebben
az esetben létezik lineáris összefüggés az intenzitásarányok és a koncentráció között.

 Az aranyötvözetek aranytartalmának növekedésével az egyes kalibrációs egyenesek
segítségével számolt koncentráció értékek pontossága növekszik.

A módszereket alkalmaztam többszáz ezüst- és aranyérme, valamint néhány
ékszer elemösszetételének meghatározására. Az arany és ezüst pénzérmék
bányakísérő fémeinek azonosítását szintén a röntgenfluoreszcenciás mérőrendszer
segítségével végeztem. A Mátyás ezüstgarasok vizsgálatánál megállapítottam, hogy
kísérő komponensként a Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Au, Hg, Pb, Zr, Mo, Rh, Cd elemek
találhatóak. A különböző aranyérmék vizsgálatánál a fenti elemeken kívül
megtalálható a Sc, Ti, V, Nb, Ru, Pd, In.

A mérési igény a Ph.D. munkám megkezdésekor a következő fő területekre esett:

 Hunyadi Mátyás ezüstpénzverési körülményeinek tisztázása (pénzláb, pénzverde és
uralkodó) az ezüsttartalom meghatározásával a Magyar Nemzeti Múzeum és Magyar
Nemzeti Bank részére. Mátyás 1467. pénzreformja eltörli az 1000-től érvényben lévő
lucrum camerae (kamara haszna) adót, és kialakítja az 1 aranyforint = 100 ezüstdenar
értékállóságot. A pénzreform előtt alacsony és évente változó ezüsttartalmú veretek
fordulnak elő, míg a törvény érvényre jutását követően a várható összetétel 900 ‰
feletti ezüsttartalom.



 Honfoglaláskori, vagy árpádházi uralkodók idejéből előkerült arany pénzérmék és
ékszerek összetételének és szennyezőinek (bányakísérőinek) meghatározása a készítési
hely behatárolása érdekében (a lelőhely lehet másutt is, ha az ékszer tulajdonososa
menekült, vagy más okok miatt nem ott temették el, ahol élt), mérés a Magyar
Nemzeti Múzeum részére.

 Gyűjtemények gyarapításkor az aranyérmék összetételének, bányakísérőinek
meghatározása elsősorban a hamisítványok kiszűrése érdekében (az eredeti érem
tartalmazza a bányakísérőket, míg a jelenkori hamisítványok nem, mert finomításkor
az elektrolízis alkalmazásával ezek a pár ppm nagyságrendben előforduló szennyezők
már az anódiszapba kerülnek), mérések Magyar Nemzeti Múzeum és Magyar Nemzeti
Bank részére.

 Ismeretlen korú érme az összetétel és a bányakísérők meghatározásával a megfelelő
helyre katalogizálható.

 Uralkodók, korok forgalmi érme kibocsátásainak, nemesfémtartalmának ismeretével a
régész gazdaságtörténeti információkhoz juthat.

 A MNB arany és ezüst bélyegzett fémtömbjeinek, és ismeretlen eredetű tömbök
összetételének, ötvözőinek és szennyezőinek meghatározása az Magyar Nemzeti Bank
vagy a rendőrség (ügyészség) részére.

A biológiai és geológiai minták röntgenfluoreszcenciás elemzésének összefoglalása

Hal- és üledékminták nyomelem-tartalmának XRF meghatározása nyomán a következő
megállapítások tehetők:
 Az ólom a keszeg húsában a hal életkorától függő akkumulációt mutatott.
 Az ezüstkárászban jelentősen magasabb a cink és réz nyomelemek feldúsulása, mint

az azonos életkörülmények között lévő más halfajok esetében.
 Azokon területeken, ahol a felszíni vizek arzéntartalma magasabb mint más

élőhelyeken, a halhús arzéntartalma is magasabb koncentrációban van jelen.
 A romániai nehézfém szennyezés után a tiszai halak májának nehézfém-tartalma

halfajonként változó magas értéket mutott,
 A Tisza egyes részein mért üledék nehézfém-tartalma magasabb mint a Körös-holtági

vagy más halastavak üledékének összetétele.

Összességében a disszertációban összefoglalt munkám eredménye az, hogy
mérési adataim a gyakorlatban is használható, új értékes információt szolgáltatnak a
felhasználók számára. A tudományos munkám eredményeiről számos publikációban
és előadáson számoltam be (Sándor, 1997, 1998, 2002, 2002, 2003, 2004). A
dolgozatban szereplő mérési eredményeket a numizmatikusok már eddig is sikeresen
felhasználták régészeti kutatásaikhoz (Gedai 1999, 2000). Ugyanakkor ökológusok,
biológusok és táplálkozástudományi szakemberek is beépítették az egyes
kutatásaikba a hal- és üledékminták nehézfémtartalmának adatait. (Csengeri, 2001;
Sándor, 2001)



A Ph. D. munka új tudományos eredményei

1. Egyedi, specifikus mátrix- és geometriai korrekciós spektrumkiértékelő eljárást
fejlesztettem ki, amely alkalmas mind a kétkomponensű ezüst-, mind a háromkomponensű
aranyérmék spektrumának kiértékeléséhez. Matematikai összefüggéseket állítottam fel az
ötvözetek ötvözőkomponenseinek koncentrációja és a karakterisztikus röntgenfotonok
intenzitása között, valamint meghatároztam az ötvözőkre vonatkozó kalibrációs görbéket
és megállapítottam a lineáris közelítés érvényességi tartományát.

2. Hiteles két- vagy többkomponensű homogén ezüst- és aranyminták elemanalitikai

vizsgálata során megállapítottam, hogy:

 A röntgenfluoreszcenciás intenzitásarányok és a koncentrációarányok segítségével

képzett kalibrációs függvény lecsökkenti a geometriai különbözőség okozta mérési

hibákat.

 A koncentráció meghatározás pontosságát növelhetjük, ha mátrixhatás csökkentése

miatt a kalibrációt egy szűk koncentráció tartományban végezzük el. Ennek feltétele

a meghatározandó mintához hasonló összetételű és a nagy számú etalonsor

használata a kalibráció létrehozásakor.

3. A csúcsaránypáron alapuló spektrumkiértékelési eljárás alkalmazása során

megállapítottam, hogy a különböző időpontokban és a különböző készüléken felvett

kalibrációs egyenesek paraméterei nem változtak az idővel. Így az eljárás lehetővé teszi

egy kalibráló egyenes használatát az egész vizsgálat során.

4. Hiteles mintákon történő mérésekkel elsőként bizonyítottam, hogy a szórt sugárzás és a

karakterisztikus röntgensugárzás intenzitásarányán alapuló módszer az aranyérmék

esetében csak az ezüsttartalom meghatározására használható. Ebben az esetben létezik

lineáris összefüggés az intenzitásarányok és a koncentráció között.

5. A halhús- és halmáj-, valamint az üledék- és talajminták röntgenfluoreszcenciás

méréséhez minta-előkészítési eljárást dolgoztam ki, és standardizáltam a minták

mennyiségi spektrumkiértékelését.



6. Hal- és üledékminták nyomelem-tartalmának XRF meghatározása nyomán

megállapítottam, hogy :

 az ólom a keszeg húsában a hal életkorától függő akkumulációt mutat,

 az ezüstkárászban jelentősen magasabb a cink és réz nyomelemek feldúsulása, mint

az azonos életkörülmények között lévő más halfajok esetében,

 azokon területeken, ahol a felszíni vizek arzéntartalma magasabb, mint más

élőhelyeken, a halhús arzéntartalma is magasabb koncentrációban van jelen,

 a romániai nehézfém szennyezés után a tiszai halak májának nehézfém-tartalma

szintén igen változó és az értékek magasak

 a Tisza egyes részein mért üledék nehézfém-tartalma magasabb mint a Körös-holtági

vagy más halastavak üledékének összetétele.



IRODALOMJEGYZÉK

Abraham, M.H.; Grime, G.W.; Northover, J.P.; Smith, C.W. (1999): PIXE and RBS
as a tool for the analysis of historic copper halpennies. Nuclear Instruments and
Methods in Physics Research B 150, pp. 651-655

Adams, F. (2003):Synchrotron radiation micro-X-ray fluorescence analysis: A tool to
increase accuracy in microscopic analysis Nuclear Instruments and Methods in
Physics Research B 199, pp. 375-381

Agricola, G. (1986): De re Metallica XII. Magyar fordításban megjelent Molnár
László: Tizenkét könyv a bányászatról és kohászatról. OMBKE kiadó, Budapest

Andermann, G. and Kemp, J.W. (1958): Scattered X-rays as internal standards in X-
ray emission spectroscopy. Analytical Chemistry, 30, pp. 1306

Araújo, M.F.; Alves, L.C.; Cabral, J.M.P. (1993): Comparation of EDXRF and PIXE
in the analysis of ancient gold coins. Nuclear Instruments and Methods in
Physics Research B75, pp. 450-453

Bacsó J. (1983): Energiadiszperzív röntgenspektrométer fejlesztése és
interdiszciplináris alkalmazásai. Kandidátusi értekezés. MTA Atommagkutató
Intézet, Debrecen

Barral, M.; Barralis, J.; Gruel, K.; Widemann, F. (1983): Actes des Journeé de
Paléométallurgie, Compiègne 22-23 Février 1983, p. 429

Berry, B.; Furrata, T.; Rhodes, J. (1969): Particle size effects in radioisotope X-ray
spectrometry. Advances in X-Ray Analysis, 12, pp. 612

Birks, L.S. and Cris, J.W. (1968): Calculation methods for fluorescent X-ray
spectrometry. Analytical Chemistry, 40, pp. 1080

Bollinngberg, H.J. (1995): Copper-alloyed artefacts from Roman imports in
Scandinavia: Elemental analysis. Material Research Society Syphosium Proc.
Vol. 352, pp. 621-629

Brown, P.D.C. and Schweizer, F. (1973): X-ray fluorescent analysis of Anglo Saxon
jewellery. Archaeometry, 15, Nr.2, pp. 175-192

Carter, G.F. (1964): Preparation of ancient coins for accurate X-ray fluorescence
analysis. Archaeometry, 7, pp. 105-113

Cechak, T., Gerndt, J.; Musilek, L.; Kopecka, I. (2001): Analysis of fresco paintings
by X-ray fluorescence method. Radiation Physics and Chemistry, 61, pp. 717-
719

Charles, J.A. and Leake, J.A. (1972): Problems in the fluorescence analysis of Cu/Ag
Byzantine trachea and metallurgical information from sections. In Methods of
Chemical and Metallurgical Investigation of Ancient Coinage, Royal
Numismatic Society Special Publication Nr.8, London, pp. 211-218

Cheng, J.B.; Zhao, Y.Z.; Zhao, B.R. (1990): Non-destructive determination of the
composition of High-Tc superconducting thin films. Applied Spectroscopy, 44,
Nr.5, pp. 826-829

Cline Love, L.J.; Soto, L.; Reagor, B.T. (1980) Surface studies of ancient gold coins
and modern copies by X-ray fluorescence, Scanning electron microscopy and
Auger Spectroscopy. Applied Spectroscopy, 34, Nr.2, pp. 131-139

Condamin, J. and Picon, M. (1964): The influence of corrosion and diffusion on the
percentage of silver in Roman denarii. Archaeometry, 7, pp. 98-105

Condamin, J. and Picon, M. (1970): Changes suffered by coins in the course of time
and the influence of these on the results of different methods of analysis. In
Methods of Chemical and Metallurgical Investigation of Ancient Coinage,
Royal Numismatic Society Special Publication Nr.8, London, pp. 49-66



Constantinescu, B.; Bugoi, R.; Sziki, G. (2002): Obsidian provenance studies of
Transylvania’s Neolithic tools using PIXE, micro-PIXE and XRF. Nuclear
Instruments and Methods in Physics Research B, 189, pp. 373-377

Cope, L.H. (1972): Surface silvered ancient coins. In Methods of Chemical and
Metallurgical Investigation of Ancient Coinage, Royal Numismatic Society
Special Publication Nr.8, London, pp. 261-278

Csengeri I.; Sándor Zs.; Lengyel P.; Györe K.; Szabó P.; B. Oncsik M.; Oncsik E.;
Pekár F. (2001): A Tisza-tavi üledékbe lerakódott nehézfémek mobilizációja a
bentikus táplálékláncon keresztül. „Duna-Tisza medence víz és
környezetvédelmi nemzetközi konferencia” Debrecen, 2001. Szeptember 19-21,
pp. 170-180

Dacca, A.; Prati, P.; Zucchiatti, A.; Lucarelli, F.; Mando, P.A.; Gemme, G.; Parodi,
R.; Pera, R. (2000): Combined PIXE and XPS analysis on republican and
imperial Roman coins. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B
161-163, pp. 743-747

Daraban, L.; Cosma, C.; Fiat, T. (1995): X-Ray fluorescence analysis of some roman
silver coins. Journal of Radionalytical and Nuclear Chemistry, Letters 201,
Nr.5, pp. 447-457

Demortier, G.; Morciaux, Y.; Dozot, D. (1999): PIXE, XRF and GRT for the global
investigation of ancient gold artefacts. Nuclear Instruments and Methods in
Physics Research B 150, pp. 640-644

Dongrong, L.; Anquan, L.; Yingmei, G.; Guodong, W.; Jieqing, Z. (1995): Precious
metals assay by means of microbeam XRF technology. Nuclear Instruments and
Methods in Physics Research B 104, pp. 595-601

Ekinci, N.; Kurucu, Y.; Oz, E.; Şahin, Y. (2002): Determination of the coating
thicknesses due to the scattered radiation in energy dispersive X-ray
fluorescence spectrometry Radiation Measurements, 35, pp. 223-227

EPA (U.S. Environmental Protection Agency), (1999): Preliminary Investigation of
the Extent of Sediment Contamination in the Lower Grand River. EPA-905-R-
99-010 sz. dokument

Ferreira, G.P. and Gil, F.B. (1981): Elemental analysis of gold coins by particle
induced X-ray emission (PIXE). Archaeometry 23, Nr.2, pp. 189-197

Gedai I. (1999): Szent István arany pénzverése. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest
Gedai, I. (2000): A magyar pénzverés kezdetei. Bányászati és Kohászati

Lapok/Kohászat 133, Nr.12 pp. 491-495
Gresits I. (1985): Izotópgerjesztéses röntgenfluoreszcencia analízis alkalmazása

biológiai rendszerekben. Kandidátusi értekezés, Budapesti Műszaki Egyetem,
Budapest

Guerra, M.F (2000): The study of the characterisation and provenance of coins and
other metalwork using XRF, PIXE and Activation Analysis. In Creagh, D.C.;
Bradley, D.A.: Radiation in Art and Archaeometry, Elsevier Science

Hall, E.T. (1961): Surface-enrichment of buried metals. Archaeometry, 6, pp. 62-66
Hatvani Mihály (1857): Monumenta Hungaricae Historica. Diplomataria I,1., Pest,

pp. 27-31
He, F. and Van Espen, P. (1990): An integrated system for quantitative EDXRF

analysis based on fundamental parameters. Nuclear Instruments and Methods in
Physics Research A299, pp. 580-583

Hida, M.; Mitsui, T.; Minami, Y. (1997): Forensic investigation of counterfeit coins.
Forensic Science International, 89, pp. 21-26



Hida, M.; Sato, H.; Sugawara, H.; Mitsui, T. (2001): Classification of counterfeit
coins using multivariate analysis with X-ray diffraction and X-ray fluorescence
methods. Forensic Science International, 115, pp. 129-134

Hollis, L.; Muench, L.; Playle R.C. (1997): Influenced of dissolved organic matter on
copper binding, and calcium on cadmium binding , by gills of rainbow throut.
Journal of Fish Biology 50, pp.703-720

Hooke, R. and Jeeves, T.A. (1961):  Journal Assoc. Comp. Mach., 8P, pp. 212
Huang, T.C. and Parrish, W. ( ): X-ray fluorescence analysis of multi-layer thin films

pp. 395-402
Johns, C. and Luoma N.S. (1990) Arsenic in benthic bivalves of San Francisco Bay

and the Sacramentosa /San Joaquin river delta, The Science of the Total
Environment, 97/98  477-494

Kalinka G. (1985): Egyszerű vékonyréteg-módszer ötvözetek összetételének
meghatározása röntgenemissziós analízissel. ATOMKI Közlemények, Vol.
27./1. Pp. 1-6

Kallithrakas-Kontos, N. and Katsanos, A. A. (1993): Study of ancient Greek copper
coins from Nikopolis (Epirus) and Thessaloniki (Macedonia). Archaeometry,
35, Nr.2, pp. 265-278

Káplár L. (1984): Ismerjük meg a numizmatikát. Gondolat Kiadó, Budapest
Kalnicky, D.J., Singhvi, R. (2001): Field portable XRF analysis of environmental

samples. Journal of Hazardous Materials, 83, pp 93-122
Király J. (1977): Az XRF elemzési módszerek az ércbányászat, ércelőkészítés és az

ipari szennyezésmérés területén való alkalmazásával kapcsolatos kérdések.
OMFB tanulmány, Budapest

Kis-Varga M. és Költő L. (1985): Régészeti tárgyak elemzése REA módszerrel.
ATOMKI Közlemények, Vol. 27/1. pp. 85-88

Kliment, V. (1991): Analysis of high-temerature superconducting films by X-ray
fluorescence analysis. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry,
Letters 155, Nr.2, pp. 91-95

Kliment, V. (1994): Determination of Y, Ba and Cu in superconductor films by X-ray
fluorescence analysis. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry,
Letters 187, Nr.3, pp. 215-221

Klockenkämper, R.; Becker, M.; Otto, H. (1990): Röntgenspektralanalyse von echten
und gefälschten Reichsgoldmünzen. Spectrochimica Acta. Vol. 45B, 9, pp.
1043-1051

Kovács, P. and Kis-Varga, M. (1986): Application of an empirical correction method
for the X-ray fluorescence analysis of copper alloys. X-Ray Spectrometry 15,
pp. 221-225

Labreque, J.J.; Adames, D.; Parker, C. (1981): The simultaneous determination of
Thorium, Niobium, Lead and Zinc by Photon-Induced X-ray Fluorescence of
lateritic material. Applied Spectroscopy, 35, Nr.5, pp. 502-505

Labreque, J.J.; Vaz, J.E.; Tarble, K.; Rosales, P.A. (1988): Provenance study of
Venezuelan Pre-Columbian Ceramics employing Radioisotope X-ray
Fluorescence. Applied Spectroscopy, 42, Nr.8, pp. 1482-1487

Lachance, G.R. and Traill, R.J. (1966):  Canadian Journal Spectroscopy 11, pp. 63
Linde, A.R.; Sánchez-Galán, S.; Izguierdo, J.I.; Arribas, P.; Maranón E. and E.

Garcia-Vázquez (1998) Brown trout as biomonitor of heavy metal pollution:
Effect of age on the reliability of the assessment. Ecotoxicology and
Environmental Safety 40, pp. 120-125



Linke, R.; Schreiner, M.; Winter, H.; Alram, M. (2002): Non-destructive examination
on Austrian medieval silver coins by energy-dispersive X-ray fluorescence
analysis of medieval silver coins. Proccedings of 31st Symposium on
Archaeometry, Hungary, 1998

Longoni, A., Fiorini, C.; Leutenegger, P.; Sciuti, S.; Fronterotta, G.; Strüder, L.;
Lechner, P. (1998): A portable XRF spectrometer for non-destructive analyses
in archaeometry. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 409,
pp. 407-409

Marucco, A. (2004): Low-energy ED-XRF spectrometry application in gold assaying.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 213, pp. 486-490

Meyer, P. (1972): Activation analysis methods applied to coins: A review. In
Methods of Chemical and Metallurgical Investigation of Ancient Coinage,
Royal Numismatic Society Special Publication Nr.8, London, pp. 183-193

Milazzo, M. and Cicardi, C. (1997): Simple method for quantitative X-ray
fluorescence analysis of ancient metal objects of archaeological interest. X-Ray
Spectrometry, 26, pp. 211-216

Milazzo, M. (2003): Radiation applications in art and archaeometry X-ray
fluorescence applications to archaeometry. Possibility of obtaining non-
destructive quantitative analyses. Nuclear Instruments and Methods in Physics
Research B, 213, pp. 683-692

Morel, F.M.M.; Kraepiel, A.M.L. and Amyot, M. (1998): The chemical cycle and
bioaccumulation of mercury. Annu. Rev. Ecol. Syst., 29, pp. 543-566

Murata, M. and Murokado, K. (1982): A formed filter paper medium for microdoplet
analyses of liquid samples by X-ray fluorecence spectrometry. X-Ray
Spectrometry, 11, pp. 159-163

Murata, M.; Qmatsu, M.; Mushimoto, S. (1984): Solvent extraction-microdroplet X-
ray fluorescence spectrometry. X-Ray Spectrometry, 13, pp. 83-86

Nagy Lajos György és Nagyné László Krisztina (1997): Radiókémia és
izotóptechnika, Egyetemi Tankönyv, Műegyetemi Kiadó, Budapest

Oddy, W.A. (1972): The analysis of gold coins- a comparation of results obtained by
non-destructive methods. Archaeometry, 14, Nr.1, pp. 109-117

Oddy, W.A. and Blackshaw, S.M. (1974): The accuracy of the specific gravity
method for the analysis of gold alloys. Archaeometry, 16, Nr.1, pp. 81-90

Oddy, W.A. and Hughes, M.J. (1972): The specific gravity method for the analysis of
gold coins. In Methods of Chemical and Metallurgical Investigation of Ancient
Coinage, Royal Numismatic Society Special Publication Nr.8, London, pp. 75-
88

Oddy, W.A. and Schweizer, F. (1972): A comparative analysis of some gold coins. In
Methods of Chemical and Metallurgical Investigation of Ancient Coinage,
Royal Numismatic Society Special Publication Nr.8, London, pp. 171-182

Pais, I. (1999): A mikroelemek jelentősége az életben. Mezőgazda Kiadó, Budapest
Pandian, S.; Labreqoue, J.J.; Preiss, I.L. (1976): Photon-induced X-ray fluorescence

analysis of plain brasses. Applied Spectroscopy 30, Nr.1, pp. 31-33
Penthreat, R.J. (1976) The accumulation of inorganic mercury from sea water by

plaice, Journal Exp. Mar. Biol. Ecol. 24, pp. 103-119
Phillips A.M.,Jr. (1969): Nutrition, digestion and energy utilization. Fish Physiolgy

Vol. I. Excretion, Ionic regulation and metabolism. (Eds. Hoar, W.S.&Randall,
D.J.) pp.391-432. New York: Accademic Press

Phillips, D.J.H. (1991): Arsenic in aquatic organism: a review, emphasising chemical
speciation. Aquatic Toxicology 16, pp. 151-186



Pohl A. (1972): Hunyadi Mátyás birodalmának ezüstpénzei. A Magyar Éremgyűjtők
Egyesülete Kiadása, Budapest

Probszt, G. (1966): Der Anschritt, Nr.18/2, p. 27
Rajurkar, N.S.; Jha, A.K.; Bhadane, R.P. (1994): Instrumental neutron-activation

analysis of some ancient punchmark coins from India. Journal of
Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 186, Nr. 5, pp. 393-400

Robinson, J.W. (1974): Handbook of Spectroscopy, CRC Press, Cleveland, Ohio,
vol. I, p.23

Rosenberg, R.J. (1985): Determination of the silver content of ancient silver coins by
neutron activation analysis. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry,
Articles 92, Nr.1, pp. 171-176

Rousset, M. and Federoff, M. (1985): Multielement instrument neutron activation
analysis of silver-copper coins. Journal of Radioanalytical and Nuclear
Chemistry, Articles 92, Nr.1, pp. 159-170

Saleh, N.S.; Al-Saleh, K.A.; Abu El-Haija, A. (1987) A new approach to absorption
effects using radioisotope X-ray spectrometry. Journal of Radioanalytical and
Nuclear Chemistry, Letters 118, Nr.3, pp. 177-184

Sanchez Ramos, S.; Bosch Reig, F.; Gimeno Adelantado, J.V.; Yusa Marco, D.J.;
Domenech Carbo, A. (2002): Study and dating of medieval ceramic tiles by
analysis of enamels with atomic absorption spectroscopy, X-ray fluorescence
and electron probe microanalysis. Spectrochimica Acta Part B, 57, pp. 689-700

Sánchez-Ramos, S.; Bosch-Reig, F.; Gimeno-Adelantado, J.V.; Yusá-Marco, D.J.;
Doménech-Carbó, A.; Berja-Pérez, J.A. (2000): Validation of a method for the
determination of boron in ceramic materials by X-ray fluorescence
spectrometry. Spectrochimica Acta Part B, 55, pp. 1669-1677

Sándor Zs., Tölgyesi S., Járosi L., Gresits I., Solymosi J., Káplánné Juhász M.
(1997): Mátyáskorabeli pénzérmék ötvözőelemeinek mennyiségi és minőségi
meghatározása röntgenfluoreszcencia módszerrel. Őszi Radiokémiai napok
(1997. október 14-16., Tata)

Sándor Zs., Tölgyesi S., Gresits I., Solymosi J., Káplánné J.M. (1998):
Mátyáskorabeli pénzérmék ötvözőelemeinek mennyiségi és minőségi
meghatározása röntgenfluoreszcencia módszerrel. Magyar Kémiai Folyóirat,
104, Nr.8, pp. 343-348

Sándor, Zs., Tölgyesi, S., Gresits, I., Solymosi, J. (1998): Non-Destructive Elemental
Analysis of Medieval Coins by X-ray Fluorescence Analysis. 13th
Radiochemical Conference, (1998. április 19-24, Mariánské Lázne-Jáchymov,
Czech Republic), Book of abstract, p. 197

Sándor Zs.; Oncsik M.; Csengeri I.; Lengyel P. ;Györe K.; Pekár F.; Szabó P.;
Zubcova, E.; Toderash, J.; Alexis, M. (2000): A halhús esszenciális és toxikus
elem tartalmának vizsgálata. XXIV. Halászati Tudományos Tanácskozás
(Szarvas, 2000. május 25-26.), Halászatfejlesztés vol 24, pp. 153-160

Sandor, Zs.; Csengeri, I.; Oncsik, M.; Alexis, M.N.; Zubcova, E. (2001): Trace metal
levels in freshwater fish, sediment and water. Environmental Science and
Pollution Research Vol. 8, No.4, pp. 265-268

Sándor, Zs., Gresits, I., Kasztovszky, Zs., Tölgyesi, S. (2002): Determination of the
alloying elements in ancient silver coins by XRF. Journal of Radioanalytical
and Nuclear Chemistry, 254, Nr.2, pp. 283-288

Sándor, Zs., Tölgyesi, S., Gresits, I., Káplánné, J.M., (2000): Qualitative and
quantitative analysis of medieval silver coins by energy dispersive X-ray
fluorescence method. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 246,
Nr.2, pp. 385-389



Sándor, Zs., Tölgyesi, S., Gresits, I., Járosi, L., Káplán-Juhász, M., Tóth, Cs.,
Bertók, K., Gyöngyössy, M. (2002): Qualitative and quantitative analysis of
medieval coins from the reign of King Mathias by energy dispersive X-ray
fluorescence method. Archaeopress-Achaeolingua, BAR-Centr. Eur. Ser. 1.,
Jerem, E- T. Bíró, K. (eds.) Proceedings of the 31st International Symposium
on Archaeometry, pp. 455-459

Sándor, Zs., Gresits, I., Káplánné, J.M. (2003): XRFA of medieval gold coins and
jewellery. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 256, Nr.2, pp.
283-288

Sándor, Zs. J., Oncsik, M. B., Czuczi, M., Csengeri, I., Gresits, I. (2004):
Comparation of different quantitative X-ray fluorescence methods using
reference standard materials. Aarms, 3., Nr. 3., pp. 333-337

Schweizer, F. (1972): Analysis of ancient coins using point source linear X-ray
Spectrometer: A critical Review. In Methods of Chemical and Metallurgical
Investigation of Ancient Coinage, Royal Numismatic Society Special
Publication Nr.8, London, pp. 153-162

Schweizer, F. and Friedman, A.M. (1972): Comparation of methods of analysis of
silver and gold in silver coins. Archaeometry, 14, Nr.1, pp. 103-107

Serebryakov, A.S., Demchenko, E.L.; Koudryashov, V.I.; Sokolov, A.D. (2004):
Energy dispersive X-ray fluorescent (ED XRF) analyzer X-Art for investigation
of artworks. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, Vol. 213,
pp. 699-702.

Shiraiwa, T. and Fujino, N. (1968): Theoretical correction for coexistent elements in
fluorescent X-ray analysis of alloy steel. Advanced X-Ray Analysis, 11, pp. 63

Sieghbahn, K. (1965): Alfa-, Beta-, Gamma-Ray Spectroscopy North. Publishing
Comp., Amsterdam

Šmit, Ž.; Budnar, M.; Pelicon, P.; Zorko, B.; Knific, T.; Istenic, J.; Trampuz-Orel,
N.; Demortier, G. (2000): Analyses of gold artefacts from Slovenia. Nuclear
Instruments and methods in Physics Research B 161-163, pp. 753-757

Šmit, Ž.; Pelicon, P.; Vidmar, G.; Zorko, B.; Budnar, M.; Demortier, G.; Gratuze, B.;
Šturm, S.; Nečemer, M.; Kump, P.; Kos, M. (2000): Analysis of medieval glass
by X-ray spectrometric methods. Nuclear Instruments and Methods in Physics
Research B, 161-163, pp. 718-723

Stoev, K.N. and Dlouhy, J.F. (1993): Semiempirical model for X-ray fluorescence
analysis combining concentration correction equations and backscatter radiation
method. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Letters 176, Nr. 5,
pp. 415-428

Swann, C.P.; Fleming, S.J.; Jaksic, M. (1992): Recent application of PIXE
spectrometry in archaeology. I. Characterization of bronzes with special
consideration of the influence of corrosion processes on data reliability.
Nuclear Instruments and Methods B64, pp. 499-504

Szalóki, I.; Braun, M.; Van Grieken, R. (2000): Quantitative characterisation of the
leaching of lead and other elements from glazed surfaces of historical ceramics.
Journal Analytical Atom Spectrometry, 15, pp. 843-850

Szalóki, I.; Patkó, J.; Papp, L. (1990): Determination of Cr and Mn in aluminium
wires and sheets by XRF, NAA and AAS. Journal of Radioanalytical and
Nuclear Chemistry, Articles 141, Nr.2, pp. 279-287

Tian, Y.H.; Pepelnik, R.; Fanger, H.-U. (1990) Multielement analysis of archaic
Chinese bronze and antique coins by fast neutron activation analysis. Journal of
Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 139, Nr.1, pp. 43-53



Török, Sz.; Van Dyck, P.M; Van Grieken, R.E. (1984): Heterogeneity effects in
direct X-ray fluorescence analysis of hair. X-Ray Spectrometry, 13, Nr.1, pp.
27-32

Török, Sz.; Braun, T.; Van Dyck, P.M.; Van Grieken, R.E. (1986): Heterogeneity
effects in direct XRF analysis of traces of heavy metals preconcentrated on
polyurethane foem sorbents. X-Ray Spectrometry, 15, pp. 7-11

Uzonyi, I.; Rugoi, R.; Sasianu, A.; Kiss, Á.Z.; Constantinescu, B.; Torbágyi, M.
(2000): Characterization of Dyírrhachium silver coins by micro-PIXE method.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 161-163, pp. 748-752

Van Dyck, P.M. and Van Grieken, R.E. (1980): Analytical Chemistry, 52, pp.1958
Van Dyck, P.M.; Török, Sz.; Van Grieken, R.E. (1986): Enhancement effect in X-ray

fluorescence analysis of environmental samples of medium thickness.
Analytical Chemistry, 58, Nr.8, pp. 1761-1766

Van Grieken, R.E. and Markovicz, A. (1993): Handbook of X-Ray Spectrometry,
Methods and Techniques, Marcel Dekker, New York

Van Grieken, R.E.; Van, L.; Dack, T.; Costa Dantas, C.; da Silveira Dantas, H.
(1979): Anal. Chim. Acta, 108, pp. 93

Vittiglio, G.; Bichlmeier, S.; Klinger, P.; Heckel, J.; Fuzhong, W.; Vincze, L.;
Janssens, K.; Engström, P.; Rindby, A.; Dietrich, K.; Jembrih-Simbürger, D.;
Schreiner, M.; Denis, D.; Lakdar, A.; Lamotte, A. (2004): A compact µ-XRF
spectrometer for (in situ) analyses of cultural heritage and forensic
materialsNuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 213, pg.
693-698

Vittiglio, G.; Janssens, K.; Vekemans, B.; Adams, F.; Oost, A. (1999): A compact
small-beam XRF instrument for in-situ analysis of objects of historical and /or
artistic value. Spectrochimica Acta Part B, 54, pp. 1697-1710

Weber, G.; Guillaume, J.; Strivay, D.; Garnir, H.P.; Marchal, A.; Martinot L. (2000):
Is the external beam PIXE method suitable for determining ancient silver
artifacts fineness? Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B
161-163, pp. 724-729

WHO 1990. Methylmercury. Environmental Health Criteria Series, 101, pp 144,
World Health Organization (WHO), Geneva, Switzerland.

Yap, C.T and Tang S.M. (1985): Quantitative XRF analysis of trace barium in
porcelains by source excitation. Applied Spectroscopy, 39, Nr.6, pp. 1040-1042

Yap, C.T. (1991): EDXRF studies of the Nanking Cargo with principal component
analysis of trace elements. Applied Spectroscopy, 45, Nr.4, pp. 584-587

Yap, C.T. (1992): Multi-variate analysis of trace elements from XRF studies for
classification according to origin. Applied Spectroscopy, 46, Nr.5, pp. 843-847

Yap, C.T. (1993): Radioisotope-excitation XRF determination of trace elements in
marble. Applied Spectroscopy, 47, Nr.3, pp. 330-333

Yap, C.T. and Hua, Y. (1993): Theoretical studies in EDXRF on a new linear :
ln(fluorescent intensity ratio of analyte to pure analyte /concentration of
analyte) versus ln(fluorescent energy). Applied Spectroscopy 47, Nr.12, pp.
2052-2057

Yap, C.T. and Hua, Y. (1994): Experimental studies in EDXRF on a new linear
relationship for fluorescence. Applied Spectroscopy 48, Nr.11, pp. 1394-1398

Yap, C.T. and Tang, S.M. (1984): X-ray Fluorescence analysis of Chinese Porcelains
from K'ang Hsi to modern times using Cd-109 source. Applied Spectroscopy,
38, Nr.4, pp. 527-529



Yap, C.T.; Kump, P.; Tang, S.M.; Wijesinghe, L. (1987) Calibration of the
radioisotope-excited X-ray spectrometer with thick standards. Applied
Spectroscopy, 41, Nr.1, pp. 80-84

Zwicky-Sobczyk, Z.N. and Stern, W.B. (1997): X-ray fluorescence and density
measurements on surface-treated roman silver coins. Archaeometry, 39, Nr.2,
pp. 395-405



FÜGGELÉK
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. Mátyás (1458-1490) ezüstgarasok ezüsttartalmának mérési eredményei

Leltári CNH száma verdejegy Verde Verés ideje tömeg vastagság
Ag-

tartalom
szám      g-ban mm-ben  ‰
11 449 CNH II 213 A K - V Körmöcbánya 1479-1485 2,508 0,694 795
258 CNH II 213 A-4 K - V Körmöcbánya 1479-1485 3,026 0,837 730
11 450 CNH II 213 C B - _ Buda nem azonosítható 2,714 0,879 745
1 832 CNH II 213 E-1 K - B Körmöcbánya nem azonosítható 2,897 0,710 750
13 048 CNH II 213 A K - G Körmöcbánya 1471-1472 2,668 0,798 780
13 049 CNH II 213 A K - G Körmöcbánya 1471-1472 2,606 0,872 783
13 050 CNH II 213 A K - P Körmöcbánya 1479-1485 2,765 0,683 698
13 051 CNH II 213 A K - V Körmöcbánya 1479-1485 3,149 0,805 781
13 052 CNH II 213 A K - V Körmöcbánya 1479-1485 2,569 0,561 717
13 053 CNH II 213 A K - V Körmöcbánya 1479-1485 2,760 0,824 700
13 054 CNH II 213 A K - VA Körmöcbánya 1479-1485 2,686 0,699 628
13 055 CNH II 213 A K - VA Körmöcbánya 1479-1485 2,559 0,680 701
13 056 CNH II 213 A K - VA Körmöcbánya 1479-1485 2,775 0,808 731
13 057 CNH II 213 A K - VA Körmöcbánya 1479-1485 3,136 0,813 646
13 058 CNH II 213 A K - VA Körmöcbánya 1479-1485 3,066 0,723 735
13 059 CNH II 213 A K - VA Körmöcbánya 1479-1485 2,852 0,766 694
13 060 CNH II 213 C K -  ‡ Körmöcbánya 1470 2,839 0,771 789
13 061 CNH II 213 C K - U Körmöcbánya 1469 2,967 0,752 760
13 062 CNH II 213 C K - U Körmöcbánya 1469 2,629 0,616 723
13 063 CNH II 213 C K - U Körmöcbánya 1469 2,793 0,625 704
13 064 CNH II 213 C K - U Körmöcbánya 1469 2,670 0,699 736
13 065 CNH II 213 C K - U Körmöcbánya 1469 2,949 0,763 673
13 066 CNH II 213 C K - U Körmöcbánya 1469 2,875 0,619 772
13 067 CNH II 213 C K - U Körmöcbánya 1469 2,614 0,646 809
13 068 CNH II 213 C K - U Körmöcbánya 1469 2,536 0,736 746
13 069 CNH II 213 C K - U Körmöcbánya 1469 2,433 0,620 774
13 070 CNH II 213 C K - U Körmöcbánya 1469 3,107 0,695 739
13 071 CNH II 213 C K - U Körmöcbánya 1469 2,970 0,638 sérült
13 072 CNH II 213 C K - U Körmöcbánya 1468 2,788 0,682 720
13 073 CNH II 213 C K - U Körmöcbánya 1468 2,857 0,637 835
13 074 CNH II 213 C K - U Körmöcbánya 1468 2,886 0,781 715
13 075 CNH II 213 C v K - U Körmöcbánya 1468 2,721 0,635 659
13 076 CNH II 213 C K -  ‡ Körmöcbánya 1470 2,635 0,692 820
13 077 CNH II 213 C K -  ‡ Körmöcbánya 1470 2,827 0,689 717
13 078 CNH II 213 D     - . Körmöcbánya 1470 2,204 0,586 797
13 079 CNH II 213 E K - _ Körmöcbánya nem azonosítható 2,613 0,960 772
13 080 CNH II 213 E B - Buda 1469 2,761 0,689 607
13 081 CNH II 213 E B - Buda 1469 2,853 0,821 759
13 082 CHN II 213 E K - Körmöcbánya nem azonosítható 2,847 0,758 689
13 083 CHN II 213 F K - Körmöcbánya 1472-1478 2,540 0,770 809
13 084 CHN II 213 F K - G Körmöcbánya 1472 2,416 0,760 834
13 085 CHN II 213 F K - V Körmöcbánya 1479-1485 2,738 0,728 756
13 086  CHN II 213 G K - Körmöcbánya 1489 2,431 0,564 840

Függelék 1. táblázat.

I. Mátyás (1458-1490) ezüstdénárok ezüsttartalmának mérési eredményei

Leltári CNH száma verdejegy Verde Verés ideje tömeg vastagság
Ag-

tartalom



szám      g-ban mm-ben ‰
2 318 CNH II 214-3 K - I Körmöcbánya 1467 0,8401 0,561 *
2 311 CNH II 214-2 B - S Buda 1467 1,0252 0,668 *
2 296 CNH II 214-5? Nagybánya 1467 0,9059 0,733 *
5 551 CNH II 215-1 B - S Buda 1467 0,3394 0,768 *
2 304 CNH II 217 ? 1458-1460 0,5403 0,424 *
5 552 CNH II 217-2? B - S Buda 1458-1460 0,4699 0,663 *
2 300 CNH II 217-5 K - A Körmöcbánya 1458-1460 0,5229 0,572 *
2 299 CNH II 217-7 Nagybánya 1458-1460 0,3284 0,442 *
5 553 CNH II 218-1 ? B -? Buda 1461 0,6361 0,696 *
2 509 CNH II 218-2 Kassa 1461 0,6823 0,698 519
5 554 CNH II 218-4 Nagybánya 1461 0,5161 0,493 673
5 555 CNH II 219-4 B - S Buda 1464 0,5213 0,701 *
2 319 CNH II 219-6 Nagyszeben 1464 0,6475 0,562 706
2 510 CNH II 219-7 K - V Körmöcbánya 1464 0,6968 0,514 594
2 321 CNH II 219-9   -  @ Nagybánya 1464 0,507 0,578 622
2 293 CNH II 219-? B -? Buda 1464 0,6174 0,532 *
5 556 CNH II 219-? B -? Buda 1464 0,4939 0,531 *
2 294 CNH II 222-1 B - S Buda 1462 0,6037 0,601 *
2 298 CNH II 222-2 Kassa 1462 0,58 0,645 *
2 310 CNH II 222-3? Nagyszeben 1462 0,5719 0,691 *
5 557 CNH II 222-? Nagybánya 1462 0,5453 0,529 *
2 285 CNH II 224-1 Nagybánya 1466 0,7746 0,559 sérült
5 558 CNH II 225-? B - Buda 1466 0,425 0,551 *
2 295 CNH II 227-1 B - S Buda 1465 0,2619 0,386 *
2 313 CNH II 227-11 Nagybánya 1465 hollós veret 0,4346 0,555 *
2 287 CNH II 228-9 v B - I Buda 1463 változat 0,4852 0,515 *
5 559 CNH II 228-9 B - I Buda 1463 0,4316 0,544 458
5 560 CNH II 228-3 B - S Buda 1463 0,5525 0,643 355
5 510 CNH II 230 1457 0,3991 0,610 *
2 292 CNH II 232-1 K - Körmöcbánya 1488 0,55 0,408 577
6 623 CNH II 232-1 K - Körmöcbánya 1488 0,4888 0,449 632
6 624 CNH II 232-1 K - Körmöcbánya 1488 0,4943 0,452 663
6 626 CNH II 232-1 K - Körmöcbánya 1488 0,5276 0,466 623
6 629 CNH II 232-1 K - Körmöcbánya 1488 0,5261 0,427 628
6 632 CNH II 232-1 K - Körmöcbánya 1488 0,4964 0,472 633
6 636 CNH II 232-1 K - Körmöcbánya 1488 0,5692 0,428 638
6 637 CNH II 232-1 K - Körmöcbánya 1488 0,4615 0,400 634
2 286 CNH II 232-2 K - Körmöcbánya 1489 0,5245 0,508 646
2 526 CNH II 232-2 K - Körmöcbánya 1489 0,4237 0,449 676
2 525 CNH II 232-2 v K - Körmöcbánya 1489 változat 0,4965 0,430 603
2 308 CNH II 232-4 K - Körmöcbánya 1487 0,5894 0,494 588
6 621 CNH II 232-4 K - Körmöcbánya 1487 0,6531 0,486 579
6 627 CNH II 232-4 K - Körmöcbánya 1487 0,6077 0,575 592
11 452 CNH II 232 K - Körmöcbánya 1490 0,5805 0,449 524
11 453 CNH II 232 K - Körmöcbánya 1487 0,4676 0,378 642
11 451 CNH II 232 K - Körmöcbánya 1487-1490 0,5145 0,404 506
2 334 CNH II 233 A-6 Nagybánya 1479-1485 0,6654 0,546 589
2 336 CNH II 233 A-6 Nagybánya 1479-1485 0,4686 0,401 644

2 335 CNH II 233 A-6 v Nagybánya 1479-1485 0,3885 0,362 603
2 331  CNH II 233 A-7  Nagybánya 1479-1485 0,5786 0,487 623

Függelék 2a. táblázat.



 I. Mátyás (1458-1490) ezüstdénárok ezüsttartalmának mérési eredményei

Leltári CNH száma verdejegy Verde Verés ideje tömeg vastagság
Ag-

tartalom
szám      g-ban mm-ben ‰
2 337 CNH II 233 A-8 Nagybánya 1479-1485 0,6119 0,501 598
2 339 CNH 233 A -8 I- P Nagybánya 1479-1485 0,4629 0,363 608
2 338 CNH II 233 A-9    - . Nagybánya 1479-1485 0,5401 0,474 629
2 333 CNH II 233 A-10 Nagybánya 1479-1485 0,4777 0,462 618
2 527 CNH 233 A-10 Nagybánya 1479-1485 0,4424 0,437 585
2 511 CNH 233 A-10 v K - P Körmöc 1485 változat 0,521 0,465 602
2 330 CNH 233 A-12   - P Nagybánya 1485-1486 0,2624 0,501 624
5 561 CNH 233 A-12 Nagybánya 1479-1485 0,4379 0,522 606
5 258 CNH II 234 K- A Körmöcbánya 1472-1478 0,4573 0,356 586
2 314 CNH 234-2 K- A Körmöcbánya 1472-1478 0,5158 0,465 609
259 CNH II 234-4 K - P Körmöcbánya 1472-1478 0,5558 0,453 586
5 562 CNH II 234-4 v K - P Körmöcbánya 1472-1478 0,2492 0,346 673
2 303 CNH II 234-5 K - Körmöcbánya 1472-1478 0,4339 0,384 599
2 306 CNH 234-6 Nagybánya 1472-1478 0,4419 0,415 537
2 305 CNH 234-8 K - Körmöcbánya 1472-1478 0,5627 0,431 519
5 259 CNH II 235 Kassa 1468 0,4462 0,390 582
5 260 CNH II 235 Nagybánya 1471-1484 0,3913 0,395 567
2 341 CNH 235 A-3 B - K Buda 1470 0,4392 0,380 *
2 317 CNH 235 A-4 B - S Buda 1468 0,5546 0,394 460
2 297 CNH 235 A-4 B - S Buda 1468 0,5734 0,442 578
2 340 CNH 235 A-4 V S - B Buda 1468 változat/hamis 0,3805 0,313 511
2 301 CNH 235 A-5 B - Buda 1469 0,5253 0,453 563
2 316 CNH 235 A-5 B - Buda 1469 0,5177 0,363 582
2 288 CNH 235 A-6 Kassa 1468 0,4555 0,357 519
2 312 CNH 235A-7 Nagyszeben 1468 0,4463 0,321 572
2 307 CNH 235A-7 v Nagyszeben 1468 változat/hamis 0,5462 0,321 505
2 315 CNH 235A-8 K - Körmöcbánya 1468 0,3958 0,413 611
2 320 CNH 235A-8 K - Körmöcbánya 1469 0,5324 0,417 573
260 CNH 235A-9 K - Körmöcbánya 1469 579
2 309 CNH 235A-9 K - Körmöcbánya 1469 609
5 564 CNH 235A-10 K - ‡ Körmöcbánya 1470 631
2 342 CNH II 235 A-12 Nagybánya 1471-1484 0,53 0,406 620
6 633 CNH II 235 A-12 ?   - P Nagybánya 1471-1484 0,5102 0,372 596
261 CNH II 235 A-13      - . Nagybánya 1470 0,5232 0,400 627
2 343 CNH II 235 A-13      - . Nagybánya 1470 0,6561 0,457 631
6 705 CNH II 235 A-13      - . Nagybánya 1470 0,6233 0,404 525
2 329 CNH II 235 A-14 Nagybánya 1468 0,6484 0,433 597
2 344 CNH II 235 A-15      - . Nagybánya 1470 0,4048 0,381 554
2 332 CNH II 235 A-15      - . Nagybánya 1470 0,4901 0,347 543
11 454 CNH II 235 A Nagybánya 1468 0,5329 0,418 530
11 455 CNH II 235 A Kassa 1468 0,539 0,439 515
11 456 CNH II 235 A K - S Körmöcbánya 1468 0,5824 0,370 514
5 563 CNH II 235 B      - . Nagybánya 1470 0,4937 0,456 550
2 348 CNH 237-2 S - V Boroszló 1474-1481 0,5734 0,436 532
2 347 CNH 238-? S - Bécs ? 1487-1490 0,5244 0,507 504
2 346 CNH 238-1 S - W Bécs 1487-1490 0,443 0,374 511
6 622  CNH 238-2 S - W Bécs 1487-1490 0,4816 0,445 519

Függelék 2b. táblázat.

 I. Mátyás (1458-1490) ezüstdénárok ezüsttartalmának mérési eredményei

Leltári CNH száma verdejegy Verde Verés ideje tömeg vastagság Ag-



tartalom
szám      g-ban mm-ben ‰
2 327 CNH 235A-9 K - Körmöcbánya 1469 571
6 631 CNH 235A-9 K - Körmöcbánya 1469 604
2 322 CNH 235A-10 K - ‡ Körmöcbánya 1470 618
2 326 CNH 239A-4 v K - V/A Körmöcbánya 1479-1485 0,5976 0,445 533
2 290 CNH 239A-4 v K - V/A Körmöcbánya 1479-1485 0,5309 0,432 554
2 324 CNH 239A-4 v K - V/A Körmöcbánya 1479-1485 0,4842 0,375 488
6 625 CNH II 239 A-4 K - V/A Körmöcbánya 1479-1485 0,6097 0,464 536
6 628 CNH II 239 A-4 K - V/A Körmöcbánya 1479-1485 0,4397 0,321 559
6 630 CNH II 239 A-4 K - V/A Körmöcbánya 1479-1485 0,5433 0,426 587
6 635 CNH II 239 A-4 K - V/A Körmöcbánya 1479-1485 0,4859 0,450 539
2 325 CNH II 239 A-4 K - V/A Körmöcbánya 1479-1485 0,4664 0,458 548
11 457 CNH II 239 A-4 K - V/A Körmöcbánya 1479-1485 0,6339 0,410 569
262 CNH 239A-1 K - P Körmöcbánya 1479-1485 0,5213 0,380 538
2 291 CNH 239A-1 K - P Körmöcbánya 1479-1485 0,5894 0,457 525
2 302 CNH 239A-1 v K - P Körmöcbánya 1479-1485 0,6156 0,514 663
5 566 CNH 239A-1 K - V Körmöcbánya 1479-1485 0,5031 0,448 550
6 634 CNH 239A-1 K - P Körmöcbánya 1479-1485 0,5855 0,463 528
2 328 CNH 239A-2 K - Körmöcbánya 1479-1485 0,5913 0,449 522
2 289 CNH 239A-3 K - P/V Körmöcbánya 1479-1485 0,5082 0,435 591
5 565 CNH 239A-4 Körmöcbánya 1479-1485 0,3557 0,305 488
2 323  CNH 239A-4 K - V/A Körmöcbánya 1479-1485 0,5635 0,402 523

Függelék 2c. táblázat

I. Mátyás (1458-1490) ezüstobulusok ezüsttartalmának mérési eredményei

Leltári CNH száma verdejegy Verde Verés ideje tömeg vastagság
Ag-

tartalom
szám      g-ban mm-ben ‰
2 349 CNH 242-1 K - Körmöcbánya 1490 0,232 0,403
5 567 CNH 242-1 K - Körmöcbánya 1490 0,303 0,489 559
2 350 CNH 243-4 K - Körmöcbánya 1489-1490 0,150 0,509 549
5 261 CNH 243-5 K - Körmöcbánya 1489-1490 0,454 0,451 516
2 345 CNH 243 K - Körmöcbánya 1489-1490 0,180 0,295 532
5 262 CNH 244 K - P Körmöcbánya 1472-1478 0,022 0,348 664
5 263 CNH 244 K - Körmöcbánya 1472-1478 0,273 0,421 507
2 351 CNH 244-1 K - M Körmöcbánya 1472-1478 0,289 0,458 567
263 CNH 244-5 K - A Körmöcbánya 1472-1478 0,275 0,343 517
2 512 CNH 244-7 K - V/A Körmöcbánya 1479 0,161 0,292 595
2 353 CNH 244-7 K - V/A Körmöcbánya 1479 0,223 0,292 566
2 352 CNH 244-8 ? K - V Körmöcbánya 1472-1478 0,274 0,514 579
2 354  CNH 244 K- ? Körmöcbánya 1472-1478 0,245 0,370 579

Függelék 3. táblázat

Ulászló (1490-1516) ezüst pénzeinek összetétele
Leltári Megnevezés CNH száma verdejegy tömeg vastagság Ag-tartalom
szám    g-ban mm-ben ‰
2369 denár CNH II 272 B-1 K - h 0,52 0,45 633

hamis a veret alapján ? korabeli
2380 denár CNH II 272 B-(1?) K - ? 0,51 0,45 649



2379 denár CNH II 272 B-1 K - h 0,50 0,50 644
2378 denár CNH II 272 B-1 K - h 0,32 0,35 452

hamis  a * miatt ?vagy tartományi veret
2377 denár CNH II 272 B-1v K - h 0,52 0,48 654
2374 denár CNH II 272 B-1 K - h 0,64 0,57 598
2373 denár CNH II 272 B-1 K - h 0,38 0,47 603

körbevágott !
2371 denár CNH II 272 B-1 K - h 0,54 0,46 648
2370 denár CNH II 272 B-1 K - h 0,57 0,50 661
2372 denár CNH II 272 B-1 K - h 0,51 0,49 619
2389 denár CNH II 272 B-1? K - h 0,63 0,50 636
2376 denár CNH II 272 B-1? K - ? 0,45 0,38 435

korabeli hamis felirat nem értelmezhető
2362 denár CNH II 272 B-    v K - H 0,49 0,40 636
2359 denár CNH II 272 B- K - h 0,48 0,46 640
9163 denár CNH II 272 A-1 K - h 0,53 0,45 559
2364 denár CNH II 272 A-2v K - H 0,50 0,35 638
2395 denár CNH II 272 A- K - h 0,48 0,46 589

hamis a veret alapján
2363 denár CNH II 272 A-20 K - H 0,62 0,46 655
5568 denár CNH II 272 A-2 K - H 0,35 0,46 666

hiányos
2360 denár CNH II 272 A-1 K - h 0,50 0,46 631
2358 denár CNH II 272 A-1 K - h 0,49 0,40 624
2356 denár CNH II 272 A-1 K - h 0,56 0,48 592
2357 denár CNH II 272 A-1 K - h 0,62 0,48 617
2375 denár CNH II 272 A-1 K - h 0,49 0,46 630
2355 denár CNH II 272 A-1 K - h 0,55 0,46 612
6719 denár CNH II 272 A K - h 0,64 0,55 612
14296 piefort denár Husz 812 K - G 7,06 3,39 619

1515
5523 piefort denár CNH II 278c K - H 5,42 3,46 563

1508
5522 piefort denár CNH II 278c K - H 7,82 3,30 627

1505
5521 piefort denár CNH II 272d N - G 4,03 2,91 581

évsz.nélkül
13093 garas CNH II 271 K - 2,74 0,69 338

hamis ?
9864 tallér kisérlet CNH II 269C 1506 13,33 1,30 646

ÉH I 632
KREMNITZ-TVRSO

5976 tallér kisérlet CNH II 269C 1506 12,80 1,20 684
ÉH I 632
KREMNITZ-TVRSO

Függelék 4. táblázat

I. István (997-1038) korabeli ezüstérmék ezüsttartalmának mérési adatai
Az érme Csúcsalatti területek Összetétel

leltári
száma neve átmérője

[mm]
vastagsága

[mm]
tömege

[g] Ag Cu Au Pb Ag ‰

6/1975-22 23 0,5 1,06 280846 890 615 288 609
6/1975-53 18 0,5 0,5742 264913 4554 129 366 588
6/1975-54 16,5 0,55 0,4903 252339 7207 120 308 560



6/1975-55 16,5 0,5 0,4689 269770 3929 59 362 599
6/1975-56 17,5 0,5 0,5841 250982 9317 342 454 557
6/1975-57 17 0,5 0,5951 284022 2021 1001 173 630
6/1975-58 16 0,45 0,3172 249257 6232 262 392 553
6/1975-59 16 0,6 0,5488 259107 4192 88 891 575
6/1975-60 15,5 0,5 0,4168 263800 4533 38 514 585
6/1975-61 18,5 0,55 0,7417 289431 612 625 255 642
6/1975-62 17 0,5 0,5035 294959 1776 94 219 654
6/1975-63 18 0,5 0,6795 283166 2569 110 330 628
6/1975-64 20 0,75 1,1068 232471 11295 255 173 516
6/1975-65 18 0,85 1,1313 302980 810 22 503 672
6/1975-66 20 1 1,4712 300534 1184 81 81 667
6/1975-69 16 0,25 0,4616 295234 527 550 295 655
6/1975-70 14,5 0,25 0,3554 293754 550 616 246 652
6/1975-71 14,5 0,25 0,32 297298 595 550 136 660
6/1975-72 15 0,2 0,2976 296869 528 716 106 659
6/1975-73 15 0,15 0,2348 299013 548 744 45 663
6/1975-74 17 2,6 2,7592 292699 290 250 79 649
10/894-45 18,5 0,55 0,8054 294365 897 44 362 653
4/888-29  18,5 0,5 0,8267 299599 589 37 101 665

Függelék 5a. táblázat



I. István (997-1038) korabeli ezüstérmék ezüsttartalmának mérési adatai
Az érme Csúcsalatti területek Összetétel

leltári száma átmérője
[mm]

vastagsága
[mm]

tömege
[g] Ag Cu Au Pb Ag ‰

75/891-3 18 0,55 0,8514 300305 772 116 221 666
74/885-1 18 0,5 0,6784 293720 1625 62 177 652
Sz.I.31.11 18,5 0,6 0,8963 296752 882 41 146 658
63/879-1 17 0,75 0,7776 275054 757 33 182 617
118/893-6 18 0,7 0,9186 288131 1160 146 184 647
4/888-44 18 0,55 0,7928 293978 729 24 269 660
4/888-8 17,5 0,55 0,7799 289119 1478 161 104 649
11/896-1 18 0,6 0,7767 290385 1544 78 356 652
110/886-20 18 0,6 0,8445 292084 930 59 467 656
8/885-1 17,5 0,5 0,6536 289269 766 124 187 649
35/875-132 17 0,55 0,6286 289944 835 52 201 651
81/872.II.1 17,5 0,6 0,8484 284684 879 91 150 639
63/879-5 17 0,6 0,7172 287903 1142 108 157 646
Weszerle 1/a 16,5 0,65 0,8582 265582 1480 90 152 596
N.II.1 17,5 0,6 0,8628 273426 883 45 289 614
Sz.I.29.1 18,5 0,6 0,8638 272885 323 134 168 612
75/891-1 18 0,55 0,8615 269857 1065 118 155 606
N.II.21 17 0,5 0,6724 271262 1384 92 293 609
N.II.23 17 0,55 0,7388 269258 1946 83 176 604
N.II.30 17,5 0,5 0,672 266682 1688 43 208 599
21/855-1 16,5 0,7 0,8246 279461 688 47 304 627
110/886-12 18 0,6 0,7983 287633 1612 92 304 646
110/886-5 17,5 0,5 0,7411 294356 895 99 226 661
114/893-1 17,5 0,55 0,7744 288628 1324 165 146 648
Weszerle 1/m 18 0,5 0,7798 290403 1519 154 292 652
75-891-2 16 0,75 0,8213 288503 1515 50 308 648
39/1967-150 17 0,7 0,8475 296432 658 71 128 665
Kiss F. 4 18,5 0,7 1,0194 295609 378 99 85 663
42B/917-1 17,5 0,6 0,8918 294321 591 73 155 661
3B/903-2 18 0,6 0,7386 289307 1621 149 154 649
4/888-39 18 0,6 0,9905 295733 614 70 238 664
23B/899-1 18,5 0,6 1,114 293888 615 92 83 660
Weszerle 1/g 16,5 0,65 0,7627 293167 1080 87 101 658
Sz.I.30.10 17 0,6 0,8661 269178 794 98 167 604
75/891-10 15,5 0,7 0,7113 263381 905 51 264 591
29B/908-2 17,5 0,7 0,8936 263118 1477 53 161 591
4/888-40 17 0,6 0,7614 278926 735 75 346 633
4/888-31 18 0,6 0,8035 284699 1042 113 384 646
4/888-35 17,5 0,55 0,7094 284125 1143 179 296 645
75/891-11 17,5 0,6 0,7994 290764 508 136 140 660
81/872.II.1 17,5 0,6 0,8302 285856 1045 81 475 649

Függelék 5b. táblázat





I. István (997-1038) korabeli ezüstérmék ezüsttartalmának mérési adatai
Az érme Csúcsalatti területek Összetétel

leltári
száma

átmérője
[mm]

vastagsága
[mm]

tömege
[g] Ag Cu Au Pb Ag ‰

3B/903-6 16 0,7 0,873 285610 886 17 240 648
8B/907-2 17,5 0,6 0,8003 290613 940 287 201 660
3B/903-5 17 0,55 0,7306 290885 1080 87 261 660
75/891-14 17 0,6 0,7136 295271 717 89 367 670
Sz.I.30.5 17,5 0,5 0,7341 291909 1020 66 540 663
Pénzverő 3 18 0,65 0,9447 290304 742 289 175 659
4/888-6 16,5 0,65 0,8011 285472 749 232 253 648
15/885-8 17 0,5 0,8408 292218 905 87 505 663
R.II.4 17,5 0,55 0,6251 295658 543 161 187 671
R.II.3 17 0,65 0,7097 281544 1691 91 224 639
74/885-2 17,5 0,5 0,6209 284285 1964 29 275 645
R.II.9 17,5 0,7 0,9968 291382 778 54 167 662
8B/903-3 17 0,75 0,7873 281904 659 67 118 640
15/885-7 18,5 0,55 0,561 289195 741 272 323 657
3B/903-7 16,5 0,5 0,593 287083 686 141 118 652
Weszerle 2/a 17 0,55 0,6905 288369 1462 154 161 655
1B/1989-1 17 0,5 0,6569 288500 1114 113 263 655
8B/907-4 18 0,55 0,7164 286887 1520 0 424 651
75/891-18 18 0,55 0,7 288250 1294 123 251 654
133/932 18 0,6 0,7786 285762 1700 138 268 649
32B/908-2 17 0,55 0,7591 287551 1396 69 282 653
4B/914-5 17 0,5 0,629 288116 1643 96 12 654
Sz.I.32.3 16 0,5 0,5436 285002 1399 54 254 647
N.II.41 17 0,45 0,6938 289192 1723 142 261 657
Weszerle 2/l 17 0,5 0,6325 275667 1125 48 463 648
21/885-2 17,5 0,5 0,7508 280146 1835 175 418 658
86/907-5 17,5 0,5 0,661 287735 893 155 267 676
2B/907-6 17,5 0,5 0,5791 285379 893 43 368 671
114/893-2 17 0,5 0,6213 283373 1245 76 279 666
32B/908-3 17,5 0,45 0,6374 284877 1076 80 302 670
8/885-2 17 0,55 0,7022 275362 2288 106 322 647
75/891-19 17,5 0,6 0,7235 280247 1386 42 338 659
553/901-1 17 0,5 0,6649 283230 1695 147 221 666
Weszerle 4/a 17,5 0,4 0,62 272169 2672 100 369 640
Weszerle 4/b 17 0,5 0,5829 277671 1973 142 296 653
8B/907-8 17,5 0,6 0,8027 278841 1770 102 240 655
15/1885-47 17 0,5 0,5481 282496 1897 102 419 664
24/877-4 17,5 0,55 0,7559 282617 1528 123 137 664
Weszerle 4/d 16,5 0,6 0,687 270968 2448 167 344 637
3B/903-9 17 0,6 0,8095 275495 2513 76 251 648
75/891-21 17,5 0,5 0,6498 274747 3271 63 293 646
75/1891-32 16,5 0,55 0,6429 281064 1078 129 380 661



Függelék 5c. táblázat



I. István (997-1038) korabeli ezüstérmék ezüsttartalmának mérési adatai
Az érme Csúcsalatti területek Összetétel

leltári
száma

átmérője
[mm]

vastagsága
[mm]

tömege
[g] Ag Cu Au Pb Ag ‰

18/873 18 0,55 0,7392 287731 753 109 240 676
107/887-7 17,5 0,7 0,8061 287134 571 130 121 675
8B/907-9 17 0,65 0,6669 286081 510 75 66 672
18/873 18 0,65 0,8471 284683 1228 71 369 669
R.II.21 17,5 0,7 0,9596 292232 7 51 40 687
1B/1899-2 17,5 0,6 0,6617 286796 777 76 286 674
8B/907-9 19,5 0,6 0,8751 290326 636 158 206 682
4B/914-7 18 0,55 0,8602 283700 1266 89 346 667
8B/907-9 17,5 0,55 0,5686 290780 508 106 132 683
8B/907-9 18,5 0,6 0,582 284651 912 99 253 669
N.II.53 15,5 0,5 0,5247 260259 716 118 129 619
N.II.51 16,5 0,55 0,5336 276594 911 107 182 658
1IB/914-2 17,5 0,6 0,7189 273124 2355 75 306 649
44/946-2 16,5 0,5 0,5054 279031 1133 76 152 663
44/946-4 16 0,45 0,4157 276917 1133 190 199 658
78/939 16,5 0,5 0,4334 281237 831 64 126 669
8B/907-10 16 0,45 0,5734 280425 1427 129 249 667
15/885-62 16 0,5 0,3677 279850 1069 108 237 665
Weszerle 5/d 16,5 0,4 0,5258 285687 1071 81 288 679
R.II.39 17,5 0,55 0,6663 285049 730 21 37 678
Weszerle 6/a 17,5 0,6 0,7827 306707 1304 137 219 729
44/946-6 18 0,45 0,5898 285935 771 126 107 680
Weszerle 6/b 17 0,5 0,6224 279714 901 139 198 665
Weszerle 6/a 17,5 0,7 0,7575 278212 558 137 145 661
8B/907-11 17,5 0,55 0,7379 281352 808 135 166 669
8B/907-11 17,5 0,55 0,7212 281467 839 92 246 669
Weszerle 6/a 17,5 0,6 0,6546 283008 818 174 233 673
Weszerle 6/i 17,5 0,6 0,717 279001 1402 94 164 663
75/891-44 17,5 0,6 0,7595 281657 1432 100 237 670
Weszerle 6/a 17,5 0,5 0,6914 282352 1032 123 201 671
75/891-46 15 0,4 0,3108 276934 1082 87 244 658
8B/907-12 15,5 0,5 0,4735 277068 1603 102 232 659
Kiss F.8 15 0,5 0,4406 263124 3513 56 241 626
32B/908-6 16 0,55 0,6291 273436 1822 88 236 650
8B/907-12 16 0,5 0,4855 281757 1100 118 140 670
75/891-48 13,5 0,8 0,6454 278533 1073 85 82 662
75/897-1 14 0,7 0,6259 272499 2207 134 160 648
Sz.I.34.1 14 0,75 0,5508 283905 709 93 82 675
8B/907-13 14 0,65 0,5748 277620 1112 101 280 660
Weszerle 6/h 14 0,75 0,6848 277578 1449 97 130 660
32B/908-7 17 0,55 0,7053 279228 856 112 166 672
32B/908-7 17 0,6 0,7177 273377 2258 62 106 658



Függelék 5d. táblázat



I. István (997-1038) korabeli ezüstérmék ezüsttartalmának mérési adatai
Az érme Csúcsalatti területek Összetétel

leltári
száma

átmérője
[mm]

vastagsága
[mm]

tömege
[g] Ag Cu Au Pb Ag ‰

32B/907-8 17 0,4 0,5063 264006 2688 48 288 635
32B/908-7 17,5 0,45 0,6723 275201 1174 38 144 662
15B/914-3 17 0,4 0,5037 266168 3128 45 225 640
15B/914-3 17,5 0,4 0,6357 275534 1534 102 157 663
15B/914-3 17 0,45 0,5648 272392 1954 86 239 655
32B/908-7 17 0,5 0,6683 275318 1618 144 187 662
Kiss F.10 19 0,5 0,5988 274768 1456 108 285 661
Kiss F.14 19,5 0,6 0,7811 270121 2314 118 310 650
Kiss F.15 19 0,55 0,7284 277083 1223 57 173 666
8B/907-15 19 0,5 0,6731 271931 1637 132 325 654
19B/912-1 19 0,55 0,5946 268861 2024 77 153 647
15B/914-4 19,5 0,7 0,894 270544 1965 106 234 651
15B/914-4 18,5 0,6 0,6525 270772 2322 53 233 651
15B/914-4 18,5 0,5 0,7353 272996 1690 70 400 657
15B/914-4 18 0,6 0,8491 275423 1199 58 123 662
15B/914-4 17,5 0,5 0,5092 273671 1265 54 255 658
91/938-70 18 0,55 0,757 273421 1758 63 124 658
N.II.97 17,5 0,4 0,5062 275213 1090 29 196 662
91/938-70 17,5 0,55 0,6042 277680 1331 97 92 668
N.II.95 17 0,5 0,6616 276558 955 60 142 665
N.II.106 17,5 0,55 0,6693 276262 838 53 167 664
N.II.94 17 0,5 0,4893 273812 1176 91 179 659
N.II.107 17 0,45 0,4429 277135 1056 131 221 667
N.II.105 17 0,45 0,4522 273570 1070 122 186 658
91/938-16 17 0,55 0,6157 274454 1236 116 321 660
104/938-12 17,5 0,65 0,8843 273616 1377 70 130 658
Weszerle 8/a 17 0,55 0,6778 251641 2271 93 184 612
Weszerle 8/I 16,5 0,6 0,5878 268413 1056 102 265 653
N.II.122 17,5 0,5 0,6555 268965 1637 87 299 654
91/938-19 17,5 0,45 0,5515 276485 949 125 231 673
N.II.109 18 0,5 0,6143 269646 1386 87 148 656
91/938-20 17,5 0,5 0,6203 275237 884 103 175 670
R.II.51 19,5 0,55 0,678 279729 952 112 134 681
R.II.52 18 0,5 0,6445 262706 1405 72 381 639
91/938-23 18,5 0,55 0,5858 256851 1069 61 240 625
R.II.57 18,5 0,5 0,6181 270225 782 136 226 657
75/1891-49 17,5 0,4 0,4468 259408 5171 57 200 631
51B/922-1 19,5 0,45 0,7088 279940 1203 74 192 681
255/873-5 19,5 0,55 0,6623 263591 2733 84 170 641

Függelék 5e. táblázat

I. István (997-1038) korabeli ezüstérmék ezüsttartalmának mérési adatai
Az érme Csúcsalatti területek Összetétel



leltári száma átmérője
[mm]

vastagsága
[mm]

tömege
[g] Ag Cu Au Pb Ag ‰

N.II.126 20 0,6 0,6909 264202 3128 72 119 643
24/893-3 20 0,5 0,6402 263503 2515 100 157 641
18B/914-4 19 0,5 0,7702 265235 2975 82 145 645
N.II.128 19,5 0,55 0,8789 260837 1067 104 220 635
255/873-3 18,5 0,45 0,5962 248703 1526 137 163 605
255/873-2 20 0,5 0,8021 248238 1655 177 175 604
Sz.I.35.1 19,5 0,55 0,6008 246447 2035 134 224 600
51/886-1 19,5 0,45 0,7788 253637 1656 67 192 617
N.II.149 21,5 0,6 0,7269 244579 1210 91 274 595
N.II.166 20 0,45 0,5746 251375 1082 79 263 612
91/938-25 20 0,4 0,6962 248445 1091 118 192 604
N.II.171 20,5 0,45 0,8082 251819 925 134 180 613
N.II.163 20,5 0,4 0,7035 252965 756 115 181 615
N.II.176 20 0,45 0,8403 253109 964 98 259 616
Weszerle 23/a 11,5 0,65 0,351 230975 990 181 108 562
Weszerle 23/b 11,5 0,65 0,5327 230880 1176 198 186 562
PTN.1 12 0,65 0,4294 236070 1327 121 216 574

Függelék 5e. táblázat



Károly Róbert (1308-1342) aranyérméinek összetétele
leltári szám Au ‰ Ag ‰ Cu%
125/1892-1 992 7,1 0,1
68/885 997 1,9 0,1
Jankovich 366 998 1,3 0,1
15/896-4 991 8,2 0,1
57/943 997 2,3 0,1
Weszerle 24/a 994 4,6 0,1
Sz.I.62.1. 997 2,1 0,1
6B/909 992 7,0 0,1
40/893-1 997 2,4 0,1
44/884-1 994 5,0 0,1
Weszerle 24/b 997 1,7 0,1
167/873-3 997 1,8 0,1
Weszerle 24/c 997 1,9 0,1
Weszerle 24/f 989 5,0 0,5
Weszerle 24/g 987 7,0 0,5
69/1973 987 1,8 1,0

Függelék 6. táblázat
Néhány korai magyar ékszer és bizánci  érme összetétele

leltári szám Au ‰  Ag‰ Cu%
N.353   Törtel hajkarika,  X. század 973 20 0,6
21/1939.127    Visznek hajkarika 692 308 --
N.735 Ürbőpuszta, korong, X. század 945 48 0,6
N.735 Ürbőpuszta, korong, X. század 944 48 0,8
N.735 Ürbőpuszta, korong, X. század 943 49 0,8
80.8.11.A. 929 61 1,0
80.8.12.A. 715 279 0,6
80.8.13.A. 683 312 0,5
II.Basilius VII. Constantin 929 54 1,7
II.Basilius VII. Constantin 934 51 1,6
VIII. Constantin 946 50 0,3
VIII. Constantin 947 49 0,4
III. Romanus 923 74 0,3
III. Romanus 924 56 2,2
IX. Constantin 865 127 0,8
IX. Constantin 729 238 3,3
I. Isacus 784 190 2,6
I. Isacus 778 194 2,8
X. Constantin 820 144 3,6
X. Constantin 772 192 3,7
Eudexia VIII.Michael 753 204 4,4

Függelék 7. táblázat.



Nagy Lajos (1342-1382) aranyérméinek összetétele
leltári szám Au ‰ Ag% Cu% leltári szám Au ‰ Ag% Cu%
Jank.367. 993 5,7 0,1 26/887-3 981 17,7 0,1
Sz.I.67.1. 989 9,9 0,1 3B/903-59 990 9,4 0,1
1B/904-5 991 8,5 0,1 94/940 991 7,6 0,1
Sz.I.68.2 992 7,2 0,1 7/893-4 995 4,1 0,1
10B/909-1 995 4,1 0,1 1811.VI.4-1/I 977 21,6 0,1
32B/917-1 990 9,3 0,1 122/892-2 989 10,3 0,1
Jank.368 991 7,8 0,1 1811. VI.4-1/II 989 9,7 0,1
Dessewffy423 992 7,4 0,1 2/883-1 992 6,9 0,1
Jank.32 987 12,0 0,1 22/893-1 994 4,8 0,1
122/892-1 996 2,7 0,1 26/887-4 994 5,2 0,1
118/892 987 2,1 0,1 Dessewffy 424. 993 6,3 0,1
63/893-1 990 8,7 0,1 Sz.I.69.8. 977 21,6 0,1
Jank.370 993 5,8 0,1 Sz.I.69.9 976 24,0 0,1
Jank.460 977 20,0 0,3 105/939-2 982 17,0 0,1
50B/904-1 990 8,9 0,1 7/891-1 975 23,2 0,2
Jank.461 986 13,5 0,1 137/896-1 988 10,1 0,2
20/920-1 987 12,4 0,1 7B/915-1 979 19,5 0,2
3B/903-58 986 12,7 0,1 162/878-5 995 4,0 0,1
20B/920-1 984 15,0 0,1 3B/903-70 996 3,3 0,1
Sz.I.68.5.. 993 5,5 0,1 N.II.1769 995 3,6 0,1
Sz.I.68.3. 978 10,0 0,1 7/893-1 993 5,6 0,1
Sz.I.68.4 989 9,0 0,1 50B/904-4 985 14,3 0,1
109/934-2 986 12,0 0,1 Weszerle25/e 979 20,3 0,1
20B/920-2 991 7,0 0,1 50B/904-2 979 21,2 0,2
Pv.187 993 5,0 0,1 1811.VI.4-1/I 989 9,4 0,2
45/896-1 969 29,0 0,1 1811.VI.4-1/II 991 7,3 0,2
Sz.I.69.7. 972 26,0 0,1 Sz.I.68.6. 968 30,4 0,2
9/880-1 984 14,0 0,1 112/897 988 11,4 0,1
162/878-4 984 14,0 0,1 50B904-3 983 15,3 0,2
Jank.599 974 24,0 0,1 32B/917-3 994 4,6 0,1
39B/915-1 979 19,7 0,1 32B/917-4 995 3,8 0,1
92/895-2 981 17,8 0,1 Dessewffy 425 998 0,6 0,1
3B/90360 979 19,3 0,2 6B/919-1 992 7,0 0,1
137/896-2 976 22,6 0,1 162/878-2 992 3,1 0,1
39B/915-2 991 7,7 0,1 Jankovics 463 989 10,1 0,1
60B/906-1 982 16,9 0,1 102/889-1 990 9,5 0,1
20B/920-3 990 9,0 0,1 Sz.I.70.10 995 3,5 0,1
105/939-3 985 14,3 0,1 250/870-1 996 2,9 0,1
105/939-1 974 24,6 0,1 115/887-1 997 1,6 0,1
26/887-1 975 23,9 0,1 50/939 980 18,5 0,2

Függelék 8. táblázat



Mária (1382-1385) aranyérméinek összetétele
leltári szám Au ‰ Ag% Cu%
83/890-1 994 3,8 0,2
22/893-3 995 4,5 0,1
83/890-2 997 2,4 0,1
40/893-3 993 5,9 0,1
22/893-2 994 5,1 0,1
Sz.I.73.1 997 2,0 0,1
Sz.I.73.3 998 1,0 0,1
3B/903-70 998 1,2 0,1
67/891-4 998 1,5 0,1
14/890-1 998 1,4 0,1
Sz.I.73.2 998 0,6 0,1
11/892-3 998 1,3 0,1
83/890-7 995 4,5 0,1
14/890-2 997 2,0 0,1
7/877 997 1,6 0,1
Weszerle26/b 996 2,8 0,1
114/893-17 998 0,7 0,1
48/877-1 997 2,3 0,1
50B/904-8 997 2,4 0,1
32B/917-6 998 0,9 0,1
25/890-1 998 0,1 0,1
32B/917-5 999 0,2 0,1
83/890-6 999 0,3 0,1
3B/903-70 999 0,5 0,1
61/892-1 998 0,8 0,1
113/896-1 999 0,5 0,1
102/891-2 998 0,6 0,1
10/880-8 999 0,4 0,1
11/892-2 999 0,4 0,1
287/872-2 999 0,5 0,1
21C/893-1 998 0,9 0,1
9B/912-1 999 0,5 0,1
67/891-1 998 1,0 0,1
83/890-5 997 1,6 0,1
67/891-2 998 0,6 0,1
83/890-3 998 1,0 0,1
83/890-4 998 0,6 0,1
40/893-4 998 0,9 0,1
Weszerle26/a 998 1,5 0,1
67/891-3 998 1,4 0,1

Függelék 9. táblázat



Függelék 10. táblázat. Mátyás ezüst garasok nyomelem-tartalma
Leltári szám Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Au Hg Bi Pb Tl Zr Mo Ru Rh Cd

13080 + + + + + + + + + + + + +
13081 + + + + + + + + + + + + +
13082 + + + + + + + + + + + +
13083 + + + + + + + + + + + +
13084 + + + + + + + + + + + + + +
13085 + + + + + + + + + + + + +
13086 + + + + + + + + + + +

Függelék 11/a táblázat. Aranypénzek nyomelem-tartalma
Leltári szám A minta neve Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Zr Nb Mo Ru Rh Pd Cd In

15/896-4 Bizáncz + + + + + + + + + + + +
Jankovich556 Bizáncz + + + + + + +
Kelta B-A/3 Kelta szivárvány + + + + + + + + + + + +

Ekszer1 + + + + + + + + + + +
Ekszer2 + + + + + + +

10/880-8 Mária + + + + + +? + + + + +
11/892-2 Mária + + + + + + + + + + + +
287/872-2 Mária + + + + + + + + + + + +
21/893-1 Mária + + + + + + + + + + +
9B/912-1 Mária + + + + + + + + + + +
67/891-1 Mária + + + + + + + +? + + + + + +
83/890-5 Mária + + + + + + + + + + + +
7/891-2 Mária + + + + + + + +? + + +
83/890-3 Mária + + + + + + + + + + +
60/892-1 Mária + + + + + + + + + + + +



Függelék 11/b táblázat. Aranypénzek nyomelem-tartalma
Leltári szám A minta neve Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Zr Nb Mo Ru Rh Pd Cd In

Sz.I.68.5 Nagy Lajos + + + + + + + + +
39B/915-2 Nagy Lajos + + + + + + + + + + + +
60B/90-6-1 Nagy Lajos + + + + + + - +
20B/920-3 Nagy Lajos + + + + + + + + + + +
105/939-3 Nagy Lajos + + +? + + + + + +
105/939-1 Nagy Lajos + + + + + + + + + + +

1811VI.4-1/I Nagy Lajos + + + + + + + +
50B/904-1 Nagy Lajos + + + + + + + + + +
Sz.I.68.2. Nagy Lajos + + + + + + + + + + + +
20B/920-1 Nagy Lajos + + + + + + + + + + +

Jankovich367 Nagy Lajos + + + + + + +
20/920-1 Nagy Lajos + + + + + + + + + + + +

3B/903-58 Nagy Lajos + + + + - + + + + +
Sz.I.68.3 Nagy Lajos + + + + + + + + + + +
Sz.I.68.4 Nagy Lajos + + + + + + + +

109/934-2 Nagy Lajos + + + + + + + +
20B/920-2 Nagy Lajos + + + + + + + + + + +

Pv.187 Nagy Lajos + + + + + + + + + + + +
45/896-1 Nagy Lajos + + + + + + + + +
Sz.I.69.7 Nagy Lajos + + + + + + +
9/880-1 Nagy Lajos + + + + + + + + + + +

162/878-4 Nagy Lajos + + + + + + + + + + + +
Jankovich599 Nagy Lajos + + + + + + + + + +
Jankovich370 Nagy Lajos + + + + + + + + +
Jankovich460 Nagy Lajos + + + + + + + + +



Függelék 11/c. táblázat. Aranypénzek nyomelem-tartalma

Leltári szám A minta neve Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Zr Nb Mo Ru Rh Pd Cd In

Sz.I.67.1 Nagy Lajos + + + + + + + +
118/892 Nagy Lajos + + + + + + + +
1B/904-5 Nagy Lajos + + + + + + + + + + +
63/893-1 Nagy Lajos + + + + + + + + + + + + +

10B/909-1 Nagy Lajos + + + + + + + + + +
32B/917-1 Nagy Lajos + + + + + + + + + +

Jankovich368 Nagy Lajos + + + + + + + + +
Dessewffy423 Nagy Lajos + + + + + + + + + + + +
Jankovich32 Nagy Lajos + + + + + +
Jankovich367 Nagy Lajos + + + + + + + + + +

122/892-1 Nagy Lajos + + + + + + + +
57/943 Károly R + + + + + + + +

Weszerle24/a Károly R + + + + + + + + + +
Sz.I.62.1 Károly R + + + + + + + +
6B909 Károly R + + + + + +

40/893-1 Károly R + + + + + +
44/884-1 Károly R + + + + + + + + +

Weszerle24/b Károly R + + + + + + + + + + + +
162/878-3 Károly R. + + + + + + + + + +

Weszerle24/c Károly R + + + + + + + - + + + + +
Weszerle24/f Károly R + + + + + + + +
Weszerle24/g Károly R + + + + + + + + +

69/1973 Károly R + + + + + + +
125/1892-1 Károly R + + + + + + + + + + + +

68/885 Károly R + + + + + + + + + + + + + + +
Jankovich366 Károly R + + + + + + - + + + + + + + +



Függelék 12. táblázat. Különböző halfajok törzsének réz-, cink-, ólomtartalma -Tisza
(Csongrád)

Halfaj Tömeg
(g)

Mintaszám
db

konc.
sz. a.

Cu
mg/kg

Zn
mg/kg

Pb
mg/kg

jászkeszeg 928 5 átlag 7,4 13,7 3,1
nagy szórás 0,4 2,2 1,1

jászkeszeg 291 5 átlag 7,4 16,2 2,9
kicsi szórás 1,6 1,5 0,4

dévérkeszeg 657 5 átlag 9,2 15,5 3,5
nagy szórás 2,2 4,9 1,0

dévérkeszeg 274 5 átlag 8,0 15,5 3,2
kicsi szórás 0,7 2,6 0,2

karikakeszeg 366 5 átlag 8,0 13,5 3,2
nagy szórás 0,1 0,2 0,4

karikakeszeg 115 5 átlag 11,2 22,1 3,2
kicsi szórás 0,1 0,3 0,3

Függelék 13. táblázat. Különböző halfajok törzsének réz-, cink-, ólomtartalma -Tisza
(Kisköre)

Halfaj Tömeg
(g)

Mintaszám
db

konc.
sz. a.

Cu
mg/kg

Zn
mg/kg

Pb
mg/kg

dévérkeszeg 437 4 átlag 12,2 29,8 5,2
nagy szórás 1,2 1,8 0,5

dévérkeszeg 234 7 átlag 11,1 29,1 3,5
közepes szórás 0,4 1,2 0,1

dévérkeszeg 162 5 átlag 11,5 26,9 4,0
kicsi szórás 2,7 4,3 1,1

karika keszeg 221 5 átlag 14,6 26,8 4,8
szórás 3,5 4,5 0,5

csuka 1120 1 átlag 10,7 51,7 3,9
nagy szórás 0,4 2,7 0,1
csuka 275 5 átlag 10,8 44,0 3,8
kicsi szórás 0,3 8,4 0,3
sügér 144 3 átlag 10,6 35,5 3,7
nagy szórás 0,8 6,7 0,6
sügér 35 9 átlag 11,7 41,0 4,4
kicsi szórás 1,9 7,4 1,3

törpeharcsa 101 12 átlag 14,6 36,2 3,9
szórás 1,5 3,0 1,0

balin 1325 2 átlag 9,0 14,1 3,5
nagy szórás 2,3 2,4 0,06
balin 237 1 átlag 10,9 24,6 5,2
kicsi szórás 1,6 6,5 0,4

ezüstkárász 274,5 5 átlag 26,8 97,8 6,1
szórás 3,8 5,5 0,8



Függelék 14. táblázat. Májminták nyomelem-tartalma. Csongrád, 2001. február
Halfaj/elem konc. Fe Cu Zn Br Rb Sr Zr Mo Pb

sz.a. mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
jászkeszeg átlag 260,4 44,5 65,8 6,8 3,8 0,56 0,43 1,78 5,51

nagy szórás 11,8 1,7 0,4 0,3 0,2 0,09 0,00 0,17 0,66
jászkeszeg egy mérés 289,8 33,1 53,1 5,9 2,8 0,86 0,48 1,57 5,43

kicsi
dévérkeszeg átlag 58,6 29,6 52,0 4,5 2,6 0,34 0,09 0,94 4,85

nagy szórás 21,3 2,5 3,9 0,6 0,08 0,06 0,82 0,05 0,52
karikakeszeg átlag 39,7 32,0 58,6 4,4 3,2 0,33 0,44 1,41 5,35

nagy szórás 16,6 1,4 6,0 0,8 0,6 0,02 0,14 0,12 1,35
karikakeszeg átlag 108,2 234,2 93,3 5,1 4,1 0,37 0,63 1,41 9,92

kicsi szórás 11,9 3,5 5,5 0,1 0,2 0,08 0,17 0,04 0,65

Függelék 15. táblázat. Májminták nyomelem-tartalma. Kisköre, 2001. február
Halfaj/elem konc. Fe Cu Zn Br Rb Sr Zr Mo Pb



sz.a. mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
csuka, kicsi egy mérés 12,0 15,3 124,5 3,4 10,8 0,22 0,35 0,78 4,44

csuka, közepes egy mérés 7,8 12,1 66,7 2,6 9,0 0,30 0,42 0,92 3,77
csuka, kicsi átlag 19,0 35,6 150,7 4,9 14,1 0,40 0,66 1,13 6,41

szórás 1,6 6,0 10,8 0,7 0,5 0,04 0,01 0,00 1,22
csuka, nagy átlag 38,0 18,4 59,3 2,7 6,8 0,33 0,48 0,68 5,79

szórás 12,2 3,6 9,8 0,5 0,4 0,01 0,07 0,08 2,55
dévérkeszeg átlag 754,4 37,9 71,3 4,4 3,5 0,48 0,62 1,16 5,11

nagy szórás 89,4 3,2 6,2 0,1 0,02 0,08 0,07 0,02 0,85
dévérkeszeg átlag 212,5 30,9 80,5 4,6 4,1 0,14 0,35 1,24 5,04

közepes szórás 31,7 0,8 6,4 0,2 0,05 0,68 0,04 0,02 0,43
dévérkeszeg átlag 167,0 24,9 61,8 3,9 3,4 0,06 0,64 1,25 5,77

szórás 58,7 4,3 7,8 0,9 0,5 0,39 0,09 0,09 0,87
balin átlag 698,6 26,7 92,7 6,2 6,0 0,46 0,51 1,27 4,56

szórás 63,4 2,2 5,9 0,3 0,2 0,08 0,07 0,08 0,12
balin átlag 236,9 27,7 67,0 4,5 6,7 0,31 0,50 1,22 5,15

szórás 107,7 8,8 18,3 0,3 1,0 0,04 0,15 0,31 1,55
balin átlag 223,8 25,0 56,2 4,9 5,5 0,44 0,45 1,26 4,52

szórás 22,8 6,0 3,8 0,2 0,2 0,12 0,01 0,25 0,63
jászkeszeg átlag 638,0 36,2 69,0 4,2 4,3 0,44 0,45 1,75 4,86

szórás 30,3 2,8 3,0 0,5 0,04 0,08 0,05 0,44 1,01
sügér egy mérés 11,2 11,8 47,2 8,1 11,6 0,32 0,54 1,15 4,44

törpeharcsa átlag 644,6 71,3 107,4 6,7 3,2 0,61 0,68 1,12 5,36
szórás 18,2 0,4 4,5 0,1 0,03 0,01 0,00 0,15 0,92

Függelék 16. táblázat. Nehézfém-tartalom a Körös-holtág és halastavak, valamint a Tisza-tó teljes üledékében
Minta /Elem Mn Fe Ni Cu Zn Rb Pb

mg/kg % mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg
Hármas-Körös, Kákafoki Holtág kacsástó                                      sz.a.-ra vonatkoztatva



Szárazanyag 34,80% Átlag 710 4,46 54,2 84,0 165,7 148,8 77,7

±szórás 6 0,12 15,0 8,7 9,6 2,7 4,3
Szarvas Fish Kft. R1-extenzív nagyméretű polikultúrás tó

Szárazanyag 53,12% Átlag 528 3,57 44,2 81,8 97,1 135,1 75,9

±szórás 4 0,12 11,3 2,7 2,9 1,2 3,2
Szarvas Fish Kft. I4- intenzív pontyos tó

Szárazanyag 48,16% Átlag 338 3,26 51,1 74,2 92,1 127,0 75,8

±szórás 42 0,16 15,9 6,3 25,4 1,2 3,0
Tisza-tó, 414 fkm 2000.10.30.  Meder üledék
   Eredeti üledék nehézfém tartalma 784 3,89 45,5 125,9 366,5 103,1 82,2

Tisza-tó, 414 fkm 2000.10.30.  Hullámtér, felső 5 cm
   Eredeti üledék nehézfém tartalma 1140 6,06 65,2 246,4 618,0 149,0 192,6


