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I. Bevezetés

[1]

A réz felfedezése, és használata az emberiség fejlődésének jelentős eseménye volt. 9-10
ezer évvel ezelőtti leletek bizonyítják, hogy őseink rendelkeztek a rézércek feldolgozásának
és a réz öntésének ismeretével egyaránt. Körülbelül 6000 éve ismerték a réz ötvözését az
ónnal, előállítva ezzel a bronzot. Az ókori görögök szoboröntéshez ólmot adagoltak a
bronzhoz azok küllemének javítása érdekében. A
mai Törökország területén kb. 3000 évvel ezelőtt
önthettek különböző tárgyakat cink ötvözésű
rézből, azaz a sárgarézből. A rezet és a bronzot
kezdetben fegyverek, köznapi eszközök, tárgyak
készítésére használták fel. A későbbi időkben az
ilyen ötvözeteket, például pénzérmék készítésére,
de sokszor inkább művészeti tárgyak, szobrok
készítésének alapvető anyagaként is alkalmaztak.
A fennmaradt archeológiai leletek a réz környezet
okozta

I.1 kép: a soproni tűztorony

korróziója

következtében

elvesztették

eredeti alakjukat, színüket, természetes úton patinázódtak, esztétikailag szép sárgás, zöldes,
kékes, barnás színűvé váltak. A patina szó jelentése a latin nyelvben lapos tálat jelent, amely
[1]

zöldes árnyalatú természetes bevonattal rendelkezik . Az ilyen atmoszférikus korrózió
behatásaira, legtöbbször ártalmas jelenségként gondolnak, ugyanakkor ehhez teljesen hasonló
folyamatok zajlódnak a fémek felületének maratásakor is, aminek nagy jelentősége van a
gyakorlatban. Ilyen például a kémiai polírozás, vagy akár a fémek savas pácolása, ahol is a
[2]

felület ilyesfajta irányított oldását hajtják végre . Az
új

bronz

tárgyak

régies,

használt

küllemét,

elszíneződését előidéző mesterséges kémiai folyamatot
patinázásnak nevezik. A természetes patinák kutatása
ma archeológiai, illetve a korróziós folyamatok
feltérképezése szempontjából is jelentős. A kutatások
célja a hosszú ideig tartó patinázódás folyamatának és
vegyületeinek

feltárása,

elsősorban

a

szabadtéri

szobrok állapotának felmérése, a fokozódó környezeti

I.2 kép: Szent István szobor

ártalmak miatt bekövetkező korróziós folyamatok megállítása, a bronz objektumok
konzerválása. A mesterséges patinázás célja, elsősorban bronzból készült művészeti tárgyak
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dekoratív színezése, szabadtéri objektumoknál egy elsődleges korróziós védőréteg kialakítása.
Művészeti világban végzett patinázás célja egyrészt lehet az előbb említett régies hatás
elérése, egyfajta utánzása a természetes patinázási színeknek, de lehet akár egyéni színek
kialakítása is a különféle bronz szobrokon. Múzeumokban vagy történelmi városrészekben
gyakran találkozhatunk patinázott vagy patinázódott rézlemez borítású tetőkkel, tornyokkal
(I.1 kép, II.3 kép), kandeláberekkel, dísztárgyakkal, illetve különböző bronzszobrokkal is (I.2
kép, II.1 kép). Az utóbbihoz hasonló művészeti alkotások, továbbá a köznapi célból készült
tárgyak természetesen vagy mesterségesen kialakult változatos színei, egyaránt vonzzák a
tekintetet a múlt kulturális és műszaki értékeit felvillantva a mai ember számára.

II. A választott téma indoklása, a dolgozat célkitűzései
A hagyományos módon készített mesterséges patinákkal foglalkozó cikkek, könyvek
védett szabadalmak összes száma elmarad az egyéb különböző modern és jól kidolgozott
fémbevonat készítő eljárásokétól. Gondolok itt a például a galvanizálás különféle technikáira,
a termodiffúziós, vagy vákuumtechnikai módszerek alkalmazására. Ugyanis az ilyen modern
módszerek között is akadnak olyanok, melyek dekoratív jellegű bevonatok készítésére is
alkalmasak. Azonban az is nyilvánvaló, hogy az előbbi eljárásoknak nem ez a fő profilja és
emiatt nem is igazán tekinthetőek egymás konkurenciájának. E dolgozatban olyan patinák
előfordulásáról, illetve előállításáról lesz szó, melyek az archeológia és a modern szobrászat
területén ismertek, ami az előbbiekhez képest egy sokkal kisebb profitot rejtő, művészethez
kapcsolódó tudományág. Ezáltal a szerényebb érdeklődés is jobban érthető.
Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy az ilyen patináknak ne lenne jelentősége a
gyakorlatban. Ráadásul a természetes patinák képződéséről,
ellentétben a mesterséges patinákról, számos cikk, és
összefoglaló jelent meg a közelmúltban
atmoszférikus

korróziós

folyamatok

[3],[4],[5]

. Ezek az

tanulmányozásáról

szólnak, ahol a patináknak igen nagy szerepe van. Az ilyen
elméleti kutatások alapján tudják aztán megtervezni a
légkörnek kitett fémtárgyak korrózió elleni védelmének
különböző eljárásait. Az egyik ilyen módszer pedig éppen az,
hogy mesterséges patinákat állítanak elő a különféle
fémfelületeken, és ennek megfelelően a kutatások egy része
II.1 kép: Gellért-szobor

valóban foglalkozik az ilyen hagyományosnak tekinthető

4

[6],[7][8]

mesterséges patinák inhibíciós tulajdonságaival

. Az ilyen a patinákra ráadásul viaszokat,

lakkokat, és egyéb anyagokat szoktak felvinni, részben esztétikai célból (úgymond fényezik a
patinát), másrészről a különböző inhibitorokkal szennyezett viaszok esetében például fokozott
korróziós védelem elérése céljából. Ezek a felületkezelő technikák ugyanúgy több kutatás
[9][10]

tárgyát képezi

. A pénzérméken, szobrokon természetesen képződött patinák, a „bulk”

ötvözettel, és a környezettel együtt bizonyos mértékig alkalmasak arra, hogy egyes műtárgyak
[11]

korát, vagy például az eredetiségét, ellenőrizzék . Ennek az archeológiában az alapkutatás
során, és a hamisítási kísérletek, leleplezésénél van szerepe. Sok esetben találkoztak olyan jól
kivitelezett mesterséges patinázással, mely az ősihez hasonló
ötvözeteken lévő korróziós lerakódásokat hívatott utánozni,
mindezt a kedvezőbb eladási ár reményében. Ehhez is szükség
van

a

természetes,

mesterséges

patinák

különbségeinek

felderítésére.
A legérdekesebb alkalmazás jelen esetben a szobrokon,
dísztárgyakon létrehozható különböző színű, érdekes bevonatok
előállítását célozza meg (mint például II.2 kép). Szinte
végtelenül sokféle ilyen receptura leírása található meg a
szakirodalomban,

de

ezek

reprodukálhatósága,

többszöri

II.2 kép: patinázott női szobor

[12]

alkalmazásának megbízhatósága időként megkérdőjelezhető . Főképpen azért, mert a
patinázás művelete alapvetően eltérő lehet a kisebb műtárgyaknál, mint például egy nagyobb
szobor esetében. Ennél nagyobb hiányosság, hogy csak nagyon kevés információ fellelhető az
egyes eljárások során végbemenő reakciókról, ezek mechanizmusáról, figyelembe véve a
hőmérséklet, koncentráció, a kezelési időtartam, és pl. az ötvözőelemek hatását. Ennek
ellenére ennek a dolgozatnak nem célja az ilyen folyamatok földerítése, de célja azoknak az
eszközöknek rövid de szemléletes bemutatása, melyeket
az ilyen problémák, megoldására föl lehet használni. Az
előbbiek értelmében a IV. fejezetben összefoglalt ilyen
célra felhasználható analitikai módszerek elméletéről csak
felületesen lesz szó, de a hivatkozások között megtalálható
néhány kiváló monográfia és könyvfejezet ezekkel
kapcsolatosan. A III. fejezetben a természetes patinák
II.3 kép: a ceglédi templom kupolája

képződésének

körülményeit

és

az

előforduló

patinavegyületek főbb tulajdonságait (összetétel, szín, kristályszerkezet) foglalom össze.
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Ezek bemutatását az is indokolja, hogy a mesterséges patinázás során sok esetben a
természetes úton bekövetkező reakciót igyekszenek valamilyen módon fölgyorsítani.
A munkám legnagyobb része a szobrászok által is elérhető egyszerű patinák előállítása
volt. Az irodalmi receptek forrása kizárólagosan Richard Hughes és Michael Rowe szerzők
szakkönyvéből származik[12]. Már itt szeretném megemlíteni, hogy az előbb említett
munkában szereplő receptektől való eltéréseket és ésszerűsítéseket a kisméretű szobrok
patinázásának speciális körülményei, illetve a saját gyakorlati tapasztalataim indokolták. Az
ilyen tapasztalatok megosztása is a dolgozat céljai közé sorolható. A munkámhoz
rendelkezésemre állt 98 db bronz érme, melynek elemösszetételét kérésemre optikai emissziós
spektroszkópiával meghatározták. Az érme Gyulavári Pál szobrászművész alkotása. Ezek
közül a sikeresen előállított patinák száma összesen 68 db volt. A fentebb említett befolyásoló
paraméterek közül az egyszerűen ellenőrizhető felület-előkészítési különbözőségeket, illetve
az alkalmazott idő és a reagens koncentráció hatásait is vizsgáltam. A fő szempont a minél
szélesebb színpaletta előállítása, és nem az egyes típusok részletes kidolgozása volt. Ezért a
munkám során elsősorban a gyakorlatban is használhatónak vélt látványos bevonatok
elkészítésére koncentráltam és ezekről képeket is készítettem. A patinák fotózását az is
indokolja, hogy az esetek nagy százalékában az irodalmi receptek leírásából egyszerűen
hiányoznak a referenciaképek. Az patinázási eljárások általános ismertetését és az elvégzett
saját munka pontos körülményeit (az előbbiek függvényében) az ötödik fejezetben mutatom
be.
A dolgozatom célja tehát részben az volt, hogy összefoglaló jelleggel valamiféle
iránymutatást adjon a témakörben járatlanok számára, továbbá a részletes kutatáshoz
szükséges nyomvonalakat is kijelölje az analitikai módszerek bemutatásával. A legfőbb
célkitűzés ugyanakkor az előbbiek értelmében az volt, hogy az irodalomban található receptek
kipróbálásával a patinázás módszereinek elméleti ismeretein túl a munka során szerzett
gyakorlati tapasztalatokat is bemutassam.
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III. A természetes patinák képződése és tulajdonságai
III.1. A természetes patinák tudományos és történeti szerepe
A 19. század végén készült New York-i Szabadság-szobor (mely talán legismertebb
rézszobor) jellegzetes zöldes színét a természetes patinának köszönheti. A kezdetben fakó
rézszínű szobor körülbelül 20-25 év alatt a mai színének megfelelő zöldes árnyalatúvá
változott[13]. Szakemberek annak idején (1905-1906) meg is vizsgálták és észrevették, hogy a
szobor körvonalai és élei a spontán elektrokémiai korrózió eredményeképpen egy kissé
kisimultak. Ezek a színbéli és morfológiai átalakulások nagy tetszést váltottak ki (ezért az
eredeti tervüket, hogy az egész szobrot átfestik, elvetették, és csupán a belülről látogatható
részt festették ki).
Ugyanakkor a 20. század folyamán egyre több kis fekete pontot, lyukat kezdtek
felfedezni a szobron, ami aggodalomra adott okot és inspirálta a kutatásokat, hogy megfelelő
restaurálási technikákat dolgozzanak ki. Sokáig azonban az analitikai módszerek nem
megfelelő kifinomultsága és a szerény érdeklődés miatt sem igazán foglalkoztak a témakörrel
egészen az 1980-as évek végéig. Az első komolyabb összefoglaló munka a Corrosion Science
folyóirat 1987. évi 27. számában található, ahol egy egész külön fejezetet szenteltek a
[3]

természetes patinák analitikai vizsgálatának . Ez annak köszönhető, hogy éppen akkor volt
aktuális a Szabadság-szobor restaurálása. Ezek a vizsgálatok a patinák kémiai összetételére,
morfológiájukra, illetve vastagságuk meghatározására irányultak, továbbá szem előtt tartották
az atmoszféra-ötvözet-patina rendszerek e paraméterekkel való összefüggéseit is.

III.2. A korróziós jelenségek csoportosítása és néhány jellegzetessége
Mielőtt a patinaképződés konkrét modelljeivel foglalkoznék, a korróziós jelenségek
osztályozását és az ezt megszabó tényezők rövid összefoglalását teszem meg. Sokféle külső
behatás éri a fémeket az atmoszférikus kitettségük folyamán, melyek természetszerűleg
befolyással bírnak a patinák tulajdonságainak alakításában, így a színükre és egyéb fizikai
tulajdonságukra is. A korrózió a fémeknek a reaktív környezet komponenseivel való káros,
vagy (éppen, mint itt a dekoratív patinázás esetén) kívánatos vegyületképzését jelenti[14]. A
leggyakoribb ún. atmoszférikus korrózió esetén az ionvezető fázis valamiféle vizes oldat
(elektrolit) és a korróziós folyamat általában elektrokémiai úton játszódik le, ezért
nevezhetjük az ilyen elváltozásokat elektrokémiai korróziónak. A vizes fázis kondenzációval
vagy egyszerűen közvetlen nedvesedéssel kerül a fémfelületre. Ennek a vizes rétegnek az

7

adszorpciója rendkívüli fontosságú a további korróziós folyamatok kimenetelét illetően. A víz
-

molekulárisan, vagy disszociációval képződő OH -ionok formájában kötődhet a fémhez. A
különböző fémeknél kialakuló kötéseket a vízzel és disszociációs termékeivel, illetve az
egyéb oldott légköri gázokból keletkező ionokkal, molekulákkal sok esetben lehet értelmezni
a Pearson-koncepció alapján[15]. Magasabb páratartalomnál több ilyen monoréteg képződik[15]
és ez szolgál a tulajdonképpeni oldószerként a légköri gázok számára. A lejátszódó reakció
tulajdonképpen tekinthető egy nem egyensúlyi (mivel a korrózió nem tekinthető
egyensúlyinak) keverékelektródnak, ahol legalább 2 párhuzamos elektródreakció játszódik le.
[2]

Ebből az egyik a fém anódos oldódása, a másik az oxidálószer redukciója . Azt, hogy az
oxidálószer éppen milyen kémiai minőségű a különböző szituációk szabják meg. A következő
alfejezetben a légkörben megtalálható gázok a származásuk, és légköri reakcióik
figyelembevételével külön tárgyalásra kerülnek. A fémeknek az ilyen szervetlen és szerves
vegyületképzéssel is járható oldódásának oka a termodinamikai egyensúly hiánya az adott
fém/érintkező közeg rendszerében.
Az előbb említett vegyületek azért is érdekesek, mert éppen ezek azok, melyek az
elektrokémiai folyamat lezajlódását szemmel látható módon bizonyítják különböző színű
elváltozások útján. Az ilyen színes vegyületek képződéséhez természetesen a tisztán kémia
reakciók is hozzájárulnak, melyekben a légköri szennyező anyagok vesznek részt. Az
esztétikai szempont az elektrokémiai tudományokban mellékes, de ugyanezen vegyületeknek
komoly befolyásoló szerepe is van a további fémoldódás kinetikájára, termodinamikájára
nézve. A korróziós folyamatokat többféle csoportosítás szerint is össze lehet foglalni[16]. A
korrózió megjelenési formája szerint beszélnek például általános, lyuk, „pitting”, biológiai,
vagy éppen eróziós korrózióról. Ennél jóval többféle altípus is létezik, melyek a patinák
képződésénél is szerepet játszanak. Ilyen például a szelektív kioldódás jelensége, amikor is az
ötvözet bizonyos elemei a korróziós rétegben elszegényednek.
A

vegyületképzés

szempontjából,

és

a

szín-ötvözet-atmoszféra

összefüggésében

érdemesebb azonban a közeg kémiai komponensei, összetétele szerint osztályozást végezni.
Így lehetséges atmoszférikus korrózióról vagy pl. talajkorrózióról beszélni. Ezek közül jelen
esetben az atmoszférikus korrózió a legfontosabb. Ezen belül is legalább három altípusról
szoktak beszélni, ezek az ún. „vidéki, vagy nem városi”, az „ipari, vagy városi”, és „tengeri”
[16]

korrózió . Az altípusok közötti jelentős eltérések elsősorban a légköri összetételben és az
időjárási viszonyok között mutatkoznak (amiről következő alfejezetekben lesz szó).
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Mindenesetre az atmoszférikus korróziót befolyásoló számtalan tényezők felsorolásszerűen az
alábbiak:
 a fémfelület nedvesedésének időtartama
 a különböző adszorpciós rétegek kialakulása, és stabilitása
 páratartalom (kondenzáció útján történő elektrolitréteg kialakulásánál van szerepe)
 eső mennyisége (az eső közvetlen nedvesedéssel alakítja ki az elektrolitréteget)
 időszakosan kialakuló köd (az elektrolit pH-jának beállításában van nagy szerepe
ugyanis erőteljesen savas kémhatású is lehet lásd. III.2. táblázat)
 hamu mennyisége
 szálló por mennyisége
 a légköri gázösszetétel
 hőmérséklet
 szél sebessége (például a tengeri sótartalmú aeroszol szállításánál)
 a kezdeti kitettség a korrozív médiumban (az ún. iniciáló szakasz minden esetben
meghatározó)
 egyéb légköri szennyezések
 földrajzi elhelyezkedés, és éghajlat
A légköri gázok összetétele alapvetően fontos, és az előbbiekben említett 1987-es analitikai
vizsgálatok során[3] is ez volt az egyik fő szempont. A következőkben a színes patinák
képződéséhez vezető utat leginkább a légköri gázok összetételével, és az egyéb légköri
szennyeződések jelenlétével összefüggésben mutatom be.

III.3. A természetes patinák képződésének körülményei[17]
III.1 Táblázat

[17]

: városi atmoszféra jellemző
összetétele

Vegyület

Képlet

Koncentráció (ppb)

Ózon

O3

50-200

Hidrogén-peroxid

H2O2

10-30

Nitrogén-dioxid

NO2

10-45

Salétromsav

HNO3

1-10

Hidrogén-szulfid

H2S

0,1-0,5

Karbonil-szulfid

COS

0,5-0,6

Kén-dioxid

SO2

5-24

Szén-dioxid

CO2

3-6x105

Hangyasav

HCOOH

4-20

Ecetsav

CH3COOH

0,2-1

Oxálsav

(COOH)2

Nincs adat

Formaldehid

HCHO

4-15

Acetaldehid

CH3CHO

1-8

Glioxal

(COH)2

Nincs adat

Sósav

HCl

0,5-2

A rézpatinák képződését, nem lehet teljesen szétválasztani
a bronzfelületeken képződő patináktól, bár vannak köztük
[18]

komolyabb különbségek is . A patinaképződés modelljeinek
megalkotásánál elég sok szempontot kell figyelembe venni,
ezért ezek a folyamatok nem minden részletre kiterjedően
ismertek a mai napig sem.
A

természetes

patinaképződést

kiváltó

környezeti

behatások 3 fő csoportba sorolhatók: gázok, csapadékok és
aeroszolok. A környezeti levegő több száz különböző kémiai
komponenst tartalmaz, melyek legnagyobb része az emberi
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(ipari) tevékenység eredménye. A legfontosabb gázokat és ezek közelítő koncentrációit a III.1
sz. táblázat tartalmazza.
A gáz halmazállapotú vegyületek egy része csak „előfutára” a patinázásnak, mint az ózon,
vagy a hidrogén peroxid, mások pedig a nedves bronz felületén levő nedvesség kiváltotta
adszorpció által, vagy csapadék cseppekbe beépülve lépnek

[17]

III.2 Táblázat : csapadékok
ionkoncentrációja

reakcióba. Számos esetben a fém -így a bronz objektumok
is- szabadtéren ki vannak téve csapadék által okozott
behatásnak. A legtöbb csapadék savas kémhatású. A III.2
táblázat a ködben, esőben és hóban található ionokat és
közelítő koncentrációikat tünteti fel.
Látható, hogy a köd a csapadékok közül a legsavasabb
lehet, elérheti a pH 2,2 értéket is. A ködből kivált víz 10100-szor savasabb lehet, mint az esővíz vagy a hó
olvadásából származó víz.

Ion

Köd [ppb]

Eső [ppb]

H+

100-6300

10-100

Hó [ppb]
25

(pH)

pH 2,2-4,0

pH 4,0-5,0

pH 4,6

NH4+

370-10500

0,1-39

20

Cl-

56-1100

0,5-1800

62

NO3-

130-12000

0,3-50

46

SO42-

62-5060

1-150

57

PO43-

-

≤3,3

-

HCO2-

-

4-36

560

CH3CO2-

-

1-10

280

(COOH)22-

-

33

-

H2O2

-

10-70

-

PAH

-

2-26

-

Mezőgazdasági területeken a szerves savak is jelentősen

hozzájárulhatnak az összes savassághoz. A különféle csapadékformák megjelenése, behatási
ideje, mennyisége és gyakorisága a Földön nagyon eltérő. Emiatt a korróziós folyamatok
földrajzilag is nagyon különbözőek lehetnek, ezért a legtöbb esetben egyedileg vizsgálják a
helyi adatok és nem pedig az átlagos értékek alapján[17].
Nem egyszerű az aeroszolok hatásának jellemzése sem. Különösen ipari környezetben
időről időre nagymértékben változik a levegőben levő folyadék és szilárd részecskék
jelenléte.

A

ülepedéssel,

szilárd

részecskék

kondenzációval

vagy

csapadékkal kombinálva jutnak a tárgyak
felületére. A finom részecskeméretű
korom, továbbá a talaj és ásványi
anyagok részecskéi a légáramlatokkal
terjednek.
[17]

III.1 ábra : szulfát-patinák képződési mechanizmusa: a
bronchantit, antlerit kristályok képződése COS, H2S, SO2,
prekurzorokon keresztül vezet. A Cu2S oxidációjában az PbO
szerepe még nem tisztázott.
[17]

tartományokba esik .

A

vizsgált

részecskemérete
koncentrációja

0,002-50
102-107

tömegkoncentrációja

szolok
µm,

részecske/m3,

5-2000

µg/m3

Az aeroszolok úgymond saját kémiai környezetüket viszik fel a

fémfelületre, emiatt sokszor katalitikus hatást biztosítanak a korróziós folyamatok egyes
lépcsőinél, továbbá a víz effektív adszorpcióját is elősegítik. A hagyományos aeroszol
osztályozás szerint az ún. akkumulációs tartományban lévő részecskék a legaktívabbak, ezek
10

vesznek leginkább részt a korróziós reakciókban. Másik fontos paraméter a különböző gázok
fizikai oldhatósága és hidrolízise a tárgyak felületén megtapadt vízréteggel. Henry-törvénye
alapján szoktak egyszerűsítő következtetéseket tenni az egységnyi felületen lévő molekulák
számával kapcsolatban[17].
A

patina

mechanizmusára

képződésének
több

modellt

is

fölállítottak, de mint említettem ezek
nagyon függenek a földrajzi helytől,
éghajlattól,

illetve

az

egyéb

paraméterektől, amik III.1 részben
[5]

III.2 ábra : a brochantit kristály képződése a kupritrétegen

felsorolásszerűen is megtalálhatóak. A

szulfátpatinák a leggyakoribbak a napsütötte, városi környezetekben ezért érdemes az ilyen
patinák képződését áttekinteni. A kénvegyületek forrásai a táblázatban is említett H2S, COS,
SO2 vegyületek lehetnek leginkább. Fontos, hogy e gázokból, a vizes rétegben való oldódás
során keletkező egyéb vegyületek közül melyek reagálnak a réz, vagy bronzötvözet
anyagával, a tulajdonképpeni elektrokémiai reakció során. A kénvegyületek esetében a III.1
ábrán látható mechanizmust állították fel. A légkörben jelenlévő karbonil-szulfid (COS)
oldódik a vizes adszorpciós rétegben és hidrolizál, tehát H2S keletkezik. A SO2 hidrolízise
pedig HSO3- eredményez, mely a vizes közegben szintén jelenlévő H2O2, O3, vagy akár
átmenetifém-ionok segítségével szulfátionokká oxidálódik. Szulfátionokat ugyanakkor már
eleve tartalmazhat a kondenzációval, vagy nedvesedéssel a fémrétegre került elektrolit
(körülbelül 0,1-15 ppm koncentrációban fordul elő általában[5]).
A patinák képződése természetszerűleg ciklikus folyamatokból áll. A felületre kondenzált
vízréteg egy bizonyos időtartamig az elektrokémiai reakció ionvezető fázisa, illetve a kémiai,
elektrokémiai lépésekben résztvevő vegyületek oldószere. Ugyanakkor előbb-utóbb el is
párolog, és egy „száraz” szakasz következik. A szakaszok időtartama nemcsak a vegyületek
kémiai minőségére, hanem a kristályok növekedésének szabályosságára/szabálytalanságára is
kihatással van. Mindenesetre elmondható, hogy a legtöbb patina a (így a kéntartalmúak is) rá
ható környezettől függetlenül (atmoszféra, talaj, stb…) mindig tartalmaz egy 5-10 µm
vastagságú összefüggő kupritréteget (Cu2O), és ezen helyezkednek a körülbelül 5-40 µm
vastagságú különféle patinaásványok. Az ilyen szulfátos patinák legismertebb, leggyakrabban
előforduló vegyülete a brochantit. A következő egyenletek a lejátszódó folyamatokat mutatják
[4]

be :
Cu → Cu+ + e-

(III.1)
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Cu+ → Cu2+ + e+

(III.2)

2+

Cu2O + 2H → Cu + H2O + 2e
-

O2 + 2H2O + 4e → 4 OH

-

(III.3)

-

(III.4)

Cu2O + SO42- + H2O → CuSO4.3Cu(OH)2 + 2H+ + 4e-

(III.5)

A bronchantit közelítőleg a (III.5) a reakcióval képződik. A kuprit oxidációjával együtt a
légköri

szennyezések

következményeképpen

az

elektrolitban

oldott

szulfát-ionok

részvételével képződik ez a kevéssé oldható bázisos réz-szulfát. A sebességmeghatározó lépés
egyébként több tanulmány szerint is a Cu+ diffúziója a fémfelülethez[4],[5]. Ezt a szulfátos
patinát tekintik a legstabilisabbnak (legalábbis 3-5 pH tartományban). A kutatások kimutatták,
hogy az utóbbi reakció csak akkor, megy végbe, ha a felületet relatív vastag vízréteg borítja,
ami tehát az eső utáni időszakra tehető.

A korrózió tömegmérlegét ilyen „szulfátos”

patináknál, az úgynevezett kioldási („runoff”) folyamatból származó, illetve a bronchantit és
kuprit réteg vastagságával arányos tömegveszteségből lehet számítani. Ez az ún. „runoff”
folyamat tisztán kémiai jellegű, egész pontosan a lerakódott szerves/szervetlen vegyületek a
[19]

felületről való eső okozta kimosását, kioldását jelenti . Emiatt láthatóak időnként a
szabadban, érdekes csíkozott felületű bronzszobrok. Tehát, a kezdetben a kuprit (Cu2O) miatti
barnás-vöröses réteg zöld színűvé változásához az kell, hogy ezek a kezdetben különálló
zöldes színű tűkristályok egymásba érő réteget tudjanak alkotni (lásd III.2 ábra, III.1 kép)
Ahhoz, hogy az előzőekben bemutatotthoz hasonló modelleket le tudják írni, szükség van
az egyes vegyületek pH függő relatív
stabilitásának ismeretére. Ezeket meg
lehet határozni például a különböző
koncentrációjú

bázisos

réz-szulfátok

NaOH oldattal történő titrálásával és a
keletkező termékek kiszűrése utáni XRD
(röntgendiffrakció)
(pásztázó

és

SEM-EDS

elektronmikroszkópos

elemanalízis) vizsgálatokkal, ahogyan
[4]

egy 1998-as kutatás során is ezt tették .
Ezzel párhuzamosan pedig a különböző
mesterséges urbánus jellegű esővízzel

III.3 ábra[4]: stabilitási diagram

érintkező kuprit kristályok vizsgálatait végeztek egy hagyományos 3 elektródos cellában. Egy
ilyen módszerekkel meghatározott jellegzetes 3 komponensű termodinamikai stabilitási
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diagram látható a III.3 ábrán. Az ilyen stabilitási diagramokat számítógépes modellezéssel az
előbbi kísérleti vagy akár irodalmi adatokból lehet számítani. A III.3 ábrán az a, b, c
egyensúlyi vonalakon való elmozdulásokon látható, hogy a pH kis mértékű változtatásával
nagymértékben megváltozhat a termodinamikailag stabilis termékek sora. Ezeket a
diagramokat azonban fenntartással kell kezelni ugyanis mindig egyensúlyi állapotokra
[17]

vonatkoznak, ami a gyakorlatban nem szokott megvalósulni . Ennek ellenére általában jó
iránymutatást ad és lehet is értelmezni vele a kísérletileg mért adatokat. Szintén ilyen
Pourbaix-diagramokkal értelmezték a tengeri, óceáni éghajlatú vidékeken az atakamit, és a
parakatamit relatív nagyobb stabilitását, ha a szulfát és a klorid ionok arány 1:5 volt[4].
A klórt tartalmazó természetes patinavegyületek esetében tehát az atakamit, paratakamit
ásványokat
esővízben

találták
található

legstabilisabbnak
-

Cl

az

koncentráció

tartományában, és ezt XRD vizsgálatokkal is
bizonyították[20]. Ahhoz, hogy egy patinarétegben
ezek legyenek a fő komponensek, az kell, hogy a
réz/bronz

[4]

III.1 kép : bronchantit keresztmetszeti képe: a kuprit
barnás-vöröses rétege fölött a kékeszöld réteg főképpen a
brochantit ásványból áll

tárgy

az

esővel

csak

keveset

érintkezzen. Többek szerint az ilyen árnyékolt,

eső-védett szobrok felületére főképpen a légáramlatok által szállított aeroszolok útján jutnak a
klorid tartalmú lerakódások[18],[21]. A klór forrása lehet a HCl, vagy a tengeri só, illetve
időnként az utak jegesedés elleni védelmében alkalmazott só. Ezeknek a lerakódási sebessége
-

[21]

több ezer µg/cm2/év is lehet . A Cl szerepét a korróziós folyamatokban igen sokat
vizsgálták, ugyanis az ún. „kettes típusú” korrózió folyamán, mely a bronztárgyak durva
elváltozásaival jár, komoly szerephez jut (lásd III.5.). Az organikus, vagy legalábbis
széntartalmú patinák képződése is sokat vizsgált reakció ugyanis a képződő malachit (bázikus
réz-karbonát) Cu2(CO3)(OH)2, talán a legismertebb réz patinavegyület. A levegőből a vizes
adszorpciós rétegekbe fizikai/kémiai oldás útján jutó CO2 mennyisége nem elegendő a
malachit termodinamikai stabilitásához. Ugyanakkor a levegőben lévő aldehidek, és szerves
[17]

savak lehetnek a malachit prekurzorai

. A malachit leginkább a talajkorrózió eredménye,

zöldes-kékes színe nagyon hasonlít a brochantitéhoz[1].

III.4. A patinák vegyületei[3]
Az előbbiek függvényében elmondható, hogy a patinavegyületeknek három fő típusa van,
melyek megjelenése a keletkezés körülményeitől függ. Általánosan elmondható, hogy a
talajkorrózió esetén a patina leginkább bázikus réz(II)-karbonátból [(CuCO3)n·(Cu(OH)2)m]
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áll. Iparvidékeken a magas kéndioxid-kibocsátás következtében bázikus réz(II)-szulfát
[(CuSO4)n·(Cu(OH)2)m] a patina fő alkotója. Sós párás levegőben, tengerek és óceánok
közelségében a patina főleg bázisos réz(II)-kloridból [(CuCl2)n·(Cu(OH)2)m] áll. A patina
vegyületek az egyszerűbb rézvegyületekből többféle sztöchiometria szerint épülhetnek fel.
Legtöbb esetben a patinában egyszerre több anion is előfordul a többféle környezeti hatás
miatt, emiatt a sztöchiometrikus összetétel sem állapítható meg pontosan. A természetes
patináknak ásványtani nevük van és ennek megfelelően a minerológusok foglalkoznak
leginkább ezen vegyületek szerkezetével és sztöchiometriájával. A következőkben az
előforduló főbb patinák elnevezései és összegképletei mellett néhány krisztallográfiai
jellegzetességük is összefoglalásra kerül.
A természetes patinák külső rétegében jellemzően megtalálható réz(II) vegyületek a
következőek: brochantit [Cu4SO4(OH)6], atakamit [Cu2Cl(OH)2], antlerit [Cu3SO4(OH)4],
malachit [Cu2CO3(OH)2], azurit [Cu3(CO3)2(OH)2]. A tenorit (CuO) sokkal ritkábban fordul
elő a természetes patinák között.
A patina összetevők meghatározásával számos tanulmány foglalkozik. A főbb komponensek
nevei, kristályszerkezetei (ha ismertek), összegképletei a III.3-III.9 táblázatokban láthatóak:
III.3 táblázat: réz-oxidok
Kuprit

köbös

Cu2O

Réz(I)-oxid

rombos

Cu2O
Cu4O3

Paramelakonit

tetragonális

Tenorit (melakonit)

monoklin

CuO

Réz(II)-hidroxid

köbös

Cu(OH)2

Réz(II)-hidroxid

rombos

Réz(II)-peroxid

Cu(OH)2
CuO2*H2O
III.2 kép: kuprit

 Kuprit (II.2 kép)
A kuprit nem más mint Cu2O, amely a környezeti behatás során először keletkezik. A
kuprit magas szimmetriájú köbös kristály, amelyben a fématomhoz közel áll 2 oxigén
és mindegyik O-atom tetraéderes réz atomokkal van körbevéve. Az elemi cella
élhossza 4.2696 Å. A kuprit nem oldható vízben, ellenben savakban enyhén oldódik.
A legtöbb patinában megtalálható, a kezdetben fakó színű rézszobrok, „jellegzetes
rézszínének” kialakításáért is ez az ásvány a felelős.
 Réz-szulfid (III.3 kép)
Ez elsősorban városi környezetben képződik. A pontos összetétel és formája nem
mindig egzakt. Kezdetben ún. kalkocit Cu2S képződik, amely oxidálódik és CuS, ún.
kovellit keletkezik. Kénmájas mesterséges patina ehhez hasonlít a leginkább.
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III.4 táblázat: szulfid patinák
Kalkocit
Digenit
Djurleit
Anilit
Geerit
Kovellit

hexagonális
köbös
monoklin
rombos
hexagonális

Cu2S
Cu9S5
Cu31S16
Cu7S4
Cu8S5
CuS
III.3 kép: kalkocit

 Brochantit (III.4 kép)
A brochantit réz-szulfát és hidroxid keveréke, Cu4(SO4)(OH)6. Ez a vegyület szinte
minden zöld patinában ott van. A kristályos szerkezete monoklin cellákkal. Ebben a
struktúrában négy legközelebbi Cu-O távolság 1,98-2,05 Å, négyes koordinációban, de két
további oxigén 2,35-2,52 Å távolságra van. Az S-O távolság 1,43-1,44 Å.
III.5 táblázat: szulfát patinák
Kalcocianit (hidro-cianit)
Réz(II)-szulfát
Réz(II)-szulfát
Bonattit
Kalkantit
Bútit
Dolerofanit
Antlerit
Brochantit
Langit
Posnjakit

rombos
triklin
monoklin
monoklin
triklin
monoklin
monoklin
rombos
monoklin
rombos
monoklin

CuSO4
CuSO4*H2O
CuSO4*H2O
CuSO4*3H2O
CuSO4*5H2O
CuSO4*7H2O
Cu2O(SO4)
Cu3(SO4)(OH)4
Cu4(SO4)(OH)6
Cu4(SO4)(OH)6*2H2O
Cu4(SO4)(OH)6*2H2O

III.4 kép: brochantit

 Antlerit (III.5 kép)
Az antlerit szintén réz-szulfát és hidroxid keveréke, inkább csak
a néhány évtizedes patinákban van jelen, képlete Cu3(SO4)(OH)4.

III.5 kép: antlerit

Kristályos szerkezete ortorombos. Bronz szobrokon a feketés
árnyalatokban van jelen.
 Posnjakit (III.6 kép)
A posnjakit sztöchiometrikusan megegyezik a brochantittal, de
kristályvizet tartalmaz, képlete: Cu4(SO4)(OH)6*2H2O. A 2
vegyület sokszor együtt van jelen, hasonlóságuk miatt egyik
vagy másik formába alakulnak át.
Nantokit
β réz(I)-klorid
Tolbachit
Eriokalcit
Réz(II)-oxiklorid
Atakamit
Paratakamit
Botallakit
Réz(II)-klorid
β réz(II)-klorid
Kalumetit

III. 6 táblázat: klorid patinák
köbös
hexagonális
monoklin
rombos
rombos
rombos
trigonális
monoklin
monoklin
rombos
rombos

III.6 kép: posnjakit

CuCl
CuCl
CuCl2
CuCl2*2H2O
Cu2OCl2
Cu2Cl(OH)3
Cu2Cl(OH)3
Cu2Cl(OH)3
CuCl(OH)
CuCl(OH)
Cu(OH,Cl)2*2H2O
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 Atakamit (III.7 kép)
Az atakamit a kloridokhoz tartozó Cu2Cl(OH)3, orto-rombos
szerkezetű kristály. Gyenge savakban oldódik. Leginkább
tengerek közelében levő réz szobrokon észlelhető, ahol 5-6 év
alatt is kialakulhat.
III.7 kép: atakamit
III.7 táblázat : nitrát patinák
Réz(II)-nitrit
Réz(II)-nitrát
Réz(II)-nitrát
Réz(II)-oxinitrát
Gerhardit
Réz(II)-nitrát

rombos
monoklin
rombos
monoklin

Cu4(NO2)2(OH)6
Cu(NO3)2
Cu(NO3)2*3H2O
Cu4O(NO3)6
Cu2(NO3)(OH)3
Cu2(NO3)(OH)3
III.8 kép: gerhardit

 Gerhardit (III.8 kép)

A patinákban bőségesen jelen levő oldható nitrát neve gerhardit, képlete
Cu2NO3(OH)3.
III.8 táblázat: karbonát patinák
Réz(I)-karbonát
Réz(II)-karbonát
Malachit
Azurit

hexagonális
monoklin
monoklin

Cu2CO3
CuCO3
Cu2(CO3)(OH)2
Cu3(CO3)2(OH)2
III.9 kép: malachit

 Malachit (III.9 kép)
A malachit Cu(II)-karbonát és hidroxid keveréke, sztöchiometrikusan Cu2(CO3)(OH)2.
Régebben azt gondolták, hogy a légköri korrózió eredményeképpen létrejött patina nagy
részét ez alkotja, de valójában kis arányban van jelen [18].
III.9 táblázat: szerves patinák
Réz(I)-acetát
Réz(II)-acetát
Réz(II)-acetát
Verdigris
Réz(I)-formiát
Réz(II)-formiát
Réz(II)-formiát
Réz(II)-formiát
Réz(II)-formiát
Réz(I)-oxalát
Réz(II)-oxalát

monoklin
rombos
monoklin

Cu(CH3CO2)
Cu(CH3CO2)2
Cu(CH3CO2)*H2O
Cu(CH3CO2)x(OH)y*zH2O
Cu(HCO2)
Cu(HCO2)2
Cu(HCO2)2*4H2O
Cu3(HCO2)2(OH)4
Cu3(HCO2)4(OH)2*2H2O
Cu2(C2O4)*2H2O
Cu2(C2O4)*xH2O

III.10 kép: réz-acetát

 Formiátok, acetátok, oxalátok (III.10 kép)
A formiátok kromatográfiai adatok szerint, elég alacsony szinten vannak jelen a patinákban,
mint oldható komponensek[22]. Az acetátok (III.10 kép) a formiátoknál lényegesen nagyobb
mennyiségben vannak jelen, mennyiségük a nitrátokhoz hasonlítható. Vízben és savakban is
oldódnak. Oxalátok sokféle kristályvízzel előfordulhatnak: Cu(COO)2*nH2O.
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III.5. A patinák morfológiája[23]
Az elmúlt évtizedben kialakult egy osztályozási rendszer kifejezetten a bronz (Cu-Sn)
ötvözetek patináira[23]. E rendszer segítségével bizonyos esetekben például ellenőrizni tudják
az

értékes

műtárgyak

eredetiségét,

illetve

a

restauráció és konzerválás technikáin is folyamatosan
fejleszteni tudnak. Ez a szempontrendszer a patinák
morfológiájának

jellegzetességein

alapul.

Egész

pontosan azon a tényen, hogy a műtárgy eredeti
felszíne,

élei,

avagy sem.

jellegzetességei

felismerhetőek-e,

E szempont szerint az előzőek

sorrendjében megkülönböztetnek I. típusú (Type I.),

[23]

III.11 kép : Type 1 (egyes
típusú) patina keresztmetszeti
képe

illetve II. típusú patinákat. A modell megalkotásánál száznál is több bronzkorból származó
műtárgyon végeztek vizsgálatokat pásztázó elektronmikroszkóppal kifejezetten a morfológiai
sajátságok

megállapítása

céljából

(SEM),

és

ezzel

egybekötött

elektronsugaras

mikroanalízissel keresztmetszeti elemanalízist is végeztek (SEM-EDS, lásd még IV. fejezet).
A két típus rétegződése és a jelen lévő specieszek eloszlása, funkciója sematikusan a III.4
ábrán látható.
I. típusú patina (Type I) jellegzetességei[9] (III.11 kép)
 Ez a fajta patina körülbelül 550 µm teljes vastagságú, kettős
rétegződésű
eredeti

szerkezettel,

élek,

vonalak

az
jól

felismerhetőek
 a külső rész általában szürkés,
zöldes, kékes zöldes-színű, és
az

elemanalízis

eredményei

szerint egységesen kimutatták,
hogy

ebben

a

rétegben

III.4 ábra[9]: vázlatos mechanizmus a kétfajta
típusú patina képződésére

főképpen a korrozív médium
elemi találhatóak (O,Si,P,Al,Fe). Érdekes, hogy rézben szegényebb, de ónban sokkal
gazdagabb.
 kevésbé agresszív médiumokban képződik, mint a II. számú típus
 a belső réteg Cu/Sn oxidjaiból áll legfőképpen
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 Cu/(Cu+Sn) arány patinarétegben (mind a kettőben) kisebb, mint a magában
szubsztrát („bulk”) ötvözetben. Ez az úgynevezett „decuprification” folyamattal van
kapcsolatban, mely a réz szelektív kioldódását jelenti (lásd II.2)
II. típusú patina (Type II) jellegzetésségei[9]
 A külső felülete durva, az eredeti élek nem felismerhetőek, a színe lehet vöröses,
barna, de még gyakrabban zöld
 Tartalmaz egy köztes vöröses színű réteget, ami leginkább réz-oxidokból áll (Cu2O, és
CuO). A legnagyobb különbség az egyes típustól, hogy elég nagy mennyiségű Cl--ion
található ebben a köztes rétegben. Ez a réz-oxid egyfajta elektrolitikus membránként
működik, Cu+ ionokra és a Cl-, O2- ionokra átengedő oly módon, hogy a Cu+ ionok
kidiffundálnak (kioldódnak), a Cl-, és O2- ionok pedig éppen bediffundálnak a felület
mélyebb rétegeibe
 A külső réteg többek között hidroxi-karbonátok, hidroxi-foszfátok keveréke
 A belső réteg sokféle Cu-Sn vegyületek keveréke
Ez kettes típusú korrózióval járó folyamat felelős az úgynevezett bronz-betegség
[18],[24]

jelenségéért is („bronze disease”)

. Ez a bronzbetegség a nantokit, vagyis a réz(I)-klorid

vegyület megjelenésével van kapcsolatban. A levegővel vagy a nedvességgel reakcióba lépve
ez az instabil vegyület réz-trihidroxikloridokká alakul. Ez pedig erőteljes fizikai behatáshoz,
ún. stressz korrózióhoz vezet, mely teljesen tönkreteheti a bronztárgyakat. A bronzbetegség
általános jellegzetessége, hogy CuCl a külső patinaréteg alatt halmozódik fel majd pedig
bizonyos esetekben a III.7 reakció szerint átalakul kuprittá. A reakciókat a következők szerint
lehet felírni[23]:
Cu + Cl-→ CuCl

(III.6)

CuCl + O2- →Cu2O + Cl- + Cu+

(III.7)

Másik ismert tény, hogy a Cl--ionok sokféle vízoldható
komplexet képeznek a rézzel, ilyenek például CuCl3-,
CuCl42- vegyületek. Ezek pedig az elektrolit fajlagos
vezetőképességét is megnövelhetik (az asszociáció a
vezetőképesség ellen hatna, itt csak az elektrolitba kerülő új
ionokról van szó), és emiatt korróziós folyamat gyorsabb
[19]

lefolyásában is szerepet játszanak . A III.12 képen látható
[23]

III.12 kép
patina

: kettes típusú Type II

egy ilyen II. típusú patina. A vörös részek a köztes kuprit
réteget reprezentálják.
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IV. A természetes és mesterséges patinák analitikai vizsgálatai
IV.1. Az analitikai vizsgálatok lehetséges céljai
A patinák analitikai vizsgálatai elsősorban a különböző közegekben (például tengeri,
városi környezetben, vagy talajban) lejátszódó korróziós folyamatok minél pontosabb
megismerését célozzák meg. Az ilyen eredmények gyakorlati felhasználásai közé tartoznak
például a kültéri szobrok korrózióval szembeni megóvása érdekében kidolgozott módszerek,
az ősi fémtárgyak autentikációs eljárásainak kidolgozásai, illetve a jelen esetben is kiemelt új
mesterséges patinák kifejlesztése is. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ez utóbbiról csak
[25]

minimális információ található szakirodalomban . Az analitikai vizsgálatok közvetlen célja
lehet az adott patina kémiai összetételének, felületi, fizikai tulajdonságainak, vagy a
különböző kémiai közegekben mutatott reaktivitásának a meghatározása. Ezek az ismeretek
külön-külön is értékesek lehetnek, de sok olyan vizsgálat folyik, ahol ezeket a tulajdonságokat
együttesen és összefüggéseiben igyekszenek meghatározni, értelmezni. Jelen korban sok
archeológiai szemléletű analízist végeznek a természetes patinákkal kapcsolatban, melyek
során szobrok, márványok, pénzérmék és ehhez hasonló műtárgyak korát, származási helyét
határozzák meg, illetve az ősi fémmegmunkálási technikákra vonatkozó információkat is
nyernek. Az analitikai módszerek repertoárja a röntgenanalitikai módszerektől kezdve XRD,
XPS, AES, XRF, IBS…), a mikroszkópos vizsgálatokon át (SEM, SEM-EDS) egészen az
elektrokémiai módszerekig (SWV, CV, EIS…) terjedhet. A következőkben ezek közül csak
néhány fontosabbat mutatok be, azzal a céllal, hogy röviden és tömören az adott módszer
alkalmazási területét, teljesítőképességét, korlátait jellemezzem.

IV.2. Patinák elektrokémiai vizsgálatai
IV.2.1. Általános alapelvek, inhibíciós vizsgálatok
Az ilyen elektrokémiai vizsgálatok célja általában a korróziós tulajdonságok felderítése,
ugyanakkor lehetséges velük a patinák kvalitatív vagy akár kvantitatív analitikai szemléletű
meghatározása is. Az itt felhasznált elektrokémia méréstechnikák legtöbbje alapvetően a
voltammetriás módszerek közé tartozik, tehát a potenciál és áram(sűrűség) összefüggéseit
veszik fel, és ezekből vonnak le következtetéseket. Ha az előzőekben említett valamiféle
korróziós tulajdonságok felderítése a cél, a fémfelületi patináknak komoly szerepe van több
más mellett pl. az adott réz, vagy rézbázisú fémek különféle agresszivitású médiumban
jellemző passziválódási kinetikájának felderítésében. Ekkor tulajdonképpen az elektrokémiai
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vizsgálat során választják le a patinarétegeket, melyek morfológiája, és/vagy kémiai
összetétele értékes információ lehet többféle kutatási területen is. Másik általános jellemezője
az ilyen vizsgálatoknak, hogy önmagában alkalmazva nem mindig célravezető. Így például az
XRD, RAMAN, SEM-EDS, illetve a bevezetőben említett nem-elektrokémia módszerek
közül többet is szoktak az eredeti vizsgálati célfeladatnak megfelelően kapcsolni, és ilyen
módon szélesebb információtartalmú, biztosabb adatokat lehet értékelni[26]. A mérési
elrendezésekről még röviden elmondható, hogy itt is az általában elterjedt, konvencionális
háromelektródos cellával (munkaelektród- referenciaelektród- segédelektród) dolgoznak[26].
Ezekben a cellákban a munkaelektródnak gyakran vagy magát vizsgálandó fémet, vagy már
eleve a patina bevonatos Cu/Cu-Sn bronzötvözetet kapcsolják, amikor is leginkább az
inhibíciós hatásokat szokták tesztelni (lásd később). A következőkben az elektrokémia
alkalmazását szeretném összefoglalni röviden, néhány példán keresztül.
Nagyon gyakori téma, és a korrózióvédelem szempontjából informatív adat, az ún.
korróziós potenciál (Ekorr), vagy korróziós áramsűrűség (jkorr), amely a tulajdonképpeni
nemegyensúlyi keverékelektród stacionárius potenciálja és áramsűrűsége. Ez a kísérletileg
mérhető anódos és katódos részáramsűrűségekből kiszámítható[2]. Leggyakrabban ezt úgy
teszik meg, hogy az áramsűrűség logaritmusának függvényében a potenciált ábrázoló görbe
Tafel-tartományaira egyeneseket illesztenek, és a metszéspontjuk adja meg a keresett
[2]

potenciálértéket .
Az általam is előállítotthoz hasonló mesterséges patinákat adott összetételű (mesterséges)
esővizes közegnek tettek ki és a jelentkező védőhatásukat vizsgálták potenciodinamikus
[6]

(tranziens, időben változó potenciált alkalmazó) módszerrel . A vizsgálat során különböző
patinázott bronzlapokat patináztak, melyeknek elemi összetétele Cu(88%)/Zn(6%)/Sn(6%)
volt. A barna patinarétegekre (mely, 6%-os K2S-dal, merítéses eljárással kb 50oC készült), a
megfelelő vizes mosás után, második rétegként (NH4)2CO3, NH4Cl vizes oldatát (30 g/L),
illetve (3 m/m %) Cu(NO3)2 oldatát ecsetelték föl (de nem ráégetésesen). Az utóbbi két patina
zöldes árnyalatú, a Cu(NO3)2-tal készült, pedig kékes-zöldes megjelenésű, ahogyan azt én is
tapasztaltam a kísérleteim során (lásd. V. fej.). Ezen kívül készítettek elektrokémiai úton is
patinabevonatokat. Ezt úgy végezték, hogy a megfelelő ASTM szabvány szerint előkészített
bronzlapokat a Na2SO4, NaNO3, NaHCO3, pH=7-re állított oldatába merítették. Ezeket sorba,
és a cella munkaelektródjaként kapcsolták. Ezek után az OPC potenciál stabilizálódása után,
megfelelő feszültségeket adtak rá, pontosan meghatározott időtartamig. Az elektrokémiai, és a
tisztán kémiai úton előállított patinákra is még egy ún. Paraloid B44 nevezetű lakkban (ami,
egy etil-acetátban oldott főként etil-metakrilát, metil-metakrilát kopolimer) oldott kétféle
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inhibitort (TMI, BTAH) ecseteltek föl a bronz felszínére. Ezen túl még egy Carnabua
nevezetű viaszt is alkalmaztak, melyet
o

85 C-os megolvasztás után vittek föl a
fémfelszínre.
Az ilyen mérések lényege, hogy ezeket a
patinával, viasszal és/vagy lakkal védett
fémeket különböző korrozív médiumokba
helyezik,

aztán

potenciodinamikus

méréssel az inhibíciós tulajdonságaikat
értelmezik

az

előbbiekben

említett

korróziós potenciál, illetve ahhoz tartozó
áramsűrűség (továbbá még a polarizációs
ellenállás) mérésével. Ebben a vizsgálatban
azzal is foglalkoztak, hogy az inhibitor
hatása, hogyan változik, ha ecsettel viszik
föl

a

bronz/réz

egyszerűen

felszínére

föloldják

a

vagy

ha

különféle

agresszivitású médiumban (ami itt egy
[6]

pH=5 értékre beállított, a városi eső

IV.1 ábra : Cu(NO3)2 polarizációs görbéi
(négyszöghullámű voltammetriás módszerrel
felvett görbék) v=1mV/s

összetételét szerette volna reprodukálni).

Szemléltetésképpen a zöld Cu(NO3)2 patina polarizációs görbéit mutatom be IV.1 ábrán.
Ebből és az ehhez hasonló görbékből korróziós potenciálokat és áramsűrűségeket
kiszámították, és kiderült, hogy érdekes módon az önmagában a BTAH, és a TMI nem
rendelkezik jelentős inhibíciós hatással (legalábbis nem mérték ki). Ugyanakkor ha Paraloid
lakkal együtt alkalmazzák, akkor csökkenő Ekorr, jkorr értékeket kaptak. Ez a hatékonyabb
inhibíciós tulajdonsággal van kapcsolatban. Tisztán a kémia patinák inhibíciós hatását is
vizsgálták, és már másutt is többször megállapították, hogy a szobrászok által használt
mesterséges bevonatok közül leginkább csak K2S-dal készült „kénmájas” mutat önmagában is
valamiféle védelmet az agresszívabb közegű atmoszférikus korrózió folyamán. Az
elektrokémiai úton leválasztott patinák egyébként több esetben, a kémiai úton előállítottakkal
szemben, jobb anti-korróziós jellegzetességet mutattak. A szakirodalomban elég sok ilyen
,[6],[7][8][9],[10]

inhibíciós, és reaktivitás vizsgálat leírása található

.
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IV.2.2 A mikrorészecskés voltammetria
Az elektrokémiai eljárások többségénél a vizsgálni kívánt mintaanyagot föl kell oldani az
ionvezetőként funkcionáló alapelektrolitban, majd aztán valamilyen jól kiválasztott
munkaelektród segítségével lehet anódosan oxidálni vagy katódosan redukálni. A kapott
voltammogramokból pedig a jellemző potenciál illetve
áramcsúcsok helyéből illetve nagyságából lehet kvalitatív
illetve kvantitatív analitikai jellegű megfontolásokat tenni.
Ugyanakkor a patina komponenseinek nagy része csak
kissé oldódik pl. vizes alapoldatokban, ezért sokszor durva
feltárási módszereket kell alkalmazni. Ezek a feltárások
IV.2

[27]

viszont magukban rejtik annak veszélyét, hogy a mérés

ábra: a háromfázisú elektród

nem fogja tükrözni a minta valódi összetételét, mert például valamilyen komponens, elveszik
a durva (pl. savas) feltárás során

[26]

. A mikrorészecskés voltammetria esetén ilyesmivel nem

kell számolni. A vizsgálandó szilárd anyagot elporítják, hogy kb. a mikrométeres
nagyságrendbe essen bele, majd egyszerűen pl. óvatos dörzsöléssel fölviszik az elektród
felületére. Így egy tulajdonképpeni 3 fázisból álló elektród alakul ki, mely egy ionvezetőből
(elektrolitból), egy elektronvezetőből, és magából a szilárd minta kristályaiból áll, amely az
ionok, és elektronok transzportjában is kiveszi a részét[27]. Egy egyszerűsített vázlat látható
IV.2 ábrán. Abban az esetben, ha a mikrorészecske semleges molekulákat, illetve pozitív, és
negatív ionokat egyenlő mértékben tartalmaz, elengedhetetlen, hogy a III. fázis
(elektrolitoldatból) és a II. fázis között párhuzamosan az elektronátlépéssel, egy iontranszport
is

induljon

meg.

elektroneutralitás
fázisra

is

Ennek

elvének

teljesülnie

oka,
a

kell.

hogy

az

mikrokristályos
Például,

ha

a

mikrokristály oxidálódik, akkor a töltést az
elektrolitból egy anionnak kell szállítania (feltéve,
hogy a termék nem oldódott be az elektrolitba).
Ugyanakkor a módszer nem csak a különböző
oxidációs, vagy redukciós lépésekre érzékeny,
hanem sok egyéb mellett a szilárd-szilárd

IV. 3. ábra[28]: ciklikus voltamogram a 2
műtárgy patináinak kémiai összetételének
meghatározására (start:OPC, v=30mV/s)

fázisátalakulásokra is például. Természetesen a valódi folyamatok a sematikus ábrához képest
sokkal összetettebbek. Az elektródfolyamat kinetikáját az elektronátlépés, az iontranszport, a
szilárd, illetve az elektrolit fázis vezetése, illetve a mikrokristály szemcsemérete, morfológiája
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is meghatározhatja. A módszer elméletéről részletesen angol nyelven, de akár magyarul is
lehet kiváló összefoglalókat olvasni[28]. Többféle elektródot is használnak, leggyakrabban a
parafinnal impregnált grafitelektródot (PIGE), vagy a szénpaszta (CPE) kompozit jellegű
elektródot alkalmaznak. A PIGE esetében a paraffin a grafit pórusaiba jutva a háttéráramot
nagyban lecsökkenti, így rendkívüli jól használható elektródot eredményez.
A IV.1. képen egy késői reneszánsz szobor, és egy a római időkből származó kerék
látható. A rajtuk levő zöldes, zöldeskék patinákon VMP analízist
[29]

végeztek . A vizsgálat koncepciója az, hogy egy 0,1 M HCl
alapelektrolitban

egy

tucat

referenciavegyület

ciklikus

voltammogramját fölveszik és az egyes potenciál értékeknél
megjelenő csúcsokat azonosítják kapcsolt technikák segítségével
(például elektronsugaras mikroanalízissel (SEM-EDS), vagy belső
reflexiós IR módszerrel (ATR-FTIR)). A referenciavegyületekből 20
mikrogrammnyi mennyiséget mértek be a megfelelő analitikai
tisztaságú

vegyszerekből,

miután

elporították

(közelítőleg

mikrométeres átmérőjűre) egy arra a célra megfelelő mozsárban. A
[29]

IV.1 kép : a, római
kori kerék b,
reneszánsz szobor

referenciavegyületekről az eredeti cikkben, de a két patináról
ciklikus készült voltammogramok a polarizációsebeségekkel és

egyéb paraméterekkel együtt IV.3 ábrán láthatóak. A patinák kémiai komponenseinek
azonosításához ez önmagában kevés, azonban a belső reflexiós IR módszerrel, illetve EDS
elemanalízissel végül is azonosították a fő komponenseket. Ezek a fenti szobor esetében, a
langit Cu4SO4(OH)6x2H2O, és atakamit Cu4Cl(OH)6, míg a római kerék esetében csak az
utóbbi vegyületet jelenlétét sikerült bizonyítani.
Ennek oka IV.3 ábrán látható, ahol ugyanis a
voltammetriás

görbe

sok

átfedő

csúcsot

tartalmaz, emiatt tisztán ilyen mikrorészecskés
elektrokémiai vizsgálat nem szokott eredményt
hozni. Ez részben a patinák sokkomponensű
réteges szerkezetének köszönhető. Nemrégiben
azonban egy érdekes módszer látott napvilágot,
mely

a

patinák

rétegről-rétegre

való

lebontásának analízisének lehetőségét kínálja
[30]

fel . A mérési elrendezés a IV.4 ábrán látható.

IV.4 ábra[30]:réteges meghatározásra
alkalmas mikrorészecskés voltammetriás
berendezés

Ehhez az előző kísérlethez hasonlóan referenciavegyületekre van szükség, melyek a választott
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esetben malachit, azurit, Cu2O, réz-hidroxikloridok voltak. Ezeket elő lehet állítani, a
mesterséges patináknak megfelelő módon irodalmi leírások alapján[30]. Egy sematikus IV.5
ábrán szemléltethető a rétegről-rétegre való lebontás folyamata. Az első voltammetriás jel
elméletileg a grafitelektróddal közvetlen kontaktban lévő felső korróziós réteggel kapcsolatos.
+

A redukciós lépés során a patina redukciós termékének (Cu ) hidrátrétege keletkezik az új
szilárd fázis (fémréz) megjelenésével együtt. Ezt addig folytatják, míg előbb-utóbb a belső
réteghez is elérnek, utána pedig már annak a voltammetriás jeleit veszik fel. A lejátszódó
reakciókat a IV.5 ábra szemlélteti. Az eredő reakciót például a malachit esetében a következő
egyenlettel, lehet jellemezni:
CuCO3·Cu(OH)2(s) + 4H+(aq) + 4e−→ 2Cu(s) + CO2 +3H2O

(IV.1)

Itt a redox reakció a részecske-szilárd fázis-ionvezető határán játszódik le, az egész
kinetika a H+ beékelődésétől, az elektron átlépéstől, de a szilárd
fázis miatti gócképződés/gócnövekedés sebességétől is függhet.
Az ilyen redukciós lépést lehet többszöri potenciál „scan” során
megvalósítani,
előredukciós

de
lépés

megelőzheti
is.

A

egy

mérés

konstans
során

potenciálú

rögzítették

a

potenciálcsúcsok helyét, a Tafel-egyenes meredekségét, és több
egyéb paramétert is, hogy ezzel a patina komponensek
azonosítását nagyobb bizonyossággal is meghatározzák (ugyanis
problémák adódhatnak a nem mindig kompenzált kapacitív áram,
a cellaellenállás bizonytalansága miatti csúcsszélesedés, és

IV.5 ábra[30]: réteges modell

eltolódás miatt)

IV.3. Patinabevonatok vizsgálata felületanalitikai módszerekkel
IV.3.1. Az IBA, és röntgenanalitikai módszerek általános ismertetője
Az elmúlt évtizedekben az ionnyalábos technikákon alapuló módszerek (IBA - Ion Beam
Analysis), illetve a röntgengerjesztést kihasználó vizsgálatok is sok egyéb alkalmazás mellett
az archeológiai, és a művészeti jellegű minták esetében is komoly eredményeket tudtak
felmutatni[31]. Ennek az egyszerű oka az, hogy majdnem minden követelményt teljesítenek,
ami az ilyen analíziseknél elvárható. Ezek közül a legfontosabb, hogy ezek vizsgálatok
általában nem okozzák a minta sérülését vagy elváltozását, tehát roncsolásmentesnek
tekinthetőek. További előnyük, hogy egymást kiegészítő módon használhatóak, kapcsolhatóak
24

egyéb más technikákkal, és nem is feltétlenül a legköltségesebb eljárások közé tartoznak. A
legfontosabb analitikai jellemzőket ezeknél a metódusoknál, a vizsgálható elemek tartománya,
az analitikai érzékenység rendszámfüggése, a kimutatási határok és pontosság mellett az
jelenti, hogy mennyire tekinthetőek a felületre, vagy a tömbfázisra érzékenynek, úgymond
(„surface”, vagy „bulk” technikának) az egyes módszerek. Ezen túl fontos tényező az is, hogy
[1]

milyen laterális és mélységi felbontóképességet lehet velük elérni .
Az itt tárgyalt technikák fizikai alapját az képezi, hogy a nagyenergiájú elektromágneses
sugárzás vagy pl. a szintén nagy energiájú töltött részecskék a minta anyagával
kölcsönhatásba lépnek. Az ilyen kölcsönhatás során, többek között például lefékeződés,
illetve abszorbció is végbemegy a minta anyagában, melynek következményeképpen az
atomok gerjesztődése, ionizációja, vagy akár magátalakulások is lejátszódhatnak. Ezek a
folyamatok pedig valamilyen elektromágneses sugárzás (röntgen, gamma), vagy részecske
(elektron, proton, alfa stb.) kibocsátásához is vezetnek, melyek analitikai célra
felhasználhatóak. Ugyanakkor például a röntgensugárzás hullámtermészetéből adódóan a
kristályrácsokon elhajolhat, ez a röntgendiffrakció jelensége, melyet időként szintén a
röntgenanalitikához szoktak csoportosítani (és a szilárd kristályos anyagoknál nagyon
hasznosnak is bizonyul). Jelen tárgyalás során a legfontosabb alapjelenségeknek, az előbb
említett gerjesztő források által okozott belső atomi héjak ionizációját, illetve azt követő
relaxációs folyamatokat lehet tekinteni. A részletesebb tárgyalások során az adott módszerhez
tartozó folyamatokat egyszerűsített ábrákon összefoglaltam. Fontos megjegyezni, hogy ezek
az eljárások nagyobbik része az atomokkal kapcsolatos, és emiatt főképpen elemanalízisre
használhatóak. Ugyanakkor például az XPS, AES, XRD a kémiai állapot meghatározására is
használható (a következőkben, néhány esetet röviden be is mutatok). Az előzőek tekintetében
természetesen minden egyes vizsgálatnak megvannak a maga korlátai is. A következőkben, a
hely, és a dolgozat koncepciója miatt részletesen csak a szakirodalomban fellelhető példákon
keresztül a területen a legtöbbet és legeredményesebben használt módszerekről lesz szó. A
választás az ún. SEM-EDS metóduson kívül az elektronspektroszkópiára, esett, de egyéb
módszerek (a szekunderion-tömegspektrometria D-SIMS, SAM, a röntgendiffrakció XRD…)
is említésre kerülnek.

IV.3.2. Az XPS, AES módszerek alkalmazása patinák felületvizsgálatára
Mesterséges és természetes patinák esetében is gyakran alkalmazott felületanalitikai
módszer

a

röntgen-gerjesztésű
[32]

Photoelectron Spectroscopy) .

fotoelektron-spektroszkópia,

rövidítve

XPS

(X-ray

A tudományos szóhasználatban az ESCA (Electron
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Spectroscopy for Chemical Analysis) elnevezés egyenértékű elnevezés az XPS-módszerrel,
habár az Auger-effektusonon (AES) alapuló, és az ultraibolya-tartományba eső fotonokat
gerjesztő forrásként alkalmazó (UPS) spektroszkópiai módszereket is magában foglalja. A
spektrumok kiértékelését tapasztalt szakemberek végzik, e helyütt csak néhány alapjelenséget
szeretnék bemutatni ezekkel kapcsolatosan. A fotoelektromos effektus, és Auger-effektus
régóta ismert jelenségek. A lényeg, hogy az egyik vagy a másik folyamat eredményeképpen
„kirepülő”

elektronokat

egy

analizátorral
-9

energiájuk

elektronsokszorozás után a nagyon kicsi 10 , 10

-12

szerint

szétválogatják,

egy

A áramerősségeket már jól mérhetővé

teszik. A IV.6 ábrán láthatóak a hagyományos ráégetéses eljárással készült réz, és bronz
[25]

patinák XPS spektrumai . A mérésekhez a
használt gerjesztő röntgensugárzás az Al
anódba ütköztetett nagyenergiájú elektronok
útján állt elő (ez az Al Kα átmenete).
Analizátorként

a

elektrosztatikus
használták,

mint

o

180 -os

eltérítésű

kettős-félgömböt
általában

az

ilyen

méréseknél. A IV.6 ábrán látható egyes
elektronvonalakat a héjak főkvantumszáma,
és mellékvantumszáma szerint osztályozzák,
a patinák esetén legfontosabbak azonban réz
vonalaival kapcsolatos alapjelenségek. A
XPS alkalmas arra, hogy a különböző

[25]

IV.6 ábra XPS spektrumok a FeCl3 oldattal hevítéses úton készült réz, és bronz mintákon. A
Cu2p jellegzetes finomszerkezete a +2 oxidációs állapotra, az egyéb elemek vonalai pedig a
CuCl2, Cu2(OH)3Cl jelenlétére utal
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elemek, így a réz oxidációs állapotait is meghatározza, az elektronvonalak ún. kémiai
eltolódása („chemical shift”) alapján. Ez az atomtörzsek körül megváltozott parciális töltések
okozta energia-változásából, másrészt a relaxációs folyamat energiájából áll össze. Lényeg,
hogy az egyes eltolódások eV-ban kifejezett értékét kézikönyvekből ki lehet keresni, és az
egyes csúcsokat ennek segítségével azonosítani. Ez a patinák esetében nagyon hasznos, ahol a
réz, ón, és az ötvöző elemek oxidációs állapotban létezhetnek, és összefügg a felület színével,
és a morfológiájával is. Az említett mérés esetében az O1s, Cl2p, Pb4f, Fe2p, Sn3d, Cu2p
XPS spektrumok részletei láthatóak IV.6 ábrán A Cu néhány vegyületének egyes kémiai
eltolódásaira igaz, hogy eléggé közel vannak egymáshoz. Ilyenkor a spektrum
finomszerkezetének
használják

föl

jellegzetességeit
az

azonosításra.

A

spektrumokon észlelhető, hogy egy adott
elektronvonal,

és

főképpen

mellékkvantumszámú

a

vonalak

kisebb
esetében

jelentősebb mértékű ún. vonalfelhasadást
szenved.

Ez

a

spin-pálya

csatolásnak

köszönhető. A spektrumokban ez a jelenség
az

eredetileg

egy

csúcsból

álló

elektronvonal, összetartozó kettős (dublett)
csúcspárok megjelenésével válik szemmel
láthatóvá. A Cu2p vonala például egy 2:1
arányú

ilyen

dublett

vonalat

ad,

ami

IV.7 ábra:AES ion-maratásos módszerrel mért 44
éves patina, a fő komponensnek a brochantite ásványt
találták

spinállapotok relatív benépesítettségének arányát közvetíti. Ráadásul a telítetlen d-héjú
atomokat tartalmazó vegyületeknél, mint amilyen pl. a Cu2+ oxidációs állapota, az ún.
gerjesztéses szatellit vonalak segítségével is azonosítható. Ezek a szatellitek a telítetlen d-héjú
átmenetifémeknél igen gyakoriak, ugyanis ez a jelenség egy vegyértékelektron magasabb
energiaállapotú betöltetlen pályára történő gerjesztésével kapcsolatos. A többi elem
spektrumelemzése után konkrét vegyületetek azonosítására is sor kerülhet, mint az ábrán
bemutatott esetben is (lásd még V.3.1).
Fontos, hogy az értékelhető információt, milyen mélységből kapják meg a vizsgálat során.
Ez a kilépő elektron közepes szabad (rugalmatlan ütközés nélküli) úthosszától függ. A
tapasztalat szerint a spektrumokban megjelenő vonalak ennek az értéknek kb. a
háromszorosának megfelelő mélységből, származnak (ez olyan 8-10 nm nagyságrendbe esik,
de a gerjesztő röntgenforrás energiája is befolyásolja). Az XPS-t felhasználták például a COS,
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[3]

H2S légköri gázoknak a patinák képződére vonatkozó hatásának értelmezésére . Ezen kívül
vizsgáltak még réz, és bronzmintákat, melyeket SO2 gázáramnak tettek ki. Az oxidációs
állapotok meghatározásából, a szulfát-ion kemiszorpció útján történő megkötődését
állapították meg, és ezt a passzivációs effektussal hozták kapcsolatba. Az ilyen, és ehhez
hasonló mérésekből a szakirodalomban még sokkal több fellelhető[1].
Az AES során a minta felső 1-2 nm mélységben elhelyezkedő elemekről kaphatnak
információkat. Éppen ezért is volt alkalmas, hogy például a szemcseközi korrózió során az ón
[1]

szegregációjának szerepét megvizsgálják . Egy másik fontos vizsgálati koncepció az elemek
mélységi profiljának felvétele lehet. Ezt ún. mikro-destruktív technikákkal egészen jól
elérhető. Az Auger-elektron spektroszkópiát is fel lehet ilyesmire használni, mert lehetőség
van például Ar+ ionokkal bombázni a felületet, tehát tulajdonképpen ion-maratást végeznek.
Azonban egyes esetekben az Ar+ ionokkal el is reagálhat az anyag, amint azt, néhány
közlemény is igazolja. Egy patina mélységi profilja a IV.7 ábrán látható[33]. Ilyen vizsgálatokra
még szekunder-ion tömegspektrometria (D-SIMS), a glimm-kisüléses optikai emissziós
spektroszkópia (GD-OES) is felhasználható[19]. Ugyanakkor a mintákon keletkező sérülések
miatt, értékes, egyedi műtárgyakon erősen megkérdőjelezhető ezeknek technikáknak
alkalmazása.

IV.3.3. A SEM-EDS technika alapjai és alkalmazása patinák vizsgálatára
A pásztázó elektronmikroszkóp az elektronsugaras mikroanalízis módszerével kombinálva
(SEM-EDS) egy kiváló eszközt ad a különböző
fémfelületi korróziós termékek rétegződésének,
illetve

kémiai

elemösszetételének
[34]

meghatározására

egyaránt

elektronmikroszkóp

feltétlenül

.

Az
tartalmaz

valamely elektronforrást, elektronágyút, mely
általában egy izzó katód, és az itt keletkezett
elektronokat

nagyfeszültség

gyorsítja

a

vizsgálandó minta felé. A nyalábbá fókuszálás
elektromágnesekből

álló

lencserendszerrel

történik meg. Az elektronnyalábot a minta
felületén pásztázva annak felületi tulajdonságai
feltérképezhetőek. A megjelenítés televíziós, IV. 8 ábra[34]: a SEM-EDS készülék felépítése
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katódsugárcsöves képernyőn történik, ahol az elektronnyaláb szinkronban mozog a pásztázó
elektronnyalábbal. A berendezésről egy egyszerűsített vázlat látható a IV.8 ábrán. Az
elemösszetétel meghatározása céljából egy röntgenspektrométer feltétet szoktak alkalmazni.
Ez tulajdonképpen a pásztázás során az elektronok által kiváltott vakanciák betöltődésével
járó karakterisztikus röntgensugárzást detektálja, mely az adott elemre kémiai állapottól
többé-kevésbé függetlenül jellemző.
A réz esetében a röntgenfloureszcenciával járó folyamatokat a IV.9 ábra mutatja be[1] A
kiváltott

elektromágneses

sugárzást

leggyakrabban energiadiszperzív detektorral
rögzítik,

melyet

röviden

EDS (Energy

Dispersive Spectrometry) jelöléssel illetnek.
Ez az analizátor általában egy lítiummal
adalékolt Si kristály. A Li driftelése egy
olyan i-típusú tartományt hoz létre, melyben
a

keletkező

karakterisztikus

töltést
röntgen

csak

a

bejövő

okozhatja.

Az

[1]

IV. 9 ábra : a Cu atom esetén a vakanciák
betöltődése utáni röntgenfloureszcenciás jelenséggel
járó átmenetek

elektron-lyuk pár létrehozásához szükséges
energia ismeretében, és a detektorban keletkező áram nagyságából történik meg a
röntgensugárzás energiájának mérése. Az ilyen fajta detektorok előnye, hogy gyakorlatilag a
bórtól, egészen az uránig egyidejűleg lehet a röntgencsúcsokat fölvenni ráadásul etalonok

[35]

IV.2 kép

: a, SEM kép a pénzérme keresztemtszetéről, b,c,d,e,f,g,h,i, EDS mikroanalízis az
egyes elemek eloszlásáról
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nélküli mérés is megoldható vele. Fontos, hogy a kapott információk a felület milyen
mélységéből származhatnak (IV.10 ábra). A gyorsító feszültség függvényében még változtatni
lehet ezt az információs mélységet. Az elektronsugaras mikroanalízissel körülbelül 0,5-10 µm
mélységben végezhetik az elemanalízist. Az egész eljárás elméletéről sok kiváló magyar, és
idegen nyelvű könyv is rendelkezésre áll. A természetes korróziós rétegek esetében ez volt az
a technika, mellyel az általánosan elfogadott, és az előzőekben is említett kétféle patinatípus
között különbséget tudott tenni. A kétdimenziós eloszlások rendkívüli módon látványosak,
illetve informatívak a különböző összetételű bronz/réz felületek jellegzetességeinek
meghatározására egyaránt. A patinák metallográfiailag, és kémiailag is igen összetett
rendszerek. Éppen ezért van nagy jelentősége annak is, hogy az elektronsugaras pásztázás
során lehetőség adódik, hogy az egyes heterogenitások elemösszetételét, külön-külön is
meghatározzák. A IV.2 képen egy római kori bronzérmén

végzett SEM-EDS vizsgálat

eredménye látható[35]. A bal felső sarokban az érme keresztmetszetének SEM képén a patina,
és az ötvözet elkülönülése jól szemléltethető. Az oxigén eloszlása ábra (c) részén szinte teljes
mértékben a patina rétegeibe korlátozódik, ennek segítségével, patina teljes vastagságát is
meg lehet becsülni (~100µm). A réz szelektív kioldódása is szembetűnő, ez az ún.
„decuprification” folyamatként ismert (lásd III. fejezet).
Az EDS módszerrel magának az ötvözetnek az elemanalízisét is el lehet végezni. Ezt
ebben az esetben is elvégezték. A IV. 3 SEM keresztmetszeti képen látható, hogy a patinaötvözet rendszer mely részein történt az
elemanalízis. A IV.3 kép G, pontján az Pb
65,23

atomszázalékban

ugyanakkor

pl.

A,

van

helyen

jelen,

csak

1,90

százalékban. Ez alapján a letapogatott képen
megjelenő

fehéres

csomós

zónák

az

akkortájt jellemző öntési technológia (meg
az ólom rézben való relatív kis oldhatósága)
[35]

IV.3 kép

: a SEM- képen kiválasztott specifikus
elemanalízis helyei

miatt alakultak ki. Jellemző példa ez az eset
arra, hogy mennyire heterogén lehet egy

ilyen patina-ötvözet rendszer, és mekkora előnye van a pásztázó elektronmikroszkópnak az
ilyen vizsgálatok során.
Ezen túl lehet alkalmazni az ilyen eredményeket az Cu/Cu-bázisú ötvözetek korróziós
tulajdonságai érdekében végzett anódos polarizációja során, vagy akár inhibíciós hatások
vizsgálatánál

is.

Az

utóbbira

példaképpen

IV.4

képen

láthatóak

egy

pásztázó
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elektronmikroszkóppal végzett vizsgálat eredményei, amit a IV.2 fejezetben is tárgyalt
kémiailag, illetve elektrokémiailag patinázott bronz felületén végeztek el. Az „1”, „2”, „3”
helyeken végeztek elektronsugaras mikroanalízist[6]. Az NH4Cl/(NH4)2CO3 készült patina
esetén az „1„ helyen végzett vizsgálat megállapította,
hogy

főképpen

CuCl,

Cu2Cl(OH)3

(atakamit)

vegyületekből áll, illetve azt is megállapították, hogy
a K2S- ból származó S nyomok észlelhetőek a „2”
számmal jelzett felületen, tehát az eljárás során a
második réteg nem fedte be teljesen a kénmájas
IV.10 ábra[35]: információs mélységek

(K2S) patinát. A zöld nitrát patina esetén a fő

komponensként, a bázikus réz-nitrátot azonosították (Cu2(OH)3NO3), továbbá az előbbi
esettel ellentétben nem találtak kálium-szulfidra mutató jeleket. Ezenkívül az elektrokémiai
úton előállított patina relatív nagyobb stabilitását, a savas
urbánus esővízzel szemben, a felületen képződő réz/ón
oxidvegyületekkel magyarázták. Ahogyan az előzőekben
is

említettem

önmagában

az

csak

elektronmikroszkópos
nagyon

ritkán

hoz

felderítés
egyértelmű

eredményt. Az elemek eloszlásának meghatározását
például

molekulaspektroszkópiai

módszerekkel

kombinálva azonban (pl. RAMAN, IR spektroszkópia)
pontosabb és biztosabb eredmények nyerhetőek. Ezek a
példák mutatják a SEM-EDS jelentőégét és széles körben
való alkalmazhatóságát. Az irodalomban találhatunk
példákat az elektrokémia vizsgálatokra, ahol igen gyakran
kombinált metódusként kapcsolódnak a SEM-EDS a
polarizációs mérésekhez. Például NaCl oldatban a bronz
anódos polarizációja során a passziválási szakasz felületi

[6]

IV.4 kép : A Cu(NO3)2, , és
NH4Cl/(NH4)2CO3
patinák
SEM képei

rétegződését többen is vizsgálták egy közelmúltban végzett kutatásban, ahol a keletkező CuCl
szerepét értelmezték[36],[37]. Ezen túl meg gyakorlatilag az összes ilyen mesterséges, vagy
természetes patina analízisénél előkerül valamilyen módon ez a technika.
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V. Mesterséges patinák előállítása

[12]

V.1. Bevezetés
A mesterséges patinák előállításának célja lehet egyszerűen az esztétikai hatás elérése, egy
korróziós folyamat vizsgálatának egyik részlépése, vagy közvetlenül az atmoszférikus
korrózió elleni védelem eszköze is, ahogyan az előzőekből is kiderült. Ebben a fejezetben az
esztétikai célú mesterséges patinák előállításának általános módszereiről, illetve arról a közel
száz patina előállításának tapasztalatairól lesz szó, melyet a munkám során szereztem meg (és
34-et képpel is illusztráltam). A mesterséges patinákkal szemben támasztott követelmények:
homogén, következetes színek, struktúra, és vastagság. A természetben képződött patinák
elemzése elvileg lehetővé tenné azok mesterséges módon történő előállítását. Annak ellenére,
hogy számos tanulmány készült a mesterséges patinákról, az archeológiai tárgyak
konzerválásáról, az ilyen patinák előállítása nem mindig egyértelműen meghatározott. Az
alkalmazások leírása nem mindig pontos, számos egyéb körülmény nincs meghatározva, ezért
a kapott patina színe sem mindig ugyanaz. Az ötvözőelemek hatása, az oldatok töménysége,
a hőmérséklet, a felület-előkészítés hatása rendkívüli fontosságú.
Mesterséges bronz patinázási receptúrák különböző forrásokban nagy számban fordulnak
elő különböző színekre, színárnyalatokra és különböző eljárási típusokra. A variációk száma
óriási[12]. Általában a gyakorlatban, például egy szoboröntéssel foglalkozó öntöde
irányadóként 3 fő vegyületet [(Fe(NO3)3, K2S, Cu(NO3)2] ajánl 3 fő színcsoportra (vörösesbarnás, sötét barna-fekete, kékes-zöldes). A patinázás lehetséges módjai: hevítés, hideg
mártás-merítés, meleg mártás-merítés, fűrészporos, és vattával készült bevonatok.

V.2. A mesterséges patinák jellemzői
V.2.1. Általános szabályok
 Bronz öntvények előkészítése patinázáshoz:
A mesterséges patinázással sokféle színű felületet képezhető, relatív rövid idő alatt
vegyszerek alkalmazásával. Az egyes eljárások elvárhatóan ugyanolyan egyenletes
színeződést adnak, de az öntvény felületi egyenetlensége,

érdessége, és ennek

megmunkálásai, mikroporozitásai más-más színárnyalatot adnak, sok esetben a patina nem is
fedi be egyöntetű az öntvény teljes felületét. Negatív öntvényhibák, hiányok hegesztéses
javítását nagyon körültekintően kell elvégezni, mert foltok jelenhetnek meg, amelyek
elrontják az összhatást. Az öntvény felöntések környékén a beömlő lecsiszolása miatt a
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felületi struktúra eltér az öntvény természetes érdességétől. Ezeket a helyeket célszerű
homokfúvatással felérdesíteni, miután a csiszolási árkokat finom polírozással eltüntették. Az
öntvénygyártás sajátossága, hogy a formában az olvadt fém nem egyszerre szilárdul meg. A
vékony szelvényekben finomabb szövetszerkezet alakul ki, ellentétben a vastagabb részekkel,
ahol nagyobb kristályok képződnek. Mindez kihatással van a patina szín egyenletességére.
Magas hőmérsékleten végzett patinázás a bronz átkristályosodását okozza, amely kihatással
lehet a patina színárnyalatára.
Az egyenletes esztétikus hatás eléréséhez, azaz a reakció lefolytatásához az öntvények
felületét megfelelően elő kell készíteni. A felületről el kell távolítani az öntőforma
maradványait-legtöbbször homokfúvatással-, a kikészítésből, cizellálásból eredő fémport, zsír
és olajszennyeződést, ujjlenyomatokat. A leghatékonyabb eljárás száraz aluminium-oxid
szemcsével, vagy üveggyönggyel történő szemcseszórás. Fényesre polírozott felületeket
speciális folyadékkal kezelnek az adhézió elősegítése céljából.
 Munkakörnyezet és eszközök
Ipari mennyiségű patinázás elvégzéséhez célszerűen kialakított helyiségre van szükség, jó
mesterséges és természetes megvilágítással, ahol hasonló fényviszonyok vannak, mint a tárgy
végső elhelyezésének környezetében. A helyiségnek megfelelő légcserével kell rendelkeznie,
a gázok, gőzök eltávolításához elszívó berendezés szükséges. A padlózatot és oldalfalat
csempeburkolattal, a munkafelületeket rozsdamentes lemezburkolattal kell ellátni.
A patinázás során a szervezetre káros gőzök, gázok keletkezhetnek, hevítéses patinázáskor
az oldat felvitelekor fröccsenés veszély, égésveszély van. A munka során megfelelő ruházat
és védőeszközök használata kötelező.
Gondoskodni kell a hideg és meleg víz, illetve gáz ellátásról. Pontos mérleg, mérőhengerek,
kalibrált üvegedények, ecsetek, kefék, gázégő, porlasztó flakon, törlőrongyok, csiszolópor
speciális bevonó viasz és még számtalan apró eszköz és anyag szükséges a pontos és
kényelmes munkavégzéshez.
 Viaszolási technikák
A mesterséges patina megfelelő kialakításától függ, hogy hogyan viselkedik korrozív
környezetben. Egy szabadtéri szobron például egy második patinázási folyamat indul el,
amelynek során egy vastag patina réteg, azaz korróziós réteg képződik. Ezek néha oldódnak
és lemoshatók, azonban ezzel néha elrontják a tárgy esztétikáját (megjelenését).
A végső védelemhez a nyers vagy előpatinázott felületet lehet szintetikus vagy
mikrokristályos viaszokkal vagy szerves inhibitorokkal, például benzotriazollal (BATH)
beecsetelni, spray-vel befújni vagy áttörölni[32]. A BATH-t már több mint 50 éve használják. A
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benzotriazol megvédi a rezet és rézötvözeteket az atmoszférikus és víz alatt lejátszódó
korróziótól a különféle alkalmazásokban. A BATH haszna a konzerválási folyamatban
kezdetektől fogva nyilvánvaló, bár a hatás mechanizmusa a bronz patinák megvédésében nem
teljesen világos a sok különböző e témában lefolytatott kutatás ellenére sem. Néhány munka
foglalkozik új inhibitorok kutatásával is. Viasz és lakk, mint védőréteg, megreped és leválik,
elsősorban a napsugárzás következtében. A viasz megolvad, és nagy területek maradnak
védőréteg nélkül. A másodlagos korróziós folyamatok ezeken a helyeken indulnak el, emiatt
restaurációs munkák szükségesek. Mirisztinsavval kezelt bronz felületeken a nagy felületi
feszültséget észleltek, a hidrofóbia miatt. Az ezzel kezelt bronz sokkal kisebb mértékben
korrodálódik tengervízben.

V.2.2. Kísérleti mintaöntvények előállítása
A bronz öntvények-szobrok, dísztárgyakelőállításának

klasszikus

módszere

a

viaszkiolvasztásos precíziós öntés. Az eljárás a
történészek szerint kb. 5000 éves, amelyhez
őseink méhviaszt, agyagot, homokot használtak.
A kultúrtörténet számos ránk maradt bronz
műremekét öntötték precíziós öntéssel. Ipari
felhasználású termékek gyártására csak a XX.
V.1 kép: viasz szerszám

században kezdték el alkalmazni. A precíziós
öntés mai formájában magas minőségű ipari
öntvények gyártási módszere, turbinalapátok,
implantátumok öntésére is alkalmas technológia.
Az eljárás rövid leírása: Az öntendő alkatrészről
először

negatív

formaüregbe

(V.1

kép)-

szerszámba - öntött, vagy préselt pozitív viasz
modelleket (V.2 kép) készítenek. Ezeket a
mintákat meghatározott helyzetben egy szintén
V.2 kép. viasz modell

viaszból

készült

ún.

beömlő

rendszerre

ragasztják. Az így kapott viasz „bokrokat” (V.3 kép) cirkónium-szilikát, és alumínium-szilikát
tűzálló anyagból és kötőanyagból készített szuszpenzióba mártják, majd tűzálló anyag
szemcsével szórják be a felületét. Többszöri bemártással a viaszbokor felületén egy
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megfelelően vastag héjréteg képződik (V.4 kép). A száradási
folyamat befejeztével a viaszt a szabadon hagyott öntőnyíláson
keresztül kiolvasztják a formából. Ezt követően a kerámia héjat
magas hőmérsékleten kiégetik, amelynek során a formában
maradt viasz eltávozik, a forma szintereződik. A megolvasztott
fémet az előmelegített kerámia héjba öntik, amely kitölti a forma
üreget és felveszi annak alakját. Az öntőforma lehűlése után a
kerámia héjat vibrációs kalapáccsal eltávolítják, az öntvényeket
ledarabolják és szemcseszórással,
homokfúvatással tisztítják.

V.3 kép: viasz bokrok

A kísérletekhez legyártott medálok
átmérője 40 mm vastagsága 2 mm volt. A tárgy a különböző
patinázási

technikákhoz

kényelmes

méretű,

könnyen

bemeríthető, melegíthető volt. A kis felület miatt, a kísérletek
elvégzéséhez kis mennyiségű patinázó oldatok felhasználása is
elegendő volt.
A medál öntvény anyaga 10 % óntartalmú bronz, Bzö10
V.4 kép: kerámia héj

(CuSn10). Szikragerjesztéses atomemissziós spektroszkópiai
vizsgálattal meghatározott vegyi összetétele a V.1 táblázatban
látható:

Elem
Minimum
Mérés
Maximum

V.1 Táblázat: szikragerjesztéses OES vizsgálat eredménye
Si
Mn
P
Ni
Sb
Fe
Zn
Sn
9,00
0,015 0,190 0,080 0,900 0,210 0,180 0,430 9,380
0,02
0,20
0,10
1,00
0,25
0,20
0,50 11,00

Pb
0,760
0,80

Az öntvényeket 3 féle felületi kikészítéssel készítették: korund fúvatással, üveggyöngy
fúvatással és rongykoronggal felfényezve (V.5 kép). Az érmék gyártását, illetve a
felületkezeléseket a Magyarmet Finomöntöde Bt.-ben végeztettem el. Azért ezt három
különböző módszert választottam, mert a felületi érdesség, egy érdekes vizsgálati paraméter.
A legáltalánosabb öntödei finiselés a felület szemcseszórása elektrokorunddal történik,
amelyet 5-6 bar nyomású levegőáramba juttatnak és egy fúvókán keresztül lövik a tisztítandó
tárgy felületére. Mivel az ónbronz viszonylag lágy, a fúvatási időt célszerű csökkenteni és
kerülni kell a durvább, 0,5 mm feletti szemcse frakciók használatát, mert ez a finom öntött
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részletek kopását okozhatja. Szükség esetén a levegőáram nyomását is célszerű lecsökkenteni.
A korund sarkos alakú szemcse, emiatt a textúra kissé érdesebb, (Ra=5,2 mikron) de a
tapasztalatok szerint a patinázás során egyenletesebb színeződés jön létre a tárgy felületén. Az
üveggyöngy fúvatást hasonlóképpen végzik,
csak a tisztító közeg 0,15-0,25 mm gömb
alakú szemcsékből áll. Az üveggyöngy
kevésbé érdesíti fel a felületet. Az érdességi
érték Ra=3,4 mikron volt. Ez a Ra mennyiség
(„surface average roughness”) az ipari
célokra előállított fémfelületek durvaságát
jellemzi.

A

felület

kiemelkedéseinek
kiszámítani.

kisebb-nagyobb

átlagolásából

Néhány

darabot

lehet
a

szemcseszórást követően felpolíroztak Ra=2,8

V.5 kép: nyers minták (korund, üveggyöngy, csiszolt)

érdességig. Az első patinázási próbák után kiderült, hogy a korund fúvatott, érdesebb felületű
darabok viselkedése a legkedvezőbb a merítéses eljárások során, ezért a többi eljárásnál is
ezzel a felület-előkészítési technikával készült darabokat vizsgáltam. A hevítéses eljárással
készülteknél nem mutatkozott nagy különbség a különböző módon csiszolt darabok között.
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V.3. Patinázás eljárások, és a gyakorlati munka leírása[12]
Az elvégzett patinázási kísérletek adatait az V.2 táblázatban összesítettem. A célkitűzésekben foglaltak szerint
(II. fejezet) a patinázásokat a Richard Hughes és Michael Rowe szerzők művében[12] található receptek alapján
kisebb módosításokkal készítettem el. Az oldatok technikai tisztaságú vegyszerekből desztillált vízzel készültek.

V.3.1. Hevítéses eljárás
Ez a módszer az egyik legrégebbi patinázási eljárások közé
tartozik, a szobrászok körében főképpen a 19. század
folyamán örvendett igen nagy népszerűségnek. A vöröses
barna árnyalatoktól egészen a feketés színárnyalatokig terjedő
patinákat állítottak elő ezzel a módszerrel. A metódus alapja,
hogy felváltva alkalmazzák a felület gázlánggal történő
V.6 kép: túlhevített érme

melegítését, illetve arra a patinázó oldatnak ecsettel való

felvitelét. Sokszor ismételve az előbbi két részlépést, a felületet egészen jól befogó, homogén
bevonatokat lehet előállítani. Érdekes kérdés, hogy kémiailag mi is történik ekkor a felületen.
Az egyes részlépéseket eddig nem tisztázták, de a következtetéseken túl néhány
felületanalitikai vizsgálatot mégis végeztek a közelmúltban[25]. Emiatt indokolt, hogy
kivételesen az irodalomban fellelhető vizsgálat eredményét itt ismertessem.
A negyedik fejezetben az elektronspektroszkópia módszerek leírásánál az irodalomban
fellehető ilyen hevítéses eljárás fotoelektron-spektrumát mutattam be. Ekkor vöröses barna,
sötét barna, és feketés patinákat állítottak elő réz és bronzfelületeken[25]. Ezt FeCl3, Fe(NO3)3,
K2S oldatokkal érték el. A lánggal történő melegítés közben egyből CuO, Cu2O, illetve a
bronznál SnO, ZnO, PbO vegyületek is képződhetnek, utóbbiak természetesen az ötvöző
elemektől származnak. Ezt XPS- vizsgálat is megerősítette. A saját kísérleteim során is azt
tapasztaltam, hogy túlzott hevítés hatására elég látványos színes elváltozások következtek be
(V.6 kép). A tulajdonképpeni patinázás során fölvitt FeCl3 oldat a „szubsztrát” rezet magas
hőmérsékleten föloxidálja. Emellett a vas(III)-kloridból hő hatására a kolloid Fe2O3 is
képződik, ami megtapad a felületen. A vizsgálatok FeO(OH), Cu2(OH)3Cl jelenlétét is
kimutatták (lásd IV.) A SIMS metódussal felvett mélységi profilok alátámasztották, hogy az
Fe a külső kb. 1µm rétegben halmozódik leginkább. A szín, ami megjelenik barnás-vöröses
árnyalatú, ez leginkább a természetes réz/bronz színének, illetve a kupritnak és a „rozsdának”
köszönhető. A CuCl2 kékes-zöld színe nem is igazán tűnik ki ezek között. A Fe(NO3)3-tal
készült patinák esetében a szín is hasonló volt, szintén meglepő módon a rozsda az, ami a fő
színét adja. A kénmájas, K2S patinákban Cu2S, Cu3(OH)4SO4 (antlerit), CuSO4 voltak a fő
komponensek. A barnás színt elsősorban a CuS, és Cu2O keveréke okozza. Az egyéb
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vegyületek színre való hatása elhanyagolható. Általánosságban megállapítható, hogy a
színekért legtöbbször az ötvözet báziselemeinek, és a patinázó oldat kationjának egyszerű
oxidjai a felelősek. Nagyon fontos az is, a képződött vegyületeknek milyen a mélységi
eloszlása, mert a patina színért a legkülső rétegekben előforduló komponensek adják.
Sötét patinák árnyalatai létrehozhatók vegyszerek alkalmazása nélkül is, csak gázlánggal
vagy elektromos kemencében melegítve, ahogyan az előzőekben is említettem. A színárnyalat
változhat az arany barnától a vörösön át a barnás feketéig. 400
°C felett a felület sötétbarna, fekete lesz. Vízhűtés vörös
árnyalatokat képez az öntvény felületén. Az V.7 kép bal
oldalán egy lassan, fokozatosan felmelegítés után kapott, szép
egyenletes barna érme, mellette egy gyorsan, feltehetően
túlmelegített darab látható. Mivel a felület lánggal történő
V.7 kép: hevített érmék

melegítése nagyon szubjektív, a felület hőmérséklet nehezen

mérhető, a hevítéses módszer nagy gyakorlatot igényel.
Optimális hőmérséklet esetén ecseteléskor a reagens serceg,
túl magas hőfokon a vizes oldat azonnal eltűnik, elpárolog.
Nagyobb, vastagabb falú bronz tárgyakat nehéz egyenletesen
felmelegíteni,

kis

vékony

díszeket

viszont

könnyű

túlhevíteni. A hevítéses eljárás során a legtöbb esetben, hogy
a felmelegített felületet a
patinázó oldattal beecsetelik,

V.8 kép: zöld patina
kialakulása

vagy beporlasztják. A bronz munkadarab helyes hőmérséklete
esetén a felvitt vizes oldat serceg, nem fut le a felületről. Az
ilyen

módszerek

bronzszobrokra
V.9 kép: normál zöld

nagy

kevéssé

hátránya,
hatékonyak.

hogy
Az

nagyobb
ecsetelések

végeztével egy vizes lemosás mindig kötelező a megfelelő
végső szín eléréséhez.
Az alábbi képeken az általam előállított látványosabb
patinák képeit mutatom be. A patinázó oldatok összetétele, és
töménysége az V.2 táblázatban található meg. Komolyabb
felületi előkészítésre, zsírtalanításra ebben az esetben nem
volt szükség, mert a szerves szennyeződés a melegítés során

V.10 kép: intenzív zöld

leég. A melegítést és az ecsetelést az előzőekben leírtak szerint
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szakaszosan végeztem el. A klasszikusnak mondható zöld patina a hevítés közben réz-nitrátos
ecseteléssel készíthető. Az V.8 képen látható, hogy az első felmelegítéskor keletkező CuO
barna színe a folyamat során hogyan változik, hogyan megy át egyre intenzívebb zöld
árnyalatba. Az V.9 ábrán egy közepes tónusú zöld szín 3-4 szeri ecseteléssel érhető el.
Tovább melegítve és ecsetelve mély intenzív zöld kivitel is előállítható (V.10 kép).
A

réz-nitrátos

kezelés

kombinálható

más

reagens

oldatokkal is. Olajzöld színeződés előállításához először réznitrátos alapot kell létrehozni, ezt követően K2S oldatot kell
folyamatos melegítés mellett, több lépcsőben felvinni. A
kívánt tónus elérése esetén
(V.11 kép) a darabot gyorsan
le kell folyó vízben hűteni és

V.11 kép: olajzöld szín

mosni, mert egy ponton túl a szín átcsap feketés zöldbe, szélső
esetben feketébe, különösen nagyobb K2S koncentráció és
túlhevítés esetén. Ez a folyamat
V.12 kép: olajzöld szín
kifejlődése

4 fázisban V.12 képen látható.
Almazöld szín hasonlóképpen

készíthető, csak K2S oldat helyett Fe(NO3)3 oldattal kell a
réz-nitrátos alapot ecsetelgetni. Egy jól sikerült almazöld
patina az V.13 képen látható. Kísérleteim során tapasztaltam,
V.13 kép: almazöld

hogy

a

reagensek

alkalmazásának

sorrendje

döntően

befolyásolja a zöldes szín jellegét. Az V.14 képen a baloldali,
almazöld érme a fentiek szerinti kezelést kapta. A kezelési
sorrend megfordítása, azaz vas-nitrát alap réz-nitrátos
ecsetelése világos barna alapon zöldes árnyalatot okozott.
Több reagens alkalmazásánál
V.14 kép: reagens
sorrend hatása

fontos betartani, hogy az
oldatokhoz

külön-külön

ecsetet használjunk az oldat keveredés elkerülése érdekében.
Barnás, narancs barnás színek hevítéses patinázással és
vas-nitrát oldatos kezeléssel állíthatók elő. Kísérleteim során
többféle színárnyalatot előállítottam. Narancs barna szín

V.15 kép: hevített/vasnitrátos patina
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eléréséhez nagyon lassú felmelegítés volt szükséges, kisebb
oldatkoncentráció és többszöri ecsetelés. A legkisebb
túlhevítés és magasabb vas-nitrát koncentráció is átcsap
foltos (V.15 kép) vagy sötétebb

V.16 kép: vas-nitrát
koncentráció hatása

barna színbe (V.16), ami nem
kívánatos.

Réz-szulfát oldattal végzett hevítéses patinázással a barna
szín különféle árnyalatai állíthatók elő. Mivel a hevítéskor
réz-oxid képződik, amely alapvetően barna, a reagens hatása
elenyésző. Ez látszik a forró réz-szulfát oldatba merített
darabok összehasonlításából, amely alapvetően piros, vörös
színeződést alakít ki. A V.17 képen balról jobbra haladva egy
V.17 kép: különféle rézszulfátos patinák

hideg merítéses, hevített és forró oldatba merített, réz-szulfáttal
kezelt érme színe mutatja a módszerek közötti különbségeket.

V.3.2. Merítéses módszerek
A patinázandó tárgy hideg, meleg vagy forrásban levő reagens oldatba mártásával sokféle
szín és színárnyalat érhető el annak felületén. A változatosságot a különböző oldat
koncentráció,

hőmérséklet

és

bemártási

időtartam

beállításával érhetjük el. Hideg oldatokban a reakció
lassabban – néha több nap alatt - játszódik le, világosabb,
pasztell színű patinák képződnek, mint forró oldatokban. Erre
a V.18 képen látható példa ún. hideg zöld patinaképződésre.
Az eljárás során vizes oldatokat alkalmazunk, ezért a
homogén patina kialakítása érdekében nagy figyelmet kell
fordítani a tárgyak előkészítésének.

V.18 kép: hideg zöld
patina

A felületen nem lehetnek zsír és olajszennyeződések,
ujjlenyomatok, továbbá gondosan el kell távolítani a csiszolásból visszamaradt fémport,
különösen a sarkokból, mélyedésekből. Mindezek lerontják a felület nedvesíthetőségét. Mivel
a felületet a reagens „megmarja”, a tárgyat nem célszerű patinázás előtt fényesre polírozni,
megfelelőbb az érdesebb, homokfúvatott, vagy finom csiszolt felület. A merítési eljárásban
gondosan kell megválasztani a tartály alakját és méreteit. Ezzel összhangban kell méretezni a
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fűtést, amely lehet speciális elektromos bemerülős (nem merülő forraló!), vagy gázégős.
Előbbi megoldásnál a hőmérséklet szabályzás jobban megvalósítható. A fűtés méretezését úgy
kell megválasztani, hogy a felmelegítési idő minél rövidebb legyen. Természetesen a nagyobb
méretű tartály jobban megfelel a folyamat szempontjából, de a vegyszer felhasználás miatt
lehet gazdaságtalan is. Figyelembe kell venni, hogy, különösen a forralásos eljárásban,
jelentős mennyiségű oldószer (víz) is elpárologhat, emiatt változik az oldat koncentráció és a
folyadék szint. Ügyelni kell arra, hogy a bemerített tárgy
folyamatosan a folyadék felszíne alatt legyen. A stabil
elhelyezéshez megfelelő stabil függesztőkre, támasztékokra
van szükség, melyek anyaga nem szabad, hogy reagáljon a
patinázó oldattal. A patinázandó tárgy bemerítésekor ügyelni
kell arra, hogy a sarkokban, rejtett területeken ne legyen
V.19 kép: vörös patina
képződés: 10 és 20 perc
után

levegőbuborék bezáródás, mert ezeken a pontokon nem
történik elszíneződés.

A bemártásos eljárásokban a szín

kialakulása fokozatos, ezért a folyamat során folyamatosan

figyelni kell a szín fejlődését. Az V.19 képen forró réz-szulfát oldatban 10 perc (bal oldal) és
20 perc (jobb oldal) kezelt darabokon ez jól illusztrálható. Néhány perc után elkezdődik a
pirosas elszíneződés, amely a szín a kísérlet végén átalakul
intenzív céklavörössé. Lassabb reakció sebesség esetén a
patinázást könnyebb „megállítani” a kívánt szín elérésekor.
Néhány eljárás során „káros”, nem kívánatos színeződések
képződnek a folyamatban, amelyeket mártás közben le kell
törölni a felületről, és folytatni kell a kezelést. A kívánt
állapot elérésekor a tárgyat azonnal ki kell emelni az
oldatból, vízzel le kell öblíteni a maradék reagens eltávolítása

V.20 kép: érme viaszolás
előtt

céljából. Hideg patinázásnál az öblítővíz hőmérséklete legyen
azonos a reagens oldatéval. Meleg oldatban való patinázás
után a tárgyat 20-30 oC-kal alacsonyabb hőmérsékletű vízbe
kell tenni, csak a legvégén kell hideg folyóvízben leöblíteni.
Gyakori módszer, hogy a plasztikus felület kialakítása miatt a
műtárgy kiálló részleteit kefével, vagy finom csiszoló
anyaggal felfényezik, a mélyebb részletek sötétebbek
maradnak, ezáltal a megjelenés kontrasztosabb. Száradás

V.21 kép: érme viaszolás
után

után a patina színe mattá válik, ezért a felületeket gyakran vékony viaszréteggel vonják be,
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amely után a színek élénkebbé, mélyebbé válnak. Az V.20 és V.21 képeken ugyanaz az érme
látható viaszolás előtt és után.
A saját munkám során is ezeket az alapelveket tartottam be. Az érméken lévő füleket fel
lehetett használni a kényelmes merítés érdekében, ehhez rézhuzalból hajlított kampókat
készítettem. Ennek segítségével nem kell a tárgyakat kézzel, vagy kesztyűvel megérinteni, és
így elkerülhető a felületi szín elkenése. A zsírtalanítást 90%-os etanolos oldattal végeztem.
A nyersöntvény felületkikészítés módja kihatással van a színtónusra. Összehasonlító
kísérleteim alapján elmondható, hogy ugyanabból a kísérleti adagból származó darabok közül

V.22 kép: fekete patina.
Korund-üveggyöngypolírozott felület

V.23 kép: barna patina
Korund-üveggyöngypolírozott felület

V.24 kép: zöld patina
Korund-üveggyöngypolírozott felület

az érdesebb, korunddal fúvatott plakettek színárnyalata
mélyebb, mint a kevésbé érdes üveggyöngy fúvatott vagy a
csiszolt daraboké. Ezt látható az V.22 és V.23 képeken, bal
oldalon a korund fúvatott, középen az üveggyönggyel
fúvatott, jobb oldalon a csiszolt darabok vannak. Előfordult,
hogy az felületi érdesség színeltérést is okozott, mint az V.24
képen
V.25 kép: szürke patina

látható.

megállapítás,

Általános
hogy

a

korundozott felületek sokkal
jobban reagálnak, mint a
csiszolt,

vagy

üveggyöngyözött
ezért

ez

előkészítési
V.27 kép: kénmáj patina

a

felületet,
legcélszerűbb

módszernek

V.26 kép: zöld patina

tartom.

Merítéses

módszerrel

sokféle szín állítható elő, ezek közül egy szürke és egy zöld
látható az V.25 és V.26 képeken.
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A forró oldatokkal végzett bemerítéses patinázás sokkal gyorsabban zajlik le, mint a hideg
oldatokban. A kénmájjal (K2S) végzett patinázás ez alól kivétel. A világos barna árnyalattól a
feketéig, könnyen és gyorsan, melegítés nélkül színezhetők bronz öntvények. A szobrászok a
mai napig a legelterjedtebben alkalmazzák ezt a módszert. Egy közép barnára színezett,
viaszolt érme az V.27 képen látható.

V.3.3. Fűrészporos beágyazás
Pöttyözött, szemcsézett, többszínű patina előállítása a bronz tárgy nedvesség visszatartó
anyagba való ágyazással lehetséges. Az erre a célra a legjobban megfelelő fűrészport vagy
apró faforgácsot a reagens oldattal meg kell nedvesíteni, és ezt
a felülettel érintkezésbe kell hozni. Az eljárás során a patinázó
oldatot fűrészporral itatják fel. A tárgyat a nedves fűrészporba
kell megfelelően beágyazni. Mivel a fűrészpor szemcsék nem
érintkeznek az öntvény teljes felületével, a patina réteg
megjelenése nem homogén hanem márványos, szemcsés
V.28 kép: vas-klorid
patina finom és durva
szemcsés fűrészporban

jellegű

lesz.

Az

eljárás

kritikus

része

a

fűrészpor

szemcsenagyságának kiválasztása. A kísérletem során először
parkett csiszolásból származó faport használtam, de a felület

nem

lett

szemcsézett.

Nagyobb

méretű,

fenyőfa

fűrészeléséből keletkezett fűrészpor már megfelelő patina
megjelenést adott. A fűrészpor szemcsenagyságának hatása
az V.28 képen látható, a baloldali érme nem szemcsézett,
ellenben a jobb oldali igen. Hasonló eredményt kaptam rézklorid oldattal végzett kísérlet során (V.29 kép). A
fűrészpor kiválasztáson kívül a reagenssel való nedvesítés

V.29 kép: fűrészpor/ rézklorid

módja és mértéke van hatással a patina megjelenésére.
Túlzott mennyiségű oldat esetén a fa szemcsék nem tudják
felszívni azt, ezáltal a szabadon maradt oldatból túl sok jut a
tárgy felületére és a patinakép nem lesz a kívánt struktúrájú.
V.30 kép: fűrészpor/vasszulfát

Emiatt a fűrészpor nedvesítését
az oldat cseppenként történő

adagolásával kell végezni, a fűrészport folyamatosan keverni
kell. Jobb módszer a reagens túladagolása ellen, ha a fűrészport az oldat porlasztásával
nedvesítjük. Ügyelni kell arra, hogy a fűrészpor ne száradjon ki. Emiatt a fűrészport és
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darabokat zárt műanyag dobozba helyeztem el a patinázás idejére. A patinázási reakció
felgyorsul, ha a beágyazott tárgyat 30-40 oC hőmérsékleten tartjuk. A kívánt hatás elérése
után a patinázott tárgyat ki kell emelni a fűrészpor ágyból, folyóvízzel, puha kefe segítségével
le kell tisztítani. Száradás után terpentines viaszolás alkalmazható. Megjegyzem, nem
mindegyik reagens oldattal sikerült látványos eredményt elérni, sok esetben jellegtelen,
homogén barnás színt kaptam. A leglátványosabb fűrészporos patinát vas-szulfát és vas-nitrát
reagensek használatával készítettem, amelyek az V.30, V.31 képeken láthatók.
Természetesen nagyobb objektumok beágyazása
technikai akadályokba ütközhet, mivel a az apró
szemcséket nehéz a felületre rögzíteni. Ilyenkor más
nedvszívó

anyagokat

kell

alkalmazni szemcsézett vagy

V.31 kép: fűrészpor/vasnitrát

foltos patina előállítására.

V.3.4. Vattás beágyazás
A foltos patina struktúrája hasonlít az arheológiai darabok megjelenéséhez. A módszer
lényegét tekintve nagyon hasonlít a fűrészporos eljáráshoz. Ez esetben a vatta, mint nedvesség
visszatartó anyag, tárolja a patinázó oldatot. A bronz felületre
fektetve egy vékony folyadék réteg képződik a fém és a vatta
között, ahol a reakció lejátszódik. Mivel a vattaszálak
eloszlása nem egyenletes, abban változó mennyiségű patinázó
oldatot tud magában tartani. A beágyazás során nem oldható
meg, hogy a vatta lemez egyenletesen feküdjön fel a darabra.
V.32 kép: vatta/vas- nitrát

Emiatt a kapott patina, célzottan, foltos, egyedi megjelenésű
lesz. A foltos patina struktúrája hasonlít az archeológiai

darabok megjelenéséhez. Vas-nitráttal kezelt érme jó példája
a hasonlóságnak (V.32 kép). Vas-szulfátos patinázással is
hasonló, bár kevésbé változatos foltos darabot kaptam. A
kapott eredmény sok esetben nem teljesen reprodukálható.
Mint mindegyik patinázási módszernél a bronz öntvényeket
megfelelően zsírtalanítani kell. Ezt követően a darabokat
csak cérnakesztyűben szabad megfogni. A vatta beágyazásos

V.33 kép: vatta/ vas-szulfát

módszer során kritikus művelet a nedvesítés. Ügyelni kell a
túlzott oldat adagolás elkerülésére, legjobb cseppenként, vagy porlasztva nedvesíteni. A vatta
44

szoros érintkezése szintén fontos, mert lényeges hatása van a patina küllemére. A patinázási
idő alatt meg kell előzni a vatta kiszáradását, kísérleteimet emiatt zárt műanyag edényben
végeztem el, a reakció gyorsítása érdekében az edényt 30-40 oC-on tartottam. A patinázást
követően a tárgyakat folyóvízzel le kell mosni, a rátapadt vatta szálakat puha kefével el kell
távolítani. Száradás után keletkezett szín viaszréteg felvitelével stabilizálható. A
szakirodalomi leírásokban vatta helyett ruhaszövet is alkalmazható, amelynek szövési
mintázata
patina

felfedezhető
struktúrájában.

a
A

módszer alkalmazása során
többféle

nedvszívó

együttesen
ezáltal
V.34 kép: vatta/réz-klorid

is

nagyon

anyag

használható,
változatos

textúra alakítható ki. A vatta

V.35 kép: vatta/ vas-klorid

beágyazásos módszerrel nem mindegyik reagenssel sikerült karakteres eredményt elérni. A
leglátványosabb patinát réz-kloriddal (V.34 kép) és vas-kloriddal kaptam (V.35 kép). Rézkloriddal végzett kísérletek során megvizsgáltam, milyen színváltozásokon megy át a darab a
végső küllem kialakulásáig. Az V.36 képen látható, hogy
kezdetben a vöröses, barnás színek dominálnak, egy idő után
zöldes foltok jelennek meg, majd kialakul a végleges foltos
zöldes patina.
V.36 kép: vatta/réz-kloridszín kialakulás

Érdekesség, hogy néhány darab kb. 2 hónap elteltével
némileg megváltoztatta színét. Például a vas-kloriddal kezelt
darab kékes zöldes színe erőteljes zölddé alakult át (V.37
kép). A változás oka feltehetően a mosás után még a felületen
V.37 kép: vatta/réz-klorid-2
hónap elteltével

visszamaradt FeCl3.
A

szakirodalomban

és

a

bronz

szobrok,

tárgyak

készítőinek gyakorlatában a leírtakon kívül más módszerek is léteznek. Patina receptek
százainak leírása érhető el, amelyeknek kipróbálását nem céloztam meg. A kísérletek
többségében egy patinázási eljárást, egyféle reagenst vizsgáltam, hogy tisztább képet kapjak
az eredményről. Különböző patinázási technikák és különböző vegyszerek kombinált
alkalmazásával látványosan vegyes patina színek és árnyalatok képezhetők. Erre példa néhány
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bronz díszről készített fénykép (V.38, 39 és 40 kép). Az egyedi megjelenést a különböző
módszerek és reagensek kombinálásával értem el. A V.38 képen látható dió zöld levelei
Cu(NO3)2 reagenssel készültek. A golflabda kénmájjal készült, a levelei szintén Cu(NO3)2
oldattal hevítéses úton. Tapasztalatom szerint a mesterséges patinázás nagy rutint igénylő
munka, korlátlan variálási lehetőséggel, a gyakorlatban nehezen reprodukálható, művészi
munka. Ez adja a mai napig is a misztikumát, szépségét.

V. 38 kép: dió levéllel

V.39 kép: golflabda
kompozíció

V. 40 kép: juharlevél
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ÖSSZEFOGLALÁS
Bronz öntvények mesterséges patinázása egy régi, színes felületi bevonatokat előállító
módszer. Ezt az eljárást a szobrászok sokszor komolyabb elméleti ismeretek nélkül használták
és használják a mai napig. Ennek oka, hogy az ilyen patinák előállításához csak egyszerű
szervetlen sók oldataira, továbbá hétköznapi eszközökre van szükség, emiatt a próbálgatás
technikája sokszor eredményezhet esztétikailag előnyös színeket is. Ennek ellenére a
szakirodalomban fellelhetőek összefoglaló munkák, receptúrák, amelyek igyekeznek
reprodukálható eljárásokat a szobrászok kezébe adni. Ugyanakkor a patina színe a szobor
nagyságától, a bronz vegyi összetételétől, szemcsenagyságtól, a felület előkészítésétől, az
oldatok töménységétől, a hőmérséklettől és az időtől is függ.
A munkám során bronzérmék felületén többféle patinázási módszerrel állítottam elő
különböző bevonatokat. Többféle felület előkészítés (korund fúvatás, üveggyöngyözés,
finomcsiszolás) hatását vizsgáltam a patinázások során. Megállapítható, hogy a merítéses és
beágyazott eljárásoknál a korundozott, érdesebb felület a patina esztétikáját előnyösen
befolyásolja, ezért a gyakorlatban ez a módszer ajánlható a leginkább. A koncentráció, idő, és
hőmérséklet hatása szintén fontos paraméterek, ezek variálásával szinte végtelen sok
lehetőség adódik az egyes módszerek fejlesztésére. A dolgozatnak nem volt célja az egyes
eljárások ilyen fajta tökéletesítése, csak egy áttekintés bemutatása a rendelkezésekre álló
egyszerű módszerekről, továbbá a patinázás kapcsolatos gyakorlati tudnivalóiról, a
tapasztalataimról. A munkám során világossá vált, hogy a patinák színeit befolyásoló
paraméterek

földerítéséhez

a

természetes,

és

mesterséges

patinák

képződésének

mechanizmusára, illetve a keletkező vegyületek összetételének és rétegződésének ismeretére
is szükség van. Ehhez különböző elektrokémiai és felületanalitikai módszerekre van szükség.
A dolgozatomban összefoglalót készítettem a patinázási szakirodalomban található vizsgálati
módszerekről.
Közel száz érme patinázását végeztem el, a leglátványosabbakat a szakdolgozatomban is
bemutattam. Ezek közül, főképpen a merítéses eljárásokkal előállított patinákat lenne célszerű
a továbbiakban részletesebben is kielemezni, mert ezekhez viszonylag egyszerű eszközök
szükségesek, a paraméterek pontosabban mérhetők, könnyű a paraméterek hatását vizsgálni.
Ez pedig lehetőséget ad sokféle színű és árnyalatú dekoratív patina bevonat előállítására.
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SUMMARY
The artificial patination is a conventional method, where different coatings are applied on
bronze surfaces. This process was used by sculptorers in a practical way, without any deep
theoretical knowledge, as only simple solutions of inorganic salts and ordinary devices were
needed to produce such patinations. For this reason, the technology of trials often resulted
aesthetically beneficial colours. In spite of that, summarizing works can be found in the
literature about systemization and punctual descriptions of recipes for sculptorers. However,
these colours often depend on other factors, like the size of the sculpture, the chemical
composition, grain size of the bronze alloy, surface texture, as well as the concentration,
temperature of solutions and time.
In the course of my work I have produced coatings for bronze medals with several
patination methods. I have also applied various surface finishes such as corundum, glass
beads blasting and buffing and then I analysed the results. It has been proved that a greater
degree of surface roughness, typical of the medals made by the combination of corundum and
dipping technique, is an advantage. This surface finish preparing technique can be highly
recommended. The concentration of the solutions, the time and temperature are also important
parameters and the variation of these provides several possibilities for the development of
certain methods. On the other hand the development of these methods was not the reason of
this essay. The purpose was to give an overall and comprehensive view about the simple
techniques that are available. In certain cases I have tried to provide practical information and
experience in connection with them.
It has become clear that in order to find out the parameters that influence the colour of the
patina, it is necessary to know the mechanism of the formation of natural and artificial patina
as well as to know the new compounds and the structure of the various layers. This requires
various electrochemical and surface analytical methods. Therefore in my essay, after selecting
and classifying technical literature, I have made a brief summary to emphasise these topics.
The most interesting ones of the nearly hundred medals are illustrated by photos. Among
these the various patinas produced by a dipping procedure should be further analysed, as in
these cases there is a possibility of using simple equipment and changing the parameters
easily, which would result into a higher likelihood of making a successful coating.
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