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Одним з головних завдань зброє�
знавства є комплексне вивчення різно�
манітних предметів озброєння як історич�
ного джерела. Як і в будь�якій спеціальній
історичній дисципліні основою досліджень
у зброєзнавстві є аналіз джерел різного ти�
пу, а також розробка спеціальних
(зброєзнавчих) методів дослідження.

За типо�видовим складом комплекс
історичних джерел зброєзнавства спіль�
ний з іншими галузями історичного дже�
релознавства. За способом збереження
та відтворення інформації це речові, зоб�
ражальні, словесні (усні, та писемні)
джерела. Ступінь залучення тієї чи іншої
групи джерел залежить від мети кожної
конкретної роботи, проте жодне істори�
ко�зброєзнавче дослідження не може
обійтись без вивчення речових джерел,
що складають фундамент зброєзнавства,
а саме зброї та предметів озброєння.

Зброєю називають знаряддя, які ви�
користовують в процесі ведення зброй�
ної боротьби, з метою нанесення ушкод�
жень, матеріальних втрат супротивни�
кові, його поразки та ліквідації. У
зброєзнавстві та інших науках історично�
го циклу — військовій історії, археології,
історії мистецтва тощо, зброю розгляда�
ють як речове історичне джерело й ха�
рактеризують як спеціалізований інстру�
мент ведення бою, призначений для на�
паду, або захисту.

Не буде помилкою сказати, що се�
ред усієї маси холодної зброї, що в наш
час функціонує як історичне джерело,
клинкова посідає чільне місце. Адже до
цієї категорії відносяться такі відомі й
почесні різновиди як меч та шабля не ка�
жучи вже про величезну кількість інших,
менш знаних та популярних.

Зазначимо , що всі вони відносяться
до поліфункціональних різновидів. Тоб�
то у період до джерельного існування
клинкової зброї, її використання було
пов’язано з надзвичайно широким
спектром функцій причому як на війні,
так і в мирний час.

Загальні теоретико�методологічні
принципи та методи дослідження у
зброєзнавстві спільні з іншими спеціаль�
ними історичними дисциплінами, що
становлять структурні підрозділи істо�
ричного джерелознавства. Практичне
вивчення предметів озброєння передба�
чає залучення до зброєзнавчих студій як
загальноісторичних, так і методів
споріднених галузей — інших спецдис�
циплін, археології, історії мистецтва, а
також методик низки точних, природни�
чих та гуманітарних наук.

До нашого часу по всьому світу роз�
порошена величезна кількість одиниць
давньої клинкової зброї, що у найрізно�
манітніших умовах — від зразкових му�
зейних колекцій до «зібрань» випадко�
вих аматорів. Разюче відрізняється стан
збереження самих цих пам’яток, не ка�
жучи вже про їх документальну історію.
Не буде перебільшенням сказати, що са�
ме походження більшої частини введе�
них на сьогоднішній день у науковий
обіг речових джерел оповите цілкови�
тою таємницею. Далеко не при кожному
музейному зразку збереглась супровод�
жувальна документація хоча б за кілька
останніх десятиліть.

Через всі ці обставини виявлення та
відбір піддослідного матеріалу часом
вимагає не менших зусиль, аніж сам
процес дослідження.

Зазвичай місце де слід розпочинати
науковий пошук залежить від завдань
які ставить перед собою дослідник. Так,
при укладанні каталогів клинкової зброї
єдиним прийнятним методом роботи
стає робота з матеріалами колекцій у
місцях їхнього зберігання. Попередньо
слід обов’язково ознайомитися зі служ�
бовим каталогом, документами де
зафіксовано час надходження експо�
натів та їхня попередня історія.

При необхідності віднайти конкрет�
ний різновид, що належав, скажімо,
відомій історичній постаті, слід вивчити
каталоги найбільших музейних колекцій

та виставок, де могли експонувати таку
зброю, відшукати наукові публікації,
присвячені цій темі, продивитись тема�
тичні зброєзнавчі визначники.

Інший шлях пошуку передбачає ви�
явлення архівних документів, пов’яза�
них з долею особового майна, їх прак�
тичну перевірку. Таким чином виявлено
чимало раритетів, зокрема гетьмансь�
ких клейнодів.

Важливу складову частину ґрунтов�
ного зброєзнавчого дослідження ста�
новлять іконографічні джерела. Так, ве�
ликий комплекс середньовічної графіки
та живопису залучено дослідниками при
вивченні польської та української клин�
кової зброї.

У процесі практичного дослідження
обраного музейного зразка укладають
ретельний робочий опис, що дозволяє
атрибутувати експонат. Пізніше робочий
опис стає своєрідною схемою, чернет�
кою наукового опису вже атрибутовано�
го зразка. У загальному вигляді ор�
ганізація дослідного процесу та,
відповідно укладання робочого опису
може бути здійснено за таким планом.

1. Проведення стандартних проце�
дур — визначення розмірів, форми, ма�
теріалів, технік.

2. Виявлення особливих відзнак —
написів, клейм, гербів, особливостей оз�
доблення та декору.

3. Верифікація попередніх вис�
новків за допомогою писемних (доку�
ментальна історія пам’ятки) та іконог�
рафічних джерел.

4. Атрибуція зразка на основі отри�
маних даних.

Слід зазначити, що практичне
втілення цієї схеми ускладнене величез�
ною кількістю нюансів і може значно
варіюватися у кожному конкретному ви�
падку. Тому дослідження відібраного
музейного зразка слід починати з уваж�
ного зовнішнього огляду предмета, з ме�
тою визначити, які методи зброєзнавчо�
го аналізу тут варто застосувати.

Денис ТОЇЧКІН 
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У нашій статті сконцентруємо увагу
на етапі зовнішньої критики такого речо�
вого джерела історичного зброєзнавства
як клинкова зброя. Сюди входить ціла
низка послідовних стандартних проце�
дур — вимірювання, визначення ма�
теріалів та технік, що були використані
при виготовленні зброї та, за не�
обхідності, аналіз застосованих ремісни�
ками виробничих технологій.

Про важливість вимірювання зброї
писала відома дослідниця М. Денисова
ще у 50�х рр. XX ст. Сьогодні системи
вимірів клинкової зброї відрізняються
передусім детальністю, обумовленою в
свою чергу, завданнями дослідження.
Так, при вивченні скажімо ранньосе�
редньовічних шабель (VII�VIII ст. н.е.)
доцільно звернути особливу увагу на
такі параметри як кривизна клинка та кут
нахилу хвостовика тощо.

На мал. 1 наводимо повну схему
вимірів клинкової зброї з кривим
клинком.

Схема вимірів шаблі: А — довжина;
В — довжина клинка; С — ширина клин�
ка; В — ширина єлмані; Е — довжина
єлмані; Р — кривизна клітка; О — відстань
до перпендикуляра; Ь — довжина хрес�
товини; N’ — довжина руків ‘я; К — висо�
та перехрестя.

Загальну довжину вимірюють від
кінця вістря до кінця верхів’я (А); довжи�
ну клинка — по прямій лінії від вістря до
п’яти (В); ширину клинка — біля п’яти (С),
та при наявності єлмані, від її початку (D).
Вказують також довжину єлмані (E) —
відстань (по відрізку, що сполучає вістря
клинка та п’яту) від вістря до перпендику�
ляра, опущеного від місця де починається
єлмань. Для виміру кривизни клинка (F) з
найвищої частини леза опускається пер�
пендикуляр до відрізка проведеного між
вістрям клинка та п’ятою. Також вказуєть�
ся підрядно контрольний вимір від вістря
до перпендикуляра, щоб мати чітке уяв�
лення про те в якій частині клинка визна�
чено кривизну (G). За методикою відомо�
го археолога С. О. Плетньової, якою ко�
ристуються й інші дослідники, при вимірі
кривизни перпендикуляр опускається не
з вищої точки леза клинка, а від обуха (на
схемі — Р в дужках).

При вимірі ефесу можна вказувати:
довжину хрестовини (L), загальну дов�
жину руків’я (N), висоту перехрестя (R).

Крім наведених параметрів при не�
обхідності визначають ширину спинки
клинка, загальну вагу зброї та розташу�
вання центру її ваги, тип бойового
кінця (за величиною кута між лініями
обуха та леза з вершиною у вістрі), а та�
кож ступінь нахилу руків’я до клинка

(за величиною кута між центральними
вісями верхньої третини шабельного
клинка і хвостовика).

Серед методів вимірювання велике
значення має визначення ваги зброї, що
прямо пов’язане з особливостями її ви�
користання. Для цього використовують
будь�які портативні, достатньо точні ва�
ги на яких можна розмістити зразок. Та�
ким вимогам зазвичай відповідають т.
зв. лабораторні ваги. Наприклад модель
А12 фірми АХІS має зручну, достатньо
широку робочу площадку та цілком дос�
татні діапазон (5�12000 г) та точність (0,1
г) зважування.

Як уже зазначалося, зброєзнавчі
дослідження передбачають залучення
методів низки точних, природничих та
гуманітарних наук. Тому зброєзнавець
має бути до певної міри фахівцем�
універсалом у питаннях, що стосуються
сучасних технічних методів вивчення
зброї. Більшість з них передбачає де�
тальний аналіз матеріалів з яких вигото�
вили конкретне речове джерело. І якщо
ідентифікація таких матеріалів як шкіра,
дерево, кістка, ріг, сап’ян не викликає
серйозних проблем, то з різноманітними
стопами кольорових металів та коштов�
ним камінням можуть виникнути неаби�
які складнощі.

З часів відходу з авансцени військо�
вої історії бронзи, різноманітний асор�
тимент кольорових металів використо�
вувався зброярами та ювелірами у пер�
шу чергу при виготовленні та оздобленні
оправи (ефесу та піхв) клинкової зброї.
У роботі використовували такі ремісничі
техніки:

— численні різновиди кування
(надання нагрітій металевій заготівці
необхідної форми за допомогою удар�
них інструментів) та рубання, проби�
вання тощо;

— лиття (формування деталей або
цілих виробів з легкоплавких металів
шляхом заливання їх розплаву у
спеціальну форму);

— різьблення та ажурне різьблення
(вирізання в глибокому й плоскому
рельєфі, що використовували як окре�
мий прийом так і у складі інших технік,
наприклад оброну, Інкрустації)’,

— гравірування (створення на мета�
левій поверхні зображення за допомо�
гою спеціального різального граверного
інструменту);

— карбування (створення рельєфної
поверхні на м’якому металі за допомогою
різноманітної форми чеканів й молота);

— оброн (виведення малюнку над
фоном за рахунок видалення фону);

— штампування (вирубка під тиском

шаблонних деталей з листового металу,
або тиснення — «басма» рельєфних зоб�
ражень з можливістю подальшого люту�
вання на фон);

— витискання (створення рельєф�
них зображень шляхом втискання части�
ни фону за допомогою спеціальних
інструментів — витискачів);

— протравлення (створення зображен�
ня через видалення частини металу хімічним
способом — за допомогою розчинів);

— філігрань (декоративна сітка з
лютованих срібного чи мідного дроту та
платівок — надзвичайно трудомістка
ювелірна техніка);

— лютування (спосіб гарячого
з’єднання металевих деталей за допомо�
гою спеціального металевого припою);

— інкрустація коштовним камінням
та коралами (метала та інших ма�
теріалів);

— інкрустація коштовними метала�
ми (як правило золотим дротом коштов�
ного каміння);

— таушування (рельєфна або плос�
ка інкрустація одного металу в інший);

— насічка (набивання дротинок та
цілих зображень з листового золота та
срібла на оброблену спеціальним на�
пилком нагріту металеву поверхню;
насічку використовували як окремий
прийом, так і у складі інших технік, нап�
риклад оброну);

— олотіння., «бляхмаль» (покриття
металевої деталі, або її частини тонким
шаром золотої плівки);

— срібнення (покриття металевої
деталі, або її частини тонким шаром
срібної плівки)

— чорніння (заповнення фону чорно�
вою сумішшю з подальшим віджи�гом);

— воронування (покриття сталевих
деталей шаром окислу коричнево�чорно�
го кольору з декоративною метою, для за�
побігання корозії та відблиску поверхні);

— емалювання (нанесення на де�
таль емалей з безбарвною основою —
поливою, просвічувані, або непрозорі
емалі з подальшим випалюванням).

У різних регіонах були свої реміс�
ничі традиції, тому встановлення
ремісничих технік (зазвичай не надто
складне) має значення при визначенні
походження зброї. Набагато важче іден�
тифікувати коштовності, склад стопів6 та
реконструювати технологічний процес.

Сучасна наука пропонує потужний
арсенал технічних засобів та методик,
який протягом останніх десятиліть нев�
пинно розширюється. Стрімкий прогрес
у суміжному з матеріалознавством при�
ладобудуванні призвів до виходу на ри�
нок аналітичних приладів нового по�
коління, які суттєво спростили саму про�
цедуру проведення технічного аналізу та
знизили вимоги до рівня професійної
підготовки дослідника. Саме розвиток
методів польового дослідження та не�
руйнівного контролю якості, що грають
провідну роль при дослідженні музей�

Мал. 1
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них зразків, спрощення самого процесу
аналізу, дозволяють збирати велику
кількість суто технічної інформації, от�
римання якої у попередні роки було
пов’язано зі значними складнощами.
Відтепер детальне комплексне дослід�
ження у галузі металознавства та
ювелірної справи не пов’язане зі ста�
ціонарним обладнанням, а для ефектив�
ного використання аналітичних при�
ладів у більшості випадків достатньо оз�
найомитися з інструкцією фірми�вироб�
ника. І хоча належна обробка та інтерп�
ретація отриманих даних залишається
прерогативою висококваліфікованих
фахівців особливо у галузі металознав�
ства, все ж можливість відносно легко
визначити важливі технічні характерис�
тики зброї підносить зброєзнавчі дослід�
ження на якісно новий рівень, що цілком
відповідає сучасним інтеграційним тен�
денціям в науці.

Побічним явищем процесів збли�
ження гуманітарної та природничої сфе�
ри все ж стає певне підвищення фахових
вимог до дослідника�гуманітарія, що
відтепер має хоча б у загальних рисах бу�
ти ознайомлений з теоретичними та
практичними засадами використаних
ним методів дослідження споріднених
наук. Втім завдяки сучасній техніці на сьо�
годнішній день зброєзнавець позбавле�
ний необхідності ставати справжнім
фахівцем у чужих йому галузях (що було
необхідним при подібних дослідженнях у
минулому). І хоча процеси міжгалузевої
інтеграції розпочалися нещодавно, ви�
дається цілком очевидним, що майбутній
розвиток зброєзнавства та інших гу�
манітарних дисциплін де працюють з ре�
човими джерелами, передусім пов’яза�
ний із залученням новітніх технологій.

Як же відбувається і що може сказа�
ти досліднику аналіз клинкової зброї,
виконаний на сучасному рівні?

Найважливішими особливостями
зброєзнавчого дослідження, що одразу
накладають цілу низку технологічних об�
межень є:

— необхідність проведення не�
руйнівного аналізу;

— необхідність проведення дослід�
жень у польових умовах.

У нещодавньому минулому саме ці
умови часто ставали непереборною пе�
решкодою на шляху дослідників: адже
далеко не кожен музей погодиться
навіть на тимчасовий вивіз рідкісних
експонатів задля дослідження (до лабо�
раторії), не кажучи вже про їхнє псуван�
ня, тим більш руйнування (наприклад
видалення ювелірних каменів з оправи,
або виконання поперечного перерізу се�
редньовічних клинків) хоча б і з метою
найгрунтовнішого вивчення.

Належна ідентифікація коштовного
каміння у польових умовах нещодавно
була фактично недосяжною для зброє�
знавця, оскільки вимагала неабияких
ювелірних навичок. Традиційні методи

польового об’єктивного контролю (дих�
роматичні фільтри Челсі, різноманітні
фільтродихроскопи тощо) також перед�
бачають комплексний підхід, а отже й
високий рівень фахової підготовки.
Ґрунтовний же об’єктивний аналіз із за�
лученням спектроскопічних та інших ме�
тодів, досяжний тільки в умовах гемо�
логічної лабораторії.

На щастя останнім часом розроб�
лена достатня кількість компактних
приладів, що базуються на найваж�
ливіших для діагностики каміння фізич�
них принципах, достатньо простих й
надійних у роботі.

Так у детекторі коштовного каміння
Presidium Duo використано два фізичні
принципи — теплопровідність та здат�
ність мінералів відбивати світло.

Ювелірні камені відрізняються різ�
ною теплопровідністю, яка вважається
однією з найнадійніших діагностичних
ознак, її й фіксує прилад, а стрілка відра�
зу вказує назву на шкалі. Інша, менш
надійна (не в останню чергу за рахунок
похибок при вимірюванні) ознака — ко�
ефіцієнт відбиття, що визначається реф�
лектометром, який дублює результати
теплопровідного аналізу. Кожному міне�
ралу відповідає певний показник за яким
його можна ідентифікувати. Таким чи�
ном, за допомогою приладу, можна виз�
начити природу будь�якого ювелірного
каменю, що не має покриття. Недоліком
приладу є неможливість виміряти оптич�
ний показник поза предметним столи�
ком, що розміщений на корпусі.

Слід також вказати на таку відому
діагностичну ознаку як коефіцієнт за�
ломлення, що вимірюється рефракто�
метрами. Найновіша розробка у цій га�
лузі — прилад GеmМеtег — дозволяє от�
римувати достатньо надійні результати у
польових умовах навіть не видаляючи
камінь з оправи.

Ще одна властивість ювелірних ка�
менів полягає у різниці кольору
люмінісценції в ультрафіолетовому оп�
роміненні різними за довжиною хвиля�
ми з подальшим визначенням мінералу
за спеціальною таблицею.

З метою проведення діагностики за
цим принципом випускають спеціальні
ультрафіолетові лампи. Так прилад UV�
240 фірми Кгuss Optronic дозволяє вико�
ристовувати довго� та короткохвильове
випромінення.

Нарешті важливим верифікуючим
методом є механічне визначення твер�
дості мінералу за шкалою Мооса, що по�
водиться за допомогою спеціальних ета�
лонних наборів. Втім використання ета�
лонів все ж пов’язане з пошкодженням
зразка тому сьогодні розроблені твер�
доміри спеціально призначені для про�
ведення неруйнівних вимірів. Опис од�
ного з них наведений у частині статті,
присвяченій металографічному аналізу.

У цілому для впевненого встанов�
лення природи мінералу цілком дос�
татньо результатів 3�4�х діагностич�
них процедур.

Крім назви при описі ювелірного ка�
меню слід зазначити його клас (за
однією з вживаних сьогодні кла�
сифікаційних схем), визначити вагу (чи
принаймні розміри) та метод ограню�
вання (ступінчата, кабошоном, клином).

Для аналізу кольорових металів та
столів існують добре відпрацьовані мето�
ди, що також традиційно розроблялися у
ювелірній справі. Серед них найбільш
відомим та доступним є провіювання за
допомогою хімічних реактивів (крапель�
ний метод). У відповідності з ним на
виріб з пробійованого металу наносять
спеціальні пробірні реактиви і за кольо�
ром утвореної плями визначають склад
стопу. Найчастіше використовують такі
реактиви: хлорне золото (АuCl3), двох�
ромовокислий калій — хромпік
(К2Сг2О7), азотнокисле срібло — ляпис
(АgNO3).

Нижче наводимо таблицю з якої
видно як впливає реактив хлорного зо�
лота на різні метали та стопи.

При хімічному аналізі надзвичайно
важливо встановити не тільки склад сто�
пу, але й ступінь чистоти коштовного ме�
талу (пробу) навіть у випадку якщо пред�
мет має виробниче клеймо. Для цього
застосовують набори з кількох пробірних
реактивів, зазвичай кислотних.

Розвиток електрохімічних методів
дослідження призвів до створення
приладів, що без зайвого клопоту доз�
воляють точно визначити пробу кош�
товних металів.

Так портативний тестер золота RS
Міzаг М24 (на фото зліва) надійно й без
усякої шкоди для зразка дозволяє виз�
начати проби у діапазоні від 375 (9 ка�
рат) до 999�ї (24 карати).

Настільні прилади серії Де Мон (на
фото нижче) дозволяють проводити не�
руйнівний експрес�контроль ювелірних
та інших металевих виробів на основі
визначення електрохімічного потенціалу
поверхні матеріалу.

Зазначені прилади дозволяють
ідентифікувати пробу золотих виробів
(від 333 до 999�ї, або від 8 карат до 24�
х) на локальних ділянках площею лише у
кілька квадратних міліметрів, виявити
неоднорідність стопу при вимірах у
декількох місцях.

За значеннями потенціалів, що ви�
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водяться на дисплей, за допомогою
довідника чи комп’ютерної програми
легко встановити якісний склад стопу, а
для золота та срібла — ідентифікувати
стоп даної проби.

Отже на сьогоднішній день існує все
необхідне технічне оснащення для про�
ведення ґрунтовного й при цьому неск�
ладного для аматора польового дослід�
ження ювелірної складової давньої
зброї. Незважаючи на це, зброєзнавчі
дослідження з використанням ювелір�
них методів до цього часу, на жаль, за�
лишаються рідкісним явищем.

З технічної точки зору найбільш склад�
ною для зброєзнавця видається проблема
аналізу виробів з чорних металів.

У зброєзнавчій літературі пробле�
матика металознавчих досліджень зай�
має окрему досить вузьку нішу, залиша�
ючись прерогативою фахівців у першу
чергу технічного профілю, їй присвячена
невелика кількість праць, причому дуже
специфічних за характером. Більшість
цих студій мають на меті реконструюва�
ти процеси зброярського виробництва,
визначити походження певних зразків,
проаналізувати якість вихідної сирови�
ни, проміжного та кінцевого продукту.

Багаторічними дослідженнями у
фізичному металознавстві встановлено,
що структура металу — один з головних
факторів, які визначають властивості ме�
талевих виробів. Проте за допомогою
макро� та мікроструктурного аналізу
можна встановити не тільки експлуа�
таційні характеристики зброї, але й реко�
нструювати технологію її виготовлення.

Загалом же при металографічному
аналізі конкретного зразка з’являється
можливість дати характеристику якості
металу, його обробки, встановити
конструктивну схему виробу й послідов�
ність технологічних операцій при його
виготовленні, виявити походження ма�
теріалів з яких його зроблено, навіть да�
тувати виріб, визначити якість знарядь
праці та рівень майстерності зброярів.

Макроструктура — це будова металу
(стопу) яку можна виявити неозброєним
оком, або при невеликому збільшенні (у
З0�40 разів). Аналізуючи макрострукту�
ру в металі виявляють великі неметалеві
включення, пори, тріщини тощо.

Мікроструктура — це будова металу
(стопу) яку визначають тільки при
спеціальних дослідженнях за допомо�
гою мікроскопа та інших приладів. Вив�
чення мікроструктури передбачає визна�
чення розмірів та розташування зерен
металу, розмірів й кількості дрібних не�
металевих конкрецій та різних фаз у ме�
талі, мікродефектів (дрібні тріщини, ра�
ковини) контроль стану структури пове�
рхневого шару виробу.

Вивчення структури металу прово�
дять на спеціально підготовлених плос�
ких та очищених поверхнях — шліфах.
Приготування шліфа полягає у видаленні
механічних забруднень з подальшим

поліруванням металу абразивними ма�
теріалами з якнайменшою величиною
зерна. Для більшої об’єктивності слід ви�
конати шліф у декількох місцях на клин�
ку, адже його структура неоднорідна.

Найсерйозніша проблема з якою
стикається зброєзнавець при проведенні
металографічного дослідження — не�
можливість у більшості випадків проа�
налізувати шліф поперечного перерізу
клинка, утворення якого зазвичай пов’�
язано з розпилом клинка й псуванням
цінного музейного зразка. 

Для аналізу макроструктури металу
шліф протравлюють спеціальними реак�
тивами, що виявляють границі зерен,
різні фази, неметалічні включення, пове�
рхневі шари, пори, тріщини та інші де�
талі будови металу. Так А.К. Антейн ви�
користовував реактив Гейна (10�12%
водний розчин СІІСЬ’МІ�ЦСІ), що дає
можливість констатувати неоднорідність
розподілу вуглецю, сірки й фосфору у
сталі, а також глибину цементації, зне�
вуглецювання та загартування. Завдяки
нерівномірному розподілу домішок під
впливом реактиву різні ділянки поверхні
металу набувають різного кольору, стає
видимою волокниста будова металу, да�
маський візерунок.

Існують також реактиви, що дозво�
ляють ідентифікувати основні шкідливі
для сталевої продукції домішки зокрема
фосфор та сірку.

Для фіксації макроструктури вико�
ристовують фотографування, замальов�
ку, тушування м’яким олівцем, або мета�
лографічний друк спеціальною фарбою.

Для спостереження мікроструктури
готують шліф який вивчають до й після
протравлення, методами оптичної
мікроскопії. Травлять шліф азотною кис�
лотою (НNОз) після чого протирають
етиловим чи метиловим спиртом.

Металографічні дослідження пе�
редбачають використання мікроскопів з
невеликим збільшенням (до 1000 разів).

Портативний мікроскоп російського
виробництва, спеціально призначений
для польових металографічних дослід�
жень (можливість збільшення до 600
разів). За допомогою мікроскопа вияв�
ляють дрібні неметалічні конкреції, вста�
новлюють розмір та форму окремих зе�
рен, що вкрай необхідно для характе�
ристики властивостей металу.

Для фіксації результатів аналізу
мікроструктури застосовують фотогра�
фування (через мікроскоп). Використо�
вують також репліки шліфа, які виготов�
ляють за допомогою спеціальних плівок
чи лаку. Для зброєзнавця цей метод є
справжньою знахідкою, адже передав�
ши якісну репліку до фахівців у
спеціалізованій лабораторії можна
сподіватись не тільки на високопро�
фесійний аналіз мікроструктури, а навіть
на поглиблене дослідження методом
електронної мікроскопії.

Колір матеріалу Колір плями від хлор�
ного золота

Час утворення
плями (с, хв.)

Пробійований метал

Білий Темно�зелений 1�2 с Чисте срібло, високопроб�
ний срібний стоп

Білий Жовтий з виділенням
пухирців газу, чорніє

1�2 с Алюміній

Білий Чорний 30�40 с Олово

Сірувато�білий Колір не змінюється До 40 с Платина

Сірувато�білий Жовтий з виділенням
пухирців газу, чорніє

1�2 с Цинк

Сірий Брудно�жовтий 1�2 с Свинець

Білувато�жовтий Чорний 1�2 с Низькопробний стоп
срібла й міді

Жовтий Колір не змінюється 1�2 с Чисте золото або його ви�
сокопробні стопи зі

сріблом
Жовтий Каштановий До 5 хв. Стопи золота зі сріблом та

міддю нижчі за 583 пробу
(чим темніша пляма, тим

нижча проба) 
Жовтий Чорнильно�чорний 1�2 с Латунь

Червоний Колір не змінюється 1�2 с Високопробний стоп зо�
лота з міддю

Червоний Золотисто�каштановий До 5 хв. Низькопробний стоп зо�
лота та міді (чим темніша
пляма, тим нижча проба)

Червоний Чорнильно�чорний 1�2 с Мідь
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Перспективними для неруйнівного
аналізу мікроструктури металу є прилади,
робота яких базується на принципах виз�
начення шумів Баркгаузена й рент�
генівської дифракції. Так прилади серії
Ко118сап та Місго8сап фірми 8іге58іесЬ
Огоир дозволяють не виконуючи попе�
речного перерізу клинка виміряти
внутрішні напруги, пластичну дефор�
мацію, встановити особливості термооб�
робки та ряд інших важливих параметрів.

Для визначення твердості всере�
дині окремих зерен металу, окремих
фаз та структурних складових обов’яз�
ковим є вимірювання твердості та.
мікротвердості. Нещодавно такий аналіз
у польових умовах був пов’язаний з
певними технічними ускладненнями до
того ж, призводив до псування зразка.
Нині існує чимало приладів, що дозво�
ляють легко провести неруйнівний
аналіз за будь�яких умов. На фото
представлено один з них — портативний
ультразвуковий твердомір МЕТ�У1 ро�
сійського виробництва.

Надзвичайно важливу роль у мета�
лознавстві та металографічних зброє�
знавчих дослідженнях становить визна�
чення кількісного вмісту мікродомішок
хімічних елементів, супутніх залізу та
сталі. Адже більшість домішок при
відновленні металу переходили з руди
їхні сполуки характерні для конкретних
рудоносних районів. Отже це є ключем
до визначення походження зброї, що
неодноразово відзначено у фаховій літе�
ратурі. Крім того вміст певних домішко�
вих елементів суттєво впливає на харак�
теристики сталі. Визначення хімічного
складу металу є непростим завданням і
пов’язане із застосуванням спектрос�
копічних методів дослідження. Важли�
вим досягненням сучасного прилодобу�
дування є якраз компактні спектроа�
налітичні прилади, що дозволяють вико�
нати аналіз у польових умовах не пош�
кодивши зразка.

Сучасні пересувні металографічні ла�
бораторії мають у своєму розпорядженні
широкий спектр приладів, що відрізня�
ються точністю вимірювань та технічними
умовами використання. Втім лише
декілька різновидів у повній мірі задо�
вольняють зброєзнавчі потреби, адже го�
ловна вимога при дослідженнях цього
типу — надзвичайно висока точність при
визначенні домішок. Найкращі прилади у
цій галузі, розроблені фірмою Niton,
відносяться до рентгено�флуоресцентних
спектрометрів. Найсучасніша модель
Niton�XLt898He дозволяє за кілька се�
кунд визначити у складі зразка одночасно
до 28 елементів періодичної таблиці се�
ред яких не тільки метали, але сірка й
кремній. Важливою перевагою цього
приладу є надзвичайна компактність,
відсутність необхідності у будь�якій попе�
редній обробці зразка, та особливих ви�
мог до підготовки оператора.

Втім більш цікавими для вирішення

завдань зброєзнавчої металографії є
Іскрові оптико�емісійні спектрометри,
що дають можливість визначати повний
спектр неметалічних домішок й зокрема
вміст вуглецю. Визначення кількості вуг�
лецю — обов’язковий етап аналізу клин�
кової сталі, абсолютно необхідний для
встановлення її експлуатаційних харак�
теристик. Втім використання таких при�
ладів все ж пов’язане з певними склад�
нощами. Окрім необхідності певної по�
передньої обробки зразка всі пристрої
цієї групи самі по собі дещо громіздкі.
Останнє пов’язане з необхідністю про�
дування аргоном піддослідної ділянки,
що передбачає наявність у комплекті
балону із зазначеним газом. Втім незва�
жаючи на всі недоліки застосування цих
детекторів в польових умовах цілком
виправдане: адже нещодавно кількіс�
ний вміст вуглецю у зразку можна було
визначити тільки в лабораторних умо�
вах, випалюючи   темплейт   (вирізаний
з піддослідного екземпляру невеликий
зразок) у спеціальній камері при темпе�
ратурі близько 900°С.

Класичним представником сучас�
них оптико�емісійних спектрометрів, що
позіціонуються на ринку як «мобільні» є
Меtalscan�2560  фірми Arun Technology.
Втім навряд його можна вважати компа�
ктним: з вагою біля З0 кг він займає чи�
малу (як для польових досліджень) пло�
щу — цілий робочий стіл.

Справжнім   же   вінцем   сучасного
приладобудування у зазначеній галузі є
прилад під назвою Compact Port виробни�
цтва німецької фірми Веlес Spektrometrie
Opto�Elektronik. Він являє собою наймен�
ший у своєму класі, надзвичайно ефек�
тивний оптико�емісійний іскровий спект�
рометр вагою лише 17 кг. Для керування
приладом використовують спеціальне
програмне забезпечення, що працює у се�
редовищі MS Windows. До основного мо�
дуля спектрометра через універсальне
розняття можна приєднати різні моделі
зондів та штатив. Таке технічне рішення
дає можливість швидко змінювати іскрові
зонди в залежності від аналітичного зав�
дання. Зокрема зонд, що продувається
аргоном  та штатив, що приєднується, ви�
користовуються для отримання надзви�
чайно точних результатів лабораторного
рівня. Так, завдяки сучасним технологіям
точність результатів вимірів концентрацій
вуглецю менших за 0,1% відповідає рівню
спеціальних стаціонарних аналізаторів.

До того ж фірма пропонує широкий

спектр спеціальних адаптерів, що дає
можливість проаналізувати деталі та
зразки найрізноманітніших форм та
розмірів, серед яких трубки, дріт діамет�
ром від 0,5 мм, уламки різної форми й
навіть кульки.

Наостанок слід зауважити, що
всерйоз конкурувати з розглянутим при�
ладом можуть хіба що продукти фірми
Oxford Instruments (зокрема ARC�МЕТ
8000 та ARC�MET 930).

Окремо слід сказати про метод
просвічування клинків під жорстким оп�
роміненням, що дозволяє виявити у
предметі дослідження не тільки зони де�
фектів та конкрецій, але й прихований
декор та виробничі клейма.

Сучаснеприладобудування охопило
й цю лакуну компактних рентгенівських
апаратів. Так простий у використанні
Імпульсний рентгенівський дефектоскоп
АРИНА�5 російського виробництва  ра�
зом з пультом керування важить 12,5 кг,
і, споживаючи 300 Вт, дозволяє просві�
чувати метал товщиною до 80 мм, при�
чому забезпечує як направлену, так і па�
норамну зйомку.

Попри сучасне обладнання, процес
рентгеноскопії є доволі громіздким й
навіть небезпечним для дослідника та
оточуючих, зокрема при необхідності
проведення масштабних робіт за відсут�
ності спеціально обладнаного примі�
щення (наприклад в умовах музейного
сховища). У цьому випадку привабли�
вою альтернативою стає метод хвильо�
вої дефектоскопії.

На сьогоднішній день ринок пере�
повнений різноманітними ультразвуко�
вими, та вихрьоструменевими дефек�
тоскопами різних виробників. Так попу�
лярна модель УДЗ�71, розроблена
фахівцями російської науково�виробни�
чої фірми «Промприбор», дозволяє вия�
вити порушення однорідності матеріалу у
виробі, визначити глибину й координати
дефектів, а також їх еквівалентні розміри
у діапазоні від 0,8 до 8,0 мм .

Цікавим з точки зору компактності є
конструктивні рішення дефектоскопів у
вигляді апаратних карт для ноутбуків.

Суттєвим недоліком ультразвукових
дефектоскопів є мала площа одночасно�
го обстеження й, відповідно, низька
швидкість дослідження зразка. Ця проб�
лема вирішується тільки у громіздких
ультразвукових сканерах.

Ми навмисно приділили так багато
уваги сучасним засобам та прийомам
технічного аналізу, оскільки на компле�
ксному рівні ця тема залишається terra
incognita сучасного зброєзнавства.

Підсумовуючи все сказане про техніки
стандартних вимірів відзначимо, що сьо�
годні у дослідника�зброєзнавця є всі мож�
ливості як методологічні, так й технологічні
для виконання комплексного польового
дослідження клинкової зброї якісно нового
рівня, який безумовно об’єднає різновек�
торні вузькофахові напрямки цієї науки.


