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До історії 
стародавнього виробництва

Залізні наконечники стріл разом із бронзовими 
трапляються вже в кімерійський час (Археоло-
гія … 1971, c. 14; Клочко 2006, с. 277).

У скіфських похованнях залізні наконечни-
ки знаходять разом із бронзовими, однак вони 
так і не змогли створити конкуренцію остан-
нім (Черненко 1981, с. 145—150). Це поясню-
ється значно більшою технологічністю бронзи: 
досить низька температура плавлення, можли-
вість використання відходів і бронзового ло-
му для переплавки та одночасного відливання 
значної кількості виробів.

Лук та стріли зберігали своє значення до 
XVII ст., оскільки мали перевагу в швидко-
стрільності перед тогочасною вогнепальною 
зброєю. Вправний лучник міг випустити 10—
12 стріл за хвилину, що було недосяжним для 
вогнепальної зброї того часу (Медведев 1966, 
с. 34). Незважаючи на знахідки залізних нако-
нечників стріл на скіфських пам’ятках, техно-
логію їх виготовлення вивчено мало через знач-
не окиснення заліза. Однак кілька залізних на-
конечників стріл зі скіфських пам’яток було 
досліджено технологічно. Наконечник стріли з 
селища IV—III ст. до н. е. Велика Богданівка 
було відковано з кричного заліза низької якос-
ті (Шрамко и др. 1963, c. 36—57). Наконечник 
стріли зі скіфського Мотронинського городи-
ща (кінець VII — перша чверть VI ст. до н. е.) 
сильно кородований, але на невеликій ділянці 
вдалося дослідити структуру металу. Наконеч-
ник було виготовлено з нерівномірно навугле-
цьованої сталі (Недопако 2001, c. 143). 

Дослідження Г.О. Вознесенською 12 заліз-
них наконечників із розкопок міст Чернігівсько-
Сіверської землі показали, що під час їх виго-
товлення застосовували різні технології. Зі ста-
лі та за технологією цементації виготовлено по 
три наконечники, чотири відковано з кричного 
заліза, по одному — з пакетного металу та на-

вуглецьованого заліза (Вознесенская, Ковален-
ко 1985, с. 95—109).

Дослідження семи залізних наконечників 
стріл зі слов’янського городища VIII—X ст. Гор-
наль Курської обл. виявили чотири наконечники 
з кричного заліза та м’якої, нерівномірно навуг-
лецьованої сталі, по одному було виготовлено за 
технологією наварки сталевої смуги на залізну 
поверхню та з використанням технології пакету-
вання (Вознесенська 1979, с. 70—76).

З городища Монастирьок на Середньому 
Подніпров’ї вивчено два залізні наконечники 
стріл, відковані із кричного заліза зі слідами 
перліту, один наконечник було виготовлено з 
погано прокованих шматочків заліза, в другому 
зерна деформовані, тобто можливе зміцнення 
холодним наклепом ( Гопак 1982, с. 100—106).

Десять залізних наконечників стріл X—
XI ст. із пам’яток уличів дослідив В.Д. Гопак 
(Гопак, Хавлюк 1973, с. 34). З восьми череш-
кових наконечників сім було відковано з крич-
ного заліза, один — із маловуглецевої сталі. 
З двох втулкових наконечників один залізний, 
інший — із вуглецевої сталі.

З давньоруського Києва Г.О. Вознесенська в 
різні часи дослідила шість та один залізні нако-
нечники. Шість наконечників відковано з крич-
ного заліза або маловуглецевої сталі (Возне-
сенская 1981, с. 275—277). Ще один наконеч-
ник виготовлено з кричного заліза з великим 
вмістом неметалевих включень (Вознесенская, 
Паньков 2004, с. 62).

Певну кількість залізних наконечників стріл 
з інших давньоруських міст було дослідже-
но технологічно. П’ять наконечників з давньо-
руського Ізяславля переважно виготовлено з 
кричного заліза та м’якої сталі (Вознесенська 
1996, с. 127). Наконечник стріли з давньорусь-
кого Витачева відковано з кричного заліза (Гор-
нікова, Недопако 2007, с. 87—89). З трьох на-
конечників стріл із розкопок на давньоруських © Д.П. НЕДОПАКО, 2008
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ЗАЛІЗНІ НАКОНЕЧНИКИ СТРІЛ 
(технологічний аспект)

Наведено результати структурних досліджень залізних наконечників стріл різних типів із поселення VIII—X ст. 
н. е. біля с. Рухотин Чернівецької обл. 
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городищах Чучин та Іван два виготовлено з се-
редньовуглецевої сталі без зміцнювальної об-
робки, а один було загартовано (Блажевич, Не-
допако, Пролеева 1985, с. 116—118).

Навіть поверхневий аналіз наведених резуль-
татів структурних досліджень показує, що міц-
ностним характеристикам наконечників стріл 
приділяли значну увагу, застосовуючи різні 
зміцнювальні технології.

Як випливає з наведених результатів дослі-
джень залізних наконечників стріл різних ча-
сів, дані щодо технології їх виготовлення отри-
мано з невеликої вибірки предметів. Навіть за 
наявності значної кількості наконечників у ма-
теріалах розкопок отримати вірогідні дані сто-
совно їх технологічних особливостей досить 
важко, зважаючи на значну корозію. Для отри-
мання вірогідних даних щодо технології виго-
товлення залізних наконечників бажано дослі-
дити значну колекцію артефактів.

З огляду на це залізні наконечники стріл із 
Рухотина є прекрасним джерелом для техноло-
гічних досліджень. У колекції залізних виробів 
із поселення VIII—X ст. н. е. Рухотин Черні-
вецької обл. налічується 88 наконечників доб-
рої збереженості. За способом кріплення нако-
нечника на древку шість стріл є втульчастими, 
решта — черешковими. Така статистика відпо-
відає даним, наведеним А.Ф. Медведєвим, згід-
но з якою на території Русі втульчасті наконеч-
ники стріл були дуже мало поширені (Медве-
дев 1966, с. 54). 

Розміри наконечників коливаються в досить 
широких межах. Загальна довжина черешко-
вих наконечників 60—125, втульчастих — 55—
110 мм.

За формою поперечного перерізу 76 нако-
нечників є пласкими і нагадують листок верби. 
Два з 12 трилопатевих наконечників мають на 
лопатях отвори. Стріли з отворами на лопатях 
під час польоту давали шиплячий звук, що ство-
рювало психологічний вплив на ворога. Крім 
того, така стріла в польоті оберталась навколо 
своєї осі й глибоко врізалася в тіло, розриваю-
чи тканини в багатьох напрямках (Овсянников 
1981, с. 134). Не можна виключати й запалю-
вальне використання таких стріл, які могли нес-
ти в отворах палаючу ганчірку.

А.Ф. Медведєв визначає стріли з гострими 
шипами як зброю для стрільби по незахищених 
частинах тіла. Шип заважав безболісно вилу-
чити стрілу з тіла. Крім того, в Західній Євро-
пі наконечники з шипами використовували як 
запалювальні. Шипи чіплялись за дах і не па-
дали на землю, палаюча ганчірка зумовлювала 
пожежу на даху (Медведев 1966, с. 56).

У колекції наконечників стріл із Рухотина 
вирізняється втульчастий наконечник з одним 

шипом дуже вишуканої форми завдяки спі-
ральній частині між вістрям та втулкою. 

Для структурних досліджень із колекції ві-
дібрано 39 найбільш збережених наконечників. 
Оскільки досліджували лише перо наконечни-
ка, матеріали було згруповано за формою пера. 
28 наконечників пласкі, за формою нагадують 
видовжений листок дерева. Переважна біль-
шість наконечників — черешкові і лише три — 
втульчасті. До цієї групи віднесено і втульчас-
тий наконечник із шипом та витим стрижнем. 
Один наконечник представлено лише пером, 
частина, що насаджувалась на древко, втраче-
на. Десять наконечників трилопатеві, гранова-
ні, лише один з них — втульчастий.

Практично всі черешкові наконечники ма-
ють упор, що фіксував наконечник на древку в 
повздовжньому напрямку. В багатьох випадках 
упор виконано у вигляді виступаючого кільця 
на черешку, іноді його сформовано як виступ 
на переході від черешка до пера стріли. Зразки 
для аналізів вирізали з пера наконечника прак-
тично на всю ширину пера.

Пласкі наконечники стріл

Ан. 1242. Шлакових включень дуже мало. 
Структура феритно-перлітна, вміст вуглецю — 
близько 0,5 %. Мікротвердість 221—254 кг/мм2.

Наконечник відковано з нерівномірно навуг-
лецьованої сталі.

Ан. 1245. Метал містить кілька великих ви-
тягнутих шлакових включень. Структура круп-
нозернистого фериту з витягнутими зернами. 
Мікротвердість 254—274 кг/мм2.

Наконечник відковано з кричного заліза, рі-
зальну частину зміцнено холодним наклепом. 

Ан. 1247. Наконечник має кільцевий упор та 
невиразне ребро жорсткості в центрі пера. Ме-
тал містить середню кількість шлакових вклю-
чень, структура дрібнозерниста феритна, мі-
кротвердість 206 кг/мм2. З одного боку шліфа 
міститься феритно-перлітна зона з максималь-
ним вмістом вуглецю 0,6 % на вістрі різального 
краю; мікротвердість 254 кг/мм2, вглиб різаль-
ного краю вміст вуглецю зменшується.

Наконечник виготовлено з кричного заліза з 
подальшою цементацією різальної кромки.

Ан. 1250. Наконечник має кільцевий упор 
та невиразне ребро жорсткості в центрі пера. 
Метал забруднено шлаковими включеннями. 
Структура феритна, мікротвердість 221 кг/мм2, 
усередині зразка виявлено рештки вуглецевої 
зони мікротвердістю 322 кг/мм2 з вмістом вуг-
лецю 0,6—0,7 %. Наконечник відковано з крич-
ного заліза і, мабуть, було піддано цементації, але 
на вістрі шар цементації знищено, можливо, дією 
вогню. Можливе використання сирцевої сталі.
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Ан. 1252. Наконечник має кільцевий упор. 
Метал сильно засмічено шлаковими включен-
нями. Структура суто феритна, мікротвердість 
193 кг/мм2.

Наконечник відковано з кричного заліза з 
великою кількістю шлаків.

Ан. 1253. Наконечник має східчастий упор, 
ударний кінець заокруглений. Основна структу-
ра феритна, мікротвердість 221 кг/мм2, на реб-
рі зафіксовано смугу дуже дрібнозернистого 
перліту з вмістом вуглецю 0,6 % та мікротвер-
дістю 236 кг/мм2. Шлакові включення витягну-
ті, точкові. 

Наконечник виготовлено з кричного заліза 
середньої якості з подальшою цементацією рі-
зальної кромки.

Ан. 1254. Наконечник має кільцевий упор та 
невиразне ребро жорсткості посередині. Метал 
забруднено шлаковими включеннями, має фе-
ритну структуру мікротвердістю 170 кг/мм2.

Наконечник виготовлено з кричного заліза.
Ан. 1256. Наконечник має східчастий упор 

та невиразне ребро жорсткості посередині 
пера. Метал містить середню кількість шла-
кових включень. Після травлення простежено 
два шви — поздовжній та поперечний, розта-
шований у частині шліфа, протилежній різаль-
ній кромці. Структура має дві зони: на одній 
поверхні різальної кромки — чистий ферит мі-
кротвердістю 181 кг/мм2, на протилежній — 
зона феритоперліту з максимальним вмістом 
вуглецю 0,5—0,6 % та мікротвердістю 254—
274 кг/мм2. На різальній частині наконечника 
наявні деформовані зерна.

Наконечник, імовірно, виготовлено з відхо-
дів виробництва. Різальну частину було зміц-
нено холодним наклепом.

Ан. 1258. Наконечник із затупленою ударною 
частиною, без упору. Метал містить невелику 
кількість шлакових включень, структура дрібно-
зернистого фериту, мікротвердість 206 кг/мм2.

Наконечник відковано з кричного заліза.
Ан. 1262. Наконечник має східчастий упор. 

Метал досить чистий. Структура феритна з 
досить високою, як для фериту, твердістю — 
221—254 кг/мм2. Наконечник відковано з якіс-
ного кричного заліза. 

Ан. 1263. Наконечник має східчастий упор. 
Метал здебільшого чистий щодо вмісту шлаків. 
Структура складається з феритної частини мі-
кротвердістю 274 кг/мм2 та перлітної з макси-
мальним вмістом вуглецю 0,6 % і мікротвердіс-
тю 274 кг/мм2. Вміст вуглецю від вістря різаль-
ної кромки углиб зразка зменшується. На вістрі 
леза виявлено сильно деформовані зерна.

Наконечник відковано з кричного заліза, зміц-
нено однобічною цементацією ребра та холод-
ним наклепом.

Ан. 1264. Наконечник з кільцевим упором. 
Метал чистий з поодинокими шлаковими вклю-
ченнями. Основна структура феритно-перлітна, 
мікротвердість 254—322 кг/мм2, на краях зраз-
ка вміст вуглецю максимальний — 0,6 %, до 
центру трохи зменшується. На структурі про-
стежено незначну деформацію зерен.

Наконечник відковано з кричного заліза з 
подальшою майже наскрізною цементацією, 
твердість структури підвищено завдяки холод-
ній деформації.

Ан. 1265. Наконечник з кільцевим упором. 
Перо широке, на вістрі переходить у більш вузь-
ке, тупе. Метал середньої чистоти, містить кіль-
ка витягнутих та поодиноких точкових шлако-
вих включень. Структура суто феритна, мікро-
твердість 206 кг/мм2.

Наконечник виготовлено з кричного заліза 
середньої якості.

Ан. 1266. Наконечник має кільцевий упор 
та невиразне ребро жорсткості посередині 
пера. Метал містить велику кількість шлакових 
включень великого розміру. Структура різно-
зернистого фериту, мікротвердість 254 кг/мм2.

Наконечник відковано з кричного заліза не-
високої якості.

Ан. 1267. Наконечник зі східчастим упо-
ром. Метал досить чистий, містить поодинокі 
округлі включення шлаків. Структура ферито-
перлітна з вмістом вуглецю близько 0,6 % та мі-
кротвердістю 254 кг/мм2.

Наконечник виготовлено з вуглецевої сталі 
високої якості.

Ан. 1268. Наконечник має кільцевий упор. 
Метал містить незначну кількість шлакових 
включень. Структура феритна, мікротвердість 
221 кг/мм2.

Наконечник виготовлено з кричного заліза 
високої якості.

Ан. 1269. Метал наконечника містить бага-
то великих та витягнутих шлакових включень. 
Структура різнозернистого фериту, мікротвер-
дість 254 кг/мм2.

Наконечник виготовлено з кричного заліза 
невисокої якості.

Ан. 1270. Наконечник зігнутий, має кільце-
вий упор. Метал середньої чистоти за вмістом 
шлаків. Структура деформованих зерен фери-
ту, мікротвердість 254 кг/мм2. 

Наконечник виготовлено з кричного заліза, 
деформацію зерен фериту зумовлено згинан-
ням наконечника.

Ан. 1271. Наконечник з трубчастою зігну-
тою втулкою. Метал містить небагато точкових 
шлаків. Основна структура феритна, мікро-
твердість 206 кг/мм2. На одній стороні шліфа 
виявлено смугу феритоперліту, мікротвердість 
254 кг/мм2.
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Наконечник відковано з кричного заліза з 
подальшою однобічною цементацією ребра.

Ан. 1272. Наконечник має кільцевий упор 
та невиразне ребро жорсткості у центрі пера. 
Метал містить дуже мало шлакових включень. 
На шліфі після травлення виявлено кілька звар-
них швів. По всій площині шліфа структура 
ферито-перлітна з вмістом вуглецю приблизно 
0,6 %, мікротвердість 254 кг/мм2.

Наконечник виготовлено з вуглецевої сталі 
високої якості. Як вихідний матеріал викорис-
тано відходи попереднього виробництва.

Ан. 1273. Наконечник зі східчастим упо-
ром та невиразним ребром жорсткості у центрі 
пера. Метал містить мало шлакових включень. 
Основна структура феритно-перлітна з макси-
мальним вмістом вуглецю 0,5—0,6 %, мікро-
твердість 221 кг/мм2. Вміст вуглецю зменшу-
ється від однієї бічної поверхні пера до про-
тилежної, де спостережено структуру чистого 
фериту.

Наконечник відковано з кричного заліза ви-
сокої якості з подальшою майже наскрізною 
цементацією.

Ан. 1274. Наконечник з кільцевим упо-
ром. Метал містить значну кількість шлакових 
включень. Структура різнозернистого фериту, 
мікротвердість 206—221 кг/мм2.

Наконечник відковано з кричного заліза не-
високої якості.

Ан. 1275. Наконечник з кільцевим упором. 
Метал містить дуже мало шлакових включень. 
Структура практично перлітна, вміст вугле-
цю становить близько 0,7 %, мікротвердість — 
274 кг/мм2.

Наконечник виготовлено з якісної високову-
глецевої сталі.

Ан. 1276. Наконечник зі східчастим упором. 
Структура різнозернистого фериту з незначною 
кількістю шлакових включень, мікротвердість 
206—221 кг/мм2.

Наконечник виготовлено з якісного крично-
го заліза.

Ан. 1277. Наконечник з трубчастою втулкою 
та «зубом» на вістрі. Метал містить середню 
кількість шлаків. Основна структура феритна, 
мікротвердість 206 кг/мм2. На одному боці шлі-
фа виявлено тонку смугу перліту. 

Наконечник відковано з кричного заліза з 
подальшою незначною цементацією бічної по-
верхні.

Ан. 1285. Наконечник із трубчастою втул-
кою. Метал переважно чистий, містить незна-
чну кількість шлаків. На більшій частині шліфа 
структура перліту та ферито-перліту з макси-
мальним вмістом вуглецю 0,6—0,7 %, мікро-
твердість 254 кг/мм2. Вміст вуглецю зменшу-
ється від однієї бічної поверхні різальної час-

тини до протилежної, де залишається вузька 
смуга фериту, мікротвердість 170 кг/мм2.

Наконечник виготовлено з якісного крично-
го заліза з подальшою майже наскрізною це-
ментацією.

Ан. 1286. Досить масивний наконечник з 
широким кільцевим упором. Метал чистий, 
містить поодинокі точкові шлакові включення. 
Основна структура феритна, мікротвердість 
170 кг/мм2. На одному боці шліфа виявлено 
смугу ферито-перліту з вмістом вуглецю 0,4 %, 
мікротвердість 206 кг/мм2. 

Наконечник відковано з якісного крично-
го заліза з подальшою цементацією різальної 
кромки лопаті.

Ан. 1287. Масивний наконечник з широким 
пером. Метал переважно містить незначну кіль-
кість точкових шлакових включень. Основна 
структура феритна, мікротвердість 254 кг/мм2, 
наявна незначна смуга ферито-перліту. На ві-
стрі зерна сильно деформовані й мають досить 
високу твердість — 383 кг/мм2.

Наконечник відковано з кричного заліза, 
зміцнення здійснено цементацією ребра та хо-
лодним наклепом.

Ан. 1288. Фрагмент наконечника. Метал міс-
тить середню кількість витягнутих шлакових 
включень. Структура фериту, мікротвердість 
274—322 кг/мм2.

Наконечник відковано з кричного заліза се-
редньої якості.

Загальна технологічна картина пласких на-
конечників стріл виглядає так. За кількістю не-
металевих включень пласкі наконечники зде-
більшого виготовлено з досить якісного мате-
ріалу. З 29 екземплярів лише 5 (17,2 %) мають 
високий вміст шлакових включень. Більшість 
наконечників (58,6 %) виготовлено з чистого 
щодо шлакових включень металу. 

Суто залізні наконечники становлять 37,9 %, 
сталеві — 17,2 %. Отже, залізо та сталь були 
основними матеріалами для виготовлення лис-
топодібних наконечників. Ще 11 наконечників 
зміцнювали за допомогою поверхневої цемен-
тації різальної кромки лопатей. 

У двох випадках використано технологію па-
кетування, причому розташування зварних швів 
засвідчує вторинне використання матеріалу.

Трилопатеві та чотиригранні наконеч-
ники стріл

Всі наконечники цього черешкового типу. 
Ан. 1243. Наконечник трилопатевий, на 

трьох лопатях ближче до черешка зроблено три 
отвори. Метал дуже чистий за наявності поо-
диноких точкових включень шлаків. На мікро-
шліфі з пера наконечника чітко простежено 
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тонкий зварний шов, що не доходить до вістря 
лопаті. Структура переважно феритна. З одного 
боку шва виявлено феритні зерна великого роз-
міру, мікротвердість 115 кг/мм2. Спостережено 
незначну деформованість зерен фериту. З іншо-
го боку структура фериту дрібнозерниста, мі-
кротвердість 221 кг/мм2, містить незначну кіль-
кість перліту.

Наконечник виготовлено з кричного заліза 
високої якості, заготовку для виробу формува-
ли згинанням навпіл залізної смужки. 

Ан. 1244. Тригранний наконечник стріли. 
Метал містить поодинокі точкові включення 
шлаків. Основна структура феритна, мікро-
твердість 122 кг/мм2, по краю ребра розташо-
вана феритно-перлітна зона з вмістом вуглецю 
0,3—0,4 %, мікротвердість 181 кг/мм2. Кіль-
кість вуглецю ребра лопаті до його середини 
дещо зменшується.

Наконечник відковано з кричного заліза ви-
сокої якості з подальшою цементацією вістря.

Ан. 1246. Тригранний наконечник стріли. 
Метал містить багато точкових та більших шла-
кових включень. Структура феритна, мікро-
твердість 125—143 кг/мм2.

Наконечник виготовлено з кричного заліза 
невисокої якості.

Ан. 1248. Трилопатевий наконечник. На од-
ній із лопатей спостережено слід від отвору, 
інші лопаті зруйновано корозією. Метал міс-
тить багато витягнутих та точкових включень 
шлаків. Посередині шліфа виявлено зону фе-
ритоперліту з максимальним вмістом вуглецю 
0,6—0,7 %, мікротвердість 221 кг/мм2. По кра-
ях зразка спостережено зону чистого фериту, 
мікротвердість 221 кг/мм2.

Наконечник відковано зі сталевої заготовки 
невисокої якості, по краях пера здійснено зне-
вуглецювання матеріалу.

Ан. 1249. Тригранний наконечник. Метал 
містить середню кількість шлакових включень, 
основна структура — дрібнозернистий ферит, 
міротвердість 206 кг/мм2. Всередині шліфа ви-
явлено незначну зону феритоперліту.

Наконечник виготовлено з кричного заліза 
середньої якості.

Ан. 1251. Тригранний наконечник. Метал се-
редньої чистоти за вмістом шлаків. Структура 
переважно феритно-перлітна з нерівномірним 
розподілом вуглецю, мікротвердість 221 кг/мм2. 
Виявлено невелику зону фериту мікротвердістю 
151 кг/мм2.

Наконечник відковано з нерівномірно навуг-
лецьованої кричної заготовки.

Ан. 1255. Тригранний наконечник. Метал 
містить дуже велику кількість точкових вклю-
чень шлаку. Структура феритна, мікротвердість 
135 кг/мм2.

Наконечник відковано з кричного заліза по-
ганої якості.

Ан. 1257. Тригранний наконечник. За вміс-
том шлаків метал середньої чистоти. Вздовж осі 
зразка простежено тонкий зварний шов. Струк-
тура мартенситна, мікротвердість 724 кг/мм2. 
Наконечник виготовлено зі сталевої заготовки 
з подальшим гартуванням.

Ан. 1259. Чотиригранний наконечник. Ме-
тал містить поодинокі точкові шлакові вклю-
чення. Структура — переважно дрібнозернис-
тий ферит, мікротвердість 170 кг/мм2.

Наконечник відковано з кричного заліза ви-
сокої якості.

Ан. 1260. Тригранний наконечник. Метал 
містить незначну кількість шлакових вклю-
чень. Структура феритна, крупнозерниста, мі-
кротвердість 151—170 кг/мм2.

Наконечник відковано з якісної заготовки 
кричного заліза.

Ан. 1270. Трилопатевий наконечник. Метал 
містить середню кількість шлакових включень. 
Структура феритна, мікротвердість 254 кг/мм2. 
Виявлено деформацію феритних зерен.

Наконечник виготовлено з кричного заліза 
середньої якості. Сам наконечних було зігну-
то, що призвело до деформації зерен фериту та 
його підвищеної твердості. 

За вмістом шлакових включень досліджену 
групу наконечників можна схарактеризувати 
так. По 30 % наконечників виготовлено з ме-
талу з великим та середнім вмістом шлакових 
включень. Решту 40 % наконечників відковано 
з якісного матеріалу з незначним вмістом вклю-
чень. Отже, переважну більшість наконечників 
виготовлено з якісного матеріалу.

Залізні та суто сталеві наконечники станов-
лять по 30 %. В одному випадку використовува-
ли пакетну заготовку. В двох випадках як зміц-
нювальну технологію застосували цементацію 
різальної кромки пера. Наконечник ан. 1257 ви-
різняється наявністю структури гартування та 
високою твердістю (724 кг/мм2). У жодному ви-
падку для зміцнення не використано технології 
холодного наклепу.

Вироби Пласкі, 
%

Об’ємні, 
%

Залізні 34 40
Сталеві 17 30
Залізо + цементація 24 20 
Залізо + холодний наклеп 10   0
Залізо + цементація + хо-
лодний наклеп

13   0

Термообробка   0 10

Порівняльні дані за технологічними схемами ви-
готовлення наконечників обох типів 
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Якщо порівняти технологічні характерис-
тики пласких та трилопатевих і гранованих на-
конечників (останні два типи наконечників для 
зручності назвемо «об’ємними»), отримаємо 
таку картину. За кількістю шлакових включень 
(невелика та середня кількість включень) оби-
дві групи близькі (70 та 82 %). 

Згідно з даними таблиці, відсоток суто за-
лізних наконечників обох типів досить близь-
кий. Проте відсоток об’ємних сталевих нако-
нечників утричі вищий. Відсоток цементова-
них пласких наконечників вдвічі вищий, ніж 
об’ємних. Під час виготовлення пласких на-
конечників досить часто використовували хо-
лодний наклеп пера. Особливо слід відзначити 
процес термообробки, застосований під час ви-
готовлення одного з об’ємних наконечників.

Отже, для виготовлення залізних наконеч-
ників стріл рухотинські ковалі використовува-
ли досить якісний матеріал. Для зміцнення на-
конечників застосовували широкий спектр тех-
нологій: цементацію, холодний наклеп, сталь. 
Проте 35 % наконечників є суцільно-залізними 
з досить низькою твердістю. Гартування відзна-
чено лише в одному випадку. Щодо наявності 
холоднодеформованих структур в деяких зраз-
ках можна розглядати причину їх виникнення, 
не як цілеспрямовану операцію для зміцнення 
робочих частин наконечників, а як порушення 
температурного режиму кування. Маючи до-
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сить невелику товщину, різальна кромка пера 
швидко остигала, і ковальська обробка завер-
шувалася вже на охолодженому металі.

Зважаючи на різноманітність форм, розмірів 
та ретельну обробку досліджених наконечни-
ків, можна припустити наявність на рухотин-
ському поселенні спеціалізованої майстерні з 
виробництва залізних наконечників стріл. Як 
справедливо зазначав Б.О. Колчин, «изготов-
ление сложных профилированных стрел тре-
бовало высокого профессионализма и особого 
инструмента. Это возможно лишь при специ-
ализированном производстве» (Рыбаков 1953, 
с. 144).

З огляду на досить високу якість матеріалу, 
з якого виготовлено стріли, можна припустити, 
що ковалі спеціалізованого центру з виготов-
лення наконечників стріл користувались пере-
важно якісною сировиною, можливо, доставле-
ною зі спеціальних залізодобувних осередків.

І ще одне зауваження. Характеризуючи за-
лізні наконечники стріл, А.Ф. Медведєв ви-
значив масу залізного наконечника 40—50 г 
(Медведев 1966, с. 51). Однак за результатами 
нашого дослідження маса плаского залізного на-
конечника завдовжки 80 мм становить 7,5 г. 

Висловлюємо щиру вдячність старшому на-
уковому співробітнику ІА НАН України Л.П. Ми-
хайлині за надання колекції для дослідження.
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Д.П. Недопако 

ЖЕЛЕЗНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ СТРЕЛ (технологический аспект)

В результате металлографических исследований железных наконечников стрел из поселения VIII—X вв. н. э. возле 
с. Рухотин Черновицкой обл. определены технологические схемы их изготовления, соотношение технологических схем 
в разных типах наконечников, а также сделано предположение о функционировании на Рухотинском поселении спе-
циализированного центра по производству наконечников стрел.

D.P. Nedopako 

IRON ARROW-HEADS (technologic aspect)

The metallographic research of the metal arrow-heads from the 8th—10th cc. settlement near Rukhotyn village of Chernivtsi 
Oblast resulted in determination of technological schemes of their production, of correlation of technological schemes in various 
types of arrow-heads, as well as an assumption was made about existing of a specialized center for arrow-head production in 
Rukhotyn settlement. 


