
380 
 

ISSN 1310-3946 
 

 

 

          

          
„NDT  days 2017”/ „Дни на безразрушителния контрол 2017” 

Year /Година  XXV                         Number/ Брой  1 (216)                                     June/Юни 2017 
 

IRON SWORD OF THE HELLENISTIC PERIOD - ANALYSIS OF ITS MATERIAL 
AND PROPOSAL FOR IDENTIFICATION 

 
ЖЕЛЕЗЕН МЕЧ ОТ ЕЛИНИСТИЧНАТА  ЕПОХА-АНАЛИЗ НА МАТЕРИАЛА И 

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ  
 

 Kamelia Kalchevska*, Sergei Angelov** 

 
Abstract: The determination of the technological characteristics of objects and the chemical composition of iron and bronze alloys 
makes it possible to compare the physico-chemical characteristics of the metals from which artefacts were made during the 
Hellenistic period. Thеir study would allow broader observations on the skills and abilities of craftsmen working in bronze and iron 
in our lands during that period. 
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1 Увод  
1.1Видове операции при свободно коване 
 

Формоизменението на заготовката се осъществява 
чрез приложение на единични или комбиниран брой 
ковашки операции: сплескване, изтегляне, пробиване, 
огъване, усукване, отсичане. Сплескването е технологична 
операция, при която се намалява височината на изходната 
заготовка в направление на действието на приложените 
активни сили и едновременно с това се увеличава 
големината на напречното й сечение. Сплескването се 
характеризира със следните особености: Под действие на 
деформиращата сила  се поражда реакция на неподвижната 
част на инструмента F’. Заготовката би трябвало да се 
намира в условие на едномерно напрегнато състояние – 
натиск. Но върху двете равнини на контакта възникват 
контактни сили на триене, които се стремят да се 
противопоставят на движението на заготовката. Така се 
създава обемно напрегнато състояние на метала. 
Вследствие на това напрегнатото състояние е неравномерно 
с три зони, които придават бъчвообразен вид на 
цилиндричната заготовка.Формоизменението на метала при 
сплескване е неравномерно поради силите на триене, които 
се пораждат между инструмента и заготовката – появяват 
се области на затруднена деформация, на прилепване на 
метала към инструмента. Вследствие на това, в метала на 
заготовката се създава обемно напрегнато състояние с 
неравномерна деформация. Тази технологична операция се 
прилага като предварителна операция за изработване на 
изковки от типа на барабани, зъбни колела др. и като 
предварителна операция за получаване на еднородни 
механични свойства на метала. При сплескване на 
цилиндрични заготовки се получават зони с различна 
степен на деформиране   (Схема. 1). Експериментално е 
установено, че зона I практически е недеформирана и има 
най-малка твърдост. Най-интензивна е деформацията в зона 
II, в която металът формоизменя от центъра към 
периферията. В зона III има по-равномерна деформация. 
Съотношението на зоните зависи от съотношението do / ho. 
С увеличаване на съотношението do / ho големината на зона  

 
I се намалява, зона III също се намалява.  

  
Схема .1 Зони на деформация при сплескване на 
цилиндрични заготовки 
 

Формоизменението може да бъде постигнато с един 
удар но при по големите детайли това би било много 
трудоемко и понякога дори непосилно. По рационално е да 
се приложат няколко удара но с по малко вложена енергия, 
това опростява конструкцията и размерите на чука .[1] 
 

Изтеглянето е технологична операция, при която 
дължината на заготовката се увеличава за сметка на 
намаляване на напречното и сечение. Изтеглянето се 
осъществя чрез нанасяне на последователни удари (или 
последователни притискания) на съседни участъци на 
нагрятата заготовка. При всеки удар на чука или натиск на 
пресата височината на заготовката се изменя. 

Отношението на величината на изтегляне към 
първоначалната височина на заготовката определя 
относителната степен на деформация. При изтегляне на 
заготовки с квадратни напречни сечения след всеки удар 
заготовката се обръща на 90°. След всяко завъртане и 
нанасяне на удар се подава недеформиран метал по оста на 
изковката. Дълги заготовки се изтеглят от средата към края.  

Пробиването е технологична операция при коване, 
вследствие на което в заготовката се получава отвор. В 
машинното коване детайлите се пробиват с поансони, които 
биват обикновени и специални. Нагрятата заготовка 
първоначално се сплесква на около 25-35% от 
първоначалната височина, след което се извършва самото 
пробиване.  
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Технологичната ковашка операция пробиване се 
прилага при коване на кухи валове с малки дължини, 
гривни, фланци, зъбни колела и др.  
 

Огъването е технологична операция, чрез която 
заготовката получава изпъкнала или вдлъбната форма по 
зададен контур. Стоманите могат да се огъват в горещо или 
в студено състояние. Заготовки с по-малки напречни 
сечения се огъват в студено състояние, а с по-големи се 
нагряват в мястото за огъване. Чрез операцията огъване се 
правят скоби, клинове, куки, ролки и др. При огъване се 
изменя лицето на напречното сечение на заготовката в 
зоната на изкривяване вследствие на натисковите вътрешни 
и опъновите външни сили. Външните пластове на 
заготовката се разтеглят и с това се удължават, а 
вътрешните се натискат и се стесняват. 
 
1.2 Технологиите в древността 
 

В древността коването се е извършвало посредством 
ковашки чукове ръчно или с помощта на големи механични 
чукове задвижвани от водна струя. В сега използваната 
технология принципа е същия с тази разлика че енергията 
от водната струя е заменена с въздушна или ел. енергия 
която задвижва двигател който предава движението си 
върху чука. 
 

На рисунката от рис.2. са показани три от основните 
методи за правене на брадва, има и четвърти, където 
отворът на главата се прави с ковашки пробой с подходяща 
форма и размери. 
 
 

 
Схема 2 

Когато двойно удължената стомана със подходящо 
количество въглерод е готова да бъде изкована се извършва 
базово коване. Процесът се състои в неколкократно 
прегъване на металното блокче, така че да се сформират 
специфични слоеве, които са уникални за всяко острие. 
Започва се със нагряване на удължения блок до 
подходящата за обработка температура. След това се 
използва длето, докато блока почти не се раздели на две 
равни по дължина части, които се прегъват така, че металът 
да възстанови първоначалната си дължина. Отново се 

обработва с чук и когато двете части са напълно съединени, 
металът отново се докарва до двойна дължина[2]  . 

Едно прегъване отнема около 30 минути прецизно 
коване. Броя на прегъванията на метала зависи от 
индивидуалния стил на майстора. Докато се обработва 
нагорещеният метал бързо са охлажда и работата по него 
постепенно става по-трудна. Коването продължава само 3-4 
минути докато цветът на стоманата от жълто-бяло стане 
ярко червен. Тогава отново се поставя в огнището на 
ковачницата и се затопля наново.  Всяко прегъване изисква 
две или три нагрявания. При нагряването на стоманата, 
ковачът периодически овалва блокчето в пепел от костна 
маса и го залива със глинена каша.  
 
 
2.Цел и проведени изследвания 
 
 

  
фиг. 1 РИК Шумен -подобен меч на Инв.№ 1836  

(елинистическа епоха, Дойренци) 

 
Фиг.2 Инв. №1836 (023 А А ІІ Инв. №1836) – меч, желязо 
(елинистическа епоха, Дойренци)-ритуално сгънат меч. 

 

 
 

Фиг. 3 същият меч отгоре 
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Фиг.4 Рентгенограма на ритуално сгънат меч- елинистическа епоха, Дойренци 

 
 
 В канията на Инв. №1836 (023 А А ІІ Инв. №1836) 
– меч, желязо (елинистическа епоха, Дойренци)/ритуално 

сгънат меч/ случайно е открит орнамент с форма на листо-
фиг.4и фиг.6. 

 

 
Фиг. 5 
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      фиг.6 

 
 Спектралният анализ на  основния метал на меча - 
фиг.6  показва състав близък с останалите мечове-около 
98% Fe и 0.24% Cd ,  но орнаментът е от Fe, Zn, Co,Pt ,Ca-
фиг.5. 

На фиг. 7 са представени трите зони на орнамента „рибка“ 
или „листо“/колегите дадоха две наименования/ 

                    

 

       

 Фиг.7 

Изводи 

1.Изследван е елементния състав на ритуално сгънат меч от 
Елинистичната епоха-случайна находка  при погребение от 
с.Дойренци, Ловешко. 

2.След рентгенов безразрушителен контрол в канията 
/ножницата/ на меча е открит елемент /рибка или листо/ , 
който е с различен състав от този на меча. 

3.Може да се предположи, че този елемент е попаднал 
случайно при консервацията на меча, тъй като съставът на  

 

 

материала включва допълнителни елементи като Zn, Co, Pt  
и Ca. 

Публикацията е осъществена благодарение финансовата 
подкрепа на Г-н Петър Манджуков в рамките на проект 
„Траки, Рудодобив, металургия и обработка на 
метала.Развитие на технологиите.Най-раннна металургия“ 

 

Опашка тъмен участък светъл участък 
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