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Особливості структури продуктів металургійного виробництва часів 
Черняхівської культури, знайдених у поселеннях  

на Дніпропетровщині 
 

Досліджені хімічний та фазовий склад руди та продукту металургійного виробництва (зли-
ток) знайдених на території Дніпропетровська під час археологічного дослідження  поселення часів 
Черняхівської культури (3 – 4 ст. н. е.). З’ясовані особливості фазового складу зразків. 

 

Метою роботи є визначення хімічного та фазового складу зразків, які за при-
пущенням являли собою продукти металургійного виробництва часів Черняхівської 
культури. Зразки були надані науково-дослідницькою лабораторією історичного 
факультету. 

Надані зразки за зовнішнім виглядом ідентифіковані фахівцями історичного 
факультету як залізна руда і шлак. Рудою був визнаний зразок у вигляді невеликої 
грудки жовтого кольору з червоними включеннями, яка досить легко розкришува-
лася до дрібних фракцій. Шлаком був визнаний зразок у вигляді застиглих розтяг-
нутих крапель, що утворювали гроноподібне тіло темно–сірого кольору з площи-
ною, яка могла утворитися внаслідок перебування на поді металургійної печі. Цей 
зразок був достатньо міцним але крихким. 

Зразки були знайдені поблизу металургійних печей разового використання 
під час археологічних досліджень в селищі Шевченкове в м. Дніпропетровську. 
Знахідки були віднесені до часів Черняхівської культури ( 3–4 ст. н.е.). 

Знайдені зразки самі по собі не є рідкісними або унікальними, але кожна така 
знахідка пов’язана з нашою історією і може багато розповісти про рівень техноло-
гічного розвитку тогочасного суспільства, про зв’язки з іншими культурами, про 
ступінь обізнаності  щодо будови навколишнього середовища. 

Назва культури походить від села Черняхів Київської області. Більшість вче-
них–істориків вважають Черняхівську культуру переплетінням та взаємним проник-
ненням економічних та культурних особливостей племен, які відносилися до різних 
етнічних груп але перебували постійно або тимчасово на території Південно-Східної 
Європи. На той час серед населення вже були започатковані або поширені і вдоско-
налені технології виготовлення господарських та мистецьких виробів з кістки, дере-
вини, шкіри та металів. Тому були достатньо розвинуті залізоробне виробництво, 
ковальська та бронзоливарна  справи [3]. 

Для дослідження  обрані методи спектрального та рентгеноструктурного ана-
лізу наданих зразків. 

Спектральний аналіз проводився за сучасною методикою «просипання порошку»  
на спектрографі СТ–1 з приставкою УСІ–10. Ця методика дозволяє проводити якісний та 
кількісний аналіз, тобто з достатньою точністю встановити наявність та концентрацію 
хімічних елементів, які присутні у зразку. Спектральному аналізу піддавалися п’ять зраз-
ків різних проб руди. Дані, наведені в  табл. 1 відображають усереднений вміст елементів 
у пробах. Для кожної проби похибка встановленої  концентрації будь-якого елемента не 
перевищує 2 – 3%. Лише в одній з проб установлена наявність іттрію, який разом з лан-
таном, наявним у всіх пробах, відноситься до групи рідкоземельних елементів. Цікаво 
відмітити значний вміст срібла у всіх пробах, якій оцінюється в 1 грам на тону породи, 
що повинно було впливати, відповідним чином, на властивості кінцевого продукту. Крім 
того, нікель, цирконій, кобальт, титан, ванадій, молібден, марганець знаходяться в кіль-
кості достатній для впливу на якість отриманого металу.   

 Результати  спектрального  аналізу  наведені  в  табл. 1. 
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Таблиця 1 

Результати  спектрального  аналізу зразків 
Концентрація  елементів,  10–3  % 

Зразки Be P Cr Pb Sn Ga Ni Zn Zr Co Ti Cu V Mo La Mn Ag,10–6 Fe,% Al,% 
Руда 0,1 70 2 0,3 0,1 0,2 2 5 5 0,3 200 2 3 0,05 22 150 100 35 5 
Шлак 0,1 70 15 0,5 0,1 0,15 1,5 3 5 0,3 150 15 7 0,05 22 100 20 32 2 

 

Рентгенівський дифрактометричний аналіз зразків виконано на дифракто-
метрі ДРОН–2,0 із застосуванням  залізного фільтрованого випромінювання. Така 
метода, завдяки своїй унікальності, дозволяє  встановити наявність у зразках пев-
них хімічних сполук на відміну від спектрального аналізу. Під час рентгенівського 
дослідження зразки оберталися навколо своєї осі, що сприяло збільшенню площі 
опромінювання. Усі зразки для дослідження були препаровані до стану порошків. 
У табл. 2 наведені міжплощинні відстані для дослідженого зразка «руда» і відповід-
ні  стандартні значення згідно з АSTM. 

Узагальнюючи дані спектрального та рентгенівського аналізів, можна впев-
нено стверджувати, що досліджений зразок  дійсно є залізною рудою, а саме так 
званим бурим залізняком. У зразку руди наявні червоний залізняк Fe2O3, гідрогьо-
тіт FeOOH⋅nH2O  та монтморилоніт  Al2(OH)2⋅(Si4O10)⋅mH2O. Відомо, що монтмо-
рилоніт, каолініт та гідрослюди є основними складниками глин [4].  

Таким чином, хімічний склад та фізична структура грудок руди, знайдених на 
поселенні часів Черняхівської культури, дають можливість визначити цю руду, як  
болотну. Так звана болотна залізна руда утворюється в екзогенних умовах на дні 
водоймищ унаслідок розкладання сульфідів, що вміщують залізо або залізних силі-
катів, залізного шпату тощо. Тобто є підстави стверджувати, з урахуванням місця 
розташування поселення,  що ця руда місцевого походження. Наявна кількість та-
кої руди не надавала можливості створити потужне, як на ті часи, металургійне ви-
робництво, тому для особистих потреб  метал виплавлявся в одноразових печах. 

Таблиця 2 
Міжплощинні відстані для зразка «руда» і відповідні  стандартні значення згідно з АSTM 

І  
експер. 

d, нм 
експер. 

І 
табл. 

d, нм 
табл. Фаза Додаткова 

інформація 
сл. 0,518 8 0,515 М Монтморилоніт 

сл(сер.) 0,451 10 0,450 М Монтморилоніт 
сл 0,416 8 0,418 Г Гідрогьотіт 
сл 0,370 18 0,368 Fe2O3  

сл(сер.) 0,307 10 0,307 M Монтморилоніт 
С 0,269 100 0,269 Fe2O3, Г декілька ліній 
С 0,252 75 0,251 Fe2O3, М декілька ліній 
сер. 0,184 63 0,184 Fe2O3  
С 0,168 63 0,169 Fe2O3  
сер. 0,148 50 0,148 Fe2O3, М декілька ліній 
сер. 0,145 50 0,145 Fe2O3  
сл. 0,129 6 0,129 М Монтморилоніт 

 

Таблиця 3 наводить дані рентгеноструктурного аналізу дослідженого зразка, 
який умовно вважався злитком металу. 
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Таблиця  3 

Дані рентгеноструктурного аналізу зразка, який умовно вважався злитком металу 
І  

експер. 
d, нм 
експер. 

І 
табл. 

d, нм 
табл. Фаза Додаткова 

інформація 
сл. 0,1171 30 0,1170 Fe  
д.сл. 0,1268 20 0,1271 FeOOH Гьотит 
д.сл. 0,1280 25 0,1290 FeO  
сл. 0,1460 80 0,1450 FeSiO4  
сер. 0,1473 100 0,1471 FeOOH Гьотит 
сер. 0,1528 60 0,1526 FeO  
сер. 0,2022 100 0,2026 Fe декілька ліній 
сл. 0,2050 80 0,2050 FeSiO4  
д.с. 0,2152 100 0,2151 FeO  
С 0,2484 80 0,2486 FeO декілька ліній 
сер. 0,2553 100 0,2550 FeOOH  
сл. 0,460 20 0,461 FeOOH  

 

Відомо, що майже до ХІІІ ст. залізо отримували виключно за сиродутною 
технологією, тобто всередину печі, в якій знаходилася суміш руди та деревного ву-
гілля, вдувалося звичайне повітря (сире). При такому способі плавлення темпера-
тура у печі не перевищувала 1300 – 1350° С, що недостатньо для дійсного плавлен-
ня заліза, в якого Тпл =1539° С. Наявність у початковій суміші деревного вугілля 
крім створення високої температури визначає можливість відновлення заліза з ру-
ди. Тому, згідно з експериментами, проведеними під керівництвом академіка 
А. А. Байкова [1],  вже при 900° С залізо виокремлюється у вигляді частинок, які 
падають на дно печі, та зварюються в грудки, так звану крицю.  Туди ж попадає ще 
більш легкоплавкий шлак. Тому на дні печі утворювався конгломерат шлаку та за-
ліза. З удосконаленням технології плавлення для відокремлення шлаку від заліза 
передбачалися спеціальні технічні пристрої. 

Процес відновлення заліза з руди згідно із [1] можна подати у вигляді реакцій:  
3Fe2O3 + CO = 2 Fe3O4 + CO2; 
3Fe3O4 + CO = 6FeO + 2CO2; 
6FeO + 6CO = 6Fe + 6CO2. 

При рентгенівському дослідженні зразка у вигляді злитка знайдений закис 
заліза  та саме залізо, тому можна зробити висновок про неповне відновлення заліза 
внаслідок недосконалої технології. Для дослідження зразок розмелювався до стану 
порошку, тому наведені в табл. 3 дані є середніми  статистичними для зовнішнього, 
середнього та внутрішнього шарів зразка. Насправді в зовнішньому шарі превалює 
закис заліза FeO, а в більш глибоких шарах – FeOOH [2], як результат взаємодії за-
ліза з киснем при високій температурі. Дійсний склад досліджуваного зразка відоб-
ражає також довготермінове перебування його під значним шаром грунту. 

Таким чином, цей зразок можна вважати кінцевим продуктом плавлення заліза при-
датним для подальшого проковування, внаслідок чого станеться кінцеве відновлення заліза. 

Исследован  химический и фазовий состав руды и продуктов металлургического про-
изводства (слиток), найденных на территории Днепропетровска во время археологических ис-
следований поселения времени Черняховской культуры (3 – 4 ст. н. э.). Установлены особеннос-
ти фазового состава образцов. 

 
The chemical and phase composition of ore and the products of ancient metallurgy was researched. 

Designed probes was founded at the territory of Dniepropetrovsk region. Archeological materials dating from 
ages of Chernyachovskaya culture (III–IVst. A.C.). The phase composition of materials was designed.  
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