
ДОСЛІДЖЕННЯ 

ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ 

БУДОВА НАЙБІЛЬШ 

ТИПОВИХ ЗРАЗКІВ 

ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ 



Рекомендована література: 



Конструкція штаби 1. штаба 

2. клинок 

3. хвостовик 

4. скіс обуху 

5. бойова (ріжуча частина 

ножа) 

6. бойовий кінець клинка 

7. обух) 

8. дол 

9. захисний пристрій 

10. заплечики клинка 

11. голомінь 

12. п’ята 

13. виїмки підпальцеві 

14. п’ята 

15. вістря 

16. заточений скіс обуху 

17. фальшлезо 

19. підводи 

20. ребро заточки / лінія 

спуску 

21. серейтор 

22. винт хвостовика 



Конструкція бойового ножа 

1. Клинок 

2. Руків’я 

3. Вістря клинка 

4. Лезо 

5. Гладка заточка 

6. Серейторна заточка 

7. Лезо 

8. Спуски 

9. Ребро жорсткості 

10. Обух 

11. П’ята клинка 

12. Голомінь (боковина клинка) 

13. Дол 

14. Обмежувач 

15. Спинка руків’я 

16. Черевце руків’я 

17. Навершшя 

18. Отвір для темляка  

 



Штаба  
Штаба – (рус. Полоса) – основа холодної клинкової зброї, що 

складається з клинка та хвостовика.  



Опис частин та елементів штаби 

Опис обуха: 

а) товщина в місці скосу – ... мм (вказується найбільш товста частина 
при проведенні лапками штангенциркуля по скосу); 

б) товщина в середній частині – ... мм (вказується найбільш товста 
частина при проведенні лапками штангенциркуля по обуху); 

в) товщина у руків’я – ... мм (вказується товщина безпосередньо в місці 
переходу в руків’я, фактично є товщиною матеріалу, з якого виготовлений 
клинок, як правило, найбільш товста частина обуха); 

г) особливості скосу обуха – відсутній (рис. 1а) – місце вістря і площина 
обуха на одній лінії; прямий (рис. 1б) – скіс обуха має лінійну форму; 
дугоподібно увігнутий (рис. 1в) – дуга розташовується до середини від лінії, 
проведеної від вістря до точки переходу скосу в обух; дугоподібно опуклий 
(рис. 1г) – дуга розташовується назовні від лінії, проведеної від вістря до 

точки переходу скосу в обух;  

Рис. 1. Види скосу обуха клинка ножа.  



д) довжина скосу − … мм (рис. 2а – відстань між точками переходу скосу обуха 

в обух і перетинання перпендикуляра від лінії обуха до вістря); 

е) висота скосу − … мм (рис. 2б – відстань між вістрям і продовженням лінії 

обуха по перпендикуляру); 

ж) висота дуги скосу − … мм (рис. 2д – проводиться від лінії, що з’єднує точку 

переходу скоса обуха в обух і вістря, до частини дуги, що найбільш вистоїть, по 

перпендикуляру); 

з) ребра – вказують їх виразність (ребра обуха виражені добре, задовільно, 

округлені).  

Рис. 2. Метричні характеристики клинка ножа.  



Опис вістря: 

 

а) візуально (яскраво виражене − кут між лінією початку обуха і 

початку скосу леза менше 30º; виражене – кут 31-45º; затуплене – кут 

більше 46º) (рис. 3); 

б) товщина − … мм (товщина клинка в місці вістря); 

в) ширина − … мм (ширина клинка в місці вістря); 

г) деформації – загнуте (вліво чи вправо), обламано. 

 

Рис. 3. Визначення виразності вістря. 



Ділянка вістря: 

а) ріжуча кромка − (гостра, середньої гостроти, затуплена, тупа); 

б) заточка ріжучої кромки – правостороння, лівостороння, двостороння 
симетрична, двостороння асиметрична − кут заточки більше справа/зліва; 

в) ребра обуха – виражені добре, задовільно, згладжені; 

г) особливості – до особливостей ребра обуха, як правило, відносяться 
експлуатаційні дефекти. При описі кожного необхідно вказувати розташування 
від ділянки вістря, довжину, ширину виступання за площину клинка і глибину: 

– подряпини від грубої заточки – мають вигляд, як правило, паралельних 
лінійних дефектів, розташованих під кутом до лінії обуха на бокових поверхнях 
клинка або грані обуха. Можуть зачіпати власне ребро, надаючи йому 
зубчастий вигляд, але із збереженням ступеня виразності. 

– дефект ребра обуха – відсутність частини ребра в результаті 
викришування металу, корозії, подальшої заточки на місці завалів або вм’ятин 
(забоїн). Дефект має виражені, іноді зубчасті у випадку викришування металу, 
краї, розташовані нижче лінії ребра. Дефект ребра обуха не виступає над 
площиною клинка. 

– завали ребра обуха вліво чи вправо – являють собою дугоподібні або 
округлі відхилення вісі ребра обуха на незначній ділянці із завалюванням лінії 
ребра. Завали виступають над відповідною площиною клинка або грані обуха. 

– вм’ятина (забоїна) на ребрі обуха – ділянка пластичної деформації 
обмеженої частини ребра, являє собою овальне або округле, симетричне або 
асиметричне двостороннє відхилення вісі ребра із западанням лінії ребра. 
Вм’ятина виступає над відповідною площиною клинка або грані обуха. 

– ділянка рівномірного затуплення ребра обуха − заокругленість ребра.  



Лезо (ріжуча кромка): 

а) заточка − правостороння, лівостороння, двостороння симетрична, 
двостороння асиметрична − кут заточки більше справа/зліва; 

б) ширина полів заточки − … мм; 

в) довжина скосу леза − (рис. 2г – відстань між точками переходу скосу леза 
у лезо і перетинання перпендикуляра від лінії леза до вістря), … мм; 

г) висота скосу леза − (рис. 2б – відстань між вістрям і продовженням лінії 
леза по перпендикуляру), … мм; 

д) висота дуги скосу − … мм (рис. 2д – проводиться від лінії, що з’єднує 
точку переходу скосу обуха в обух і вістря, до частини дуги, що 
найбільш вистоїть, по перпендикуляру); 

е) ріжуча кромка на скосі леза (аналогічно опису ріжучої кромки в місці 
вістря); 

ж) ріжуча кромка поза скосом леза (аналогічно опису ріжучої кромки в 
місці вістря); 

з) технологічні й експлуатаційні дефекти (за аналогією з дефектами ребра 
обуха).  



 

Опис п’яти: 

а) довжина – … мм (відстань від місця закінчення леза (місце переходу у 
п’яту) до закінчення п’яти, у більшості випадків початок руків’я); 

б) товщина − … мм (у більшості випадків відповідає товщині клинка); 

в) форма – (симетрична або асиметрична – ступінь симетрії найчастіше 
прямо залежить від особливості заточки леза (симетрична або асиметрична); 

г) ребра − виразність ребер (аналогічно виразності ребер обуха); 

д) особливості – наявність експлуатаційних і (або) технологічних дефектів; 

е) особливості переходу у лезо – як правило, перехід леза у п’яту плавний, 
тобто при заточці ріжучої кромки сточується і п’ята. 

 

Опис гарди: 

а) довжина – … мм (від місця початку основи виступу до її закінчення); 

б) товщина − … мм (у більшості випадків відповідає товщині клинка); 

в) висота над рівнем леза – … мм (висота по перпендикуляру продовженої 
лінії ріжучої кромки); 

г) ребра − виразність ребер (аналогічно виразності ребер обуха); 

д) особливості − наявність експлуатаційних і (або) технологічних дефектів; 

е) особливості переходу у лезо (плавний перехід, за допомогою 
заглиблення відразу за закінченням ріжучої кромки, в цьому випадку 
додатково вказують довжину і глибину заглиблення). 



Рис. Кинджал: (а – 

клинок, б – лезо, в – 

вістря, г – голосінь, д – 

дол., з – руків’я, и – 

держак руків’я, к – 

навершшя, р – горло 

піхв, с – обіймиця, т – 

наконечник, ф – штаба, 

х – хвостовик, ц – 

шляпка заклепки, ч – 

заклепка, ш – плашки 

руків’я, щ – руків’я, э – 

дощечки, ю – шкіра, я – 

прибор піхв).  



Види руків’я  

Рис. Плащате руків’я.  

Рис. Насадне руків’я.  

Рис. Насадне руків’я.  



Втулок руків’я  



Навершшя 



Набалдашник  

  

  



Гайка руків’я  



Порожнина руків’я  



Підпальцеві виїмки  



Гарди з утиком  



Гарди з утиком  



Гарди без утика  



Контргарда  



Елементи руків’я  







Елементи довгоклинкової зброї 













Ефес  

Рис. Розвинений ефес.  
Рис. Закритий ефес.  



Рис. Відкритий ефес.  

Рис. Рапірний ефес.  



Рис. Напіввідкритий ефес.  



Піхви 

Елементи клинка і піхв: 

1 – хвостовик; 2 – п’ята; 

3, 4, 5 – лезо; 6 – вістря; 

7 – єлмань; 8 – дол; 9 – долин; 

10 – обух; 11 – горло; 

12 – єлмань; 13 – вушко; 

14 – кільце; 15 – наконечник; 

16 – гребінь.  



Складові мечів 

Клинок складається з штаби (1) і хвостовика 

(2). Розширення при переході від хвостовика 

до штаби називається плечиками (3), 

служить для упору хрестовини. Заточені 

грані штаби називаються лезами (4); які при 

сходженні на кінці утворюють вістря (5). 

Клинок може мати доли (6), ребра (7). Ефес 

(8) меча, як правило, простий і утворюється 

з: хрестовини (9) з серединним щитком (10), 

руків’я (11) у вигляді трубки, насадженої на 

хвостовик, и навершшя (12) з розклепаним 

кінчиком хвостовика (13). 

Піхви складаються з окутої металом 

горловини (14), наконечника (15) і ременя 

для носіння (16).  



Складові шаблі 

Шабля складається з клинка і ефеса (захисного 

пристрою – гарди і руків’я). Клинок складається з 

штаби (1) і хвостовика (2). Розширення при переході 

від хвостовика до штаби називається плечиками (3) 

і служить для упору гарди. Незаточена частина 

клинка у хвостовика називається п’ятою (4). 

Заточена частина – лезо (5), протилежна йому 

незаточена частина – обух (6). Обух і лезо, 

сходячись на кінці, утворюють вістря (7). Кінець 

клинка може бути обоюдогострим, а розширення 

його утворює єлмань (8), що служить для зсуву 

центру ваги і нанесення зворотних ударів. 

Найбільша відстань від обуха до лінії, що з’єднує 

вістря і плечики, називається кривизною клинка (9). 

Клинок може мати доли (10) і ребра (11). 

Шаблю носили в дерев’яних або металевих піхвах, 

що мали горло (12), наконечник (13) з гребенем (14) 

і кільця чи гайки (15) з кільцями для портупейних 

ременів.  



16 – хрестовина, 17 – перехрестя, 18 – руків’я, 19 – щічки руків’я, 

20 – заклепки, 21 – навершшя або голівка (можуть мати металеве 

обкуття – ковпачок), 22 – захисна або пальцева дужка, 

23 – додаткова дужка, 24 – спинка руків’я, 25 – пальцеве кільце  



Сокира бойова складається з залізка (1), насадженого на древко – 
сокирище (2). Піхотні бойові сокири були дворучними і могли мати 
носок (3), витягнутий у піку, наприклад, як бердиша. Лезо (4) сокири 
могло бути прямим, опуклим і увігнутим. Нижній край міг бути 
витягнуть у бороду (5). Площина сокири – штаба (6), могла бути 
гладкою, прикрашеною або мати отвори. Звуження полотна в місці 
з’єднання з вушком називалося шийкою (7). Саме вушко (8) спочатку 
було круглої форми, але пізніше стало робитися трикутним. Для 
більшої безпеки сокира могла мати пожилини, що забезпечувало більш 
міцну насадку сокирища. Нижній край сокири, відтягнутий до ратища, 
називався косицею, така форма залізка зустрічається у бердишів або 
шотландських сокир. Обух (9) міг бути гладким, завершуватися 
клюкою, дзьобом. Топорище піхотних сокир мало знизу обкуття – 
втик для утикання в землю.  



Коротка зброя вершників 

Посилення захисного озброєння призвело до 

необхідності не пробивати обладунок, а 

наносити дробильні удари, тому в кавалерії 

знову стала популярна коротка ратищна зброя. 

Давня форма булав була вдосконалена, голівка 

(1) для нанесення концентрованого удару 

отримала пір’я (2) з вістрями, перетворившись, 

якщо пір’їв було шість, в пернач або шестопер 

(А). Держак (3) був металевим з руків’ям (4), 

обмеженим зверху і знизу захисними дисками 

(5). Зверху голівку утримувало навершшя 

головки (6) на різьбленні. Кавалерійські бойові 

молоти – карбівки (Б), на Русі – клевці мали 

аналогічну будову, але замість головки був 

дзьоб (7) з молоточком (8) на обуху. Для 

носіння був спеціальний гак для підвіски (9). 

Замість нижнього диска часто було навершшя 

руків’я (10). Сокирки вершників (В) 

характеризувалися тільки навершшям у 

вигляді сокири (11) із дзьобом або молоточком 

на обуху.  



Спис складається з наконечника (1) і ратища (5). Наконечник 

виконувався спочатку з різних матеріалів – камінь, кістка, 

мідь, пізніше залізо і сталь. Залежно від призначення списів 

наконечники мали різну форму. Найдавніші наконечники мали 

черешок для утикання в древко, але пізніше їх стали 

насаджувати на древко за допомогою втулки (2) – конусної 

трубки, що з’єднувалася з пером (3) шийкою (4), іноді з 

кулястим потовщенням, яблуком. Древко було різної довжини 

– від 1,5 до 7 м. Місце, за яке тримали древко рукою, 

називалося перехоплення (6) і могло мати петлю для руки (7). 

Нижній кінець міг мати наконечник – втик (8) і петлю для 

ноги (9), що одягалася при їзді з вертикально піднятим списом 

на ступню.  



Кистень – контактна 

неклинкова холодна зброя 

ударно-дробильної дії яка 

складається з бойової 

частини у вигляді ударної 

ваги, підвісу та руків’я з 

темляком чи петлі. 

Складається з короткого 

ратища (1), підвісу (2) і 

округлої ударної ваги – 

(3). Для запобігання 

втрати в бою міг мати 

темляк (4).  



• Лук – метальна зброя, призначена для 
метання стріл, яка складається із кибіті та 
тятиви. 

• Складається з двох рогів кибіті, верхнього (1) 
і нижнього (2) і тятиви (8). Зовнішня сторона 
лука називається спинкою (3), внутрішня – 
черевцем (4). У місці з’єднання рогів 
розміщалося руків’я (5). У простих луків роги 
закінчувалися кістяними наконечниками (6) з 
зарубками (7) для тятиви. У складних луків, 
склеєних з різних матеріалів, кінці рогів були 
негнучкими. Зсередини кріпилися кістки (9), в 
які впиралися знімні петлі (10) тятиви. 

• Стріла – протяжний снаряд, що метається за 
допомогою лука. Складається з: ратища (1); 
наконечника (2), втулкового або черешкового, 
виготовленого з твердих матеріалів – каменю, 
кістки, металу; оперення хвостового (3), 
виготовленого з махового пір’я або 
пергаменту, прямого або спірального, прорізу 
для упору тятиви – вушка (4). Довжина стріли 
лука залежала від ходу тятиви.   
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