


Jerzy Piaskowski

DAWNA STAL „DAMASCEŃSKA“ (BUŁAT) W ŚWIETLE 
NOWOCZESNEGO METALOZNAWSTWA

Stal „damasceńska“ , a ściślej. — bułat, była tematem wielu rozpraw 
i 'badań, w literaturze przedmiotu utrzymują się jednak różne błędne 
twierdzenia, które uniemożliwiają ostateczne wyjaśnienie pochodzenia' 
Charakterystycznego wzoru występującego na powierzchni tej stali oraz 
jej właściwości. Dokładne istudia źródeł historycznych, a zwłaszcza opi
sów podróżników po Indiach i Bliskim Wschodzieł, oraz właściwa inter
pretacja wyników badań metaloznawczych w oparciu o  układ stopów pod
wójnych pozwalają natomiast na właściwą ocenę struktury tej stali i wa
runków jej uzyskania.

Podstawowym brakiem w  'dotychczasowych publikacjach dotyczących 
stali „damasceńskiej“ jest niewłaściwa definicja metalu. Już sama nazwa, 
pochodząca od miasta Damaszek, wprowadzona przez rycerzy średnio
wiecznych wypraw krzyżowych nie jest odpowiednia, gdyż stal tę wy
rabiamto w  Indiach i w  Persji, a jedynie przerabiano na Bliskim Wscho
dzie. Nazwę tę jednak przejęli metalurgowie m.in. w  następującej defi
nicji: „Każda stal, która — po wytrawieniu uprzednio wypolerowanej 
powierzchni rozcieńczonymi kwasami, witriolem żelaza lub ‘także ału
nem — wykazuje segregację o ciemniejszym i  jaśniejszym zabarwieniu, 
nazywa się stalą damasceńską” 2.

Istnieje wszakże wiele całkowicie różnych sposobów pozwalających 
na uzyskanie ozdobnego wzoru na powierzchni głowni stalowych (zob. 
przykład wzoru na ryc. 2) 3. Stosowano te sposoby na rozległych obszarach: 
od Skandynawii poprzez południową i południowowschodmią Azję aż 
do Japonii. Poszczególne technologie sięgają początkami co najmniej 
okresu lateńskiego (IV—I w. p.n.e.). Trudno wszystkie tego rodzaju wy
roby nazywać „damasceńskimi“ , nie można też nazywać stalą „damasceń
ską“ metalu niczym nie różniącego się od zwykłej stali lub składają
cego się z dwóch różnych stopów: żelaza miękkiego i stali.

Przytoczony sposób definiowania był również przyczyną nieporozu
mień w  odniesieniu do poszczególnych technologii, a m.in. do tzw. ory
ginalnej stali „damasceńskiej“ , tj. 'krystalicznej. N. T. Bielajew4, który

1 Omówienie tych źródeł znajdzie zainteresowany czytelnik w monografii auto
ra O stali „damasceńskiej“  (w przygotowaniu do druku w serii Z dziejów techniki 
Wydawnictw Naukowo-Technicznych).

* C. J. B. K ar sten,  Handbuch der Eisenhiittenkunde. T. 4. Wyd. 2. Berlin 
1827, s. 518.

* Wzory występujące na powierzchni głowni „damasceńskich“ (bułatowych) róż
nią się nieco między sobą, dla przykładu podano tu tylko jeden ,z wzorów.

4 ¡Por.: N. T. B i e l a j ę w ,  Kristallizaicija, struktura i swojstwa stali pri mied- 
lennom oćhłażdienii. Sankt-iPietiertourg 1909, s. &2; oraz: W. Gu e r t l e r ,  Belaijews 
Studien iiber die Struktur des Stahls. „Internationale Zeitschrift fur Metallo- 
graphie“, 1(9114, t. 6, s. 88.
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jako pierwszy zastosował pojęcia nowoczesnego metaloznawstwa do wy
jaśnienia struktury takiej stali, Określił ją jako stop, w którym wystę
puje najdalej posunięty rozdział ferrytu i cementytu, przy czym ten 
ostatni ma postać kulkową. Charakterystyka ta nie jest jednak wystarcza
jąca, podobnie jak i stwierdzenie późniejszych metalurgów, że stal „da
masceńska“ — którą autor niniejszego artykułu proponuje nazywać 
bułatem5 — jest stalą nadeutektoidalną posiadającą węglik żelaza (ce
mentyt) w postaci kulkowej 6. Stal naldeutektoidalraa bowiem, nawet po
siadająca w  strukturze cementyt kulkowy — jaką zresztą produkuje 
hutnictwo także i w Polsce — wcale nie wykazuje charakterystycznego 
wzoru na powierzchni.

Poza tym, obok bułatu twardego, który należy istotnie do stali nad- 
eutektoidalnych, występuje bułat miękki, który jest odmianą stali pod- 
eutektoidalnej, Wprawdzie już Hericart de Thury wspomniał o dwóch 
różnych rodzajach bułatu, bardzo wyraźnie pisał o nich P. P. Anosow, 
a oba te rodzaje wystąpiły wśród głowni Zbadanych przez B. Zschokkego, 
lecz tylko A. Winogradow bardziej wnikliwie potraktował fakt istnienia 
dwóch rodzajów bułatu 7. '

A. Winogradow jednak upatrywał błędnie przyczynę charakterystycz
nego wzoru na powierzchni bułatu w 'krystalizacji pierwotnej zachodzą
cej podczas krzepnięcia metalu i uważał, że dla uzyskania tego wzoru 
konieczna jest maksymalna niejednorodność zawartości węgla w krzep
nącym metalu. Pogląd taki wynikał z rozważań D. K. Czernowa8, roz
wijanych przez N. T. Bielajewa9; doprowadziły one do wielu mylnych 
wniosków dotyczących rzekomo istotnego znaczenia struktury dendry- 
tycznej (pierwotnej) przy powstawaniu wzoru na bułacie oraz niezależ
ności tego wzoru od zawartości węgla w stali i szybkości jej stygnięcia; 
podobne wnioski znaleźć' można m.in. właśnie w cennej bardzo* poza tym 
pracy A. Winogradowa 10.

5 Nazwa bułat ¡(z perskiego fulad, w Indiach pulad) występuje w polskich 
źródłach już w XV w., później stosowano ją w literaturze pięknej. Naizwa ta 
jest od: dawna używana w języku rosyjskimi, także w literaturze naufcoiwo-tedh- 
niclznej.

• CPor.: K. H a r n e  c ker,  Beitrag zur Frage des Damassenerstahls. Versuche 
zur Erzeugung von Strukturdamast aus Zementstahl und Gusstahl. „Stahl und 
Elsen“, nr 45/1924, s. MIO; C. S. Smith,  A History of Metallography. 'Chicago. 
1900, s. il€; C. iPanseri ,  Llacciao di Damasco nella leggenda e nella realtà. „Armi 
Anti che“, 1M2, s. 17.

7 iPor.: [ Hé r i cart  de Thury] ,  Second raport fait par [...] sur les latries 
damassées de M. Degrand-Gurgey, de Marseille. „Bulletin de la Société d’SEn- 
couragement pour l'Industrie Nationale“, .l'82H, t. 20, s. 42 (przypis); (P. ÎP. A n o 
sow,  O bułatach. „Gornyj Żumał“, nr 2/11841, s. 245; B. Z s c h o k k e ,  Du damassé 
et des lames de Damas. „Revue de Métallurgie, Mémoires“, 1924, t. 2,1, s. 035; 
A. W i n o g T a d o w ,  Miagkij bułat i proizcfooédienije bułatnogo uzora. W zbiorze 
prac: Naukowi zapiski dosłydczoj kafedry metałohrufii ta mechano-termycznoho 
obrabytku metaływ pri Dnipropetrowskomu Gymiczriomu Instytuti. Dniprope- 
trowsk 1,9128, s. 1;16. Praca Winogradowa nie była wykorzystana przez autorów 
późniejiszych prac o bułacie.

8 Rozważania D. K. Czemowa opublikował: E. Lenz,  Mitteilungen aus der 
Renaissance-Abteilung der kaiserlichen Ermitage zu St. Petersburg. Stufen-Damast. 
„Zeitschrift 'für Historische Waffenikunde“, 1900—1902, t. 2, s. 201.

* [Bor.: N. T. B i e l a j e w ,  O bułatach. Sankt-Bietierburg 1900; N. J. B i e l a -  
jew,  O bułatie. „Żumał Russkogo Mietałłurgiczeekogo Obszczestwa“, nr 4/11911, 
s. 445.

“  A. Winoigradow,  op. cit., s. 209.
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Dla wyjaśnienia struktury występującej w  bufetowych głowniach
i zrozumienia warunków jej występowania należy więc sięgnąć do' pod
stawowego dla nowoczesnego metaloznawstwa wykresu stopów podwój
nych żelaza z węglem (ryc. 1).

Ryc. 1. Układ stopów żelaza z węglem1 i(fragm©nt)
Phc. 1. CrpyKTypa ciuiaBOB Hcejie3a h  yrjw  (4>parMeHT)

Fig. '1. The pattern of iron-carbon alloys {a frag
ment)

Składniki strukturalne, występujące w stopach żelaza z węglem, róż
nią się między sobą dość znacznie odpornością na działanie takich roz
cieńczonych kwasów, jak azotowy, siarkowy i kwasy organiczne owoco
we, używanych do ujawnienia wzoru na głowniach bułatowych. Tak więc 
ferryt (będący prawie czystym żelazem zawierającym w roztworze nie
znaczne tylko ilości węgla lub innych domieszek, jak fosfor, krzem, man
gan, nikiel itp.) i cementyt (węglik żelaza, zawierający także nieznaczne 
domieszki innych pierwiastków) prawie nie ulegają działaniu tych kwa
sów, w przeciwieństwie do perlitu będącego mieszaniną eutektoidalną 
ferrytu i cementytu oraz do innych składników strukturalnych będących 
wynikiem rozpadu austenitu (roztworu węgla w żelazie y-Fe). Składniki 
te można uszeregować według ich odporności na działanie wymienionych 
kwasów następująco: od perlitu poprzez sorbit, baiińit i martenzyt aż do 
troostytu, który szczególnie szybko ulega tym kwasom.

Dla uzyskania wzoru na powierzchni stań konieczna jest więc struktu
ra dwufazowa, tj. utworzona z ziarn składnika łatwo ulegającego' roz
cieńczonym kwasom (ziarna te zostaną pod wpływem wytrawiania za
ciemnione) i z ziarn składnika odpornego na działanie kwasów. W sto-
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palch żelaza z węglem taka struktura może występować w dwóch wy
padkach: w  stali piodeutektoidalnej składającej się z ziarn ferrytu i ziarn 
perlitu {lub innego składnika będącego produktem rozpadu austenitu) 
oraz w stali nadeutektoidalnej składającej się z cementytu drugorzędo- 
wego rozmieszczonego —  w warunkach zwykłych — naokoło ziarn perlitu 
(lub innego składnika będącego produktem rozpadu austenitu).

W normalnych warunkach wielkość ziarn składników strukturalnych 
stali wynosi 0,02— 0,1 mm i wzór powstały wskutek wytrawienia roz
cieńczonymi kwasami jest widoczny tylko pod mikroskopem. Aby był 
on widoczny okiem nieuzbrojonym, tak jak na głowni bułattowej wyko
nanej na Bliskim Wschodzie, wielkość ziarn musi być znacznie większa: 
uwzględniając deformacje spowodowane obróbką plastyczną przy wyko
nywaniu głowni, wymiary ziarn w  suroWym wlewku stali powinny prze
kraczać 1 mm. Uzyskanie takiego rozrostu ziarn wymaga dostatecznie 
powolnego stygnięcia metalu w  zakresie temperatur pomiędzy liniami 
GOS i GPS układu stopów żelaza z węglem (ryc. 1) dla bułatu miękkie
go, a .pomiędzy liniami SE i SK —  dla bułatu twardego.

Dla określenia, z j a k ą  szybkością stal ma stygnąć, aby na wytrawionej 
powierzchni wystąpił wzór widoczny okiem nieuzbrojonym, potrzebne 
są odpowiednie badania. A. Winogradów11 uzyskał taki wzór- na po
wierzchni stali podeutektoidaJmej (zawierającej 0,28—0,47% C) przy szyb
kości stygnięcia 1,2'—l3°C/min.; natomiast w doświadczeniach autora ze 
stalą n a d e u t e k t o i d a i n ą  o* zawartości 1,33% C duże ziarna perlitu o  wy
miarach ok. 1 mm wystąpiły przy stygnięciu —  w odpowiednim zakre
sie temperatur — z szybkością ok. 1° C/min. Również wygrzewając taką 
stal w  toku stygnięcia w temperaturze tuż poniżej linii SE wykresu 
żelazo-węgiel (ryc. 1), uzyskuje się wynik podobny (ryc. 3).

Ponadto, aby ziarna obu składników różniących się odpornością na 
działanie rozcieńczonych kwasów były widoczne, ilości tych składników 
powinny (być tęgo samego- rzędu. W stali podeutektoidalnej, tj. w bułacie 
miękkim, ilość ferrytu powinna wynosić 30— 60% (stąd ilość perlitu 
70—40%), w stali zaś nadeutektoidalnej, tj. w  bułacie twardym, ilość 
cementytu może być znacznie mniejsza, np. 10— 15% (resztę stanowi 
składnik ulegający wytrawieniu). Wynika stąd, że bułat miękki powi
nien zawierać 0,35—0,6% C, a bułat twardy — 1,3—-1,7% C.

Dla bułatu twardego dochodzi dalszy warunek. Cementyt drugorzędo- 
wy występuje w takiej stali na granicach ziarn, tworząc warstewkę twar
dą, lecz bardzo kruchą, i dlatego metal o takifej strukturze odznacza się 
dużą kruchością. Aby tę niekorzystną właściwość stali nadeutektoidalnej 
ograniczyć, należy przeprowadzić cementyt drugorzędowy do postaci 
drobnych kulek. Proces ten zachodzi podczas dostatecznie długotrwałego * 
przekuwania stali w temperaturach niższych od linii SK układu stopów 
żelaza z węglem. Tak np. K. Hamecker oraz F. Schmitz 12 uzyskali koa
gulację cementytu podczas kucia w temperaturze 600—700°C.

Analogicznie, temperatura kucia bułatu miękkiego* powinna być niż
sza (o ok. 30°C) od linii GOS.

Można by więc 'przedstawić następującą definicję bułatu, zwanego 
często — niesłusznie — stalą „dałnasceńską“ :

Bułat jest stopem żelaza z węglem o strukturze składającej się z dwóch

11 Op. dt., s. 184.
12 Por.: K. H a r n e e  k e r, op. cit., s. 1410; F. Sc hmi t z ,  Orientalischer Da

maststahl. j,Beiträge zur Geschichte der Technik und Industrie“, 193®, t . '00, s. 85»



R yc. 2. Charakterystyczny w zór na pow ierzchni 
stali „dam asceńskiej“  (bułatu). Glł-ownia perska 
szabli tureckiej z M uzeum N arodow ego w  K ra 

kow ie (nr inw. 1952)
Phc. 2. XapaKTepHbiii y3op na rroBepxHocrn flaMaccKOH 
CTanH (6yjiaTa). nepcHflCKaH rojiOBKa TypeuKoii ca6jin H3 
HaiiKona.Tbiioro My3ea b KpaKOBe (mhb. homcp 1952)

Fig. 2. The characteristic design in the surface o f  
the dam ascene steel. The Persian blade o f  a Tur
kish sw ord from  the National M useum in Cracow  

(inventory No. 1952)



Ryc. 3. Struktura sta li o  zawartości 1,33% C, w y 
grzew anej 15,5 igodz. w  tem peraturze 830°, traw io

nej azotanem ; pow iększenie 50 razy 
Pmc. 3. CrpyKTypa crajru c coflepascamieM 1,33% C, Tep- 

MiwecKH oôpaôoTaHHoii b tcmchhc 15 c nojiOBHHOft MacoB 
b reMnepaType 830°, a30Tnp0iiaiiH0ii. YBejTirtcno b 50 pa3

Fig. 3. The the^steel o f  1,33®/» carbon
content, h egà iîÿ io 'i ÎS,5 hoijfe. at the terpperature 
o f  830° (cerîjiîœ aâ^), etcheÓ^with nitrate»"'Fif ty fold

é m a r g e m e n t  V "i?-a - :f* 4, >

Ryc. 4. Struktura głow ni szabli w schodn iej: pasma 
w ęglików  na tle martenzytu. Próbka traw iona; 
pow iększenie 200 razy (według C. Panseriego) 
Ph c. 4. CTpyKTypa to jiob k h  boctoh h ok  ca6jtn: Ha <j)OHe 

MapTCHCHTa BHflHbi no jio cŁ i KapÓH^on. n p o 6a noflBepra- 

jiacb TpaBjieHiuo. yuejrHHeiio b 200 p a3 (n o  LI,. IlaH cepH )

Fig. 4. The structure o f  an oriental sw ord ’s blade: 
bainids o f  carabides against the background o f the 
martensite. Etched sample. Tw ohundredfold enlar

gement (after C. Panseri)
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faz różniących się odpornością na działanie rozcieńczonych kwasów, przy 
czym ziarna tych faz dzięki odpowiedniej obróbce cieplnej metalu, (tj. 
dzięki .powolnemu stygnięciu) stają się tak duże, że mogą być widoczne 
nieuzbrojonym okiem. Gdy jedną z tych faz jest ferryt, metal taki na
zywamy bułatem miękkim', jeśli zaś cementyt w postaci kulek rozłożo
nych w pasmach na granicach ziarn pierwotnych —  bułatem twardym.

Z powyższych rozważań wynika, że bułat może być podgrzany za
równo przy przeróbce plastycznej (tzn. przy wykuwaniu głowni), jak
i przy obróbce cieplnej co najwyżej do temperatury określonej linią 
GOS —- dla bułatu miękkiego i linią SE — dla bułatu twardego13.

Zrozumiałe jest także, dlaczego przez wprowadzenie do< stali takich 
dodatków, jak chrom uzyskiwano wzór „damasceński“  i4. Dodatek chro
mu przyczynia się bowiem do przesunięcia punktu S układu stopów że
laza z węglem ku niższym zawartościom węgla, tak że już przy zawar
tości 0,7—0,8% C lub nawet mniej pojawia się w strukturze cementyt 
drugorzędowy, powodujący wystąpienie wzoru w twardym bułacie.

'Przeprowadzone dbtycbczas badania metaloznawcze dawnych głowni 
buiłatowych całkowicie potwierdzają przedstawione wyżej rozważania. 
Wśród głowni zbadanych przez B. Zschokkego15 znalazła się jedna (głow
nia szabli nr 8), zawierająca 0,596% C i siadająca się z pasm ziarn fer
rytu i perlitu lub sorbitu, tworzących charakterystyczny wzór typui Szam. 
Podobnie z pasm ziarn cementytu kulkowego na tle sorbitu lub innych 
produktów rozpadu austenitu składały się głownie wschodnie (ryc. 4), 
m.in. rodzaju Kara Chorasan, zbadane przez N. ‘T. Biielajewa, B. Zschokke
go, H. Maryona i C. Panseriego 16. Zawartość węgla w  metalu wynosiła 
tu 1,342—11,874% C, był to więc bułat twardy.

B. ZsChokke stwierdził ponadto, że w próbce z głowni nr 8 (bułat 
miękki) wzór „zamazywał“ się już po zagrzaniu do 750°C (i ostudzeniu 
w  powietrzu), a znikał całkowicie po zagrzaniu do 850°C. W próbce 
z głowni nr 5 ¡(bułat twardy) zagrzanie do temperatury 900°C nie miało 
leszcze wpływu na wygląd wzoru, znikał on jednak po ogrzaniu próbki 
do temperatury 1000 °C.

O ograniczeniu temperatury kucia i hartowania bułatu znaleźć można 
wzmianki w dawnych źródłach, pisze o tym np. wyraźnie P. P. Anosow 
w świetnej rozprawie o bułacie 17.

W ten sposób właściwa interpretacja struktury bułatu w powiązaniu 
z układem ¡stopów żelaza z węglem pozwala zrozumieć, czym był bułat
i jakie były warunki występowania charakterystycznego dla tej stali wzo
ru, który możemy -podziwiać na dawnych głowniach szabli i sztyletólw, 
wyrabianych na Bliskim Wschodzie i w Indiach. .

13 Dla Ibułatu twardego wniosek ten już sformułowała: K. H a r n e c k e r ,
op. cit., 6. 1411. r

14 Por.: P. B e r t  hi er, Sur les alliages de chrôme avec le fer et avec l’acier.
„Annales de Chimie et de Physique”, séria 2, 1821, t. 17, s. 83.

15 B. Z 6 c >h o ik k e, op. cit., s. 105®.
16 For.: iN. T. B lie la  je  w, Kristallizacija, struktura i swojstwa stali [...], s. 44;

idem,  Damast, seine Struktur und Eigenschaften. „Metallurgie“, nr 22/191111, s. 702; 
idem,  Damascene Steel. „Journal of the Iron and Steel Institute“, irir Ü/U9I18, 
s. 427; idem.  O bułatie i charalugie. W pracy zbiorowej ¡Recueil d’études dêdAés 
à la mémoire de N.P. Kondakov. Praha 1026, s. 177; B. Z e c h o k k e ,  op. cit., ®. 648;
H. M a r y o n, Pattern-welding and Damascening of Sword Blades. Cz. 2:_ The Da
mascene Process. .¿Studies in Conservation“, nr 2/1(960, s. 52; C. Pa ns e r i ,  op. cit., 
s. 20.

17 P. P. A n o s o w, op. cit., s. 232.
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flPEBHJŁH AAMACCKAfl CTAJIb (BYJIAT)
B CBETE COBPEMEHHOrO METAJUIOBEflEHUS

B jtHTepaType, nocBameHHOił flaMaccicoił CTajffl (6yjiaTy), coxpammocb HenpaBjuibHoe MHe- 
HH6 o npoHCxoameHHH xapaKTepHoro y3opa Ha ee noBepxHocra. ConiacHO npeacHHM B3rjwmaM 
TaKHx yneHMX, KaK P,. K. HepHOB, E. JleHij, H. T. EejlaeB, A. BHHOipaflOB, bo3hhkhob6hhc 3Toro 
y3opa 3aBHCHT npeacfle Bcero o t nepBHHHoń KpHCTajuiH3anKn. Taicofi B3nwfl, b cboio onepe/jb, 
npHBeji k omHÓOHHOMy MHemno OTHOCHTejibHo pojiu coflepacamw yrjia b CTajm h ckopocth ee 
ocTMBamw. Jlfl chx nop He 6ujia flara HcwpnbiBaiomaa fle(J)HHm{mr flaMaccicoft crajm, 0CH0BaH- 
Ha« Ha npHHipniax MeTajüioBefleHM.

M3yieHHe crrapbix hctohhhkob, oco6chho CBefleHHâ, ocTaBJieHHWx nyremecTBeHHHKaMH b cipa- 
Hbi EjmacHero BocToxa h łfaflino b XVIII h XIX b., a Taicace pe3ym.TaTbi MeTajinoBeffiecKHX 
HccjieflOBaHłtił opnniHajitHbix rojiOBOK BocTOHHoro xonoflHoro opyaow, npoBefleHHbix H. T. Be- 
jweBbiM, B. nioKe, r . MapHOHOM h LJ. IlaHcepH, n03B0JWK>T Cflejian. cjieflyiomHe BbiBOflbi:

flaMaccKas CTajib (6yjiaT) HBjweTca cnjiaBoM acejie3a h yrjia h OTjuwaeTca CTpyinypofi, coc- 
Toamea H3 flByx <j)a3, pa3Hjmmxca Meaĉ y co6oił ctoAkoctłio k fleftCTBjoo pa36aBJieHHbix khcjiot, 
npHHeM 3epHa 3thx <J>a3— 6jiaroflapji cneujjajibHoK TepMmecKoft oôpaôoTKe (ckopocth octbi- 
BaHHii) — cTaHOBaTca cto jib KpynHbiMH, *ito hx M0acH0 yBHffeTb HeBoopyaceHHbiM rjia30M. Ecjm 
OflHOÔ H3 3THX (J)a3 KBjMeTC« (j)eppHT, TO TOTfla TaKOË MeTajM Ha3UBaeTCS MJTTKHM 6yJIaTOM, 
ecjm ace Mbi HMeeM flejio c neMeHTHTOM — b BKfle mapHKOB, pacnojioaceHHux nojiocajvm Ha rpa- 
hh nepBHHHiix 3epeH, to Taxax CTajib HBJiaeTca TBepflbiM ôyjiaTOM.

OTCiofla BbiTeKaeT, «rro rjiaBHbiM ycjioBHeM nojiyneinw cneujKjMwecKoro fljia ôyjiaTHOâ crajm 
y3opa aBJiaeTca: a) coflepacaHHe yraa, npH6jiH3HTejii>HO b npeflejiax 0,4— 0,6%  C  (Manoiń 6yjiaT> 
hjih 1,3— 1 ,7 %  C  (TBepflbifi 6yjiaT); 6 )  flocTaTomho Me/yreHHoe ocTHBaHHe co  acopoerbio no- 
paflKa 1° b MHHjrry b npeflejiax Meatfly hhhhhmh GOS h GPS fljia motkoto 6yjiaTa h m h m m h  
SE h SK —  flJia TBepfloro 6yjiaTa (cp. fluarpaMMy); b) BbiflepacKa h nepeKOBKa npH TeMnepaType 
nyn. HHace, ieM  TeMnepaTypa, o6o3HaneHHaa jmHHeft GSK. KpoMe Toro, npH mroTOBjieHHH 6y- 
jxaTHbix rojiOBOK npHMeHaeTca repMmecicaa o6pa6oTKa (3aKajnca h flOBOJibHO 6ojibinoM OTnycx), 
a Taoce TpaBJieHHe cjia6biM pacTBopoM khcjiotm (Hanp., cepHofl, a30TH0fi), >rro6H nojiyHHTb 
y3op.

OTCiofla cjieflyeT Taicace, hto noflorpeB 6yjiaTa flo TeMnepaTypbi Bbime j ih h h h  GOS (npn nporo- 
BOflCTBe MHreoro 6 y j ia T a )  h j ih  flo TeMnepaTypw B H m e  j ih h h h  SE (T B e p flw â  6yjiaT), paBHO  icaic 
h ycKopeHHe ocrbiBamia CTajm, HanpHMep, Ha B03flyxe, Bbi3btBaeT B03HHKH0BeHHe Mejnto3ep- 
HHCTofi CTpyKTypbi h HCHe3HOBeHHe y3opa.

ANCIENT DAMASCENE STEEL IN THE LIGHT OF THE PRESENT-DAY
• PHYSICAL METALLURGY

The hitherto existing publications concerning the damascene slteel contain 
wrong viewis on ithe origin of the characteristic design appearing in the surface 
of this steel. According to those viewis uttered by D. K. Tsicheimov, E. Leną N. T. 
Bielaev, N. I. Bielaev, A. Vinogradov the primary crystallization is just of decisive 
importance for the origin of the above design. This leads, however, to quite 
erroneous conclusions as to the effect of the carbon content of the steel and of 
the cooling ¡rates. So far, no definition of the damascene steel has been given on 
the basis of the present-day physical metallurgy.

The 6tudy Of the ancient sources, especially of the reports made by various 
travellers to the Near East and to India in the eighteenth and nineteenth centuries, 
as welll as the results of metallurgical tests carried out by N. T. Bielaev, B.
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Zschokke, H. Maryan and C. [Banseri in original oriental blades enable us to 
form the following definition:

The damascene steel is an alloy of iron and carbon which shows a structure 
consisting of two phases differently resistant to the action of diluted acids. Owing 
to the appropriate heat treatment (the cooling rate) of the metal, the grains of 
those phases become so big as to be visible with the naked eye. In case of one of 
the phases 'being the ferrite, such a metal is called the soft damask; and in case 
of the said phase 'being the cementite, in the .form of globules dispersed in bands 
at the boundaries of the primary grains — such a steel is the hard damask.

Accordingly, the condition of obtaining the damask design is a) the carbon 
content 'ranging approximately from 0,4 to 0,6°/o C ((soft damask) or from il,3 to
l,7Vo C  (hard damask); b) ai sufficiently slow cooling ait the irate of about 1° C/rnin. 
in the range determined by the lines GOS and GPS '(as for the soft damask), and 
by the lines SE and SK (as for the hard damask); c) heating and reforging just 
below the temperature determined by the line GSK. Furthermore, the manu
facturers of damask blades employ the heat treatment i(haxdening and sufficiently 
advanced tempering) and ithe etching with a diluted solution of an acid (¡for in
stance, of a sulphuric or a nitric one) — to show the design.

Thence if follows, too, that the heating of the damask steel above the line 
GOS (as regards the soft damask) or above the line SE (as regards the hard one) 
and its cooling ait higher speeds, for example, in the air, gives origin to a fine- 
-grained structure and causes the disappearance of the design.


