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Навчальний посібник складається з трьох розділів. 

У першому розділі розглянуті загальні відомості про вибухові речовини 

(ВР), дана їх класифікація й вибухові властивості. Наведені відомості про 

елементи артилерійського пострілу, засобах ініціювання й методах споря-

дження боєприпасів. Описані властивості й застосування ініціюючих і бриза-

нтних ВР, принцип компонування промислових ВР і їх застосування. 

У другому розділі розглянуті технологія, властивості й застосування ди-

много, піроксилінового, сферичного, баллиститного порохів і сумішевих ра-

кетних твердих палив. 

У третьому розділі наведені відомості про піротехнічні сполуки: принцип 

компонування, класифікація, технологія виробництва й застосування. 

Для студентів 1-го курсу ДНУ ім. О. Гончара спеціальності «161 - Хімічні 

технології та інженерія». Посібник може бути корисним також для студентів 

4-го і 5-го курсів. 
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ВСТУП 

 

Енергетичні конденсовані системи (ЕКС) – це ракетні, артилерійські, 

плазмові, лазерні й гвинтівкові порохи, сумішеві ракетні тверді палива, усі 

види вибухових речовин і піротехнічні засоби. ЕКС є основою обороноздат-

ності держави й впливають на економіку, на розвиток науки й техніки. Без 

ЕКС немає артилерії, немає стрілецької зброї, немає основних видів бойових 

ракет, у тому числі міжконтинентальних, а без сучасної й перспективної 

зброї немає армії.  

Енергетичні конденсовані системи – це ефективне джерело енергії для 

техніки й нових технологій. Спеціальні види ЕКС дозволили створити уніка-

льні й досить актуальні технології. Так, на базі плазмових твердих ракетних 

палив уперше у світі розроблені порохові магнітні гідродинамічні генератори 

(МГД-генератори) електричної енергії, які дозволяють вести пошук корисних 

копалин на більших глибинах, здійснювати довгостроковий прогноз землет-

русів, досліджувати будову земної кори на глибинах до 70 і більш кілометрів. 

Спеціальні артилерійські системи й градобійні ракети використовують для 

боротьби з лісовими пожежами й градом, стимулюють штучне випадання 

опадів. За допомогою ЕКС проводиться зварювання матеріалів, що не зва-

рюються класичними методами, штампування й різання металів, танків і су-

дів, зміцнення сталевих конструкцій, синтез алмазів, ультрадисперсних алма-

зів з вуглецю й багато чого іншого.  

ЕКС є небезпечними у виробництві й експлуатації. За службовім викори-

станням й за небезпечністю ЕКС поділяють на чотири групи: ініціюючі ви-

бухові речовини (ІВР), бризантні (вторинні) ВР (БВР), метальні (порохи й 

сумішеві ракетні тверді палива) (МВР) і піротехнічні сполуки (ПТС) [2, 80]. 

Основними властивостями ЕКС, що визначають віднесення їх до тієї або ін-

шій групі, є чутливість до зовнішніх впливів (удару, тертю, нагріванню), до 

ударно-хвильового імпульсу, детонаційна здатність і схильність до переходу 

горіння у вибух і детонацію (ПГВ і ПГД).  

Найнебезпечнішими є ІВР, тому що вони мають найбільшу чутливість до 

удару й тертю, схильні до ПГВ на відкритім повітрі навіть у малих (менш 1 г) 

кількостях.  

Багато піротехнічних сполук наближаються за ступенем небезпеки до ІВР 

(особливо небезпечні дрібні вироби колерополум ‘яних і форсових сполук).  

Бризантні ВР здатні вибухати, якщо вони зосереджені в значних кількос-

тях. З них найнебезпечніші гексоген, октоген, ТЕН, тетрил, менш небезпечні 

амоніти й водовмісні ВР, желеподібні й емульсійні ВР.  

Порохи й тверді ракетні палива вважають менш небезпечними, багато з 

них стійко горять під тиском у десятки й сотні МПа, але разом з тим мають 

високу займистість, а гвинтівкові, мінометні й деякі інші порохи здатні до 

переходу горіння у вибух. 

Першою вибуховою речовиною, що застосовували у військовій техніці й 

у різних галузях господарства, був димний, або чорний порох − суміш каліє-

вої селітри, сірки й вугілля в різних співвідношеннях. Імовірно, що вибухові 
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суміші, подібні  димному пороху, були відомі за багато років до нашої ери 

народам Китаю й Індії. Імовірно, що з Китаю й Індії відомості про димний 

порох потрапили спочатку до арабів і греків. До середини XIX століття, тоб-

то протягом майже 500 років, крім димного пороху не було ні одної вибухо-

вої речовини. 

Спочатку димний порох застосовували для стрілянини у вигляді порошку 

− порохової м'якоті, котру у Росії називали зіллям. Необхідність збільшення 

скорострільності зброї привела до заміни порохової м'якоті пороховими зер-

нами. 

 Істотний внесок у розвиток порохового виробництва в Росії зроблений на 

початку XVIII століття під час правління Петра Великого. 

В 1710 – 1723 рр. були побудовані великі державні порохові заводи − Пе-

тербурзький, Сестрорецький і Охтинський.  

Наприкінці XVIII століття М.В.Ломоносовим, а потім А.Л.Лавуазьє й 

М.П.Е.Бертло у Франції було знайдено оптимальний склад димного пороху: 

75 % калієвої селітри, 10 % сірки й 15 % вугілля. Ця композиція стала засто-

совуватися в Росії з 1772 р. і практично не перетерпіла ніяких змін дотепер. 

В 1771 р. після реконструкції вступив у лад Шосткінський пороховий за-

вод, а в 1788 р. побудований найбільший у світі Казанський пороховий завод. 

Наприкінці XVIII і на початку XIX століть відзначається бурхливий роз-

виток природознавства: робляться відкриття в області хімії, фізики й області 

вибухових речовин і порохів. Один за іншим синтезують вибухові речовини, 

що перевищують за енергетикою димний порох. 

В 1832 р. французький хімік Г. Браконо, обробляючи льон і крохмаль ні-

тратною кислотою, одержав речовину, названу їм ксилоідином. 

В 1838 р. Т.Ж.Пелузо повторив досліди Г. Браконо. У разі дії на папір ні-

тратної кислоти був отриманий пергамент, що не змочується водою й легко 

займистий. Пелузо назвав його «вибухове, або вогненне, дерево». 

Пріоритет відкриття нітратів целюлози визнаний за німецьким хіміком 

Шенбейном. Беттгером незалежно від Шенбейну був отриманий піроксилін. 

Шенбейн і Беттгер обрали патент на будівництво піроксилінових заводів у 

декількох країнах, і вже в 1847 р. в Англії був побудований перший завод по 

виготовленню піроксиліну, який у цьому ж році був зруйнований вибухом. 

За патентом Шенбейну й Беттгеру в 1852 р. був побудований завод в Ав-

стрії, на якому також відбувся вибух. Наступний ряд вибухів піроксилінових 

заводів показав неможливість одержання хімічно стійкого піроксиліну за ме-

тодом Шенбейну, тому інтерес до нього як вибуховій речовині в ряді країн 

ослабнув, і тільки в Австрії Ленк (1853– 1862 рр.) продовжував проводити 

дослідження з одержання стійкого піроксиліну. Він запропонував промивати 

нітрати целюлози содовим розчином слабкої концентрації. Однак його спро-

би були безрезультатними, і після трьох вибухів на складах в 1862 р. і в Авс-

трії роботи з одержання піроксиліну припинили. 

Незважаючи на такі більші невдачі, роботи в галузі одержання хімічно 

стійкого піроксиліну в Англії продовжував Ф.Абель, і в 1865 р. йому вдалося 

одержати стійкий нітрат целюлози. Він довів, що причиною самозапалюван-
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ня нітратів целюлози під час зберігання на складах є сульфатна кислота, яка 

залишається у внутрішніх капілярах волокна. Для витягу цього залишку 

Абель запропонував подрібнювати волокна нітроцелюлози під водою в го-

ландерах. Цей спосіб дозволив витягти залишок сульфатної кислоти з капіля-

рів і одержати нітроцелюлозу з достатнім строком безпечного зберігання. 

Із цього часу інтерес до нітроцелюлози знову став зростати, її застосову-

вали як вибухову речовину, згодом одержали динаміти. 

В 1884 р. Вьелю вдалося знайти спосіб ущільнення нітроцелюлози. Він 

запропонував обробляти її сумішшю спирту й ефіру. Під час витримки утво-

рюється тістоподібна маса, яку можна видавлювати, пресувати, вальцювати, 

тобто надавати їй бажану форму. За це відкриття він одержав Нобелівську 

премію. Так стали виробляти піроксилінові порохи. 

У Росії роботи з виробництва нітратів целюлози було почато в 1845 – 

1846 рр. полковником Фадєєвим, який намагався застосувати нітровану баво-

вну для стрілянини з гармат і гаубиць. 

Систематичні роботи були початі в 1891 р., коли у Морському Відомстві 

створили лабораторію по вивченню физико - хімічних властивостей нітратів 

целюлози й порохів. Роботами в лабораторії керував Д.І. Менделєєв. У цій 

лабораторії в 1891 р. Менделєєв зі співробітниками одержав піроколодийний 

піроксилін, а в 1892 р. на його основі − піроколодийний порох. 

Валове виробництво нітратів целюлози й порохів у Росії було почато в  

1894 р. Починаючи із цього часу історія розвитку нітратів целюлози йде по 

шляху дослідження процесів одержання, удосконалення технологічного про-

цесу, створення нової апаратури й вишукування нового типу й форми целю-

лозної сировини. 

Більша заслуга в цьому належить видним вченим: Р.А. Малахову, А.П. 

Закощикову, А.І. Титову, Г.К. Клименко, А.П. Сапожникову, Л.В. Забєліну,  

А.В. Марченко й багатьом іншим. До 1930 р. нітрати целюлози одержували 

тільки на основі бавовняної целюлози, а пізніше почали застосовувати й де-

ревну. 

Вирішальна заслуга в розробці технології піроксилінового пороху в Росії 

належить З.В. Калачеву, А.В. Сухинському, В. Никольському й багатьом ін-

шим.  

В 1846 р. в Італії Собреро отримав нітрогліцерин.  

В 1853 – 1854 рр. російськими вченими Н.Н. Зініним і В.Ф. Петрушевсь-

ким уперше у світі відпрацьована технологія виробництва нітрогліцерину. 

В 1888 р. шведом Альфредом Нобелем на основі нітрогліцерину був за-

пропонований порох, що містить 40 % нітрогліцерину й 60 % нітроцелюлози. 

Під час випробування в артилерійських гарматах виявилося, що цей порох 

має значно більшу силу ніж піроксиліновий. 

В 1889 р. Ф. Абелем і Д. Дьюаром в Англії був запропонований інший 

тип нітрогліцеринового пороху за назвою «Кордит», що значить шнур або 

струна. 
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У Радянському Союзі промислове виготовлення баліститного пороху по-

чалося з 1928 р., а потім особливо інтенсивне розвивалося під час другої сві-

тової війни. 

У післявоєнний період (з 1949 р.) почате промислове виробництво вели-

когабаритних ракетних порохів, а з 1958 р. − розробка високоенергетичних 

ра-кетних порохів. 

Починаючи із середини 50-х років XX в. як у СРСР, так і у США, актив-

ний розвиток одержали сумішеві ракетні тверді палива. 

У розвитку сучасних порохів і палив істотний внесок внесли вітчизняні 

вчені А.С. Бакаєв, К.І. Баженов, Д.І. Гальперин, Б.П. Жуков, Н.Г. Рогов,  

А.В. Косточко, К.І. Синаєв, Я.Ф. Савченко, Г.В. Сакович, Б.М. Анікєєв,  

Н.Д. Аргунов, В.В. Мошев, В.А. Морозов, В.І. Самошкин і багато інших вче-

них. 

Піротехнічні сполуки як бойовий засіб за кілька століть до нашої ери за-

стосовували в Китаї.  

У Росії розвиток піротехніки головним чином ішов в напрямку феєрверо-

чних сполук, а на початку XIX в. − військового призначення. Великий внесок 

у розвиток вітчизняної піротехніки зробили К.І. Константинов, В.Н. Чиколев, 

Ф.В. Степанов, Ф.Ф. Матюкевич, А.А. Шидловський, Ф.П. Мадякин. 

До 1992 р. стратегічні війська СССР мали на озброєнні 1386 міжконти-

нен-тальних балістичних ракет наземного й 934 морського базування. До 

складу стратегічного наступального озброєння входять: 

- міжконтинентальні балістичні ракети наземного базування; 

- балістичні ракети підводних човнів; 

- крилаті ракети стратегічних бомбардувальників. 

У Радянському Союзі творцями ракетних комплексів були такі видатні вчені: 

Королев Сергій Павлович – учений, конструктор ракетно-космічної тех-

ніки, основоположник практичної космонавтики. Навчався у Київському по-

літехнічному інституті. Під керівництвом С.П. Корольова розроблені перші 

вітчизняні балістичні ракети далекої дії на СРТП. 

Макєєв Віктор Петрович – генеральний конструктор бойової ракетної те-

хніки. Керівник розробки першої вітчизняної твердопаливної міжконтинен-

тальної ракети з бойовою частиною, що розділяється.  

Уткін Володимир Федорович – генеральний конструктор, директор НПО 

«Південне». Під його керівництвом створений пересувний ракетний ком-

плекс залізничного базування РК-23. 

Надирадзе Олександр Давидович – видатний конструктор ракетної техні-

ки. Під його керівництвом створені перші у світі мобільні ракетні комплекси, 

закладені основи створення ракетного комплексу «Тополя». 

Лагутин Борис Миколайович – генеральний конструктор, розроблювач 

рухливих ракетних комплексів із твердопаливними ракетами. 

Соломонов Юрій Семенович – генеральний конструктор інституту тепло-

техніки (Москва). Під його керівництвом створений універсальний ракетний 

комплекс «Тополя-М» та МБР «Булава» 
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1 ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ 

 

1.1 Загальні відомості про вибухові речовини [3–6, 83, 84] 
Вибухові речовини являють собою індивідуальні сполуки або суміші, 

здатні до швидкого, саме хімічного перетворення, що поширюється з утво-

ренням великої кількості газів і тепла (вибуху). ВР можуть бути твердими, 

рідкими й газоподібними. 

Для вибуху характерні: 

 велика швидкість хімічного перетворення ( до 8–9 км/с);  

 екзотермічність реакції (порядку 4180–7520 кДж/кг); 

 утворення великої кількості газоподібних продуктів (300 -1000 л/кг); 

 самопоширення реакції. 

Невиконання хоча б однієї із зазначених умов виключає протікання вибу-

ху. 

Швидке утворення великих об'ємів газів і нагрівання останніх за рахунок 

теплоти реакцій до високих температур обумовлює раптовий розвиток у міс-

ці вибуху великого тиску. Енергія стислих газоподібних продуктів вибуху є 

джерелом механічної роботи при різних видах застосування вибухових речо-

вин. На відміну від згоряння звичайних палив реакція вибуху ВР перебігає 

без участі оксигену повітря й внаслідок значних швидкостей процесу дозво-

ляє одержати в невеликому об'ємі величезні потужності. 

Так, згоряння 1 кг вугілля вимагає близько 11 м3 повітря, при цьому виді-

ляється приблизно 33440 кДж. Згоряння (вибух) 1 кг гексогену, що займає 

об'єм 0,65 л, відбувається за 0,00001 с і супроводжується виділенням  

5680 кДж, що відповідає потужності 500 млн кВт. 

Таке хімічне перетворення називають вибуховим перетворенням (вибу-

хом). У ньому завжди спостерігається дві стадії: 

- перша – перетворення схованої хімічної енергії в енергію стисненого га-

зу; 

- друга – розширення газоподібних продуктів, що утворюються, які й ви-

конують роботу. 

За механізмом поширення й по швидкості перебігу хімічної реакції розрі-

зняють два види вибухового перетворення: горіння й вибух (детонація). 

Горіння – відносно повільний процес. Передача тепла йде від більш про-

грітого шару в глибину до менш прогрітого шару шляхом теплопровідності. 

Швидкість горіння залежить від умов, за якими перебігає хімічна реакція. 

Наприклад, під час підвищення тиску швидкість горіння збільшується. У де-

яких випадках горіння може перейти у вибух. 

Вибух – швидкоплинний процес, що перебігає зі швидкістю до 9 км/с. 

Енергія під час вибуху передається ударною хвилею, що утворюється, – об-

ластю сильно стислої речовини (хвилею стиску). 

Механізм вибуху можна представити в такий спосіб. Вибухове перетво-

рення, збуджене в першому шарі ВР стороннім збудником, різко стискає дру-

гий (наступний) шар, тобто утворює в ньому ударну хвилю. Остання викли-

кає вибухове перетворення в цьому шарі. Потім ударна хвиля досягає 
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третього шару й також збуджує в ньому вибухові перетворення, потім – чет-

вертого і т.п. У процесі поширення енергія ударної хвилі зменшується, це ви-

ражається в зменшенні сили стиску від шару до шару. Коли стиск буде недо-

статнім, вибух перейде в горіння. Однак можливий і інший випадок. Енергія, 

що виділяється в результаті вибухового перетворення в черговому шарі, до-

статня для компенсації втрати енергії в ударній хвилі у разі проходження 

цього шару. У такому випадку вибух переходить у детонацію. 

Детонація – окремий випадок вибуху, що перебігає з постійною швидкіс-

тю (швидкістю поширення ударної хвилі) для даної речовини. Детонація не 

залежить від зовнішніх умов, і її швидкість поширення є важливим парамет-

ром вибухової речовини. Вид вибухового перетворення заданого ВР зале-

жить від властивості речовини й від зовнішніх умов. Наприклад, вибухова 

речовина тротил у звичайних умовах горить, якщо ж він перебуває в закри-

тому об'ємі, то горіння може перейти у вибух і детонацію. Порох на відкри-

тому повітрі горить, але якщо запалити пороховий пил, то він може детону-

вати. Тому, незалежно від призначення вибухових речовин і їх чутливості до 

різних імпульсів, з ними слід звертатися обережно, з обов'язковим виконан-

ням вимог техніки безпеки. 

1.2 Класифікація вибухових речовин [36,80] 

Усі вибухові речовини за видом вибухового перетворення, здатності до 

нього й застосуванню поділяють на наступні групи: 

 ініціюючі; 

 бризантні; 

 метальні; 

 піротехнічні сполуки. 

Ініціюючі вибухові речовини 

Для даної групи ВР характерний вид вибухового перетворення є детона-

ція. Вони мають високу чутливість до простих початкових імпульсів (удару, 

нако-люванню, лучу вогню, тертю, електричному розряду й ін.), які викли-

кають детонацію. Ініціюючі ВР звичайно використовують для детонації ін-

ших, менш чутливих ВР, тому їх також називають первинними.  

Ініціюючі ВР застосовують в капсулях-запальниках і капсулях-

детонаторах. 

До зазначеної групи ВР ставляться:  

 гримуча ртуть (ртутна сіль гримучої кислоти) Hg(ONC)2;  

 азид плюмбуму (сіль плюмбуму азотисто-водневої кислоти) Pb(N3)2; 

 тринітрорезорцинат плюмбуму C6H(NO2)3O2Pb·H2O;  

 тетразен С2H8N10O та інші. 

Бризантні вибухові речовини 

Вид вибухового перетворення – детонація. Для даної групи речовин ха-

рактерна мала чутливість до простих початкових імпульсів (удару, наколю-

ванню, лучу вогню й ін.). Детонацію бризантних ВР можна викликати дето-

нацією ініціюючих ВР. Тому бризантні ВР також називають вторинними 

вибуховими речовинами.  
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Бризантні ВР застосовують для наповнення корпусів артилерійських ла-

дунків, авіабомб, бойових частин реактивних снарядів і ракет. 

До зазначеної групи ВР ставляться: нітрогліцерин, октоген, гексоген, тро-

тил, нітроцелюлоза й багато інших. 

Метальні вибухові речовини 

Для даної групи ВР характерний інший вид вибухового перетворення – 

горіння, що збуджується простим початковим імпульсом – променем вогню. 

До метальних ВР ставлять нітроцелюлозні порохи (кордитні, сферичні, 

баліститні, піроксилінові), димний порох, тверді ракетні палива.  

Застосовують метальні ВР у якості зарядів в артилерії, у стрілецькій зброї 

й у ракетних двигунах. 

Піротехнічні сполуки 

Вид вибухового перетворення піротехнічних сполук – горіння, що викли-

кається простим початковим імпульсом – променем вогню.  

Піротехнічні сполуки застосовують для одержання необхідного піротехніч-

ного ефекту: звуку, кольорового полум'я або диму і т.п. Використовують пі-

ротехнічні сполуки для спорядження запальних і димових ладунків і мін, 

трасувальних пристроїв, сигнальних патронів, для демонстрації феєрверків. 

Відповідно до призначення піротехнічні сполуки можуть бути освітлювальні, 

запальні, сигнальні, трасувальні і ін. 

1.3 Реакції вибухового розкладання 

Вивчення реакції вибухового перетворення необхідно для прогнозування 

складу продуктів вибухового розкладання, їх об'єму, визначення енергії, яка 

виділяється в результаті перебігу реакції, температури продуктів вибухового 

розкладання. 

Переважна більшість вибухових речовин являє собою органічні сполуки, 

до складу яких входять вуглець, водень, азот, кисень. У результаті реакції 

вибухового розкладання одержують в основному оксиди вуглецю, нітрогену, 

гідрогену (СО, СО2, NO2, NO, Н2О) і вільні молекули (N2, Н2, О2, С). 

Ці сполуки становлять основну частку всіх продуктів вибухового розкла-

дання. У значно меншій кількості утворюються СН4, NН3, С2Н2, С2N2, НСN і 

ін. Наявність і кількість тих або інших продуктів залежить від балансу окси-

гену у сполуки. 

Під балансом оксигену розуміють надлишок або недолік оксигену, необ-

хідного для повного окиснення вуглецю й гідрогену. Баланс оксигену харак-

теризується так званим коефіцієнтом оксигену: 

 
кількість атомів

Коефіцієнт 100 %.
кількість атомів 2 кількість атомів /2

оксигену
оксигену

С Н
 

 
.
 

 Наприклад, для повного окиснення всього вуглецю й гідрогену, що міс-

титься в молекулі нітрогліцерину, потрібно: 

 для 3 атомів вуглецю – 6 атомів оксигену; 
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 для 5 атомів гідрогену – 2,5 атома оксигену. 

Усього – 8,5 атома оксигену. 

Молекула нітрогліцерину містить 9 атомів оксигену. Отже, коефіцієнт 

оксигену нітрогліцерину рівний  

9/8,5×100 %=105,9 %. 

За балансом оксигену всі вибухові речовини підрозділяють на наступні 

групи: 

1. вибухові речовини, що містять кількість оксигену, достатню для повно-

го окиснення вуглецю до СО2, гідрогену до Н2О; 

2. вибухові речовини, що містять кількість оксигену для перетворення 

всіх горючих елементів у гази, але недостатнє для повного їхнього окиснен-

ня, тобто утворення СО2; 

3. вибухові речовини, що містять кількість оксигену, недостатню для пе-

ретворення всіх горючих елементів у гази. 

З наведеної класифікації вибухових речовин виходить правило орієнтов-

ного визначення складу й кількості молекул, що утворюються під час вибу-

хового перетворення. 

У разі написання реакції вибухового розкладання слід дотримуватися на-

ступного порядку. 

Для вибухових речовин першої групи характерно: гідроген окиснюється 

до Н2О, вуглець до СО2 оксиген, що залишився, утворює вільні молекули ок-

сигену. Наприклад, реакція вибухового розкладання нітрогліцерину 

С3Н5(ОNО2)3 може бути представлена в такий спосіб. 

Нітрогліцерин містить 9 атомів оксигену. До повного окиснення 5 атомів гід-

рогену необхідно 2,5 атома оксигену, до повного окиснення 3 атомів вуглецю 

– 6 атомів оксигену. Разом необхідно 8,5 атома оксигену. Маємо 9 атомів ок-

сигену. Половина атома оксигену залишається вільної. Таким чином, реакція 

вибухового розкладання буде виглядати в такий спосіб: 

 

C3H5(ONО2)3 = 3СО2 + 2,5Н2O + 0,25O2 + 1,5N2. 

 

Крім основної реакції відбувається перебіг реакцій дисоціації: 

2СO2  2CO + O2;

O2 + N2  2NO;

 2H2O  2H2 + O2;  

    

   (реакція водяного газу) 

Зазначені реакції зміщені убік утворення СО2, Н2 О, N2, і питома вага їх в 

енергетичному балансі незначна. Таким чином, у продуктах вибухового пе-

ретворення, хоча і є гази СО, Н2, NO, але їх кількість невелика, тому під час 

H2O + CO СO2 + H2 
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розрахунку, наприклад, об'єму продуктів вибухового перетворення в першо-

му наближенні реакції дисоціації можна не враховувати. 

Для вибухових речовин другої групи характерно наступне: гідроген оки-

снюється до Н2О, вуглець окиснюється до СО. Якщо оксиген залишається, то 

частина СО буде окиснена до СО2. 

Наприклад, запишемо реакцію вибухового розкладання тетранітрата пента-

ерітриту (ТЕН) C(CН2ОNО2)4. З хімічної формули ТЕН слід, що оксигену до 

повного окиснення гідрогену й вуглецю недостатньо. Для гідрогену потрібно 

4 атома, для вуглецю – 10 атомів. Разом це 14 атомів оксигену, а у наявності є 

12 атомів оксигену. У цьому випадку реакцію розкладання ТЕН записують 

так: 

C(CН2ОNО2)4 = 4Н2О + 5С + 1,5О2 + 2N2 = 

= 4Н2О + 2С + 3С2 + 2N2. 

Вторинні реакції: 

реакція водяного газу: 

 

реакція дисоціації: 

 

Для вибухових речовин третьої групи характерно те, що гідроген буде 

окиснений до Н2О, оксиген, який залишився, окисніть частину вуглецю до 

СО. Наприклад, реакція вибухового розкладання тротилу С6Н2(NO2)3СН3. З 

хімічної формули тротилу бачимо, що оксигену недостатньо для окиснення 

гідрогену й вуглецю. Для повного окиснення гідрогену необхідно 2,5 атома 

оксигену, неповного окиснення вуглецю – 7 атомів, разом 9,5 атома оксиге-

ну. В наявності є 6 атомів оксигену. У цьому випадку реакція вибухового пе-

ретворення записується так: 

С6Н2(NO2)3СН3 = 2,5Н2О + 3,5СО + 3,5С + 1,5N2. 

Вторинні реакції: 

 

Таким чином, для написання рівняння реакції вибухового перетворення  

необхідно дотримуватися наступних правил: 

 визначити по хімічній формулі вибухової речовини її баланс оксигену; 

 окиснювати гідроген до Н2О; 

 окиснювати вуглець до СО; 

 окиснювати СО до СО2, якщо залишився оксиген; 

 написати інші продукти реакції; перевірити коефіцієнти. 

H2O + CO СO2 + H2; 

2H2O 2H2 + O2 ;

2СO2 2CO + O2 ;

O2 + N2 2NO.

H2O + CO СO2 + H2; 

2CO СO2 + С.
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1.4 Загальні властивості вибухових речовин 

До вибухових речовин пред'являються різні вимоги, найчастіше супереч-

ливі. Неможливість створення універсальної вибухової речовини, що задово-

льняє всім вимогам, привела до розробки великої кількості вибухових речо-

вин з різними властивостями, що видне з наведеної класифікації ВР. Однак є 

властивості, що є загальними для всіх вибухових речовин незалежно від їх 

призначення. Основними для таких сполук є чутливість і стійкість – це най-

важливі властивості вибухових речовин. 

1.4.1 Чутливість вибухових речовин [4, 7, 80] 

Під чутливістю ВР розуміють їх здатність до вибухового перетворення 

під впливом зовнішніх діяній. Чутливість характеризується мінімальною кі-

лькістю енергії, необхідної для виклику вибухового перетворення. Чутливість 

вибухових речовин, застосовуваних на практиці, повинна бути обмежена межа-

ми, обумовленими двома суперечливими вимогами: безпекою ВР у службовому 

обігу й можливо меншими витратами енергії для порушення вибухового перет-

ворення. У практиці це протиріччя вирішують шляхом створення двох типів 

ВР – ініціюючих і бризантних − і використання їх у комплексі. 

Складність вивчення чутливості ВР полягає в їх виборчій здатності до рі-

зних імпульсів: 

 механічному (удару, наколюванню, тертю, прострілу кулею й ін.); 

 тепловому (нагріванню, лучу полум'я й ін.); 

 електричному (іскрі); 

 детонаційному (детонації поруч розташованого ВР) і т.п. 

Наприклад, висока чутливість даного ВР до удару не означає, що ВР буде 

також чутливим до нагрівання й навпаки. Тому необхідно вивчати чутливість 

ВР до кожного виду початкового імпульсу окремо. У цей час відпрацьовані й 

затверджені стандарти на певні методи оцінки чутливості ВР до різних поча-

ткових імпульсів. Критерієм чутливості ВР до нагрівання є температура спа-

лаху. Випробування строго проводять за певними стандартними умовами. 

Нагрівання проводять джерелом тепла без полум'яні.  

Найбільш чутливими ВР до нагрівання є: 

 гримуча ртуть (температура спалаху Тспал.=175 – 180°С);  

 піроксилін (Тспал =195°С); тетрил (Тспал.=195 – 200°С).  

Найменш чутливими є: 

 азид плюмбуму (Тспал =330 – 340°С); 

 тротил (Тспал.=290 – 205°С);  

 димний порох (Тспал.=290 – 310°С) [4]. 

Чутливість ВР до удару оцінюють найменшою висотою падіння вантажу 

певної маси, у разі чого спостерігається вибухове перетворення. 

Випробування бризантних ВР проводиться на вертикальних копрах. Чут-

ливість до удару бризантних ВР оцінюється відсотком вибухів у разі скидан-

ні на ВР вантажу масою 10 кг із висоти 25 см. 
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Випробування ініціюючих ВР проводять на важільних копрах. Чутливість 

до удару ініціюючих ВР оцінюють нижнім і верхнім межами чутливості.  

Нижня межа чутливості – це найбільша висота падіння вантажу, у разі 

якій не виходить жодного вибуху з певного числа дослідів, верхня межа чут-

ливості – це найменша висота падінь вантажу, у разі якій виходить 100 % ви-

бухів. Нижня межа є заходом безпеки під час службового обігу з вибуховою 

речовиною. Верхня межа – заходом чутливості до ініціювання. 

Чутливість ВР до наколюванню оцінюють найменшою висотою падіння 

вантажу певної маси на голку, установлену на ВР, для якої спостерігається 

вибухове перетворення. Випробування проводять, як правило, для ініціюю-

чих речовин з визначенням верхньої й нижньої меж чутливості. 

Чутливість ВР до детонації характеризують мінімальним зарядом ініцію-

ючого ВР, що забезпечує незатухаючу детонацію заданого ВР. Цей заряд на-

зивають граничним зарядом ініціюючого ВР. 

Визначення чутливості ВР до струсу зв'язане зі специфічними умовами, у 

яких перебуває ВР під час пострілу й у разі зустрічі ладунка з перешкодою. 

Під час руху ладунка по каналу стовбура гармати (у разі пострілу) виникають 

більші перевантаження, у результаті у вибуховій речовині створюються на-

пруги, які можуть викликати запалення або детонацію, якщо ВР досить чут-

ливо.  

Аналогічна картина відбувається у разі зустрічі ладунка з перешкодою. 

Передчасна детонація ВР і в цьому випадку небажана, тому що це суттєво 

знижує ефективність вражаючої дії ладунка. Наприклад, бронебійний ладу-

нок повинен вибухнути обов'язково після пробиття перешкоди, інакше його 

дія буде зведена до нуля. Практикою експлуатації ВР установлені критичні 

напруження, що допускаються, у вибуховій речовині під час струсу. Напруги 

вище критичних викликають у ВР вибухові перетворення. Оцінку стійкості 

ВР до струсу проводять аналітичним (розрахунковим) шляхом і експеримен-

тально. 

Експериментальне визначення стійкості ВР до струсу проводять стріля-

ниною з відповідної гармати спеціальним ладунком, у якому розміщають на-

вішення ВР, що випробується і інерційне тіло. Під час пострілу інерційне ті-

ло давить на ВР і в такий спосіб імітує тиск маси ВР, що насідає. Після 

пострілу снаряд знаходять, розбирають і оглядають. За результатами огляду 

судять про стійкість ВР. 

На закінчення необхідно відзначити, що чутливість ВР можна змінити за 

рахунок зміни фізичної структури й щільності заряду ВР, форми й розмірів 

кристалів, температури, уведення деяких домішок. Можна помітити, що збі-

льшення щільності й перехід від пористої структури до суцільної знижує чу-

тливість ВР. З підвищенням температури ВР чутливість її, як правило, під-

вищується. Домішки у вигляді часток з високою температурою плавлення й 

твердістю більше твердості ВВ (пісок, скло, металеві порошки) підвищують 

чутливість до механічних впливів. Навпаки діють легкоплавкі, м'які, еласти-

чні домішки. Речовини, які в порівняно невеликих кількостях знижують чут-
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ливість ВР, називають флегматизаторами, а які підвищують чутливість – сен-

сибілізаторами. 

1.4.2 Стійкість вибухових речовин [4, 7, 80] 

Під стійкістю розуміють здатність ВР зберігати практично незміненими 

свої хімічні й фізичні властивості, тобто здатність до вибухового перетво-

рення після тривалого зберігання. 

Стійкість є важливою властивістю під час зберігання значних запасів ВР, 

які повинні бути придатні до бойового використання в будь-який момент ча-

су. Нестійкі до тривалого зберігання ВР не тільки стають непридатними для 

бойового використання, але й становлять небезпеку для складів боєприпасів. 

Так, хімічні перетворення в порохах носять характер термічного розпаду. Він 

перебігає повільно, однак продукти розпаду, що утворюються, (оксиди азоту, 

нітратна й нітратиста кислоти) здатні прискорювати реакцію розпаду, у цьо-

му разі йде нагрівання ВР за рахунок виділення тепла. Такого типу процеси 

називають автокаталізом. Нагрівання ВР може викликати його самозапалю-

вання. Відомі випадки виникнення пожеж на складах від самоспалаху поро-

ху, що відбувся в результаті його хімічного розкладання з виділенням тепла. 

Таким чином, боєздатність ВР і безпека його залежать від забезпечення висо-

кої стійкості ВР. 

Розрізняють фізичну й хімічну стійкість ВР. Під фізичною стійкістю ро-

зуміють незмінність фізичних властивостей (щільності, міцності, гігроскопі-

чності й ін.). Оцінку фізичної стійкості проводять звичайними способами, як 

і інших матеріалів. 

Під хімічною стійкістю розуміють незмінність хімічних властивостей ВР. 

Оцінку хімічної стійкості виконують спеціальними методами, заснованими 

на тому, що процес розкладання ВР штучно прискорюють шляхом нагріван-

ня й потім за допомогою різних способів легко виявляється. Існує кілька ме-

тодів оцінки хімічної стійкості ВР. 

Лакмусова проба (проба Вьеля). Застосовується для оцінки стійкості ні-

трат целюлозних порохів і нітратів целюлози.. Навішення пороху з лакмусо-

вим папірцем уміщають в герметичному циліндрі в термостат за температу-

рою (106,50,5)°С і визначають час, протягом якого синій лакмусовий 

папірець отримає червоний колір [4, 80]. 

Проба зважуванням. Навішення ВР поміщають у скляну колбу з отво-

ром у пробці для виходу летких продуктів розкладання. Колбу встановлюють 

в термостат, у якому підтримують температуру 95°С. Один раз на добу колбу 

охолоджують й зважують. Характеристикою стійкості ВР служить крива за-

лежності втрати маси від часу. Різкий перегин кривої вказує на початок про-

гресивного розкладання. 

Оцінку хімічної й термічної стійкості ВР можна проводити виміром тис-

ку газоподібних продуктів розкладання ВР у разі фіксованих температурі й 

часу. 

У наш час для цих цілей застосовують спеціалізовані автоматичні уста-

новки типу «Вулкан» і « Вулкан В». До складу установки «Вулкан» входять 
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чотири термостати, два нагрівачі з верхньою межею до 300оС і терморегуля-

тор. Установка дозволяє вивчати процеси, пов'язані з газовиділенням або га-

зопоглинанням. 

1.5 Дія вибуху на навколишнє середовище [4, 80] 

Реакція вибухового перетворення під час вибуху перебігає настільки 

швидко, що в момент виходу детонаційної хвилі на поверхню вибухової ре-

човини газоподібні продукти, що утворюються, перебувають практично ще в 

обсязі заряду стислими до щільності твердого тіла. Тиск у них обумовлюєть-

ся не тільки тепловим рухом молекул, але й силами взаємодії (відштовхуван-

ня) між молекулами газу. Газ у такому стані можна порівняти із клубком сти-

слих пружинок. Тиск продуктів детонації в цей момент дуже великий. 

Наприклад, у разі детонації ВР типу тротилу він становить від 20000 до 

30000 МПа (від 200000 до 300000 атмосфер), а швидкість їх розширення при-

близно рівна 3/4 швидкості детонації. Розширюючись, продукти детонації за-

вдають удару по навколишньому середовищу й предметам, у цьому разі на-

вколишнє середовище витісняється з деякого обсягу, а предмети дробляться. 

Під час розгляду дії вибуху на навколишнє середовище розрізняють фу-

гасну й бризантну дії. 

Під фугасною дією розуміють роботу продуктів вибуху, що виражається 

в переміщенні навколишнього середовища й предметів, і роботу ударної хви-

лі, що утворюється. Прикладом фугасної дії є утворення вирви під час вибуху 

снаряда в ґрунті або руйнування, завдані повітряною ударною хвилею, що 

виникає під час вибуху в повітрі. За обсягом вирви, що утворюється під час 

вибуху 1 кг ВР, судять про його фугасну дію й порівнюють між собою по фу-

гасній дії різні ВР. Однак слід зазначити також, що обсяг вирви залежить ще 

від глибини впровадження боєприпасів у ґрунт. Якщо, наприклад, артилерій-

ський ладунок занадто глибоко піде в ґрунт до моменту вибуху, то вирви 

може не вийти, таке явище називають камуфлет (франц.). 

Під бризантною дією розуміють здатність ВР до місцевої руйнівної дії, 

яка є результатом різкого удару продуктів детонації ВР по навколишніх пре-

дметам. Проявом бризантного ефекту пояснюють осколкову дію боєприпасів, 

бронебійну дію продуктів детонації й інші види руйнувань. Бризантна дія ВР 

проявляється тільки на невеликих відстанях від місця вибуху, де тиск і щіль-

ність енергії продуктів детонації його досить великі. З видаленням від місця 

вибуху механічні ефекти різко знижуються внаслідок падіння тиску, швидко-

сті й інших параметрів вибуху. Максимальний бризантний ефект проявляєть-

ся у разі безпосереднього контакту предмета із зарядом ВР. Прикладом бри-

зантної дії є осколкова дія боєприпасів. У результаті вибуху здійснюється 

дроблення масивної сталевої або чавунної оболонки боєприпасів на осколки 

й метання їх з великою швидкістю в усі сторони. Осколки мають достатню 

енергію, тому здатні виводити з ладу людей і техніку. 
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1.6 Поняття про боєприпаси й постріли [8] 

Під боєприпасами розуміють широке коло предметів озброєння, необхід-

них для виробництва пострілу з артилерійської гармати, міномета, пускової 

установки залпового вогню, стрілецької зброї, проведення підривних робіт і 

т.п., усе це поєднують одним поняттям – боєприпаси. 

Слово «постріл» має два поняття. Перше – сукупність фізичних і хіміч-

них явищ, що супроводжують горіння порохового заряду в зарядній каморі 

вогнепальної зброї або в камері згоряння реактивного двигуна й виліт ладун-

ка зі стовбура гармати (пускової установки). Ці явища характеризуються ви-

соким тиском, що розвивається в каморі, високою температурою, сильним 

звуком і вивчаються внутрішньою балістикою. 

Друге – предмет озброєння й одиниця обліку – сукупність елементів, не-

обхідних для виробництва пострілу із гармати, пускової установки, міномета. 

Залежно від приналежності до того чи іншого виду зброї постріли підрозді-

ляють на артилерійські, мінометні, реактивні (реактивні ладунки). 

Постріл складається з основних і допоміжних елементів (Рис 1).  

 

1 – висадник; 2 – ладунок (бойова 

частина); 3 – трасер; 4 – обтюрува-

льний пристрій; 5 – размеднитель; 

6 – бойовий (пороховий) заряд;  

7 – флегматизатор; 8 – гільза;  

9 – запалювач; 10 – засіб запалю-

вання; 11 – полум’япогашувач 

 

Рис. 1 – Постріли: а – артилерійсь-

кий унітарного заряджання; 

б – артилерійський роздільно-

гільзового заряджання;  

в – мінометний постріл; г – реакти-

вний постріл 

 

За видом дії висадники підроз-

діляють:  

       - на ударні (спрацьовують при 

зустрічі ладунка з перешкодою й, у свою чергу, підрозділяють на миттєвої 

дії, сповільненої дії, з декількома установками й авторегульованою затрим-

кою); 

       - на дистанційні (дистанційні висадники спрацьовують на траєкторії по-

льоту ладунка через певний час, установлений перед пострілом). Ці висадни-

ки можуть бути механічні, з годинним механізмом і піротехнічні; 

       - на неконтактні (спрацьовують на траєкторії польоту ладунка під впли-

вом якого-небудь фізичного поля цілі). Залежно від використовуваного фізи-
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чного поля цілі розрізняють: радіо висадники, акустичні висадники, теплові 

висадники і т.п. 

Трасер призначений для коректування стрілянини, якщо вона ведеться 

прямим наведенням. Трасер, як правило, розміщується в дні ладунка. Основу 

його становить піротехнічна сполука, яку запалюють в момент пострілу по-

роховими газами й вона горить яскравим полум'ям на всій траєкторії польоту 

ладунка, завдяки чому можна відслідковувати шлях його польоту. 

Бойовий (пороховий) заряд призначений для надання ладунку заданої по-

чаткової швидкості у разі забезпечення припустимого тиску в каналі стовбу-

ра гармати. Основу заряду становить навішення пороху. 

Допоміжні елементи є елементами конструкції заряду. 

Запалювач призначений для надійного запалювання по всій поверхні бо-

йового (порохового) заряду й створення деякого тиску в зарядній каморі, при 

якім порох горить стабільно. Запалювач складається з навішення швидко 

згоряючого пороху, маса його становить приблизно 0,5−5% маси порохового 

заряду. 

Флегматизатор призначений для зменшення розпалу стінок стовбура гар-

мати (підвищення живучості гармати). Флегматизатор являє собою аркуш 

паперу, просочений стопом петролатум–парафін або петролатум–парафін–

церезин. Під час пострілу зазначений стоп переходить у пароподібний стан, 

конденсується на стінках стовбура й у такий спосіб зменшує теплообмін між 

пороховими газами й стінками стовбура. 

Полум'япогашувач призначений для гасіння дулового або зворотного по-

лум'я. Він являє собою навішення полум’япогашувальний композиції такого 

складу – К2SO4, KCl, K2C2O4 (сульфат калію, хлористий калій, оксалат калію 

відповідно). Гасіння полум'я зводиться до ізоляції продуктів неповного окис-

нення, що утворюються під час пострілу, від оксигену повітря. 

Разміднітель призначений для запобігання стінок стовбура гармати від 

обміднення під час стрілянині снарядами з мідними провідними поясками. 

Він являє собою кільце зі свинцевого дроту, яке укладається зверху заряду. 

Механізм роботи размеднителя полягає в тому, що під час пострілу свинець 

плавиться. Пари свинцю з'єднуються з міддю, що залишилась на стінках, і 

утворюють легкоплавкий стоп, що віддаляється під час чергового пострілу. У 

разі відсутності разміднітеля на внутрішній поверхні стінок стовбура нако-

пичується мідь, яка заважає правильному руху ладунка по каналу стовбура 

гармати.  

Обтюрувальний пристрій запобігає прориву порохових газів через зазор 

між стінками стовбура й напрямним пояском снаряда до врізання останнього 

в нарізи, а також служить для фіксації порохового заряду в гільзі й гермети-

зації порохового заряду (ізоляції від навколишнього середовища).  

Гільза призначена: 

 для обтюрації порохових газів під час пострілу (не допускається про-

рив порохових газів уздовж стінок зарядної камори до затвора); 

 для розміщення бойового (порохового) заряду й інших елементів по-

стрілу; 
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 для запобігання заряду від механічних ушкоджень і впливу навколиш-

нього середовища а також для з'єднання ладунка із зарядом. 

Запалювач призначений для запалення бойового (порохового) заряду від 

простого початкового імпульсу (удару, нагрівання). Запалювач включає кап-

суль-запальник, пороховий підсилювач і пристрій для обтюрації порохових 

газів. За принципом дії засоби запалювання підрозділяють на ударні й елект-

ричні. 

Артилерійський постріл не обов'язково повинен складатися із усіх зазна-

чених елементів. Залежно від його призначення й конструкції деякі з перера-

хованих основних і допоміжних елементів можуть бути відсутні. Наприклад, 

холості постріли не мають ладунка, багато пострілів не мають гільзи і т.п. 

Розглянуті елементи можна побачити й у мінометного пострілу. Напри-

клад, мінометний постріл включає: міну, висадник, бойовий (пороховий) за-

ряд, засіб запалювання, гільзу, запалювач і ін. 

Реактивний постріл (реактивний ладунок) включає бойову частину, поро-

ховий заряд, запалювач, засіб запалювання й ін. (див. Рис. 1 і Рис. 2). 

 
 

1 − висадник; 2 − заряд вибухової речовини; 3 − корпус;  

4 − провідний поясок; 5 − сопло; 6 − твердопаливний  

реактивний заряд; 7 − бойова частина 

Рис. 2 − Активно-реактивний ладунок 

Усі основні елементи й деякі допоміжні елементи (крім гільзи) розгляну-

тих пострілів містять вибухові речовини, що виконують різні функції: дроб-

лення корпусу ладунка на осколки, руйнування й переміщення навколишніх 

предметів і середовища, метання ладунка на необхідну дальність, забезпе-

чення видимості траси і т.п. Різноманітність функцій, що виконували вибу-

хові речовини, довела до створення різних вибухових речовин з різними вла-

стивостями й різного призначення. 

1.7 Ініціюючі вибухові речовини [9, 81, 83] 

Важливою відмінністю ініціюючих ВР від бризантних є висока чутли-

вість їх до простого початкового імпульсу – удару, наколюванню, нагріванню 

й ін. Ініціюючі ВР горять із великою швидкістю, яка різко зростає зі збіль-

шенням тиску. Цим визначається неможливість стаціонарного горіння біль-

шості ініціюючих ВР за звичайних умовах. Навить за атмосферним тиском 



 20 

вибухові перетворення таких речовин, що почалися у формі горіння, дуже 

швидко переходять у детонацію. Ініціюючі ВР повинні мати бризантність для 

порушення детонації вторинних вибухових речовин. Практичне застосування 

знайшли: гримуча ртуть, азид плюмбуму, тринітрорезорцинат плюмбуму й   

тетразен. 

1.7.1 Гримуча ртуть 

Гримучу ртуть Hg(ONC)2 одержують розчиненням металевої ртуті в ніт-

ратній кислоті й додаванням цього розчину до етилового спирту.  

Гримуча ртуть – це білий або сірий кристалічний порошок. Густина дорі-

внює 4310 кг/м3, температура спалаху 173–180°С, швидкість детонації 5600 

м/с. Легко вибухає від незначного удару. Вода зменшує чутливість гримучої 

ртуті до механічних впливів і іншим видам початкового імпульсу. За вмістом 

10% води невелика кількість гримучої ртуті згоряє без вибуху, а за вмістом 

30% води вона не загоряється від променю вогню. Тому гримучу ртуть зви-

чайно зберігають під водою. 

У присутності вологи гримуча ртуть енергійно взаємодіє з алюмінієм, у 

цьому разі алюмінієва оболонка руйнується, а за рахунок теплоти реакції 

може виникнути вибух. Тому сполуки, що містять гримучу ртуть, не повинні 

у виробах стикатися з алюмінієвою оболонкою. У присутності вологи гриму-

ча ртуть повільно реагує з міддю, тому мідні оболонки захищають способом 

лакування. З нікелем гримуча ртуть практично не взаємодіє. 

Гримучу ртуть застосовують для виготовлення ударних і наколювальних 

сполук, для спорядження капсулів-запальників і капсулів-детонаторів. 

1.7.2 Азид плюмбуму 

Азид плюмбуму Pb(N3)2 одержують реакцією обмінного розкладання ази-

ду натрію з азотнокислим плюмбумом, змішуючи водяні розчини цих солей:  

2NaN3 + Pb(NO3)2 = Pb(N3)2 + 2NaNO3. 

Потім в отриманий порошок уводять невелику кількість парафіну, декст-

рину або іншої речовини, що склеює (яка одночасно є флегматизатором) і 

гранулюють. Гранули сушать і сортують для видалення великих грудок і пи-

лу. 

Густина кристалів азиду плюмбуму 4710 кг/м3, температура спалаху 

340°С, швидкість детонації 4500 м/с. 

Азид плюмбуму менш чутливий до променю полум'я й наколюванню, 

чим гримуча ртуть, тому, щоб забезпечити безвідмовну детонацію від прос-

того початкового імпульсу, поверх шару азиду плюмбуму запресовують спе-

ціальні запалювальні сполуки. 

У разі зволоження азид плюмбуму не втрачає чутливості до механічних 

впливів. Він легко взаємодіє з міддю, утворюючи чутливі до механічних 

впливів солі міді, тому його пресують в алюмінієві оболонки. Застосовують 

азид плюмбуму в артилерійських, променевих і наколювальних капсулях-

детонаторах.  
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1.7.3 Тринітрорезорцинат плюмбуму 

Тринітрорезорцинат плюмбуму (ТНРС) одержують взаємодією натрієвої 

солі стифнинової кислоти (тринітрорезорцина) з азотнокислим плюмбумом у 

водяному розчині:  
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 Густина ТНРС дорівнює 3120 кг/м3, температура спалаху - 275°С, швид-

кість детонації - 5200 м/с. З металами не взаємодіє. Чутливість до удару в 2 

рази менше, чим в азиду плюмбуму, і в 6 раз менше, чим у гримучої ртуті. 

Високочутливий до теплового імпульсу. Застосовується в променевих капсу-

лях-детонаторах. 

1.7.4 Тетразен 

Тетразен C2H8ON10 одержують шляхом обробки бікарбонату аміногуані-

дину нітратною кислотою й нітритом натрію. Густина тетразена 1650 кг/м3, 

температура спалаху 160°С, з металами не взаємодіє, має низьку гігроскопіч-

ність. За чутливістю до удару й тертю близький до азиду плюмбуму. Тетразен 

не має достатню ініціюючу здатність для порушення детонації вторинних ВР. 

Домішка 2–3% тетразену до азиду плюмбуму різко підвищує чутливість 

останнього до наколювання. Тетразен застосовують також у суміші із ТНРС 

в ударних сполуках капсулів- запалювачів і наколювальних сполуках капсу-

лів-детонаторів. 

1.8 Засоби ініціювання 

Засобами ініціювання називають вироби, що діють від простого початко-

вого імпульсу й призначені для запалення порохових зарядів або детонування 

бризантних вибухових речовин. Засоби ініціювання поділяють на засоби за-

палювання й засоби детонування [4]. 

1.8.1 Засоби запалювання 

Засоби запалювання призначені для одержання теплового імпульсу (про-

меню вогню). До них ставлять капсулі- запальники, електрозапали, вогнеп-

роводи (вогнепроводний шнур, ґніт, стопін). 

Капсулі- запальники за призначенням поділяють на два види:  

1) патронні капсулі- запальники застосовують для запалення порохових 

зарядів у патронах стрілецької зброї й деяких пострілах малого калібру; 

2) трубкові капсулі- запальники − для запалення порохів і капсулів-

детонаторів у висадниках.  

Патронний капсуль - запальник (Рис. 3) складається з оболонки, що пред-

ставляє собою суцільнотягнений металевий ковпачок, у який запресована 

ударна сполука, покрита фольгою. Ударна сполука складається із гримучої 

ртуті, бертолетової солі KСlO3 і антимонія SbS2. Гримуча ртуть забезпечує 
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запалення сполуки у разі удару бойка у дно капсуля. Бертолетова сіль є окис-

нювачем, звільняє під час горіння сполуки вільний оксиген, а за рахунок цьо-

го оксигену згоряє антимоній. У разі одержання гранульованої сполуки вво-

дять зв'язувальні речовини: каніфоль, шелак і інші 

 

 

1 − ковпачок; 2 − покриття ударної сполуки; 3 − ударна сполука 

Рис. 3 − Патронні капсулі- запальники:  

     а − гвинтівковий капсуль - запальник (матеріал ковпачка - латунь);  

б − мисливський капсуль - запальник (матеріал ковпачка − червона мідь) 

На Рис. 4 показане розташування капсуля- запальника в патроні.  

 

1 − корпус гільзи; 2 – ковадло; 3 – капсуль- запальник; 

4 − запалювальні отвори 

Рис. 4 − Положення капсуля- запальника в патроні 

         Трубковий капсуль- запальник (Рис. 5) у якості корпусу має ковпачок із 

червоної міді, у який запресована ударна сполука, покрита зверху гашеткою 

або кружком. Ударна сполука трубкового капсуля- запальника повинна мати 

більшу здатність до спалаху (більше містить гримучої ртуті), чим сполука 

патронного капсуля.   

 
 

1 – ковпачок; 2 – ударна сполука; 3 – чашечка (фольга);  

4 – фольговий кружок 

Рис. 5 – Трубкові капсулі- запальники 
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      Електрозапальники призначають для запалювання або вибуху елементів 

боєприпасів на відстані за допомогою електричного струму. Місток накалю-

вання, що входить до складу електрозапальника, виготовляється із платино- 

іридієвого дроту, діаметр якого становить (0,03 – 0,04) мм.  

У середній частині містка розташовується крапля сполуки, що спалахує – 

бітумінизованого ТНРС. Під час подачі електричного струму дріт містка на-

грівається (розжарює), загоряється сполука, що спалахує, гази, що горять, 

вибивають пробку й роблять запальну дію. 

Вогнепроводний шнур[80] призначений для безпечної передачі вогню на 

відстань із метою запалювання або вибуху. Вогнепроводний шнур має серце-

вину з ущільненого димного шнурового пороху й оболонку із лляних або ба-

вовняних ниток. Діаметр шнура до 6 мм. Швидкість горіння близько 1 см/с. 

Вогнепроводні шнури застосовують для запалення капсулів-детонаторів під 

час підривних робіт. 

Ґніт призначений для запалювання вогнепроводного шнура. Серцевина 

ґнота складається із лляних ниток, просочених розчином селітри. Швидкість 

горіння 1 – 2 см/с. 

Стопін призначений для передачі променю вогню сполуками, що спала-

хують, до елементів боєприпасів. Стопін складається з декількох бавовняних 

ниток, просочених розчином калієвої селітри й обмазаних пороховою м'якот-

тю. Швидкість горіння стопіна 3 – 5 см/с. 

1.8.2 Засоби детонування 

Засоби детонування призначають для виклику детонації заряду бризант-

них речовин. До них ставляться капсулі-детонатори та шнур, що детонує.  

Капсулі-детонатори класифікують (Рис. 6): 

  за призначенням: на артилерійські, застосовувані в боєприпасах різної 

дії, і підривні, застосовувані в підривній справі; 

  за обладнанням на прості, що полягають із одної ініціюючої речовини, 

і комбіновані, що полягають із декількох вибухових речовин – ініціюючих і 

бризантних; останні мають більш сильну ініціюючу дію, ніж прості, а також 

велику стійкість до струсу у разі пострілу й меншу небезпеку в обігу; 

  стосовно початкового імпульсу: на променеві й наколювальні. 

 

                            
 

1 − ковпачок; 2 – чашечка; 3 – сітка шовкова; 4 – ТНРС;  

5 – азид плюмбуму; 6 – тетрил; 7 – наколювальна сполука 

Рис. 6 – Капсулі-детонатори: а – променевий; б – наколювальний;  

в – капсуль-детонатор № 8; г – простій 



 24 

Для спорядження комбінованих капсулів-детонаторів у якості первинної 

(ініціюючої) речовини застосовують азид плюмбуму, що має високу ініцію-

ючу здатність. Через недостатню чутливість азиду плюмбуму над ним роз-

міщають запресовування з більш чутливої сполуки, що спалахує, наприклад, 

для капсулів наколювальної дії суміш із ТНРС, тетразена, нітрату барію й ан-

тимонія. У якості вторинної речовини використовують бризантну ВР – тет-

рил, який підсилює дію капсуля-детонатора. Капсуль-детонатор складається з 

оболонки (ковпачка), капсульної сполуки й чашечки. 

Шнур, що детонує, призначений для швидкої передачі детонації на відс-

тань. За конструкцією він подібний вогнепроводному шнуру й відрізняється 

в основному серцевиною, що полягає із бризантної вибухової речовини. 

1.9 Бризантні вибухові речовини [3, 84] 

За складом бризантні ВР поділяють на дві більші групи: індивідуальні 

речовини й вибухові суміші. Найпоширеніші індивідуальні бризантні ВР ста-

вляться до органічних нітратних сполук ароматичного, аліфатичного й гете-

роциклічного рядів, у тому числі до нітросполук, що містять групу NO2 (тро-

тил, динітронафталін, тринітробензол, нітрометан), нітратам спиртів, що 

містять групу ОNO2 (нітрогліцерин, нітрогліколі, ТЕН), нітрамінам, що міс-

тять групу N-NO2 (тетрил, гексоген, октоген). З неорганічних сполук слабкі 

вибухові властивості мають амонієві солі нітратної (аміачна селітра) і хлор-

ної кислот (перхлорат амонію). 

Другу групу становлять вибухові суміші, які складаються або з окисню-

вача й пального, або з одного або декількох індивідуальних ВР і різного роду 

добавок. 

У вибухових сумішах типу окиснювач – пальне як окиснювач застосову-

ють мінеральні солі, здатні під час розкладання виділяти вільний оксиген. До 

них відносять солі кислот: нітратної (нітрати амонію, калію, натрію й ін.), 

хлорної (перхлорати амонію, натрію, калію) і хлорнуватої (хлорат калію). У 

якості пального у вибухових сумішах використовують висококалорійні орга-

нічні сполуки (продукти переробки нафти, похідні целюлози й ін.), метали і 

їх сполуки (алюміній, феросиліцій і ін.), індивідуальні ВР із негативним ба-

лансом оксигену, горючі гази, що виділяють під час свого розкладання, – ок-

сид вуглецю, гідроген, метан і сажу (тротил, динітронафталін і ін.). 

На практиці часто застосовують суміші індивідуальних ВР із металами, у 

яких ВР виступає в ролі окиснювача стосовно металу, наприклад, суміш тро-

тилу з алюмінієм (алюмотол). 

Вибухові суміші другого типу компонують для досягнення яких-небудь 

спеціальних властивостей ВР, наприклад, для зниження температури плав-

лення гексогену й октогену. Їх змішують із тротилом, у якого низька темпе-

ратура плавлення. До багатьох потужних індивідуальних ВР для зниження їх 

чутливості до механічних впливів додають невелику кількість флегматизато-

рів - низькоплавких вуглеводнів (віск, парафін, церезин). В інші суміші вво-

дять сенсибілізатори - речовини, що підвищують чутливість до ініціюючого 

імпульсу. У якості сенсибілізатора часто застосовують нітрогліцерин. 
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До найважливіших класів вибухових сумішей відносять: 

 амоніти, або аміачно-селитрені ВР, що складаються із суміші аміачної 

селітри з нітросполуками; 

 стопи й суміші нітросполук; 

 нітрогліцеринові ВР (динаміти); 

 хлоратні суміші на основі рідких окиснювачів; 

 суміші твердого окиснювача з горючими речовинами (наприклад, аміа-

чна селітра з дизельним паливом й перхлоратні ВР – суміші солей хлорнува-

тої і хлорної кислот з нітросполуками; 

 вибухові суміші на основі рідких окиснювачів; 

 -  суміші твердого окиснювача з горючими речовинами (наприклад, аміа-

чна селітра з дизельним паливом). 

Бризантні ВР широко застосовуються у військовій справі для споряджен-

ня артилерійських ладунок, бомб, торпед, мін і бойових частин ракет. Також 

ВР використовують для готування твердого ракетного палива, для порушен-

ня вибуху атомних бомб і ін. ВР набули широкого застосування в різних га-

лузях промисловості: гірської промисловості, на гідромеліоративних робо-

тах, у сільськім господарстві, нафтовидобувній промисловості і т.п. ВР, 

використовувані для цих цілей, називають промисловими ВР (ПВР). 

У якості вихідних компонентів для рецептур військових ВР використо-

вують штатні ВР (тротил, гексоген, октоген і ін.), до яких пред'являються пе-

вні вимоги за технологією виробництва.  

Військові ВР повинні мати високу потужність, бризантність й фугасність, 

велику швидкість детонації, а компоненти, що входять до складу, мати висо-

кий ступінь очищення, необхідну хімічну й фізичну стійкість, стабільні влас-

тивості ВР, що забезпечують протягом тривалого часу зберігання боєприпа-

сів. Дані характеристики необхідні, щоб гарантувати максимальний 

руйнуючий і вражаючий ефекти, надійність і безвідмовність, високу відтво-

рюваність усіх параметрів боєприпасів. 

До промислових ВР таких твердих вимог не пред'являють. Більшість тех-

нічних завдань, пов'язаних із застосуванням вибухових технологій, може бу-

ти вирішена менш потужними ВР, значно меншими швидкостями детонації й 

теплотворною здатністю, відносно невисоким ступенем очищення компонен-

тів. Вони можуть бути менш бризантними й фугасними, а в окремих випад-

ках мати лише «м'який» ефект, що розколює. Для ПВР хімічна й фізична 

стійкості не повинні визначатися десятиліттями, оскільки їх реалізація після 

виготовлення відбувається, як правило, протягом короткого проміжку часу. 

Разом з тим до ПВР пред'являють ряд специфічних вимог: 

- виробництво повинне опиратися на добре розвинену й доступну сировинну 

базу;  

- технологія виробництва повинна бути простій і здійснюватися доступними 

технічними засобами; 

- продукти вибуху не повинні бути токсичними, повинні бути екологічно чи-

стими, щоб не впливати на навколишнє середовище; 
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- повинні мати низьку чутливість до механічних і теплових впливів і бути 

безпечними під час обігу й транспортуванню; 

- вибух заряду не повинен бути причиною загоряння або вибуху шахтних га-

зів (наприклад, метану), вугільного пилу; 

- собівартість не повинна бути високої. 

1.9.1 Нітрогліцерин [3, 4, 10, 11, 82] 

Нітрогліцерин, або тринітрат гліцерину (ТНГ), одержують обробкою глі-

церину сумішшю нітратної й сульфатної кислот (47–50 % НNO3, 49–53 % 

H2SO4). Реакція одержання ТНГ: 

C3H5(OH)3 + 3HNO3 C3H5(ONO2)3 + 3H2O 

Реакція етерифікації перебігає послідовно в три щаблі: у першій виходить 

мононітрат, у другий – динітрат і в третьої – тринітрат гліцерину. Більш 60 

років нітрогліцерин одержували за періодичною схемою (метод Нобеля й ме-

тод Натана). У разі одержання періодичними методами на фазах сепарації й 

очищення нітрогліцерину від кислот накопичувалося близько 2–3 тон нітрог-

ліцерину, що у випадку аварії приводило до практично повного руйнування 

обладнання й виробничих будинків.  

У наш час застосовують в основному безперервні методи, у яких перебу-

ває менша кількість ВР, завдяки чому знижується небезпека виробництва. 

Нітрування гліцерину відбувається в нітраторі безперервної дії в середо-

вищі відпрацьованої кислоти (Рис. 7).  

Після нітрації гліцерину в нітраторі виходить емульсія нітрогліцерину у 

відпрацьованій кислоті, яку необхідно швидко відокремити від ТНГ. Розпо-

діл нітрогліцерину й відпрацьованих кислот засновано на відмінності їх гус-

тини і здійснюється на фазі сепарації. 

 
1 – нітратор; 2, 4 − сепаратори; 3 − промивні колони 

           Рис. 7 − Технологічна схема безперервного процесу виробництва  

нітрогліцерину 

 

Можливі два способи сепарації: 

      1.З концентрованих кислотних сумішей, коли густина нітрогліцерину 

менше густини кислотної суміші. У цьому випадку нітрогліцерин збирається 

у верхній частині сепаратора й зливається через верхню переливну трубу за 

рахунок приливу нової порції кислотної суміші. Даний спосіб одержання ніт-

рогліцерину названий сепараційним.2 З розведеної кислотної суміші. У цьо-
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му випадку густина нітрогліцерину виявляється більше, ніж розведеної кис-

лотної суміші, і нітрогліцерин збирається в нижній частині апарата. Цей ме-

тод одержання нітрогліцерину називається бессепараційним, хоча операція 

сепарації є. 

Перший метод одержання нітрогліцерину більш економічний, тому що 

відпрацьована кислота може бути знову використана у виробництві, а другий 

метод є більш безпечним, тому що розведена відпрацьована кислота менш 

реакційноздатна. Після відділення від кислоти нітрогліцерин надходить на 

стабілізацію для більш глибокого очищення його від кислот і домішок (суль-

фо- і сульфонітроестерів, неповних нітратів), які знижують хімічну стійкість 

основного продукту. Стабілізація полягає в проведенні багаторазових водних 

і лужних промивань. 

Існує більш сучасний метод одержання нітрогліцерину, який був розроб-

лений у Швеції, це інжекторний метод (Рис. 8, 9).  

 

А - подача робочої нітросуміші; Б - подача спир-

ту; В - вихід емульсії нітроестеру у відпрацьова-

ної кислоті; Г – підсмоктування повітря;  

1 - сопло; 2 – дифузор; 3 - термометри; 4 - клапан 

регулювання подачі спирту. 

Рис.8 Схема інжектора – нітратора: 

Особливістю цієї технологічної схеми є про-

ведення нітрації гліцерину в інжекторі за підви-

щеною температурою (46 – 48°С) під вакуумом і 

відділення нітрогліцерину від відпрацьованих 

кис 

лот у центрифузі (Рис. 9). 

 

1 − інжектор для подачі во-

дної емульсії нітрогліцери-

ну на фазу стабілізації в 

промивні колони; 2 − 

центрифуга; 3, 22 − кожухо-

трубні теплообмінники; 4 − 

холодильник; 5 − електро-

магніт; 6 – інжек- 

тор-нітратор;  

7, 9, 11, 12 – термометри;  

8 − голчастий клапан для 

впуску повітря в інжектор; 

10 – вакуумметр; 13 − елек-

тромагнітне реле; 14 − сиг-

нальний дзвін; 15 − сховище 

кислотної суміші; 16 − схо-
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вище гліцерину; 17 − вимикач; 18 − ротаметр для води; 19 − ротаметр для 

гліцерину; 20 − ротаметр для кислотної суміші; 21 − засмоктуючий бак з пос-

тійним рівнем для гліцерину; 23 − сховище води 

Рис. 9 − Технологічна схема одержання нітрогліцерину інжекторним методом 

(фаза нітрації й сепарації) 

Нітрогліцерин сам добре розчиняє динітротолуол і тринітротолуол, що 

має велике значення для виробництва пластичних і желатинізованих ВР. 

У нітрогліцерині розчиняється нітроцелюлоза зі вмістом нітрогену близь-

ко 12% (колоксилін). Цю властивість використовують у разі виготовлення 

бездимного нітрогліцеринового пороху й желатин-динамітів.  

Нітрогліцерин горить на повітрі зеленуватим полум'ям зі спалахами й тріском. 

Горіння великої кількості нітрогліцерину супроводжується вибухом. У разі 

швидкого нагрівання до 180°С нітрогліцерин вибухає. У разі повільного на-

грівання температура спалаху нітрогліцерину 215 – 218°С.  

Нітрогліцерин дуже чутливий до удару й тертю. Під час випробування на 

вертикальному копрі за стандартних умов дає 100% вибухів. У цьому випад-

ку нітрогліцерин наближається до ініціюючих ВР, тому в чистому виді його 

не перевозять.Вибухове розкладання нітрогліцерину відбувається за рівнян-

ням: 

2C3H5(ONO2)3 = 6СО2 + 5H2O + 3N2 + 0,5О2. 

Швидкість детонації рідкого нітрогліцерину 1100 − 2000 м/с. 

Нітрогліцерин застосовують як пластифікатор нітроцелюлози під час ви-

готовлення баліститних порохів, а також для готування динаміту, який скла-

дається з 92 − 93% нітрогліцерину й 7 − 8% колоксиліну. Застосовують ніт-

рогліцерин для одержання промислових ВВ (угленитів). ТНГ знайшов 

широке застосування в медицині для лікування серцево-судинних захворю-

вань. Лікарські препарати на його основі готуються або у вигляді таблеток, 

або у вигляді капсул (розчин нітрогліцерину в соняшниковім маслі). 

1.9.2 Гексоген [3, 4, 84] 

Хімічна назва – циклотриметилентринітроамін.  

Хімічна формула: 

 

Одержують гексоген нітруванням уротропіну, причому існує кілька ме-

тодів одержання: окисний, метод « К», оцтово-ангідридний. Окисний метод 

полягає в обробці уротропіну концентрованою нітратною кислотою, виділен-

ні гексогену з відпрацьованої кислоти, фільтруванні, промиванні й сушінню. 

N
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За методом «К» уротропін зазнає нітролизу розчином аміачної селітри в кон-

центрованій нітратній кислоті. 

Оцтово-ангідридний метод має кілька варіантів, один з яких (метод 

«КА») складається з наступних операцій: одержання динітрату уротропіну, 

одержання тринітрату амонію й нітролиз динітрату уротропіну тринітратом 

амонію в присутності оцтового ангідриду. 

Властивості й застосування гексогену. Гексоген являє собою криста-

лічну білу речовину без запаху й смаку. Він є сильною отрутою, тому під час 

роботи з ним необхідно дотримуватись правила техніки безпеки. Густина   

гексогену 1816 кг/м3, температура плавлення 204,5 – 205°С. У разі нагрівання 

гексоген починає розкладатись за 203°С, причому за даній температурі від-

значається підвищена чутливість його до удару й тертю. Тому спорядження 

їм боєприпасів роблять не заливанням, а тільки пресуванням. Для зменшення 

чутливості до удару й тертю його флегматизують парафіном, воском, церези-

ном і іншими речовинами. 

Гексоген є потужною бризантною речовиною. Швидкість детонації за гу-

стиною 1700 кг/м3 рівна 8380 м/с. Чистий гексоген застосовують для вигото-

влення капсулів-детонаторів і як енергетичну добавка в деяких композиціях 

баліститних порохів. Гексоген у суміші з іншими ВР знаходить застосування 

для спорядження артилерійських ладунків, авіаційних бомб, морських мін, 

торпед. 

1.9.3 Октоген [3, 4, 84] 

Хімічна назва – циклотетраметилентетранітроамін.  

Хімічна формула:  
 

 
Октоген існує в чотирьох кристалічних модифікаціях (α, β, γ, δ). Одер-

жують октоген нітролизом уротропіну нітратом амонію в нітратній кислоті в 

присутності оцтового ангідриду й параформальдегіду. Мольне співвідношен-

ня компонентів підбирають так, щоб забезпечувався максимальний вихід ок-

тогену за мінімальним виходом гексогену. Одержують продукт, який містить 

30–40 % гексогену й 60–70 % октогену. Потім октоген відокремлюють від ге-

ксогену. Розподіл заснований на значно більшій (у чотири рази) розчинності 

гексогену в ацетоні, ніж октогену. Проводять обробку продукту трикратною 

кількістю ацетону, у разі цього майже весь октоген отфільтровують. Гексоген 

виділяють шляхом розведення ацетонового розчину водою (гексоген випадає 

в осад). Вихід чистого октогену становить 50–55 % за уротропіном.  

Властивості октогену і його застосування. Октоген – це високоплавка 

біла кристалічна речовина. На практиці знайшла застосування β-форма окто-

гену, температура плавлення якої 270°С. У порівнянні з гексогеном він більш 

термостійкий. Температура початку розкладання 220°С, тому октоген пла-

виться з розкладанням. Швидкість детонації за густиною 1900 кг/м3 стано-
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вить 9124 м/с. Висока термостійкість октогену дозволяє використовувати йо-

го в зарядах, підданих впливу високих температур, наприклад, під час прове-

дення підривних робіт у глибоких і надглибоких шпурах, у боєприпасах для 

надзвукової авіації. У порівнянні з гексогеном у октогену більш висока шви-

дкість детонації, більша бризантність і потужність. Застосовують октоген у 

якості енергетичної добавки у твердих ракетних паливах і артилерійських 

порохах, також використовують як у вигляді самостійних зарядів, так і в су-

міші із тротилом (октоли). 

1.9.4 Нітрати целюлози [4, 11 – 16] 

Нітрати целюлози (НЦ) одержують дією на целюлозу нітратне - сульфат-

ної кислотної суміші з невеликим додаванням води. Реакція перебігає за на-

ступною схемою: 

 [C6H7O2(OH)3]m+mnHNO3  [C6H7O2(OH)3(ONO2)n]m+mnH2O, 

де n – ступінь етерифікації; m – ступінь полімеризації. 
        Таблиця 1 − Технічні характеристики нітратів целюлози 

Вид нітрату це-

люлози 

Технічна 

назва 

Вміст нітрогену Умовна 

в'язкість, 

МПа·с 

(оЕ - градус 

Енглера) 

Область 

застосування 

N, % мл NO/г 

Лаковий високо-

в'язкий колокси-

лін 

Колокси- 

лін ВВ 11,91 − 12,29 190−196 
8,5−10,6 

(1,9−2,2) 

Авіалаки, ізоляцій 

ні лаки 

Лаковий середнє 

в’язкий колокси-

лін 

Колокси- 

лін СВ 11,91 − 12,29 190−196 
3,8−8,4 

(1,31−1,89) 

Лаки для дерева, 

штучної шкіри, 

клеї 

Лаковий низько-

в'язкий колокси-

лін 

Колокси- 

лін НВ 11,91 − 12,29 190−196 
1,9−3,7 

(1,11−1,30) 

Емалі, ґрунтовки, 

шпаклівки, клеї 

Лаковий досить 

низьков’язкий 

колоксилін 

Колокси- 

лін ВНВ 11,91 − 12,29 190−196 
1,1−1,8 

(1,03−1,10) 

Лаки для металу, 

емалі для машин 

Лаковий напів 

секундної в'язко-

сті колоксилін 

Колокси- 

лін ПСВ 11,91 − 12,29 190−196 
0,6−1,0 

(0,98−1,02) 

Лаки для меблів, 

паперу, нітроплів- 

ки 

Лакомастичный 

колоксилін 

Колокси- 

лін ЛМ 
10,66 − 12,41 170−198 

3,7−15,8 

(1,3−3,0) 

Мастика для тех-

нічних тканин 

Целулоїдний ко-

локсилін 

Колокси- 

лін ЦК 
10,97 − 11,22 175−179 

6,2−10,6 

(1,6−2,2) 

М'ячі для настіль-

ного тенісу 

Колоксилін «Н» Колокси- 

лін НХ,НД 
11,85 − 12,29 189−196 

8,5−15,8 

(1,9−3,0) 

Для баліститних 

порохів 

Піроксилін №1 Піроксилін 

1П 
не менш 13,10 

не менш 

209 
8−12 

Для піроксиліно-

вих порохів 

Піроксилін №2 Піроксилін 

2П1, 2П2, 

2П3 

11,79−12,41 188−198 6−10 

Для піроксиліно-

вих порохів 
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Сульфатна кислота необхідна для активації нітратної кислоти й зв'язу-

вання води, що виділяється під час реакції. Змінюючи склад кислотної сумі-

ші, можна одержати нітрати целюлози з різним ступенем етерифікації, тобто 

з різним вмістом нітрогену (табл.1).  

Важливими показниками є також розчинність нітратів целюлози в орга-

нічних розчинниках (визначає витрату розчинників у разі їх переробці) і в'яз-

кість (визначає механічну міцність плівок або яких-небудь виробів).  

1.9.4.1 Вплив деяких факторів на процес нітрування целюлози 

Вплив властивостей целюлози на процес етерифікації. Реакційна зда-

тність полімерів значною мірою залежить від доступності реакційноздатних 

функціональних груп. Для целюлози, етерифікація якої протікає гетерогенне, 

стадією, що визначає швидкість реакції, є проникнення нітруючого агенту 

(нітратної кислоти) усередину волокна. Швидкість реакції також залежить 

від величини й характеру внутрішньої поверхні целюлози (від величини вну-

трішньої поверхні залежить кількість сорбованої в початковий момент нітро-

суміші). Швидкість капілярного просочення залежить від поверхневого натя-

гу нітраційної суміші, від її здатності триматися на стінках капілярів, а також 

від убіральних властивостей целюлози. 

Зразки целюлози можуть відрізнятися по характеру й величини своєї по-

верхні. Целюлоза  гідрофільний матеріал, однак, залежно від методу оброб-

ки (зокрема, від умов сушіння), а також від характеру домішок вона здатна 

гідрофобизуватись. 

Зразки целюлози, висушені за температуру більш 120°С, мають малу реа-

кційну здатність. За час нагрівання може відбуватися змикання макромоле-

кулярних ланцюгів, особливо в разі наявності на поверхні гідрофобних до-

мішок: сорбованих смол, лігніну й продуктів їх розпаду. Цим пояснюється 

більш низька, як правило, реакційна здатність деревної целюлози. У порів-

нянні з бавовняної деревна целюлоза усмоктує в початковий момент часу ме-

ншу кількість нітраційних сумішей. Оброблення зразків деревної целюлози 

поверхнево-активними речовинами (ПАР) поліпшує її убиральне здатність за 

рахунок екранування ними гідрофобних ділянок. 

На реакційну здатність впливає питома поверхня целюлози. У разі її збі-

льшенні швидкість реакції зростає. Для зразків мікрокристалічної целюлози 

(МКЦ) з розвитої поверхнею етерифікація закінчується за 1,5 – 2,0 хв. Мік-

рокристалічну целюлозу можна одержати під час кислотного гідролізу дере-

вної й бавовняної целюлози. Збільшення швидкості етерифікації можна дося-

гти за рахунок попереднього подрібнення целюлози. Для подрібнених зразків 

деревної целюлози реакція практично закінчується через 2 – 5 хв. Для зразків 

з великою питомою поверхнею процес етерифікації можна проводити за ма-

лими модулями, оскільки для закінчення реакції досить кислоти, поглиненої 

за рахунок капілярного усмоктування. 

Етерифікація целюлози – гетерогенний процес, швидкість якого визнача-

ється масопередачею. Особливістю перебігу такої реакції є збільшення дифу-

зійного опору в часі. Швидкість реакції залежить від товщини кулі целюлоз-
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ного матеріалу, через який проникає нітруючий агент, особливо під час ете-

рифікації зразків паперу з різною щільністю. 

Найбільш легко етерифікація перебігає для пухких паперів, у яких целю-

лозні волокна перебувають на великій відстані друг від друга. Зразки паперу 

з меншою середньою щільністю нітрують швидше, і найбільш зручної для 

етерифікації фізичною формою є пухкий папір, однак він є не технологічний: 

зменшується завантаження нітраційних апаратів, і погіршуються видаткові 

коефіцієнти кислотних сумішей через складність їх рекуперації. Але папір у 

разі відповідній густини є найбільш зручною фізичною формою целюлози 

для нітрації, тому що можливо більш рівномірне протікання реакції й одер-

жання більш однорідних продуктів. Істотна при цьому однорідність паперу 

по товщині й щільності. 

Застосовувана для нітрації деревна целюлоза у формі рулонного паперу 

(РП) не завжди задовольняє цим вимогам. Більш щільні шари паперу гірше 

усмоктують нітросуміш, повільніше нітруються, і це приводить до неоднорі-

дності нітратів целюлози. Гарну реакційну здатність мають зразки компози-

ційного паперу (КП), що отримують із суміші деревної й бавовняної целюло-

зи. Бавовняна целюлоза, завдяки своїй більш розвинутій капілярній системі, 

полегшує проникнення нітруючого агенту в КП. Новий вид КП для нітрації 

був отриманий з деревної целюлози й коротко штапельного линту аерохіміч-

ного знімання, застосування якого дозволяє одержати зразки паперу з гарни-

ми вбираючими властивостями й високою реакційною здатністю. 

РП і КП (найбільш перспективні види целюлозної сировини для етерифі-

кації за своїми фізико-хімічними характеристиками і технологічними власти-

востями. Причому використання целюлози у формі РП дозволити перейти до 

єдиної форми целюлози для одержання її нітратів.  

Підвищити реакційну здатність целюлозних матеріалів можна за рахунок 

хімічної активності. Найбільш ефективна активація аміаком або найпрості-

шими амінами (метиламіном, етиламіном і ін.). Під час обробці аміаком діа-

метр капілярів може збільшуватися в 2 – 3 рази, що полегшує стадію проник-

нення нітруючого агенту. Найбільш ефективна для етерифікації целюлози 

низькотемпературна ( за температуру мінус 50°С) активація аміаком. Оскіль-

ки під час видалення аміаку діаметр капілярів зменшується до первісного 

значення, активізацію доцільно проводити безпосередньо перед етерифікаці-

єю целюлози. Як вже відзначено, для даної нітраційної суміші швидкість ре-

акції залежить від виду целюлозного матеріалу, характеру домішок, фізичної 

форми. Саме хімічна реакція перебігає дуже швидко, а сумарна швидкість 

реакції визначається умовами перебігу дифузійної стадії. 

В існуючих виробництвах нітратів целюлози етерифікацію целюлози 

здійснюють за модулями 1:25 – 1:40 залежно від марки сировини. 

Температура етерифікації. Підвищення температури етерифікації прис-

корює процес початкового накопичення нітрогену в НЦ. Експериментальні 

дані свідчать, що за 30 хвилин нітрування за 0°С вміст нітрогену в нітраті це-

люлози досягає 10,71%, за 19°С – 12,72% і за 40°С – 13,1%. Із цього вихо-

дить, що зміна температури незначно впливає на ступінь етерифікації. Згідно з 
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дифузійною теорією Малахова (професор МХТИ ім. Д.І.Менделеева), швид-

кість етерифікації целюлози визначають не швидкістю хімічної реакції, а су-

мою швидкостей процесів дифузії й масопередачі. Температура в якійсь мірі 

прискорює реакцію етерифікації, але практично не впливає на кінцевий ре-

зультат ступеня етерифікації целюлози. 

З підвищенням температури етерифікації більш інтенсивне проходять гі-

дроліз і окиснення нітратів целюлози, тому що енергія активації цих побіч-

них реакцій (за даними Клименко складає Е = 83,74 кДж/моль) більше енергії 

активації (Е=33,5 – 62,8 кДж/моль) реакції етерифікації. 

Підвищення температури етерифікації завжди веде до зниження ступеня 

полімеризації, виходу нітратів целюлози, зменшенню граничного ступеня за-

міщення. В умовах виробництва вибір температури нітрації визначається не-

обхідністю знизити ступінь полімеризації, особливо, під час виробництва ко-

локсилінів. Під час стабілізації НЦ у чанах, де температура не перевищує 

100°С, зниження ступеня полімеризації доцільніше здійснювати в основному 

на фазі нітрації. У разі автоклавної стабілізації під впливом високого тиску й 

температури ступінь полімеризації знижують по всій масі (а не локально, як 

у разі етерифікації) і скорочують час стабілізації. Зниження ступеня поліме-

ризації сподручніше проводити на цій фазі. 

Проведення процесу етерифікації за температурою вище 25 – 27°С не-

бажано. 

Час етерифікації . Швидкість етерифікації мала, і для досягнення рівно-

важного вмісту нітрогену в нітраті целюлози потрібен тривалий час. Машкін 

визначив, що для досягнення рівноважного стану потрібно 12 – 20 часів. У 

гомогенним середовищі перебіг реакції етерифікації здійснювався б швидше. 

Однак етерифікація носити гетерогенний характер, її швидкість обумовлена 

складною структурою целюлозного волокна, здатністю поверхні целюлози 

гідрофобизуватись, зміною змочувальної здатності нітраційних кислотних 

сумішей у разі зміні їх складу й ін. 

Час етерифікації целюлози в заводських умовах становить 30 – 60 хв. і 

залежить від марки одержуваного нітрату целюлози, виду вихідного целюло-

зного матеріалу, умов змішування, температури й інших факторів. 

На швидкість етерифікації впливає й склад нітруючої суміші. Кислотні 

суміші, що містять малу кількість води й збільшену кількість нітратної кис-

лоти, сприяють різкому прискоренню реакції етерифікації, і процес може бу-

ти закінчений за кілька хвилин. Так, наприклад, за таким складом кислотної 

суміші – H2SО4 – 23,4 %, HNО3 – 31,6 %, Н2О – 5 % за час етерифікації одна 

хвилина вміст нітрогену в НЦ склало 10%, за дві хвилини – 11,83%, за п'ять 

хвилин – 13,14%. Зі збільшенням вмісту води в кислотних сумішах різко зме-

ншується швидкість етерифікації. 

Деревна целюлоза нітрується повільніше, чим бавовняна, тому для її ніт-

рації застосовують більш активні кислотні суміші, що містять меншу кіль-

кість води й більшу кількість нітратної кислоти. 

За етерифікацією целюлози сумішами нітратної кислоти з органічними 

розчинниками прискорюється процес накопичення нітрогену в одержувано-
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му нітраті целюлози. Так, наприклад, під час нітрації целюлози в середовищі 

хлористого етилену вміст нітрогену в нітраті целюлози до 14 %, досягається 

за 20 хвилин. 

Збільшення швидкості етерифікації має важливе практичне значення, то-

му що скорочення тривалості етерифікації дозволяє не тільки збільшити про-

дуктивність існуючого технологічного обладнання, але й створити безперер-

вно діючі малогабаритні агрегати. 

1.9.4.2 Сульфатнокислотний метод етерифікації 

Існуючий у цей час промисловий метод етерифікації целюлози є сульфа-

тнокислотний. Класичний метод одержання нітратів целюлози – обробка це-

люлози потрійними сумішами: нітратної й сульфатної кислот і води. Зміню-

ючи співвідношення компонентів суміші (нітратної й сульфатної кислот і 

води), можна одержати різні види нітратів целюлози. 

Сульфатнокислотна технологія виробництва нітратів целюлози має ряд 

переваг: 

- можливість широкого варіювання співвідношення компонентів у систе-

мі HNO3–H2SO4–H2O – целюлоза;  

-  високу швидкість процесу етерифікації; 

-  економічність процесу етерифікації, обумовлену порівняно низкою   

вартістю сульфатної кислоти. 

      Однак, поряд із цим ця технологія має й ряд істотних недоліків: 

- значні труднощі під час одержання високонітратних НЦ; 

- наявність побічних процесів під час нітрування (сульфування целюлози 

й НЦ, неконтрольований гідроліз і т.п.), що приводить до необхідності про-

ведення спеціальних технологічних операцій (наприклад, стабілізації), що 

суттєво збільшує тривалість процесу в цілому; 

- необхідність поділу відпрацьованих кислот з наступним концентруван-

ням кислот НNO3 і H2SO4; 

- наявністю екологічно шкідливих викидів – пари і туман H2SO4, SО3 і 

т.п., а також значних об'ємів нейтралізуемих після фази стабілізації кислих 

стоків. 

Необхідно відзначити, що використання сульфатно-нітратних кислотних 

сумішей дозволило створити надійну технологію, яка залишається у своїй 

основі незмінної вже близько 100 років. 

Нітратна кислота. Нітратна кислота є нітруючий агент у нітраційних кис-

лотних сумішах. Швидкість етерифікації целюлози визначається швидкістю 

змочування целюлози й капілярним просоченням волокна. Зі збільшенням у 

нітраційної кислотної суміші вмісту нітратної кислоти її змочувальна здат-

ність поліпшується й швидкість проникнення у внутрішні зони волокна збі-

льшується. Це пояснюється меншим поверхневим натягом і більшим коефіці-

єнтом дифузії нітратної кислоти в порівнянні із сульфатної. Однак 

підвищення швидкості реакції етерифікації в разі збільшення в нітраційної 

суміші нітратної кислоти спостерігається до відомої межі. На практиці засто-
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совують нітратні суміші, у яких молярне співвідношення H2SО4 : HNО3 ле-

жить у межах близько 2 або масове  близько 3.  

Сульфатна кислота. Дослідження кінетики й встановлення механізму 

нітрування спиртів і целюлози, а також вивчення будови (розчинів кислот) 

нітруючих сумішей дозволили встановити, що сульфатна кислота не бере 

особистої участі в процесі нітрування, а необхідна для того, щоб змістити рі-

вновагу у кислому середовищі убік утворення кислого сульфіту нітронія 

N2О5(NО2)
+, і підтримувати високу кислотність середовища під час введення 

великого числа гідроксидів. 

Сульфатна кислота підтримує нітратну кислоту в негідратованому (без-

водному) стані й тім самим обумовлює нітруючу здатність нітруючої кислот-

ної суміші. Коли кількість води, що виділяється, перевищить кількість, необ-

хідну для створення тригідрату сульфатної кислоти, починається утворення 

гідрату нітратної кислоти, у цьому разі нітруюча здатність кислотної суміші 

зменшується. 

Сульфатна кислота збільшує ступінь набрякання целюлози й тім самим 

прискорює дифузію нітраційної кислотної суміші усередину волокна. Крім 

того, сульфатна кислота зменшує окиснюючу і гідролизуючу дію на целюло-

зу нітратної кислоти, що не тільки сприяє одержанню нітратів целюлози, 

менш забруднених продуктами окиснення й гідролізу, але й зменшує питому 

її витрату. Тому бажано введення в нітрацйні кислотні суміші до 50–69% су-

льфатної кислоти. 

Вода. Основним фактором, що регулює ступінь етерифікації целюлози, є 

вміст води у вихідних нітраційних кислотних сумішах. Він визначається з 

урахуванням усіх факторів, що впливають на реакцію етерифікації (вміст ні-

тратної й сульфатної кислот, температури етерифікації, модуля й ін.). Зі збі-

льшенням вмісту води в кислотній суміші вище 8 – 9% вміст нітрогену в ніт-

раті целюлози знижується, збільшується розчинність і зменшується в'язкість 

їх розчинів. Зі зниженням вмісту води в кислотних сумішах вміст нітрогену в 

одержуваному нітраті целюлози підвищується.  

Так, під час промислового одержання високоетеріфікованих нітратів це-

люлози (піроксиліну № 1) вміст води в нітраційної кислотної суміші стано-

вить близько 5,5 – 9,6 %. У разі виготовлення менш етерифікованих нітратів 

целюлози (колоксилінів) вміст води може коливатися від 16 до 20,5% залеж-

но від необхідного ступеня етерифікації.  

Оксиди азоту. NО2 і N2О4, що перебувають у рівновазі (2NО2↔N2О4), і N2О3 

є постійною складовою частиною технічної нітратної кислоти і її сумішей із 

сульфатною кислотою. Вони утворюються за рахунок відновлення нітратної 

кислоти під час процесів окиснення, вміст їх у кислотних сумішах збільшу-

ється й може досягати 5% і більше. У нітраційних кислотних сумішах з від-

носно малим вмістом води (10% і нижче) більша частина оксидів нітрогену 

зв'язана у вигляді нітрозилсульфатної кислоти SО2(OH)(ONO) і, отже, не ви-

являє агресивної дії на целюлозу й не впливає на ефект етерифікації. Особли-

во помітний вплив оксидів нітрогену під час етерифікації багатоводними ніт-

раційними кислотними сумішами, у яких утворення нітрозилсульфатної 
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кислоти майже виключене. Гальперин показав на негативний вплив оксидів 

нітрогену у багатоводних нітраційних кислотних сумішах і рекомендував до-

пускати їх вміст не більш 3,3–3,5%. 

Таким чином, наявність оксидів нітрогену в нітруючих кислотних сумі-

шах знижує вміст нітрогену в нітраті целюлози, її в'язкість і т.п. У цьому разі 

їх негативна дія тім більше, чим більше вміст води (10% і більш) у нітрацій-

них сумішах. 

1.9.4.3 Несірчанокислотні методи етерифікації 

Етерифікація целюлози сульфатне - нітратними сумішами поки єдиний 

метод, що має промислове значення. Однак даний метод, як вже відзначено, 

має недоліки. Насамперед, це тривала стабілізація, пов'язана з руйнуванням 

сульфоестерів і видаленням «закапсюлованої» сульфатної кислоти. У нітра-

ційних кислотних сумішах з високим містом води можуть перебігати процеси 

окиснення, у цьому разі додатково знижується хімічна стійкість і погіршу-

ється розчинність нітратів целюлози. Крім того, у разі використання нітра-

ційних сульфатно - нітратних сумішей складно одержати високонітро-

генвмістні нітрати целюлози (зі вмістом більш 13,6% нітрогену). Протягом 

багатьох років вивчаються несірчанокислотні методи етерифікації. Застосу-

вання цих методів дозволить скоротити тривалість стабілізації, підвищити 

вміст нітрогену, у ряді випадків підвищити структурно-хімічну однорідність 

нітратів целюлози. 

У цей час ведуть роботи з використання несірчанокислотних нітруючих 

сумішей складу HNО3N2О4N2О5. 

Отримані хімічно стійкі нітрати целюлози зі вмістом нітрогену 214,8–

215,0 моль NO/г (або 13,44–13,45%), але представляє певну складність реалі-

зація цих процесів у промисловості, тому що ці нітруючи суміші мають 

більш сильні корозійні властивості ніж сульфатна кислота, а це у свою чергу 

потребує створення економічно ефективних апаратів з застосуванням коро-

зійне-стійких матеріалів, здатних витримати дію нітруючого агенту. 

Етерифікація целюлози вільною нітратною кислотою. Найбільш ранні 

роботи були присвячені вивченню можливості етерифікації целюлози тільки 

нітратною кислотою. У разі використання концентрованої нітратної кислоти 

вдається досягти вмісту нітрогену в нітратах целюлози 13,6–13,7 %. У цьому 

разу спостерігається сильне набухання зразка під час етерифікації, що супро-

воджується руйнуванням волокнистої структури й утворенням «холодцю». 

Через зменшення поверхні й запливання капілярів у нітратах целюлози різко 

погіршується дифузійне вирівнювання масових часток нітратної кислоти, що 

не дозволяє одержувати високоетеріфіковані продукти. Метод не має проми-

слового значення через високу летючість нітратної кислоти й сильної її адсо-

рбції нітратом целюлози. 

Високонітрогенвмісні нітрати целюлози можуть бути отримані під час 

взаємодії целюлози з парами нітратної кислоти. Бушонне одержав зразки з 

13,6% нітрогену. Вильсон і Майлс вивчили кінетику етерифікації целюлози 

нітратною кислотою в разі розрідження від 0,53 кПа до 21 кПа й температурі 
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20°С. Їм удалося одержати нітрати целюлози з 13,5% нітрогену. Реакція ете-

рифікації в цих умовах перебігає дуже повільно (до 40 часів). Процес супро-

воджується сильною деструкцією целюлози. У реакції бере участь частка ад-

сорбованої нітратної кислоти. Внаслідок розведення реакційною водою 

нітратної кислоти її масова частка усередині волокна різко зменшується, що 

може викликати перебіг деструкції. Недоліком даного методу є складність 

апаратурного оформлення (необхідність вакууму), небезпека проведення 

процесу на стадії обробки целюлози пароподібною нітратною кислотою. 

Ступінь етерифікації, а також стійкість нітратів целюлози підвищуються 

в разі додавання до нітратної кислоти нітратнокислих солей лужних металів. 

Бушонне, Рогозін і Парадия одержали нітрати целюлози з 13,8 % нітрогену, 

додаючи до нітратної кислоти від 10 до 15% нітратнокислого калію й нітрат-

нокислого натрію. Аналогічні результати були отримані також у разі викори-

стання нітратнокислого цинку й магнію. 

Відзначалася можливість створення безперервних методів одержання ні-

тратів целюлози під час використання для етерифікації нітратної кислоти і її 

солей. 

Солі нітратної кислоти полегшують проникнення нітруючого агенту усе-

редину целюлозних волокон, а також перешкоджають гідролізу целюлози й 

нітратів целюлози. Основний недолік даного методу – порівняно висока вар-

тість. 

Етерифікація целюлози нітратною кислотою в присутності водо-

від’ємних засобів. Високонітрогенні нітрати целюлози можуть бути отримані 

в разі введення в нітрацйні суміші водовід‘ємних засобів, що зв'язують воду 

утворену в процесі реакції, (наприклад, ангідридів кислот, а також фосфорної 

кислоти). Етерифікація целюлози нітратною кислотою і її ангідридом вивча-

лася Роговиным і Тихоновим. У разі додавання 5% нітратного ангідриду до 

96%-ний нітратної кислоті, вміст нітрогену в нітраті целюлози досягає 13,8%. 

Даний метод становить великий інтерес. У разі використання фосфорного ан-

гідриду й нітратної кислоти вдається одержати гранично етерифіковані ніт-

рати целюлози (14,14 %). Суміш 64% нітратної кислоти, 26% ортофосфорної 

кислоти й 10% фосфорного ангідриду, була запропонована Митчелом і Алек-

сандровим, також дозволяє одержати нітрати целюлози із граничним вмістом 

нітрогену, високою стабільністю й гарною розчинністю в етилацетаті й аце-

тоні.  

Висока хімічна стійкість нітратів целюлози, отриманих в присутності фо-

сфорної кислоти, пояснюється тім, що фосфорна кислота на відміну від су-

льфатної не утворює естерів із целюлозою, а її аніони, внаслідок великого ро-

зміру, не проникають усередину целюлозних волокон. Нітраційні кислотні 

суміші, до складу яких замість сульфатної кислоти входити фосфорна кисло-

та, використовують за рубежем для одержання високонітрогенвмістніх нітра-

тів целюлози. Основний недолік цього методу - складність рекуперації відп-

рацьованих кислотних сумішей. Фосфорна кислота має більш сильну 

корозійну дію ніж сульфатна, тому створення економічно ефективного апа-
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ратурного оформлення, здатного витримати дію фосфорної кислоти за під-

вищених температур, представляє дуже складну й невирішену проблему.  

Нітрати целюлози зі вмістом нітрогену близьким до теоретичної межі 

можуть бути отримані в разі використання нітратної кислоти й оцтового ан-

гідриду, у цьому разі одержують також досить стійкі продукти. Стабілізація 

зводиться в цьому випадку до декількох промивань. Целюлозу етеріфікують 

нітратною кислотою з додаванням оцтового ангідриду за 0°С, у разі більш 

високих температур процес проводити небезпечно. 

Етерифікація целюлози нітратною кислотою в присутності органіч-

них розчинників. Органічні розчинники в ряді випадків полегшують прони-

кнення нітруючого агенту в целюлозні матеріали як за рахунок зниження по-

верхневого натягу кислотних нітруючих сумішей, так і за рахунок 

збільшення діаметрів капілярів. Крім того, комплексотворення розчинника з 

нітратною кислотою й целюлозою може зменшити енергію активації утво-

рення нітруючого агенту, у цьому разі може прискорюватися хімічна реакція. 

Широко вивчалося використання в нітраційних кислотних сумішах хло-

рованих вуглеводнів. В одній з перших робіт у цій області Роговин і Парадия 

застосували емульсію нітратної кислоти в чотирьоххлористом вуглеці й пен-

тані з добавкою нафтенсульфонових кислот (емульгатори). Під час викорис-

тання нітруючої кислотної суміші складу: 7,5% нітратної кислоти, 15 % су-

льфатної кислоти, 75% чотирьоххлористого вуглецю – одержували нітрати 

целюлози зі вмістом нітрогену 10,9%. Даний метод дозволяє зменшити ви-

трати нітратної кислоти. Під час використання суміші чотирьоххлористого 

вуглецю й нітратного ангідриду можна одержати стійкі високонітрогенвміст-

ні нітрати целюлози з 14,1% нітрогену. 

1.9.4.4 Целюлозовмісні матеріали 

Спочатку для виробництва целюлози застосовували дорогу бавовну. Після 

1904 р. целюлозу почали виготовляти з лінтеру, що знімають з бавовняного на-

сіння. Перевагою лінтеру в порівнянні з бавовною є його більш низька вар-

тість і легкість обробки під час етерифікації. 

Ф.Абель запропонував також використовувати бавовняні кінці або вигарі 

із прядильних фабрик, які попередньо повинні пройти обробку. Для вироб-

ництва нітратів целюлози бавовна має найбільший вміст α-целюлози. Іншим 

найбільш целюлозовмістним видом сировини є деревина. Тому із самого по-

чатку промислового виробництва НЦ, поряд з бавовняною целюлозою, нама-

галися застосовувати деревну целюлозу, у першу чергу в країнах, що не ма-

ють своєї бавовни. 

В 1892 г. Орловський запропонував для одержання нітратів целюлози ви-

користовувати деревну целюлозу у вигляді тонкого паперу. Однак у її пере-

робці в нітрати целюлози були труднощі. Одержувані продукти не були доб-

ре етеріфіковані, вихід нітратів целюлози був на 15 – 20% нижче. Тому у 

Франції й США застосування деревної целюлози почали з її переробки в су-

міші з бавовняної. 
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Лише в Німеччині й Австрії під час війни 1914 – 1917 рр. уперше була за-

стосована деревна целюлоза для виготовлення нітратів целюлози у вигляді 

тонкого гофрованого паперу (алігніну) без додаткового облагороджування. 

Ця форма целюлози була застосована й на заводах СРСР, у цьому разі, у по-

рівнянні з лінтером, вихід нітратів целюлози й продуктивність основних апа-

ратів була на10 – 15 % вище. 

Була встановлена можливість використання вибіленої сульфітної дерев-

ної целюлози з високим вмістом α-целюлози, отриманої з деревини хвойних 

дерев. Фізична форма целюлози має більше значення для задовільного й 

ощадливого ведення етерифікації завдяки її хімічної чистоті. Вітчизняними й 

закордонними вченими проводилися роботи з вишукування найбільш опти-

мальних форм целюлози. 

Деревна целюлоза для виготовлення нітратів целюлози повинна задово-

льняти наступним вимогам: 

 мати гарні сорбційні властивості; 

 матеріал під час етерифікації повинен зберігати форму, не повинен ро-

зпадатися на окремі волокна. Це забезпечить відповідний вихід нітратів це-

люлози; 

 нітрати целюлози після етерифікації повинні сорбувати по можливості 

малі кількості відпрацьованих кислотних сумішей, у цьому разі витрата кис-

лот скорочується; 

 насипна щільність целюлозного матеріалу повинна бути оптимальної. 

З підвищенням щільності збільшується одноразове завантаження апара-

тури, а, отже, і її продуктивність. У цьому разі зменшуються модуль етерифі-

кації й кількість кислот, що перебувають в обороті. 

В 1928–1930 рр. у Франції був відпрацьований процес виробництва дере-

вної целюлози у вигляді пухнатої бавовноподібної маси, що полягає з окре-

мих пухких джгутиків довжиною до 10 мм, товщиною до 1 – 4 мм. Цей мате-

ріал виготовлявся з високо очищеної деревної целюлози зі вмістом близько 

96% α-целюлози. 

В 40х роках у вітчизняній промисловості була розроблена й знайшла ши-

роке застосування як сировина облагороджена сульфітна целюлоза марки 

ЦА, яка за формою нагадує пухнату бавовняну масу, що полягала з окремих 

джгутиків. Цю целюлозу широко застосовують й у цей час для виготовлення 

нітратів целюлози в пороховій промисловості. Однак тонкий пухкий папір 

алігнін і більш ущільнена целюлоза марки ЦА не повною мірою відповідають 

граничним технологічним вимогам до целюлози. Для виготовлення ЦА пот-

рібні спеціальні цехи, які майже не діють у мирний час. Крім того, вона не-

однорідна за в'язкістю, вмістом непронітрованого залишку, у формі джгути-

ку, неоднорідна за щільністю й розміром джгутика, поверхні целюлози 

різних партій відрізняються друг від друга, що негативно позначається на 

етерифікації.  

       Форма деревної целюлози постійно змінювалася. В 1938 р. Закощиков, 

Герасимов, Малахов і інші розробили раціональні методи етерифікації ущі-

льненої целюлози у формі паперу, здрібненого на відповідні елементи. Були 
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встановлені раціональні вимоги до його властивостей у нітруючих кислотних 

сумішах  необхідний вміст нітратної кислоти. Целюлоза у формі паперу  

перспективний матеріал. Целюлоза РБ має більшу, ніж ЦА, насипну масу (у 2 

рази), що дозволяє збільшити продуктивність окремих фаз виробництва ніт-

ратів целюлози. Завдяки компактності РБ можливо скоротити складські приміщен-

ня й транспортні витрати. Однак реакційна здатність ущільненої целюлози нижче, чим це-

люлози ЦА. Крім того, щільна форма утрудняє зворотну дифузію кислот і відбір тепла 

гідратації й тому збільшується час етерифікації і підвищується ступінь денітрації нітра-

тів целюлози. Основний недолік паперу із сульфітної облагородженої целюлози – нерів-

номірність полотна за щільністю й товщиною. 

         Застосування даного виду целюлози було утруднено через відсутність верстата для 

різання целюлозного полотна. В 1950 р. такий верстат був створений Кузьміним і впро-

ваджений у промисловість. Із впровадженням даного верстата в пороховій промисловості 

почалося широке використання деревної целюлози ущільненої форми у вигляді паперу. 

         Однак деревна сульфітна целюлоза має підвищену твердість волокна, містить багато 

органічних мінеральних домішок, тому неможливо застосування відповідних нітратів це-

люлози у виробництві, наприклад, баліститних ракетних порохів. Такі нітрати целюлози 

не забезпечують стабільної балістики найбільш відповідальних виробів і непридатні для 

виготовлення лаків. 

          За останній час підвищилися тактико-технічні вимоги до зарядів артилерійських 

пострілів і вимоги до порохів, що випускаються. Важливим питанням є поліпшення хіміч-

ної чистоти деревної целюлози, доведення її до рівня бавовняної. 

         Разом з тим розвиток порохової промисловості вимагає нових сировинних ресурсів. 

Високоякісні сорти відбеленої передгідролізної сульфатної целюлози мають переваги в 

порівнянні із сульфітної. Тому для розширення сировинної бази можна застосовувати 

сульфатну целюлозу. Її у великій кількості випускає целюлозно-паперова промисловість. 

       На відміну від сульфітної для варіння сульфатної целюлози застосовують не кислі 

розчини бісульфіту кальцію й вільну сірчисту кислота, а лужні розчини, що містять у 

своєму складі гідроксид натрію, сірчистий натрій і ряд інших солей. Сульфітну целюлозу 

виготовляють із деревини їли, ялиці й інших, сульфатну – з листяних порід дерев, запаси 

яких значно більші. 

       Роботи з вивчення використання сульфатної целюлози у виробництві нітратів целю-

лози для виготовлення піроксилінових і баліститних порохів були початі ще в довоєнні 

роки. Були випущені зразки у вигляді РБ, перероблені в порохи, які відповідали всім так-

тико-технічним вимогам. 

       Сульфатна целюлоза була рекомендована для впровадження в порохову проми-

словість, однак через відсутність виробничої бази це рішення не було реалізовано. У цей 

час для виготовлення нітратів целюлози використовують бавовняну, деревну сульфітну й 

сульфатну целюлози. 

Бавовняна целюлоза. У бавовняній целюлозі вміст α-целюлози більше, 

чим у деревній, що визначає її хімічну чистоту. Відсутність у ній гідрофоб-

них домішок (смол, лігніну) поліпшує її змочувальні властивості, збільшує 

вихід нітратів целюлози, а також обумовлює збереження її фізико-хімічних 

властивостей під час тривалого зберігання. Завдяки високій реакційній здат-

ності й хімічній чистоті бавовняну целюлозу можна використовувати для ви-

готовлення якісних нітратів целюлози, в основному, високоякісних колокси-

лінів для виробництва баліститних порохів, піроксиліну №2 та ін. 

         Сульфітна деревна целюлоза. Ця целюлоза містить меншу кількість  
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α-целюлози в порівнянні з бавовняної й значну кількість гідрофобних домі-

шок (смол, лігніну). Ці домішки під дією оксигену повітря й світла здатні 

змінюватися, що приводить до нестабільності її властивостей під час збері-

гання (целюлоза гідрофобизується – «старіє»). Так, наприклад, після 5 – 7 мі-

сяців зберігання змочуваність целюлози значно зменшується, що негативно 

позначається на процесі етерифікації. Сульфітну целюлозу ЦА й РП випус-

кають двох марок: марки « К» для виготовлення колоксилінів і марки «П» – 

для виготовлення піроксиліну №1. 

Сульфатна деревна целюлоза. Ця целюлоза характеризується кращим 

ступенем облагороджування, чим сульфітна, і містить менше целюлозних гі-

дрофобних домішок. Вбираючі властивості сульфатної целюлози на відміну 

від сульфітної протягом тривалого часу не змінюють. За основними показни-

ками (вміст α-целюлози, смол, всмоктуємось для РП , змочуваємость для ЦА) 

ця целюлоза наближається до бавовняної. Ступінь набрякання сульфатної 

целюлози більше, ніж сульфітної, її реакційна здатність вище. За швидкістю 

етерифікації, кількості адсорбованих кислот і швидкості фільтрації вона та-

кож наближається до бавовняної целюлози. Сульфатну целюлозу застосову-

ють для виготовлення колоксилінів «Н», лакових колоксилінів і інших видів 

нітратів целюлози. 

Композиційний папір (КП). Композиційний папір складається з 60% це-

люлози з лінта аерохімічного знімання й 40 % деревної целюлози марки РП і 

за своїми фізико-хімічними показниками відповідає целюлозі марки РП. Ре-

комендований для впровадження в порохову промисловість, композиційний 

папір дозволяє використовувати короткошпательний лінт у промисловості. 

1.9.4.5 Технологія виготовлення нітратів целюлози 

Технологічний процес виготовлення нітратів целюлози складається з на-

ступних операцій: підготовка целюлози; підготовка робочої кислотної сумі-

ші; нітрація целюлози; рекуперація кислот; стабілізація нітратів целюлози; 

змішування окремих партій НЦ у загальні та віджим НЦ від води. 

Підготовка целюлози. Підготовка целюлози до етерифікації полягає в її ме-

ханічній обробці з наступним сушінням. Відомо, що форма й фізичний стан 

целюлози впливають на результати етерифікації не менше ніж ступінь її хі-

мічної чистоти або склад нітраційної кислотної суміші. Целюлоза пухкої фо-

рми марок ХЦ і ЦА надходить у виробництво у вигляді паків, а щільної фор-

ми у вигляді паперу марки РП у рулонах. Для додання целюлозі гарної 

змочуваністі нітраційними кислотними сумішами й забезпечення рівномір-

ності її етерифікації попередньо всі марки целюлози подрібнюють й підсу-

шують до вологості не більш 5%.Бавовняну целюлозу й деревну целюлозу 

ЦА розпушують на пакорозпушувальних, а деревну целюлозу РП подрібню-

ють на різальних верстатах Кузьмина. Раніше розпушування паків і сушіння 

целюлози здійснювали на окремих апаратах з наступним транспортуванням 

на фазу етерифікації. 

У цей час на заводах встановлені подрібнювальні верстати целюлози ра-

зом із пневмотранспортними сушильними агрегатами. Такі установки забез-



 42 

печують безперервність процесу розпушування паків целюлози або різання 

паперу, сушіння й транспортування підсушеної целюлози на фазу етерифіка-

ції (Рис. 10). 

 
 

ПП - підігріте повітря; ЦПП - целюлоза з підігрітим 

повітрям; ППС - пароповітряна суміш; ПВ - просвітлена вода 

Рис. 10  Технологічна схема фази подрібнювання й сушіння  

целюлози 

Установка складається з пакорозпушувача 4 і різального верстата Кузь-

мина 9, пневмотранспортного агрегату, що включає калориферну установку з 

вентилятором 1, конфузорно-дифузорні лійки 5, пневмотранспортну сушиль-

ну трубу, приймальні бункери 7, 8, камеру улову пилу 3, вентилятор 2 для 

викиду повітря, що відходить в атмосферу. 

Підготовка целюлози марок ХЦ і ЦА до етерифікації. До подачі на 

етерифікацію паків целюлоза марок ХЦ і ЦА повинна бути розпушена, після 

чого вона повинна бути однорідна за величиною часток і не мати у своєму 

складі нерозпушених грудок. Розпушенням целюлозі надається не тільки по-

ліпшена реакційна здатність, але забезпечується транспортабельність її в 

пневмотранспортній трубі. Розпушування целюлози здійснюють на пакороз-

пушувачах.  

Пакорозпушувач (Рис. 11) має три швидко обертові в одному напрямку 

розпушувальні барабани, два з яких розпушують пак целюлози, а один вики-

дає розпушену целюлозу в розвантажувальну лійку. Пакорозпушувач склада-

ється зі станини 1, корпусу 2 з кришкою 3 і транспортеру подачі паків целю-

лози до механізму розпушування 4. У корпусі 2 змонтовано три 

розпушувальних барабана 5, 6 із закріпленими на поверхні розпушувальними 

зубами. Усім трьом барабанам передається обертання від електродвигуна че-

рез клиноремінну передачу. 
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1 - станина, 2 - корпус, 3 - кришка, 4 - стрічковий транспортер, 5 - передні 

валики з колками, 6 - контрольний валик з колками, 7 - обмежувальна 

планка с колками, 8 - засувка, 9 - бічні щоки, 10 - ролики. А - пак целюло-

зи, Б - виход целюлози. 

Рис. 11. Пакорозпушувач 

Розпушувальні барабани закриті кожухом-уловлювачем якій у нижній 

частині закінчується патрубком, приєднаним до завантажувального патрубка 

конфузорно-дифузорної лійки. Транспортер подачі паків до розпушувального 

агрегату складається з рами, на якій змонтовані приводний і натяжний бара-

бани транспортерної стрічки 4, і підтримувальні ролики 10. Для напрямку 

руху паку целюлози з боку розпушувального механізму є бічні щоки 9, на 

яких змонтована захисна засувка 8. Обертання від електродвигуна приводно-

му барабану передається через клиноремінну передачу на редуктор і клино-

ремінну передачу на приводний вал транспортера. 

Робота пакорозпушувача. Розпакований пак целюлози укладають на тра-

нспортер уздовж осі руху транспортерної стрічки 4 і подають в розпушува-

льний механізм. За допомогою зубів, закріплених на передніх розпушуваль-

них барабанах 5, пак розпушується й розпушена целюлоза попадає в 

уловлювач , з уловлювача по похилій площині 7 – під барабан 6. Частина це-

люлози нижнім барабаном 6 захоплюється у патрубок, на шляху знову підхо-

плюється зубами барабана 5. Пройшовши багаторазову обробку, розпушена 

целюлоза марки ЦА й марки ХЦ надходить у завантажувальний бункер кон-

фузорно-дифузорної лійки пневмотранспортній сушильної труби. 

Ступінь розпушування можна регулювати швидкістю транспортерної 

стрічки, зі збільшенням швидкості ступінь розпушування зменшується, і, на-

впаки, зі зменшенням швидкості ступінь розпушування збільшується. 

Подготовка целюлози марки РП до етерифікації. Механічна підготовка 

полотна паперу до етерифікації складніше, чим підготовка пухких форм це-

люлози. Висока механічна щільність паперу вимагає складних конструкцій 

подрібнюючих механізмів. 

На етерифікацію полотна паперу впливають не тільки технологічні, але й 

фізичні фактори, тобто не тільки щільність, вологість паперу, величина її 

елементів, але й стан поверхонь нітруемих елементів. Вбираючі властивості 

полотна паперу з боку утворюючих його площин мають менший ступінь чим 

свіжеутворені торцеві поверхні. Реакційна здатність у знову утвореної повер-

хні залежить від чистоти зрізу: чим чистіше поверхня зрізу, тем вище його 

реакційна здатність. Чистота зрізу також необхідна й для забезпечення одно-

часного просочення кислотами волокон целюлози, розташованих у цій пове-
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рхні, кращою віддачою кислоти під час її витиснення. Крім того, високий 

ступінь чистоти характеризується й меншою кількістю пилу. Таким чином, 

механічна підготовка полотна паперу до етерифікації повинна полягати не 

тільки в збільшенні її поверхні, але й у забезпеченні її високої реакційної 

(вбираючої) здатності. Це досягається розкриттям глибинних шарів матеріалу 

в полотні паперу у разі чистого зрізу, що забезпечує перерізання окремих во-

локон у напрямку, перпендикулярному їх розташуванню, а також утворенням 

такої форми окремих елементів, у якій знову утворена торцева поверхня має 

найбільшу величину в порівнянні з її основною поверхнею. 

Найбільш вигідна форма елемента січки у вигляді ромба. Загальна реак-

ційна площа частки у цьому разі зростає на 27% у порівнянні із квадратної, а 

також одночасному збільшенні торцевого параметра на 27%. 

Таким чином, механічна підготовка полотна паперу перед етерифікацією 

складна й відповідальна. Складність цієї операції полягає в тому, що 1 м2 па-

перу треба розрізати не менш чим на 10800 окремих елементів, які мають 

площу 10–25 мм2 і чистий зріз, що зберігає вихідну щільність, і мають гарну 

реакційну здатність. Для одержання чистого зрізу паперового полотна необ-

хідно мати мінімальні зазори між ріжучими лезами близько 10 - 12 мкм. Ви-

рішальним фактором є швидкість різання. Для різання паперу найбільше під-

ходять дискові ножі. Ступінь чистоти зрізу залежить і від механічної 

міцності паперового полотна, яка визначається його поверхневою щільністю 

(г/м2), середньою щільністю (г/м3), вологістю й товщиною полотна. 

Для додання паперовим елементам ромбовидної форми подовжньо розрі-

зане полотно повинне розташовуватися по осі його руху під кутом, потім на-

дходити під валки дискових ножів, і смужки розрізають в поперечному на-

прямку, утворюючи паперові елементи ромбовидної форми заданих розмірів. 

Був розроблений і впроваджений у промисловість верстат для різання паперу 

типу СРЦ-К, що відповідає цим вимогам. 

Верстат СРЦ-К (Рис. 12) складається з вузла розкатів, на яких установ-

люють паперові рулони 10, вузла поздовжнього різання із гребінкотримачем 

2. Над вузлом поздовжнього різання є валки подачі 9 паперового полотна в 

механізм поздовжнього різання. 

 
Рис. 12 Верстат СРЦ-К 

Під механізмом поздовжнього різання перебуває бункер-укладальник 12. 

Для різання «зиг-полотна» є механізм поперечного різання 15. Обертання всіх 

вузлів здійснюється від електродвигуна 5 через редуктор 8. Обертання від 
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редуктора передається механізму поздовжнього різання, механізму попереч-

ного різання – через проміжний приводний вал 3 і конічну зубчасту переда-

чу. 

Електродвигун має автоматичне обладнання 6, регулююче пуск з реле ча-

су й кнопками «пуск» і «стоп» 7. Усі вузли верстата розташовано на плиті 4. 

Механізм поздовжнього різання складається з дискових ножів діаметром 

156 мм і товщиною 3 мм, змонтованих на валах. Міняючи товщину ножів, 

можна одержати січку з різними розмірами. На кожному валу є по 173 ножа, 

що становить довжину ріжучої частини вала, рівну 1050 мм із розрахунку рі-

зання полотна паперу шириною 1 м. Між дисковими ножами встановлені ро-

зпірні кільця товщиною 3 мм і зовнішнім діаметром 100 мм. Вони утворюють 

між ножами пази, у простір яких поміщені ножі сусіднього валка. Конструк-

ція дискових ножів виключає їхній бічний зсув, тому що по обидві сторони 

ножів відбувається процес різання паперу, і вони взаємно врівноважуються. 

Встановлені зазори між лезами ножів зберігають протягом роботи і їх не змі-

нюють під час зміні товщини паперу. 

Уздовж вісей по утворюючій поверхні ножів поздовжнього різання є ка-

навки квадратного перетину (3×3 мм), які виводять ножі із зачеплення, у 

цьому разі папір не прорізається, і поздовжні смужки скріплюють між собою 

поперечними перемичками шириною 3 мм через кожні 225 мм, і утворюється 

«сітчасте полотно». 

Ріжучі вали механізму поперечного різання аналогічні валам механізму 

поздовжнього різання, за винятком того, що вони не мають на утворюючій 

поверхні ножів канавок для утворення перемичок і коротше перших на 200 

мм. Укорочення викликане необхідністю уникнути прогину валів, тому що 

посилення вигину під час різання трьох-чотирьох шарів «зиг-полотна» біль-

ше, чим у разі різання одного полотна. Глибина посадки ножів не повинна 

бути більш двох товщин полотна, що розріжиться – 0,4 – 0,5 мм для вузла по-

здовжнього різання й 1,2 – 1,5 мм для вузла поперечного різання. Швидкість 

поздовжнього різання прийнято 150 – 200 м/хв., поперечного різання – у три 

рази менше. 

Робота верстата полягає в наступному: рулон паперу встановлюється в 

механізм розкату, і паперове полотно заправляється у валики подачі (Рис. 

12). Включенням кнопки «пуск» верстат запускається в роботу, за допомогою 

автоматичного електропускача поступово наростає частота обертання робо-

чих валиків до максимальної. Після поздовжнього різання отримане «сітчасте 

полотно» паперу 13 надходить у бункер-укладальник 12. Накладаючись один 

на одного, два напрямки руху полотна – коливальне в бункері-укладальнику 

12 і прямолінійне на нижньому транспортері 2 – на стрічці якого «сітчасте 

полотно» утворює «зиг-полотно» 1. 

У міру просування «зиг-полотна» до дискових ножів поперечного різання 

верхній транспортер 14 стискає його, і в стислому стані «зиг-полотно» над-

ходить на різання. Після поперечного різання паперу виходить січка розмі-

ром 3x3 мм або 6x6 мм. 
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Пакорозпушувач й різальні верстати є також і дозаторами подачі целюло-

зи в завантажувальний бункер конфузорно-дифузорної лійки. 

Рівномірна вологість висушеної целюлози може бути досягнута у разі од-

наковій початковій її вологості й однорідності масової концентрації целюло-

зи в повітрі. З підвищенням масової концентрації процес сушіння погіршу-

ється. 

Сушіння целюлози. До впровадження пневмотранспортного сушильного 

агрегату целюлозу перед етерифікацією сушили до 1% вологості. Однак перед 

етерифікацією за рахунок сорбції вологи з навколишнього повітря вологість 

целюлози досягала 3% і більш. Тому проводити сушіння целюлози перед ете-

рифікацією до вологості нижче 3% недоцільно. Вміст у целюлозі 3–4% вологи 

не погіршує якості нітрату целюлози й не створює негативних явищ під час 

етерифікації. У цьому разі абсолютні витрати сульфатної й нітратної кислот 

фактично не змінюються. Практично на заводах целюлозу сушать до волого-

сті не вище 5%. 

Пневмотранспортній сушильний агрегат складається з калориферної установки, 

вентилятора, пневмотранспортній труби й конфузорно-дифузорної лійки. Калори-

ферна установка забезпечує необхідний підігрів повітря, що надходить на сушіння. 

Наг 

нітальний вентилятор подає на сушіння необхідний об'єм повітря, переміщаючи по-

вітря й целюлозу у пневмотранспортній трубі із заданою швидкістю. Конфузорно-

дифузорна лійка призначена для подачі целюлози до пневмотранспортній труби. 

У пневмотранспортній сушильній трубі відбувається інтенсивна термічна обро-

бка часток целюлози. Температура повітря, що транспортується, коливається зале-

жно від вихідного целюлозного матеріалу від 70 до 110оС. Целюлоза, переміщаю-

чись разом з нагрітим повітрям усередині пневмотранспортній трубі, підсушується 

до необхідної вологості. Із пневмотранспортній сушильної труби підсушена целю-

лоза надходить у приймальні бункери. 

1.9.4.6 Змішування кислот.  

У виробництві нітратів целюлози є дві технологічні схеми змішування 

кислот: періодичної дії й безперервної дії. Для готування кислотних сумішей 

у виробництві нітратів целюлози використовують свіжі концентровані нітра-

тну й сульфатну кислоти, відпрацьовану кислотну суміш, олеум і меланж. 

Під час складання свіжих потрійних нітраційних кислотних сумішей за-

стосовують свіжу сульфатну й слабку нітратну кислоти. Масова концентра-

ція слабкої нітратної кислоти повинна бути 45 – 55 %. Кислоти з ємностів че-

рез мірники відповідно до розрахунку заливають в змішувач кислот: 

спочатку сульфатна кислота, потім під час працюючих мішалок певними 

порціями нітратна кислота. Тепло, що виділяється під час змішування кислот, 

рівномірно розподіляється по всій масі кислоти. 

Температура кислоти в змішувачі не повинна перевищувати 50°С, інакше 

подачу нітратної кислоти припиняють. Після змішування всіх порцій отри-

ману нітраційну кислотну суміш відбирають для аналізу. Якщо вона не від-

повідає необхідному складу, то проводять її коректування. Кислотну суміш 
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виправляють олеумом і міцною нітратною кислотою. Якщо під час аналізу 

отримані задовільні результати, то нітраційну кислотну суміш перекачують у 

видаткові баки. 

Під час виготовлення нітраційної кислотної суміші з відпрацьованих і 

свіжих кислот у змішувач кислот спочатку подають попередньо очищену на 

фільтрі, відпрацьовану нітраційну кислотну суміш, потім заливають свіжі ки-

слоти при працюючих мішалках змішувача. Не чекаючи результатів аналізу 

відпрацьованої нітраційної кислотної суміші роблять дозування свіжих кис-

лот, керуючись попередніми результатами аналізів цієї відпрацьованої кис-

лотної суміші, що підлягає освіженню. Таке авансове дозування скорочує по-

вний оборот змішувача й збільшує його продуктивність. Необхідний час для 

рівномірного перемішування кислот у змішувачі становить 30 хв., його відлік 

проводять з моменту закінчення заливання в змішувач останньої порції сві-

жих кислот. 

         Змішувачі кислот. Хімічні підприємства поставляють на порохові за-

води кислоти не завжди необхідного складу. Тому на кожному пороховому 

заводі необхідно мати кислотне господарство для готування суміші кислот 

заданого складу, ректифікації й зміцнення відпрацьованих кислот. Суміші 

кислот одержують шляхом змішування окремих компонентів у змішувачах. 

Змішувачі кислот діляться на дві групи: періодичної дії й безперервної дії. 

         Змішувачі кислот періодичної дії. До змішувачів кислот періодичної 

дії, які використовують в цей час, слід віднести змішувачі з обладнаннями рі-

зних типів.  

         Змішувачі з бовтницями. До цього типу апаратів, призначених для 

змішування кислот, ставляться змішувачі з низько обертовими лопатевими 

бовтницями (Рис.13) й змішувачі з високо обертовими пропелерними бовт-

ницями.  

1 - корпус, 2 - кришка, 3 - вертикальні вали,  

4 - лопатеві бовтниці, 5 - защільнікове ущіль-

нення, 6 – вальничний вузол, 7 – відцентровий 

насос, 8 – вентиль, В - вихід готової РКС у 

сховище. 

Рис. 13. Змішувач із низькообертовими лопа-

тевими бовтницями 

         Змішувач складається із циліндричної ємності 1, кришки 2, насоса 7 і 

вентиля 8. Перемішування здійснюється бовтницями, які складаються із вер-

тикальних валів 3, укріплених у вальничних вузлах 6 і ізольованими від зов-

нішнього середовища защільніковими ущільнен- 

нями 5. На валу змонтовані лопаті, що перемішують. 

         Процес готування РКС здійснюється в такий спосіб. По стрілці А и Б 

подаються необхідні кількості компонентів РКС, потім включаються бовтни-

ці, які забезпечують перемішування рідини. Після змішування РКС насосом 7 

через вентиль 8 по стрілці В подається в сховище кислот. У такому змішувачі 

ефект перемішування краще, чим у змішувачах циркуляційного типу, час 
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змішування значно менше. Недолік апарата полягає в тому, що об'єм апарата 

досить великий, а продуктивність недостатня для забезпечення потужносте 

порохових виробництв.  

         Змішувач з високообертовими пропелерними бовтницями (Рис. 14) яв-

ляє собою циліндричну ємність 1, постачену вертикальними валами 2 із про-

пелерними бовтницями 3 укріпленими у вальничних вузлах 5 і ізольованих 

від зовнішнього середовища защільніковими ущільненнями 4. 

 

1 - корпус апарату, 2 - вертикальні вали,  

3 - пропелерні бовтниці, 4 - защільнікове 

ущільнення, 5 - вальничний вузол, 

6 – відцентровий насос, 7 - вентиль.  

А, Б - подача компонентів, В - вихід го-

тової РКС. 

                                            Рис. 14. Змішувач з високообертовими бовтницями. 

         Установка для змішування кислот має також відцентровий насос 6 і ве-

нтиль 7. Принциповою відмінністю цього змішувача є застосування більш 

досконалих швидкохідних пропелерних бовтниць. Швидкість обертання про-

пелерних бовтниць 200 - 400 об/хв, що на порядок вище, чим у лопатевих. У 

такому апарату інтенсивність перемішування більш висока, але розміри цих 

змішувачів ще дуже великі (діаметр змішувача - 3м, довжина 9 - 10м). 

         Порівнюючи змішувачі періодичної дії, слід звернути увагу на прагнен-

ня збільшити продуктивність апаратів, яка забезпечувалася двома шляхами: 

збільшенням інтенсивності перемішування й збільшенням об’єму апарату. У 

цьому разі інтенсивність перемішування досягає практично максимальних 

величин і вже не може суттєво змінити продуктивність апарату. Час одного 

циклу перемішування, що складається з підготовчих операцій (заповнення, 

спорожнювання) і основної (змішування), витрачається, головним чином, на 

підготовчі роботи. Тому збільшення продуктивності фази змішування кислот 

надалі може бути досягнуте тільки за рахунок скорочення часу на підготовчі 

операції. Таким чином, більш ефективне застосування безперервно діючих 

змішувачів кислот. 

         Змішувачі кислот безперервної дії: До розгляду конструкцій змішува-

чів безперервної дії треба зупинитися на двох характеристиках, які є критері-

ями оцінці досконалості змішувачів кислот і інших апаратів з обладнанням, 

що перемішують. Однієї з таких характеристик є інтенсивність перемішуван-

ня або кратність перемішування ε, це є відношення об'єму рідини, що пере-

мішується в одиницю часу Vс, до об'єму апарата Vа. 

                                           𝜀
𝑉𝐶

𝑉𝑎

м3с−1

м3
                                                                      (1.1) 

       де Vс - секундний об'єм рідини, що перемішується (секундна об'ємна 

продуктивність апарату), м3/с; Vа - об'єм апарату, м3. 

         Іншими словами, інтенсивність перемішування показує, скільки об'ємів 

апарата здатна перекачати бовтниця протягом одиниці часу. Чим більше ін-

тенсивність перемішування, тем досконаліше змішувач. З вираження (1.1) 
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слід, що інтенсивність перемішування можна підвищувати як за рахунок збі-

льшення Vс, тобто за рахунок більш інтенсивної роботи бовтниці (більш ра-

ціонального профілю або більшої швидкості обертання), так і за рахунок 

зменшення об'єму апарата Vа. 

         З іншого боку, збільшувати інтенсивність перемішування безмежно не-

доцільно. Вище певного розумного його значення це стає економічно не ви-

гідним, тому що супроводжується великою втратою енергії на подолання сил 

тертя під час перемішування. У зв'язку із цим уводять другу характеристику 

змішування – це питома витрата енергії ψ, тобто годинна споживана потуж-

ність N, віднесена до об'єму апарата. 

                                                  A

N

V
 

,  
3

кВт ч

м



                                                 (1.2) 

         Для мало інтенсивних апаратів: ε= (0,8 - 2)м3с-1/м3, значення ψ = (0,1 –  

0,8) кВтч/м3 – мало; для высокоинтенсивных апаратів – велике, за ε= (15 –  

30) м3с-1/м3 питома витрата енергії досягає 6 кВтч/м3. Тому під час конструю-

вання змішувачів треба прагнути до їх мінімальних об'ємів, але до оптималь-

них, а не безмежним значенням інтенсивності перемішування ε. Для того щоб 

організувати безперервний технологічний процес змішування кислот, необ-

хідно скласти технологічну схему установки, яка містить у собі крім основ-

ного апарата (змішувача безперервної дії) також і різне допоміжне обладнан-

ня (Рис. 15). 

1 - сховище меланжу, 2 - сховище сульфатної 

кислоти (олеуму), 3,4 - бачки постійного рів-

ня (напірні бачки), 5 - ротаметри, 6 - змішу-

вач,  

7 - збірник РКС, 8 - відцентрові насоси, 9 - 

вентилі. А, Б – безперервна подача компонен-

тів РКС, В - безперервний вихід РКС, Г - по-

дача  РКС споживачеві. 

Рис.15. Технологічна схема безперервного процесу одержання робочої кис-

лотної суміші 

         Компоненти РКС подають з ємностей 1 і 2 насосами 8 у напірні бачки 

постійного рівня 3 і 4. Надлишок кислоти по переливній трубі вертають в єм-

ність. З напірних бачків 3, 4, де підтримують постійний рівень рідини з ме-

тою створення постійного гідростатичного тиску, кислоти через вентилі 9 і 

ротаметри 5, призначені для регулювання й контролю витрати рідини, надхо-

дять у змішувач безперервної дії 6, звідки готова РКС самопливом іде в збір-

ник 7 і далі насосом 8 через вентиль 9 по стрілці Г перекачують в сховище 

РКС. Представлена технологічна схема безперервного готування РКС може 

мати змішувачі 6 різної конструкції. 

         Змішувач трубчастого типу (Рис. 16) складається із циліндричного кор-

пусу 1 із кришкою 2 і днищем 3. Усередині апарат має трубчастий теплооб-

мінник, що складається із трубних гратниць 12, теплообмінних трубок 10 і 
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центрального циліндра 11. Обладнання, що перемішує, полягає з валу 4, про-

пелерної бовтниці 5, вальничного вузла 7 і защільніка 6. 

 

1 - циліндричний корпус, 2 - кришка, 3 – днище, 

4 - вертикальний вал, 5 - пропелерна бовтниця,  

6 - защільнікове ущільнення, 7 - вальничний 

вузол, 8 - вентиль, 9 - ротаметри, 10 - трубки,  

11 - напрямний циліндр, 12 - верхня й нижня 

труб 

ні гратниці; А, Б - безперервне дозування ком-

понентів, В - безперервний вихід РКС, Г, Д - вхід 

і вихід теплоносія 

Рис. 16. Змішувач безперервної дії трубчастого 

типу. 

         У процесі роботи в центральний циліндр змішувача 1 через ротаметри 9 

безперервно надходять компоненти РКС, перемішуються й за рахунок пото-

ку, створюваного пропелерною бовтницею, направляються в нижню частину 

апарата. Тут відбувається зміна напряму руху рідини і суміш проходить по 

теплообмінних трубках 10 у напрямку, показаному стрілками. Виходячи з те-

плообмінних трубок, частина РКС захоплюється потоком і йде в напрямний 

циліндр, роблячи круговий рух, а основна кількість безперервно йде зі змі-

шувача по стрілці В у збірник готової РКС. Охолоджуюча рідина по стрілці Г 

надходить у міжтрубний простір теплообмінника й іде по стрілці Д. 

         Позитивні риси використання апарата складаються з високої продукти-

вності, об'єм апарата на 1 - 2 порядку менше, чим апарата періодичної дії, 

безперервність процесу змішування. Недоліки: недостатня точність концент-

рації компонентів.  

         Розглянутий змішувач безперервної дії є апаратом ідеального змішу-

вання. Він характеризується сталістю середнього часу перебування всієї рі-

дини в апарату. Однак ці апарати мають істотний недолік, що полягає у тому, 

що кожна частка окремих компонентів і суміші перебуває в апарату різний 

час. Деякі частки залишаються в апараті дуже довго, багаторазово циркулю-

ючи, по траєкторії, показаної стрілками на Рис.15, хоча вони вже рівномірно 

розподілилися. Інші ж частки йдуть із апарата дуже швидко, не встигнувши 

досить усереднитися або не встигнувши прореагувати. 

         Іншими словами, виходить наступна картина: у разі повного спорожню-

вання апарата, тобто під час витікання з нього повного об'єму рідини, в апа-

рату залишається значна частина змішаних часток, а замість них з апарата 

йдуть частки ще недостатньо усереднені. Тому проводилися дослідження з 

розробки нового апарата, у якому був би усунутий відзначений недолік. 

З'явився апарат турбінного типу - турбозмішувач для безперервного змішу-

вання кислот (рис. 17). 
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1 - корпус, 2 - кришка, 3 - три приварені до кришки концентрично розташо-

ваних циліндри (статор), 4 - вертикальний вал, 5 - тверде кріплення піддона 

до вала, 6 - емульгуючи пальці, 7 - змійовик для охолодження, 8 - оболонка 

для охолодження, 9 - вентиль, 10 - ротаметри, 11 - обертовий піддон, 12 - три 

концентрично розташовані циліндри, приварені до піддона (ротор), А, Б - 

безперервна подача компонентів, В - вихід готової суміші, Г, Д - вхід і вихід 

теплоносія (змійовик), Е, Ж - вхід і вихід теплоносія (оболонка); б): 12 - рух-

ливий циліндр, 3 - нерухливий циліндр, 6 - палець, 13 - зварний шов 

Рис. 17. Змішувач турбінного типу (турбозмішувач): 

         В усі циліндри статора й ротора й у вал радіально вмонтовані (вставле-

ні, приварені й зачищені), як це зображене на Рис. 17,б, емульгуючи пальці 6, 

за допомогою яких під час обертання ротора рідина турбулизується й здійс-

нюється інтенсивне змішування компонентів. Апарат постачений оболонкою 

8 і змійовиком 7, що виконують роль теплообмінника. 

         Працює апарат у такий спосіб. Компоненти А и Б для змішування, без-

перервно подаються через ротаметри 10 у верхню центральну частину апара-

та 1 (усередину першого циліндра статора 3). Потім, проходячи послідовно 

через зазори між циліндрами статора й ротора (по шляху, зображеному пунк-

тирною лінією зі стрілками), вони інтенсивне змішуються. Отриману у такий 

спосіб РКС заданого складу по стрілці В направляють у сховище. Важливо 

відзначити, що назад в апарат частки рідини не вертаються. Це апарат ідеа-

льного витиснення. У ньому кожна частка гарантовано перебуває те самий 

час (на від 

міну від апаратів ідеального змішування, де певним є тільки середній час пе-

ребування рідини у змішувачі, а кожна частка перебуває у ньому різний час). 

         Слід зазначити, що хоча ротор обертається з постійної частотою обер-

тання, інтенсивність змішування компонентів збільшується з переміщенням 

рідини від центру до периферійної частини апарата. Пояснюють це тим, що 

лінійна швидкість обертання емульгуючих пальців росте зі збільшенням діа-

метру циліндра ротора, у який вони вмонтовані. 

         Для охолодження рідини, що перебуває у апарату, передбачені змійовик 

7 і оболонка 8, але їх поверхня охолодження порівняно мала. Тому апарат 

може бути використаний тільки в тому випадку, якщо кількість тепла, що ви-

діляється в процесі змішування або реакції невелике. Для змішування кислот 
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– це гарний апарат: він малогабаритний (діаметр - до 1000 мм), високопроду-

ктивний (до 30 т/добу) і забезпечує дуже інтенсивне перемішування. 

         Інжектор - змішувач (Рис. 18). Змішування рідин можна проводити в 

інжекторі. Одна з рідин, що змішуються, під тиском подається через сопло по 

стрілці А. За рахунок перепаду тисків у дифузорі створюється вакуум, і інша 

рідина засмоктується по стрілці Б. що забезпечує гарне змішування компоне-

нтів. Цей апарат дуже простий за конструкцією (немає частин, що рухають-

ся), але є і недоліки: складність дозування компонентів, точність якої в знач-

ному ступені залежить від тиску в трубопроводах А и Б. Тому інжектор-

змішувач рекомендують використовувати у тих технологічних процесах, де 

не потрібна висока точність дозування компонентів. 

 

1 - дифузор, 2 – сопло 

Рис. 18 Інжектор-змішувач 

 

         Принцип роботи інжектора використовується в пороховій промисловос-

ті для транспортування по трубопроводах нітроестерів в інжекторному спо-

собі нітрування рідких багатоатомних спиртів. 

         Етерифікація целюлози. Фаза нітрації целюлози – одна з найважливі-

ших під час виготовлення нітратів целюлози. На цій фазі формуються основ-

ні параметри нітратів целюлози по вмісту нітрогену, розчинності й в'язкості. 

        Процес етерифікації целюлози в нітраційному агрегаті, що полягає із чо-

тирьох нітраторів і однієї кислото віджимної центрифуги. Процес етерифіка-

ції відбувається в нітраторі, а віджим отриманого нітрату целюлози від відп-

рацьованої нітраційної кислотної суміші проводять в кислото віджимної 

центрифузі. В 1971 р. був розроблений і впроваджений бункер-дозатор для 

дозування целюлози в нітратори.  

Періодично діючий нітраційний агрегат. На Рис. 19 дана технологічна 

схема нітраційного агрегату. 

Із пневмотранспортній сушильної труби целюлоза вологістю не більш 

5% надходить у бункер-дозатор 1 з повітряною сумішшю, ударяючись в від-

бивач, втрачає свою швидкість і осідає рівномірно по всій поверхні в бункері, 

а повітря видаляється через камеру фільтрів в атмосферу. Періодично, через 

певні інтервали часу (відповідно до графіка робіт нітраторів), шнек-дозатори 

бункера роблять об'ємне відмірювання наважки целюлози заданої маси.  

         Наважка целюлози по лійці завантаження надходить у нітратор 2, одно-

часно в нітратор подають нітраційну кислотну суміш. Після заповнення ніт-

раторів целюлозою й нітраційної сумішшю протягом встановленого часу йде 

процес етерифікації. Потім з нітраторів реакційна суміш зливається за періо-

дичною технологією в кислото віджимні центрифуги 4, за безперервною – в 

апарат НУОК 7. За періодичною технологією злив реакційної суміші в 

центрифугу регулює апаратник за допомогою зливального крана 3. За безпе-

рервною технологією рівномірність зливу в апарат НУОК здійснюється кра-

ном, підключеним до електро – або пневмопривода. 
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Рис. 19 – Технологічна схема нітраційного агрегату 

 

         Реакційна суміш зливається в центрифугу на її тихому ході, потім 

центрифуга перемикається на швидкий хід, після закінчення заданого часу 

кислото віджим автоматично відключається. Автоматично відкривається 

кран подачі, що транспортує кислоти в змивний апарат 6. Коли в центрифузі 

йде рекуперація кислот, у змивний апарат подається вода. Через отвір у дні 

корзини центрифуги частково віджатий від відпрацьованої нітраційної кис-

лотної суміші нітрат целюлози вивантажують у змивний апарат. 

         Зі змивного апарата нітрат целюлози з масовою часткою в транспортній 

кислоті 2−3% самопливом надходить у мутильник і потім у витискувачи для 

рекуперації кислот. У центрифугах, у яких поряд з кислотовіджимом прово-

диться рекуперація адсорбованих нітратом целюлози кислот, здійснюється 

гідравлічне вивантаження. Під час цього у корзину центрифуги подається во-

да, і водно-нітраційна суміш з масовою часткою 2–3% надходить у мутиль-

ник і далі на фазу стабілізації. За безперервною технологією з апарату НУОК 

водна суспензія нітрату целюлози з масовою часткою 2–3% також надходить 

на фазу стабілізації. 

         Нітратор. У промисловості для нітрації целюлози використовують ло-

патеві нітраторі (Рис. 20).  
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1 – лопаті; 2 – корпус; 3 – зрошувач;  

4 – електродвигун; 5 – редуктор; 6 – вер-

тикальний вал; 7 – кронштейн; 8 – криш- 

ка 

Рис. 20 – Нітратор лопатевий 

         Нітратор має еліптичну форму, 

конічне днище й зливальний патрубок. 

Він постачений двома лопатевими бов-

тницями 1, які обертаються в різні сто-

рони. У верхній частині апарата є люк 

для подачі целюлози, а також патрубок 

для підведення нітросуміші. Із внутрі-

шньої частини нітратору до патрубка 

приєднаний зрошувач для подачі ніт-

росуміші. Зрошувач виконаний у ви-

гляді труби 3 з отворами, зігнутий по 

контуру апарата й заглушений наприкінці. Отвори просвердлені так, щоб під 

час пуску кислоти в зрошувач кислота зрошувала целюлозу, що завантажу-

ється у нітратор. Таке зрошення целюлози, що завантажується, кислотною 

сумішшю попереджає її загоряння. 

         Робота нітратору. До початку завантаження целюлози нітратор запов-

нюють на 1/3 об'єму нітраційною кислотною сумішшю. Одночасно його під-

ключають до вентиляційної системи для відсмоктування пари нітратної кис-

лоти й попередження їх влучення з нітраторів у робоче приміщення, потім 

пускають бовтниці. За допомогою бункерів-дозаторів рівномірно невеликими 

порціями в нітратор завантажують наважку целюлози. 

         У міру завантаження целюлози з видаткових баків через зрошувач по-

дають частину нітраційної кислотної суміші, що залишилась. Заливання ніт-

раційної кислотної суміші здійснюють так, щоб після завантаження наважки 

целюлози залишком кислоти змити волокна целюлози зі стінок нітратору й 

утопити волокна, що плавають на поверхні кислоти. У разі такого способу 

завантаження целюлоза швидко поринає в кислоту, час завантаження 2 – 3 

хв. З метою зменшення віднесення пари кислоти, що відходять газами після 

заповнення нітратору на лінії отсоса, засувку закривають. Однак значні втра-

ти нітратної кислоти з газами, що відходять, особливо під час етерифікації 

нітратів целюлози, що вимагають високих температур процесу етерифікації 

(приблизно 40 – 45оС) і значного часу (40 – 45 хв). 

        Під час етерифікації реакційну масу в нітраторі періодично або безпере-

рвно, залежно від вихідної сировини й потрібної в'язкості нітрату целюлози, 

перемішують. Так, наприклад, по закінченню завантаження бавовняної це-

люлози лопати продовжують працювати ще 3 – 5 хв., потім їх зупиняють і 

пускають у середині процесу етерифікації на 4 – 5 хв і за 3 – 5 хв. перед роз-

вантаженням.  
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         Під час безперервній роботи лопатів у процесі етерифікації бавовняної 

целюлози вона зазнає сильної деструкції, що негативно позначається на по-

дальшій її обробці. Однак під час етерифікації целюлози марки РП допуска-

ється робота лопатів без зупинки, тому що целюлоза спливе на поверхню й 

може запалитися.  

         Після закінчення часу етерифікації, не зупиняючи лопатів, реакційну 

масу зливають в 2 – 3 прийми (за періодичною технологією) у кислотовіджи-

мну центрифугу, що працює на малій частоті обертання. За безперервною тех 

нологією реакційну суміш зливають рівномірно в круговий апарат, для цього 

зливальний кран має приводну систему. 

          Центрифуга для віджиму кислот. Для відділення відпрацьованих ніт-

раційних кислотних сумішей від нітратів целюлози за періодичною техноло-

гією застосовують  віджимні центрифуги з наступною рекуперацією адсор-

бованих нітратом целюлози кислот на витискувачах. 

         На Рис 21 наведена схема центрифуги. На корзині центрифуги є отвори 

діаметром 5 мм, із кроком 25 мм. Для кращого віджиму й меншого віднесен- 

ня волокон НЦ із відпрацьованими нітраційними кислотними сумішами в про 

цесі кислотовіджиму у корзину центрифуги вставляється дренажна гратка 

кольчужного плетива й пробивна фільтруюча гратка товщиною аркуша 0,75 

мм із діаметром 1,5 – 1,8 мм. 

          Центрифуга складається з підстави плити 15, кожуха 14, корзини 13, 

кришки 12. На кришці розташовані для затоки реакційної маси два патрубки 

10 і люк, що закривається кришкою 11 із двох половин. Вертикальний вал 

центрифуги 9 підвішений на опорному буферному підшипнику 1, встановле-

ному на плиті 6. В опорній плиті є гніздо для гумового буфера 5, у нього 

вставляється сталевий горщик 2. Верхня частина вала кріпиться муфтою 5 з 

електродвигуном 4. Центрифуга має ручне стрічкове гальмо, диск 7, який 

змонтований на вертикальному валу. 

 
Рис. 21 – Центрифуга для віджиму кислот 

         Розвантажувальний отвір корзини закривається конусоподібною криш-

кою-дзвоном 8. Під час зливу реакційної суміші в центрифугу й віджиму НЦ 

розвантажувальний отвір закритий дзвоном, по закінченню віджиму лебід-

кою 16 дзвін піднімається й відкривається розвантажувальний отвір корзини. 
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Одночасно відкривають кран подачі транспортної рідини в змивний апарат. 

Після розвантаження дзвін опускають, закривая розвантажувальний отвір 

центрифуги, перекривають подачу транспортної рідини в змивний апарат, 

який призначено для приймання частково віджатих від кислоти нітратів це-

люлози, що вивантажують із центрифуги. 

         Робота центрифуги. Після закінчення встановленого часу етерифікації 

в нітраторі реакційна суміш зливається в центрифугу. Злив реакційної суміші 

проводиться на тихому ходу (частота обертання 350 об/хв) центрифуги у два 

або три приймання залежно від вихідної марки целюлози. Частину відпра-

цьованих нітраційних кислот, що залишилась у нітратах целюлози, частково 

витягає на швидкому ходу центрифуги (960 об/хв). Центрифугу перемикають 

автоматично з тихого на швидкий хід. Вміст одного нітратору відповідає за-

кладці однієї центрифуги. Основну масу відпрацьованої кислотної суміші 

зливають й вона надходить у збірник відпрацьованих нітраційних кислот. 

         Час віджиму залежить від технічної характеристики центрифуги, вихід-

ної марки целюлози й марки нітрату целюлози. Після відключення центрифу-

гу гальмують й зупиняють. Центрифуги, у яких проводять рекуперацію адсо-

рбованих відпрацьованих нітраційних кислот, розвантажують гідравлічним 

способом.  

         Витиснення адсорбованих кислот у вертикальних витискувачах. 

Після віджиму на центрифузі нітрати целюлози містять від 1,0 до 1,25 тони 

адсорбованих кислот на 1 тону нітрату целюлози. Для видалення адсорбова-

ної кислоти з волокон НЦ використовують принцип витиснення однієї ріди-

ни іншої. Рідина меншої густини, надходячи зверху на оброблюваний матері-

ал, у якім адсорбована рідина більшої густини, витісняє останню, займаючи 

той же об'єм у просторі між волокнами. Віджату від кислот НЦ із центрифуги 

вивантажують в змивний апарат. Одночасно в змивний апарат подають тран-

спортну кислотну суміш із масовою часткою 45 – 50%. Реакційна суміш зі 

змивного апарата надходить через мутильник у витискувач. Після заванта-

ження витискувача нітратом целюлози й стоку транспортних кислот адсор-

бовані їм кислоти витісняють більш слабкими кислотами з масовою часткою 

25 – 28%, а потім водою. Під час витиснення адсорбованих кислот відбува-

ється часткова денітрація нітратів целюлози. Щоб зменшити денітрацію НЦ 

воду, що зрошує кислотну суміш, охолоджують до 15 – 17оС. 

         Безперервний спосіб нітрування целюлози. Нітрування целюлози по-

передньо здійснюють в періодично діючих нітраторах-дозаторах, які працю-

ють циклічно й по черзі на один круговий апарат безперервного видалення 

відпрацьованих кислотних сумішей (НУОК), у якім надлишок нітросуміші 

відділяють за рахунок природнього стоку (Рис. 22).  
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1–4 – напірні баки кислот, що зрошують; 5–8 – холодильники 

кислот, що зрошують; 9 – нітратор-дозатор; 10 – апарат НУОК; 

11 – бак-збірник відпрацьованої кислоти 

Рис. 22 – Технологічна схема остаточного нітрування  

целюлози й рекуперації утриманих кислот на апараті НУОК 

         Над апаратом установлено чотири нітратора. Після закінчення часу по-

передньої етерифікації (15 – 20 хв.) з нітраторів-дозаторів по черзі (згідно із 

графіком роботи) проводиться злив реакційної маси (з безперервно працюю-

чих мішалках) в апарат НУОК. В апараті НУОК, що має діаметр 7,6 м, НЦ 

рівномірно розподіляють на дні перфорованого кільцевого транспортера, що 

повільно обертається в закритому кожусі. У міру його обертання нові порції 

нітрату целюлози з інших нітраторів подають на його фальшиве дно. Про-

дукт укладають спеціальною гребінкою рівним шаром певної висоти (25  

– 40 см) і зрошують по всій поверхні зі зрошувальних жолобів. 

         Відпрацьована кислотна суміш стікає через перфороване дно у відпо-

відне відділення нерухливого кільцевого піддона, розділеного перегородка- 

ми, і самопливом надходить через кислотний фільтр у бак-збірник відпрацьо-

ваної кислоти 11, потім насос подає її в напірний бак 4 для зрошування кис-

лотними сумішами і самопливом через холодильник 8 надходить у зону оста-

точної проточної-зрошувальної етерифікації, тривалість якої 15–25 хв. 

Надлишок відпрацьованої кислоти направляється на фазу змішування кислот 

для зміцнення й подальшого використання у виробничому циклі. 

         Зона рекуперації кислот в апараті НУОК розділена на чотири секції ви-

тиснення відпрацьованих кислот кислотами убутної концентрації, а потім во- 

дою. У четвертій секції нітрат целюлози зрошують водою, яку подають в 

строго розрахунковій кількості.  

         З піддона четвертої секції слабкі кислотні суміші ( за концентрації 30 – 

40 мас%) через напірний бак 1 і холодильник 5 надходять на зрошення нітра-

ту целюлози в третій секції, з неї кислотні суміші (за концентрації 50 – 60 

мас%) через напірний бак 2 і холодильник 6 зрошують нітрат целюлози дру-
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гої секції, а потім (за концентрації 65–75 мас%) надходять через напірний бак 

3 і холодильник 7 на зрошення нітрату целюлози в першій секції. Таким чи-

ном, витиснута кислота кожного наступного ступеня є зрошувальною кисло-

тою попереднього ступеня витиснення. 

         Відпрацьовану кислотну суміш із першої секції розділяють на два пото-

ки: першу, більш концентровану фракцію (67 – 75% від загальної маси  

витисненої кислоти), направляють на фазу змішування кислот для зміцнення, 

а частина, що залишилась, надходить на фазу регенерації кислот.  

         Температура кислот, що зрошують, у зоні проточної етерифікації не 

більш 10оС, у зоні рекуперації 6 – 10оС. Такий режим створюють для змен-

шення процесу денітрації нітратів целюлози. 

         Для уловлення пароповітряної суміші, що містить пари й туман Н2SO4, 

HNO3 і оксиди нітрогену, нітратори й апарат НУОК підключені газоводами 

до абсорбційної установки. 

         Стабілізація нітратів целюлози. Нітрати целюлози, отримані промис-

ловим сульфатнокислотним способом, мають низьку хімічну стійкість і здат-

ні до мимовільного розкладання навіть у разі помірних температур. Це пояс-

нюють тим, що під час нітрування целюлози поряд з реакцією етерифікації 

перебігають побічні реакції з утворенням хімічно нестійких продуктів. Крім 

того, усередині нітроцелюлозного волокна є вільна (закапсюльована) сульфа-

тна кислота. Численними роботами було встановлено, що нестабільність ніт-

ратів целюлози обумовлена наявністю: 

- хімічно зв'язаної сульфатної кислоти у вигляді сульфо- і сульфонітроесте-

рів; 

- закапсюльованої сульфатної кислоти; 

- нітроцукрів, тобто нітрованих низькомолекулярних продуктів гідролізу й 

окиснення целюлози. 

       Чим нижче ступінь етерифікації НЦ, тим більше вміст у них сульфо- й 

сульфонітроестерів. Високонітрогенвмістні нітрати целюлози мають тільки 

сліди зв'язаної сульфатної кислоти, але в той же час містять до 0,5 % від маси 

НЦ вільної сульфатної кислоти. 

       Фаза стабілізації – одна з основних у виробничому циклі виготовлення 

нітратів целюлози. Вона переслідує дві мети: 

- властиво стабілізацію, що забезпечує необхідну хімічну стійкість нітратів 

целюлози шляхом видалення з них нестійких домішок і побічних речовин, 

що погіршують їхню стійкість; 

- формування технологічних показників нітратів целюлози, що забезпечує 

необхідну в'язкість, ступінь полімеризації, розчинність і дисперсність нітра-

тів. 

 Стабілізація НЦ включає наступні операції: 

- обробку нітратів целюлози у кислім середовищі за підвищеними температу-

рами; 

- обробку НЦ у лужнім середовищі за підвищеними температурами; 

- здрібнювання волокон НЦ у лужнім середовищі; 

- остаточне промивання НЦ у лужнім або нейтральнім середовищі. 
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       Стабілізація нітратів целюлози за періодичною технологією. Пірок-

силіні № 1 і № 2 в основному обробляються за періодичною технологією, що 

включає попередню стабілізацію в чанах гарячого промивання шляхом ва-

ріння в кислому, потім у лужному середовищах, здрібнювання в подрібнюва-

льних машинах і остаточну стабілізацію в лаверах. 

Чани гарячого промивання. Чани гарячого промивання можна підрозді-

лити на дві групи: без механізму гідророзмиву нітратів целюлози й з механі-

змом гідророзмиву нітратів целюлози. Чан з механізмом гідророзмиву нітрату 

целюлози (рис. 23) являє собою вертикальний циліндричний резервуар 2 з 

кислотостійкої сталі. 

Зовнішня поверхня циліндричної частини теплоізольована дошками 4. На 

висоті 0,2 м від дна встановлене фальшиве дно з отворами діаметром 2 − 3 

мм. У просторі між фальшивим дном і днищем чана підігрівають воду до не-

обхідної температури парою, яку уводять у воду. У цьому краще використо-

вують тепло, тому що паровий конденсат змішується з водою, нагріває її, і їх 

температури вирівнюються. 

Чани мають по дві циркуляційні труби 5 у місцях введення пари. Є чани 

із чотирма циркуляційними трубами. Нагріта в міждоному просторі, вода пі-

днімається по цих трубах нагору й зрошує поверхню нітратів целюлози. У 

верхній частині циркуляційні труби мають козирки, які направляють струме-

ня гарячої води до центру чана й тим самим розподіляють її по всій поверхні 

нітратів целюлози. 

 

1 – сопло для подачі; 2 – кор-

пус чана; 3 – фальшиве дно;  

4 – теплоізоляція; 5 – цирку-

ляційні труби; 6, 9 – вальни- 

ці; 7 – пустотілий вал; 8 – соп 

ла, 10 – труба. 

Рис.23 – Чан гарячого  

промивання 

 

         Гаряча вода з верхніх шарів нітратів целюлози в міру охолодження опу-

скається в нижні шари,  у цьому разі, обмиваючи їх волокна, надходить у 

піддонний простір, де підігрівається й знову по циркуляційних трубах підні-

мається наверх. 

         Після витиснення кислот з нітратів целюлози останні подають масона-

сосами в чани гарячого промивання. Після заповнення чана нітратом целю-

лози й зливу транспортної води проводять кисле варіння. Чан заповнюють 

чистою водою, необхідну кислотність середовища забезпечують кислотами, 

що втримуються в НЦ, і на початку варіння вона становить 0,1 – 0,3%, а по-

тім може збільшуватися до 0,5%. Варіння ведуть при температурі 97 – 100оС. 

Після закінчення кислого варіння кислі відпрацьовані води зливають, а нітрат 
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целюлози промивають гарячою водою. Потім заливають знову гарячу воду 

для проведення лужного варіння. 

         Для створення необхідної лужності (0,01 - 0,03%) у чан подають необ-

хідну кількість содового розчину. Лужне варіння проводять при температурі 

90 – 95оС. Відпрацьовані кислі й лужні води надходять через фільтр на стан-

цію нейтралізації. 

         Стабілізація нітратів целюлози за безперервною технологією. В ос-

нову безперервного процесу закладена стабілізація нітратів целюлози за ви-

соких температур і тиску в безперервнодіючем трубчастим автоклаві. 

         Безперервнодіючій автоклав – це багатогранна система, що полягає з 

апаратів попереднього нагрівання, призначених для нагрівання нітроцелюло-

зо- водної суспензії до заданих температур і доведення її до масової частки 3 

– 5% чана, чана, що живить, у якім підтримують постійний рівень маси, двох 

живильних массонасосів високого тиску, що послідовно працюють, що й 

створюють в автоклаві 0,7 – 0,9 МПа (друга пара насосів резервна), і трубчас-

того автоклава. 

         В аварійних випадках для охолодження автоклава передбачають подачу 

води з температурою 25 - 30°С у зону витримки, а також замість пари в зону 

підігріву. Для забезпечення певного тиску, а отже, і необхідної температури в 

трубчастому автоклаві в його кінці встановлені гальмові насоси або гальмові 

сопла, що створюють зворотний тиск 0,35 – 0,5 МПа. У разі установці галь-

мових насосів необхідний зворотний тиск досягають зміною частоти їх обер-

тання. 

         Робота трубчастого автоклава. Нітрати целюлози з масовою часткою  

1,5 – 2% надходять в апарати попереднього нагрівання. У цих апаратах зли-

вають транспортні води, доводять масу до необхідної масової частки й ство-

рюють 0,1 – 0,3%-не кислотність середовища, для чого у разі необхідності з 

бачка в апарат заливається 45%-на нітратна кислота. Підігрівають вміст апа-

рата до 90 – 95°С. У системі встановлюють кілька апаратів попереднього на-

грівання так, щоб за час відпрацювання одного апарата наступний апарат був 

підготовлений до відпрацювання. Таким чином, забезпечують безперервну 

роботу автоклава. З апарата попереднього нагрівання масонасосами водну 

суспензію перекачують в живильний чан, у ньому підтримують постійний рі-

вень. 

         Одночасно з живильного чана водну суспензію нітратів целюлози по-

дають масонасосами в трубчастий автоклав. У трубчастому автоклаві в зоні 

підігріву суспензія додатково підігрівається до 135 – 155°С. У цьому разі те-

мпература обумовлена не одержанням їх хімічної стійкості, а необхідною в'я-

зкістю. Потім у зоні витримки за тією же температурою суспензія перебуває 

протягом 10 – 15 хв, а в зоні охолодження її охолоджують до 70 – 100°С. 

         Під час автоклавного варіння нітратів целюлози у кислому середовищі 

руйнують сульфо- і сульфонітроестери, частково віддаляють вільну сульфат-

ну кислоту і її солі з високонітрогенвмістніх нітратів целюлози, а також зни-

жують ступінь полімеризації, отже, і умовну в'язкість.  
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         Наприкінці трубчастого автоклава перед гальмовими соплами в масо-

проводі суспензію розбавляють водою до масової частки 1,5 – 2% і через га-

льмове обладнання надходить у прийомні баки. У прийомних баках зливають 

слабо кислі води з наступним заливанням содових вод з розрахунку ство-

рення 0,01 – 0,03% лужності середовища для нейтралізації кислот, що виді-

лилися під час кислої автоклавної обробці нітратів целюлози. Із прийомних 

баків нітрати целюлози подають у відділення здрібнювання. За такою схемою 

обробляють нітрати целюлози, умовна в'язкість яких 2 – 12°Е (колоксилін 

«Н», піроксиліні № 1 і № 2). 

         Трубчастий автоклав являє собою теплообмінник «труба в трубі» у ви-

гляді змійовика з розміщеними друг над іншому прямими ділянками труб. 

Сама труба є масопроводом, а в між трубний простір подається  агент нагрі-

вання або охолодження. Трубчастий автоклав розділений на зони: I – зона на-

грівання; II – зона витримки; III – зона охолодження. По всій довжині зони 

нагрівання й витримки теплоізольовані.  

         Подрібнювання нітратів целюлози. Ціль операції подрібнювання во-

локон НЦ – вилучити закапсульовані кислоти й одержати необхідний ступінь 

дисперсності нітратів целюлози. 

         Під час подрібнювання нітратів целюлози змінюють не тільки геомет-

ричні розміри волокна, але й такі структурні характеристики, як питома по-

верхня й ін. Подрібнені нітрати целюлози мають більшу насипну масу, чим 

нездрібнені. Це дозволило збільшити продуктивність апаратури, застосувати 

безперервно діючі апарати у виробництві як нітратів целюлози, так і порохів 

(водовіджимні центрифуги й ін.). 

          Залежно від характеру подрібнювання, форми й розмірів часток здріб-

нених нітратів целюлози змінюються такі фізико-хімічні показники, як їх со-

рбційна здатність, характер і швидкість взаємодії розчинника й ін. Ступінь 

подрібнювання нітратів целюлози суттєво впливає на швидкість пластифіка-

ції волокон відповідними розчинниками. З підвищенням ступеня подрібню-

вання швидкість пластифікації збільшується. Це однаковою мірою ставиться 

й до піроксилінових, і до баліститних порохів. 

         Подрібнювальні машини. Для подрібнювання нітратів целюлози у цей 

час використовують найбільш досконалі дискові млини типу МД. На Рис.24 

представлена технологічна схема безперервного подрібнювання нітратів це-

люлози у млинах типу МД-31. 

 
   1 – змішувач; 2 – массонасос; 3, 4 – дискові млини типу МД-31; 5 – лавер 

Рис. 24 – Технологічна схема безперервного подрібнювання  

нітроцелюлози 
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         Ці млини відрізняються високою окружною швидкістю ротора, тому 

волокна нітратів целюлози, поряд з механічної, зазнають інтенсивній гідро-

динамічній обробці за рахунок турбулентних вихрових потоків. Напір, що 

розвиває ротор, більше, чим у конічних млинах. Це дозволяє зменшити роз-

міри гнізд гарнітури й розташувати на поверхні диска більшу кількість ножів, 

а також подрібнювати нітрати целюлози при масовій частці до 20%. Млини 

прості в обслуговуванні. 

         Водну суспензію нітратів целюлози з масовою часткою 4 – 5% зі змішу-

вача 1 масонасосом 2 подають в подрібнювальну камеру першого дискового 

млина 3, потім крильчаткою, закріпленої на обертовому диску, направляють 

до дисків, що розмелюють. Під дією відцентрової сили маса проходить у за-

зор між дисками й робочими поверхнями гарнітури; волокна подрібнюють 

перерізанням, розтиранням (гідродинамічний ефект аморфизации).  

         Дисковий млин виконує функції не тільки подрібнювального апарату, 

але й відцентрового насоса, тому перекачує масу в другий млин 4, з якого ма-

су подають у лавери 5 для подальшої технологічної обробки. 

         Диски, що розмелюють (подрібнювальна гарнітура) закріплені на стато-

рі й роторі. Визначальними в гарнітурі є: товщина ножів ротора й статора, 

кут нахилу ножів відносно один одного і їх довжина, а також межножевої за-

зор між дисками (на першій стадії здрібнювання він може бути, наприклад, 

0,10 – 0,12 мм, а на другий – 0,07 – 0,08 мм). При використанні гарнітури з 

тонкими ножами проводять, головним чином, рубання волокна й зменшення 

його розмірів по довжині, а застосування товстих широких ножів приводить 

до стирання волокон і збільшенню їх питомої поверхні. 

         Здрібнювання проводять у лужнім середовищі, тому для її підтримки ( у 

межах 0,01–0,03 % мас.) у змішувач подають содовий розчин. Якщо необхід-

но подрібнювати нітрати целюлози при концентрації 4–5% мас., то суспензію 

пропускають через загусник між першої й другий млинами. Після подрібню-

вання нітрати целюлози надходять на остаточну стабілізацію. 

         Остаточна стабілізація. Нітрати целюлози, що надходять на фазу оста-

точної стабілізації, мають значний розкид фізико-хімічних показників (зміст 

нітрогену, в'язкість, дисперсність і ін.). Відмінності у фізико-хімічних показ-

никах різних порцій нітратів целюлози при їхньому виготовленні обумовлені 

нестабільністю ведення технологічного процесу. Наприклад, НЦ, отримані 

після фази нітрації, неоднорідні по змісту нітрогену, після попередньої стабі-

лізації – по в'язкості й розчинності, після подрібнювання – по дисперсності і 

т.п. Маса нітратів целюлози одного лаверу є окремою партією. Якщо загаль-

на партія колоксилінів «Н» складається із окремих партій нітратів целюлози 

одного виду, то однорідність загальної партії буде досягнута в змішувачі за-

гальних партій. При виготовленні сумішевих піроксилінів, які складаються з 

різнотипних нітратів целюлози (піроксиліну № 1, № 2), частки їхньої партії 

перед змішуванням загальної партії сумішевого  піроксиліну повинні бути 

усереднені. Таким чином, у лаверах, крім остаточної стабілізації (лаверного 

промивання), відбувається й усереднення окремих партій піроксиліну. 
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         При виготовленні колоксилінів «Н» лавери одночасно служать нагро-

маджувачами приватних партій перед змішуванням загальних. Низьков’язкі 

колоксиліні, до яких пред'являють підвищені вимоги по їх фізико-хімічній 

однорідності, наприклад, колоксиліні целулоїдні, не формують в загальні 

партії із часток, кожна окрема партія є загальною. 

         У процесі остаточної стабілізації (лаверного промивання) нітратів це-

люлози повністю нейтралізують кислоти й віддаляють водорозчинні нестійкі 

домішки, що утворювалися при подрібнюванні й автоклавної обробці. Одно-

часно із цим при необхідності нітрати целюлози доводять до необхідної в'яз-

кості й ступеня полімеризації. Залежно від марки нітратів целюлози, процес 

лаверної стабілізації ведуть як у лужнім, так і у нейтральнім середовищах з 

підігрівом і без підігріву. Так, наприклад, промивання піроксиліну № 1 ве-

дуть у лужнім середовищі зі змістом лугу 0,01 – 0,05% при 70 – 90°С, пірок-

силіну № 2 – у нейтральнім середовищі при 60 – 95°С. 

         Операцію остаточної стабілізації ведуть у лаверах ( від французького 

слова laveur - промивний апарат) аналогічно операціям, проведеним у чанах 

гарячого промивання. Лавери для остаточної стабілізації нездрібнених нітра-

тів целюлози аналогічні чанам гарячого промивання. Вони також постачені 

фальшивим дном для відділення води, у деяких є змішувальне обладнання. 

Лаверне промивання нітратів целюлози відрізняється від обробки нездрібне-

них нітратів целюлози, відділення води здійснюють сифонуванням. Тому що 

здрібнені нітрати целюлози дуже легко осідають на дно лаверу, при проми-

ванні їх необхідно перемішувати, для чого лавери постачені бовтницями різ-

ного типу: лопатевими із простим або планетарним приводами, пропелерни-

ми та інші. На Рис. 25 наведено один з лаверів з лопатевими бовтницями. 

 

 
 

Рис. 25 – Лавер з лопатевими бовтницями 
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         Лавер являє собою циліндричну ємність 2, у дні якої є патрубок зливу 

маси 16 і патрубок 1 для зливу промивних вод у каналізацію. У кришці лаве-

ру є люк для внутрішнього огляду, який у процесі роботи герметично закри-

то, патрубок для введення суспензії нітратів целюлози, подачі холодної й га-

рячої води, содового розчину, вмонтований паропровід з пароструминним 

нагрівальним соплом 15. У кришці також є два отвори для валів 14, що обер-

таються в одну сторону. На кожному валу змонтовано по дві чотирьох лопа-

теві бовтниці 13, які змонтовані так, що в проміжку між лопатив одного з ва-

лів перебувають лопаті іншого валу. 

         Для зручності експлуатації вали зроблені рознімними. Вал змонтований 

на двох вальницях ковзання, одну з яких кріплять на дні лаверу, другу – на 

кришці. Для твердості кришки на ній установлена рама 3, на якій монтують 

повідня лопат. Редуктор еластичною муфтою з'єднано з електродвигуном 7. 

Частота обертання лопатив бовтниці 20 – 25 обертів/хв. Для зливу промивної 

води на поверхні корпусу по вертикалі встановлюють сифонні коркові крани 

12. Верхній кран на відстані близько 0,5 м від верхньої крайки лаверу, нижче 

цього крана по вертикалі на відстані друг від друга 250 – 300 мм ще три (чо-

тири) крани. Нижче всіх кранів є лійка, через яку відбирають проби сифону-

емих вод для визначення кількості у них здрібнених нітратів целюлози. Пе-

ред зливом промивних вод бовтниці лаверу зупиняють і дають нітратам 

целюлози відстоятися протягом 1,5 – 2 год. За цей час нітрати целюлози осі-

дають на дно лаверу, а відстояну промивну воду зливають. Для цього відкри-

вають верхній кран, потім послідовно крани, розташовані нижче. Щільність 

осілих нітратів целюлози залежить від часу відстоювання, зі збільшенням 

якого щільність їх збільшується, що може привести до поломки повідня бов-

тниць при черговому запуску лаверу. Тому час відстою не повинний переви-

щувати 3 – 4 год. 

         Сифонуємі промивні води завжди містять деякі кількості здрібнених ні-

тратів целюлози, тому вони надходять не в каналізацію, а в збірники, потім у 

відстійники для улову виносимих ними нітратів целюлози. Суспензію підіг-

рівають до заданих температур гострою парою, що надходить у нижню час-

тину лаверу через пароструминне сопло 15. Для прискорення нагрівання 

встановлюють по два пароструминні сопла, розташованих у діаметрально 

протилежних сторонах лаверу. На паровій лінії вентиль 11 установлений ви-

ще рівня вмісту у лаверу. Підігрів проводять при працюючих бовтницях. 

Пуск пари при непрацюючих лопатах неприпустимий. По закінченню лавер-

ної стабілізації подачу пари в лавер припиняють. Одночасно відкривають ве-

нтиль 10, що виключає можливість підходу рідини з лаверу до парового вен-

тиля 11. 

         Лавери мають корисну місткість 20 – 35 м3 при завантаженні в них 2,5 – 

4т нітрату целюлози, що становить одну окрему (малу) партію. У лавер нака-

чують нітрати целюлози з масовою часткою 7 – 10%. Сифонування транспорт 

них вод ведуть до масової частки 20 – 25%. Тому що обробка в лавері ведуть 

при масовій частці суспензії 12 – 14%, те це досягається заливанням у лавер 

свіжої води. Перекачування стабілізованих нітратів целюлози з лаверів мож-
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на вести тільки після одержання всіх необхідних значень фізико-хімічних по-

казників: стійкості, в'язкості, розчинності, змісту нітрогену, зольності.  

         Формування загальних партій нітратів целюлози й вичавлювання 

їх від води. Ця операція необхідна для усереднення фізико-хімічних показ-

ників НЦ (зміст нітрогену, в'язкості, дисперсності й ін.). Їх відмінності обу-

мовлені можливим відхиленням параметрів технологічного процесу на тих 

або інших фазах. Чим вище фізико-хімічна однорідність партій НЦ, тем ста-

більне процеси виробництва порохів і краще показники їх експлуатаційних 

характеристик. 

         Процес змішування нітратів целюлози здійснюють у воднім середовищі 

при концентрації суспензії нітратів целюлози приблизно10% мас. в апаратах 

циліндричної форми, постачених бовтницями різного типу. Місткість змішу-

вачів 300 – 400 м3. По закінченню процесу змішування відбирають проби ні-

тратів целюлози для повного фізико-хімічного аналізу (визначення хімічної 

стійкості, змісту нітрогену, в'язкості, ступені здрібнювання, розчинності й 

ін.). У разі позитивних результатів за всіма показниками сумішеву партію ні-

тратів целюлози віджимають від води до вологості 28 – 32 мас.% або водну 

суспензію нітратів целюлози перекачують безпосередньо на виробництво по-

рохів. 

1.9.5 Тротил [3, 4, 84] 

Тротил (тринітротолуол або тол) одержують нітруванням толуолу. Хімі-

чна формула тротилу:  
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Реакція протікає східчасто: спочатку утворюється мононітротолуол, по-

тім динітротолуол, а нітрування динітротолуолу дає тринітротолуол. Густина 

тротилу рівна 1660 кг/м3 (1,66 г/см3), він відрізняється високою хімічною 

стійкістю, температура спалаху рівна 290°С. Швидкість детонації при густині  

1620 кг/м3 рівна 7000 м/с. Будучи досить сильною бризантною ВР, має малу 

чутливість до механічних впливів. Тротил легко пресують й він дає виливки 

високої якості. У чистому виді тротил використовують для спорядження ар-

тилерійських ладунків і авіабомб, а також для виготовлення підривних засо-

бів. 

Тротил широко застосовують у вигляді стопив з іншими вибуховими ре-

човинами, наприклад, з гексогеном (стопи ТГ). Найбільш широке застосу-

вання як для військових, так і для мирних цілей знайшли суміші тротилу з 

аміачною селітрою (амоніти). 
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1.10 Промислові вибухові речовини [4, 17-19, 84] 

У якості промислових ВР застосовують головним чином суміші на основі 

аміачної селітри (аміачно-селитрені ВР або АСВР) з домішками різних горю-

чих речовин. Окиснювачем в АСВР є аміачна селітра, а пальним – різні речо-

вини, як вибухові (тротил, ксиліл і ін.), так і невибухові (деревне борошно, 

алюміній і т.п.). Найкращі результаті одержують застосовувая порувату аміач 

ну селітру. До складу окремих АСВР входять і деякі спеціальні домішки, на-

приклад, хлористий натрій.  

До вибухових речовин на основі аміачної селітри ставляться: 

 суміші гранульованої аміачної селітри з невибуховими горючими (най-

простіші ВР, грануліти, ігданіти); 

 суміші аміачної селітри із тротилом або іншими нітросполуками (амо-

ніти, амотоли); 

 суміші аміачної селітри з алюмінієм або іншими металами (амонали); 

 водомісткі суміші, пластифіковані водним гелем (акватоли, акваніти, 

акванали). 

Амоніти й амонали, виготовлені на гранульованій селітрі, називають від-

повідно грамонітами й грамоналами. 

1.10.1 Найпростіші гранульовані вибухові речовини 

До найпростіших ВР на основі аміачної селітри відносять суміші грану-

льованої селітри з рідкими або легкоплавкими нафтопродуктами (дизельне 

паливо, солярова олива, парафіни, воски). Найпростіші ВР зазначеного типу 

в англійській транскрипції позначають індексом AN-FO (нітрат амонію (па-

льна олива), у росіян це – АС-ДП (аміачна селітра (дизельне паливо). Є й 

власні найменування: ігданіти, грануліти і т.п. [17]. Технологія виготовлення 

суміші АС-ДП проста й зводиться до простого механічного перемішування 

твердої й рідкої фаз. 

Завдяки низкою вартості вихідних компонентів і малих виробничих ви-

трат суміші даного типу мають низьку вартість. 

Суміші АС-ДП набагато безпечніше в обігу в порівнянні з іншими ВР, 

тому що вони характеризуються низькою чутливістю до механічних впливів, 

мають гарну сипкість і мало злежуються. Суміші АС-ДП застосовують як на 

відкритих, так і на підземних гірських розробках. 

Недоліки сумішей АС-ДП: 

 суміші не водостійкі, під впливом води при змісті вологи більш 5% во-

ни втрачають детонаційну здатність, тому їх не можна застосовувати в обво-

днених вибіях; 

 суміші недостатньо стабільні; при більших висотах свердловинних за-

рядів рідка фаза стікає в нижні шари заряду; 

 для висадження міцних і особливо міцних порід детонаційні параметри 

цих ВР недостатньо високі. 

З метою підвищення енергетичних характеристик найпростіших ВР до їх 

складу вводять алюмінієвий порошок або пудру (грануліти марки АС). 
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1.10.2 Вибухові суміші аміачної селітри із тротилом 

Аміачно-селитрені ВР із тротилом [20] випускають в порошкоподібному 

(амоніти) [21] і гранульованому (грамоніти) виді [22-23, 84].  

Амоніти й грамоніти, що містять алюміній, називають відповідно амона-

ли й грамонали. До їх складу входить 66,0 - 80,5% аміачної селітри, 5 - 10% 

тротилу й 4,5 - 10% дисперсного алюмінію. Іноді до складу амонітів і амоналів 

з метою економії тротилу й у якості домішки, що розпушує, запобігає злежу-

вання, уводять горючі матеріали (деревне, торф'яне або злакове борошно). 

Для виготовлення порошкоподібних ВР використовують  аміачну селітру 

марки ЖВ. 

Порошкоподібні ВР більш чутливі до механічних впливів, чом гранульо-

вані ВР. Внаслідок пиляння, злежуваності й високої чутливості до механіч-

них дій порошкоподібні ВР малопридатні для механізованого транспорту-

вання й заряджання. 

Амоніти й амонали в основному випускають у вигляді порошків й вико-

ристовують для підривних робіт у промисловості, сільському господарстві, 

геологорозвідці, де неможливо застосовувати гранульовані або суспензійні 

ВР. Також їх застосовують в проміжних зарядах для вторинного ініціювання 

гранульованих і водовмісних ВР. 

Перевагою гранульованих ВР (грамонитів і грамоналів) перед порошко-

подібними є знижене пилення, краща сипкість, менша слеживаемость і при-

датність їх для механізованого заряджання шпурів. Крім того, перевагою їх є 

водостійкість, тобто вони здатні вибухати в обводнених шпурах і робити ро-

боту розпушування й викиду роздробленої гірської маси. Для виготовлення 

гранульованих ВР використовують гранульовану селітру. 

1.10.3 Водовмісні вибухові речовини 

Для підвищення густини ВР, додання їм плинності й пластичності поро-

жнечі між частками ВР заповнюють водним гелем, а ВР називають водовміс-

ними [17]. 

Вода як наповнювач промислових ВР має ряд переваг. Внаслідок розчи-

нення в ній аміачної селітри простір між частками ВР заповнюють насиченим 

розчином із густиною близько 1300 кг/м3, завдяки чому при змісті води від 5 

до 15% серед 

ня густина водовмісних ВР досягає 1500 кг/м3. Крім того, знижується чутли-

вість ВР, підвищується швидкість детонації й бризантна дія вибуху. Недолі-

ком води як наповнювача є її хімічна інертність. Перевагою водомістких ВР 

перед гранульованими є висока щільність, водоустойчивость, безпека в обігу, 

обумовлена низькою чутливістю до механічних і теплових впливів. 

Недоліками водовмісних ВР [17] є: 

 складність технологічного процесу виробництва; 

 висока вартість составів (в 5 - 6 раз вище, чим АС-ДП); 

 низька чутливість до ініціюючого імпульсу. 

До водовмісних ВР ставлять: акватоли, акванали й акваніти [24-26].  
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Акванали являють собою загущений концентрований розчин аміачної селітри 

(80 - 90%), у якому розподілені гранули або лусочки тротилу ( до 20%) і алю-

міній. У якості окиснювача до аміачної селітри вводять до 25% натрієвої або 

кальцієвої селітри, у якості додаткового пального застосовується до 15% кар-

баміду. Загусниками є поліакриламід, карбоксіметілцелюлоза, крохмаль. Для 

підвищення водостійкості й запобігання розшарування состава загущений ро-

зчин часто зшивають. У якості зшивки для створення поперечних зав’язків 

макромолекул загущених полімерів застосовують сульфат хрому, біхромат на-

трію, сірчанокислий алюміній, буру і т.п. 

Акватол складається із твердої фази, у якості якої служить гранульована 

аміачна селітра із гранулотолом або алюмотолом, і рідкої фази, що представ-

ляє насичений розчин аміачної селітри. 

До складу акванітів входять загущений розчин аміачної селітри, дисперс-

ний тротил, алюміній і пластифікуючи домішки. 

1.10.4 Емульсійні вибухові речовини (емуліти) 

Є різновидом найпростіших аміачне-селітрових вибухових сумішей. На від-

міну від сумішей типу АС-ДТ, у яких дизельне паливо або інше рідке пальне 

покриває гранули селітри й частково усмоктується усередину гранул, в ему-

літах  рідке пальне покриває тонкою плівкою краплі насиченого розчину амі-

ачної селітри (або змішаних розчинів аміачної селітри й натрієвої селітри), 

утворюючи так звану зворотну емульсію. Технологія виготовлення зворотної 

емульсії (дизельне паливо - водяний розчин аміачної селітри) полягає в на-

ступному. Спочатку готовлять водяний розчин селітри, окремо – суміш дизе-

льного палива з поверхнево-активними речовинами при перемішуванні. Далі 

відбувається процес емульгування фаз, що забезпечує утвір зворотної емуль-

сії. Для підвищення детонаційної здатності в емуліти вводять газові пухирці 

у вигляді мікросфер з полімерних матеріалів або скла, додаючи газотвірні ре-

човини (порофори). Для підвищення енергетичних характеристик у багато 

сортів емульсійних ВР уводять тонкодисперсний алюміній [17-27]. 

1.10.5 Нітроестервмісні вибухові речовини 

Вибухові суміші, що містять нітрогліцерин або інші рідкі нітрати спиртів, 

одержали назву нітроестервмісні ВР [28]. По змісту нітрогліцерину й інших 

нітроестерів состави підрозділяють на низьковідсоткові, середньовідсоткові й 

високовідсоткові. Низьковідсотковимі вважають состави зі змістом до 15% 

нітроестерів, високовідсотковимі – більш 60%. 

По консистенції состави підрозділяють на порошкоподібні, напівпласти-

чні й пластичні. Дві останні групи називають динамітами. До порошкоподіб-

них нітроестервмісних ВР відносять состави, що містять не більш 10% рідких 

нітроестерів, а до напівпластичних, що містять від 10 до 20% нітроестерів. 

Динаміти – це перші сумішеві бризантні ВВ, широко застосовувані в гір-

ській промисловості. Першим представником динамітів був гурдинаміт, що 

полягає з нітрогліцерину й кізельгуру як поглинача, потім динамітні суміші, 

де в якості поглинача використовувалися активні наповнювачі – деревне бо-



 69 

рошно, селітра. У даних ВР нітрогліцерин недостатньо міцно пов'язаний з 

поглиначом і легко витісняється водою. Надалі розвиток одержали фізично 

більш стабільні й потужні пластичні ВР або желатини-динаміти. У них нітро-

гліцерин зв'язаний нітроклітковиною, з якої утворює желатин. Найпростішим 

по составу й у той же час потужним динамітом є гримучий «холодець», що 

полягає з 92 - 93% нітрогліцерину й 7 - 8% нітроцелюлози. 

Для зниження температури замерзання нітрогліцеринових ВР до їх скла-

ду крім нітрогліцерину вводять нітрати інших багатоатомних спиртів (нітро-

гліколі, нітродигліколі). 

 Перевагою динамітів є їх висока густина (1400 – 1500 кг/м3), водостій-

кість і пластичність, завдяки яким досягають високу щільність заряджання 

шпурів. Однак згодом пластичність динаміту може зменшуватися внаслідок 

старіння. При цьому зменшується сприйнятливість динаміту до детонації й 

погіршується детонаційна здатність. Динаміти високочутливі до механічних 

впливів і через небезпеку в обігу їх останнім часом практично не застосову-

ють. 

У цей час у підривній справі застосовують порошкоподібні нітроестер-

вмісні ВР. До таких ВР ставлять детоніти й високозапобіжні ВР.  

Детонітами називають аміачно-селитрені ВР, сенсибілізовані нітроесте-

рамі. До складу детонітів входять водостійка аміачна селітра марки ЖВ, ніт-

рогліцерин, тротил, алюмінієва пудра й стеарат кальцію або цинку. Детоніти 

мають вигляд сипучого порошку, але завдяки наявності в складі рідкого ніт-

рогліцерину здатні ущільнюватись в патронах. Вони мають високу водостій-

кість й детонаційну здатність і їх застосовують у трудно висаджуваних міц-

них породах в обводнених прохідницьких і очисних вибіях. Детоніти мають 

підвищену чутливість до механічних впливів і вимагають обережного обігу з 

ними. 

Високозапобіжні ВР застосовують у вугільній промисловості у шахтах з 

небезпечними й особо небезпечними умовами ведення підривних робіт. На 

відміну від звичайних ВР мають меншу здатність запалювати метаноповітря-

ну й пилеповітряну суміші. 

1.10.6 Запобіжні вибухові речовини 

Запобіжні ВР [29] застосовують для робіт у вугільних шахтах, де існує 

небезпека загоряння газів і пили. Рецептура їх підібрана таким чином, щоб 

при вибуху не відбувалося запалення газо- і пилеповітряних сумішей. Це до-

сягається зниженням бризантної й фугасної дії й температури вибуху введен-

ням солей- полум'япогашувачив. Найбільше широко в якості полум'япогашу-

вачив застосовуються хлориди натрію й калію або хлористий амоній. Для 

посилення інгібіторної дії солей їх уводять у тонко дисперсному виді. Випус-

каються наступні запобіжні ВР: 

 амоніт АП-5ЖВ і амоніт Т-19, що містять водостійку аміачну селітру, 

тротил і хлористий натрій у різних співвідношеннях; 

 угленит Э-6, до складу якого входить: хлористий амоній, нітрат натрію, 

суміш нітрогліцерину з нітродигліколем і хлористий калій; 
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 угленит № 2, що містить аміачну селітру, хлористий натрій і суміш ни-

троэфиров; 

 сірий і нафтовий амоніт і побідит містять тротил, аміачну селітру, су-

міш нітратів і солей полум'япогашувачив. 

Запобіжні ВР мають порошкоподібну структуру. Більша частина составів 

має гарну водостійкість. По чутливості й сприйнятливості до детонації запо-

біжні нітрогліцеринові ВР близькі до детонітів. 

1.10.7 Конверсійні промислові вибухові речовини  

З початку 90-х років у розвитку галузі промислових вибухових речовин 

позначився новий напрямок, пов'язане з необхідністю переробки порохів, 

знятих з озброєння внаслідок витікання строку службової придатності або 

роззброювання. Науковою основою використання порохів у якості конвер-

сійних ВР [18] є той факт, що піроксилінові й баліститні порохи за певних 

умов здатні детонувати, тобто їх можна використовувати як бризантні речо-

вини. 

Відмітною рисою порохів від ВР є невисока чутливість до детонаційного 

імпульсу й низький баланс оксигену.  

Для підвищення балансу оксигену до складу конверсійних ПВВ на основі 

порохів стали вводити аміачну селітру, а для підвищення чутливості до дето-

наційного імпульсу використовувати для ініціювання вибуху потужні промі-

жні детонатори. Деякі рецептури порохів мають високу чутливість до удару, 

тому для зниження чутливості до механічних впливів у порох уводять флег-

матизуючи домішки. 

У цей час на основі баліститних і піроксилінових порохів розроблений 

новий клас перспективних водостійких ПВР із поліпшеними характеристи-

ками для проведення свердловибухових робіт. До них ставлять нове ВР – ак-

ванітрат [18], розроблений на основі баліститних порохів з терміном збері-

гання, що закінчився, й аміачної селітри. По характеристиках акванітрат 

близький до штатного ВР амонітові 6ЖВ, але вигідно відрізняється від нього 

водостійкістю й підвищеною щільністю, що дозволяє застосовувати його в 

обводнених шпурах. 

Спеціальні ВВ – граніпори, виготовлені на основі утилізованих пірокси-

лінових порохів і баліститних ракетних палив у вигляді гранул з розміром 

часток до 20 мм. Є кілька рецептур граніпорів: водостійкі (БП-1, БП-3, БМ) і 

селітровмісні, обмежено водостійкі (БПС-1, БПС-2 і т.п.). Вартість граніпорів 

становить 60-70 % від вартості гранулотолів і грамонитів. Застосовують гра-

ніпори для отбойки порід будь-якої міцності при видобутку корисних копа-

лин. 

Гельпори – водомісткі вибухові речовини пастоподібної консистенції на 

основі утілізуемих піроксилінових і баліститних артилерійських порохів і ра-

кетних палив [18, 31]. Їх роблять на основі загущених і структурованих доба-

вками, що зшивають, розчинів аміачної селітри й подрібнених порохів. У 

якості згущувачів використовують поліакриламід, натрієва сіль карбоксіме-

тілце- 
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люлози (Na КМЦ); у якості структуруючих домішок – калію біхромат, хром 

сірчанокислий, дубитель хромовий, залізо сірчанокисле. Гельпори є екологі-

чно чистими й водостійкими ПВР. Їх застосовують у сейсмічної розвідки й на 

відкритих гірничодобувних роботах у сухих, обводнених і заповнених буро-

вим розчином шпарах. Аналогічно гельпорам ПВР, назване «Сларри», випус-

кають в США й інших країнах.  

Розроблене нове водостійке ПВР на основі утилізованих ракетних і арти-

лерійських порохів баліститного типу – дибазит. Випускається у вигляді гра-

нул або змащуваних таблеток величиною до 20 мм. По своїх вибухових влас-

тивостях він перевершує граніпори й наближається до гранулотолу [18]. 

На основі утилізованих піроксилінових порохів розроблене ПВР – зер-

нить. Являє собою суміш, здрібненого пороху, що ллється, води або розчину 

окиснювача. Призначає для проведення підривних робіт на поверхні землі й 

для шпар будь-який обводненості [18].  

1.11 Спорядження боєприпасів вибуховими речовинами 

Під спорядженням боєприпасів розуміють ряд послідовних операцій по 

наповненню корпусів ладунків, мін, бойових частин реактивних снарядів і 

ракет, авіабомб і т.п. вибуховими речовинами. Вибухові речовини виробля-

ють в порошкоподібному виді. У боєприпасах ВР являє собою моноліт і її на-

зивають розривним зарядом. Розривний заряд виготовляють або безпосеред-

ньо в камері боєприпасів, або заздалегідь, а потім у вигляді готових шашок 

укладають в камеру боєприпасів. 

         Наповнення корпусів боєприпасів вибуховою речовиною може прово-

дитися різними способами: заливанням [32-34], шнекуванням [33, 35], пресу-

ванням [33, 36]. Наповнення по першому способу проводиться заливанням 

розплавленої рідкої ВР у корпус ладунку у один або кілька приймань залеж-

но від розмірів боєприпасів і конфігурації камери. Чим більше калібр ладунка 

й відношення діаметра горловини камери до її найбільшого діаметра, тем у 

більше число приймань проводять заливання. Якісний литий розривний заряд 

повинен мати однорідну дрібнокристалічну структуру ( без пухирців, рако-

вин і тріщин) і високу щільність. Для одержання однорідної дрібнокристалі-

чної структури розривного заряду заливання ведуть при найвигіднішому 

співвідношенні рідкої й кристалічної фаз у розплавленої ВР. Останнє дося-

гають так званої шимозацией ВР, тобто енергійним перемішуванням розпла-

вленої ВР перед заливанням. 

Перемішування прискорює охолодження ВР і початок процесу його кри-

сталізації, сприяє утвору великої кількості центрів кристалізації й, отже, пе-

решкоджає появі великих кристалів.  

Дрібнокристалічна структура розривного заряду забезпечує йому високу 

щільність, міцність і безпеку при пострілі, що дуже важливо, тому що такий 

розривний заряд може витримати без руйнування напруги, що розбудуються 

в ньому під дією інерційних сил при пострілі.  

Заряди крупної кристалічної структури мають малу міцність і при пострі-

лі можуть руйнуватися, що приводить до передчасних розривів ладунків у 
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каналі стовбура гармат або на траєкторії внаслідок запалення ВР від тертя 

при руйнуванні зарядів. 

Щоб запобігти утворенню пухирців і раковин у заряді, рідку ВР у корпусі 

снаряда періодично перемішують латунним прутом, що сприяє видаленню 

пухирців повітря. 

Тріщини в розривному заряді не допускають, тому що при пострілі в міс-

цях розташування тріщин виникає значне тертя між частками заряду, здатне 

викликати запалення ВР і передчасний розрив ладунка в каналі стовбура при 

пострілі. Щоб не було тріщин у заряді, корпуси снарядів перед заливанням 

попередньо підігрівають до температури приміщення, у якому роблять зали-

вання, і повільно прохолоджують розривний заряд. Розрізняють кускове, віб-

раційне й вакуумне заливання. 

Сутність кускового заливання полягає у введенні в камеру боєприпасів 

разом з рідкою ВР заздалегідь приготовлених шматків твердої литої ВР. За-

ливання кусковим способом звичайно ведуть в такий спосіб: спочатку в ка-

меру боєприпасів приблизно на 1/3 її обсягу заливають рідкий тротил, у який 

потім уводять, утрамбовуючи дерев'яною паличкою, шматки ВР доти, поки 

вони не розподіляться по всьому обсягу рідкої ВР. Цей процес повторюють 

до повного заповнення обсягу камери. 

Грудковий спосіб прискорює процес наповнення корпусів боєприпасів 

приблизно в 2- 3 рази в порівнянні зі звичайним способом заливання одною 

лише рідкою ВР. Але внаслідок неоднакової щільності одержуваної при цьо-

му виливки, а також через поганий спай шматків із застиглої ВР даний спосіб 

використовують лише для наповнення вибуховою речовиною авіабомб, мін, 

ручних гранат і інших видів боєприпасів, розривних зарядів, які не зазнають 

значних струсів. 

Вібраційне заливання є більш досконалим методом спорядження боєпри-

пасів. Вібраційне заливання полягає у використанні явища вібрації для більш 

якісного розподілу й ущільнення шматків ВР у камері боєприпасів і приско-

ренні процесу наповнення камери. Вібрації з певною частотою зазнає корпус 

ладунку у процесі його наповнення за допомогою спеціального пристрою.  

Вакуумне заливання переслідує ту ж мету, що й вібраційне. Для підви-

щення якості заповнення корпусів й продуктивності праці перед заповненням 

ВР камера боєприпасів вакуумується. 

Спорядження шнекуванням полягає в наповненні камер боєприпасів по-

рошкоподібної ВР за допомогою шнек-машини. Даний спосіб є високопроду-

ктивним і механізованим. Його застосовують в основному для наповнення 

ладунків наземної артилерії, а також авіабомб і мін. Шнекування не застосо-

вують для наповнення боєприпасів гексогеном і тринітротолуолом як у чис-

тому виді, так і у флегматизованом, і у вигляді сумішей їх з іншими речови-

нами внаслідок високої чутливості їх до тертя. 

Пресування полягає у виготовленні шашок вибухової речовини в спеціа-

льних матрицях (рідше безпосередньо в камері боєприпасів) шляхом одноча-

сного ущільнення всієї маси вибухової речовини пуансоном. Таким чином, 
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розривний заряд або його елементи виготовляються заздалегідь, і наповнення 

камери боєприпасів полягає у вставці готового розривного заряду. 

Метод утвору заряду з виготовленням його безпосередньо в камері боє-

припасів називають нероздільним. Метод виготовлення заряду поза камерою 

боєприпасів з наступним закріпленням його в камері називають роздільним. 

Роздільний метод залежно від способу складання й закріплення заряду в ка-

мері має два різновиди: роздільно-шашковий і роздільно-футлярний.  

Роздільно-шашковий спосіб наповнення ладунків широко застосовують із 

часу впровадження у валове виробництво вибухової речовини, якої не мо-

жуть наповнювати корпуси боєприпасів ні способом заливання, ні способом 

шнекування. Роздільно-шашковий спосіб наповнення полягає у вставці за-

здалегідь виготовлених пресуванням або виливом шашок ВР у камеру корпу-

су ладунку на тому або іншому закріплювачі (звичайно на сплаві парафін-

церезин 1:1). При великій кількості шашок їх склеюють шелачно-

каніфольним лаком у складання по кілька штук у кожній. 

Послідовність виконання операцій наповнення ладунків роздільно-

шашковим способом наступна. У камеру корпусу вводять певну кількість ро-

зплавленого стопу парафін-церезин і вставляють першу шашку (або складан-

ня шашок); при цьому кількість стопу підбирають так, щоб він повністю за-

повнював зазори між поверхнями шашки (складання шашок) і камери. У 

такий же спосіб вставляють в камеру інші шашки або складання шашок. По-

тім на заряд кладуть картонні прокладки, і вгвинчують дно. Картонні про-

кладки заповнюють зазор між зарядом і дном; вони служать для підтиснення 

заряду в корпусі ладунку, щоб не допустити переміщення його при пострілі. 

Роздільно-футлярний спосіб наповнення застосовують головним чином 

для спорядження бронебійних ладунків. Він відрізняється від роздільно-

шашкового способу тим, що пресовані шашки ВР вставляють спочатку у фу-

тляр, а потім уже споряджений футляр вставляють у камеру корпусу ладунку, 

де його закріплюють на стопі парафіну із церезином. Кількість стопу підби-

рають з такими розрахунками, щоб він повністю заповнював зазори між ша-

шками ВР і внутрішньою поверхнею футляра, а також між поверхнею споря-

дженого футляра й камери ладунка. Матеріалами для виготовлення футлярів 

можуть бути алюміній, картон, пластмаси й ін. 

При обробці розривного заряду передбачають остаточну обробку заряду. 

При остаточній обробці ладунків, їх зовнішню поверхню фарбують, і на неї 

наносять відмітне маркування. Фарбування зовнішньої поверхні ладунків за-

стосовують як антикорозійне покриття, а також воно служить засобом розпі-

знавання ладунків по їх бойовому призначенню й спорядженню.  

1.12 Застосування вибухових речовин у промисловому виробництві.  

Вибухові речовини застосовують в різних галузях промисловості [18, 19]. 

Їх широко використовують у гірничорудній промисловості при розкритті ву-

гільних шарів, родовищ корисних копалин, у будівництві при спорудженні 

гребель і насипів, прокладці авто- і залізничних магістралей, водних каналів, 

випрямленні русявів рік, прокладці нафто- і газопроводів, у машинобудуван-
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ні й металургії – штампуванню й зварюванню й різанні металів, при гасінні 

пожеж і інших потреб. Розглянемо деякі області застосування ВР. 

Видобуток корисних копалин. Гірничодобувна промисловість тривалий 

період була практично єдиним об'єктом мирного використання ВР. На видо-

буток корисних копалин витрачається до 80 - 90% ВР. У цей час гірські роз-

робки без застосування ВР практично неможливі. Щорічно підривним спосо-

бом відділяють від масиву й дроблять близько 2 млрд кубометрів гірських 

порід.  

Техніка підривних робіт полягає в наступному. У руді бурят шпури, які 

являють собою горизонтальні, вертикальні, похилі шпари довжиною до 5 ме-

трів. Шпури заряджають ВР, закладаючи або заливаючи її усередину шпуру, 

заряд забивають глиняними пробками, вставляють пристрої, що детонують й 

роблять вибух. Оскільки умови вибуху можуть бути різноманітні (наприклад, 

міцність покладів сильно коливається, деякі шари насичені водою, шахти не-

безпечні по пилу або газу і т.п.), використовують кілька типів ПВР. Останнім 

часом нарівні зі штатної ПВР використовують порохові заряди. 

Застосування вибухових речовин у сейсмічній розвідці. Сейсмічна ро-

звідка також є великим споживачем ВР. За допомогою сейсморозвідки ведуть 

роботи з пошуку нафти, газу, вугілля, різних металевих руд, ведуть пошук 

сприятливих точок для буравлення, складають прогноз землетрусів і т.п. 

Сейсморозвідка заснована на відмінності в пружних властивостях чис-

ленних гірських порід, яке приводить до того, що швидкість поширення сей-

смічних хвиль різна. Чим вище пружність, тем вище швидкість поширення 

сейсмічних хвиль, наприклад, у граніті вона становить близько 6 км/с, а в пі-

ску 1,5 км/с. Ці швидкості фіксують сейсмографи, що дають інформацію, яка 

дозволяє одержати чітку картину розташування шарів, їх потужності й сос-

тав, глибини залягання. 

Техніка сейсмічної розвідки полягає в наступному. У шпару невеликої 

глибини опускають заряд ВР і підривають. Для заряджання звичайно викори-

стовують водостійкі ВР. Після того, як прилади зареєструють пружні хвилі, 

що поширюються в гірських породах, операцію повторюють на відстані декі-

лькох кілометрів або сот метрів від місця першого вибуху. 

Фізична природа сейсморозвідки полягає в наступному. Якщо на поверх-

ні землі або на деякій глибині підірвати заряд ВР, то від місця вибуху в усі 

сторони по гірських породах будуть розповсюджуватися пружні, або сейсмі-

чні, хвилі, подібні звуковим. Розрізняють поздовжні й поперечні пружні хви-

лі. Швидкість поздовжніх хвиль більш ніж в 2 рази вище швидкості попереч-

них. Поздовжні хвилі можуть поширюватися у твердій, рідкій і газоподібної 

середовищах, а поперечні – тільки у твердому середовищі. 

Швидкість пружних хвиль залежить від состава порід і в першу чергу від 

їх пружності й щільності. Наприклад, швидкість поширення поздовжньої 

хвилі в повітрі, воді й ґрунті змінюється в межах 310-360, 1430-1500 і 4000-

5700 м/с відповідно. 

Зустрічаючи на своєму шляху поверхні, що розділяють породи різного 

состава, пружні хвилі відбиваються від них, переломлюються й частково вер-
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таються на поверхню землі. Приладами вловлюють коливання ґрунту, і, ви-

значаючи час приходу хвиль, можна встановити швидкість поширення хвиль 

в окремих шарах породи, а також глибину й форму залягання тих шарів, на 

границі яких відбуваються відбиття й переломлення хвиль. 

Для порушення сейсмічних хвиль використовують заряди, розміщені в 

шпарах, рідше – на поверхні землі. Для виробництва вибухів використовують 

тротил у шашках або в порошку, деякі водостійкі ВР, рідше динаміт і амоні-

ти. Останнім часом для сейсморозвідки використовують порохові заряди, що 

детонують (ДЗС) на основі порохів баліститного типу. Для виготовлення ДЗС 

звичайно використовують порохові шашки від зарядів, знятих з озброєння. 

Використання вибухових речовин у будівництві. Вибухові речовини 

широко застосовуються в різних галузях будівництва: житлової, меліоратив-

ної, транспортної, гідротехнічної.  

Широке застосування ПВР у будівництві стало можливим, завдяки робо-

там в області теорії «спрямованого вибуху». Процес вибуху розраховувався 

так, щоб він забезпечував переміщення великої маси ґрунту в потрібному на-

прямку й на необхідну відстань. 

Спрямовані вибухи в СРСР знайшли широке застосування для розв'язку 

великих народногосподарських завдань. Так, в 1966 р. за допомогою вибуху 

5268 тон вибухівки зведена гребля в урочище Медео під Алма-Атою. Вибу-

хом перекинуло в ущелину відразу 1,5 млн кубометрів скельних порід, що 

утворювали греблю. В 1964 р. вибух 9320 тон ПВР дозволив розчистити ске-

льну дільницю на трасі Аму-Бухарського каналу. Вибух утворював канал 

глибиною 12 метрів і довжиною 14 кілометрів. 

За допомогою вибуху прокладають автомобільні шляхи й залізниці, спо-

руджують насипи, пробивають тунелі, риють ями, траншеї, котловани, кана-

ви, зводять греблі й багато чого іншого. 

Ущільнення просадних ґрунтів. Часто доводиться вести будівництво 

будинків на нестійких і слабких ґрунтах (торфовища, водонасипні піски і 

т.п.) Для забезпечення стійкості будинків необхідно попередньо ущільнити ці 

ґрунти. Був розроблений спосіб ущільнення просадних ґрунтів, заснований 

на вибуху заряду ВР у шарі води, що покриває поверхня ділянки. Протягом 

20 днів ґрунт воложать, а потім підривають заряди. Вибух діє на глибину до 7 

м, щільність ґрунту при цьому підвищується на 10 - 12%. 

Ущільнювати ґрунт можна поверхневими, глибинними й підводними ви-

бухами. При поверхневих вибухах заряди розташовують на поверхні ґрунту, 

що ущільнюється, при глибинних – у його товщі, при підводному – у воді над 

поверхнею ґрунту. 

Перспективним методом виявився спосіб так званої підривної посадки 

насипів із гравію, шлаків, глини, піску на мінеральне дно боліт при будівниц-

тві залізних і шосейних доріг. 

Споруджувати насип безпосередньо на поверхні болота не рекомендуєть-

ся, тому що полотно дороги в цьому випадку буде хитливо. Щоб уникнути 

цього, насип необхідно «посадити», тобто вилучити на мінеральне дно боло-
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та. Оскільки рідкий ґрунт не витримує ваги землерийних машин, допомогти в 

цьому може тільки вибух. 

При малій потужності ґрунтів, насиченні водою їх можна вилучити з-під 

підстави майбутньої траси вибухом на викид за допомогою подовжених го-

ризонтальних зарядів. Потім на трасі дороги розміщають ґрунт, що утворює 

насип, яка під власною вагою повільно опускається на дно болота, відтиску-

ючи рідкий ґрунт. При великій глибині болота насип до дна не доходить. У 

цьому випадку посадка її проводиться вибухом потужних зарядів ВР спереду 

або з боків утвореного насипу. Після вибуху передня частина насипу сповзає 

й поринає на дно, відтискуючи розріджений вибухом болотний ґрунт. Потім 

насип нарощують по висоті й довжині, знову підривають заряди, і цикл по-

вторюється. 

Застосування вибухових речовин у сільському господарстві. У гірсь-

ких районах за допомогою ВР проводять підготовку ґрунту під сади. Підрив-

ним способом швидко виривають ямки для посадки дерев, а також риють ка-

нави для зрошення полів і осушення боліт. Осушення боліт можна робити 

також шляхом пробивання вибухом водонепроникного шару, що затримує 

стік ґрунтових вод. 

Широко застосовуються ВР для викорчовування пнів. Із цією метою в 

ґрунті під пнем бурять поглиблення й у це поглиблення вводять заряд ВР, а 

вільну частину поглиблення щільно засинають землею. Вибух не тільки ви-

риває пень із землі, але й розщеплює його, що полегшує його подальше ви-

користання (наприклад, у якості палива). 

Використання вибухових речовин для боротьби зі стихійними лиха-

ми. ВР часто є єдиним засобом, здатним охоронити людей від ряду стихійних 

лих, таких як сіли, гради, сніжні лавини, льодохід. 

Сіли – це потужні грязьові або грязьове кам'яні потоки, що формуються в 

руслах гірських рік і які руйнують усе, що попадеться їм на шляху. Боротьбу 

з ними проводять шляхом створення за допомогою вибуху великої кількості 

ВР спеціальних випускних каналів. 

Сніжна лавина – це сніг, почавший рух. Сила лавини дуже велика й іноді 

досягає 128 т/м2. Тому що прогнозувати час сходу лавин дуже складно, тому 

після рясних снігопадів лавини викликають штучно, роблячи обстріл особли-

во небезпечних схилів з мінометів або знарядь протиградового захисту. 

Льодоходи часто супроводжуються крижаними заторами, які приводять 

до повені. Для попередження повеней проводять криголамні підривні роботи. 

Вони містять у собі розколювання й дроблення льоду шляхом вибуху заряду 

з водостійкого ВР. Лід найбільше часто руйнують за допомогою підводних 

зарядів, що опускають під лід на мотузках або дерев'яних тичинах. У випадку 

виконання криголамних робіт за допомогою зовнішніх зарядів, розташовува-

них на поверхні льоду, необхідно розраховувати силу вибуху так, щоб вона 

не ушкодила прилеглі будинки й спорудження. Дуже потужні затори льоду 

знищують за допомогою бомбардувальної авіації. Бомбометання виконують 

із висоти 300-400 м фугасними авіабомбами масою 100-500 кг. 



 77 

Підривне розпушування льоду часто застосовують при плаванні судів у 

тяжких умовах арктичних морів. Шляхом вибуху зарядів ВР долають крижа-

ні поля, що перепиняють шлях судну, дроблять більші крижини, що стиска-

ють корпус судна й ін. 

Гасіння пожеж на нафтових і газових шпарах. Уперше ВР для гасіння 

пожежі на нафтовій свердловині було застосовано в 1931 р. у Майкопі. Вибух 

50 кг динаміту згасив пожежу. Такі пожежі часто виникають на шпарах з від-

критим фонтануванням. Для ліквідації пожежі застосовують вибух ВР. Його 

роблять у безпосередній близькості від непалаючої частини струменя фонта-

на між устям шпари й полум'ям. 

Непалаюча частина фонтана утворюється при напрямку на нижню части-

ну факела потужних водяних струменів. Повітряна хвиля, що виникає при 

вибуху, розриває струмінь фонтана, на мить припиняє вступ газу й нафти зі 

шпари, а полум'я відкидає нагору. Таким чином, вогонь вибуху гасить вогонь 

пожежі на нафтовій свердловині. Заряди ВР подають до палаючого фонтана 

по сталевому тросу, перекинутому через блоки на спеціальних щоглах, або на 

візку з укосиною, що йде по рейкових шляхах, прокладених до устя шпари.  

Для зарядів звичайно застосовують амоніт з додаванням невеликої кіль-

кості тротилу. Маса зарядів становить від 50 до 500 кг. 

Гасіння лісових пожеж. Застосовують ВР і для гасіння лісових пожеж. 

Полум'я в лісі поширюється з дуже великою швидкістю, і зупинити його мо-

жна тільки одним способом – швидко відітнути палаючу ділянку від основ-

ного масиву широкими просіками й захисними каналами. Для цього маленькі 

тротилові шашки прив'язують до потужних стовбурів, і зривник одним під-

ривом звалює сотні дерев, швидко прокладаючи широкі просіки, які перепи-

няють шлях вогню. За допомогою вибуху заряду ВВ робляться захисні рови, 

охороняючи тим самим від загибелі безліч лісів і ціли села. 

Одержання надтвердих матеріалів. Останнім часом потужні ВР стали 

використовувати для одержання ряду надтвердих матеріалів: алмазу, нітриду 

бору й ін. З їх допомогою у вибуху можна забезпечити дуже високі тиски й 

температури, недосяжні ніякими іншими способами, у яких відбувається 

утвір надтвердих матеріалів. Синтезовані по цих методах тверді й надтверді 

матеріали (корунд, алмаз, вюртцитоподібний нітрид бору) мають розмір час-

ток 10 мкм. Можуть бути використані для створення полімерних компози-

ційних матеріалів нових типів, ріжучого, абразивне-шліфувального й бурово-

го інструментів для машинобудівного комплексу, нафтової й 

гірничодобувної промисловості, створення матеріалів для електроніки й еле-

ктротехніки. Застосування надтвердих матеріалів в інструментах дозволяє 

підвищити якість і побільшати продуктивність при обробці матеріалів в 1,5- 

2 рази. 

У цей час виразне виділилося два основні напрямки синтезу й модифіку-

вання матеріалів з використанням енергії вибуху. 

Один з них – це використання ударних хвиль, що виникають у навколи-

шньому середовищі при детонації потужних ВР, тобто вплив енергією вибу-
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ху на реакційну суміш або на матеріал, що модифікують через яку-небудь 

перешкоду. Цей варіант називається ударно-хвильовим. 

Інший шлях – використання енергії вибуху при безпосередньому контакті 

із реакційною сумішшю або матеріалом, що модифікують, – називають дето-

наційним синтезом. 

У промислових установках підривний синтез надтвердих матеріалів – 

штучних алмазів, нітридів бору і т.д. – роблять шляхом пресування порошків 

в ампулах при тисках понад 20 ГПа із застосуванням гексогену великої оди-

ничної потужності.  

Одержання алмазів. Відомо, що графіт і алмаз складаються з тої самої 

речовини – вуглецю, але мають різну кристалічну модифікацію: у графіту – 

гексагональні кристалічні ґратки, а в алмаза – кубічна ґратка. 

Для одержання штучного алмаза із графіту потрібно високий тиск, який 

можна створити вибухом ВР (баліститного або сумішевого ракетного твердо-

го палива). 

Експерименти по перетворенню графіту в алмаз під дією вибуху прово-

дилися в спеціальних ампулах. Усередині ампули запресовували графіт, а зо-

вні розташовували заряд ВР. Усе це містилося в надміцну металеву оболон-

ку. Тиск, що виникає в ампулах при вибуху ВР, досягало 40 ГПа. 

Алмаз можна одержати декількома методами: підривним, ударно-

хвильовим, детонаційним. Ударно-хвильовим методом алмаз одержують 

ударним стиском сумішей графіту з металом. Метод застосовують в США. 

Детонаційним методом алмаз одержують детонацією потужних ВР у суміші 

із графітом, сажею або іншими формами вільного вуглецю. Ультрадисперс-

ний алмаз одержують детонацією зарядів потужних ВР. 

Схему виробництва складають з фаз підготовки компонентів, змішування 

гексогену із сажею й пресування таблеток. Таблетки містять у стакан, що 

вводиться в підривну камеру (камера синтезу), де проводиться їх підрив за 

допомогою спеціального детонатору. Після підриву продукти синтезу зали-

вають водою, яку потім відфільтровують, а з отриманого осаду вилучають 

алмази. Добування й очищення алмазів проводять каталітичним способом 

шляхом окиснення графіту оксигеном повітря в присутності солей міді. По-

тім состав з алмазами обробляють нітратною кислотою, лугом і сушать. 

         Розроблена технологія одержання ультра дисперсного алмаза й налаго-

джене промислове виробництво цього продукту. Перевагою технології ульт-

ра дисперсного алмаза є відносна простота його виділення із продукту синте-

зу, що значно здешевлює виробництво. Винятково малий розмір часток 

алмаза дозволяє використовувати його в нетрадиційних областях. У цей час 

визначена можливість застосування ультра дисперсного алмаза в складі зно-

состійких покриттів, що наносять гальванічним методом, і в якості домішок 

до олив для прискорення приробляння двигунів.  

Одержання нітриду бору. Нітрид бору так само, як і алмаз, має дуже ви-

соку твердість. Але цією властивістю має тільки одна з модифікацій нітриду 

бору, що має полікристали кубічної форми,  бета-модифікація. Одержують 

її за допомогою вибуху зі звичайного нітриду бору. Полікристали нітриду 
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бору витримують температуру до 1500°С, ними можна обробляти буквально 

розпечені заготовки зі сталі. Але найголовніша гідність нового матеріалу в 

тому, що він витримує ударні навантаження. Отже, різцями з полікристалів 

твердого кубічного нітриду бору можна обробляти переривчасті поверхні, 

фрезерувати пази, поглиблення. 

 Щільні форми нітриду бору (це кубічні сфалерите подібні і гексагональні 

вюртцитоподібні нітриди бору, названі так по структурній аналогії з мінера-

лами цинку – сфалеритом і вюртцитом. Щільні форми нітриду бору, як і ал-

маз, мають щільність в 1,5 рази більше, ніж звичайний графітоподібний ніт-

рид бору. 

 Вюртцитоподібний нітрид бору одержують ударним стиском графітопо-

діб 

ного нітриду бору в суміші з охолодною добавкою − водою. Він являє собою 

порошок з розмірами часток 0,01 - 10 мкм, стійкий до дії кислот і лугів. Вюрт-

цитоподібний нітрид бору є першим матеріалом, промислове виробництво 

якого з використанням енергії вибуху освоєне в нашій країні. Може викорис-

товуватися безпосередньо у вигляді абразивних порошків або паст у проце-

сах шліфування й полірування, однак гнітюча його частина витрачається на 

виготовлення полікристалів твердого нітриду бору, використовуваних у ле-

зах різального інструменту й абразивних колах. 

Кубічний нітрид бору, отриманий детонаційним способом, поряд з вюрт-

цитоподібної формою з успіхом може бути використаний для виготовлення 

полікристалів твердого нітриду бору. 

Можливість одержання вюртцитоподібного нітриду бору ударним стис-

ком графітоподібної форми була виявлена у 1965 р. Розроблені способи оде-

ржання й очищення цієї щільної форми, що склали згодом основу першої 

промислової технології одержання матеріалу з використанням енергії вибуху. 

Матеріал має торговельну назву «чернобор». Показано, що на основі «черно-

бору» або його сумішей з кубічним нітридом бору можна одержувати полік-

ристали твердого нітриду бору (ПТНБ), у яких «чернобор» повністю перет-

ворюється в кристалічний нітрид бору (КНБ), утворюючи особливоміцні 

полікристали, здатні в лезах інструменту витримати ударні навантаження. 

Штампування й зварювання вибухом. Принцип штампування наступ-

ний. Заготовку (наприклад, сталевий лист) поміщають у матрицю, закріплю-

ють її, розташовують над нею заряд ВР, опускають усе це у воду й підрива-

ють. Від удару вибуху лист набуває форму матриці. Таким способом можна 

готовити днища апаратів складної конфігурації, оболонки зі стільникових 

моделей і т.п. Вартість підривного штампування в 50 раз нижче вартості пре-

сування.  

Процес штампування вибухом здійснюється в основному за допомогою 

порошкоподібних ПВР. Найбільше застосування знайшов водостійкий амоніт 

6ЖВ і акванит-2. 

Зварювання вибухом одержала велике поширення як у нас у країні, так і 

за рубежем. Основна її гідність полягає в тому, що вона дозволяє одержати 

міцні метали, які не вдається зварити іншим способом (наприклад, сталь із 
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міддю, сталь із титаном, леговану сталь із алюмінієм, сталь зі свинцем і т.п.) і 

забезпечує високу міцність швів. 

Зварюванням вибухом можна наносити покриття на листі сталі, напри-

клад, тонкого шару титану, легованої сталі, тобто одержувати біметалічні ви-

роби, забезпечуючи економію дорогих легованих сплавів.  

Зварювання вибухом здійснюють в такий спосіб. На поверхні платівки, 

яку кидають, розміщають заряд із пластичного ВР або баліститного пороху. 

Детонатор установлюють на краю заряду, а платівку, що кидають, фіксують в 

повітрі або вакуумі на певній відстані від основної пластини, з якої відбува-

ється зварювання. Кінцева швидкість поширення детонації приводить до то-

го, що платівка, яку кидають, під певним кутом співударяється з нерухливої 

платівкою. Увесь процес з'єднання триває протягом десятка мікросекунд. 

 

2 ПОРОХИ Й СРТП 

2.1 Загальні відомості про порохи [80, 82] 

Порохами називають тверді багатокомпонентні системи, здатні до стійко-

го закономірного горіння без доступу ззовні оксигену повітря або інших оки-

снювачів з виділенням великої кількості тепла й газоподібних продуктів [37]. 

Можливість горіння порохів без доступу окиснювачів ззовні забезпечується 

наявністю у їх складі одночасно як пального, так і окиснювача у вигляді ор-

ганічних речовин (наприклад, солі нітратної або хлорної кислот) або органіч-

них сполук, що містять оксиген (нітроестери, нітросполуки), а також сполук, 

що містять крім оксигену атоми галогенів.  

Порохи використовують як джерела енергії для метання ладунків і для 

надавання руху ракетам, а також у генераторах газу високого тиску, запаль-

никах, вогнепровідних шнурах, феєрверочних пристроях і для інших цілей. Їх 

використовують у вигляді зарядів, що складаються із елементів різних розмі-

рів і геометричної форми (пластина, зерно або трубка з одним або декількома 

каналами, одноканальна або багатоканальна шашка і т.п.). Масу заряду поро-

ху в стрілецькій зброї обчислюють декількома грамами, в артилерійському 

пострілі вона може становити кілька кілограмів, а в ракетних двигунах маса 

твердого ракетного палива коливається від десятих часток грама (мікродви-

гуни) до декількох десятків або навіть сотень тон (міжконтинентальні раке-

ти). 

Порохи є метальними ВР, які здатні до стійкого горіння без переходу у 

вибух і детонацію. Стійкість горіння порохів, тобто здатність до згоряння в 

більшості випадків паралельними шарами без переходу у вибух, досягають 

головним чином за рахунок монолітності порохових зерен або шашок (тобто 

за рахунок відсутності в них пор, тріщин, раковин) і достатньої їх міцності, 

що забезпечує горіння без руйнування заряду під дією тиску порохових газів, 

інерційних і відцентрових сил, ультразвукових коливань і інших наванта-

жень, що виникають у стовбурі гармати або ракетної камері. Швидкість го-

ріння порохів залежить від тиску Р и початкової температури заряду Т0, зви-

чайно зростаючи з їх збільшенням по тому або іншому закону.  
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Для ракетних порохів дуже важливо, щоб швидкість їх горіння не зале-

жала від температури й тиску в діапазоні температур і тисків роботи двигуна. 

Швидкість горіння більшості ракетних порохів в інтервалі тиску 4 - 15МПа 

лежить у межах від декількох міліметрів до декількох десятків міліметрів у 

секунду. При високих тисках (сотні МПа) артилерійські порохи горять зі 

швидкістю 100 - 400 мм/с.  

Порох повинен мати високу хімічну й фізичну стабільність, малу гігрос-

копічність, низьку чутливість до механічних, теплових і інших імпульсів, пе-

вний комплекс фізико-механічних характеристик. 

Основними енергетичними характеристиками є питома теплота їх зго-

ряння й питома кількість газоподібних продуктів горіння, наведене до нор-

мальних умов. Працездатність порохів, які використовують в артилерії й 

стрілецькій зброї, оцінюють силою пороху і його потенціалом. 

Сила пороху – це робота, яку могли б зробити продукти горіння одного 

кілограма пороху, вільно розширюючись при атмосферному тиску в резуль-

таті нагрівання їх від 273К до температури горіння. Експериментально силу 

пороху визначають, спалюючи порох у манометричній бомбі. Для різних ти-

пів НЦ П сила пороху має значення 800 – 1200 кДж/кг.  

Потенціал пороху – це гранично можлива робота одного кілограма поро-

ху, яку могли б зробити гази, прохолоджуючись від температури горіння (ви-

бухового перетворення) до абсолютного нуля. 

Енергетику ракетних порохів характеризують величиною одиничного ім-

пульсу, що показує, яку тягу може розвити ракетний двигун при згорянні в 

ньому 1 кг пороху в 1 секунду. 

2.2 Класифікація порохів[80, 82] 

Порохи можна класифікувати по різних ознаках. Найпоширенішої є кла-

сифікація по фізико-хімічній природі компонентів і по областях застосуван-

ня.  

По фізико-хімічній природі компонентів порохи підрозділяють на три 

групи: 

1) порохи на основі нітратів целюлози; 

2) порохи на основі синтетичних полімерів і неорганічного окиснювача; 

3) порохи без полімерної основи – механічні суміші. 

Залежно від властивостей застосовуваних пластифікаторів, а також від 

способів виробництва нітроцелюлозні порохи підрозділяють на піроксиліно-

ві, баліститні, кордитні, сферичні й віскозні. 

Піроксилінові порохи (ПП) виробляють на основі сумішевого піроксилі-

ну зі змістом азоту більш 12,4 % із застосуванням у процесі виробництва, ле-

ткого спиртоетерного розчинника, що віддаляється. Можна застосовувати й 

труднолеткі пластифікатори, наприклад, формаль гліцерину.  

Баліститні порохи (БП) виробляють на основі колоксиліну «Н» і енерге-

тично активних пластифікаторів (наприклад, нітрогліцерину, динітратдіети-

ленгліколю й ін.). 
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Кордитні порохи виробляють на основі піроксиліну № 1 і сумішевого 

пластифікатору (суміші нітрогліцерину з ацетоном). Ацетон на останніх ста-

діях виробництва з порохових елементів віддаляють. 

Сферичні порохи готують на основі піроксиліну № 1 і сумішевого плас-

тифікатору (суміші нітрогліцерину з етилацетатом). Їх готовлять за емуль-

сійною технологією. У процесі виробництва пороху етилацетат віддаляють.  

Віскозні порохи одержують без розчинника шляхом нітрування віскози. 

Нітратцелюлозні порохи на відміну від димного пороху при горінні прак-

тично не утворюють диму, тому їх називають бездимними. 

До порохів на основі синтетичних полімерів ставлять сумішеві тверді ра-

кетні палива (СТРП), що представляють собою високонаповнені полімерні 

композиції, до складу яких входять окиснювачі (наприклад, перхлорат амо-

нію), полімерне пальне-зв'язувальне (каучуки), пластифікатори, металеве па-

льне, твердники й інші домішки. 

До порохів без полімерної основи ставлять димний порох, який являє со-

бою механічну суміш калієвої селітри, сірки й вугілля. 

2.3 Димний порох [4, 11, 19, 38] 

Димний порох являє собою суміш трьох компонентів: калієвої селітри –  

75 %, вугілля – 15 % і сірки – 10 %.  

Калієва селітра KNO3 є окиснювачем і при нагріванні легко віддає окси-

ген, який окиснює сірку й вугілля. 

Деревне вугілля – горюча речовина. Вугілля для порохів повинні бути 

легкозаймисті, що швидко згоряють, малогігроскопічні, малозольні і мати 

досить високу теплотворну здатність. 

Для димного пороху застосовують вугілля з м'яких деревних порід: 

вільхи, жостеру, ліщини, верби і т.д. 

Дерева після рубання обкорують, пиляють, розколюють і в стосах витри-

мують під навісом тривалий час, а потім піддають сухій перегонці без досту-

пу оксигену повітря при високій температурі. Після випалу проводять охоло-

дження й сортування вугілля. 

Таке вугілля звичайно дуже тендітне, легко подрібнюється й добре змі-

шується з іншими компонентами пороху, має малий зміст золи. Сірку в поро-

сі застосовують в якості цементатору (зв'язувального). 

2.3.1 Властивості димного пороху 

Колір димного пороху буває від синьо-чорного до сіро-чорного з метале-

вим блиском. Густина пороху коливається в межах від 1850 до 1930 кг/м3. 

Чим більше густина, тем менше швидкість горіння пороху. Гравіметрична 

щільність, обумовлена як відношення маси пороху, вільно насипаного в по-

судину певної форми, до обсягу цієї посудини, рівна 0,8 – 1,1 кг/дм3. Граві-

метрична щільність залежить від форми й величини зерен, від їх густини й 

ступеня полірування зерен. Полірування із графітом збільшує гравіметричну 

щільність (графіт зменшує тертя між зернами й сприяє ущільненню пороху в 

даному обсязі). 
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Димні порохи – хімічно стійкі речовини. При нормальних (сухих) умовах 

димний порох може зберігатися до 200 років і більш. Температура спалаху 

димного пороху рівна 290 – 310°С. 

Димний порох чутливий до удару й тертю. При випробуванні на вертика-

льному копрі дає вибухи без відмови при падінні вантажу масою 10 кг із ви-

соти 45 см. При терті між поверхнями заліза порох спалахує або вибухає. 

Швидкість горіння пороху залежить від його состава, зовнішнього тиску 

й від щільності порохових елементів. Шорсткувата поверхня забезпечує лег-

кість запалення пороху, а пористість сприяє збільшенню швидкості горіння. 

При горінні пороху утворюються тверді й газоподібні продукти. Температура 

горіння становить 1900 - 2100оС. Питомий імпульс димного пороху при тис-

ку 4 МПа становить 1200 - 1250 Н∙с/кг. Випускають ряд модифікацій і сортів 

димного пороху: звичайний зернений, збройовий, трубковий, шнуровий, ми-

сливський, порох для гірських робіт і ін.  

2.3.2 Виробництво димного пороху [11, 39] 

Процес виготовлення димного пороху складається з наступних основних 

операцій: 

 подрібнювання вихідних компонентів; 

 змішування компонентів (одержання потрійної суміші); 

 пресування потрійного состава (одержання порохової плитки); 

 зерніння пороху; 

 полірування порохових зерен; 

 відділення пили від порохових зерен; 

 сортування пороху; 

 перемішування пороху, утвір партій і закупорювання. 

Існує дві технології виготовлення димного пороху: сухим способом і во-

дно-суспензійним.  

В основному використовують технологію виготовлення димного пороху 

сухим способом. За цією технологією селітра подрібнюється окремо від сірки 

й вугілля в млинах валкового або дискового типу. Можна використовувати й 

струминний млин. Сірку подрібнюють разом з вугіллям, тому що вона легко 

електризується, налипає на кулі й стінки кульового млина й погано подріб-

нюється. Вугілля може самозайматися при здрібнюванні й утворює з повіт-

рям вибухонебезпечні суміші.  

Для здрібнювання сіро-вугільної суміші використовують барабанні мли-

ни із бронзовими кулями. Потім селітру й сіро-вугільну суміш змішують й 

додатково подрібнюють в шкіряних або дерев'яних бочках з дерев'яними або 

пластмасовими кулями.  

Змішування компонентів – одна із самих відповідальних операцій, тому 

що від її проведення залежить якість одержуваного пороху. З отриманої пот-

рійної суміші на пресі поверхового типу пресують порохову плитку. Відпре-

совану плитку дроблять й подають на стадію зерніння на зернільних маши-

нах. Після цієї операції виходять зерна з гострими кутами й шорсткуватою 

поверхнею, тому вони незручні в експлуатації. Для того щоб згладити гострі 
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кути, затерти відкриті пори, ущільнити зовнішню поверхню порохових зерен 

і цим зменшити розпилення пороху в службовому обігу й при перевезеннях 

проводить операцію полірування пороху. Полірування зерен здійснюють в 

дерев'яних або шкіряних бочках за рахунок тертя зерен друг про друга. Потім 

порох просівають через сита для відділення придатних зерен, від грудок і пи-

лу.  

Для остаточного поділу зерен на фракції, відповідні до сортів виготовле-

ного пороху, проводять сортування. Із цією метою використовують похилий 

гуркіт, що полягає з ряду шовкових сит з певними розмірами гнізд. Для дося-

гнення одноманітності фізико-хімічних і балістичних властивостей роблять 

перемішування пороху спочатку в малих партіях, а потім змішують у загаль-

ну партію у спеціальних апаратах і закупорюють. 

За рубежем іноді використовують спосіб виготовлення димного пороху, 

при якому потрійну суміш обробляють на бігунах. У цьому випадку відбува-

ється доздріблення, змішування й попереднє ущільнення порохового состава. 

По водно-суспензійної технології сірко-вугільну суміш готують у вигляді 

водної суспензії у барабанному млині, у який завантажують грудкове вугілля, 

сірку у вигляді лусочок й дозують необхідну кількість води. Остаточне под-

рібнювання сірко-вугільної суміші проводять в бісерному млині. Потрійну 

суміш одержують розчиненням селітри в суспензії сіро-вугільної суміші у 

апараті з бовтницею. Отриману суспензію потрійної суміші подають за до-

помогою пневматичної форсунки в апарат із псевдозріджуванним шаром на 

грануляцію, де в потоці нагрітого повітря відбувається формування гранул 

сферичної форми і їх сушіння. Потім гранули розділяють на фракції в сито-

вому або повітряно-прохідному класифікаторі, при цьому дрібні фракції по-

вертають у псевдозріджуванний шар для збільшення розмірів. 

Дана технологія містить менше небезпечних операцій у порівнянні із су-

хим способом виробництва димного пороху. Впровадження її у виробництво 

дозволило організувати процес безперервного одержання пороху, механізу-

вати й автоматизувати технологічний процес. Недоліком водно-суспензійної 

технології є підвищені енерговитрати у зв'язку з необхідністю випаровувати 

значну кількість води. 

2.3.3 Застосування димного пороху 

Після відкриття бездимних порохів димний порох, що застосовувався в 

артилерії, вийшов із вживання. Однак його роль у сучасних боєприпасах ар-

тилерії ще велика. 

Димний порох використовують для виготовлення запальників, вибивних 

зарядів, порохових сповільнювачів, запобіжників і підсилювачів. Найбільш 

широке застосування в мирних цілях димний порох знайшов для виготовлен-

ня мисливських патронів, вогнепровідних шнурів і для деяких видів гірських 

робіт. Також димний порох застосовують у піротехнічних сполуках і феєр-

верках [4, 19]. 

Коштовною властивістю димних порохів, використовуваних при деяких 

підривних роботах, є здатність їх при згорянні у зарядних камерах відколю-
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вати й зрушувати породу по лінії шпурів або шпар без бризантного ефекту. 

При цьому в породі не утворюються тріщини й навіть мікротріщини. Завдяки 

цим якостям димні пороху застосовують при видобутку штучного каменю, 

який використовують для виготовлення пам'ятників, лицювальних робіт і т.п. 

2.4 Піроксилінові порохи [4, 11, 40-42, 80, 82] 

Піроксилінові порохи по составу ділять на дві групи: звичайні гарматні пірок-

силінові порохи й піроксилінові порохи спеціального призначення. 

Звичайні піроксилінові порохи складаються з наступних компонентів: 

Сумішевий піроксилін  

(N = 12,4 – 13,0 %) 

90–96 % 

Залишковий спиртоетерний  

розчинник 

1,5–3,5 % 

Дифеніламін 1–2 % 

Гігроскопічна волога 1,0–1,8 % 

Піроксилін є енергетичною й структурно-механічною основою пороху. Сумі-

шевий піроксилін складається з піроксиліну № 1 і піроксиліну № 2. 

Спиртоетерний розчинник служить для пластифікації (перекладу в пластичний 

стан) піроксиліну. Після формування порохових елементів спиртоетерний розчин-

ник віддаляють, що надає пороховим елементам необхідну міцність. Повністю ви-

даляти спиртоетерний розчинник недоцільно, тому що його присутність забезпе-

чує пороховим елементам необхідну пружність.  

Дифеніламін C6H5NHC6H5 є стабілізатором хімічної стійкості порохів. Він 

взаємодіє з оксидами азоту, що утворюються при розкладанні нітратів целюлози. 

З'єднання дифеніламіну з оксидами азоту є стійкими, при цьому виключається авто-

каталіз, тому що продукти розпаду прискорюють розкладання пороху.  

Гігроскопічна волога обумовлена гігроскопічними властивостями пороху, ви-

лучити її повністю не можна й недоцільно, тому що при зберіганні порох буде на-

бирати вологу, змінюючи при цьому свої властивості. 

       Піроксилінові порохи спеціального призначення відрізняються від зви-

чайного гарматного пороху наявністю спеціальних домішок, що надають їм 

певні властивості. 

Малогігроскопічні порохи  це порохи, що містять у своєму складі гідрофобні 

домішки, які знижують гігроскопічність порохів в 1,5 - 2,0 рази. У своєму складі во-

ни можуть містити до 10% динітротолуолу й до 6% дибутілфталату, наприклад: пі-

роксилін – 82%; залишковий спиртоетерний розчинник – 3,5 %; дифеніламін – 1 

%; динітротолуол – 10 %; дибутілфталат – 3 %; волога – 0,5 %.  

Малоерозійними називають порохи, які містять у своєму складі компоненти, що 

знижують температуру горіння пороху й, отже, знижують розпальне-ерозійну дію 

порохових газів на стінки каналу стовбура. До складу таких порохів входять інертні 

домішки типу вазеліну, парафіну в кількості до 3%. Наведений вище состав малогі-

гроскопічного пороху є також і малоерозійним, тому що дибутілфталат зменшує те-

плоту й температуру горіння пороху.  
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Безполуменеві порохи містять у своєму составі домішки, що зменшують дулове 

полум'я та й усувають зворотне полум'я при пострілі з артилерійської гармати. До 

них ставлять каніфоль, сульфат калію (K2SО4) і інші у кількості до 5%.  

Полум'ягасні порохи містять до 50% полум'ягасних домішок. Такі порохи за-

стосовують тільки для виготовлення полум'ягасників зворотного полум'я. 

Пористі порохи за рахунок пористої структури мають високу швидкість горіння 

і їх застосовують в стрілецькій зброї з коротким стовбуром. Поруватість утворюють 

у результаті вимочки пороху, що містить кристали солі KNO3, у воді,. 

Графітовані порохи – це порохи, поверхня яких покрита графітом з метою зни-

ження електричного опору й, отже, зниження електризування. Графітуванню за-

знають мілкозернисті піроксилінові порохи, при цьому також поліпшують їх сип-

кість і гравіметричну щільність. 

Флегматизовані порохи – це порохи, поверхневі шари яких просочені інертною 

речовиною з метою зменшення швидкості горіння. Цим досягають регулювання га-

зоутворення й збільшення початкової швидкості ладунку за рахунок більшої маси 

заряду без збільшення максимального тиску порохових газів у каналі стовбура. У 

якості флегматизатора застосовують камфору. 

У порівнянні з баліститними порохами піроксилінові порохи мають на-

ступні переваги: 

 більшу механічну міцність; 

 можливість додання виробам зерненої багатоканальної форми, а також 

можливістю виготовлення порохових елементів з малою товщиною палаючо-

го склепіння (до 0,1 мм); 

 менший температурний градієнт тиску при використанні піроксиліно-

вих порохів як заряду при стрілянині з артилерійських гармат; 

 гарну займистість. 

Виробництво піроксилінових порохів може бути періодичним і безперервним. 

 Незалежно від виду виробництва технологічний процес складають з наступних 

стадій: 

 зневоднювання піроксиліну; 

 змішування компонентів (одержання порохової маси); 

 формування порохових елементів; 

 різання пороху; 

 видалення спиртоетерного розчинника з порохових елементів (пров'я-

лювання, вимочка, сушіння й зволоження); 

 сортування, мішка пороху й формування загальних партій; 

 випробування партій пороху; 

 виготовлення зарядів і їх закупорка. 

Виготовлення порохів починають зі змішування у водному середовищі 

піроксиліну № 1 і піроксиліну № 2 для одержання сумішевого піроксиліну 

Цю операцію проводять на нітроцелюлозному виробництві. 

Сумішеву НЦ у вигляді 3 - 5%-ний водної суспензії перекачують на по-

рохове виробництво, де віджимають від води до вологості 28 - 32%, потім 

зневоднюють етиловим спиртом до вологості 2,0 - 4,0 %. Просочена спиртом 
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НЦ надходить на фазу змішування компонентів у періодично -  або безперер-

вно діючих апаратах, де її змішують з розчином ДФА в діетиловому етері, а 

також з іншими компонентами порохової маси. У змішувачах порохова маса 

частково ущільнюється й пластифікується. 

Під час пресування за дією тиску виходять порохові елементи з певною 

щільністю й геометричною формою і закінченим процесом пластифікації. 

Отримані порохові шнури ріжуть у спеціальних верстатах на елементи зада-

ної довжини. При формуванні й різанні враховують зміну геометричних роз-

мірів готових виробів (усадку) після видалення з них розчинника – зменшен-

ня діаметра на 18-36% і довжини на 6-10%.  

Наявність інертного спиртоетерного розчинника в складі пороху знижує 

його енергетичні характеристики, робить порох нестабільним для експлуата-

ції. У зв'язку із цим розчинник у процесі виробництва з пороху видаляють. 

Якісні вироби з необхідними фізико-механічними й балістичними характерис 

тиками виходять тільки в тому випадку, коли при видаленні розчинників 

устигають відтворитися міжмолекулярні зв'язки полімеру. Тому видалення 

розчинника здійснюють у три стадії. Після пров'ялювання при 28 - 30°С за 

допомогою повітря з відносною вологістю 70 - 85% зміст розчинників зни-

жується до 7 - 15%. Після вимочення спиртовими водяними розчинами (не 

більш 12% об'ємної концентрації), а потім водою, зміст летких речовин, що 

не віддаляються дорівнює 0,5 - 3,7 Після вимочення порох висушують нагрі-

тим повітрям до 55 - 85°С. Після сушіння, при якому порох звичайно пере-

сушують, його зволожують повітрям з температурою 20 - 30°С і відносною 

вологістю не менш 80%.Для одержання одноманітності фізико-хімічних і ба-

лістичних властивостей порох піддають змішуванню, після чого формують 

загальні партії пороху, які зазнають фізико-хімічним і балістичним випробу-

ванням. 

Щільність піроксилінового пороху змінюється від 1560 до 1640 кг/м3 і за-

лежить від його складу й режиму виготовлення. Щільність впливає на швид-

кість і характер горіння. Для того щоб порох горів закономірно, паралельни-

ми шарами й не руйнувався при високих тисках, йому надають певну 

щільність. 

Випускають також спеціальні марки швидкогорящих порохів, які в умо-

вах пострілу швидко згоряють при відносно малих тисках. До швидкогоря-

щих відносять порохи з малої товщинної палаючого склепіння й поруваті по-

рохи. 

Гравіметрична щільність зернених піроксилінових порохів перебуває в 

межах 0,6 – 0,9 кг/см3. Температура спалаху піроксилінових порохів перебу-

ває в межах 180 – 200 °С. Однак піроксиліновий порох запалюється важче 

димного. Графітовані й флегматизовані порохи запалюються ще важче. 

Енергетичні й балістичні характеристики піроксилінових порохів наступні: 

питома теплота згоряння qw(ж)=3,25 – 3,54 МДж/кг, температура горіння 

Т1=2700 – 2850°С, питомий обсяг продуктів горіння v=0,92 – 0,97 м3/кг, сила 

пороху f=0,9 – 1,0 МДж/кг. 
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Чутливість до удару піроксилінових порохів при стандартних умовах ви-

пробування коливається від 50 до 90% вибухів. 

Піроксилінові порохи застосовують у стовбурній артилерії різного каліб-

ру й стрілецькій зброї (гвинтівках, автоматах, пістолетах), для спорядження 

мисливських і спортивних патронів у складах кольорових вогнів (табл.2). Че-

рез специфічність піроксилінового пороху застосування його в промисловос-

ті обмежене. 

Одним з напрямків конверсії виробництв піроксилінових порохів є виго-

товлення на їх основі спеціальних рецептур термостійких піроксилінових по-

рохів марок ТСП-240 і ТСП-310. До складу пороху ТСП-240 входить пірок-

силін, дивинілстірольний термоеластомєр і перхлорат амонію, а в ТСП-310 

замість перхлорату амонію використовують перхлорат калію.  

Таблиця 2 − Рецептури и свойства складів кольорових вогнів на основі піроксиліну 

 

Найменування 

компонентів и 

параметрів ви-

промінювання 

Склад компонентів, %, і значення параметрів випромінювання  

для вогню 

червоного зеленого білого жовтого оранже-

вого 

блакит- 

ного 

фіолето-

вого 

Піроксилін 

ДФА 
42,0–69,0 42,0–60,0 50,0–65,0 41,0–57,0 50,0–61,0 54,0–50,0 35,0–50,0 

Колярополум'я-

на домішка 
15,0–25,0 15,0–25,0 15,0–40,0 28,0–39,0 20,0–35,0 25,0–45,0 45,0–55,0 

Металеве паль-

не 
10,0–20,0 10,0–20,0 10,0–20,0 15,0–20,0 10,0–15,0 5,0–15,0 5,0–10,0 

Підсилювач ко-

льору полум'я 
6,0–12,0 6,0–12,0 - - - 6,0–10,0 - 

  Питома світосу-

ма, кд.с/г 
2940–3010 

2940–

2990 

2460–

2580 

3650–

3710 

1410–

1600 
100–120 680–900 

Р, % 92–93 72–74 42–45 90–91 92–93 60–62 68–71 

, нм 610–613 532–535 565–567 584–585 601–606 468–474 498–502 

 

2.4.1 Виробництво піроксилінових порохів періодичним методом 

2.4.1.1 Зневоднювання піроксиліну етиловим спиртом 

Піроксилін зневоднюють з метою зниження вмісту вологи від 28 – 32 до 2 – 4%. 

Велика кількість вологи в піроксиліні перешкоджає його пластифікації. Метод за-

снований на витисненні з піроксиліну води етиловим спиртом. Цей метод був за-

пропонований видатним ученим Д.І. Менделєєвим. У процесі зневоднювання піро-

ксилін просочують спиртом до 25 – 28%, відбувається набрякання волокон, 

низьконітрогенвмісні фракції нітратів целюлози й нестійкі домішки розчиняють у 

спирті, вимивають, хімічна стійкість піроксиліну підвищується. 

На процес зневоднювання піроксиліну впливають наступні фактори: 

1. з підвищенням вмісту нітрогену в піроксиліні зневоднювання перебігає більш 

глибоко й з більшою швидкістю. Присутність у піроксиліні низьконітрогенвмісних 

фракцій, розчинних у спирті, приводить до утворення високов'язких розчинів, що 

утрудняє дифузію спирту через масу піроксиліну. 
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2. наявність у піроксиліні домішок утрудняє процес зневоднювання, тому що 

домішки набухають у спирті, закриваючи пори. Отже, піроксилін з бавовняної це-

люлози буде зневоднюватися легше, чим з деревної целюлози. 

3. спирт високої міцності може викликати інтенсивне розчинення поверхневого 

шару піроксиліну з утворенням високов'язкої плівки. Тому процес зневоднювання 

піроксиліну починають із застосування етилового спирту більш низької концентра-

ції (70–80 об'ємних часток). 

4. з підвищенням температури спирту зневоднювання прискорюється, тому що 

знижується його в'язкість. Оптимальна температура зневоднювання 3040°С. 

Піроксилін зневоднюють у вертикальних центрифугах періодичної дії з верхнім 

вивантаженням, що мають дві перфоровані обичайки. Піроксилін у мішках по 10 кг 

кожний завантажують в простір між обичайками, змочують відпрацьованим спир-

том і ретельно ущільнюють. Потім на різних режимах обертання (повільному й 

швидкому) у центрифугу подають спирт-ректифікат, підігрітий до 35°С. 

Відпрацьований спирт відділяють через отвір у донної частини центрифуги. За-

гальна маса піроксиліну, що завантажується, становить 60 – 70 кг (на суху ма-

су), тривалість зневоднювання 1 – 2 год. Якість зневоднювання контролюють за 

міцністю відпрацьованого спирту й за вмістом вологи й спирту в піроксиліні. 

2.4.1.2 Змішування компонентів і пластифікація порохової маси 

Призначення даної стадії – готування однорідної й пластичної порохової 

маси, з якої надалі будуть формуватися порохові шнури. На цю стадію над-

ходить піроксилін, що містить до 4 % води й 32 % спирту. Стабілізатор хімі-

чної стійкості – дифеніламін, подають на цю стадію у вигляді розчину в ети-

ловому етері. Змішування здійснюють в лопатевих змішувачах із оболонками 

для охолодження й двома Z-образними бовтницями, що обертаються в про-

тилежних напрямках (Рис. 25), або в перових змішувачах, вали яких мають 

обертальний і зворотно-поступальний рух (Рис.26).  

                
 

1-корпус; 2- бовтниця; 3-верхня кришка. 

Рис. 25 Схема змішувача типу Вернер-Пфляйдерер (а) і схема його 

перекидання (б) 

Змішування у цьому випадку здійснюється двома мішалками 2, що обер-

таються зі швидкістю відповідно 10 - 15 і 25 – 28 об/хв поперемінно усередину 
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й «врозліт». У процесі змішування на масу здійснюється тиск, що прискорює 

процес пластифікації НЦ, однак в змішувачі є «мертві» зони. 

Завантаження змішувача пороховою масою становить 90 – 120 кг. Змішу-

вання здійснюють в наступній послідовності: у змішувач завантажують по-

ловину всієї маси піроксиліну, зворотні відходи і заливають половину всього 

розчинника. Після перемішування протягом 5 хв. мішалки зупиняють і заван-

тажують другу половину піроксиліну й розчинника, а також етер з розчине-

ним дифеніламіном. Після перемішування протягом 30 хв. відбирають проби 

на аналіз якості пластифікації. У разі позитивних результатів порохову масу 

вивантажують в герметичні бідони по 30 кг. 

Необхідні кількості спирту й етеру для подачі в змішувач визначають на основі 

рівнянь матеріального балансу, виходячи з наступних умов: 

 1. співвідношення між спиртом і етером становить від 1:1 до 1:1,5; найчастіше 

використовують співвідношення 1:1,1. 

2. на 100 масових частин сухого піроксиліну беруть наступну кількість розчин-

ника: у разі виготовлення гарматних порохів зі сумішевого піроксиліну СА – 85 – 

100 масових частин; у разі виготовлення гвинтівкових порохів зі сумішевого пірок-

силіну ВА – 90 – 110 масових частин. 

 3. зворотні відходи, що надходять у змішувач, за малим вмістом в ньому роз-

чинника, зазнають попередньої розмочці. 

Змішувач  безперервної дії НМ-2 (рис. 26) являє собою горизонтальний 

циліндричний апарат 4 із оболонкою 5, внутрішній простір якого розділено 

на три секції за допомогою переділів 6, виконаних у вигляді окружностей із 

сегментальним отвором 10. Апарат має три лопатевих бовтниці, що роблять 

обертальний і зворотно - поступальний рух, завдяки яким порохова маса 

змішується й переміщується з однієї секції в іншу.  

               

 
 

1 - стіна; 2 - шнековий дозатор; 3 - насос-дозатор; 4 - корпус апарата; 5 - обо-

лонка; 6 - переділи; 7 - лопатеві бовтниці; 8 - люки; 9 - повідня 10 - сегмента-

льний отвір у переділі; А - подача НЦ; Б - подача розчинника; В – вихід по-

рохової маси. 

Рис. 26 Змішувач безперервної дії (НМ-2) 

Рух бовтниць здійснюється повіднім 9, винесеним у машинне відділення 

й відгородженим від технологічного відділення залізобетонною стіною 1. 
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Змішувач має шнек-дозатор 2 і плунжерний насос 3, за допомогою яких по-

даються компоненти порохової маси. У кожній секції апарату є люки 8 для 

очищення апарата. 

Технічні характеристики: установлена потужність 10 кВт; частота обер-

тання електродвигуна 720 об/хв; ємність 1,3 м3; робочий об'єм - 1м3; продук-

тивність 200 кг/год; частота обертання лопатей 28 об/хв; число подвійних хо-

дів 4 ходи/хв; загальна довжина апарата 2600 мм; внутрішній діаметр 800 мм. 

Недолік апарата полягає в тім, що в процесі роботи неможливо регулю-

вати якість порохової маси. 

У разі використання «перових» змішувачів, що не здійснюють тиску на 

порохову масу за її змішуванням, процес пластифікації піроксиліну не закінчу-

ється на цій технологічній фазі й триває під час пресування, що здійснюється в 

цьому випадку за допомогою періодично діючих гідравлічних пресів або без-

перервно діючих шнек-пресів Ш-2В в дві стадії: 

-"фільтрація" порохової маси на гідравлічному пресі через решітки або її по-

дачею живильним шнеком 1 двошнекового апарату; 

- остаточне формування виробів через формуючі втулки, закріплені в матри-

чній обоймі 3, за допомогою формуючого шнека 2 двошнекового апарату  

Ш-2В або пресуванням із другий виливниці гідравлічного преса, куди заван-

тажуються шнури, отримані в першої виливниці. 

У процесі формування відбувається ущільнення порохових елементів, додання 

їм необхідної форми й розмірів, а також часткова орієнтація макромолекул уздовж 

напрямку руху порохової маси по каналі матриці. 

Внаслідок орієнтації макромолекул виникає анізотропія властивостей порохів. 

Пресування здійснюється на гідравлічних пресах (Рис. 27), що мають дві обертові 

виливниці 4, головний 1 й допоміжний 2 гідравлічні циліндри з поршнями, установ-

лені на двох масивних колонах 3. 

 
 

1 – головний гідравлічний циліндр;  

2 - допоміжний гідравлічний циліндр;  

3 – колона; 4 - виливниця 

Рис. 27 Прес гідравлічний  

Допоміжний гідравлічний циліндр 

служить для ущільнення порохової ма-

си під невеликим тиском (1,0-1,5 МПа). 

Головний гідравлічний циліндр слу-

жить для пресування порохової маси. 

Пресування здійснюють в наступній 

послідовності. У виливницю вставля-

ють обойму з матрицями і дисками, що 

направляють і фільтрують порохову 

масу. Поверх дисків установлюють 

дві сталеві сітки для затримки  
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сторонніх включень. Потім в виливницю завантажують 30 кг порохової маси 

в п'ять прийомів з підпресовками за тиском близько 1,0 МПа. Підпресовки 

необхідні для видалення повітря з порохової маси, що за стискуванням 

розігрівається й може ініціювати її запалення. Після завантаження порохової 

маси в виливницю вставляють пороховий «корж», що залишився від поперед-

нього пресування, і мідне розрізне обтюрувальне кільце. Підготовлену виливницю 

повертають навколо колони на 180°, установлюють співвісне з поршнем головної 

циліндричної системи й фіксують за допомогою засувки. 

Включається головний гідравлічний циліндр, і починається пресування порохо-

вих шнурів (порохових ниток). Порохові шнури на виході із преса скручують в бух-

ти або подають на барабани. Шнури, що мають товсте склепіння (трубчасті порохи), 

наколюють на рами. Порохові нитки для гвинтівкових порохів і гарматних порохів, 

що мають тонке склепіння, розрізають на відрізки довжиною близько 3м і розвішу-

ють на дерев'яних стрижнях.  

Шнек-прес Ш-2В являє собою здвоєний або двокаскадний шнек-прес, 

що має однозаходні циліндричні гвинти, тому, що тиск пресування в матрич-

ної решітки малий і не перевищує 6 - 7 МПа внаслідок низької в'язкості піро-

ксилінової порохової маси в порівнянні з пороховою масою баліститного ти-

пу. Тому навантаження на гвинт значно менше й зношування рифів також 

незначне. Хоча зазор між гвинтом і корпусом регулювати важко, така конст-

рукція працює стійко. 

Живильний і формуючий гвинти шнек-преса Ш-2В (рис. 28, 29) розташо-

вані перпендикулярно друг до друга. Два шнека потрібні тому, що при пресу-

ванні на одному шнеку немає достатньої подачі порохової маси гвинтом. 

 

 
 

1 - живильний шнек-прес, 2 - фор-

муючий прес, 3 - матрична решітка, 

4 - клиновий затвор, 5 - оболонка,  

6 - ведучий вал, 7- зубчаста переда-

ча, 8 - муфти, 9 - конічний редуктор; 

А - завантаження маси, Б - вихід 

шнурів 

Рис. 28 Схема преса Ш-2В  

 
1-живильний прес; 2-формуючий 

прес; 3-матрична обойма з формую-

чими втулками; 4-відстань між голів-

кою гвинта формуючого преса й мат-

ричною обоймою (товщина «бабки»). 

 

Рис. 29 Схема пресування порохових 

мас шнек-пресом Ш-2В 
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Тоді був доданий ще один шнек-прес (живильний) з більшим числом 

обертів гвинта. За рахунок цього порохова маса досить ущільнюється, що за-

безпечує гарне живлення формуючого шнек-преса. Оскільки в'язкість поро-

хової маси мала, потрібен гвинт більшої довжини, ніж для шнек-пресів у ви-

робництві порохів баліститного типу (пресуючих витків 3 замість 1, а всього 

7 витків). У пресі Ш-2В відношення довжини до діаметра гвинта l/d = 3 - 4, у 

той час як у пресах для пресування баліститних порохів l/d = 2, а для пласт-

мас l/d = 20 - 25. Таким чином, порохову масу подають в живильний шнек - 

прес 1 по стрілці А, де її продовжують пластифікувати, ущільнювати й пере-

сувати до шнек – преса 2, де її остаточно ущільнюють й пресують через фор-

муючу решітку 3 (Рис. 29), що оснащена матрицями. 

2.4.1.3 Формування порохових шнурів, їх попереднє пров’ялювання й  

різання на елементи 

Формування порохових шнурів здійснюють шляхом пресування пластичної порохо-

вої маси через формуючий пристрій – матрицю (Рис. 30).  

Розмір матриць вибирається з розрахунку 30%-ний усадки порохових елементів 

за діаметром, що відбувається після видалення розчинника. У процесі формування 

відбувається ущільнення порохових елементів, додання їм необхідної форми й роз-

мірів, а також часткова орієнтація макромолекул уздовж напрямку руху порохової 

маси по каналу матриці. Внаслідок орієнтації макромолекул виникає анізотропія 

властивостей порохів. 

       Матриця являє собою металеву втулку 1 з конічне-циліндричним отво-

ром. У верхню частину втулки в спеціальне гніздо вставляється голкотримач 

2 з однієї, трьома, сьома або чотирнадцятьма голками залежно від марки по-

роху.  

 

1 - втулка; 2 - голкотримач із гол-

ками;  

 

Рис. 30 – Матриця для семиканаль-

них і трубчастих порохів: а, б - матриці 

для семиканальної форми пороху;  

в - матриця для трубчастої форми по-

роху;  

 

 

Розмір втулок і голок вибирається з 

урахуванням усадки пороху. Усадкою 

пороху називають зменшення розмірів 

порохового елемента в процесі видалення з нього летучого розчинника. Ве-

личина усадки залежить від складу порохової маси, форми й розмірів поро-

хових елементів, режимів виготовлення пороху, ступеня пластифікації, тис-

ку, пресування, режимів пров'ялювання й вимочки. 
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Попереднє пров’ялювання порохових шнурів здійснюють після формування з ме-

тою видалення частини розчинника й додання їм певної механічної міцності. 

Після виходу із преса порохові шнури містять близько 50% розчинника, є м'я-

кими й під час різання можуть легко деформуватися. Після попереднього 

пров’ялювання шнурів у природніх умовах вміст у них розчинника зменшується до 

40 – 35%. 

Різання порохових шнурів на елементи здійснюють з розрахунку 10%-ний уса-

дки по довжині в результаті видалення розчинника. Довжина трубчастих порохів 

визначається залежно від довжини зарядної камори або довжини циліндричної час-

тини гільзи. Для великих калібрів знарядь довжину порохових трубок ухвалюють 

рівній половині або чверті довжини зарядної камори. Для зернених і пластинчастих 

порохів довжину порохових елементів визначають залежно від товщини палаючого 

склепіння 2e1: 

 зерно з одним каналом  – (7 – 8) 2e1; 

 зерно із сьома каналами     – (10 – 12) 2e1; 

 пористі пороху без каналу – (2 – 3) 2e1; 

 ширина пластини           – (10 – 20) 2e1. 

Різання порохових шнурів здійснюють на різальних верстатах (рис. 31) за допо-

могою спеціальних ножів. Швидкість подачі шнурів і частота переміщення ножів 

регулюються залежно від необхідної довжини порохових елементів. 

 

Рис. 31 – Різальний верстат 

Для різання шнурів може застосовуватися 

також гільйотинний верстат Сан-Галли. 

Під час різання можливі наступні види 

браку порохових елементів: заусенці або 

зерна з гострими виступаючими краями, 

короткі або довгі зерна, зерна із тріщинами й косими зрізами, зерна із заплилими 

каналами. 

2.4.1.4 Видалення спиртоетерного розчинника  

Операція видалення розчинника у виробництві піроксилінових порохів є однієї 

з найбільш відповідальної й самої тривалої. Це складний фізико-хімічний процес, 

швидкість і характер перебігу якого залежить як від зовнішніх (середовища й пара-

метрів процесу), так і від внутрішніх (сировини й структури пороху) факторів. 

Відпресовані порохові шнури мають значну кількість розчинника, який необ-

хідне видаліть до певних норм вмісту. На цей фазі виробництва формують основні 

фізико-хімічні параметри порохів, що визначають їх експлуатаційну якість: вміст 

видаляємих (вода), невидаляємих (спиртоетерний розчинник), геометричні розміри 

елементів, густина. Видалення розчинника ведуть поетапно й розбивають на три 

самостійні фази: пров’ялювання, вимочування, сушіння з наступним зволоженням 

пороху. Пров’ялювання пороху здійснюють з метою плавного видалення спиртоетер-

ного   розчинника з пороху до вмісту не більш 15%. 
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У разі повільного видалення розчинника відбувається усадка пороху, підвищу-

ються його густина і міцність. Якщо видалення розчинника відбувається занадто 

швидко, то релаксація макромолекул не встигає перебігати й порох зберігає струк-

туру, характерну для набряклих нітратів целюлози. У разі цього відбувається недо-

статня усадка й у поросі «фіксується» пориста структура. Такий порох буде мати бі-

льшу швидкість горіння, меншу густину. Крім цього, швидке видалення 

спиртоетерного розчинника з пороху може привести до утворення на поверхні зе-

рен твердої плівки – «скоринки», що перешкоджає подальшому видаленню розчин-

ника. 

Пров’ялювання здійснюють в пров’ялочних шафах зі штучною циркуляцією 

повітря за температури (30 ± 2)°С и відносної вологості повітря 60 – 65%. 

Пров’ялочна шафа має 5 – 10 секцій, кожна секція функціонує самостійно. Усере-

дині секції розташовані полки з решітками, на які укладають зернені порохи в міш-

ках по 11 – 15 кг на суху масу. Трубчасті порохи пров'ялюють на рамах. Повітря пі-

сля проходження через масу пороху надходить у холодильник, де більша частина 

розчинника конденсується, після чого повітря пропускають через калорифер і воно 

знову надходить у шафу. 

Час пров'ялювання становить від 10 до 50 год. Якщо після пров’ялювання 

вміст розчинника в порохових елементах перевищує 15 % мас, то під час на-

ступного їх вимочування відбувається видалення ДФА й можливе порушення 

суцільності порохових елементів (не встигають відтворюватися зруйновані 

пластифікацією усередині міжмолекулярні зв'язки в НЦ). 

 Після пров'ялювання формують малі партії і проводять разимку й сортування 

пороху. Промисловий брак за зовнішнім виглядом віддаляють шляхом перебирання 

пороху. Брак за розміром зернених порохів віддаляють шляхом проведення разимки 

на похилих разимочних апаратах і циліндричних разимочных апаратах – апаратах 

Моро. Порохи марок 7/7 і крупніше разимкі не зазнають. 

Похилий разимочний апарат складається із трьох сит: на першім ситі затриму-

ють довгі зерна, на другому – нормальні за розмірами зерна, а дріб'язок проходить 

на третє сито. Пороховий пил збирають на глухому дні апарата. Для прискорення 

операції ситам надається зворотно-поступальний рух за допомогою корбове - гон-

кового механізму. Трубчасті порохи з браком за розміром і зовнішнім виглядом від-

діляють під час ручного перебирання. 

Вимочування пороху у воді проводять з метою видалення леткого розчинника 

до норм, установлених технічними умовами для конкретної марки пороху. Вимочу-

вання роблять у бетонних басейнах довжиною 4,5 м, шириною 2,65 м, глибиною  

1,8 м. Басейн має фальшиве дно, під яким проходять труби з отворами для подачі 

пари з метою підігріву води. Підвищення температури води прискорює процес ви-

мочування, але у цьому разі зростають втрати дифеніламіну - стабілізатора хімічної 

стійкості. На вимочування надходить мала партія пороху: зернений у мішках по 25 - 

30 кг, трубчастий у пучках. У ході вимочування проводять зміну води. Час вимочу-

вання становить від 10 до 200 год. Спеціальні порохи, що містять водорозчинні до-

мішки, вимочування не зазнають (крім пористих порохів). 

Процес вимочування контролюють шляхом виміру температури й міцності во-

дяного розчину спирту. Наприкінці вимочування визначають вміст у пороху летких 
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речовин, що не віддаляють. За задовільних результатах аналізу з басейну віддаля-

ють воду, порох вивантажують й транспортують на сушіння.  

Сушіння й зволоження пороху. Після вимочування вологість пороху стано-

вить 20 – 25%. За технічних умов вміст летких речовин (вологи), що віддаляють, 

повинен перебувати в межах 1,0 – 1,8%. Прямим сушінням досягти необхідного 

вмісту вологи важко, тому порох спочатку пересушують, а потім воложать до необ-

хідних норм. 

Процес сушіння заснований на пропущенні через шар вологого пороху сухого 

повітря з температурою 55 – 75°С. Поряд з видаленням з пороху вологи, у процесі 

сушіння відбувається незначне зниження кількості спиртоетерного розчинника. 

Швидкість процесу сушіння залежить від структури, форми й розмірів порохових 

елементів, від вмісту вологи перед сушінням, від об'єму, температури й вологості 

повітря, який подають на сушіння. 

Сушіння піроксилінових порохів за періодичним способом роблять у столових 

сушарках. У приміщенні для сушіння розташовані кілька столів. Кожний стіл скла-

дається із чотирьох рівних відділень, розділених алюмінієвими бортами. У дно сто-

ла до кожного відділення приєднані повітропроводи для подачі повітря. Над столом 

закріплена витяжна система. Перед завантаженням пороху в кожне відділення стола 

укладають дерев'яні решітки, які потім накривають нещільною тканиною. Після 

цього засипають зернений порох товщиною шару близько 0,2 м. Трубчасті порохи 

встановлюють на решітки пучками вертикально. У кожне відділення завантажують 

близько 1 т пороху. Сушіння контролюють шляхом виміру температури у верхньо-

му, середньому й нижньому шарах пороху. Сушіння вважають закінченим, якщо у 

верхньому й нижньому шарах пороху температура буде однакової й буде відрізня-

тися від температури повітря не більше ніж на 3 – 5°С. Для рівномірного й приско-

реного сушіння пороху через кожні 8 – 12 год. подачу нагрітого повітря припиня-

ють, порох охолоджують до 20 – 25°С и перемішують. Загальний час сушіння 

становить 20 – 120 год. По закінченню сушіння порох охолоджують протягом 30 – 

60 хв., а потім воложать у тих же сушарках шляхом продування через нього волого-

го повітря, нагрітого до температури 30 – 40°С. 

2.4.1.5 Складання загальних партій і закупорювання пороху  

Для усереднення фізико-хімічних і балістичних властивостей пороху проводять 

змішування малих і загальних партій. Спочатку проводять двократне змішування 

малих партій. Потім малі партії зазнають фізико-хімічне випробування, а гвинтівко-

ві порохи– фізико-хімічне і балістичне випробування. 

За результатами випробувань малих партій складають план змішування загаль-

ної партії, виходячи з наступних положень: 

 товщина палаючого склепіння в загальній партії є усередненою величиною 

товщини палаючого склепіння в малих партіях; 

 вміст летких речовин, що віддаляють 6-и годинним сушінням за температури 

95°C, після 10 діб вирівнюється по всій масі партії (до речовин, що віддаляють су-

шінням, ставлять вологу); 

 вміст залишкового розчинника, тобто летких речовин, що не віддаляють 6-и 

годинним сушінням, практично не вирівнюється навіть після декількох місяців. 
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Під час змішування малих партій у загальну партію відхилення показників між 

окремими малими партіями повинні бути: для пороху ВТ за товщиною склепіння 

0,02 мм, за загальним вмістом летких речовин ±0,4%; для гарматних порохів серед-

ніх марок за товщиною склепіння 0,03 мм, за загальним вмістом летучих речовин 

±0,7%.  

Для змішування вибирають партії, які мають меншу товщину склепіння, але бі-

льший вміст летких речовин і навпаки. Змішування зернених порохів здійснюють 

на апараті Тарасова (Рис. 32), який полягає з: 

  лійки, що служить для засипання пороху; 

  розподільного конуса; 

 14 прийомних жолобів. 

 
 

Рис. 32 – Схема апарата Тарасова 

Змішування трубчастих порохів здійснюють, як правило, вручну. Після змішу-

вання загальна партія пороху зазнає повного фізико-хімічного аналізу із балістич-

ним випробуванням. Після одержання задовільних результатів порох надходить на 

закупорювання в герметичну закупорку. Закупорка складається з металевого оцин-

кованого короба (Рис. 33) з герметичною кришкою й дерев'яного футляра. 

 

 
 

Рис. 33 – Оцинкований короб 

Перед закупорюванням короба перевіряють на відсутність кислотності й гер-

метичність. Залежно від місткості закупорки маса пороху, що засипають, становить  

50 − 90 кг. Зверху на порох укладається ярлик з маркуванням пороху й прізвищами 

осіб, що робили закупорювання. Після цього короб закривають і пригвинчують 

кришку футляра, на яку наносять дані про марку пороху й виробничі дані. 

2.4.1.6 Виправлення некондиційних малих і загальних партій 

Малі партії могутть бути некондиційними за наступними показниками: лету-

чість речовин, що віддаляють, вища або нижча за встановлені норми, а леткі речо-

вини, що не віддаляємо – вища за встановлені норми. У разі вмісту летких речовин, 

що віддаляють, вище норм здійснюють підсушування пороху; у разі вмісту летких 

речовин, що віддаляють, нижче норм – зволоження; у разі вмісту летких речовин, 

що не віддаляють вище за норму– додаткове вимочування. 
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Загальні партії можуть виявитися некондиційними за наступними показниками: 

 некондиційність за вмістом летких речовин (виправляють так само, як і для 

малих партій); 

 високий максимальний тиск порохових газів Рм у каналі стовбура (усувають 

зволоженням загальної партії або підмішують до загальної партії кілька малих пар-

тій з підвищеним вмістом летких речовин і підвищеною товщиною склепіння (тупі 

партії)); 

 низьке значення Рmax усувають сушінням пороху або додають партії зі зниже-

ною товщиною склепіння (гострі партії);  

 некондиційні партії по ймовірнім відхиленню початкової швидкості ладунку 

rv (додатково перемішують або порох вилежується не менш 10 діб); 

 мала гравіметрична щільність пороху не дозволяє заряд помістити в гільзу 

(підмішують малі партії з великою гравіметричною щільністю). 

У випадку неможливості виправлення якості пороху цими засобами партію ро-

зформують. 

2.4.1.7 Особливості виробництва піроксилінових порохів 

спеціального призначення 

Графітовка пороху проводиться шляхом напилювання на поверхню порохових 

елементів графіту з метою усунення електризуємости порохів. Графітовці зазнають 

мелкозернені порохи. Операція проводиться в полірувальних барабанах. Порохи за-

пилюють графітом після вимочуванню. Віст зв'язаного графіту становить 0,2 – 

 0,3 %. 

Флегматизацію порохів проводять після сушіння й вимочуванню пороху. У 

якості флегматизатора застосовують камфору яка з деякою кількістю дифеніламіну 

вводиться у вигляді спиртового розчину. Для поліпшення сипкості й зниження еле-

ктризуємости додається графить. Для флегматизації використовують обертовий ба-

рабан. 

У готовому поросі зміст флегматизатора повинний бути 1,0–1,8%. Нерівномірне 

проникнення камфори в поверхневі шари пороху приводить до збільшення розсію-

вання снарядів при стрілянині. Після флегматизації проводяться сушіння й ра-

зимка пороху. Флегматизації зазнають лише мелкозернені порохи для стріле-

цької зброї. 

Одержання пористих порохів. На стадії змішування компонентів у змішувач за-

вантажують калієву селітру, попередньо просіяну через сито, і графить. Після пре-

сування й різання шнурів порох без пров'ялювання и надходить на операцію вимо-

чування, де відбувається видалення калієвої селітри й леткого розчинника. 

2.4.2 Виробництво піроксилінових порохів безперервним методом 

Технологічна схема безперервного виробництва піроксилінових порохів пред-

ставлено на Рис. 34. 

 Піроксиліне-водна суспензія з масовою часткою 3% надходить через піскоуло-

влювач і електромагнітний сепаратор 1 в ажитатор 2. В ажитаторі 2 суспензію від-

стоюють й декантують до масової частки 8 %, підігрівають гострою парою до тем-

ператури 45 °С и за допомогою масонасоса 3 і насоса-дозатора 6 подають на водові-
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джим і зневоднювання в безперервно діючу центрифугу 5. Віджата вода надходить 

у бак оборотної води 4, у цей бак подають також зливальну воду з ажитатора 2.  

 

   

 
Рис. 34 – Схема безперервного виробництва піроксилінових  

порохів 

Піроксилін у центрифузі 5 зневоднюють етиловим спиртом-ректифікатом з об'-

ємною часткою не менш 95% за температури 15  30°С. Спирт надходить у 

центрифугу з видаткового бака 12 через дозатор 11 і ротаметр. Із центрифуги відп-

рацьований спирт збирають в ємності 16. Збезводнений піроксилін вивантажують в 

бункер 7, де його частково розпушують шнек-гвинтами й подають в шнек-

протирання 8, потім у шнек-дозатор 9 і в каскадний змішувач-прес 10. Одночасно з 

піроксиліном у каскадний змішувач-прес із видаткового бака 14 через дозатор 13 і 

ротаметр дозують розчин етера з дифеніламіном. З каскадного змішувача-преса по-

рохову масу пресують через формуючі втулки і стрічковим транспортером порохові 

шнури подають на різальний агрегат 15. 

Після різання порохові елементи подають в горизонтальний трифазний апарат  

Г-3Ф на стадію безперервного видалення спиртоетерного розчинника, а потім – на 

заключні стадії. Г-3Ф являє собою апарат шахтного типу, ящики якого з поро-

хом послідовно проходять тринадцять зон: I-III – пров’ялювання; IV-VIII – 

вимочування; IX-XII - сушіння; ХIII - охолодження й зволоження. 

Особливістю сушіння й зволоження ПП є так званий гістерезис вологості 

– кількість вологи, сорбованої висушеним попередньо матеріалом, менше, ніж 

його вихідна вологість (до сушіння) за тій же відносній вологості повітря. Це 

обумовлено тим, що у ході висушування матеріалу утворюються усередині - і 

міжмолекулярні водневі зв'язки в НЦ і в наступному зволоженні матеріалу бе-

руть участь тільки поверхневі шари порохових елементів, завдяки чому зрос-

тає прогресивність їх горіння.  

2.5 Особливості технології виробництва сферичних порохів і відомості  

о кордитном поросі 

Сферичні порохи виготовляють за емульсійною технологією, основними стаді-

ями якої є: 
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 підготовка вихідних компонентів; 

 готування розчину компонентів у розчиннику; 

 готування емульсії розчину у воднім середовищі; 

 відгін розчинника й формування порохових елементів; 

 промивання, сортування, флегматизація, віджим і сушіння; 

 змішування, розважування й закупорювання. 

Підготовлені компоненти пороху розчиняють в етилацетаті з одержанням роз-

чину необхідної в'язкості (лаку). Модуль змішування по етилацетату становить від 

2,81 до 4,50. Лак під час інтенсивного перемішування у воді (модуль по воді рівний 

3,5 – 4,4) утворює емульсію. Для одержання стійкої емульсії до води додають ему-

льгатор (міздровий клей) у кількості 0,8 – 1,5 мас.%. Перемішування проводять за 

температурою 55 – 65°С. Відгін розчинника проводять у два етапи: на першому 

етапі за температурою 72 - 76°С відганяють 70 –  75% етилацетату, на другому щаб-

лі відгін здійснюють за температурою 86 – 92°С. Для зневоднювання порохових 

елементів у воді розчиняють до 3 мас.% водовід’ємного агенту – сульфату натрію. 

Відпрацьований етилацетат являє собою азеотропну суміш із водою і його викорис-

товують повторно зі свіжим розчинником. Після видалення розчинника утворю-

ються тверді сферичні порохові елементи різних розмірів. Тому після промивання 

проводять сортування порохових елементів за розмірами.  

Сортування проводять у двох- або трьохкаскадному барабані під час зрошення 

водою. Вихід цільової фракції становить 70 – 95%. Флегматизацію сферичного по-

роху здійснюють емульсійним способом за температурою 78 – 95°С протягом 0,5 – 

2 год в апарату з інтенсивним механічним перемішуванням. Попередньо в апарат 

заливають підготовлену емульсію флегматизатора. Віджим порохів від води прово-

дять на карусельному вакуум-фільтрі. Сушіння, графітування й полірування порохів 

проводять на безперервно діючих апаратах із продуктивністю 200 – 250 кг/год. По-

рох протягом 50 – 100 хв обдувають гарячим повітрям за температурою 88 – 98°С у 

зонах 1 і 2, за температурою 80 – 90°С − у зонах 3 і 4; за температурою не більше 

35°С – у зоні 5 (охолодження). Змішування пороху з метою усереднення фізико-

хімічних і балістичних характеристик у малих партіях і в загальній партії прово-

диться на апаратах Тарасова або в змішувачах іншої конструкції. Після змішування 

порох розвішують й упаковують в герметичну металеву тару. 

 Порохи кордитного типу за складом близькі до баліститних порохів. Кордити 

містять високонітрогенвмісний піроксилін № 1 і нітрогліцерин. Тому такі порохи 

мають високу енергетику. Але нітрогліцерин не пластифікує піроксилін № 1, тому 

для цієї мети використовують леткий розчинник – ацетон або спиртоетерну суміш. 

Технологія виробництва кордитів близька до технології виробництва піроксиліно-

вих порохів, відмінність полягає у відсутності стадії вимочування, тому що нітрог-

ліцерин розчиняється у воді. Кордитні порохи застосовують в англійській, італійсь-

кій, американської й німецької арміях. 

2.6 Баліститні порохи [4, 11, 44–46, 82] 

Баліститні порохи є багатокомпонентними системами. Кожний компо-

нент або група компонентів, що входять до складу пороху, виконують певну 

функцію. 
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Баліститні порохи складаються з наступних компонентів: 

Колоксилін (N=12,0 %)…………………………….        54–62% 

Важколетки розчинники – пластифікатори….                  25–45% 

Додаткові пластифікатори………………….                       8–15% 

Стабілізатор хімічної стійкості………….…...                     2–3% 

Технологічні добавки……………………………               1–2% 

Волога (понад 100 %)…………………………………...  0,5–0,7% 

Полімерною основою пороху є колоксилін марки «Н» зі вмістом нітроге-

ну 11,8 – 12,3%. Він є енергетичною основою пороху й обумовлює його 

структурно-механічні характеристики. 

Для додання нітратам целюлози в’язкотекучих пластичних властивостей 

їх піддають пластифікації низькомолекулярними речовинами – пластифіка-

торами. До складу пороху входять основні й додаткові пластифікатори. У 

якості основних пластифікаторів використовують вибухові речовини – нітро-

гліцерин, динітрат диетиленгліколю або їх суміш, нітроксилітан і ін.  

Додаткові пластифікатори вводять до складу порохів для активації мало-

активного пластифікатору НГЦ або для зниження температури їх горіння. У 

якості додаткових пластифікаторів застосовують дибутілфталат (ДБФ), диок-

тілфталат (ДОФ), динітротолуол (ДНТ), триацетін (ТАЦ) і ін. 

У якості стабілізаторів хімічної стійкості використовують сполуки, які 

легко зв'язують оксиди нітрогену, що виділяються у разі розкладання колок-

силіну й інших нітроетерів. Найпоширенішими стабілізаторами хімічної 

стійкості є похідні сечовини, так звані централіти: централіт № 1 (диетілди-

фенілмочевина) і централіт № 2 (диметілдифенілмочевина). У деяких складах 

порохів стабілізаторами хімічної стійкості є оксид магнію й дифеніламін. 

Технологічні добавки уводять до складу пороху для поліпшення його те-

хнологічних властивостей: зниження питомої сили зовнішнього тертя по ме-

талу й зниження або підвищення в'язкості (залежно від композиції). Викори-

стовують найчастіше індустріальну або вазелінову оливи, стеарат цинку або 

натрію, графіт, сажу, парафін і ін. 

Каталізатори горіння уводять до складу ракетних порохів для зниження 

залежності швидкості горіння від тиску в певному діапазоні тисків. У якості 

каталізаторів горіння використовують сполуки плюмбуму, купруму, кадмію, 

кобальту, наприклад, СuO, MgО, PbО і ін. 

Інгібітори горіння уводять до складу ракетних порохів для зниження 

швидкості горіння. Найпоширеніші інгібітори γ-поліоксіметилен, поліметил-

метакрилат (ПММА), фторопласти 3 і 4, залізоамонійфосфат і ін. 

Стабілізатори горіння вводять до складу порохів для підвищення стійкої 

роботи ракетного двигуна, особливо у разі низького тиску. У якості стабілі-

заторів горіння застосовують тугоплавкі хімічно інертні неорганічні сполуки, 

як правило, оксиди й солі металів: MgО, Mg(OH)2, Al2O3, CaCO3, CaО, TiО2. 

Для підвищення теплоти горіння порохів до їхнього складу вводять енер-

гетичні добавки – це потужні вибухові речовини (гексоген, октоген і ін.) і по-

рошкоподібні високотеплотворні метали або їх стопи – ПАМ-4 (50% Аl і  

50% Мg), АМД-10 (90% Аl і 10% Мg). 
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Спеціальні добавки служать для додання тих або інших відмітних влас-

тивостей пороху. Так, до складу малоплазмових палив для авіаційних ракет 

уводять полум’ягасні домішки: нітроген кислий і сірчанокислий калій, калію 

гексанітрокобальтат. У склад плазмових палив входять іонізуючі добавки: 

азотнокислий цезій і азотнокислий калій. 

Баліститні порохи у порівнянні з піроксиліновими порохами мають на-

ступні переваги: 

 широкий діапазон теплоти горіння 767 – 1770 кДж/кг; 

 можливість виготовлення великогабаритних виробів (діаметром до 1 

метра); 

 мала гігроскопічність, внаслідок цього не потрібно герметичне укупо-

рювання зарядів. 

Промислова технологія баліститних порохів відрізняється мобільністю, 

універсальністю, малим часом технологічного циклу, що дозволяє оператив-

не переходити з однієї номенклатури зарядів на іншу. 

Технологічний процес виробництва баліститних порохів включає наступ-

ні основні операції: 

 підготовку й дозування компонентів; 

 змішування компонентів у воднім середовищі (одержання порохової 

маси); 

 усереднення порохової маси й формування загальних партій; 

 віджим порохової маси від води; 

 вальцювання порохової маси, одержання порохової таблетки; 

 сушіння порохової таблетки; 

 формування порохових виробів; 

 різання виробів; охолодження виробів, розбраковування й дефектоско-

пію;  

 перемішування дрібних трубок, механічна обробка й панцерування ве-

ликих виробів; 

 комплектація зарядів і їх укупорювання;  

 випробування пороху. 

Підготовка компонентів полягає в готуванні водних суспензій (нітроце-

люлози, потужних вибухових речовин, металевих порошків, каталізаторів, 

інгібіторів і стабілізаторів горіння); емульсій суміші пластифікаторів, що 

включають нітроестери й інші пластифікатори й стабілізатори хімічної стій-

кості. 

Металеві порошки попередньо пасивують і гідрофобізують, а оксид маг-

нію – гідратують і також гідрофобізують. Подібна обробка захищає ці поро-

шки від взаємодії з водою, підвищує їхню спорідненість із полімерною ма-

сою й знижує зовнішнє тертя під час формування композицій, що містять ці 

наповнювачі. 

Готування порохової маси має мету – одержання порохової маси з висо-

ким ступенем однорідності за вмістом компонентів. 
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Безперервне попереднє змішування компонентів порохової маси здійс-

нюють у двох послідовно розташованих змішувачах («варочних» котлах), 

з'єднаних переливною трубою. У перший котел завантажують послідовно ко-

локсиліно-водну суспензію, потім вазелінове масло, суспензії каталізаторів, 

гідратованого й пасивованого оксиду магнію, пасивованих і гідратованих по-

рошкоподібних металів. У другий котел інжектують суміш пластифікаторів. 

Змішування компонентів проводять за температурою 20оС. Для деяких спо-

лук використовують двоступінчастий спосіб «варіння»: на першому щаблі 

змішування компонентів проводиться без нагрівання, а на другому щаблі те-

мпературу підвищують до 50оС [11]. 

Із другого змішувача порохова маса надходить по переливній трубі в 

проміжний змішувач, а потім у змішувачі загальних партій, у яких здійсню-

ється тривале перемішування для «дозрівання» маси. Під час дозрівання маси 

відбувається перерозподіл пластифікатору й остаточне усереднення компо-

зиції. 

Віджим порохової маси від води роблять у віджимних пресах ПО-125 до 

вологості 6–12%. Після віджимного преса напівфабрикат подрібнюють в по-

рохову крихту в протиральному барабані й направляють на вальцювання. 

Вальцювання здійснюють на безперервно діючих вальцях НВ-1530. Під 

час вальцювання відбувається сушіння порохової маси, пластифікація колок-

силіну, гомогенізація компонентів, ущільнення порохової маси й одержання 

напівфабрикату у вигляді порохової таблетки з вологістю 1,5 – 3,5%. Крім 

позитивних процесів перебігають і небажані процеси деструкції, денітрації й 

окиснення. 

Сушіння порохової таблетки здійснюють в сушильних апаратах різного 

типу: шнекових, барабанних, вакуумних, у сушарках з киплячим шаром. Піс-

ля сушіння вологість порохової таблетки становить 0,4 – 0,7%. 

Для укрупнення, ущільнення напівфабрикату з метою зменшення його 

вибухонебезпечності висушена порохова таблетка перед подачею у формую-

чий прес зазнає гранулюванню в таблетувальних пресах (ПКТ та інші). 

Формування здійснюють з метою одержання порохових елементів певної 

геометричної форми, заданих розмірів і певної щільності. 

Для формування ракетних шашок застосовують конфузорно - дифузор-

ний прес-інструмент, що дозволяє виготовляти вироби діаметром до 1000 мм. 

Виготовлення артилерійських трубок здійснюють через формуючи втулки, 

закріплені в матричній обоймі прес - інструменту. 

Після різання артилерійських трубок за допомогою різального автомата 

їх транспортують у будинок виготовлення зарядів. 

Шашки, відрізані за допомогою пневмо - або гідравлічного ножа, транс-

портують на кінцеві операції. 

Охолодження до кімнатної температури здійснюють витримкою шашок 

на стелажах або у ваннах з водою, у яких поступово знижують температуру. 

На фазі дефектоскопії шашок діаметром від 60 до 1000 мм виявляють 

внутрішні дефекти (порожнечі, тріщини, сторонні включення). Процес здійс-

нюють за допомогою ультразвукового дефектоскопа. 



 104 

Готові ракетні вироби можуть мати складну форму й конфігурацію, які 

неможливо одержати безпосередньо під час пресування. Тому шашки підда-

ють механічній обробці на верстатах (токарному, фрезерному, свердлильно-

му). 

Далі порохові заряди направляють на стадію панцерування, тобто нане-

сення на їх поверхню негорючої маси – покриття, яке захищає цю поверхню 

від горіння під час роботи ракетного двигуна.  

Густина пороху коливається в межах від 1540 до 1620 кг/м3 і залежить від 

густини й співвідношення компонентів, що входять у порох. Баліститні по-

рохи мають достатню хімічну й фізичну стабільність, що дозволяє зберігати 

їх тривалий час (до 20 років). Баліститні порохи більш чутливі до механічних 

впливів, чим піроксилінові, і їх чутливість залежить від компонентного скла-

ду. Переважним видом вибухового перетворення цих порохів є стійке горіння 

паралельними шарами, але за певних умов вони можуть детонувати, як і бри-

зантні ВР.  

2.6.1 Виготовлення порохових мас баліститного типу 

Під час виготовлення порохових мас баліститного типу вирішують на-

ступні завдання: 

 забезпечення точного дозування всіх компонентів, що входять у поро-

хову масу; 

 забезпечення рівномірного розподілу всіх компонентів між собою. Від 

цього залежать як реологічні властивості порохових мас, так і фізико-хімічні 

й балістичні властивості готових виробів (міцність, термостабільність, роз-

кид по швидкостях горіння й інші); 

 забезпечення міцного зв'язку всіх компонентів порохової маси з волок-

нами НЦ; 

 забезпечення найбільшої глибини взаємодії НЦ c пластифікаторами; 

 забезпечення безпеки змішування всіх компонентів. Для цього перемі-

шування компонентів здійснюють у воді. 

 

2.6.1.1 Підготовка компонентів 

НЦ і НГЦ, що виготовляють в пороховому цеху або в окремих цехах за-

воду, дозують ваговим або об’ємне-імпульсним способами й направляють в 

ППМБТ (виробництво порохової маси баліститного типу) у вигляді суспензій 

і емульсій з концентрацією 10 – 20%. 

НГЦ перед змішуванням з метою прискорення процесу змочування НЦ 

додатково додають тонкому диспергуванню у спеціальнім гідродинамічнім 

обладнанні. 

Модифікатори горіння (каталізатори, інгібітори, стабілізатори горіння) з 

метою підвищення їх ефективності зазнають механічної активації у високо 

ефективному дезінтеграторі.  

Металеве пальне (А1 або стоп Al+Mg) захищають від взаємодії з водою 

окісної (А12О3) (пасивація розчинами, що окиснюють) і гідрофобної (звичай-
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но стеаратної) плівками. Оксиди реагуючих з водою металів (MgО) гідрату-

ють й гідрофобізують. 

Вибухові речовини (гексоген, октоген і ін.) готують у вигляді суспензії у 

воді з певною концентрацією, що забезпечуються дозуючим ваговим насо-

сом-дозатором. 

2.6.1.2 Схеми виробництва порохової маси баліститного типу [87] 

Технологічна схема ППМБТ, що існувала в СРСР, базувалася на змішанні 

у воднім середовищі компонентів складу. У змішувач («варочний» котел) по-

давалися послідовно дозуймо вручну нітроцелюлоза, нітроестери зі стабіліза-

тором хімічної стійкості, суспензії твердих компонентів. Перемішувану про-

тягом декількох десятків хвилин масу подають у великий змішувач, де 

формують порохову суміш (Рис. 35). 

 
   1 – ажитатор; 2 – масовий насос; 3 – об’ємне-імпульсний дозатор; 

4 – дозатор сипких компонентів; 5 – видаткова ємність; 6 – видатко-

вий бак; 7 – шестеренний насос; 8 – АПР; 9 – інжектор; 10 – контей-

нер; 11 – пасиватор; 12 – гідрофобізатор; 13 – розчинник; 14 – змішу-

вач; 15 – проміжний змішувач; 16 – змішувач загальних партій 

Рис. 35 – Безперервна технологічна схема виготовлення  

порохової маси високоенергетичних балістичних порохів 

 

Для дозування компонентів використовували безперервні об’ємне-

імпульсні й вагові дозатори, а змішування компонентів проводилося у двох 

послідовно встановлених мішателях («варочних» котлах), з яких маса надхо-

дила безперервно за рахунок переливу в проміжний змішувач, а потім у змі-

шувач загальних партій. В 60 – 70-х рр. для виготовлення високоенергетич-

них порохів ця схема була доповнена процесами гідратації оксиду магнію й 

захисту від води металевого пального (пасивація й гідрофобізація). 

Безперервне попереднє змішування компонентів порохової маси здійс-

нюють у двох послідовно розташованих змішувачах («варочних» котлах), 

з'єднаних переливний трубою 15 (рис.36).  
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1 – запірний клапан; 2 – вал з бовтницою; 

3 – труба для подачі стисненого повітря; 4 – 

дифузор; 5 – оболонка для обігріву;  

6 – корпус змішувача; 7 – подача КВС;  

8 – корпус повідня; 9 – редуктор;  

10 – електродвигун; 11 – ежектор для подачі 

вазелінової оливи; 12 – ежектор для подачі су-

спензії твердих компонентів; 13 – кришка; 14 

– патрубок для переливу; 15 – переливна тру-

ба; 16 – труба для інжектування суміші роз-

чинників 

Рис. 36 – Змішувачі порохової маси («варочні» котли) 

Змішувачі відрізняють друг від друга тільки розташуванням штуцерів на 

верхніх кришках 13. У перший котел завантажують послідовно всі компо-

ненти за винятком суміші пластифікаторів (по трубі 7 подають КВС, потім 

вазелінову оливу, суспензії каталізаторів, гідратованого й гідрофобізованого 

оксиду магнію, пасивованих і гідрофобізованих порошкоподібних металів. У 

другий котел інжектують суміш пластифікаторів. Порохова маса по перелив-

ній трубі 14 надходить у проміжний змішувач, а потім у змішувачі загальних 

партій, у яких здійснюють тривале перемішування для «дозрівання» маси, 

перерозподілу пластифікатору й остаточного усереднення композиції. Строк 

зберігання порохової суміші до її переробки обмежують залежно від складу – 

1 – 6 діб. 

В 80-х рр. була розроблена технологічна схема (рис. 37), що має найви-

щий сучасний рівень, яка враховувала всі аспекти хімії, технології й керу-

вання виробництвом.  

Використання гідродинамічних апаратів у сучасній схемі для обробки як 

вихідних компонентів порохової маси, так і групи компонентів і композиції в 

цілому, дозволило суттєво інтенсифікувати процес виготовлення, підвищити 

однорідність маси й виключити необхідність її «дозрівання». 

Фазу змішування здійснюють у форзмішуваче 25, куди подають суспензії 

КВС, металевих порошків, ВР, каталізаторів горіння, попередньо змішуваних 

у гідродинамічному змішувачі-насосі 23, а також суміш пластифікаторів, тон 

ко дисперговану в гідродинамічному емульгуючому обладнанні 14. Процес 

здійснюють за температури 12 – 22°С. 

З форзмішувача маса надходить у проміжний змішувач 26, потім її оброб-

ляють в гідродинамічному змішувачі-насосі 27 і подають в нагрівач 28 для 

прискорення дифузійних процесів взаємодії НЦ із пластифікаторами за раху-

нок підвищення температури до 77 – 87°С. 
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1 – фільтр-згущувач; 2 – ажитатор прийомний; 3 – ажитатор точної концент-

рації; 4 – насос відцентровий; 5 – об’ємне-імпульсний дозатор; 6 – видатко-

вий бункер централіту; 7 – ваговий дозатор типу ДН; 8 – гідродинамічний 

апарат для готування й транспортування суспензій; 9, 10 – видаткові ємності; 

11 – насос - дозатор; 12 – обладнання для введення пластифікаторів; 13 – 

змішувач статичний; 14 – гідродинамічне емульгуюче обладнання; 15 – паси-

ватор сплавів; 16 – гідрофобізатор; 17 – насос гвинтової; 18 – обладнання для 

вивантаження ВР; 19 – суспензатор; 20 – гвинтовий насос-дозатор ВР; 21 – 

дезінтегратор; 22 – суспензатор прийомний для каталізаторів; 23 – гідроди-

намічний змішувач-насос; 24 – суспензатор видатковий; 25 – змішувач без-

перервної дії; 26 – змішувач проміжний; 27 – гідродинамічний змішувач-

насос для маси; 28 – нагрівач суспензії маси; 29 – змішувач загальних партій 

Рис. 37 – Сучасна схема виробництва порохової маси  

баліститного типу 

2.6.2 Переробка порохових мас баліститного типу методом 

прохідного пресування 

Віджим порохової маси від води. Суспензію порохової маси направля-

ють на віджим у безперервнодіючі віджимні преси типу ПО-125 (рис. 38) за 

температури 30 – 60°С.  

 

1 - кругова жалюзійна решітка;  

2 - вакуумна камера; А - подача по-

рохової маси; Б - вихід порохової 

крихти; В, Г, Д, Е - подача й вихід 

гарячої води; I - зона віджиму;  

II - зона інтенсивної фільтрації 

Рис. 38 Шнек-прес ПО - 125-1000 

Шнек-прес ПО - 125-1000 являє собою апарат, у якому фактично є дві 

зони. Перша зона (I) працює під невеликим тиском 0,005 - 0,1 МПа, волого-

вміст знижується з 900 мас.% до 50 мас.%. 

У цій зоні відбувається фільтрація води через кругову фільтруючу решітку 1, 

установлену по всій окружності. Надалі порохову масу просувають в конічну 
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частину преса, тобто у другу зону віджиму (ІІ), де під зростаючим тиском, 

що доходить до 15 МПа, воду віджимають й маса виходить із формуючої ре-

шітки з вологістю 6 - 12%. У ПО-125-1000 є оболонка, але в цьому пресі га-

рячу воду подають й у гвинт для більш ефективного підігріву порохової ма-

си. Взагалі для процесу віджиму підігрів не потрібний. Навпаки, тепло 

виділяється в процесі віджиму. Але оскільки процес віджиму є вибухе - і по-

жежобезпечним, те можна масу незначно підігріти, щоб зменшити енергови-

трати на вальцях і тим самим підвищити їх продуктивність. 

При роботі на шнек-пресі ПО-125-1000 необхідно мати на увазі, що во-

логість одержуваної порохової крихти залежить від числа оборотів гвинта: 

чим більше число оборотів, тим вище вологість крихти. У шнек-пресі ПО-

125-1000 передбачена вакуумна камера 2, що дозволяє працювати на нижній 

межі вологості (6%), що дає можливість підвищити продуктивність вальців. 

У пресах типу ПО-300 крім цих двох зон фільтрації додаткове видалення во-

логи здійснюють за рахунок вакуумної випарної зони. 

У другій зоні відбувається безпосередньо віджим під тиском від 1,0 до  

10,0 МПа за рахунок зменшення об'єму міжвиткового простору. Вологість 

напівфабрикату зменшують до 6 – 12 мас.%. Нижню межу вологості після 

апарата ПО-125 забезпечують під час використання вакуумної камери 6.  

По виходу з віджимного преса ПО-125 напівфабрикат подрібнюють в по-

рохову крихту в протиральному апарату й направляють на вальцювання. 

Вальцювання. Безперервнодіючі вальці (рис. 39) призначені для гомоге-

нізації, сушіння порохової маси й остаточної пластифікації НЦ.  

 

1 - холостий валок з гострозубими 

рифами; 2 - формуючі кільця; 3 - 

робочий валок із прямокутними 

рифами; 4 - дисковий ніж; 5 - отво-

ри у формуючих кільцях.  

 

 

 

 

1 – валок: робочий (а); холостий (б); 

А – рифи прямокутні; Б - рифи гост-

розубі. 

Рис.40 Рифи на валках. 

Рис.39 Схема вальців безперервної дії. 

Процес здійснюють за рахунок термомеханічного впливу на вальцюємий 

матеріал шляхом його багаторазового проходження через зазор між валкамі.  

Порохову крихту безперервно подають в середину між валками й утво-

рює на поверхні робочого валка 3 «панчіх», який просувається уздовж цього 

валка в обидва боки й продавлюється у вигляді шнурів через отвори 5 у фор-

муючих кільцях 2. Шнури зрізують дисковими ножами 4, у результаті вихо-
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дять порохові таблетки висотою 3 – 5 мм. Вологовміст напівфабрикату після 

вальців становить 1,5 – 3,5 мас.%.  

Температура валків різна. Якби вона була однакова, то «порохової панчо-

хи» не було б. Полотно налипало б те на один валок, то на іншій. Тому за до-

помогою гарячої води, що подається усередину обох валків, на робочому ва-

лку мають температуру 90 - 95°С, а на другому 70 - 75°С. 

Просування матеріалу по робочому, а не по холостому валкові забезпечу-

ється різною формою поздовжніх жолобків – рифів на їхній поверхні – пря-

мокутної форми на робочому валку й гострозубих – на холостому (Рис.40). 

Крім цього , температура обігріву робочого валка приблизно на 20 градусів 

вища, чим холостого. 

Умовно поділяють процес вальцювання на два періоди: у першому пере-

бігають усі позитивні процеси (сушіння, гомогенізації, пластифікації), у дру-

гому – небажані процеси деструкції, денітрації, окиснення. Тому доцільно 

проводити процес у першому періоді, а вологу, що залишилась, видаляти в 

сушильних апаратах. Під час вальцювання до повної відсутності вологи мо-

жливі спалахи на вальцях, особливо для наповнених композицій. 

Величина поперечного розміру одержуваної таблетки впливає на харак-

тер її наступного сушіння в сушильних апаратах. Для таблетки циліндричної 

форми діаметром 12–14 мм імовірність гальмуючого впливу термодифузії під 

час сушіння суттєво більше, чим для щілинної таблетки товщиною 4 мм. 

Для використання термодифузії (напрямку руху вологи по напряму граді-

єнта температур) як у разі вальцювання, так і у шнекових сушильних апара-

тах здійснюють додатковий обдув матеріалу повітрям (50 – 80°С). У цьому 

разі реалізують осцилюючий режим сушіння й термодифузія не гальмує про-

цес, а сприяє його більшій ефективності. 

Обдув порохової «панчохи» під час вальцювання з метою інтенсифікації 

сушіння особливо актуальне у випадку введення на вальцях водорозчинних 

домішок до складу композицій. 

Формування. Завданням фази формування є перетворення напівфабри-

кату (вальцьованого полотна або порохових таблеток) у монолітні шашки-

заготовки або порохові трубки, що може бути реалізоване тільки в умовах, 

що забезпечують аутогезійну взаємодію частин формуємого матеріалу. Для 

цього процес пресування слід проводити за необхідних величинах тиску Р, 

температури Т, часу t і швидкості зрушення j, від яких залежить аутогезійна 

міцність матеріалу: 

                                     Au=Au(P, T, t, j).                 (1) 

Під час відсутності хоча б одного із цих параметрів або при неоптималь-

ній їхній величині неможливо одержати якісних виробів. 

Зрушення у формуючим прес-інструменті (витяжка) створюється за ра-

хунок просування матеріалу з більшого в менший об'єм (рис. 33, 34) шляхом 

зміни габаритів формуючих втулок або голок, що формують канали у виробі.  

Кількісно витяжку можна оцінити коефіцієнтом витяжки Кв: 
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де Dм  діаметр матриці (виливниці пресу), з якої здійснюється формування; 

dфв  діаметр формуючої втулки; 

n  кількість голок, що формують канали у виробі; 

dиг  діаметр голки. 

У випадку виготовлення циліндричних безканальних виробів: 

                                      .фвмв dDK                                                   (3) 

Величина Кв може змінюватися від 1,2 до 10. 

Для формування ракетних шашок-заготовок застосовують конфузорно-

дифузорний (розтрубний) прес-інструмент (Рис. 41), що дозволяє виготовля-

ти вироби, діаметр яких з урахуванням забезпечення необхідного Кв і рівнянь 

(2), (3) більше, ніж вихідний отвір формуючого преса (dфп). Діаметр виробів у 

цьому випадку може досягати до 800 мм. 

 
1 – корпус преса; 2 – завантажуваль-

ний бункер; 3 – втулка, що пресує; 

4 – клиновий закрив; 5 – дифузор;  

6 – голкотримач; 7 – голка; 8 – фор-

муюча втулка; 9 – конфузор;  

10 – гвинт преса; b – ширина гвинто-

вого каналу; h – глибина гвинтового 

каналу; φ – кут нахилу гвинтової лі-

нії; dфп – вихідний отвір формуючого 

преса; Dp – діаметр розтруба;  

dфв – діаметр формуючої втулки;  

dиг – діаметр голки 

Рис. 41 – Схема формування БП із 

використанням розтрубного прес-

інструмента 

 
 

1 – дифузорний прес-інструмент;  

2 – матрична обойма з формуючими 

втулками; 3 – епюра швидкостей ру-

ху виробів, що формують. 

Рис. 42 – Схема формування БП із 

використанням прес-інструмента з 

матричною обоймою 

Виготовлення виробів для артилерійських зарядів здійснюється через фо-

рмуючі втулки, закріплені в матричній обоймі прес-інструмента 2 (Рис. 42). 

У цьому разі, на відміну від безперервного формування виробів з піроксилі-

нових порохів, матричні обойми з формуючими втулками повинні передува-

ти значно більший об'єм прес-інструмента 1 (Рис. 42). Суттєво більші, у порі-

внянні з піроксиліновими масами, величини в'язкості й характеристичного 

часу релаксації обумовлюють неможливість забезпечення якісної аутогезій-
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ної взаємодії у виробах з баліститних композицій, якщо використовувати для 

них прес-інструмент малого об'єму з невеликим часом перебування (див. ве-

личину t у рівнянні (1)). 

Гальмуючий вплив зовнішнього тертя для периферійних шарів маси на 

прес-інструмент, а також більша температура й, отже, менша в'язкість цент-

ральних шарів маси, обумовлюють нерівномірність виходу виробів з різних 

рядів матричної обойми (шнури із центральних шарів рухаються швидше, 

чим з периферійних, що ускладнює роботу різальних верстатів. Підвищення 

температури центральних шарів маси обумовлене її розігрівом від тертя по 

голівці гвинта преса і її малою теплопровідністю, що не дозволяє, незважаю-

чи на термостатування прес-інструмента, вирівняти температуру маси по йо-

го об'єму. 

Прес-інструмент будь-якої конструкції чинить опір за рахунок втрат на 

внутрішнє тертя Рη під час течії маси, її зовнішнє тертя Рμ по поверхні прес-

інструмента, формуючих втулок, голкотримачів і голок, а також на пружну 

віддачу Р11, що представляє собою компоненту нормальних напруг, що вини-

кають поряд з дотичними під час деформування в’язкопружних матеріалів: 

Р = Рη + Рμ + Р11.     (4) 

Успішне формування маси в шнек-пресі можливо тільки в тому випадку, 

коли сумарний опір прес-інструмента буде менше напорністи апарату Рн, що 

залежить, крім конструктивних особливостей пресу (b, h, φ на рис. 41 і Znp  

довжини зони, що пресує), також і від реологічних характеристик маси. що 

формується (міцності на зріз σср і її зовнішнього тертя по поверхні гвинта 
вн
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(5) 

Сумарна об'ємна витрата матеріалу (Q) під час його формування шнек-

пресом складається із прямого потоку (Qd), що залежить тільки від констру-

ктивне-технологічних параметрів, і потоків, що знижують продуктивність 

апарата  зворотного (Qр) під дією перепаду тиску й витоків (Qδ) у зазорі 

між ребордами гвинта й рифами втулки, що пресує. Ці потоки залежать, крім 

конструктивне-технологічних параметрів, також і від реологічних характери-

стик маси, яку формують. 

Q = Qd  Qр  Qδ.                                                                    (6) 

Нормальна робота преса забезпечується в тому випадку, коли 

(Qр + Qδ)/Qd  ≤ 0,3.                                            (7) 

 У разі невиконання умов (5), (7) відбувається прокручування маси із 

гвинтом, так званий «зрив маси з рифів», наслідком чого може з'явитися за-

горяння пороху в пресі. Загоряння може відбутися й з інших причин, напри-

клад у разі слабого живлення преса напівфабрикатом, у разі недотримання 

температуро-часових режимів процесу й інших. 
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Під час використання двохшнекових екструдерів для переробки порохо-

вих мас, процес формування здійснюється більш стійко, величина Qp таких 

апаратів близька до нуля. 

Порох – метальне ВР, тому повинен горіти за геометричним законом, але 

за певних обставинах (замкнений об'єм, пухка, пориста структура матеріалу, 

перевищення (dp/dt)кр – критичної швидкості наростання тиску газоподібних 

продуктів його горіння в манометричній бомбі) горіння його може переходи-

ти у вибух. Найнебезпечнішою зоною преса щодо цього є зона ущільнення 

матеріалу (перехідних густин). 

Імовірність цього небажаного процесу зменшується у разі скорочення ро-

змірів зони ущільнення, тобто у разі збільшення dp/dz (градієнта зміни щіль-

ності пороху за довжиною гвинтової лінії преса) величина (dp/dt)кp зростає. 

Якісно таке ж зміна (dp/dt)кp забезпечується використанням динамічне 

ослабленої втулки, що пресує, руйнування якої приводить до миттєвого ски-

дання наростаючого тиску й розриву детонаційного ланцюга. 

Властивості порохового напівфабрикату також впливають на можливість 

пергу небажаних перехідних процесів. Крім рецептурних особливостей скла-

дів (наприклад, наявності в них важких твердих добавок, ВР, металів), імові-

рність цих процесів зростає у разі підвищеного вмісту в напівфабрикаті дріб'-

язку, пороховому пилу, недостатньої ущільненості й гомогенності таблетки 

після сушильних апаратів. Тому для підвищення вибухобезпечності напівфа-

брикату було запропоновано здійснювати його ущільнення й укрупнення пе-

ред подачею у формуючий прес. Одним з апаратів, призначених для рішення 

цього завдання, є прес кільцевий таблетувальний ПКТ (рис. 43). 

 

 
 

1 – станина; 2 – ніж; 3  лоток; 4 – завантажувальний бункер; 5 – барабан;  

6 – ролик; 7 – вали, що мають загальну повідну; 8 – порохова «панчоха»; 9 – 

порохові шнури; А – завантаження порохової таблетки зі стадії сушіння; В – 

вивантаження ущільненої таблетки після ПКТ на стадію формування виробів 

Рис. 43 – Пресс ПКТ 

 

ПКТ складається зі станини 1, на якій закріплюють обертовий барабан 5 і 

рифлений ролик 6. Порохова крихта із завантажувального бункера 4 надхо-

дить у внутрішню порожнину обертового барабана 5, по всій циліндричній 

поверхні якого розташовані радіальні циліндричні отвори діаметром 10 мм, 
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які калібрують крихту. Під час одночасного обертання ролика 6 і барабана 5 

порохова крихта захоплюється рифленим роликом 6, утворюючи на внутріш-

ній поверхні барабана порохову «панчоху» 8, яка ущільнюється роликом і 

продавлюється через отвори в барабані 5, утворюючи порохові шнури 9, що 

зрізуються ножом 2 у вигляді щільної таблетки. Таблетки зсипаються по лот-

кові 3 у бункер транспортера, що подає їх у формуючий шнек-прес. 

Ролик і барабан обігріваються до 75 – 95°С. Величина dp/dt напівфабри-

кату після обробки його в ПКТ зменшується в 3 – 6 раз. 

На Рис. 44, 45 існуючі технологічні схеми безперервної переробки поро-

хових мас баліститного типу. 

 

 
 

1 – віджимної прес ПО-125; 2 – дозатор поворотного браку; 

3 – протиральний апарат; 4, 8, 10 – ковшеві елеватори для  

транспортування напівфабрикату; 5, 11 – шнекові дозатори;  

6 – вальці; 7 – шнековий транспортер; 9 – шнекова сушарка;  

12 – металовідсікач; 13 – формуючий шнек-прес ШС-34  

з розтрубним прес-інструментом; 14 – стрічковий транспортер;  

15 – пневматичній ніж; 16 – візок для приймання й транспорту- 

вання порохової шашки 

Рис. 44 – Технологічна схема безперервної  

переробки порохової маси 

Напівфабрикат з фази на фазу може передаватися ковшевими елеватора-

ми (скіповими підйомниками) 4, 8, 10 (Рис. 44) або пневмотранспортом 

(Рис.45). Це дозволяє виключити передачу виниклого загоряння з фази на фа-

зу. Поворотний брак (зворотно-технологічні відходи, СОТ) може вводитися 

на стадіях віджиму (рис. 44), вальцювання або в шнек-прес пластифікуючий 

(Рис. 45). 

Технологічна схема ПО-СПА-ПВВ суттєво більш компактна, універсаль-

на, менш енерго-, метало- і трудомістка в порівнянні зі схемою с ШС-34. 

Фірмою «Динаміт Нобель АГ» розроблений метод виготовлення виро-

бів з баліститних порохів, що включає змішування компонентів під водою, 

віджим від води до вмісту її 15-20 % мас, змішування в двошнековому екст-

рудері, що обігрівається, подвійну грануляцію, сушіння й формування кана-

льних або безканальних виробів у іншому двошнековому екструдері. 
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1 – синхронізатор; 2 – віджимний прес пластифікуючий ПО-300;  

3 – обладнання контролю продуктивності; 4 – обладнання введення  

добавок; 5 – обладнання зберігання й уведення зворотно-технологіч- 

них відходів; 6 – шнек-прес пластифікуючий СПА; 7 – обладнання  

автоматичного завантаження формуючого преса; 8 – формуючий шнек- 

прес ПВВ-300 із прес-інструментом 

Рис. 45 – Технологічна схема ПО-СПА-ПВВ 

автоматизованої безперервної переробки порохової маси 

 

2.6.3 Інші способи переробки порохових мас баліститного типу 

2.6.3.1 Виготовлення зарядів методом намотування 
Для виключення небезпечної фази пресування запропоновано одержува-

ти заряди методом намотування вальцьованого порохового полотна зі склей-

кою його по шарах. 

Такий метод дозволяє готовити вироби з баліститного й сумішевого по-

рохів, реологічні властивості яких варіюють у більш широкому діапазоні в 

порівнянні з масами, що переробляють методом прохідного пресування. Це 

особливо важливо під час переробці високоенергетичних композицій. 

У технологічній схемі методу намотування відсутні закриті апарати з ве-

ликим завантаженням, тобто в цьому випадку зменшують небезпеку вироб-

ництва й полегшують питання пожежогасіння. 

Зарядам, отриманим методом намотування, надають нові властивості, які 

не можуть мати шашки, отримані прохідним пресуванням. Зокрема, можна 

одержувати багатошарові заряди з порохів різних складів, що дозволяє забез-

печити запрограмований закон зміни швидкості горіння по товщині палаючо-

го склепіння. 

Принципова схема одержання рулонованих зарядів виглядає в такий спо-

сіб (Рис. 46). Порохове полотно 5 товщиною 2 – 6 мм за температурою  

60 – 80 °С покривають клеючою рідиною із двох сторін за допомогою валків 

3, 4 і намотують за допомогою спеціального верстата на сталевий валик, який 

відповідає діаметру каналу майбутнього виробу. Для забезпечення моноліт-

ності заряду необхідно подавати клей у кут, утворений рулоном і полотном, 

що рухається, це створює гідравлічний затвор. Клей заповнює зазори, якщо 
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вони не ліквідовані натягом полотна. Полотно притискають спеціальним вал-

ком до рулону.  

 

 
 

1 – ванна із клеючою рідиною; 2 – резервуар із клеючою рідиною; 3 – валки 

для захоплення рідини; 4 – валки для нанесення рідини; 5 – вальцьоване  

полотно 

Рис. 46 – Принципова схема нанесення клеючої 

рідини на полотно 

Вирішальне значення мають два фактори: 

 вибір клеючої рідини, що забезпечує довгочасне скріплення шарів у 

моноліт; 

 намотування з певним натягом для щільного укладання шарів полотна 

в рулоні, тому що пізніше ліквідувати зазори між шарами буде неможливо. 

Клеюча рідина повинна бути:  

 енергетично активною, щоб не знижувати теплотворну здатність пали-

ва; 

 ефективною, що забезпечує необхідну якість склеювання у разі мініма-

льній витраті; 

 с оптимальними реологічними характеристиками, тому що у разі низь-

кої в'язкості вона буде стікати з полотна, а у разі надмірно високій (буде по-

гано затікати в зазор між рулоном і полотном. Під час склеювання потрібно 

утворювати гідравлічний затвор, що перешкоджає проникненню повітря між 

шарами; 

 с оптимальною швидкістю набрякання в ній порохового полотна (на-

брякання не повинне проходити швидко, тому що це приводить до зайвої кі-

лькості клею в полотні, але глибина набрякання повинна бути достатньою 

для утворення міцного об'ємного шва). У якості клею доцільно використову-

вати речовини, здатні полімеризуватися, клейовий шов за фізико-хімічних і 

механічних властивостях повинен бути близький до властивостей полотна; 

 невибухонебезпечної, нетоксичної, нелетучої за температуру полотна 

60–80°С. 

У якості клеючих рідин використовують суміші НГЦ із активними важко 

леткими пластифікаторами, флегматизуючими НГЦ. 

Наприклад, використовують суміш НГЦ із триетиленглікольметакрила-

том (біс-метакриловим естером триетиленгліколя, ТГМ-3): 
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Кількість клею ≈1% до маси пороху. Полотно набухає під час просування 

від ванни із клеєм до притискного валка протягом 10 – 40 с; швидкість намо-

тування від 0,2 до 2,0 м/хв. 

Після рулонування шашки не термостатують для тверднення клею, тому 

що рулон охолоджується кілька годин і цього часу досить для утворення міц-

ного шва. 

Для повного тверднення досить 6 – 8 год за температуру 50 – 80°С. Під 

час охолодження відбувається усадка розтягнутого під час намотування по-

лотна, що сприяє його ущільненню. Довжина виробів, отриманих методом 

намотування, обмежена шириною полотна (до 1,2 м), але вироби можна 

склеювати. 

Заряди не уступають за всіма показниками пресованим; мають у порів-

нянні з ними ряд переваг, відзначених вище. Крім того, характеризуються бі-

льшою термостабільністю через відсутність тривалого перебування пороху за 

високу температуру як це має місце під час знаходження його в розтрубному 

прес-інструменті. 

2.6.3.2 Виготовлення зарядів методом штампування 

У промисловості полімерів широко застосовують методи переробки лис-

тових і плівкових матеріалів у готові вироби, що полягають у наступному: 

Під час термоформування: пласкі заготовки з термопластичних матеріа-

лів нагрівають до температури склування, потім закріплюють по контуру в 

затискнім обладнанні й установлюють над формуючим інструментом. Офор-

млення заготовки у виріб відбувається під дією різниці тисків над вільною 

поверхнею заготовки й у порожнині, утвореною заготовкою, що й оформляє 

поверхнею формуючого інструмента. 

Під час холодного формування: листову заготовку, за кімнатній темпера-

тури або підігріту до температури на 20 – 40 °С нижче температури склуван-

ня, закріплюють рухливо по контуру в затискнім обладнанні над матрицею, а 

потім формують шляхом додавання механічного тиску спеціальним пуансо-

ном. У цьому випадку формування здійснюється в режимі змушеної еластич-

ності. 

Невідрелаксовані напруги, що залишаються, суттєво змінюють геометри-

чні розміри відформованого виробу під час його нагрівання вище температу-

ри склування, причому у випадку холодного формування – більшою мірою, 

що обмежує температурний діапазон використання таких виробів. 

Нагрівання заготовок може здійснюватися різними способами: 

 конвективним; теплорадиаційним; контактним; 

 змішаним (поєднання конвективного і теплорадиаційного). 



 117 

Спосіб формування, у якім зусилля, необхідне для оформлення виробу, 

створюють механічно, за допомогою спеціального штовхальника, називають 

штампуванням. У цьому разі можливі наступні види формування: 

 витяжка на пуансоні; 

 механічне формування інструментом зі сполученими матрицею й пуан-

соном; 

 об'ємне механічне формування й інші. 

Формування листових матеріалів підрозділяють: на негативне, позитивне, 

вільне, негативно-позитивне. Негативне формування (формування в матриці) 

забезпечує одержання виробів, зовнішня поверхня яких відтворює форму 

внутрішньої поверхні матриці. Під час позитивного формування (формуван-

ня на пуансоні) внутрішня поверхня формуємого виробу повторює форму зо-

внішньої поверхні пуансона. Негативно-позитивне формування поєднує еле-

менти формування як у матриці, так і на пуансоні. Можливі й інші змішані 

варіанти. 

Методом штампування можна виготовляти: 

а) з баліститних порохів – вироби тонкого склепіння з відвальцованого 

на гладких вальцях порохового полотна, а також не потребуючі додаткової 

механічної обробки вироби складної форми з попередньо отриманих екстру-

зією заготовок; 

б) з полотна на основі целюлози з добавками – різні елементи гільз, що 

згоряють. 

2.6.4 Застосування баліститних порохів у промисловості [18, 19] 

Баліститні порохи можна використовувати в промисловості як джерело 

енергії в трьох режимах: горіння, детонації й газифікації. 

У режимі горіння – це заряди для цілого класу ракет мирного призначен-

ня, феєрверків, МГД-генераторів і ін.  

У режимі детонації – це промислові ВР, синтез алмазів, різання металів і 

ін. У режимі газифікації – це різного типу газогенератори, акумулятори тиску 

й ін. 

Найбільш перспективними напрямками використання порохів є наступні: 

 застосування для космічних цілей; 

 для видобутку нафти, гірських розробок і т.п.; 

 для боротьби із градом, грозами й дощем і водопостачання посушливих 

районів, а також у якості зарядів для метеорологічних і геофізичних ракет; 

 використання твердопаливних МГД-установок для прогнозу землетру-

сів, пошуку корисних копалин; 

 для імпульсної обробки металів, різання складних і громіздких метало-

конструкцій (наприклад судів, що застаріли), зварювання різнотипних мета-

лів (наприклад, мідних пасків до ладунків); 

 для синтезу алмазів, корундів, нітриду бору й інших надтвердих мета-

лів; 

 застосування порохів у якості промислових ВР. 
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Застосування баліститних порохів у якості промислових ВР. Одним з 

перспективних напрямків використання порохів для мирних цілей є їх засто-

сування в якості промислових ВР. В основному для цих цілей використову-

ють порохи з терміном гарантійного зберігання, що закінчився, й порохи, 

зняті з озброєння. 

За рівнем енергетичних характеристик, водостійкості й густини порохи 

перевершують промислові ВР, але за чутливістю до механічних впливів і ва-

ртістю уступають ім. Зниження чутливості досягають шляхом уведення в по-

рох спеціальних флегматизуючих домішок. Вартість знижують за рахунок 

використання застарілих порохів. Для виготовлення зарядів порохи необхід-

но підрібнювати. Ця операція трудомістка й вимагає спеціального устатку-

вання. Запропонований ряд методів подрібнювання, з яких знайшли застосу-

вання наступні: 

 розрізування шашок на невеликі шматочки за допомогою спеціальних 

різальних верстатів і ножів; 

 розрізування шашок на токарських верстатах з одержанням порохової 

стружки. 

Досить перспективним є використання баліститних порохів у гірничодо-

бувній промисловості як у вигляді індивідуальних, так і у вигляді комбінова-

них зарядів: 

 гранульованих ВР, у якості яких можуть бути використані пластинчасті 

мінометні порохи, артилерійські трубки, розрізані на елементи довжиною 5–

10 мм, порохові таблетки після вальців і таблетуючого преса; 

 гранульованих ВР, отриманих переробкою на вальцях суміші подріб-

неного застарілого пороху й селітри (містять 40 – 70% аміачної селітри); 

 рідинні ВР, що змішують безпосередньо перед заливанням у шпару з 

розплаву аміачної селітри (40 – 70%), дизельного палива й гранульованого 

пороху (20–30%); 

 ВР, що полягають із ракетних або артилерійських зарядів,  завантажу-

ють в шпари й заливають потім штатним ВР. 

Усі перераховані вище ВР, створені на основі застарілих порохів балісти-

тного типу для гірничодобувної промисловості, можуть успішно конкурувати 

зі штатними ВР (тротилом, гексогеном, динамітом і т.п.).  

На основі баліститних порохів розроблений новий клас водостійких про-

мислових ВР: акванітрат, граніпори, гельпори, дибазит. 

Застосування ПВР на основі порохів для розрізування вибухом. У 

промисловості щорічно виникає потреба в розрізуванні великої кількості ве-

ликогабаритних об'єктів (морських і річкових судів, великогабаритних верс-

татів, військової техніки і т.п.) для використання їх надалі в якості металоб-

рухту. Розрізування їх за допомогою електро- або газозварювання вкрай 

утруднене, не економічно, а в ряді випадків і неприйнятно. Більш раціональ-

ним є їх розрізування за допомогою вибуху, що дозволяє скоротити трудомі-

сткість цих операцій в 10–15 разів. Для цих цілей застосовують спеціальні 

кумулятивні лінійні заряди шнурового типу складної циліндричної форми з 
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кумулятивним вилученням діаметром від 10 до 110 мм. Заряди закріплюють 

або наклеюють у місці передбачуваного розрізу, підривають, і метал кумуля-

тивним струменем розріжиться на необхідні шматки. 

Розроблені спеціальні склади на основі нітроестерів зі швидкістю дето-

нації від 2000 до 8000 м/с для еластичних кумулятивних шнурів, стрічок і ли-

стових виробів, використовуваних для розрізування металевих, залізобетон-

них і інших подібних конструкцій, демонтажу великогабаритних конструкцій 

під водою й в агресивних середовищах. 

Інтенсифікація процесів видобутку нафти й газу. У нафтопереробній 

промисловості важливим питанням є підвищення або відновлення продукти-

вності шпар, у багатьох з яких згодом зменшується вироблення. Це відбува-

ється за рахунок забивання каналів і тріщин у шарах різним відкладанням, 

що зменшує проникність шарів колекторів, викликає зниження тиску у верс-

тві. Одним з досить ефективних шляхів подолання цього явища й інтенсифі-

кації видобутку нафти й газів є підвищення проникності пришпарової зони за 

рахунок застосування спеціальних порохових без корпусних шпарових гене-

раторів тиску (ПГДБК), що створюють штучну тріщинуватість у шарі. 

Піл час горіння порохового заряду, опущеного в шпару продукти згорян-

ня, що утворюються, створюють у шпарі тиск, рівний або перевищуючий гір-

ський. Цей тиск викликає розрив шару й утворення залишкових тріщин, а та-

кож термогазохімічний вплив на шар, що дозволяє розчинити парафінові, 

асфальтосмолисті й інші конденсовані речовини. 

Залежно від типу шпар застосовують генератори тиску типів ПГДБК-100, 

ПГДБК-150 і ПГДБК-200, які створюють необхідне для розриву шару тиск із 

глибини не менш 500 м через конструктивні особливості зарядів, пов'язаних з 

відносно малою площею поверхні горіння й значним часом роботи відповід-

но. 

ПГДБК складається з камери згоряння з пороховими зарядами, вузла за-

палення, кабельної голівки з електричним запальником, соплових перехідни-

ків і муфт із бічними поздовжніми вікнами для виходу порохових газів. Ге-

нератор використовують багаторазово, тому його деталі виготовляють із 

високоміцних сталей (рис. 47).  

 

1 − бурова вишка; 2 − піропатрон; 3 − вузол запа-

лювання; 4 − порохова шашка; 5 − запалюваль-

ний заряд; 6 − нафтовий шар; 7 − пороховий за-

ряд; 8 − шпара з рідиною (вода, розчини кислот) 

Рис. 47 − Схема шпари й заряду до без корпусно-

го генератора тиску ПГДБК-100 МР 

Генератор монтують на опорних трубках з 

алюмінієвого сплаву й опускають в шпару на ка-

ртонажному кабелі, по якому подається електри-

чний струм на піропатрон. Від вогню спрацьовує 

пусковий запальник, розташований усередині 
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опорної алюмінієвої трубки, встановленої в каналі заряду, відбувається на-

грівання її до температури 

 спалаху палива й запалення заряду по поверхні каналу. 

До нижньої частини генератора приєднують кумулятивний перфоратор 

однократної дії. Він спрацьовує одночасно із запаленням порохових зарядів 

генератора тиску й утворює в стінці шпари канали, через які в шар нагніта-

ють газорідинну суміш. 

Для інтенсифікації видобутку нафти з неглибоких шпар (до 100 м) зазна-

чені генератори виявилися малоефективні. Була розроблена спеціальна конс-

трукція генератора тиску типу ПГДБК-100 МР із багатощельовим зарядом. 

Його особливістю є застосування нової конструкції порохового заряду, що 

має розвинену початкову поверхню горіння й малу величину склепіння, що 

також забезпечує максимальний ступінь заповнення порохом перетину шпар. 

Заряд виготовляють з баліститного пороху типу РСИ-60 або РСИ-12М. Він яв-

ляє собою циліндричний моноблок з зовнішньої й внутрішньої обичайками, 

що мають тонке склепіння у порожнині яких розташовані тонкі поздовжні 

паралельні пластини й перпендикулярні щодо пластин перемички. До складу 

генератора можуть входити від двох до шести таких шашок, установлених 

одна на іншу (рис. 48). 

 

1 – прилад кріпильний для виміру тиску; 2 − на-

конечник; 3 − кабель; 4 − голівка кабельна;  

5 − панцерування; 6 − заглушка; 7 − заряд запа-

лювальний; 8 − трубка алюмінієва; 9 − піропат-

рон; 10 − заряд додатковий; 11 − заряд багато щі-

линний 

Рисунок 48 − Схема генератора тиску типу 

ПГБДК-100 МР 

У цей час розробляють термостійкі заряди 

блокової конструкції (ТЗБК) на основі термос-

тійких окиснювачів – перхлорату амонію й перх-

лорату калію й термостійкого зв’язуючого – ди-

вінілстирольного каучуку ДСТ-30. 

У канал заряду вставляють трубку, у яку містять вузол запалення, що по-

лягає з запалювального заряду (чорний порох) і піропатрону. Зібраний заряд 

опускають на тросі в шпару на необхідну глибину, яка може коливатися від 

100 до 3000 м і підпалюють. Час роботи заряду від 0,1 до   0,3 с. Максималь-

ний тиск, створюваний в шпарі, 50–100 МПа, що в 2–5 разів перевищує гір-

ський.  

Заряди виготовляють методом прохідного пресування за шнековою тех-

нологією на існуючім обладнанні із застосуванням спеціального прес-

інструмента. Для забезпечення додержання необхідних розмірів, особливо 

круглої форми каналу (без еліпсности) прес-інструмент має голку, яка має в 

зоні формуючої втулки в перетині еліпс, величина якого α коливається від 1,1 
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до 1,3 залежно від реологічних характеристик порохової маси. Цим забезпе-

чують одержання строге круглої форми каналу. Під час знаходження в сере-

довищі агресивних рідин (наприклад, у шпарах) він не запалюється й не 

втрачає хімічної стійкості. 

Застосування порохів у МГД-генераторах [47]. МГД-генератори – це 

силові установки перетворення теплової енергії в електричну. 

Твердопаливний МГД-генератор складається з генератора плазми й маг-

нітної системи, через яку в МГД-канал направляють потік гарячих газів, що 

утворюються під час згоряння порохового плазмоутворючого палива.  

Генератор плазми складається зі склопластикового корпусу, переднього й 

заднього днищ із термопокриттям, соплового апарата й системи кріплення 

заряду. Пороховий заряд і запальник для нього вставляють в корпус генера-

тора.  

У пороховому МГД-генераторі використовують паливо ракетного типу, 

що відрізняється від звичайного ракетного палива наявністю в його складі 

спеціальних легкоіонизуючих домішок у вигляді солей калію або цезію. 

У МГД-генераторах (рис. 49) продукти згоряння плазмових палив з гене-

ратора плазми (камери згоряння) через сопло надходять у канал, розташова-

ний між полюсами магніту (блок перетворення енергії). У результаті взаємо-

дії магнітного поля з плазмою, що рухається на електродах, розташованих у 

стінках каналу, наводиться електрорушійна сила, тобто проводиться зніман-

ня енергії від високошвидкісного потоку плазми (частина кінетичної енергії 

струменя плазми перетворюється в електричну). Потік плазми розганяє за ра-

хунок теплової енергії, тому фактично відбувається перетворення теплової 

енергії в електричну. 

 

1 − газогенератор плазми; 2 − за-

ряд твердого плазмового палива;  

3 − МГД-канал; 4 − потік плазми; 

5 − комутатор; 6 − навантаження; 

7 − магнітна система 

Рис. 49 − Принципова схема МГД-

генератора 

Пересувні МГД-установки типу 

«Памір», змонтовані на автотран-

спортних засобах високої прохід-

ності, були використані під час 

пошуку родовищ нафти й газу в Прикаспійській низовині й Східного Сибіру. 

Двоканальні МГД-установки «Памір» використовували в Таджикистані й 

Киргизії для зондування земної кори з метою прогнозування землетрусів. 

Крім геофізичних досліджень, порохові МГД-генератори можна використо-

вувати в якості потужних автономних джерел електропостачання наземного, 

морського й повітряно-космічного базування. Вони також можуть служити 

джерелом енергії короткочасного аварійного енергозабезпечення для найне-

безпечніших і відповідальних виробництв і транспортних систем. 
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Феєрверочні вироби на основі баліститного пороху. Усі феєрверочні 

вироби донедавна виготовляли на основі різних піротехнічних складів. Однак 

в останні роки багато феєрверочних виробів, особливо висотні й паркові, 

стали виготовлятися на основі спеціальних кольоровополум’яних складів ба-

ліститних порохів. Колір полум'я забезпечується введенням спеціальних ко-

льоровополум’яних домішок. На відміну від феєрверочних складів піротех-

нічних вони в 2 рази дешевше, під час горіння виділяють меншу кількість 

конденсованої фази, що сприяє одержанню більш насичених і яскравих кві-

тів. Можливе виготовлення багатошарових елементів, що дозволяють зміню-

вати колір у процесі горіння й одержувати оригінальні видовищні ефекти.  

Феєрверочні порохові склади застосовують для спорядження феєрвероч-

них виробів практично всіх типів: наземних («Фонтани», «Римські» і контур-

ні свічі й ін.), паркових (калібру 39–125 мм) і висотних (калібру 60 – 310 мм). 

У таблиці 3 наведені рецептури й властивості складів кольорових вогнів на 

баліститной основі [43]. 

Таблиця 3 − Рецептури й властивості складів кольорових вогнів  

на баліститної основі 
Найменування 

компонента й 

властивостей 

складу  

Вміст компонентів, %, і значення характеристик для складу вогню 

черво- 

ного 

№1 

зеле-

ного 

жовто-

го № 1 

біло- 

го 

лілово-

го 

блаки-

тного 

жовто 

го № 2 

жовто 

го іск-

ристо- 

го 

черво-

ного 

№ 2 

Баліститна основа 
73 3 78 78 56 56 97,5 87 92 

Металеве пальне 10 10 16 16 16 16 - - - 

Кольорове по-

лум’яна домішка 

10 10 6 6 14 22 2,5 5 4 

Підсилювач ко-

льору полум'я 

7 - - - 14 6 - - - 

Іскроутворювач  - - - - - - - 8 4 

I, кд 2000 2500 1500 1800 1350 1920 210 1150 100 

U, мм/с 1,5 1,5 1,4 1,6 1,8 1,5 0,8 1,2 0,8 

Р, % 98 86 96 - - - 98 96 96 

 

2.7 Сумішеві ракетні тверді палива 

Однієї з найбільш молодих й потужних складових енергетичних конден-

сованих систем (ЕКС), які швидко розвиваються, є сумішеве ракетне тверде 

паливо (СРТП). 

СРТП - багатокомпонентна гетерогенна грубодисперсна високонаповне-

на вибухова система, що полягає із зв'язувального-пального, окиснювача й 

спеціальних домішок (енергетичних, технологічних і експлуатаційних) і оде-

ржана шляхом механічного змішування компонентів з наступним перетво-

ренням у моноблок, здатний до закономірного горіння. Родоначальником 

СРТП був димний порох (ДП). Китайці першими почали застосовувати його 
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як тверде паливо для ракет. Ракета як стабілізатор мала тичину довжиною 2,5 

м. У якості оболонки-корпусу застосували бамбукові трубки. Індуси як кор-

пус-оболонки вже використовували залізний корпус. В 1799 г. індуси в бойо-

вих діях застосовували ракети проти англійців під час обороні м. Серингапа-

тама. Для масованого використання ракет там був створений корпус 

ракетних стрільців чисельністю до 5000 людей. Маса ракет становила від 3 

до 6 кг [59]. 

У Європі перші ракети також з'явилися з винаходом пороху. Англійці 

освоїли технологію виготовлення ракет на димному поросі в 1804 г. Даль-

ність польоту ракет становила 2,5 км. Ракети мали залізний корпус, а з метою 

збільшення площі горіння заряд мав канал. На озброєння вони були прийняті 

в 1806 г. (їх використовували під час облозі м. Булоні й в 1807 г. під час об-

стрілу м. Копенгагена). Маса ракети становила від 3 до 17 кг. Слідом за Анг-

лією ракети на озброєнні з’явились в Австрії, Франції, Пруссії. 

Російська ракетна техніка йшла своїм самостійним шляхом, і є відомос-

ті, що Росія набагато випередила Західну Європу. Уже на початку XVII в. бу-

ли добре відомі способи виготовлення бойових ракет. В 1680 г. у Москві за-

сноване перший «ракетний заклад», що об’єднував  декілька лабораторій, які 

займалися готуванням спеціальних ракетних порохів і окремих частин ракет 

[59].  

В 1807 г. була розроблена сорока чотирьох міліметрова сигнальна ракета 

на ДП, яка перебувала на озброєнні більш 100 років. Широке застосування 

порохові ракети, розроблені росіянами - вченими А.Д. Засядько й К.І. Конс-

тантиновим, знайшли під час російсько-турецької війни в 1828 – 1829 рр., у 

бойових операціях на Кавказі в 1850 г. і під час оборони Севастополя від іно-

земних загарбників в 1854 – 1855 рр. [59]. 

Ракети на ДП втратили своє значення із двох причин:  

 внаслідок незадовільного значення енергетичних характеристик по-

роху; 

 внаслідок малої точності ракет. 

Поява нарізної артилерії, що дозволила значно підвищити точність влу-

чення, остаточно звело нанівець інтерес до ДП. 

У період другої світової війни у зв'язку з тим, що баліститні порохи були 

дефіцитними, а деякі їх властивості не дозволяли використовувати ці порохи 

як джерела енергії ракет, зусилля науковців багатьох країн були спрямовані 

на розробку механічно міцних СРТП. 

В 1942 р. в Артилерійській академії ім. Ф.Є. Дзержинського були розро-

блені литтеві склади СРТП на основі амонійної селітри й органічних паль-

них- зв'язувальних речовин типу полівінілацетату, а в 1946 р. А.А. Шмидт 

уперше обґрунтував можливість одержання твердих палив на базі речовин, 

що полімеризуються. Він передбачив реальні шляхи даного напрямку і його 

перспективність. До найбільш ранніх робіт у цьому напрямку ставлять до-

слідження Г.В. Калабухова [57]. В 1948 р. їм були запропоновані СРТП на 

основі перхлоратів амонію й калію й горючого високополімерного зв'язува-

льного, що полягає з колоксиліну, полістиролу й каучуку. Однак за енергети-
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чними характеристиками і міцністю розроблені склади уступали баліститним 

порохам. Заряди виготовлялися глухим і прохідним пресуванням.  

Перші американські СРТП були отримані в лабораторії Каліфорнійсько-

го технологічного інституту. 

До їхнього складу входили: 

перхлорат калію або нітрат амонію     75 %; 

бітум                             18 %; 

нафтова олива                      7 %. 

Надалі з метою підвищення енергетики як окиснювач стали використо-

вувати перхлорат амонію (ПХА) і металевий алюміній, а для поліпшення фі-

зико-механічних характеристик палива були застосовані каучукоподібні па-

льні-зв'язувальні речовини. Так, на основі тіоколу (полісульфідний каучук) і 

ПХА були розроблені СРТП для оперативне-тактичної ракети «Серджент» 

масою близько 4 тон і дальністю польоту до 150 км. Потім на основі поліуре-

тану й ПХА було створене паливо для оперативної ракети «Першинг» з даль-

ністю польоту до 700 км, а також стратегічної ракети «Полярис» масою бли-

зько 13 тон і дальністю польоту до 4000 км. Надалі на основі ПХА й 

співполімеру полібутадієну з акриловою кислотою було розроблене паливо, 

використане для виготовлення зарядів до міжконтинентальної ракети «Міні-

тмен» з дальністю польоту до 10000 км. 

Усі ці ракети були розроблені й прийняті на озброєння в період з 1953 – 

1963 рр. Наприкінці 1970 р. армія, військово-морський флот і авіація США 

мали 600 ракет «Полярис» на підводних човнах і 1000 ракет «Мінітмен», 

установлених у шахтах на бойових позиціях. 

У СРСР розробкою й використанням СРТП у широкому плані стали 

займатися з 1958 р. В 1959 р. в Артилерійській академії ім. Ф.Е. Дзержинсь-

кого було отримано й досліджене в лабораторному масштабі поліуретанове 

паливо. У цьому ж році розроблене в промисловому масштабі СРТП на осно-

ві тіоколу й ПХА. Трохи пізніше створені СРТП на основі простих і складних 

поліестерів, акрилонітрильних каучуків, бутилкаучуку й карбоксильних кау-

чуків [57]. 

Починаючи з 1961 р. зусилля дослідників були спрямовані на підвищен-

ня питомого імпульсу СРТП, збільшення рівня фізико-механічних характери-

стик і стабілізацію процесу горіння. 

С.П. Корольов створив першу твердопаливну ракету РТ-1 на баліститно- 

му поросі з дальністю польоту 2500 км зі стартовою масою 34 тони, викорис-

товуючи вкладні заряди діаметром 800 мм. Тільки перейшовши на СРТП, він 

зміг створити другу твердопаливну ракету РТ-2 (8К-98) що має дальність по-

льоту вже 9500 км зі стартовою масою 51 тонна [57, 63, 65, 66]. Перший пуск 

відбувся 4 листопада 1966 р., а на озброєння вона була прийнята в 1968 р.  

        Заряд твердого ракетного палива − джерело хімічної енергії й один з 

основних конструктивних елементів твердопаливної енергетичної установки 

(ракетний двигун, газогенератор, акумулятор тиску, бортове джерело потуж-

ності) певної форми й розміру, розміщений у камері згоряння. 
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 Твердопаливні заряди підрозділяють на вкладні й скріплені з корпусом. 

Вкладні заряди після виготовлення містяться в корпус двигуна й закріплю-

ються різними способами залежно від особливостей конструкції (Рис. 50). 

Вкладний заряд може бути виконаний у формі моноблока або складатися з 

декількох шашок. Поверхня вкладного заряду, не призначена для горіння, 

може бути флегматизована шляхом панцерування. Форма каналу багатоша-

шечного заряду, як правило, циліндрична. Моноблочний заряд може бути 

безканальним або мати центральний канал у формі 

циліндра, багатопроменевої «зірки» і ін. [58, 78].  

 Міцно скріплений з корпусом заряд виготов-

ляють заливанням паливної маси безпосередньо в 

камеру згоряння. Скріплення заряду з корпусом 

здійснюють за допомогою спеціальних захистно-

креплячих (клейових) шарів (Рис. 51) [77].  

Розміри й конструктивна форма заряду вибирають 

з умови забезпечення необхідного значення секун-

дної витрати палива, часових і тягових характери-

стик, навантажень, температурних режимів екс-

плуатації й застосування. 

 
                      ТРП − тверде ракетне паливо; 

                      ТЗП − теплозахисне покриття; 

                       ЗЗШ − захисно-закріпний шар; 

        СОК – сопловий блок 

Рис. 51 − Схема кріплення за допомогою захисно-закріпних шарів. 

         Необхідну залежність поточного значення поверхні горіння від величи-

ни палаючого склепіння забезпечують формою каналу (циліндричний, зірко-

подібний, щілинний, циліндре-конічний і пр.), а також уведенням спеціаль-

них компенсаторів горіння у вигляді проточок, часткового або повного 

відкриття торців і ін.  

 Досконалість заряду в значній мірі визначається коефіцієнтом об'ємного 

заповнення камери згоряння, мінімізацією відносини поточного значення по-

верхні горіння до середнеінтегральної величині, технологічністю виготов-

лення, стійкістю до впливу зовнішніх факторів. Масові параметри зарядів 

змінюються в широких межах: від часток грама до декількох сотень тон.  

       Застосування СРТП не обмежується збройними силами. Вони паралельно 

широко стали застосовуватися для освоєння космосу й у промисловості. 

Рис. 50 − Форми вклад-

них зарядів твердого ра-

кетного палива 
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Використання СРТП у мирних цілях. Ракетні двигуни на твердім па-

ливі (РДТП) знаходять широке застосування в мирних цілях у промисловості 

як допоміжні двигуни для рішення найрізноманітніших завдань у ракетно-

космічній техніці [19]. 

РДТП найбільш часто застосовують в системі аварійного порятунку ко-

смонавтів і льотчиків, для гальмування й прискорення космічного апарата, 

відділення ступенів ракетоносія, скидання корисного вантажу, стабілізації й 

корекції траєкторії космічного апарата (КА), корекції орбіти КА, посадки КА 

на планети, старту ракетоносіїв, що й вертають КА в системах «Шаттл», у 

якості двигунів метеорологічних ракет, що служать для підйому апаратури у 

верхні шари атмосфери, протиградових і протилавинних ракетах. 

Перевагами РДТП, що забезпечують їх широке застосування в ракетно-

космічних апаратах, є висока відтворюваність параметрів, у тому числі точ-

ність виконання вимог по повному імпульсу тяги, високий коефіцієнт масо-

вої досконалості, тривалі гарантійні строки застосування й відносна безпека 

під час зберігання й експлуатації. 

Для відділення ступенів ракети застосовують малогабаритні РДТП 

найрізноманітніших конструкцій, тип яких визначається виконуваним за-

вданням. Заряд зі СРТП, варіант спорядження вкладний або жорсткоскрепле-

ний, представлено на Рис. 52. 

 

1 − запальник; 2 − обичайка камери; 

3 − заряд СРТП; 4 − сопловий блок 

Рис. 52 − Малогабаритний РДТП 

             

1 − захисний кожух; 2 − блок цент- 

рувального дзеркала; 3− заряд твер- 

дого палива; 4 − теплоізоляційне по-

криття; 5 − корпус; 6 − вкладень;  

7 − частина сопла, що розширюєть- 

ся; 8 − гумова заглушка; 9 − запаль-

ник 

Рис. 53 – Гальмовий РДТП  

Гальмові двигуни застосовують для гальмування під час спуску найрі-

зноманітніших космічних апаратів. Для цих цілей в основному застосовують 

РДТП сферичного типу, наприклад, сферичні РДТП серії ТІМ (США) фірми 

«Тіокол Паудер» використовували для гальмування під час спуску космічно-

го корабля «Джемені», під час посадки космічного апарата «Сервейер» на мі-

сяць і ін. Конструкція гальмового двигуна типу ТК3М3385 представлено на 

Рис. 53.  
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Заряд твердого палива виконаний у вигляді восьмипромінної зірки з по-

лісульфідного палива, що складається із ПХА й зв'язувального з додаванням 

2% алюмінію.  

Корекція орбіти космічного апарата необхідна для забезпечення його 

міжорбитальних переходів і виконання різних маневрів на орбіті. 

До двигунів такого типу ставлять апогейні й перигейні РДТП, що забез-

печують перехід КА з однієї орбіти на іншу. 

Апогейний ракетний твердопаливний двигун типу FW-5, застосовуваний 

у США, представлено на Рис. 54 [19]. 

 

1 − теплоізоляція; 2 − заряд твердого 

палива; 3 − сопловий блок;  

4 − корпус; 5 − запальник 

Рис. 54 – РДТП типу FW-5 

 
 

1 − теплоізоляція; 2 − заряд твердого 

палива; 3 − сопловий блок;  

4 − корпус; 5 − запальник 

Рис. 55 − РДТТ типу MAGE-1 

Корпус виготовлений з титанового сплаву. У двигуні використовують 

СРТП на основі поліуретанового зв’язувального, ПХА й алюмінію. У якості 

теплозахисного матеріалу в корпусі використовують склади на основі фено-

льної смоли. 

На рис. 55 зображений РДТП аналогічного призначення MAGE-1. Його 

корпус виготовлений з композиційного матеріалу «Кевлар-49», заряд − з 

алюмінованого палива. Ці двигуни мають наступні переваги: 

 заряд із СРТП на основі полібутадієнового каучуку має циліндричну 

форму з радіальними щілинними пропилами й заповнює всю передню части-

ну корпусу; 

 корпус виконаний з титанового сплаву з теплозахистом з композицій-

ного матеріалу вуглець-вуглець. 

На Рис. 56 зображений перспективний апогейній РДТТ (США) серії 

STAR-48 фірми «Тіокол Кемикл», що дозволяє збільшувати питомий імпульс 

тяги в порожнечі на 59,0 – 88,5 кН·с/кг при коефіцієнте об’ємного заповнен-

ня до 0,935. 

        Особливе значення під час конструювання малогабаритних РДТП приді-

ляють вибору палива. Найбільш повно сформульованим вимогам задоволь-

няють СРТП, у яких у якості зв'язувального-пального застосовують поліуре-

тани або вуглеводні каучуки, а в якості високо теплопровідних домішок − 

алюміній. Термодинамічні характеристики СРТП можуть бути підвищені за-

стосуванням як могутніших окиснювачів, так і гідридів металів, наприклад, 

алюмінію [19]. Гідрид алюмінію, крім теплового ефекту, визначають утво-
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ренням (виділенням) більшого об’єму гідрогену. Його застосування у пали-

вах обмежено из-за низкой фізичної стабільності. 

 

1 − корпус; 2 − теплозахисне покриття; 

3 − тороїдний запальник;  

4 − сопловий блок; 5 − графітовий 

вкладиш 

Рис. 56 − Апогейній РДТП серії 

STAR-48 

 

Деякі характеристики СРТП, застосовувані в малогабаритних двигунах 

РДТП у США, наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 − Основні характеристики палив для РДТП 

Характеристика Паливо 

РН1154 РН1178 

Масова частка, % 

зв'язувального на основі полібута-

дієну з кінцевими гідроксильними 

групами й епоксидної смоли 

18 18 

окиснювача (ПХА) 77 69 

алюмінію 2 10 

каталізатора (Fe2O3) 3 3 

Швидкість горіння під  

тиском 14,0 МПа, мм/с 
26,9 23,8 

Показник ступеня у формулі закону 

швидкості горіння 
0,34 0,38 

Густина, кг/м3 1675 1710 

 

Серйозним недоліком СРТП на основі ПХА є їхня токсичність, тому що 

у разі його згоряння виділяється велика кількість токсичного хлору й хлорис-

того гідрогену. Наприклад, під час старту корабля «Спейс Шаттл» під час ро-

боти твердопаливних прискорювачів в атмосферу викидається близько 2 тон 

хлору й 210 тон хлористого гідрогену, які впливають на навколишнє середо-

вище. Тому, щоб полегшити використання СРТП у мирних цілях, ведуть знач 

ні роботи по заміні ПХА на екологічно чисті окиснювачі: амонійну сіль диніт 

разової кислоти (АДНА), аміачну селітру [19, 68]. 

У США розроблене дешеве й екологічно чисте СРТП для двигунів вели-

ких космічних прискорювачів, у якому використовують нітрат амонію, гек-

соген, октоген і зв'язувальне на основі полігліцедилазиду, пластифікованого 

нітроестерами [19]. 

У Росії створене екологічно чисте СРТП «Центр», несприятливі власти-

вості якого, зокрема, фазову нестабільність аміачної селітри, усунуто за ра-
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хунок введення в кристали домішки, що модифікує. У ньому використовують 

активне зв'язувальне з температурою кристалізації мінус 50оС на основі евте-

ктичної суміші з нітроестерами. Використання аміачної селітри й бутадієн-

нітрильного каучуку знижує вартість палива. 

Однак застосування аміачної селітри замість ПХА помітно знижує енер-

гетику СРТП, обмежує його використання у виробах, де значення одинично-

го імпульсу відіграє вирішальну роль. Крім того, застосування нітрату амо-

нію обмежується його підвищеною гігроскопічністю.  

Розроблені екологічно чисті палива знаходять застосування в якості за-

рядів для метеорологічних ракет, у газодинамічних бурових апаратах, поро-

хових акумуляторах тиску. 

У цей час усе більше число ракетоносіїв, застосовуваних для запуску рі-

зного типу супутників, використовують у якості прискорювачів РДТП. Так, 

наприклад, у ракеті «Титан-3С» (США) для старту крім основних рідинних 

ракетних двигунів (ЖРД) використовують в якості прискорювачів два поту-

жні РДТП діаметром 3 м і довжиною 25,8 м, що розбудовують тягу в порож-

нечі до 540·104 Н під час роботи 110 с. Їх застосування позволило підвищити 

масу навантаження, що виводиться на орбіту, до 11,4 тон. Стартова маса ра-

кети 700 тон. 

Потужні прискорювачі, що працюють із СРТП із масою заряду від 100 

до 200 тон, сталі застосовувати для запуску французьких ракет «Ариан-2» і 

«Ариан-4» для виведення на орбіту штучних супутників Землі. 

Фірмами IIS (США) і SEP (Франція) розроблений удосконалений варіант 

такого типу двигуна, що забезпечує за середнім тиском в камері 33,9·105Па 

удільний імпульс тяги 2970 кН·с/кг. 

Заряд міцно скріплений з корпусом двигуна й має канал, що не доходить 

до переднього днища корпусу. Така конструкція дозволяє підвищити коефі-

цієнт об'ємного заповнення до 0,92 і забезпечити досить невелику площу по-

верхні горіння. Заряд виготовляють з високоімпульсного твердого палива на 

основі ПХА й полібутадієнового каучуку (10 %), алюмінію (20%) і октогену 

(12%). 

Ефективним напрямком конверсії багатьох заводів по виробництву 

СРТП є виготовлення на їхній основі стартових прискорювачів для потужних 

ракетоносіїв і космічних кораблів, що виводять на орбіту різні КА. Приско-

рювачі мають дуже значну масу (від 150 до 400 тон), їхнє виготовлення за-

безпечує завантаження заводів з виробництва СРТП у мирний час. Звичайно 

два такі прискорювачі закріплюють з боків основного корпусу ракети й за-

безпечують її підйом, а після вироблення палива відділяють від ракети за до-

помогою спеціальних РДТП скидання й вони падають на землю.  

Типовий стартовий РДТП має п'ять-шість взаємозамінних секцій, що 

збирають одна над одною й утворюють загальний корпус двигуна [19]. 

Схема стартового двигуна до ракетоносієві «Титан-3С», за допомогою 

якого виводять на орбіту різні супутники США, наведено на Рис. 57. Він 

складається з п'яти секцій діаметром 3,0 м і довжиною 3,0 м. Маса кожної се-

кції становить 33,0 тони. 
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1 − сопло; 2 − острішок; 3 − п'ять секційних зарядів твер-

дого палива; 4 − конус; 5 − відсічення тяги; 6 − механізм 

скидання; 7 − носовий обтічник; 8 − обтічник блоків;  

9 − бак с газоподібним нітрогеном; 10, 11 − передній и 

задній баки с чотирьох оксидом азота 

Рис. 57 − Схема стартового РДТТ 

Заряд міцно скріплений з корпусом кожної секції і його 

виготовляють зі СРТП, що містить ПХА, алюміній і зв'я-

зувальне на основі полібутадієну, метакрилової кислоти 

й акрилонітрилу. Таке СРТП під тиском в камері 6,0 – 6,2 

МПа забезпечує питомий імпульс тяги 2480. Корпус дви-

гуна зварений з мостової сталі. На внутрішню поверхню 

наносять теплозахисне покриття із синтетичного каучуку із кремнієвим на-

повнювачем. 

РДТП до системи «Шаттл». Космічна система «Шаттл» (масою більш 

2000 тон), призначена для виведення на орбіту пілотованих кораблів «Челен-

джер», «Атлантик», «Дискавері», «Колумбія» і інших, являє собою комплекс, 

у який входить орбітальний корабель із екіпажом, два твердопаливні приско-

рювачі для розгону корабля на початковій ділянці траєкторії й паливний бак 

одноразового використання. Останній є основним елементом системи, до 

якого кріплять корабель і прискорювачі, що вертаються на Землю й можуть 

бути використовувані повторно. 

Основною особливістю цієї системи на відміну від російської системи 

«Енергія-Буран» є те, що на ній установлено два прискорювачі, що працюють 

на твердому паливі. У системі « Енергія-Буран» стартові прискорювачі пра-

цюють на рідкому паливі. 

Твердопаливний прискорювач являє собою РДТП секційного типу, має 

діаметр 3,7 м, довжину 45,5 м і масу в спорядженому стані близько 590 тон, а 

після вигоряння палива − 78 тон. Маса твердого палива становить приблизно 

500 тон. Час його роботи більше 2 хв., сумарна тяга понад 26 МН. 

У якості твердого палива застосовують СРТП, до складу якого входять 

ПХА, порошкоподібний алюміній, полібутадієнове зв'язувальне, оксид заліза 

й інші домішки. Форма заряду, жорстко скріпленого з корпусом, − циліндри-

чна, із внутрішнім каналом забезпечує дотримання необхідного закону наро-

стання тяги, який створює найбільш вигідний режим перевантажень (не бі-

льше 3) для космонавтів. Після вигоряння палива корпуси прискорювачів 

відділяють від корабля на висоті 70 – 90 км, а потім під час досягнення щіль-

них шарів атмосфери спрацьовує парашутна система, що забезпечує їх при-

воднення. Підняті з води корпуси прискорювачів відновлюють й знову запо-

внюють паливом. 

Твердопаливні прискорювачі використовують і у Франції на потужному 

ракетоносії для запуску космічних об'єктів, у тому числі пілотованих кораб- 

лів багаторазового використання «Гермес», «Ариан-5». 
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Застосування твердопаливних прискорювачів, що мають досить значну 

масу палива, як у системі «Шаттл», так і в ракетних носіях типу «Титан-3С» 

створило гарні передумови для конверсії заводів, що роблять тверде ракетне 

паливо в США, забезпечуючи їх завантаження в мирний час без зміни техно-

логічного процесу й обладнання. 

Двигуни системи аварійного порятунку космонавтів. Основою цієї 

системи є РДТП спеціальної конструкції, що використовує тверді ракетні па-

лива баліститного й сумішевого типу. Наприклад, у триступеневім ракетоно-

сії «Союз» третій ступінь являє собою блок довжиною 8м і діаметром 2,6м, 

до якого через перехідник приєднаний космічний корабель, закритий зверху 

обтічником діаметром 3,0 м. На вершині обтічника перебуває рухова устано-

вка аварійного порятунку корабля, що має форму великого гриба (Рис. 58) 

[19]. 

 

1 − рухова установка; 2 − ракета «Союз» 

Рис. 58 − Рухова установка аварійного порятунку 

на кораблі «Союз» 

Призначення установки у випадку відмови ра-

кети, що ще не витратила величезної маси палива, 

− миттєво евакуювати космонавтів від вогнища 

неминучої пожежі й вибуху на відстань, з якого 

можливий спуск на парашуті в безпечне місце. 

Систему аварійного порятунку (САП) корабля 

«Союз» комплектують в такий спосіб: у носовій 

частині ракети монтують аварійну рухову устано-

вку, що полягає із твердопаливних ракетних дви-

гунів трьох типів. 

Безпосередньо на головному обтічнику вста-

новлюють основний двигун, якій включається у 

випадку аварії, що й швидко відводить верхню 

частину головного обтічника з відсіком корабля від ракети.  

Дванадцять сопіли цього потужного двигуна розташовані по колу в його 

верхній частині й розгорнуто під кутом 30 градусів від поздовжньої осі. Над 

ними перебуває невеликий обтічник у вигляді півсфери, під яким заховано 

чотири двигуни керування. Вони включаються слідом за основним, забезпе-

чуючи розворот і відведення частини, що рятують, убік від небезпечної зони. 

Ще вище перебуває двигун поділу, який, включаючись останнім, забезпечує 

відділення головного обтічника і його відведення від апарату, що спускаєть-

ся. Після цього запускається основний парашут і апарат робить спуск і м'яку 

посадку так само, як при поверненні зі штатного польоту. Гальмування при 

посадці здійснюють гальмовими РДТП, що працюють на твердому паливі 

[19]. 

      Термостійкі палива для газогенераторів СРТП. Для інтенсифікації ви-

добутку нафти широко застосовують метод торпедування шпар спеціальними 

зарядами. Порохові гази створюють канали й тріщини в гірській породі, 
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сприяючи припливу нафти. Але використовувані для цих цілей порохи баліс-

титного типу мають певні обмеження: наприклад, можуть використовуватися 

тільки в тих шпарах, де температура не перевищує 110С (тобто до глибини 3 

км). Розроблені состави на основі ПХА й неактивних вуглеводних зв'язува-

льних усувають цей недолік. Вони зберігають працездатність після їх витри-

мки за температури 150С протягом 6 годин і можуть 10 років зберігатися за 

температури 50С. Критична температура при діаметрі шашки 150 – 200мм 

становить 170 - 200С. Соляна кислота, що виділяється при горінні цього па-

лива, потрапляючи в шар і реагуючи з породою, може сприяти інтенсивному 

розвитку тріщин. Виготовлення зарядів із цих палив може проводитися на іс-

нуючому обладнанні за технологією заводів з виробництва СРТП [19, 56]. 

СРТП − джерело аерозолів. Одним з перспективних методів гасіння по-

жеж у приміщеннях для зберігання спирту, гасу, ацетону, продуктів у мага-

зинах, винницях, у відсіках кораблів є аерозольний, тобто миттєве заповнен-

ня приміщення аерозольним середовищем, що майже не містить оксигену, у 

результаті чого й припиняється горіння. 

Цей метод, запатентований Кюном ще наприкінці XIX сторіччя, надалі 

був значно вдосконалений і одержав широке розповсюдження. «Банки Кюна» 

заповнювалися піротехнічним составом, який мав ряд значних недоліків: на-

приклад, злежуваність, недостатній рівень фізико-механічних характеристик 

і ін. Замість його були розроблені нові типи порохів − джерел аерозолів, спе-

ціально призначених для системи пожежогасіння й запобігання вибуху газо-

повітряних сумішей. Цей новий клас порохів одержав назву ПАС (порохи ае-

розольні, сумішеві). Особливістю цих составів є висока економічна 

ефективність; витрата вогнегасильного составу 20  90 г/м3 замість 200  700 

г/см3, застосовуваних раніше, екологічна чистота, висока надійність і постій-

на готовність до застосування, наявність зробленої технології по методу ві-

льного лиття (в'язкість маси перебуває в межах (28)·104Па с, живучість бі-

льше 24 ч).  

Розроблено кілька складів (наприклад, ПАС-8, ПАС-11), у які входять як 

основний компонент нітрати К, Na і вуглекислі К и Na, NaCl, KCl, K2Cr2O7, 

перхлорати К, Na, NH4, а в якості зв'язувального − нітроцелюлоза, каучуки, 

поліефірні, епоксидні або резольні смоли. Температура горіння їх коливаєть-

ся в межах 910 – 1495С, масова частка твердої фази 13 - 39% [54]. 

Тверде паливо як джерело газу крім РДТП може застосовуватися й в ін-

ших областях техніки: для обертання турбін, приведення в дію пневмосис-

тем, заповнення еластичних оболонок і т.п. Але їх широкому застосуванню 

перешкоджає висока температура згоряння. Найбільш низькокалорійні тверді 

палива дають газ із температурою 1400 – 1500С, тоді як традиційні для тех-

ніки матеріали (метал, пластик, гума) витримують температуру 300 – 400С. 

Отже, потрібно знижувати температуру продуктів горіння палива. На думку 

В.А. Шандакова й В.Ф. Комарова [50, 51], температуру газів можна знизити, 

якщо створити заряд у вигляді матеріалу з наскрізною поруватістю. Зона го-

ріння перебуває з боку глухого торця камери згоряння (Рис. 59) [53]. Тиск, 
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що розбудується в ній, через пори в заряді виштовхує газ і просуває рідкі 

продукти згоряння через тіло поруватої паливної шашки, підігріваючи її до 

температури газифікації, тобто підігрітим тілом служать продукти згоряння 

ТП. При повному теплообміні газ перед фронтом теплової хвилі буде мати 

температуру, рівну початкової температурі заряду. На практиці вона стано-

вить 300 - 330К. 

 
1 − глухий торець камери згоряння; 2 − заряд ТП; 3 − фільтр; 4 − сопло 

Рис. 59 − Схема горіння поруватого заряду ТП у камері згоряння 

Переваги таких твердих палив ще й у тому, що в якості газоподібних 

продуктів згоряння можна одержати індивідуальні гази, наприклад, N2, O2, H2 

із чистотою 98,0 – 99,0 %. Область застосування таких пристроїв досить ши-

рока: засоби порятунку людини на землі й воді, аварійні пневмосистеми, за-

соби полум'язаглушення й пожежогасіння, вантажопідйомні пристрої й при-

строї витиснення й далі медична допомога. 

У техніці можна використовувати й високу температуру, наприклад, у 

нафтогазовидобувній промисловості. 

Нафтова свердловина згодом вгасає через закупорку пор нафтового шару 

твердими частками, що виносяться нафтою, вуглецями парафінового ряду й 

смолистими речовинами. Існує метод впливу на нафтоносний шар тиском 

води, але це дорого. Якщо ж у заповненою рідиною шпарі у зоні нафтового 

шару створити короткочасний тиск вище тиску гірських порід, то вдається не 

тільки прочистити закупорені пори тиском і температурою газів. які продав-

люють у шар, але й створити нові пори. Треба лише дуже швидко спалити 

ТП, скориставшись інерційністю стовпа рідини над ним. 

Для збільшення дебіту шпари застосовують гідрореагуючі склади під час 

термохімічній обробці.  

Тверді палива можна використовувати в якості хімічного реактора для 

синтезу різних речовин. Наприклад, якщо в якості окиснювача побраті суміш 

нітрату алюмінію Al(NO3)3 з нітратами кобальту, хрому, заліза, одержимо 

змішаний оксид AlxОy синього, зеленого й червоного кольору − світлостійкий 

пігмент для фарб. 

Якщо побраті змішані нітрати цирконію й ітрію, одержимо основу жаро-

стійкої кераміки − стабілізований діоксид цирконію. Використовуючи змі-

шані нітрати барію, міді й ітрію, одержують надпровідну кераміку [19].  

Гідрореагуючі склади застосовують для наддування понтонів при підйомі 

затонулих об'єктів. Основними характеристиками гідрореагуючих складів є 

кількість тепла, що виділяється при згорянні зарядів під час взаємодії з во-

дою, кількість води, необхідне для згоряння одного заряду й газова продук-

тивність. 
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Порохові акумулятори тиску. Порохові акумулятори тиску (ПАТ) − 

твердопаливні енергетичні пристрої, що служать для перетворення хімічної 

енергії твердого палива в енергію стисненого газу. Типова конструкція ПАТ 

включає корпус, що полягає з високоміцної оболонки, днища, соплового ви-

пускного пристрою й опорних елементів для заряду, сам твердопаливний за-

ряд, запалювач і засіб ініціювання запуску. 

ПАТ у порівнянні із системами стиску холодного газу має ряд істотних 

переваг: 

 компактність; 

 швидкодію; 

 менші масово-габаритні характеристики; 

 гарні експлуатаційні властивості при різних атмосферних впливах; 

 високу надійність роботи. 

Вони знайшли широке застосування в різних пневмо витісняючих системах 

цивільного й спеціального призначення. Наприклад, викид ракетних сигналів 

з пускових шахт, наддування різних ємностей, швидке відкриття й закриття 

кришок, люків, затворів, наддування нафтових свердловин, екстрене гальму-

вання [56]. 

2.7.1 Принциповий состав СРТП і призначення компонентів 

СРТП − це багатокомпонентна композиція, кожний компонент якої вико-

нує конкретну й важливу роль незалежно від його змісту в рецептурі. 

2.7.1.1 Окиснювачі 

Роль окиснювача в СРТТ багатофункціональна, але насамперед він є пос-

тачальником активного (вільного) агенту, що окиснює (O2, F2). Крім того, 

окиснювач впливає на густину і обсяг газоподібних продуктів горіння пали-

ва, тому що його вводять до складу до 70,0 - 72,0 % і визначає токсичність 

продуктів горіння. 

Роль окиснювача можуть виконувати солі нітратної кислоти (нітрати), 

солі хлорної кислоти (перхлорати) і нітросполуки органічних речовин. При їх 

розкладанні виділяється певна кількість активного агенту, що окиснює [57]. 

У таблиці 5 представлені реакції розкладання деяких окиснювачів і зміст 

у них вільного оксигену у відсутності горючих компонентів. 

Вимоги до окиснювачів: 

1. Максимальний зміст вільного (активного) агенту, що окиснює (O2, F2) 

− не менш 30% і легке виділення його при горінні палива. 

2. Мінімальна теплота утвору. Чим вона менше, тем вище значення оди-

ничного імпульсу палива  

J = 9,3264  ,Н  

де Н  = Qобр. прод. горіння  Qобр. исх. компонентів. 

3. Стабільність властивостей за температури переробки, зберіганні й екс-

плуатації виробів. Окиснювач не повинен розкладатися й змінювати свого 

агрегатного стану. 
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4. Окиснювач повинен мати: гарну адгезію до зв'язувального-пального; 

мінімальну чутливість до механічних впливів; максимальну густину; широку 

сировинну базу й низьку вартість. 

5. Він повинен сполучатися без хімічної взаємодії й виділення газоподіб-

них продуктів у процесі змішування паливної маси при зберіганні й експлуа-

тації виробів. 

Таблиця 5 − Реакції розкладання окиснювачів 

Хімічна 

формула 

окиснюва-

чу 

 

Реакція розкладання 

Кількість 

оксигену 

в 1 кг на 

1 кг ре-

човини 

Розчинність у воді у гра-

мах на 100 г розчину 

20 С 100С 

KClO3 2KClO3 = 2KCl + 3O2 0,39 7 36 

NaClO3 2NaClO3 = 2NaCl + 3O2 0,45 50 97 

KClO4 KClO4 = KCl + 2O2 0,46 1,7 74 

NaClO4 NaClO4 = NaCl + 2O2 0,52 66 75 

NH4ClO4 2NH4ClO4 = 4H2O + Cl2 +2O2 + N2 0,34 18 - 

KNO3 KNO3 = K2O + N2 + 2,5O2 0,40 24 71 

NaNO3 2NaNO3 = Na2O + N2 + +2,5O2 0,47 47 63 

NH4NO3 NH4NO3 = 2H2O + N2 + +0,5O2 0,2 64 91 

 

У таблиці 6 наведені деякі властивості солей і нітросполук органічних 

речовин, які можуть виконувати роль окиснювача СРТП.  

 

Таблиця 6 − Фізико-хімічні властивості солей і нітросполук 

органічних речовин 
Наймену-

вання 

окиснюва 

чу 

Хімічна 

формула 

Мо-

леку-

лярна 

маса 

Густи-

на, г/см3 

Температу 

ра плавлен 

ня, С 

Обсяг газу, 

виділеного 

під час роз-

кладанню 1 

кг речовини, 

м3 

Кіль-

кість 

свобод- 

ного ок-

сигену, 

% 

Фізична ста-

більність і хі-

мічна стій-

кість 

Нітрат  

літію 

LiNO3 69,0 2,38 252 0,568 58,0 Дуже гігроско 

пічне 

Нітрат  

натрію 

NaNO3 85,0 2,20 308 0,439 47,1 Гігроскопічне 

Нітрат  

калію 

KNO3 101,0 2,11 336 0,386 39,6 Мало гігроско 

пічне 

Нітрат  

амонію 

NH4NO3 80,0 1,72 169 0,980 20,0 Гігроскопічне 

Нітрат  

барію 

Ba(NO3)2 261,0 3,20 592 0,138 30,6 Мало гігроско 

пічне 

Перхло-

рат нитро 

нию 

NO2ClО4 145,5 2,25 180 р 0,616 66,2 Дуже гігроско 

пічне, малосто 

ек 
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Перхло-

рат ни-

трозилу 

NОСlО4 129,5 2,17 50 р 0,605 61,8 Сильно гігрос-

копічне, не-

стійкий 

Гидразин 

диперх-

лорат 

N2H4(ClО4)2 232,0 2,02 176 0,774 35,8 Сильно гігрос-

копічне, висо-

ка чутливість 

до механ. возд. 

несумісний з 

комп. СРТТ 

Перхло-

рат літію 

LiСlО4 106,4 2,43 236 0,422 60,2 Гігроскопічне 

Перхло-

рат на-

трію 

NaСlО4 122,5 2,02 482 0,365 52,3 Гігроскопічне 

Перхло-

рат калію 

KСlО4 139,0 2,52 610 0,322 46,2 Не гігроско-

пічне 

Перхло-

рат амо-

нію 

NH4ClО4 117,5 1,95 150 р 0,790 34,0 Мало гігрос-

копічне 

Перхло-

рат барію 

Ba(ClО4)2 336,4 2,34 505 0,270 38,0 Мало гігрос-

копічне 

Гексаніт 

роетан, не 

летучий 

C2(NO2)6 304,0 1,86 55 р 0,516 53,3 Схильний до 

теплового са-

мозапалювання 

Октоген C4H8N8O8 - 1,92 278,5–

280,0 

- - - 

Гексоген C3H6N6O6 - 1,82 204,5–

205,0 

- - - 

Примітка: р − початок реакції розкладання  

   

Виходячи з перерахованих вимог до окиснювачів, і аналізу фізико-

хімічних властивостей, представлених у таблиці 6, можна зробити наступні 

рекомендації:  

1. З погляду змісту активного агенту, що окиснює, найбільш виграшно 

виглядають перхлорати нітронію, нітрозилу, літію й нітрат літію, але жоден з 

них не знайшов застосування в СРТП, тому що вони сильно гігроскопічні, а 

перхлорати нітронію й нітрозилу нестійкі. 

2. Оскільки робочим тілом у ракетному двигуні є газоподібні продукти 

горіння палива, те найбільш вигідно за обсягом газоподібних продуктів, що 

утворюються при розкладанні, застосування нітрату амонію (0,980 м3/кг). 

Але він гігроскопічен і має низький зміст вільного оксигену (20 %). Нітрат 

амонію знайшов застосування як окиснювач у составах для порохових аку-

муляторів тиску. Заряди невеликі по розмірах і їх можна зберігати у тарі, що 

герметично закривається, або поліетиленових пакетах. 

3. Важливим показником для компонентів СРТП є густина, тому що вона 

визначає показник вагової якості ракетного двигуна. Максимальну густину 

мають солі барію, але при їх розкладанні виділяється невеликий обсяг газо-

подібних продуктів. Їх широко застосовують для виготовлення піротехнічних 
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виробів, тому що вони самі і їх оксиди надають полум'ю інтенсивне зелене 

фарбування. 

З комплексу характеристик як окиснювача СРТП знайшов широке засто-

сування перхлорат амонію, хоча й виділяє при розкладанні невелику кіль-

кість вільного оксигену (34%).  

Перхлорат калію знайшов застосування в плазмоутворюючих складах. 

Інші компоненти, представлені в таблиці 6, застосування в составах СРТП не 

знайшли, тому що гігроскопічні. Останнім часом у составах СРТП широко 

застосовують гексоген, октоген, а також АДНА [52, 68, 72-73].  

       Властивості ПХА й способи його виробництва [61-62]. ПХА – біла 

кристалічна речовина. Густина 1880 – 1950 кг/м3. Температура початку розк-

ладання 150С ( при тривалому впливі). 

       Він існує у двох кристалічних модифікаціях: ромбічної й кубічної. Зви-

чайна кристалічна форма − ромбічна, при температурі 240С переходить у 

кубічну, при цьому збільшується обсяг кристалів і поглинається тепло. Ром-

бічна модифікація являє собою кристалічний порошок білого кольору із гус-

тиною 1950 кг/м3.  

       ПХА схильний до електризації, причому його електризація зростає зі збі-

льшенням дисперсності. Так, фракція з розміром часток 200 - 300 мкм елект-

ризується до потенціалу 1,0 - 2,6 кВт, а фракція з розміром часток до 100 мкм 

– до 6,0 - 11,0 кВт. Збільшення його вологості з 0,04 - 0,07 % до 5,0 - 6,0% 

знижує порівняльну електризацію 8,0 - 11,0 кВт до 0,4 - 1,7 кВт. 

       ПХА здатний воложитися. Його гігроскопічна точка при 20С становить 

96,0 %. При відносній вологості повітря 75,0 % вологість ПХА за 4-6 год до-

сягає рівноважного стану 1,5 %. У зв'язку зі зміною гігроскопічності ПХА 

при зміні умов зберігання може злежуватися. Злежуваність і погана сипкість 

утрудняють його переробку (фракціонування, дозування, транспортування). 

Він налипає на робочі органі дозатора, що впливає на точність дозування. 

Утвір агломератів може бути причиною поганого змішування паливній масі. 

Для зниження злежуваності використовують антізлежувальні добавки. 

       ПХА розчинний у воді, спиртах, а також у гліцерині, ацетоні. Не розчин-

ний у бензині, толуолі, дибутілфталаті, нітрометані, етиловому ефірі, етилен-

гліколі й в абсолютній більшості пальних- зв'язувальних речовин. 

       Хімічна активність ПХА визначається тим, що це сіль дуже сильної кис-

лоти й слабкого основані. Внаслідок цього водяні розчини проявляють кислу 

реакцію, під дією концентрованих соляної і нітратної кислот відбувається 

повне розкладання ПХА. 

       Луги легко вступають із ПХА в обмінну реакцію. Внаслідок чого не мо-

жна використовувати в контакті з ним матеріали й речовини з основними 

властивостями. У сухому стані ПХА не взаємодіє з металами, у вологому ви-

являє кородувальну дію. Це є наслідком утворення хлорної кислоти  

NH4ClО4 + H2O = HСlО4 + NH4OH, 

яка викликає корозію металу. Тому все обладнання, призначене для перероб-

ки ПХА, повинне бути виготовлене з кислотостійкої сталі. 
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          ПХА − термічне стійка сполука, тільки при тривалому нагріванні за тем 

ператури 150С можна добитися його розкладання. З підвищенням темпера-

тури й у присутності домішок швидкість розпаду росте. 

 Швидкість і глибина розкладання ПХА суттєво змінюються в присутнос-

ті каталізаторів. Наприклад, добавлення 1% фероцену підвищує швидкість 

розпаду ПХА в 2 рази, а добавлення 1% фтористого літію сповільнює низь-

котемпературну стадію його розпаду. 

         Вибухові характеристики. ПХА здатний детонувати від капсуля-

детонатора № 8, якщо діаметр заряду перевищує 60 мм і його щільність бли-

зька до одиниці. Зволоження ПХА різко знижує його сприйнятливість до де-

тонації. Швидкість детонації ПХА при зміні діаметра заряду від 60 до 90 мм 

зростає з 2340 до 2780 м/с. Зі збільшенням ступеня дисперсності ПХА швид-

кість детонації росте. 

 ПХА малочутливий до теплового імпульсу. Вільно насипаний на поверх-

ню в кількості до 100 кг не запалюється від потужного променю вогню. 

 Чутливість ПХА до механічних впливів залежить від його дисперсності, 

вологості, присутності домішок і умов випробувань. 

         Токсичність. ПХА ставлять до досить токсичних речовин. З'єднання 

хлорної кислоти блокують вступ йодидів із крові в щитовидну залозу. При 

впливі ПХА на організм розбудується гостра або хронічна інтоксикація, спо-

стерігається розлад кровообігу й дистрофічна зміна м'язів серця, бруньок, пе-

чінки. Знижується діяльність вегетативної нервової системи. 

 ПХА впливає на кальцієвий обмін − приводить до руйнування кісткової 

тканини емалі. Припустима концентрація ПХА у воді 3 мг/л. Максимальна 

концентрація в суміші виробничих і господарсько-фекальних вод не повинна 

перевищувати 150 мг/л. Гранично допустима концентрація (ГДК) у повітрі 

0,001 г/м3. 

 Виробництво ПХА. Промисловістю освоєно два способи одержання 

ПХА: 

1) нейтралізацією хлорної кислоти газоподібним аміаком; 

2) обмінною реакцією між перхлоратом натрію, аміаком і соляною кисло-

тою. 

Основною сировиною для одержання ПХА по методу нейтралізації є: со-

ляна кислота, газоподібний аміак і дистильована вода. 

Технологічний процес складається із трьох стадій: 

1. Одержання технічної (48 - 50%-ний) хлорної кислоти електролізом во-

дяного розчину соляної кислоти. 

2. Очищення хлорної кислоти від соляної електрохімічним методом. 

3. Одержання ПХА взаємодією хлорної кислоти з аміаком. 

Обмінний метод одержання ПХА застосовують на більшості діючих за-

водів. Основна сировина: хлорид натрію, аміак, соляна кислота. 

Технологічний процес одержання ПХА складають з наступних стадій: 

1. Електрохімічне окиснення хлориду натрію до хлорату натрію. 

2. Електрохімічне окиснення хлорату натрію до перхлорату натрію. 
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3. Обмінна рівноважна реакція в розчині між перхлоратом натрію, аміа-

ком і соляною кислотою. 

Одержують ПХА трьох марок: К, С, М (великий, середній, дрібний), що 

відрізняються між собою гранулометричним складом. 

У виробництві СРТП використовують перхлорат амонію з округлою фо-

рмою часток з метою зниження в'язкості паливних мас і підвищення рівня фі-

зико-механічних характеристик палива [61, 62]. 

2.7.1.2 Пальне-зв'язувальне 

Пальне-зв'язувальне у складі СРТП виконує наступні функції: 

 забезпечує певний рівень реологічних характеристик паливної маси в 

комбінації з окиснювачем і енергетичною домішкою; 

 зв'язує в єдине ціле компоненти палива, надаючи заряду необхідний рі-

вень фізико-механічних характеристик; 

 є додатковим джерелом теплової енергії й газоподібних продуктів го-

ріння палива. 

Кількість пального-зв'язувального в складі СРТП визначають насамперед 

змістом активного агенту, що окиснює. Чим більше активного оксигену в 

окиснювачі, тим більше можна побраті пального-зв'язувального для забезпе-

чування стехіометричного співвідношення компонентів. Якщо пальне-

зв'язувальне у своєму составі містить активні групи −NO2, −ONO2, −F2 і ін., 

то його кількість для одержання стехіометричного співвідношення може до-

сягатися 30% мас. і є можливість одержати паливну масу з низькою в'язкіс-

тю. Щоб забезпечити однорідність складу палива, стійкість її структури й ви-

сокі фізико-механічні характеристики палива, кількість пального-

зв'язувального повинне бути не менш 10 % мас. Крім того, кількість пально-

го-зв'язувального дуже впливає на реологічні властивості паливної маси й 

визначає здатність її до переробки. Так, при змісті пального-зв'язувального у 

рецептурі у кількості 10% мас., паливна маса може перероблятися глухим 

пресуванням, при змісті 10 - 15% мас. - прохідним пресуванням, 10 - 20% 

мас. - литтям під невеликим тиском, 15-20% вільним литтям. 

Пальне-зв'язувальне може являти собою суміш пального і зв'язувального 

(метал+смола) або сполуки, що володіє одночасно властивостями пального й 

зв'язувального (бітуми, каучуки). Низькомолекулярні пальні-зв'язувальні як 

компоненти СРТП мало придатні. Практичний інтерес у якості пальних-

зв'язувальних СРТП представляють високомолекулярні сполуки [63-64, 75-

76]. 

Вимоги до пального-зв'язувального:  

1. Пальне-зв'язувальне повинне бути грузлою рідиною або твердим полі-

мером, здатним утворювати з низькомолекулярною речовиною термодинаміч 

не стійкі системи, здатні до сприйняття великої кількості наповнювача (оки-

снювач, спеціальні добавки). Низька в'язкість пального-зв'язувального може 

привести до розшаровування паливної маси й не дозволить виконати вимоги 

за рівнем фізико-механічних характеристик. 

2. Пальне-зв'язувальне повинне мати: 



 140 

 гарну змочувальну здатність і адгезію до наповнювача; 

 низьку температуру склування; 

 високе відношення гідрогену до вуглецю;  

 відсутність у складі елементів, що дають агресивні продукти горіння; 

 малу теплоту утвору, а продукти окиснення більшу теплоту утвору; 

 оптимальну густину; 

 високу фізичну й хімічну стабільність із метою забезпечення необхід-

ного гарантійного строку зберігання виробу; 

 широку сировинну й промислову базу, що гарантує низьку вартість. 

3. Пальне-зв'язувальне повинне мати необхідну «живучість» (життєздат-

ність) при переробці паливної маси й здатністю тверднення при температурі 

40-60С без істотного виділення тепла й з мінімальною усадкою.  

4. У стані полімеризації воно повинне мати високі фізико-механічні харак 

теристики й мати пружну еластичність для забезпечення збереження суціль-

ність виробу, опірності стиску й розтяганню. 

5. З метою безпечної переробки повинне мати низьку чутливість до меха-

нічних впливів. 

Основні представники пального-зв'язувального. Одним з перших кау-

чуків, які були застосуванні в якості пального-зв'язувального СРТП, був по-

лісульфідний каучук − тіокол. Він є продуктом взаємодії дихлордиетиленфо-

рмалю з тетрасульфідами лужних металів. Відмітна ознака тіоколу − 

наявність меркаптановіх груп −SH. 

У виробництві СРТП знайшли застосування тіоколи марок НВТ-1 і Т-2. 

Тіокол НВТ-1 

HS(CH2CH2OCH2OCH2CH2-S-S-)nSH 

 

 

     Мало сірчаний тіокол Т-2 

HS(CH2CH2OCH2CH2OCH2OCH2CH2OCH2CH2-S-S-)nSH. 

  Основні характеристики тіоколів НВТ-1 і Т-2 представлено в таблиці 7. 

Подовження в ланцюзі приводить до зниження змісту сірки в каучуку, а 

велика кількість атомів оксигену збільшує гнучкість ланцюга. 

Поліуретани, особливо модифіковані, дотепер широко використовують у 

виробництві СРТП як за рубежем, так і в нас завдяки наступним перевагам: 

1) можливості створення на їх основі паливних композицій, що пе-

реробляють методом вільного лиття; 

Таблиця 7 − Основні характеристики тіоколів НВТ-1 і Т-2 

Основні показники Марки тіоколу 

НВТ-1 Т-2 

В'язкість за 25С, Па·с 7,5–11,0 7,5–10,0 

Молекулярна маса 1200 1700–2300 

Густина d20, кг/м3 1290 1220 

                         S  S   
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Зміст сірки, %  39,5–40,5 25,5–26,0 

Температура склування 

вулканізату, С 

мінус 53–мінус 57 мінус 55–мінус 57 

2) можливості регулювання в широких межах фізико-механічних 

характеристик зарядів за рахунок зміни складу каучуку; 

3)     можливості полімеризації при порівняно низької температурі; 

4) гарної адгезії полімеру до наповнювача, обумовленої наявністю 

полярних груп. 

     Поліуретани − це гетероланцюгові полімери, для яких характерний зв'я-

зок між вуглеводними радикалами за допомогою уретанової групи: 

N C O

H O n

 

 
  Вони являють собою продукт співполімеризації багатоатомних спиртів 

або простих і складних ефірів, що містять кінцеві гідроксильні групи, з діізо-

ціанатами: 
(n+1) OCNR1NCO + n HOR2OH

OCNR1N

H

C

O

O R2O C

O H

N R1NCO

 

 Першим поліуретановим каучуком, який був застосований в СРТП, був 

каучук СКУ-1. Процес його одержання складається із двох стадій:  

  1. Одержання складного поліестеру. 

  2. Одержання каучуку. 

  Одержання поліестеру. Поліестери - це продукти поліконденсації бага-

тоатомних спиртів з дикарбоновими кислотами. Поліестери − це олігомери з 

молекулярною масою (ММ) 1200 - 2000. Поліестери одержують взаємодією 

адипінової кислоти з молярним надлишком диетиленгликолю або триетилен-

гликолю. Реакцію ставлять до реакцій поліконденсації. У разі використання 

диэтиленгликоля виходить поліестер П-9, а триэтиленгликоля − П-10. 

(n+1)HO(CH2CH2O)2H + nHOOC(CH2)4COOH =

=HO(CH2)2O(CH2)2[OC(CH2)4 C      O(CH2)2

O

O(CH2)2]

O

nOH + 2H2O.

 

  Поліестер П-9. Поліконденсація йде протягом 9 годин за підвищенням 

температури від 130С до 240С і безперервному відгону води у вакуумних 

апаратах. Вміст вологи повинний бути не більш 0,1%. Обоє поліестери є дуже 

гігроскопічною рідиною, тому їх зберігають в тарі, що герметично закрива-

ють. Тверднення поліестерів сумішшю диізоцианатів – толуилендиізоцианат 

(80%) і гексаметилендиізоцианат (20%) за 60 - 80С протягом 30 - 50 год. 
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  Макромолекула поліестеру П-10 має більшу гнучкість, тому температура 

склування на 5 - 6С нижче, чим у поліестеру П-9 (мінус 35 – мінус 38С), у  

П-10 вона становить мінус 40 – мінус 44С. 

  Одержання рідкого уретанового каучуку СКУ-1.  СКУ-1 виходить під 

час взаємодії поліестерів П-9 або П-10 із двомольним надлишком суміші гек-

саметилендиізоцианата й толуилендиізоцианата у співвідношенні 1:4. 

(n+2) OCNRизоц NCO + nHO(CH2)2O (CH2)2 

= OCNRизоц [N    C     O(CH2)2 O(CH2)2

H O

OH =[Rпэ]

 Rпэ
O    C     N

O H

Rизоц ] NCO .

 
Рідкий уретановий каучук здатний до тверднення завдяки наявності ізо-

ціанатних груп. 

  Уретанові каучуки − густі медоподібні рідини від жовтого до ясно-

коричневого кольору без заходу. ММ від 500 до 1500, густина 1250 кг/м3, в'я-

зкість при 30 С залежно від молекулярної маси становить 5−15 Па·с. Поліу-

ретани добре розчиняються в більшості органічних розчинників, у тому числі 

в ацетоні, діоксані. 

  Зберігання за підвищеній температурі сприяє загусненню через зшивання 

ланцюгів полімеру у результаті взаємодії ізоціанатних груп з уретановими 

групами й водою. 

  СКУ-1 добре змочує мінеральні наповнювачі, має високу адгезію до ме-

талів, солей, сполучається з багатьма органічними сполуками. 

  Гарна змочуваність перхлорату амонію каучуком СКУ-1 пояснюється, 

очевидно, взаємодією рухливого атома гідрогену перхлорату з ізоціанатної 

групою каучуку. 
Rизоц NCO + NH4ClO4

Rизоц  N    C    NH3ClO4

H O  
  Тверднення СКУ-1. Тверднення СКУ-1 речовинами з рухливими атома-

ми гідрогену − поліамінами, поліспиртами, аміноспиртами, епоксидними 

смолами. При використанні біфункціональних твердників виходить високо 

еластичний продукт із довгими ланцюгами. При застосуванні твердників із 

трьома функціональними групами й більш утворюється сітчаста структура й, 

як наслідок, твердий продукт. Вулканізат СКУ-1 має міцність на розрив 2,5-

3,5МПа, відносну деформацію 80-100 %, температуру склування мінус 33С. 

Модифікований поліуретановий каучук ПДИ-3А (полідієнуретан-

диепоксид). На модифікованих поліуретанових пальних-зв'язувальних роз-

роблений цілий ряд палив, які швидко горять і низькотемпературних палив, 

які застосовують як у вкладному, так і згодом міцно скріпленому варіантах. 
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  Але можливості цих зв'язувальних обмежені за наступних причинах: 

  низька відтворюваність властивостей; 

  неоптимальне співвідношення Н/З; 

  висока теплота утвору. 

  Велике застосування в якості пального-зв'язувального СРТП знайшли 

карбоксил- і нітрилвмисні каучуки. 

  Карбоксилатними каучуками називають співполімери, що містять у лан-

цюзі або кінцевих ланках невелику кількість карбоксильних груп. Ці співпо-

лімери характеризуються простотою тверднення й комплексом спеціальних 

властивостей. Вони вигідно відрізняються співвідношенням Н/З, стабільніс-

тю властивостей, сумісністю з іншими компонентами СРТП, високою ста-

більністю в процесі горіння. 

  Карбоксильні каучуки − це здебільшого співполімери бутадієну (дивіні-

лу) з різними органічними кислотами і їх нітрилами. Залежно від того, яка 

речовина береться для співполімеризації, одержують каучуки типу СКН, 

СКД-1, СКД-НК, СКД-КТ. 

  Одним з перших серед карболанцюгових каучуків почали застосовувати 

дивінілнітрільний каучук СКН, що представляє собою співполімер дивінілу, 

метакрилової кислоти й нітрілакрилату: 

CH2
CH CH CH2 ;

CH2 C

COOH

CH3

 ;

CH2
CH

CN
 . 

Промисловість випускає бутадієннітрільні каучуки наступних марок: 

СКН-10, СКН-18, СКН-26, СКН-40, СКН-10-1, СКН-18-1, СКН-26-1.  

У шифрі перша цифра вказує на вміст акрилонітрилу в 100 елементарних 

ланках каучуку (10, 18, 26), а друга цифра − кількість карбоксильних груп.  

Наприклад, СКН-18-1:  
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Вулканізація здійснюється по карбоксильним групам за допомогою сірки, 

оксиду магнію, епоксидної смоли ЕД-20 або смоляною системою вулканіза-

ції. 

     Вулканізати на основі каучуків типу СКН мають високі механічні харак-

теристики й низьку температуру склування ( від мінус 43 С для СКН-26-1 до 

мінус 47 С для СКН-10-1). 

     Найбільше застосування у виробництві СРТП знайшли каучуки СКН-18-

1 і СКН-26-1. Це грузлі маси від ясно-жовтого до темно-коричневого кольо-

ру.  

В'язкість при 50С у каучуку СКН-18-1 становить 80 - 120 Па·с, у СКН-

26-1 – 100 – 140 Па·с.  

Через високу теплоту утвору каучуків (285 ккал/кг), схильності до крис-

талізації, низьких деформаційних характеристик палив і недостатньо низкою 

температури склування палива на основі цих каучуків широкого застосуван-

ня не знайшли. Вони застосовувалися тільки у вкладному варіанті. 

  Карбоксилвмісні каучуки СКД-1 і СКД-НК знайшли більш широке засто-

сування. СКД-1 − полібутадієновий каучук виходить співполімеризацією ди-

вінілу й метакрилової кислоти. 

CH2
CH CH CH2 + CH2 C

COOH

CH3

CH2
CH CH CH2

CH2 C

m

 

COOH

CH3

n
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Це густа маса з в'язкістю від 100 до 150 Па·с. Температура склування от 

мінус 70 С до мінус 80 С. 

  СКД-НК − стереорегулярний полібутадиієновий каучук з карбоксільнимі 

групами − виходить співполімеризацією стереорегулярного полібутадієново-

го каучуку з метакріловою кислотою: 

CH2

CH CH

CH2

CH2 C

m

 

COOH

CH3

n

 

 
  Являє собою густу масу з в'язкістю при 50С від 120 до 150 Па·с. Наяв-

ність функціональних груп 2–3 %. Застосовують для виготовлення зарядів 

СРТП для жорстко скріпленого варіанту методом вільного лиття. 

  Вуглеводні каучуки. Найкращі фізико-механічні характеристики мають 

вулканізати й наповнені композиції на основі вуглеводніх  каучуків.  

  По своєму хімічному складу ці каучуки найбільше оптимально задово-

льняють вимогам по співвідношенню вуглецю й гідрогену. Вони мають ши-

року сировинну базу у вигляді продуктів нафтопереробки. 

  Деякі фізико-механічні характеристики вулканізатів представлено в таб-

лиці 8. 

Таблиця 8 − Характеристики вулканізатів на основі вуглеводніх каучуків 

Найменування 

показників 

Марка каучуку 

СКИ-3 СКД СКЭП БК 

Міцність на  

розрив, МПа 

- ненаповнений 

вулканізат; 

- наповнений  

сажею 

 

 

 

25,0-30,0 

 

25,0-30,0 

 

 

 

2,5-8,0 

 

22,0-27,0 

 

 

 

2,5-3,0 

 

25,0-30,0 

 

 

 

20,0-30,0 

 

20,0-30,0 

Відносна де-

формація, % 
700,0–800,0 500,0–700,0 550,0–650,0 600,0–850,0 

Температура 

склування, С 
мінус 70 

мінус 105- 

мінус 110 
мінус 70 мінус 65–мінус 75 

Відношення 

Н/З 

8/5 4/6 2/1 2/1 

   

          Каучук СКИ-3. Це синтетичний каучук ізопреновий: 

 

CH2 C CH CH2

n

 CH3

CH2 C CH CH2

CH3

 

  Є повним аналогом натурального каучуку й має найкращі властивості. 

Знаходить широке застосування у виробництві гуми й фрикційних виробів. 

Це твердий продукт. 
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  Каучук СКД. Це дивінільний каучук регулярної будови: 

CH2
CH CH CH2  

CH2
CH CH CH2 n

 

 
  Вулканізати на його основі відрізняються низькою розривною міцністю, 

але з додаванням активного наповнювача − сажі − розривна міцність підви-

щується до рівня міцності вулканізатів на основі бутилкаучуку. 

  У випадку застосування у складах СРТП необхідний добір підсилювачів 

або поверхнево-активних речовин (ПАР). СКД має найнижчу температуру 

склування − мінус 110С. Це твердий високо еластичний продукт. 

  Каучук СКДН. Це синтетичний полібутадієновий каучук стереорегуляр-

ної будови 

CH2

CH CH

H2C
n

 

 
  Це високов'язка маса. При 50 °С в'язкість рівна 700 – 900 Па·с.  

  Помітним етапом в історії розвитку ракетної техніки була розробка сос-

тавів СРТП на основі бутилкаучуку (БК). Бутилкаучук − це співполімер ізо-

бутилену з ізопреном: 

CH2 C

CH3

CH3

+ CH2 C

CH3

CH CH2

CH2

n

 

C

CH3

CH3

CH2 C

CH3

CH CH2

m

 

 

  Для кількісної оцінки змісту ланок ізопрену в бутилкаучуку користують-

ся поняттям не насиченість. Під не насиченістю БК розуміють кількість ла-

нок ізопрену на 100 елементарних ланок ланцюга, виражене у відсотках. Зви-

чайно не насиченість БК становить від 1 до 2 %.  

  Дуже гарної властивістю БК як пального-зв'язувального є висока змочу-

вальна здатність його стосовно наповнювачів і, зокрема, до ПХА. 

  Високомолекулярний БК − це твердий високо еластичний продукт від яс-

но-жовтого до темно-коричневого кольору. При звичайних умовах БК  

аморфний і має лінійну структуру ланцюга. При охолодженні без наванта-

жень він не кристалізується, зберігаючи гнучкість ланцюга до мінус 50С. 

При розтяганні й охолодженні він здатний до кристалізації в чистому виді, 

навіть якщо пластифіковане. БК стійкій до дії світла, кислот, оксигену повіт-

ря, має малу газопроникність завдяки щільному впакуванню макромолекул. 

Вулканізати на його основі мають високі фізико-механічні характеристики. 
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  Для готування паливних мас і виготовлення зарядів СРТП використову-

ють тільки пластифікований БК. Найбільше застосування як пластифікатори 

знайшли низко в’язкі оливи (авіаційне, індустріальне й трансформаторне), 

парафін, церезин. 

  Перші спроби використання БК у якості пального-зв'язувального став-

ляться до 1960–1961 рр. Під науковим керівництвом Я.Ф. Савченко й Г.В. 

Саковича в НДІ-9 поряд з розробкою рецептур СРТП на основі БК почалося 

відпрацьовування технології виготовлення великогабаритних зарядів (до 28 

тон). Причому спочатку використовувався БК із молекулярною масою до 

25·103 одиниць за Штаудингером, т.к. за такої молекулярної масі він є в'язкої 

рідиною. Но такої БК не забезпечував необхідного рівня физико-механічних 

характеристик палива. За молекулярну масу каучуку більше 25·103 ед. за 

Штаудингером − це вже твердий високо еластичний продукт. 

  Додати технологічність вдалося шляхом використання пластифікаторів. 

Пластифікований БК виявився відмінним зв'язувальним . Він зберіг усі пере-

ваги високомолекулярного бутилкаучуку, але придбав в'язкопластичність. 

  Переробляти паливні маси на основі пластифікованого бутилкаучуку ста-

ло можливим методом лиття під невеликим тиском. Причому вміст трансфо-

рматорної оливи (ТО) у розчині коливається від 50 до 70 % залежно від мо-

лекулярної маси каучуку. Наприклад, для бутилкаучуку із ММ 291·103 ед. 

за Штаудингером трансформаторну оливу вводять до 50 % мас., а для каучу-

ку с ММ 351·103 ед. за Штаудингером − до 70 % мас. 

  Через гарне співвідношення Н/З=2/1 температура продуктів горіння була 

знижена, состав газів мало агресивній. Висока плівкоутворювальна здатність 

бутилкаучуку привела до того, що чутливість СРТП до механічних впливів 

була низкою. Але крім позитивних характеристик БК мав наступні недоліки: 

 високу в'язкість паливних мас;  

 погану адгезію його до ПХА й, як наслідок, низьку розривну міцність 

палив. 

  У результаті проведених у НДІ-9 науково-дослідних робіт М.Н. Голубє-

вим, Б.М. Анікєєвим і іншими під керівництвом академіка РАН Г.В. Сакови-

ча ці недоліки були усунуті. 

  1. В'язкість паливних мас додатково знижена використанням поверхнево-

активних речовин. 

  2. Адгезія бутилкаучуку до ПХА підвищена введенням до складу епокси-

дної смоли ЕД-20. 

  3. Балістичні характеристики поліпшені введенням каталізаторів горіння. 

  На основі пластифікованого бутилкаучуку в НДІ-9 розроблена ціла серія 

палив типу Т-9 БК, які використані для виготовлення зарядів до всіх ступенів 

ракети 8 К98 [63-66].В 1965 р. уперше у вітчизняній практиці на дослідному 

виробництві НДІ-9 здійснене формування великогабаритних зарядів із соста-

ва Т-9 БК безпосередньо в корпус двигуна. Реалізовано жорстко скріплений 

варіант твердопаливного заряду з корпусом двигуна. Крім неактивних паль-
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них-зв'язувальних використовують активні полімери, що містять у складі 

нітро (NO2), нітратні (ONO2), нітрильні (СN), азидні (N3) групи й –F.  

  Активні пальні-зв'язувальні мають наступні переваги: 

 містять у своєму составі агент, що окисніть; 

 мають підвищену густину. 

  Паралельно з перевагами активні зв'язувальні мають й недоліки: 

 меншу термічну й хімічну стійкість; 

 більш вузький температурний діапазон високо еластичного стану (си-

льно розвинена міжмолекулярна взаємодія); 

 висока температура склування; 

 більш висока залежність технологічних і фізико-механічних характери-

стик від складу палива; 

 більш високий рівень температури горіння. 

  З активних полімерів знайшли застосування синтетичний каучук СКВИ 

(вінілізопреновий), поліестери − нітрозо поліестестери, полігліцедилнітрат, 

азідополіефір, борвмісні сполучні. 

  2.7.1.3 Енергетичні домішки 

Енергетичні домішки використовують в СРТП із метою підвищення одинич-

ного імпульсу й відповідно величини тяги двигуна. У якості енергетичних 

домішок використовують металеві порошки алюмінію, магнію, бору, бери-

лію, сплави магнію з алюмінієм, гідриди деяких металів. За теплотою зго-

ряння найбільш корисно відрізняють берилій, але як він сам, так і його окси-

ди токсичні. Бор, як правило, являє собой тонкодісперсний продукт, він дуже 

реакційнездатній, легко окиснюється и запалювається. Застосування бору га-

льмується значної агломерациєй часток під час горіння складу, низької теп-

лотой сгоряння и невисокої температурой горіння. 

  Алюміній за теплотою згоряння уступає, крім берилію и бору, гідриду 

алюмінію, але він має широку сировинну базу, добре відпрацьовану промис-

лову технологію і низьку стоимость, тому він знайшов широкє застосовуван-

ня у складах СРТП. 

  Гідрид алюмінію крім теплового ефекту відрізняється утворенням (виде-

ленням) великого об'ему гідрогену. Його застосовування у СРТП обмежено 

из-за нізької физичної стабільності [55, 69, 71, 74]. 

  Застосування металевих порошків як енергетичних домішок СРТП засно-

ване на їх окисненні в процесі горіння палива з виділенням великої кількості 

тепла й газоподібних продуктів з низкою молекулярною масою.  

Наприклад:  

  2Al + 1,5O2 = Al2O3 + 1674,8 кДж/кг. 

  2Al + 3СO2 = Al2O3 + 3CO + 824,8 кДж/кг. 

  2Al + 3H2O = Al2O3 + 3H2 + 950,4 кДж/кг. 

      Продукти горіння мають високу температуру й збагачуються легкими га-

зами (СO і H2) у результаті розкиснення металом вуглекислого газу й води. 
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      У якості енергетичних домішок використовують потужні вибухові речо-

вини (ПВР) − гексоген, октоген, а також пальне, що втримується у складі 

NO2, ONO2, NF2, –F, N3 і т.д. 

  Вимоги до енергетичних домішок. Енергетичні домішки як компонент 

СРТП повинні відповідати наступним вимогам: 

 виділяти при взаємодії з окиснювачем найбільшу кількість тепла або 

тепла й газоподібних продуктів з низкою молекулярною масою; 

 оксиди металів, що утворюються, повинні мати високу температуру 

плавлення й кипіння, виділяти велику кількість тепла при утворюванні; добре 

змішуватися з окиснювачем і зв'язувальними речовинами; мати високу густи-

ну і дисперсність; мати мінімальну токсичність, достатню інертність до пові-

тря, води, компонентів палива; 

 оксиди металів повинні мати найменшу атомну масу самого металу і 

його оксиду, що обумовлює високий тепловий ефект. 

Фізико-хімічні властивості металевих горючих представлено в таблиці 9.  

 

Таблиця 9 − Фізико-хімічні властивості металевих горючих 
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Be 1850 1284 2477 800 більш 

800 

14,7 309 0,56 1,68 16,4 321,1 

B 2340 2075 3860 500–

900 

900 23,0 530 0,45 4,0 11,1 407,3 

Mg 1740 651 1107 500–

600 

550 9,2 132 1,52 0,81 23,9 150,4 

Al 2740 659 2494 800 1300 10,8 293 1,12 1,45 24,4 - 

Si 2330 1423 3309 мінус 

1000 

більш 

900 

49,2 356 0,88 1,88 20,0 368,9 

Ti 4500 1670 3277 200–

600 

600 15,0 410 1,50 1,73 25,1 469,3 

Cu 8960 1083 2543  бли-

зько 

1000 

- 13,0 302 3,96 1,72 24,4 341,6 

Zn 7130 419,

5 

907 400–

500 

- 7,2 115 4,07 1,55 25,4 130,7 

Zr 6450 1852 4377 150–

500 

240–

350 

14,6 558 2,85 1,45 25,4 523,8 

Nb 8580 2497 4927 500–

600 

- 28,0 662 2,32 2,68 24,6 773,1 

Ta 1660

0 

3015 5500 - - 34,7 745 4,50 3,3 25,4 776,2 

W 1932

0 

3420 5680 - - 61,5 769 3,81 - 24,3 844,7 
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2.7.1.4 Технологічні домішки 

  Технологічні домішки вводять до складу палива для поліпшення техно-

логічності паливних мас, здійснення процесу тверднення полімеру, регулю-

вання фізико-механічних характеристик твердопаливного заряду. 

  До технологічних домішок ставлять: пластифікатори, поверхнево-активні 

речовини, твердніки й сповільнювачі (інгібітори) вулканізації. 

Пластифікатори не тільки поліпшують технологічність паливних мас, але й 

знижують температуру склування палив. У якості пластифікаторів, залежно 

від типу полімеру, широке застосування знайшли низько в'язкі речовини, такі 

як оливи (трансформаторна, вазелінова, індустріальна, авіаційна), дибутіл-

фталат для палив на основі неактивних полімерів і для активних полімерів − 

нітрогліцерин, динітратдиетіленгліколь, евтектичні суміші (евтектики Холе-

во й ЛТИ, біс-(2фтор-2,2динітроетіл) формаль) [70]. 

  Основною вимогою, сформульованою до пластифікаторів, є їх термоди-

намічна сумісність із полімером у всьому температурному діапазоні готуван-

ня паливної маси, виготовлення заряду і його експлуатації. 

  Поверхнево-активні речовини у складах сумішевих палив використову-

ють з метою регулювання реологічних властивостей паливних мас і їх фізи-

ко-механічних характеристик. 

  Дія ПАР заснована на тому, що, адсорбуясь на поверхні твердих часток 

наповнювача СРТП, вони змінюють процеси, що відбуваються на границі  

розподілу фаз. З одного боку, міняється інтенсивність коагуляційного кон-

такту між частками наповнювача, з іншого боку − взаємодія поверхні напов-

нювача з полімерним зв'язувальним. Ефективність дії ПАР визначається го-

ловним чином будовою їх молекул, природою наповнювача й зв'язувального. 

  Як звичайний зміст ПАР в СРТП коливається від 0,1 до 0,3 %, що приво-

дить до зниження в'язкості паливної маси на один порядок. 

  2.7.1.5 Твердніки або вулканізуючи системи 

  Вибір системи тверднення визначається типом полімеру в складі СРТТ. 

Для вуглеводніх каучуків найбільше застосування знайшла окисно-відновна 

система або вулканізація за допомогою хінолових ефірів. Для інших видів 

каучуків може використовуватися сірчана система або вулканізація за допо-

могою диізоціанатів. 

        2.7.1.6 Регулювання швидкості горіння СРТП 

  На практиці необхідно мати палива зі швидкістю горіння від 2 - 3 мм/с до 

100 - 150 мм/с. Для забезпечення таких швидкостей горіння застосовують 

спеціальні домішки.  

  Компоненти, що підвищують швидкість горіння, називають каталізато-

рами, а понижувальні − інгібіторами. Каталізатори й інгібітори вводять до 

складу СРТП не тільки для регулювання швидкості горіння палива, але й для 

регулювання її залежності від тиску. Каталізатори можуть бути як твердими, 

так і рідкими речовинами. Їх вводять до складу в кількостях не більш 1%, 

якщо каталізатор порошкоподібний, і більш 1%, якщо він рідкий. 
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2.7.2 Готування паливних мас і виготовлення зарядів СРТП 

  Технологічний процес змішування паливних мас і формування зарядів 

визначають в'язкістю паливної маси. 

  Високов'язкі паливні маси зі змістом полімеру до 10 % в основному пере-

робляються методом глухого або прохідного пресування, при змісті до 15 % 

методом лиття під тиском, при змісті полімеру 15-20 % переробляються ме-

тодом вільного лиття. Принципова схема технологічного процесу готування 

паливних мас і виготовлення зарядів представлено на Рис. 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – змішування паливної маси; 2 – формування (виготовлення) заряду;  

3 – підготовка компонентів робочої суміші порошків (РСП); 4 – виробництво 

РСП; 5 − підготовка компонентів пасти; 6 – виробництво (змішування) пасти; 

7 – виготовлення передового зразка з напівфабрикатів і видача рекомендацій 

з їх використання; 8 − готування антиадгезіву; 9 – підготовка технологічного 

оснащення й прес-форми; 10 – нанесення антиадгезіву на технологічне осна-

щення й прес-форму; 11 – готування клейового состава; 12 – підготовка теп-

лозахисного шару корпусу; 13 – нанесення клейового состава на поверхню 

теплозахисного шару; 14 – складання корпусу (прес-форми) з технологічним 

оснащенням; 15 – вулканізація (тверднення) паливної маси; 16 – распрессов-

ка; 17 – контроль якості заряду; 18 – механічна доробка заряду 

Рис. 60 − Принципова технологічна схема виготовлення зарядів СРТП 

2.7.2.1 Готування робочої суміші порошків 

  Робоча суміш порошків являє собою механічну суміш мінерального оки-

снювача, твердника, експлуатаційної домішки й анти злежувальних речови-

ни. Усе компоненти, що входять до складу РСП, повинні мати неорганічну 

природу. 

  Категорично забороняється вводити в РСП компоненти, що мають 

органічну природу, а також металеві горючі, сплави металів і їх гідриди.  
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  Основним компонентом РСП є окиснювач, роль якого в більшості рецеп-

тур виконує ПХА, що виробляється у відповідності зі строгими технічними 

умовами (ТУ). Найбільш трудомісткою операцією готування РСП є підготов-

ка ПХА, тому що від його вологості, форми часток і їх розподілу по розмірах 

залежать як реологічні властивості паливних мас, так і фізико-механічні ха-

рактеристики палива 

  Технологічний процес виробництва СРТП у США представлено на рис.61 

[49]. 

 
 

Рис.61 Виробництво сумішевих твердих палив у США 

 

Як показує аналіз, і в технологічному процесі виготовлення зарядів, роз-

робленому в США, центральне місце займають операції змішування компо-

нентів РТП і формування заряду. 

Установлене, що найкращі результати досягаються при використанні 

ПХА із двох- або трьох фракційним складом, тому що такий розподіл дозво-

ляє добитися щільного впакування часток і мінімальної відстані між ними. 

  Одержання необхідного розподілу часток по розмірах і виконання перед-

бачених ТУ розмірів і форми часток є найважливішими завданнями процесу 

готування окиснювача. Великі фракції часток ПХА надходять у спеціальному 

контейнері КК-1 або КК-1М (Рис. 62) з необхідним гранулометричним скла-

дом і вологістю [48].  
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1 − вікна; 2 − завантажувальний люк; 3 − ко-

рпус; 4 − захисні мембрани; 5 

−розвантажувальний люк; 6 − гумова про-

кладка; 7 − притискної фланець 

Рис. 62− Транспортний контейнер КК-1М:  

а − із круглими захисними мембранами;  

б − із квадратними захисними мембранами 

 

 Транспортний контейнер КК-1 призначе-

ний для транспортування, зберігання й змі-

шування сухих порошкоподібних ВМ у ви-

робництвах палив. Він має два варіанти ви-

конання, які відрізняються друг від друга 

тільки формою захисних мембран (ЗМ) у вибивних поверхонь (ВП): прямо-

кутної й круглої. Транспортні контейнери КК-1 можуть виготовлятися як з 

кислотостійкої стали (КК-1М), так і з алюмінію (КК-1А). З метою забезпе-

чення безпеки для кожного ВМ визначається свій коефіцієнт заповнення (КЗ) 

[52].  

 Конструктивне транспортний контейнер (ТК) КК-1 виконаний у вигляді 

твердого металевого корпусу 3, зверху якого є завантажувальний люк 2, а 

збоку розвантажувальний люк 5, що закривається кришкою. Дві бічні й задня 

стінки контейнера мають вікна 1, які закриваються захисними мембранами 4 

(вставками − вибивними поверхнями). Герметичність з'єднання ЗМ і корпусу 

забезпечується прокладкою 6, яка підтискається фланцем 7. Для запобігання 

ЗМ від руйнування при транспортуванні й зберіганні (у випадку удару) уста-

новлена велико коміркова сітка.   

Загальна площа поверхонь мембран становить 21% (для ряду ВМ 40%) 

усієї поверхні апарату. У якості матеріалу для вибивних елементів викорис-

товують електропровідний поліпропілен − СПП товщиною 3 мм. Застосуван-

ня даного матеріалу продиктоване конструктивними міркуваннями: за доста-

тній твердості й міцності цей матеріал має низьку густину (близько 300 

кг/м3).  

Технічні характеристики ТК КК-1М:  

Об'єм   близько 1,13 м3. 

Діаметр завантажувального 

люка  

200 мм.  

Габаритні розміри розванта-

жувальний люка  

780×380 мм. 

Габаритні розміри КК-1М, м:  

довжина 

ширина 

висота  

  

1,3; 

1,0; 

1,2.  

Маса  280 кг. 
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Контейнер КК-1М виконаний з кислотостійкої сталі, крім кришки розва-

нтажувальний алюмінієвого люка, яка оснащена гумовою прокладкою. У за-

вантажувальний люк вставляють патрон із силікагелем для поглинання воло-

ги. У кришці завантажувального люка закріплено два клапани, які призначені 

для вирівнювання тиску усередині контейнера із зовнішнім атмосферним ти-

ском. Описана конструкція пройшла широкі випробування, які показали її 

гарну вибухобезпечність.   

 Для проведення операції змішування контейнер ставлять на спеціальну 

раму з гідроприводом, яка здійснює його обертання.  

 Створений ТК КК-1 дозволяє розширити область його застосування, зок-

рема, використання в технологічних потокових лініях для міжфазного транс-

портування, готування РСП і накопичування РСП.  

 Одержання готових сумішей порошків у єдиних уніфікованих контейне-

рах КК-1 і доставка їх на фазу заповнення контейнерним способом значно 

спрощують транспортування, знижують втрати продукту й небезпеку проце-

су, стабілізують технологічні параметри, забезпечують гнучкість і мобіль-

ність технологічного процесу в частині готування як малих, так і великих 

партій напівфабрикатів. У цьому випадку контейнер КК-1 використовують в 

якості змішувальної ємності або ємності для «освіження» (розпушення) РСП 

після тривалого зберігання або транспортування. 

 Дрібну фракцію з розміром часток менш 50 мкм одержують здрібнюван-

ням «відсіву» на спеціальних млинах. Для готування РСП можна використо-

вувати контейнер КС-4А (Рис. 63) або змішувач ССК-1 (Рис. 64) [48]. 

 

 
1 − привод ротора; 2 − ротор; 3 − завантажувальний люк;  

4 − лаз із вибивною кришкою; 5 − завантажувальне сопло; 6 − колектор 

Рис. 63 − Контейнер-Змішувач КС-4А 

 

 У порівнянні із двохопорною конструкцією в змішувачі ССК-1 консоль-

ного типу (Рис.64) представляють більшу волю при маніпуляціях з контейне-

ром під час роботи. Усі вузли змішувача ССК-1 закріплено на корпусі 1, який 

являє собою зварену рамну конструкцію, що забезпечує необхідну стійкість і 

міцність при впливі динамічних навантажень. 
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1 − корпус (зварена рамна конструк-

ція); 2 – двері для обслуговування при-

вода;  

3 – бічний люк; 4 – шарніри повідкової 

вилки; 5 – траверса; 6 – ложемент кон-

тейнера 

Рис. 64 − Змішувач ССК-1 

 Ложемент 6 контейнера встановле-

но в шарнірах 4 повідкової вилки, за-

кріпленої на центральному валу. Усе-

редині  

герметичного корпусу розташований 

повідня, що полягає з електродвигуна з 

редуктором і ланцюгової передачі. Тут 

для зручності обслуговування передба-

чені двері 2 і бічний люк 3. Надійне 

кріплення контейнера в ложементі за-

безпечується траверсами 5 верхнього й бічних притисків. Траверси перемі-

щаються за допомогою пневматичних циліндрів. У робоче положення під на-

хилом ложемент із контейнером установлюють й фіксують також пневмати-

чними циліндрами.  

На початку роботи ложемент змішувача встановлюється у вихідне гори-

зонтальне положення й електро навантажувач вкладає в нього контейнер із 

продуктом (Рис. 58, положення I). З пульта керування змішувач включається 

в роботу. Контейнер затискують, нахиляють й фіксують в робочому поло-

женні (Рис. 58, положення II). Наприкінці операції фіксатор включає обер-

тання контейнера.  

 Після закінчення заданого часу функціонування електродвигун відклю-

чають, відбуваються гальмування й орієнтація ложемента в горизонтальне, а 

потім у вихідне положення. Контейнер звільняється, електро навантажувач 

знімає й відвозить контейнер з готовою сумішшю (Рис. 65, положення III).  

   

положення I − установка ТК у змішу 

вач ССК-1; положення II − режим  

змішування; положення III – зніман 

ня ТК 

Рис. 65 − Порядок роботи змішувача 

ССК-1 із ТК КК-1 

Змішувач працює в автоматичному 

режимі по заданому алгоритму від-

повідно до циклограми. Система ке-

рування складається із пневматичної 

й електричної частин. Передбачені 
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всі необхідні блокування, що виключають виникнення аварійних ситуацій.

 Інформація про готовність до пуску, роботи електро- і пневмосистем пе-

редається в приміщення пультової. 

 Схема технологічного процесу готування РСП у США представлено на 

Рис. 66. 

 
1 − живильний бункер з окиснювачем; 2 − завантажувальний пристрій;  

3 – сито; 4 – псевдо зріджувач; 5 – низькошвидкісний мікро пульверизатор;  

6 – мікро розпилювач; 7 − кульовий затвор; 8 − високошвидкісний мікро 

пульверизатор; 9 − циклон; 10 − транспортер; 11 − бункер для зважування;  

12 − змішувач; 13 − контрольне сито; 14 − хопер з окиснювачем 

Рис. 66 − Схема установки для готування окиснювача ТРП 

 2.7.2.2 Технологічний процес готування пасти 

 Паста − це висококонцентрована суспензія. Технологічний процес готу-

вання пасти переслідує дві мети: флегматизацію енергетичної добавки (мета-

леві горючі або їх сплави, гідриди металів); спрощення технологічного про-

цесу змішування паливної маси. 

Залежно від в'язкості горюче-сполучного змішування рідких компонентів 

з порошкоподібними наповнювачами може здійснюватися по технологічних 

схемах: 

 для низков'язких пальних-

зв'язувальних (в'язкість нижче 100 Па·с) у 

змішувачі планетарного типу (Рис. 67);  

1 − термопара; 2 − вал; 3 − редуктор;  

4 − люк; 5 − бовтниці; 6 − корпус 

Рис. 67 − Схема планетарного змішувача 

 для високов'язких (в'язкість 1000   

1500 Па·с) у змішувачі лопатевого типу 

(Вернер-Пфляйдерер) з розвантажуваль-

ним шнеком, розташовуваним у нижній 

часті змішувача з послідуючим усереднен-

ням її у накопичувальний ємності об’ємом 

13 м3. 
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 Процес готування пальної-зв'язувальної основи ТРП і матеріалу для пок-

риття стінок камери, розроблений в США, представлено на Рис. 68. 

 
 

1 − автоцистерна із пластифікатором; 2 − резервуар для зберігання пластифі-

катору; 3 − бункер для зважування; 4 − резервуар для зберігання рідкого па-

льного; 5 − автоцистерна з рідким пальним; 6 − додаткові рідкі інгредієнти;  

7 − живильник твердих інгредієнтів; 8 − резервуар готування преміксу;  

9 − інгредієнти ізолюючого матеріалу; 10 − пересувний змішувач;  

11 − бак-збірник преміксу; 12 − перекачувальний насос; 13 − дозуючий насос; 

14 − вертикальний тигель із сумішшю; 15 − пересувний бак із преміксом 

Рис. 68 − Процес готування пальної основи ТРП 

і матеріалу для покриття стінок камери 

 На пункті готування пального спочатку здійснюють змішування компо-

нентів полімерного зв'язувального й різних домішок, використовуваних для 

поліпшення фізичних властивостей ТРП і регулювання швидкості горіння. 

Таку суміш називають «суб сумішшю». Потім у неї додають металевий по-

рошок і інші тверді компоненти.  

 2.7.2.3 Підготовка технологічного оснащення 

 Технологічне оснащення в зборі з корпусом (прес-формою) призначена 

для формування заряду й визначає його геометричні розміри. 

 Оснащення ділиться на основну й допоміжну. До основної ставлять те 

оснащення, робочі поверхні якої стикаються з паливною масою, на неї нано-

сять антиадгезійне покриття. 

 Антиадгезійне покриття − це тонка плівка, одержувана нанесенням роз-

чину силіконового каучуку на поверхню оснащення. Найбільше застосування 

знайшов диметілсилоксановий каучук СКТ-40 у вигляді 7 і 15%-ного розчину 

в бензині. Наноситься пошарово. У розчин уводять твердник і каталізатори.  
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 2.7.2.4 Підготовка корпусів 

 Для забезпечення скріплення заряду СРТП із корпусом і теплозахисним 

покриттям на останнє наносять клейовий состав. Одним з найбільш ефектив-

них способів надійного кріплення заряду до корпусу через ТЗП є спів вулка-

нізація, що протікає на контактній границі. 

 Клейовий состав готують в лопатевому змішувачі й наносять на поверх-

ню теплозахисного покриття за допомогою установки УП-1 пошарово.  

Підготовлений корпус із технологічним оснащенням збирають на спеціа-

льному стенді. 

 2.7.2.5 Змішування паливної маси й формування зарядів 

 У цей час найбільше застосування для виготовлення зарядів СРТП знай-

шли дві технологічні схеми: 

- спосіб лиття під невеликим тиском; 

- вільне лиття. 

 Спосіб лиття під невеликим тиском. Цей спосіб дозволяє переробляти 

паливні маси із загальним змістом наповнювача до 90 % мас. 

 Особливості відпрацьованої технології дозволяють виготовляти вкладні й 

міцно скріплені з корпусом двигуна заряди СРТП простих і складних геомет-

ричних форм із використанням прецизійного лиття без наступної механічної 

обробки, а також одержувати односкладні, двоскладні й багатошарові заряди. 

Максимальний діаметр моноблочних зарядів СРТП становить 2,5 м при масі 

більш 50 тон. Можливе одержання зарядів з масою більш 80 тон діаметром 

понад 3 м і зі значно більш широкими межами по габаритах для секційних 

зарядів, що полягають із окремих паливних блоків.  

Технологічний процес змішування паливних мас і формування зарядів по 

методу лиття під тиском проводять в змішувальних апаратах безперервної дії 

(СНД). Установка СНД (Рис. 69) дозволяє сполучати подачу порошкоподіб-

них і рідких компонентів і їх безперервне змішування.  

 

1 − попередній змішувач; 2 − шнек по-

переднього змішувача; 3 − вакуумна 

камера; 4 − вакуумний змішувач;  

5 − шнек вакуумного змішувача 

Рис. 69 − Схема апарата СНД 

Компоненти палива, що дозуються 

через синхронну ваго вимірювальну 

систему, з видаткових ємностей і кон-

тейнерів надходять у попередній змі-

шувач, де відбувається змішування по-

рошкоподібних і рідков'язких компо-

нентів.  
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Отримана суміш надходить в основний апарат змішування, у якому від-

бувається усереднення й вакуумування маси. Напірним шнеком готову пали-

вну масу нагнітають в прес-форму або корпус двигуна (Рис. 70).  

 

1 − вакуум-насос; 2 − ємність порошкопо-

дібних компонентів; 3 − циклон; 4 − доза-

тор сипучих компонентів; 5 − тічка; 6 − 

імпульсний дозатор; 7 − реактор; 8 − 

фільтр; 9 − дозатор зв'язувального; 10 – 

форзмішу- 

вач; 11 − змішувач типу «Вернер» з напір-

ним гвинтом; 12 – масопровід; 13 − опора;  

14 – прес-форма 

Рис. 70 − Принципова схема технологічно-

го процесу з використанням змішувача 

СНД 

 

Великогабаритні заряди формують у 

вертикальному положенні корпусу двигу-

на з подачею маси знизу. Процес здійснюють автоматично за допомогою ди-

станційного керування. Метод лиття під тиском застосовують у виробництві 

зарядів масою до 50 тон. Незважаючи на те, що схема зарекомендувала себе 

позитивно, у виробництві в неї виявилися й свої недоліки: складність у зв'яз-

ку з комбінацією великого комплексу дозаторів, передаточних механізмів, 

апаратів з механічними органами, що перемішують; змішування й формуван-

ня в одному будинку, що приводило до скупчення в ньому великої маси па-

лива; сильний механічний вплив на масу пристроями, які перемішують, що 

збільшувало небезпеку процесу. Устало питання забезпечення безпеки про-

цесу змішування. Він був вирішений при використанні об'ємних змішувачів 

барабанного типу («п'яна бочка»). Сутність змішання компонентів палива в 

цих апаратах полягає в тому, що масу змішують за рахунок течії її в барабані 

при кінематичному його русі навколо горизонтально розташованої діагоналі 

циліндра, що опирається на цапфи.  

Спосіб вільного лиття. Технологічна схема виготовлення СРТТ спосо-

бом вільного лиття в апаратах барабанного типу представлено на Рис. 71.  

Для переробки паливних мас по методу вільного лиття в цей час викорис-

товуються як періодичні, так і безперервні установки змішування, причому 

процес періодичного змішування має певні переваги перед безперервним, 

обумовлені можливістю забезпечувати більш високу точність дозування 

компонентів і краще усереднення складу за обсягом.  

По закінченню процесу змішування до змішувача подається прес-форма 

або корпус двигуна в складанні з технологічним оснащенням, після чого від-

бувається формування заряду в результаті вільного зливу маси зі змішувача. 
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Прес-форма або корпус двигуна розміщаються при формуванні в спеціальних 

шахтах.  

 

 

1 − контейнер окиснювача; 2 − реактор 

рідков'язких компонентів; 3 − мірник зв'-

язувального; 4 − ємність для алюмінію; 

5 − змішувач; 6 − виливниця; 7 − транс-

портна платформа 

Рис. 71 − Технологічна схема виготов-

лення СРТТ способом вільного лиття 

Виготовлення зарядів СРТП методом 

вільного лиття має наступні переваги: 

високу вибухобезпеку процесу, обумов-

лену розривом фаз змішування й форму-

вання; можливість формування зарядів 

будь-яких форм і маси; високу відтворю-

ваність і стабільність хімічного складу 

(середньоквадратичні відхилення основ-

них компонентів становлять 0,2-0,3 %). 

Керування технологічними процесами одержання паливних мас, форму-

вання й тверднення зарядів здійснюється дистанційно із широким викорис-

танням автоматизованих систем.  

Контроль якості зарядів включає перевірку хімічного складу палива, його 

механічних характеристик і швидкості горіння, міцності скріплення палива зі 

стінками корпусу двигуна й суцільності цього скріплення, монолітності заря-

ду, його геометричних і вагових характеристик і т.д.  

Виготовлення малогабаритних зарядів проводиться на напівавтоматах за-

ливання (ПАЗ). 

А.А. Рогожиным уперше в країні були розроблені напівавтомати зали-

вання (ПАЗ-1, 2, 3 і 4). Створення цих ПАЗ-ів розв'язало проблему промисло-

вого виробництва малогабаритних зарядів зі СРТП. 

Увесь процес виробництва ведуть без присутності людини й контролю-

ють з пульта керування по телеканалах. 

Розроблене й впроваджено чотири типорозміри ПАЗ. 

ПАЗ-1 для виготовлення зарядів масою до 2,5 кг діаметром 61 мм і дов-

жиною 460 мм. 

ПАЗ-2 для виготовлення зарядів масою від 4,6 до 40,0 кг діаметром від 60 

до 200 мм і довжиною до 1500 мм. На ПАЗ-2М можна виготовляти більш 20 

типів зарядів і одночасно заповнювати одну, дві або чотири виливниці. 

ПАЗ-3 дозволяє виготовляти заряди масою до 100 кг. 

 ПАЗ-4 призначені для виготовлення зарядів масою більш 100 кг. 

 Створення й використання напівавтоматів типу ПАЗ з'явилося більшим 

досягненням у виробництві СРТП. Ці напівавтомати дозволили автоматизува-
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ти процес виготовлення малогабаритних ракетних зарядів, значно знизити 

трудомісткість, убезпечити людей на всіх небезпечних фазах. 

 Тверднення паливної маси − це процес переходу її із грузлого або в’язко 

текучого стану в пружне. Ця зміна зв'язана зі структуруванням. Утвір кон-

денсаційне-кристалізаційної структури в паливі відбувається за рахунок лі-

нійної, просторової або лінійної й просторової полімеризації (поліконденса-

ції) залежно від природи зв'язувального. 

 Хімічне й фізичне структуроутворення протікає зі зміною обсягу, як пра-

вило, зі зменшенням його, а також з виділенням тепла. 

 Тверднення проводять у спеціальних камерах або колодязях. Вироби, що 

формують литтям під тиском, мають тверднення в камерах, а вільним литтям 

− у колодязях.  

 Тверднення паливної маси починається з моменту подачі теплоносія (га-

рячої води) у технологічну голку й у камеру (колодязь) гарячого повітря. 

 У процесі тверднення контролюють тиск усередині корпусу, температуру 

гарячої води, що подають в голку, а також гарячого повітря, що подають в 

камеру (колодязь). 

 Технологічний цикл процесу тверднення складається із трьох стадій: 

 прогрів паливної маси; 

 властиво тверднення; 

 охолодження заряду до тиску в корпусі не більш 0,1 МПа. 

 Тривалість стадій прогріву й охолодження визначається габаритами ви-

робу, а властиво тверднення − системою вулканізації.  

 2.7.2.6 Разпресування 

 На фазі разпресування віддаляють формуюче технологічне оснащення із 

заряду. 

 Під час разпресування виконують наступні операції: 

 розбирання з’єднувальних елементів: хомутових, бандажне-болтових і 

ін. 

 зняття відсікачу; 

 зняття кришки; 

 зняття технологічної голки; 

 виштовхування заряду із прес-форми ( при виготовленні заряду в вилив 

 ниці). 

 Основні параметри, контрольовані під час разпресування: 

 зусилля, необхідне для відриву деталей оснащення по тискові масла в 

системі гідроциліндрів; 

 швидкість відриву або видалення деталей оснащення; 

 зусилля й швидкість при виштовхуванні заряду із прес-форми. 

 Для разпресування зарядів застосовують наступне обладнання: 

 гідравлічні стаціонарні й пересувні станції; 

 гідроциліндри різних типів; 

 оливо станції; 
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 платформа з регульованим ложементом; 

 підйомне-перевантажувальні пристрої. 

 2.7.3 Методи контролю якості виробів 

 Контроль (технічний контроль) − перевірка відповідності виробу встано-

вленим технічним вимогам. 

 Основні види дефектів:  

 раковини (порожнини округлої форми);  

 тріщини (порушення суцільності у вигляді розривів полімерного мате-

ріалу);  

 сторонні включення (структури, що відрізняються по складу від основ-

ного матеріалу);  

 поруватість (скупчення дрібних порожнин округлої форми);  

 відшарування (порушення суцільності на границі паливо-тзп корпусу;   

 розшарування (порушення суцільності в товщі корпусу й на границі 

тзп-корпус).  

Класифікація методів неруйнуючого контролю виробів. В основу класи-

фікації методів неруйнуючого контролю виробів покладені фізичні процеси 

взаємодії фізичного поля з об'єктом контролю. З погляду фізичних явищ, на 

яких вони засновані, можна виділити чотири основні види неруйнуючого ко-

нтролю: радіаційний, акустичний, електромагнітний і оптичний.  

Кожний з видів контролю підрозділяють на методи по розглянутих озна-

ках (таблиця 10). Найбільше широко для неруйнуючого контролю виробів рі-

зних габаритів і конструкцій використовують радіаційний і акустичний ме-

тоди. У значно меншому ступені поширені електромагнітний і оптичний 

методи.  

2.7.3.1 Радіаційний контроль  

Радіаційні методи контролю засновані на відмінності в ослабленні іоні-

зуючого випромінювання або проходженні його через бездефектний і дефек-

тний ділянки контрольованого виробу. Використовують наступні види іоні-

зуючого випромінювання: гамма-випромінювання (радіоактивний ізотоп 

Со60); гальмове випромінювання (бетатрон); рентгенівське випромінювання 

(промислові рентгенівські установки).  

Гамма- сцинтиляційний метод. Гамма- сцинтиляційний метод застосовують 

під час контролю вкладних і скріплених з корпусом виробів для виявлення 

внутрішніх дефектів у паливі (порушень суцільності або однорідності). 

Гамма-випромінювання, що пройшло через контрольований виріб, перет-

вориться сцинтиляційним детектором в електричні сигнали, які після відпові-

дної обробки реєструють у вигляді дефектограми. Амплітуда електричного 

сигналу пропорційна інтенсивності минулого через виріб гамма-

випромінювання. Шляхом послідовного порівняння зареєстрованої у вигляді 

електричних сигналів інтенсивності визначають наявність або відсутність де-

фектів.  
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Таблиця 10 − Класифікація методів неруйнуючого контролю виробів 

 

Вид контролю 

Методи контролю 

 по характеру взаємодії фізич-

них полів з об'єктом контролю 

 по первинному інфор 

мативному параметру 

 по способу оде-

ржання первинної 

інформації 

Радіаційний Минулого випромінювання Щільність потоку Сцинтиляційної 

Радіографічний 

Рентгенографіч-

ний  

Акустичний  Минулого випромінювання 

Відбитого випромінювання 

Імпедансний 

Власних коливань 

Амплітудний 

Часовий 

П'єзоелектрич-

ний 

Вихоротоковий Відбитого поля Амплітудний 

Фазовий 

Параметричний 

Оптичний  Відбитого випромінювання Амплітудний Візуально-

оптичний 

 

Гамма- сцинтиляційний дефектоскоп складатися з радіоізотопних джерел 

гамма-випромінювання (тип РИД-41 або ГУП -Со-50-2С); апаратури, що є 

електронно-регіструючий ( ГДСД-М, ГУЗД-2900 або ГД-700 и т.п.)  

Діапазон контрольованих товщин наповнювача від 100 до 1100 мм.  

Чутливість контролю (обсяг мінімального дефекту, що виявляється) від 

0,05 до 8 см3. Чутливість зазначена для джерела гамма-випромінювання ра-

діоактивного ізотопу Со60 активністю 50 г-экв Ra при продуктивності конт-

ролю 2 м2/год і відношенні сигнал/шум, рівному 2. Погрішність визначення 

глибини залягання дефекту не більш 10%.  

Настроювання апаратури, що є електронно-регіструючий, проводиться за 

допомогою імітаторів дефектів (дефектометрів), які виготовляють із матеріа-

лу палива або із матеріалу, що відрізняється за густиною не більше чим на  

0,5 г/см3 від густини палива.  

У цей час розроблена уніфікована радіометрична апаратура РД-11Р, при-

значена для заміни РД-10Р.  

Радіографічний метод контролю. Радіографічний метод використовують 

переважно при контролі виробів, скріплених з корпусом, для виявлення внут-

рішніх дефектів наповнювача й відшарування наповнювача від корпусу на ді-

лянках виробу, не придатних для контролю гамма- сцинтиляційним і ультраз-

вуковим методами, а також для визначення конфігурації й глибини залягання 

дефектів, що виявляються вищевказаними штатними методами. У якості дже-

рела гальмового випромінювання застосовують бетатрон Б-5Д-25 з максима-

льною енергією випромінювання 25 Мэ-в і потужністю дози 80 R/хв на відс-

тані 1 м від мішені. У якості детектора випромінювання використовують 

рентгенографічну плівку РТ-1 або РТ-5.  

Чутливість радіографічного методу контролю суцільності й однорідності 

наповнювача залежить від характеру, місця розташування й орієнтації дефек-

ту й становить 1,5–2,5% контрольованої товщини наповнювача. Оцінку чут-
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ливості проводять за допомогою імітаторів дефектів, що виготовляють у ви-

гляді дисків із центральним отвором. Густина матеріалу імітатора дефекту не 

повинна відрізнятися від густини матеріалу наповнювача більш ніж на 0,1 

г/см3. Виражене у відсотках відношення товщини імітатору дефекту, що ви-

являють при контролі, (яке різниться на радіографічному знімку), до контро-

льованої товщини наповнювача визначає чутливість методу.  

Мінімальне розкриття відшарування, що виявляється, залежить від діаме-

тра виробу й становить 0,2 - 0,5 мм.  

Контроль здійснюють по одній із трьох схем просвічування: радіальної, 

діаметральної й хордової залежно від мети контролю й конструкції виробу.  

Контроль вибірковий − кількість знімків визначають конструкторською 

документацією на виріб.  

 Рентгенографічний метод. Рентгенографічному контролю зазнають 

вкладні вироби з товщиною наповнювача в напрямку просвічування до 100 

мм.  

У якості джерел випромінювання використовують рентгенівські апарати, 

а в якості детекторів випромінювання − рентгенографічні плівки РТ-1, РТ-5 і 

РМ-1. Чутливість методу залежно від контрольованої товщини наповнювача 

становить 1-2 %.  

Для оцінки чутливості при контролі виробів із просвічуваною товщиною 

до 70 мм застосовують канавковий імітатор дефекту за ГОСТ 7512-75, а при 

контролі виробів із просвічуваною товщиною від 70 до 100 мм − імітатор де-

фекту у вигляді кільця із центральним отвором. Матеріал імітатора дефекту 

повинен мати густину, що відрізняється не більше ніж на ±0,1 г/см3 від гус-

тини наповнювача.  

Рентгенографічний метод може бути застосований для контролю суціль-

ності скріплення наповнювача з корпусом або покриття з наповнювачем ма-

логабаритних виробів.  

2.7.3.2 Акустичний контроль  

Акустичний контроль заснований на аналізі параметрів пружних коли-

вань, порушуваних у контрольованому виробі. Акустичні методи неруйную-

чого контролю, що використовують ультразвуковий діапазон частот, назива-

ють ультразвуковими. У нашій галузі знайшли широке застосування тіньовий 

і дзеркально-тіньовий ультразвукові методи, а також ультразвуковий метод 

ізгинив хвиль. Обмежене застосування мають ультразвуковий луна-метод і 

акустичний спектральний і імпедансний методи. 

2.7.3.3 Ультразвукові методи  

 Контроль суцільності й однорідності виробів. Контроль суцільності й од-

норідності виробів здійснюють за допомогою уніфікованої УЗ апаратури ВУЗД-

Т-30М и уніфікованих механічних частин УЗД-150, УЗД-450 і УЗД-1000. 

 Апаратура ВУЗД-Т-30М працює в імпульсному режимі випромінювання 

із частотою посилок 1000 Гц.  
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 Робочі частоти УЗК − 80, 120, 160 і 320 кГц. Вибір частоти проводять у 

процесі досвідченого відпрацьовування виробу. Механічні частини забезпе-

чують контроль виробів діаметром від 20 до 1000 мм і довжиною від 3000 до 

6000 мм. 

 Чутливість контролю (площа мінімального дефекту, що виявляється) від 

0,25 до 6,0см2.  

 Акустичний контакт створюють імерсійним способом − виріб містять у 

ванну з водою. Настроювання й періодичне перевірка працездатності дефек-

тоскопа здійснюють за допомогою контрольних зразків, що містять штучні 

дефекти у вигляді свердлінь різного діаметру. Контрольний зразок виготов-

ляють із бездефектного виробу або з бездефектної його частини. Реєстрацію 

результатів контролю проводять на дефектограммі.  

 2.7.3.4 Методи дефектоскопії 

 Контроль дефектоскопом ЗТА-1П. Дефектоскопом ЗТА-1П контролю-

ють суцільність скріплення наповнювача з корпусом і покриття з наповнюва-

чем. Дефектоскоп ЗТА-1П складається з електронного блоку й випромінюю-

чого й прийомного перетворювачів.  

 Швидкість контролю дефектоскопом ЗТА-1П полягає в реєстрації змен-

шення амплітуди імпульсного УЗ сигналу, що пройшов від випромінюючого 

перетворювача до прийомного через дефектну ділянку в порівнянні з амплі-

тудою сигналу на ділянці без дефекту.  

 Зменшення сигналу реєструють візуально по екрану електронно-

променевої трубки дефектоскопу. Контроль здійснюють тіньовим і дзеркаль-

но-тіньовим методами. Під час контроля ділянок суцільності конфігурації 

можлива комбінація тіньового й дзеркально-тіньового методів.  

 При тіньовому методі контролю УЗ сигнал проходить через товщу виро-

бу по прямій від ИП до ПП. На екрані ЕЛТ дефектоскопа спостерігають один 

сиг- 

нал, що є робітником.  

 За дзеркально-тіньовим методом УЗ сигнал від ИП приходить до ПП піс- 

ля відбиття від границі роздягнула з повітрям, що лежить на шляху прохо-

дження сигналу. На екрані ЕЛТ спостерігаються донний і іноді поверхневий 

сигнали.  

 У разі комбінації тіньового й дзеркально-тіньового методів на екрані ЕЛТ 

видні прямій і донний сигнали.  

 Наявність відшарування на шляху проходження прямого або донного си-

гналу приводить до різкого зменшення амплітуди робочого сигналу на екрані 

ЕЛТ.  

 Мінімальні розміри відшаруванню, що виявляються, − 30×30 мм.  

 Продуктивність контролю − 4,5 м2 /год.  

 Робоча частота УЗК – (40±5) кГц.  

 Уведення й вивід УЗК здійснюють контактним способом. Для поліпшен-

ня акустичного контакту на поверхню корпусу й покриття наносять контакт-

не середовище (водяний розчин карбоксіметілцелюлози або гліцерин). Про-
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цес контролю полягає в скануванні поверхні корпусу й покриття випромі-

нюючим перетворювачем із нерухливим ПП. 

 За принципом дії дефектоскоп ЗТА-1П є індикатором наявності або від-

сутності відшарування і не має блоків виміру розмірів і глибини залягання 

дефектів.  

 Контроль дефектоскопом УКП-1. Дефектоскопом УКП-1 контролюють 

вироби вкладного варіанта з покриттям типу ЕТС, ЕТХ і ЕТЛ.  

 Дефектоскоп складається з електронного блоку й головки розшуку. Кон-

троль заснований на використанні пружних згинальних коливань ультразву-

кової частоти. Електричні коливання з генератора електронного блоку над-

ходять на випромінюючий перетворювач головки розшуку, який перетворює 

їх в УЗ пружні коливання. У крапці контакту ИП з поверхнею покриття ви-

никають згинальні хвилі, які поширюються по покриттю. 

 Наявність відшарування покриття від наповнювача сприяє порушенню 

згинальних хвиль із більшою амплітудою, чому амплітуда хвиль на бездефе-

ктній ділянці. ПП головки пошуку перетворює згинальні коливання в елект-

ричні сигнали, які, пройшовши прийомний тракт електронного блоку, підси-

люють, випрямлюють й фіксують міліамперметром електронного блоку або 

самописним міліамперметром. 

 Технічні дані дефектоскопа УКП-1:  

 контрольована товщина покриття − до 10 мм; 

 розміри мінімального відшарування, що виявляється, − 40×40 мм; 

 робоча частота – 40 - 10 кГц. 

 Дефектоскоп УКП-1 має автономне живлення (дві батарейки загальною 

напругою 9 В).  

 Настроювання дефектоскопу для контролю й періодичну перевірку його 

працездатності проводять за допомогою стандартного зразка, що представляє 

собою натурний виріб (або його частину) зі штучно створеними відшаруван-

нями покриття від наповнювача, розташованими на ділянках з різною тов-

щиною покриття.  

 Контроль дефектоскопом УКП-1 проводять автоматизованим і ручним 

способами. Швидкість сканування до 150 мм/хв при кроці сканування до  

20 мм. Акустичний контакт здійснюють сухим способом.  

 Контроль дефектоскопом УДМ-3. Дефектоскопом УДМ-3 контролюють 

суцільність скріплення покриття із состава 230 з наповнювачем. У цьому ви-

падку реалізують УЗ луно-метод.  

 Під час контролю використовують роздільно-сполучену іспитову голів-

куа з номінальною робочою частотою УЗК 2,5 МГц. Ультразвукові коливан-

ня вводять в покриття контактним способом з використанням гліцерину як 

контактного середовища.  

 За наявності відшарування покриття від наповнювача умови відбиття 

УЗК від границі покриття-наповнювач більш сприятливі, чому у випадку від-

сутності відшарування. На екрані ЕЛТ дефектоскопу з'являється відбитий си-

гнал, і одночасно загоряється сигнальна лампочка.  



 167 

 Чутливість контролю (мінімальне відшарування, що виявляється) − коло 

діаметром 6 мм. Максимальна контрольована товщина 10 мм.  

 Циліндричну бічну поверхню контролюють механізованим способом, а 

торцеву – ручним способом.  

 Настроювання дефектоскопа й періодичне перевірка його працездатності 

здійснюються по стандартному зразкові, що містить штучно створені відша-

рування покриття від наповнювача. 

 Контроль дефектоскопом УВФД-1. Дефектоскопом УВФД-1 тіньовим 

методом контролюють органопластикові й склопластикові корпуси виробів 

для виявлення розшарувань в оболонці корпусу, ТЗП, манжеті й відшаруванні 

на границях з'єднань зазначених елементів.  

 Для використання дефектоскопа УВФД-1 у якості тіньової апаратури 

зроблена його відповідна доробка: іспитова головка розділена на два окремі 

перетворювачі, а в електронний блок дефектоскопа введений додатковий ка-

скад для забезпечення запису сигналу на самописний прилад.  

 Контроль забезпечує виявлення дефектів з мінімальними розмірами від 

20×20 до 30×30 мм. Акустичний контакт забезпечується сухим способом.  

 Контроль дефектоскопом ИАД-2. Дефектоскопом ИАД-2 контролюють 

корпуси виробів для виявлення дефектів у з'єднанні проміжного й гермети-

зуючого шарів з оболонкою корпусу й у самих шарах на глибині до 4 мм. 

Дефектоскоп реалізує акустичний імпедансний метод, заснований на вимірі 

сили реакції поверхні контрольованого виробу на стрижень, поміщений на 

цю поверхню й здійснюючий коливання звукової частоти.  

 Під час наявності в конструкції відшарування твердість цієї ділянки зни-

жується, і, отже, знижується сила реакції на коливний стрижень, установле-

ний на дефектну ділянку.  

 Розміри мінімального дефекту, що виявляють, 15×15 мм.  

 

3 ПІРОТЕХНІЧНІ СОСТАВИ 

 

3.1 Загальні відомості про піротехнічні состави  
Піротехнічні состави − це гетерогенні суміші, здатні до самостійного го-

ріння, що й дають при горінні світлові, димові, теплові, звукові й інші ефек-

ти. Залежно від призначення вони діляться на освітлювальні, фотоосвітлюва-

льні, що трасують, запальні, інфрачервоного випромінювання, сигнальні, 

димові, безгазові, газогенеруючі, запалювальні, що свистять, імітаційні, ціле-

указуючі й ін. Піротехнічні склади використовують у військовій справі й у 

промисловості. Серед піротехнічних составів, застосовуваних у промислово-

сті, слід виділити: феєрверочні, термітні для впливу на переохолоджені хма-

ри й тумани; газогенеруючі, пестицидні, для одержання тугоплавких металів, 

підігріву їжі й захисту садів; сірникові, склади для зменшення усадки й утво-

ру раковин у процесі охолодження розплавленого металу і т.д. Також вони 

діляться на плазмові, аерозолєобразуючі, теплові, газогенеруючі.  

За технологічних властивостях піротехнічні склади ділять на порошкопо-

дібні, гранульовані, термоеластопластичні й литтеві. Незалежно від призна-
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чення вони повинні давати при згорянні максимальний піротехнічний ефект 

при мінімальній витраті складу.  

До піротехнічних складів пред'являють наступні вимоги: 

 повинні легко запалюватися від запалюючого складу або продуктів 

згоряння вибивного заряду, але не запалюватися при невеликому підвищенні 

температури або влученні іскри; 

 згоряти рівномірно або в пульсуючому режимі з певною швидкістю; 

 мати мінімальну залежність швидкості горіння від тиску й температу-

ри; 

 мати малу чутливість до механічних імпульсів і мінімальні вибухові 

характеристики; 

 мати хімічну й фізичну стійкість при тривалому зберіганні; 

 не містити в собі дефіцитної, токсичної, що й не мають широкої вітчиз-

няної сировинної і виробничої бази компонентів;  

 вироби повинні мати достатню механічну міцність і не руйнуватися під 

час транспортування й експлуатації. 

Технологічний процес виготовлення повинен бути простим і допускати 

можливість механізації й автоматизації виробництва. 

Для виготовлення піротехнічних составів використовують окиснювачі, 

горючі й цементуючі речовини.  

У якості окиснювачів у піротехнічних составах застосовують речовини, 

що містять достатню кількість оксигену й легко розкладаються при підвище-

них температурах (300 – 1200°С). Як окиснювачі застосовують: 

 нітрати (солі нітратної кислоти) – нітрат натрію NaNO3, нітрат калію 

КNO3, нітрат барію Ba(NO3)2, нітрат стронцію Sr(NO3)2; 

 перхлорати (солі хлорної кислоти) – перхлорат калію KClO4, перхлорат 

натрію NaClO4 і рідше перхлорат амонію NH4ClO4 і перхлорат барію 

Ba(ClO4)2, тому що вони гігроскопічні; 

 перекисі й оксиди металів – BaО2, SrО2, Fe2O3, Fe3O4 і ін.; 

 сульфати (солі сульфатної кислоти) – BaSO4, SrSO4, CaSO4; 

 солі хромових кислот – KCrO4, K2Cr2O7 і ін. 

Найбільше застосування із зазначених окиснювачів знайшли KClO3, 

KNO3, NaNO3, Ba(NO3)2, Sr(NO3)2, BaO2, Fe2O3, Fe3O4. 

Другим складеним компонентом піротехнічних складів є паливна речови-

на. Паливні речовини повинні мати більшу спорідненість до оксигену й дава-

ти певну температуру горіння. Паливні речовини підрозділяють на неоргані-

чні й органічні. У якості неорганічних палив застосовують:  

 метали і їх стопи (магній, алюміній, мідь, марганець, стоп алюмінію з 

магнієм, стоп заліза із кремнієм і інші метали й стопи); 

 неметалічні елементи (сірка, селен, деревне вугілля, графіт, жовтий фо-

сфор, червоний фосфор, хлористий амоній і ін.). 

У якості органічних горючих використовують: 

 смоли (ідітол, бакеліт, шелак, каніфоль і її солі й ін.); 

 оливи (оліфу, касторову, веретенну); 
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 вуглеводи (цукор, крохмаль, декстрин); 

 нітросполуки й ряд інших органічних сполук. 

Третім компонентом піротехнічних составів є цементуючі речовини. Во-

ни забезпечують необхідну механічну міцність спресованих виробів (звездки, 

сегменти, факели та інші). 

У якості цементуючих засобів знаходять застосування: 

 смоли – ідітол, бакеліт, каніфоль, резинат кальцію, шелак; 

 оливи, що висихають, – оліфа й ін.; 

 клеї – гуміарабік (аравійська камедь), декстрин, крохмаль і ін. 

У якості цементаторів можуть бути й неорганічні речовини, наприклад, 

рідке скло, гіпс. 

Виробництво піротехнічних складів являє собою чисто механічний про-

цес. Сутність його зводиться до того, що подрібнені компоненти ретельно 

перемішують між собою, у результаті чого виходить однорідний порошкопо-

дібний піротехнічний склад. Останньому шляхом пресування надають певну 

геометричну форму, найчастіше у вигляді циліндричних шашок. 

Для того щоб піротехнічний склад дав винний ефект, необхідно, щоб 

компоненти були, по-перше, досить чистими й сухими, по-друге, ретельно 

подрібненими й просіяними, по-третє, точно важеними за рецептом, по-

четверте, добре змішуваними між собою. 

Технологічний процес готування піротехнічних составів включає наступ-

ні операції: 

 підготовку компонентів; 

 готування составів; 

 пресування составів; 

 складання виробів. 

Підготовка вихідних компонентів складається з наступних основних опе-

рацій: попереднього сушіння, подрібнювання, повторного або остаточного 

сушіння й просівання. 

Попереднє сушіння компонентів проводять з метою полегшення їх подрі-

бнювання, тому що чому речовина містить менше вологи, тем воно легше 

подрібнюється. 

Для полегшення змішування компонентів і рівномірного процесу горіння 

складів компоненти подрібнюють. Подрібнювання твердих речовин досяга-

ють шляхом застосування зусиль роздавлювання, удару, стирання й розко-

лювання. Для подрібнювання компонентів використовують кульові млини, 

бігуни, дезінтегратори й дісмембратори. 

Після подрібнювання компоненти сушать до змісту в них вологи до  

0,1 - 0,5%. 

Для одержання необхідної величини часточок і відділення механічних 

домішок, що випадково потрапили, компоненти перед готуванням піротехні-

чних складів просівають через сита, що мають певні розміри отворів. 

Готування складів включає операції: дозування компонентів, їх перемі-

шування, грануляції й сушіння. 



 170 

Змішування компонентів є важливою операцією, тому що від якості змі-

шування залежить ефективність дії піротехнічного об'єкта. Состав уважають 

рівномірно змішаним, якщо проба, узята в будь-якому місці, по змісту в ній 

компонентів відповідає рецептурі. Операція змішування складів небезпечна, 

тому що при змішуванні окиснювачів і паливних речовин можливі спалахи, а 

в деяких випадках і вибухи. Змішування складів проводять у окремому буди-

нку, який повинний перебувати на безпечній відстані від інших майстерень. 

Звичайно состави змішують у зволоженому стані. Це охороняє склади від  

розпилення й знижує їх чутливість до механічних впливів. Багато складів во-

ложать етиловим спиртом або іншими розчинниками, які хімічно не взаємо-

діють зі складовими частинами суміші. Змішування компонентів проводять у 

змішувачах різної конструкції. 

Грануляція піротехнічних составів полягає в протиранні состава через 

сито з порівняно більшим розміром гнізд. Ціль грануляції − додати складу 

однорідну, добре сипучу форму у вигляді окремих зерен і гранул. Після гра-

нуляції майже повністю усувають пилення піротехнічних складів, вони шви-

дше й рівномірне висихають і легше пресуються. 

Після протирання через сито зерна підсушують й вони надходять в окре-

му майстерню на пресування. 

Ціль пресування − ущільнити порошкоподібний состав, додати йому 

щільність і певну форму відповідно до габаритів виробу. 

Піротехнічні состави в порошкоподібному стані, як правило, горять із ве-

ликою швидкістю. Пресуванням вдається сповільнити швидкість горіння. 

Крім того, досягається певна механічна міцність, щоб виріб при спрацьову-

ванні могло протистояти динамічним ударам. Пресування піротехнічних ви-

робів проводиться на гідравлічних або механічних пресах. 

 

3.2 Класифікація піротехнічних составів 

3.2.1 Освітлювальні піротехнічні состави 

Освітлювальні піротехнічні состави використовують для висвітлення мі-

сцевості й застосовують в освітлювальних артилерійських ладунках, мінах, 

авіабомбах, реактивних ладунках. 

Основною характеристикою освітлювальних складів є сила світла. 

Компонентами освітлювальних складів є окиснювач ( найчастіше нітрат 

барію) і оліфа або смола, яка виконує роль паливної речовини й цементатору 

одночасно. 

Освітлювальні склади ділять на дві групи: повільно палаючі (швидкість 

горіння 1 - 3 мм/с) і швидко палаючі (швидкість горіння 4 мм/с).  

У боєприпасах освітлювальний состав звичайно розміщають у спеціаль-

ній склянці (звездке), з'єднаної стропами з парашутом. У певній крапці траєк-

торії освітлювальний склад запалюють, і склянка з парашутом викидають 

спеціальним вибивним зарядом із ладунку. Палаюча звездка, повільно зни-

жуючись на парашуті, висвітлює ділянку місцевості. 
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3.2.2 Сигнальні піротехнічні состави 

Сигнальні піротехнічні состави призначені для сигналізації й цілевказу-

вання й використовують для спорядження ракет. Вони можуть застосовува-

тися для потреб промисловості: при дослідженні повітряних потоків, для вка-

зівки місця висадження десанту, при проведенні повітряних парадів, на 

транспорті для подачі сигналу нещастя в наземних умовах і на море. Сигна-

льні состави входять у комплект аварійно-рятувальних засобів льотчиків 

морської авіації. Сигнальні состави ділять на дві групи: нічної дії (при горін-

ні дають яскраве кольорове полум'я) і денної дії (при горінні дають яскравий 

кольоровий дим). Сигнальні состави нічної дії по використовуваному окис-

нювачу діляться, у свою чергу, на хлоратні й нітратні. У хлоратних складах 

звичайно в якості окиснювача використовують хлорат калію, у якості паль-

ного – метали, у якості цементатору – смоли, вуглеводи, а для фарбування 

полум'я додають солі: 

 жовте полум'я – Nа2СO3, NaNО3; 

 зелене полум'я – BaСО3, Ba(NO3)2, ВаСl2; 

 червоне полум'я – SrСО3, Sr(NO3)2; 

 синє полум'я – CuСО3, Cu(OH)2, СuCl2. 

Полум'я додаткових квітів може бути отримане додаванням випроміню-

вання декількох типів молекул. 

Нітратні состави для окиснення містять солі, які одночасно є окиснюва-

чою речовиною, що й офарблює, а саме нітрат натрію, нітрат барію, нітрат 

стронцію, гідроксид міді (таблиця 11).  

 

Таблиця 11 − Состави сигнальних вогнів 

Шифр 

состава 

Рецептура состава  

U, мм/c 

 

I·t/m, 

кд·с/г 

 

Р, % 

 

λ, мкм 
найменування 

компонента 

зміст, % 

33-01 

 

Ba(NO3)2 

МПФ-2 

Na3AlF6 

SrCO3 

СФ-0112А 

54 

19 

14 

5 

8 

2,7 

 

3800 

 

80 

 

590 

 

34-02 NaNO3 

ПАМ-3 

СФ-340А, Na3AlF6 

AlCO3 

Графіт (понад 

100%) 

52 

17 

9 

15 

7 

2,2 

 

4500 

 

84 

 

590 

 

34-03 Ba(NO3)2 

ПАМ-3 

ПВХ-C 

СФ-340А, CrCO3 

Na3AlF6 

Оліфа 

64 

11 

3 

5 

5 

12 

0,7 

 

880 

 

80 

 

590 
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35-01 Sr(NO3)2 

МПФ-2 

ПВХ-C 

СФ-340А 

60 

17 

16 

7 

1,9 4100 

 

90 

 

620 

 

35-02 

 

Sr(NO3)2 

МПФ-2 

ПВХ-C 

Каніфоль 

Олива індустріа-

льна 

 

59 

15 

20 

4,5 

1,5 

111 

 

1800 

 

96 

 

620 

 

35-07 Sr(NO3)2 

МПФ-2 

С6С16 

СФ-0112А 

66 

14 

14 

6 

1,4 

 

450 

 

86 

 

625 

 

33-01 Ba(NO3)2 

МПФ-3 

С6С16 

СФ-0112А 

66 

14 

14 

6 

1,9 2300 75 550 

33-02 Ba(NO3)2 

МПФ-2, ПВХ-С 

Каніфоль 

Олива індустріа-

льна 

65 

12 

17 

4,5 

1,5 

0,9 8600 70 550 

 

У якості пальних речовин часто використовують уротропін, фенолфор-

мальдегідні смоли, порошки магнію з алюмінієм (ПАМ-4). В останні роки 

широко використовують в составах кольорових вогнів нітрати целюлози й 

утилізовані порохи. 

Сигнальні склади денної дії при горінні дають хмару яскравого кольоро-

вого диму. Виходить дим сублімацією органічних барвників шляхом їхнього 

нагрівання. Червоний дим виходить сублімацією родамину, жовтий – ауро-

мину, синій – метиленового блакитного й індиго, зелений – суміші ауромину 

й індиго. Нагрівання барвників забезпечується горінням суміші окиснювача й 

органічного пального, при цьому досягнуть температуру від 200 до 360°С. 

3.2.3 Трасуючі склади 

Трасуючий склад призначений для позначення трас – шляху або траєкто-

рії польоту ладунку або куль, а також для коректування стрілянини прямим 

наведенням або по повітряних цілям. Пристрої, які споряджають трасуючими 

складами, називають трасерами. 

Трасери під час горіння дають червоний вогонь, тому найпоширеніший 

наступний трасуючий состав: 

 азотнокислий стронцій Sr (NO3)2 – окиснювач; 

 магній у порошку – пальне; 

 резинат кальцію (C19H29COO)2Ca – цементатор. 

3.2.4 Запальні склади 



 173 

Запальні піротехнічні склади застосовують для запалювання, а саме, для 

виклику пожеж на території супротивника (складів з боєприпасами, паливно-

мастильними матеріалами, ешелонів і інших об'єктів). 

Запальні склади діляться на чотири групи. 

Перша група – запальні склади на основі металевих горючих і конденсо-

ваного окиснювача. Їх відрізняє висока температура горіння  

(від 2000 до 3000 °С). Вони, у свою чергу, діляться на дві підгрупи. 

Перша підгрупа – суміш оксиду одного металу з іншим металом – терміт. 

Термічну реакцію можна представити в загальному виді: 

М1О + М2 = М2О + М1 +q. 

Максимальний тепловий ефект q досягається тоді, коли оксиди, що утво-

рюються (М2О) мають найбільшу, а застосовувані оксиди (М1О) найменшу 

теплоти утвору. 

Досить ефективним по запальній здатності є залізний терміт: 

Fe2O3 + 2Al = Аl2O3 +2Fe + 3473 кДж/кг. 

Терміт важко гасити, він горить і під водою. Однак один терміт застосо-

вують рідко, тому що важко запалюється й через мале полум'я радіус дії його 

обмежений. Тому до терміту додають речовини, що знижують температуру 

його запалення, які й збільшують радіус дії полум'я. Такий состав називають 

термітне-запальною сумішшю, яка містить від 40 до 80% терміту й від 20 до 

60% полум'яної домішки, пального й цементуючої речовини. 

Друга підгрупа – запальні состави на основі оксиген вмисної солі (напри-

клад, Ba(NO3)2 або KСlО4) і металевого пального (Mg, Al або стоп Al+Mg 

=1:1). Такі склади утворюють велике полум'я, дають температуру  

2500–3000 °С. Застосовують в запальних кулях і ладунках. 

Друга група – запальні склади на основі металевого пального, що згоряє 

за рахунок оксигену повітря. Найбільш типовим представником цієї групи 

запальних речовин є сплав електрон, до складу якого входять: Мg – 90%, Аl – 

8%, домішки – 2 %. Розплавлювання й запалювання електрона проводять те-

рмітне-запальним составом. Електрон знайшов широке застосування в запа-

льних боєприпасах. При досить тривалому горінні досягається температура 

до 2800°С. Недоліком електрона як запальної речовини є простота гасіння. 

Третя група – запальні склади на основі рідких органічних палив, що 

згоряють за рахунок оксигену повітря.  

До зазначених запальних речовин ставляться нафта, гас, бензин, які в 

боєприпасах звичайно використовують в затвердженим стані (напалм). У 

якості твердників використовують мило, каучук. 

Четверта група – самозаймисті запальні речовини. 

Представником цієї групи запальних речовин є білий фосфор, який на по-

вітрі самозаймається й горить за рахунок оксигену повітря із досягненням 

температури до 1000°С. 

 

3.2.5 Димові маскуючи состави 
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Димові состави призначають для маскування своїх об'єктів у ході бою, 

постановки димових завіс і осліплення супротивника. 

Основними вимогами до димоутворюючих складів є: гарна димоутворю-

юча здатність, гарна здатність, що маскує, диму, тривалість горіння (димоут-

ворення), не отруйність диму. 

Дим виходить у результаті хімічної реакції й сублімації. Речовин, здатних 

при окисненні до димоутворення, досить багато. Наприклад, білий фосфор, 

сульфатний ангідрид SO3; состав Єршова: КСlO3 – 20%, вугілля – 10%, NH4Cl 

– 50%, нафталін – 20% і ін. 

У димових боєприпасах найбільше застосування знайшов білий фосфор 

як найбільш ефективне димоутворююча речовина. 

Механізм димоутворення білого фосфору наступний: 

 хімічна сполука білого фосфору з киснем повітря (горіння) з утвором 

фосфорного ангідриду; 

 взаємодія фосфорного ангідриду з парами води й утвір фосфорних кис-

лот: метафосфорної НРО4, пірофосфорної Н4Р2О7, ортофосфорної Н3РО4; 

 поглинання кислотами вологи повітря з утвором туману. 

Для оцінки ефективності речовини з погляду його переваг, що маскують, 

використовують два критерії: димоутворююча здатність й маса, що й маскує. 

Під димоутворюючей здатністю розуміють кількість диму, одержуваного 

з одного кілограма димоутворюючої речовини в даних умовах. 

Димоутворюючу здатність (ДЗ) визначають за формулою: 

маса диму, кг
ДЗ

маса димоутворюючої речовини, кг
 . 

Під вагою, що маскує, розуміють кількість димоутворюючих речовин, 

здатних замаскувати один квадратний метр площі. 

Димоутворююча здатність білого фосфору, становить: при вологості по-

вітря 30% 3 кг, при вологості 50% 6 кг, при вологості 80% 12 кг. Маскуюча 

маса білого фосфору 0,35 г/м2 

3.2.6 Пестицидній склад  

Пестицидній склад – це піротехнічний склад, горіння якого супроводжу-

ється утвором аерозолів, що містять речовини, які губительно діють на різні 

шкідливі організми. Застосовують для спорядження пестіцідніх засобів. Пес-

тицидні состави підрозділяються на інсектицидні для знищення шкідливих 

комах; акарецидні для боротьби із кліщами й фунгіцидні для боротьби із гри-

бками, бактеріальними й вірусними захворюваннями рослин, бульб, плодів і 

т.д. Пестициди при згорянні складу сублімуються з наступною конденсацією, 

утворюючи аерозоль. Пестициди повинні мати високу активність стосовно 

шкідливих комах, вірусів при малій витраті токсиканта, бути відносно не-

шкідливими для людей і тварин, не повинні мати неприємний захід і гнобити 

рослинність. У якості інсектицидів використовуються ДДТ, гексахлорцикло-

гексан (ГХЦГ), хлорциклодиени. Для сублімації пестицидів застосовують те-

рмічні суміші на основі КСlО3, органічних палів і полум'ягасників. У акари-

цидних складах використовують тедион, кельтан і дилор. Для 
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знезаражування теплиць, парників овочесховищ розроблені сірчані шашки, 

що містять 75% cірки, 25% термічної основи. Універсальною термічною ос-

новою аерозолеві формуючих составів є нітрати целюлози, азидопентон і по-

дрібнені порохи. 

3.3 Використання піротехнічних составів у промисловості  

Піротехнічні состави широко застосовують в наступних областях: у сіль-

ському господарстві, промисловості, для дослідження космічного простору, у 

побуті і т.д. 

Одним з методів боротьби із заморозком є створення димових завіс за 

допомогою спеціальних піротехнічних составів. Для цього застосовують спе-

ціальні димові засоби, виготовлені у вигляді шашок або пакетів, що одержа-

ли назву «Урожай». До складу димоутворюючій шашки входять: гексахлоран 

–74 %, ферофосфор − 22 %, алюмінієвий порошок – 4 %. При горінні шашки 

утворюється темний дим, що має великий тепловий ефект, температура пові-

тря підвищується, що може різко скоротити ступінь ушкодження коштовних 

теплолюбних культур. 

У ряді випадків, коли потрібно провести термінове зварювання сталевих 

деталей (проводів, рейок, валів і т.д.) усе більше застосування знаходять ме-

тоди, засновані на використанні піротехнічних составів. Вони дозволяють 

швидко нагріти місце зварювання до високої температури (1500°С). Така 

операція здійснюється за рахунок використання термітних составів. 

Піротехнічні состави застосовують для гарячого штампування деталей з 

тонколистових матеріалів (титану, молібдену, вольфраму). Для цього листова 

заготовка обмазується шаром висококалорійного піроскладу й підпалюється, 

і аркуш відразу по всій поверхні нагрівається до потрібної температури. 

 Для гасіння пожеж, що виникають у шахтах і рудниках при видобутку 

вугілля, застосовують піротехнічні состави, при горінні яких виділяються не-

горючі гази SO2 і N2 і водяні пари. Один з таких составів містить 35 – 50 % 

KСlO3 або нітрату Na, K, NH4, 15 – 40 % сечовини або нітрогуанідину й 3% 

ідітолу. 

Для дослідження космічного простору за допомогою піротехнічних сос-

тавів створюють штучні світні хмари, які допомагають вивчати вітровий ре-

жим, дифузію, щільність, температуру, состав атмосфери, турбулентність, 

електричні поля й інші характеристики на більших висотах. Для створення 

таких хмар використовуються термітні суміші, що містять натрій, калій, лі-

тій, стронцій. При горінні натрій (калій, літій, стронцій) випаровується, утво-

рюючи хмару. Велике застосування піротехнічні состави знаходять для шту-

чного викликання випадання опадів, для гасіння лісових пожеж, для 

розсіювання туманів і т.д. 

Використання порохів і піротехнічних составів у протиградових ра-

кетах. Град завдає великої шкоди сільському господарству. Від нього страж-

дають сільськогосподарські вгіддя – посіви пшениці, кукурудзи, соняшника, 

сади і т.д. По оцінках фахівців щорічний збиток від градів у всіх країнах ми-
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ру становить понад двох мільярдів доларів, тому розробка засобів від боро-

тьби із градами є досить важливим завданням. 

У середині 60-х років був з'ясований механізм утвору градів. Виявилося, 

що в теплі дні, коли виникають потужні висхідні потоки повітря в більших 

купчастих хмарах, температура в яких коливається від мінус 10 до 20°С, ут-

ворюються великі переохолоджені краплі води. На висоті 8 - 10 км темпера-

тура досягає - 40°С, і краплі замерзають, утворюючи зародки градин, які, збі-

льшуючись у розмірах, стають важче, опускаються нижче й випадають на 

землю. Град звичайно випадає смугами шириною до 15 км і довжиною іноді 

понад 150 км. Чаші всього гради утворюються в суперніздрюватих хмарах.  

Дослідження показали, що найбільш діючим методом боротьби із града-

ми є штучне створення в хмарах як можна більшого числа зародків градин. 

Тоді припиниться їхній ріст, і дрібні льодинки, станувши в шляху, упадуть на 

ґрунт у вигляді дощу. 

Це може бути досягнуте, якщо в суперніздрюватій хмарі розпорошити 

порошок сухої вуглекислоти, або аерозолі солей свинцю (PbІ2), або йодисто-

го срібла (AgІ). 

Якщо достатню кількість таких реагентів розсіяти в хмарі, то кожна його 

порошина стає центром кристалізації переохолодженої води. Рівновага в ста-

ні хмари порушується, відбувається бурхливий процес виникнення кристали-

ків льоду – зачатків окремих градин. Але тому що їх багато, і розміри градин, 

що утворюються, не великі, то при проходженні через нижні більш теплі ша-

ри атмосфери вони встигають станути. Замість градів на землю випадає дощ.  

Самим прийнятним способом доставки реагенту в градові хмари вияви-

лися спеціальні протиградові ракети й снаряди, відстрілюванні з наземних 

установок. Шашка піротехнічного состава містить 40–60 % AgІ або PbІ2, 25–

45 % NH4ClО4, 10–25 % ідітолу й 1,5–2 % графіту або мінерального масла й 

міститься в головну частину ракети. 

Було розроблено ціле сімейство спеціальних ракет: «Хмара», ПГИ, «Ала-

зань-1», «Алазань-2М», «Алазань-2МТ», «Кристал», характеристики яких на-

ведено в таблиці 12. 

Таблиця 12 – Основні характеристики протиградових ракет 

 

Тип 

Калібр, мм Довжина, 

мм 

Маса ра- 

кети/  

заряду, кг 

Максималь-

на висота 

підйому, км 

Число ракет 

для захисту 

Темпера-

турний ді-

апазон, °З 

ПГИ 82,5  /3,1 4,2 89  

«Алазань-1» 82 960 9,8/3,1 8,7 78  

«Алазань-2М» 82,5 1450 8,3/3,1 8,7 67 
 від мінус 

10 до 50 

«Алазань-2МТ» 82,5 1550 9,0/2,8 9,5 34 
 від 10 до 

60 

«Хмара» 125 2110 35/5 8,6   

«Кристал» 100 1965 11,5/4,4 8 34 
 від мінус 

5 до 50 
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Основою цих ракет, що доставляють їх до хмари, є РДТТ заряд, що вико-

ристовує, з баллиститного, пластичного або сумішевого твердого палива. 

Перша вітчизняна ракета ПГИ (Рис. 72) являє собою турбореактивний 

снаряд калібру 82,5 мм. Вона складається з порохового ракетного двигуна й 

головної частини, у якій розташована димова шашка, що містить реагент. 

Для запуску ракети ПГИ за допомогою електричного імпульсу запалю-

ють пороховий ракетний двигун. Ракета сходить із пускової установки. Ста-

білізація її польоту досягається за рахунок обертання навколо поздовжньої 

осі, що забезпечується спеціальною конструкцією соплових каналів двигуна. 

Після закінчення встановленого ще до запуску інтервалу часу (певного з 

урахуванням відстані до градової хмари) запалюють димову шашку, 

 

1 − корпус; 2 − головна частина; 3 − шашка з йодистим срі-

блом; 4 - вибивної заряд 

Рис. 72 − Схема протиградової ракети ПГИ 

 

 

 

 

при горінні якої реагент в аерозольному стані разом з 

димом викидають назовні й розсіюють в хмарі по трасі по-

льоту ракети, після згоряння димової шашки спрацьовує ро-

зривний заряд, який дробить ракету на безпечні осколки. 

Ракета «Хмара» (Рис. 73) [82] має більшу дальність стрі-

лянини, чому ракета ПГИ, і більшим запасом реагенту.  

 
1 − головна дистанційна трубка; 2 − отвори для виходу 

 парогазової суміші; 3 − шашка активного диму; 4 − піропороховий двигун;  

5 − сопловий блок; 6 − парашутний відсік 

Рис. 73 − Протиградова ракета «Хмара» 

Її основні характеристики: калібр 125 мм, довжина 2110 мм, маса 35 кг, 

максимальна висота підйому 8,6 км, максимальна дальність польоту 12 км, 

довжина траси активного диму до 8 км, маса реагенту (йодисте срібло) 5 кг. 

Одна ракета утворює в атмосфері близько 1016 крижаних ядрів. Стабілізація 

ракети в польоті досягається оперенням. 

Аналогічно ракеті ПГИ через заданий час після спрацьовування двигуна 

ракети «Хмара» загоряється димова шашка, і реагент розпорошується в гра-

дової хмарі. Потім вибухає вибивної заряд: під його дією відкривається кри-

шка парашутного відсіку й викидається гальмовий парашут, на якому ракета 

опускається на землю. Швидкість зниження ракети на парашуті 5 - 8 м/с. 
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Ракета «Алазань-2М» (Рис. 74) не має парашута, трохи менше по розмі-

рах і самоліквідується за допомогою вибуху подібно ракеті ПГИ. Вона скла-

дається із двокамерного двигуна із двома пороховими шашками, виготовле-

ними з пороху рецептур НМФ-2 і РСИ-12К з піросупроводжувачем, що 

забезпечує горіння пороху при більш низькому тиску. 

  

1 − дистанційна трубка; 2 − шашка активного диму; 3 − з'єд-

нуюча втулка; 4 − розривний заряд; 5 − піротехнічні шашки;  

6 − порохові шашки двигуна; 7 − корпус; 8 – камера РДТТ;  

9 − сопло; 10 − стабілізатор; 11 – електро капсуль; 12 – диста-

нційний вузол руйнування корпусу; 13 − корпус головної час-

тини; 14 − отвір для виходу аерозолю 

Рис. 74 - Протиградова ракета «Алазань-2М» 

Шашки мають циліндричну форму з поздовжніми висту-

пами. Їх вкладають в корпус 7 діаметром 82,5 мм, що закрива-

ється сопловим блоком 9. На нього за допомогою з'єднуючої 

втулки 3 навертають корпус головної частини з конусом обті-

чника, у якому розміщають шашку піротехнічного состава, 

що містить йодисте срібло 2, і дистанційну трубку 1, яка через 

7 секунд після запуску ракети дає команду на видавлювання 

аерозолю через отвір 14 у градонебезпечну хмару. По закін-

ченню роботи ракети й після початку її падіння на землю дис-

танційний вузол 12 дає команду на підрив розривного заряду, що полягає із 

шашки ВР, що дробить металеву оболонку корпусу на дрібні частки, які вже 

не створюють небезпеки при їхнім падінні на землю. 

Для забезпечення горіння ракетних зарядів при більш низькому тиску за-

стосовується піротехнічна шашка 5. У наступних конструкціях ракет їх мета-

леві корпуси стали заміняти на склопластикові. 

 З таблиці 12 видне, що ракети «Кристал», «Алазань-2М» по своїх харак-

теристиках значне перевершують ракету «Алазань 1». Наприклад, збільше-

ний в 10 раз строк безпечної експлуатації забезпечить їхнє краще застосуван-

ня в районах з високою щільністю населення, підвищений температурний 

діапазон застосування (до 60°С) забезпечить їх краще застосування в регіо-

нах із тропічним кліматом, а збільшений на 50% радіус дії ракети «Кристал» 

дозволить запобігти процесу градоутворення на більших територіях. 

Газогенератори. У техніці часто потрібно швидко одержувати невеликі 

кількості газу, наприклад, для наддування паливних баків, переміщення час-

тин різних пристроїв, що рухаються, катапультування пілота, розмикання й 

замикання ланцюгів електричного струму, приведення в дію клапанів пуску 

невеликих газових турбін і ін. Для цього розроблені спеціальні газогенерато-

рні патрони. Джерелами газів у них можуть бути нітроцелюлозні порохи, 

тверді ракетні палива, піротехнічні состави. 

Основні вимоги до газогенеруючих составів – це забезпечення низької 

температури газу й малої швидкості горіння, а також мінімальна кількість 
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твердих залишків при згорянні. Бажане, щоб залежність швидкості горіння 

від температури була також найменшою. 

Гази повинні забезпечити вихідні параметри газогенераторів, якими є: кі-

лькість газів, виділюваних у секунду, загальний обсяг отриманих газів і їх 

тиск. 

Самі газогенератори повинні мати мінімальні масу й габаритні розміри, 

бути конструктивне нескладними й надійними в роботі, особливо якщо вони 

застосовуються в космічних об'єктах. 

У газогенераторних составах у якості основних компонентів, що не дають 

при згорянні твердих залишків, використовують нітрати амонію й гуанідину 

й нітрогуанідин. Суміші на основі нітрату амонію більш гігроскопічні й су-

тужніше запалюються.  

 На початку 60-х г. у США сталі розроблять склади на основі перхлорату 

амонію. У них входили поліестерні смоли, дигідроксилгліоксим (С2Н4О4N2) і 

каталізатори полімеризації. Состав, що містить 74% перхлорату амонію й  

26% органічних речовин, горить за Р = 700 МПа зі швидкістю 2,7 мм/с. Тем-

пература горіння 123°С, густина 1630 кг/м3, питомий імпульс близко 200 с. 

У цей час у НИИПХ розроблені газогенеруючи склади на основі нітрату 

калію, магнію й пентаерітриту з температурою горіння 1200°С и масовою ча-

сткою газів 50%. 

Вплив на метеорологічні процеси. Важлива роль у керуванні погодою 

належить піротехніці, яка вже дозволила створити для цих цілей ряд піротех-

нічних виробів, які стали знаходити все більше застосування в метеорології, 

у першу чергу для розсіювання теплових туманів, що перешкоджають зльоту 

й посадці літаків, стимулювання випадання опадів, ліквідації лісових пожеж, 

боротьби з посухою, забезпечення гарної погоди в дні свят і торжеств у вели-

ких містах і т.п. Для цих цілей застосовують піротехнічний патрон (Рис. 75) 

діаметром 39 мм, відстрілююмий з касет ЭКСП-39.  

 

1 − картонна гільза із шашкою; 2 − картонна оболонка; 

3 – льоде утворювальний склад; 4 − пороховий вибив-

ної заряд; 5 − капсуль-запальник 

Рис. 75 − Піропатрон типу ПГП-39 для стимулювання 

опадів 

Патрон складається з картонної гільзи 1 із шаш-

кою, картонної оболонки 2, у яку упресовують льоде 

утворювальний склад 3, порохового вибивного заряду 

4 і капсуля-запальника 5. 

 При пострілі промінь вогню від капсуля-

запальника підпалює пороховий заряд, порохові гази, 

що утворюються в результаті його горіння, виштовхують шашку з оболонки 

й одночасно запалюють льоде утворювальний склад. Піросклад для цих пат-

ронів складається з 50 % AgІ, 40 % NH4ClО4 і 10% ідітолу. Температура го-

ріння складу 1200  1300°С, час горіння приблизно 14 с (за тиском 66,5 кПа). 
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Штучне викликання випадання опадів. Нова область використання 

протиградових ракет (це викликання штучного випадання опадів у посушли-

вих районах. 

 Необхідно відзначити особливо актуальне значення для країни проблеми 

вишукування додаткових джерел води у зв'язку з погрозою зникнення Араль-

ського моря й найгострішою екологічною обстановкою в цьому регіоні. 

По даним Госкомгідромету Росії методом штучного викликання опадів у 

басейні рік Амудар'ї й Сирдарьи, що живлять Аральське море, кількість до-

даткової води можна побільшати до 12 тис. м3 у рік. 

На перших етапах цією мети можуть бути використані раніше розроблені 

літакові й наземні засоби, що викликає опади, наприклад, літакові гідропат-

рони із шириною засівання реагентів до 4 км. Ведуть роботи з розробки піро-

патронів, що дозволяють побільшати ширину засівання реагентів до 10 - 15 

км, що дозволить скоротити час обробки хмар і число задіяних літаків. 

Для штучного ініціювання опадів у гірських районах запропонований пі-

ротехнічний генератор, що забезпечує при згорянні вихід активних ядрів до 

1,6∙1013 з 1 г складу. 

Пірогенератор включає 12 піроелементів калібру 100 мм і довжиною  

1800 мм із часом роботи до 60 хв. 

Гасіння лісових пожеж. Численні дослідження, проведені в різних райо-

нах країни, показали достатню ефективність і перспективність цього методу. 

Сутність його полягає в тому, що в хмари над районом пожежі вводять піро-

склад за допомогою піротехнічних патронів, які вистрілюють у хмару зі спе-

ціальної касети або патронника з літака, що літає над зоною пожежі. Залежно 

від типу й характеру хмари в нього вистрілюють від трьох до шести й більш 

піротехнічних патронів. 

Гарну погоду в дні свят і торжеств забезпечують відстрілюванням з літа-

ка в хмари піротехнічних патронів із составом, що викликає утвір дощових 

крапель і їх випадання ще до досягнення мети захисту. 

Розсіювання туманів проводять відстрілюванням у них з літака або із зе-

млі піротехнічних патронів з вищевказаними составами. 

Феєрверки й салюти. Звичай відзначати святкові події феєрверками й 

салютами має більшу історію в нашій країні, яка починається з епохи Петра I. 

 Салюти – це залпи холостими пострілами з багатьох гармат, що супрово-

джуються пострілами звездок кольорових вогнів: білого, червоного, зелено-

го, жовтого й ін. 

 Феєрверочні вироби висотної дії (підйом 150 м і вище) повинні забезпе-

чувати: безвідмовність дії, час видовищного ефекту не менш 5 с, повне зго-

ряння в повітрі піроелементів, відсутність падаючих палаючих або тліючих 

частин складу, здатних викликати пожежу, відсутність при розриві виробу в 

повітрі деталей, які можуть травмувати людей. 

Для підвищення зорового ефекту було розроблено багато типів феєрвероч 

них вогнів, звездок, засобів їх доставки. Великий попит на ці вироби зажадав 

організації їх спеціальних виробництв на базі заводів, що випускають піроте-

хнічні вироби. На основі проведених досліджень в області теорії стабільного 
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й пульсувального горіння піроскладів був розроблений ряд складів, що до-

зволяли створити оригінальні мерехтливі, колерне-полум'яні, іскристо-

форсові, світлодимові й інші комбіновані ефекти. 

На їхній основі розроблене більш 50 найменувань 150, 195, 310 мм виро-

бів висотної дії й кілька десятків найменувань піроелементів і виробів для 

паркового феєрверка. 

 Для надійності й безпеки запусків створені на базі серійних автомашин 

багатостовбурні салютні установки калібру 105, 195 і 310 мм із пуском виро-

бів по заданій програмі й з дистанційним управлінням вогню по рації з одно-

го центрального командного пункту. Феєрверочні состави кольорових вогнів 

наведено в таблиці 13.  

Таблиця 13 − Феєрверочні мерехтливі состави 

Колір вог- 

ню й шифр 

складу 

Рецептура суміші  

U, мм/c 

 

I/S, кд/см2 

 

f, Гц 
найменування компо-

нента 

зміст, % 

Червоний,  

МР-67 

Sr(NO3)2 

Стоп АМ 

Технологічна домішка 

78-84 

18-22 

1,2-2,5 

0,6-0,7 

 

1500 

 

0,4-0,6 

 

Білий,  

МБ-67 

Ba(NO3)2 

Стоп АМ 

Технологічна домішка 

70-80 

18-22 

0-2 

0,4-0,7 

 

2700 

 

0,5–0,6 

Білий,  

МБ-72 

Ba(NO3)2+Sr(NO3)2 

Стоп АМ 

MgO 

Технологічна домішка 

60-84 

25-35 

1-5 

0,2-1,0 

0,6-0,7 

 

1700 

 

1,4-3,0 

 

Жовтий, 

МЖ-67 

Ba(NO3)2 

Стоп АМ 

Технологічна домішка 

65-75 

26-34 

2-8 

0,2-0,9 

 

1700 

 

0,9-1,0 

 

Жовтий, 

МЖ-72 

NaNO3+Ba(NO3)2 

Na 2C2O4 (NaCO3) 

Стоп АМ 

Технологічна домішка 

63-75 

2-8 

25-35 

1(2 

0,4-0,7 

 

1600 

 

1,1-3,0 

 

Зелений, 

МЗ-67 

Ba(NO3)2 

Стоп АМ 

Сu (пудра) 

Технологічна домішка 

70-80 

14-17 

8-12 

0-2 

0,4-0,9 

 

1500 

 

0,7-0,8 

 

Фіолето-

вий,  

МФ-72 

NН4С1O4 

Sr(NO3)2 

Стоп АМ 

СuO 

Технологічна домішка 

40-48 

8-12 

26-34 

5-11 

5-11 

0,8 

 

1100 

 

15-16 

 

 

Ці состави знайшли застосування в паркових виробах, що випускаються 

промисловістю висотних і, марок «Травневі зірки», «Веселка», «Кам'яна кві-

тка», «Ореол-4», «Залп Аврори», «Уральський самоцвіт-1» і «Уральський са-

моцвіт-2». 

Мерехтливі вогні у феєрверочних виробах викликають великий зоровий 

ефект, тому такі вироби користуються більшим попитом. По оригінальності й 
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барвистості видовищного ефекту состави мерехтливих вогнів перевершують 

усі інші відомі піросполуці. Основними параметрами пульсуючого горіння є 

частота спалахів і амплітуда коливань сили світла, а також зміна насиченості 

кольором полум'я. В оптимальному випадку таке горіння супроводжується 

періодичним зникненням і виникненням полум'я, яке спостерігається візуа-

льно. 

 Практичне застосування в мерехтливих составах кольорових вогнів 

знайшли склади, основою яких є подвійна суміш сплаву АМ 50/50 з нітрата-

ми луго-земельних металів. Ці состави використовують у феєрверочних ви-

робах «Бірюза», «Північне сяйво», «Бісер», «Бісер різнобарвний», «Діамант», 

«Мерехтливі зірки». Застосовують й склади із тривалим світінням шлаків, які 

також дають гарний зоровий ефект. Наприклад, тривале протягом декількох 

секунд блакитне світіння шлаків забезпечують складами, що містять 30% ні-

трату натрію, 64% магнію, 3,5% стеарату кальцію, 1% стеарину, 1% індустрі-

альної оливи. 

 На Рис. 76 показане феєрверочний виріб із центральним запальне-

розривним зарядом. 

 

 
1 − корпус; 2 – піро елементи; 3 –запальне-

розривний заряд; 4 − підсилювач; 5 – спо-

вільни - запальникові вузол; 6 − дросель;  

7 − вибивної заряд; 8 –електро запальник 

Рис. 76 − Феєрверочний виріб із централь-

ним запальне розривним зарядом 

                     
1 - корпус; 2 – кришка; 3 – упор; 4 – обтю-

ратор; 5 – піро елементи; 6 - іскрівне-

форсовий склад; 7 – кометний факел; 8 – 

діафрагма; 9 – вибивної заряд; 10 – запаль-

ник 

Рис. 77 − Виріб «Комета»  

Паркові феєрверки призначені для показу в різних місцях суспільного відпо-

чинку. Випускають ряд феєрверків калібру 10 - 125 мм. Запуск таких виробів 

здійснюють дистанційно з більших площ, дахів висотних будинків, мостів за 

допомогою електричних систем і електро порохових запальників, чим забез-

печують безпеку обслуговуючого персоналу й глядачів. У парках крім висот-
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них феєрверків застосовують й різні наземні піротехнічні фігури вогненні 

фонтани, водоспади, млини, мозаїки й ін. 

Великий інтерес представляють вироби «Піротехнічна свіча», що дає по-

лум'я різних квітів, «Колосся», що утворює потужний форс золотавих іскор, 

«Гейзер» зі сріблистим форсом і ін. Час їх дії становить 50 - 60 с. Досить 

ефективним виявляється й застосування виробу «Комета» (Рис. 77), яке за-

безпечує сріблистий іскро вогненний шлейф висотою до 40 м з викидом у зе-

ніті грон кольорових вогнів. 

Піросполуки під час кінозйомок. Різні піротехнічні склади знаходять 

усе більше застосування при виробництві різного виду кінозйомок. З їх до-

помогою вдається імітувати удари блискавок, електричні іскри, створювати 

штучні хмари, виверження вулканів, розриви зенітних і артилерійських ладу-

нків, робіти підсвічування й ін. Для цих цілей використовують як звичайні 

піротехнічні склади, так і спеціальні, розроблені з обліком можливості їх за-

стосування у приміщеннях.  
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