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Прийняті скорочення 

В - вибухові речовини 

КВО - коефіцієнт використання обладнання 

ККД - коефіцієнт корисної дії 

НГЦ - нітрогліцерин 

НЦ - нітроцелюлоза 

ВК - відпрацьована кислота 

РКС - робоча кислотна суміш 

СТРП - сумішеві тверді ракетні палива 

ЗБД - змішувач безперервної дії 

ТРП - тверді ракетні палива 

БЦ - бавовняна целюлоза 

ЦА - деревна целюлоза ( у вигляді джгутиків) 

 

Вступ 

У виробництві твердих ракетних палив і порохів використовують велику 

кількість різного технологічного обладнання. У даному курсі розглядають 

нестандартне обладнання, тобто таке, яке було спеціально спроектоване й 

виготовлене для виробництва ТРП і порохів, а також їх компонентів. Апара-

тура, застосовувана у виробництві ТРП і порохів, має свої специфічні особ-

ливості в порівнянні з машинами й апаратами, використовуваними в інших 

областях хімічної технології. Ця специфіка пов'язана з пожежонебезпекою й 

вибухонебезпечністю хімічних продуктів, застосовуємих у виробництві ТРП і 

порохів, а також готових виробів. Причому окремі речовини, що іноді не ма-

ють вибухові властивості під час змішування стають надзвичайно чутливими 

до механічних і теплових впливів, як у процесі змішування, так і в готовому 

виді.  

Виходячи із цього до технологічного обладнання, допоміжних механізмів і 

машин, застосовуваних у пороховій промисловості, до його компонування у 

будівлі, до розміщення будівель на майданчику заводу також пред'являють 

особливі підвищені вимоги. 

1.Під час проектування обладнання необхідно передбачати ефективні за-

ходи по попередженню можливого загоряння продукту в процесі виробницт-

ва. 

2.Якщо ж загоряння продукту відбудеться, то потрібні запобіжний заходи 

щодо переходу горіння у вибух. 

3.Якщо на одній з фаз виробництва відбудеться загоряння або вибух, пот-

рібні заходи щодо нерозповсюдження їх наслідків на сусідні дільниці. 

4.Повинні бути передбачені заходи щодо виведення людей з вибухонебе-

зпечних технологічних приміщень. 

Найбільш ефективно зазначені вимоги можуть бути забезпечені в безпе-

рерв 

них, автоматизованих виробництвах, де процеси контролюють й регулюють 

автоматичні прилади й механізми, без втручання обслуговуючого персоналу 



на робочих місцях, або де керування процесом проводять із центрального 

пульта керування, виведеного в безпечне місце. 

Однієї із самих небезпечних фаз у виробництві порохів є одержання рідких 

нітроестерів, наприклад, нітрогліцерину. Найважливіша вимога, пропонована 

до обладнання виробництва нітроестерів – недопущення застійних зон, де 

можуть накопичуватися продукти або їх пари. 

Щоб виконати ці вимоги, знадобився ряд специфічних конструктивних 

рішень окремих вузлів нітраторів і іншої апаратури, що пов'язана з виробни-

цтвом нітроестерів. Наприклад, для подібної апаратури ніяких зварених "на-

хлистом" швів (Рис. 1, а) не допускають. Пласкі фланці на корпусах і кришках 

апаратів або на штуцерах (Рис. 2, б) також не допускають. На Рис. 1, а, б 

стрілками показані можливі застійні зони, де можуть накопичуватися й за-

стоюватися продукти або їх пари. 

 
                                         а                       б            в                    г   

а, б – шви "нахлистом", 1,2 - деталі, які зварюють, 3 - зварені шви; в – шви "в 

стик", 1,2 - корпус апарата, 3 - зварений шов; г – шви "в стик", 1 - кутниковій 

фланець, 2 - стінка апарата, 3 - зварений шов 

Рис. 1. Зварені шви 

Зварені шви повинні зварюватися в стик і ретельно зачищатися (Рис.1, в). 

Фланці слід застосовувати тільки кутникові, приварені в стик і зварені шви 

повинні ретельно зачищатися (Рис.1, г). Видані правила зварювання, відпо-

відно до яких необхідно приймати зварені апарати. У зварених швах не до-

пускаються пори, тріщини, жужільні включення й ін.  

Обов'язковий контроль зварених швів, який проводять різними методами: 

-проба під налив - ємність заливають водою й проводять візуальний конт-

роль шва; 

-гасова проба: ємність заповнюють гасом, а зварені шви обмазують крей-

дою; якщо є пожовтіння крейди, те це вказує на порушення цілісності шва; 

-дефектоскопія за допомогою рентгенівських променів або ультразвуку. 

Найкраще контролювати всі шви. Однак, правила дозволяють проводити 

вибірковий контроль, але не менш 25% від загальної кількості швів. 

В апаратах дуже часто є обладнання, що перемішує, наприклад, бовтниці 

пропелерні, турбінні, лопатеві і т.п. Наприклад, пропелерна бовтниця (рис.2) 

має звичайну втулку 2, до якої приварюють лопаті пропелеру 3 (або з якої їх 

заодно відливають), кріплять до валу 1 за допомогою гайок 4, гвинтів або 

іншими способами кріплення. 

На рис. 2, а показаний варіант кріплення бовтниці за допомогою гайок. Для 

апаратів, що застосовують у виробництві рідких нітроестерів, таке кріплення 
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неприпустимо, тому що там багато застійних зон. Лопати пропелерної бовт-

ниці повинні бути приварені безпосередньо до порожнечого вала, а шви ре-

тельно зачищені (рис.2, б). 

 

 

 

 

 

 

 

                   а                                                 б                          

а - за допомогою кріпильних деталей: 1 - вертикальний вал, 2 - втулка,  

3 - лопаті бовтниці, 4 - гайки для кріплення бовтниці, 5 - шпонка, 6 - шайба,  

7 - зварені шви. б - за допомогою зварювання: 1 - порожній вал, 2 – лопаті ,  

3 - зварені шви  

Рис.2. Способи кріплення пропелерної бовтниці до вала: 

В апаратах з обладнанням, що перемішує (рис. 3), радіальні вальниці 6, у 

яких установлений вал бовтниці й упорна вальниця 7 (тобто весь вальничний 

вузол), повинен перебувати поза апаратом. Іншими словами, бовтниця працює 

як навантажена консоль. Усередині апарата, тобто в зоні перемішування, опор 

не допускають. 

 

Рис.3. Кріплення бовтниці в апараті: 1 - корпус, 2 - кришка, 

3 - днище, 4 - вертикальний вал, 5 - защільникове ущіль-

нення, 6 - радіальні вальниці, 7 - упорна вальниця,  

8 - пропелерні бовтниці. 

 

У реакторах трубчастого типу є вузли, подібні вузлам 

трубчастих теплообмінників (рис. 4). У теплообмінниках у 

трубну решітку 1 вставляють трубки 2 і розвальцьовують 

їх у вигляді "дзвіночків" (рис.4, а). Для нітраторів це зо-

всім неприпустимо. Щоб уникнути застійних зон, цей вузол треба зробити так, 

як показано на рис. 4, б. У цьому випадку виступаючі кінці трубок, що зали-

шилися після розвальцьовування, зрізують, і проводять механічну обробку 

поверхні. 

 
                                     а                                                б 

1 - трубна дошка, 2 - трубка. 



Рис.4. Кріплення труби в трубній дошці: 

У разі пред'явлення до апарата яких-небудь вимог, не можна забувати про 

процес, заради якого ці вимоги пред'являють. Можна розробити гарну конс-

трукцію апарата, але якщо технологічний процес залишають недосконалим, те 

такий апарат буде непридатний.  

Досконалість технологічного процесу визначають, насамперед, його без-

перервністю. Насправді, в апаратах періодичної дії значний час витрачають на 

підготовчі операції: завантаження компонентів, вивантаження готового про-

дукту, підготовку апарата до чергового завантаження компонентів. Продук-

тивним є тільки час перебігу реакції або процесу (наприклад, змішування, 

нітрування, стабілізації і т.п.). 

Підвищення продуктивності апаратів періодичної дії досягають за рахунок 

збільшення їх об'єму й одноразового завантаження реагентів, що з погляду 

техніки безпеки небажане, а в більшості випадків навіть неприпустимо. 

В апаратах безперервної дії в кожний даний момент відбувається одноча-

сно завантаження, вивантаження й реакція (або процес). Тому одноразове за-

вантаження реагентів в апарат можна звести до мінімуму, що в умовах виро-

бництва порохів має вирішальне значення. Крім того, безперервний техноло-

гічний процес легко піддається автоматизації й дозволяє вивести людей з 

вибухонебезпечних технологічних приміщень. Нарешті, безперервний тех-

нологічний процес є процесом стаціонарним у часі. Він дозволяє гарантовано 

одержувати продукт високої якості зі стабільними властивостями. 

На жаль, створення безперервно діючих апаратів пов’язане з більшими 

труднощами. Полягають вони, головним чином, у тому, що апарати, що за-

безпечують безперервний процес, повинні створюватися одночасно з надій-

ним дозуючим обладнанням. А це є надзвичайно важким завданням. Є прик-

лади, коли дуже гарні апарати не були впроваджені через відсутність надійних 

дозаторів. Так, тривалий час не вдавалось здійснити безперервний процес 

готування порохової маси у виробництві баліститних порохів (т.зв. "варіння") 

у зв'язку з тим, що не було дозаторів для надійного дозування компонентів, що 

входять до її складу. 

Протягом тривалого часу були труднощі в здійсненні безперервного ви-

робництва сумішевих твердих ракетних палив (СТРП) і, зокрема, на фазі го-

тування паливної маси. У цьому виробництві застосовують ряд різних змі-

шувачів, у тому числі змішувач безперервної дії (ЗБД), а дозуюче обладнання 

тривалий час не було відпрацьовано. 

Взагалі, відпрацьовування гарного дозуючого обладнання для безперерв-

ного технологічного процесу пов’язане з більшими труднощами. Легко й 

просто дозують газоподібні продукти, досить добре – ньютонівські рідини, 

наприклад, кислоти; значно гірше – в’язки, неньютонівські рідини, наприклад, 

каучукоподібні зв’язувальні. Дуже погано дозуються сипкі, наприклад, на-

повнювачі, домішки. 

Слід зазначити, що при періодичнім виробництві деяке відхилення від рі-

вномірного дозування компонентів менш позначається на однорідності по-

рохових виробів, чому при безперервному процесі. Це дозволяє при періо-
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дичному процесі дозувати сипучі компоненти об’ємне (мірниками), що прос-

тіше, хоча й недостатньо точно. При періодичному процесі можна допустити 

меншу точність дозування тому, що в періодичнім виробництві об'єми апара-

тів великі, дозування проводять, як правило, порціонно, тривалість процесу 

також достатньо велика. За час періодичного процесу встигає відбутися усе-

реднення складу всієї маси продукту, що перебуває в апараті, незважаючи на 

те, що кожна об'ємна порція сипких, яку послідовно завантажують в апарат, 

може мати трохи різну насипну вагу. На внутрішні стінки дозатора часто на-

липає компонент, що дозують, який час від часу те залишається налиплим, то 

відривається від стінок і спотворює навішення компоненту, а це міняє склад 

одержуваного продукту. 

У безперервному же процесі об'єм апарата малий (а якщо ні, то його пе-

реваги втрачають значення). У зв'язку із цим відхилення в насипній вазі під 

час об'ємного дозування приведуть до того, що в кожний даний момент часу з 

апарата буде виходити продукт різного складу. Це спричинить більшу неод-

норідність порохового виробу за обсягом, хоча середній склад від виробу до 

виробу може коливатися незначно. Звідси випливає, що у разі безперервних 

технологічних процесів дозування повинне бути точним (тобто по масі, а не за 

обсягом), а це здійснити значно складніше. Отже, однією з необхідних умов 

для забезпечення нормальної роботи безперервного процесу є надійне дозу-

вання компонентів. 

У пороховій промисловості перевагу віддають такому апарату, у якому 

процес іде не в замкненому об'ємі. Наприклад, вальці у виробництві порохів 

баліститного типу менш небезпечні, чим шнекові апарати, у яких процес пе-

ребігає в замкненому об'ємі. У випадку ж, якщо не можна обійтися без апа-

рата, у якому продукт переробляють в замкненому об'ємі (наприклад, під час 

пресування виробів), тоді міцність стінок такого апарата повинна бути міні-

мальною. Далі, з погляду безпеки процесу бажане, щоб апарати не працювали 

під тиском. Але якщо за умовами процесу це неможливо, те бажане, щоб тиск 

в апараті було мінімальним. 

Не слід обмежувати вибір матеріалів для апаратів, які використовують у 

виробництві порохів і ТРП. Особливо це стосується тертьових деталей і вуз-

лів. Відомо, що під час тертя двох поверхонь, виготовлених з того самого 

металу, що й рухаються відносно один одного, може виникнути іскра. Тому 

для запобігання пожежі й вибуху з'єднанні деталі, які рухаються відносно 

один одного виготовляють з матеріалів різної твердості. По цій же причині у 

виробництві порохів широко застосовують кислотостійку сталь, бронзу, ла-

тунь, алюміній і інші метали. 

У вибухонебезпечних будівлях, у технологічних приміщеннях категорично 

заборонена наявність електродвигунів. У цьому разі керуються наступними 

міркуваннями. По-перше, до двигуна повинна бути підведена електропрово-

дка. Випадкове замикання або виникнення іскріння може привести до заго-

ряння й вибуху. По-друге, хоча в пороховій промисловості застосовують так 

звані вибухобезпечні електродвигуни, вони насправді в наших умовах не є 

вибухобезпечними. Пояснюється це тим, що вибухобезпечні двигуни випус-



каються не цільовим призначенням для порохових виробництв, а призначені 

для гірничорудної промисловості, для шахт. На відміну від звичайних елект-

родвигунів вибухобезпечні мають більш міцні стінки корпусу. У випадку, 

якщо усередині електродвигуна виникне іскра й відбудеться вибух горючого 

газу, що проникний усередину мотора, більш міцний корпус вибухобезпеч-

ного електродвигуна не зруйнується й полум'я нікуди не пошириться. 

В умовах порохового виробництва гарантувати вибухобезпечність елект-

родвигуна не можна. Насправді, допустимо, що через нещільності у защіль-

никових ущільненнях у корпус електродвигуна проникнув пороховий пил або 

пари НГЦ. Вони не розподіляться рівномірно за всім об'ємом корпусу елект-

родвигуна як шахтний газ, а буде накопичуватися в зоні защільникових ущі-

льнень, де й може, під час виникнення іскри, привести до руйнування корпусу 

двигуна й до виникнення пожежі й можливого вибуху на виробництві. У 

зв'язку із цим у вибухонебезпечних технологічних приміщеннях не можна 

встановлювати електродвигуни. Вони повинні виводитися в машинне відді-

лення. Це значно ускладнює компонування обладнання. в будівлях, але є 

обов'язковим. 

Надзвичайно важливою вимогою техніки безпеки є відділення більш не-

безпечних фаз виробництва від менш небезпечних. Якщо не буде розриву між 

цими фазами, то спалах у більш небезпечній фазі може поширитися на менш 

небезпечну фазу. Щоб забезпечити необхідні розриви між фазами виробниц-

тва, необхідний спеціальний внутріфазний транспорт (наприклад, ківшеві 

елеватори зі збільшеними відстанями між ківшами), пневмотранспорт, шне-

кові транспортери й інше обладнання. 

1. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОРОХІВ, РАКЕТНИХ ТВЕРДИХ ПАЛИВ І  

ПІРОТЕХНІЧНИХ СУМІШЕЙ 

Порохами й РТП називають багатокомпонентні тверді системи, здатні 

до закономірного горіння паралельними шарами без доступу оксигену ззовні з 

виділенням значної кількості енергії й газоподібних продуктів. 

1.1. Класифікація порохів і ракетних твердих палив 

Нижченаведена класифікація заснована на двох найважливіших ознаках 

порохів: 

а) фізико-хімічна природа компонентів, які утворюють порох; 

б) особливості бойового використання.  

За фізико-хімічною природою всі речовини, об'єднані під загальною 

назвою «порохи», можна розподілити на НЦ П и порохи - механічні суміші. До 

НЦ П (табл. 1.1) належать усі порохи, основні компоненти яких є високомо-

лекулярними ВР – нітрати целюлози, які відрізняються середнім вмістом ні-

трогену. Порохи НЦ, що використовують у виробництві розподіляють на 

піроксиліні (вміст нітрогену більше 12%) і колоксиліні (вміст нітрогену не 

більше 12 %), і вони виконують функцію енергетичної основи.  
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Дуже важливий компонент НЦ П – розчинник - пластифікатор. Залежно 

від природи НЦ і розчинників - пластифікаторів, а також їх комбінації порохи 

розподіляють на 4 групи (табл. 1.1): 

1) порохи на інертному розчиннику, який віддаляють, – ПП (табл. 1.2); 

2) порохи на вибуховому важколеткому розчиннику - пластифікатору, який не 

віддаляють (табл. 1.3); 

Піроксиліновими порохами (ПП) називають порохи на основі НЦ, пла-

стифікованої спиртоетерним розчинником, з домішками. Склад порохів за-

лежить від їх призначення. За складом всі ПП можна умовно розподілити на 

дві групи: 1 - звичайні гарматні; 2 - спеціального призначення.  

Звичайні гарматні ПП містять: піроксилін (НЦ) – 80 – 98 %; спиртоетерну суміш 

– 0,2 – 5 %; ДФА –1 %; гігроскопічну вологу – 0,5 – 2 % (табл. 1.2). На відміну 

від звичайних гарматних ряд марок порохів містить додаткові компоненти: 

ДНТ, ДБФ, сульфат калію, хлорид калію, графіт, камфору, калійну селітру й 

інші, які дозволяють порохам одержати особливі властивості. 

Баліститні порохи (БП) (табл. 1.3) і БРТП– це бездимні склади на основі 

НЦ (колоксилінів), пластифікованих вибуховими важколеткими розчинниками 

– нітроестерамі багатоатомних спиртів. БП також містять спеціальні домішки. 

З урахуванням природи важко леткого розчинника БП можна розподі-

лити на: - нітрогліцеринові   (НГЦ П, розчинник – НГЦ);  

      - нітродигліколеві   (НДГ П, розчинник – НДГ); 

      - нітротригліколеві (НТГ П, розчинник – НТГ); 

3) порохи на суміші двох типів розчинників; 

4) порохи без розчинника. 
Таблиця 1.1. Нітроцелюлозні порохи 

Компонент 
вміст (% мас) у порохах  

Піроксилінових Баліститних Кордитних Емульсійних Віскозних 

Піроксилін 80-98 – 52-73 
до 89 

94-97 

Колоксилін «Н» – 54-60 – – 

Спиртоетерний  

розчинник 
0,2 – 5,0 – – – – 

Спиртоацетоновий  

розчинник 
– – 0,5 – 2,0 – – 

Нітрогліцерин – 16-40 19-21  до 9,0 – 

Централит – 1,0 – 3,0 3,0 – 5,0 1,0 – 1,6 – 

Дифеніламін 1,0 – 2,0 – – 0,9 – 1,0 – 

Вазелін – 0,3 – 0,2 2,0 – 4,0 – – 

Ацетанілід – – – 0,5 – 0,6 1,7 

ДНТ – 1,0 – 3,0 3,0 – 5,0 0,6 – 0,9 – 

ДБФ – 2,0 – 6,0 – 1,0 – 2,0 2,4 – 3,2 

Вода 0,2 – 2,0 0,3 – 0,5 0,5 – 0,7 – 0,9 – 1,3 

Камфора 1,0 – 2,0 – – 1,0 – 1,7 – 

Сульфат калію  до 2,0 – 1,0 – – 

Каніфоль 2,0 – 4,0 – – 0,5 – 0,6 – 

Графіт 0,3 – 0,4 0,3 – 0,4 – – 0,3 – 0,4 



      - порохи на змішаному розчиннику (НГЦ+НДГ; НКТ+НДГ і інші комбі-

нації).  

      - нітроксилітанові (НКТ П, розчинник – НКТ); 

 
      Таблиця 1.2. Різновиди піроксилінових порохів 

Компонент і 

калорійність 

порохів 

Вміст (мас.%) у піроксилінових порохах 

зв
и

ч
ай

н
и

х
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и

х
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л
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) 
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о
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и

ст
и

х
 

(п
іс

то
л
ет

-
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и

х
) 

б
ез

п
о

л
у

-

м
'я

н
и

х
 Малогігроскопичних 

п
о

л
у

м
'я

 

га
ся

ч
и

х
 

М
Г

 

М
Г

Ж
 

М
Г

Т
М

 

Нітрати целюло-

зи 
93-95 94,7 96,5 85-92 84 85 83 45-50 

Спиртоетерний 

розчинник 
2,0 – 5,0 1,0 0,2 – 0,5 1,0 – 4,0 2,0 1,7 2,2 1,0 – 2,0 

ДФА 1,0 1,0 1,0 1,1 – 1,5 1,0 1,0 1,5 0,5 – 0,7 

Камфора – 1,7 – – – – – – 

Графіт – 0,3 0,4 – – – – – 

KNO3 – – 0,1 – – – – – 

Тротилова олива – – – – – – 12,3 – 

 Евтектика  

 ТНТ – ДНК 
– – – – – 10 – – 

ДНТ – – – – 10 – – – 

ДБФ – – – – 3,0 2,3 – – 

Каніфоль – – – – – – – 2,0 – 2,5 

Церезин – – – 2,0 – 2,5 – – – – 

Сульфат калію  – – – 1,0 – – – 44-48 

Волога 1,5 – 2,0 1,3 – 1,5 1,0 – 1,8 – – – – – 

Калорійність, 

кДж/кг  
3243 – 3533 3741 3658 – 3326 3326 3533 – 

      За теплотою згоряння БП підрозділяють на:   

– високо калорійні (4200 – 6280 кДж/кг);  

– середнє калорійні(3350 – 4200 кДж/кг); 

– низько калорійні (2720 – 3350 кДж/кг).  

Низькокалорійні порохи також називають холодними або мало ерозійними. 

Таблиця 1.3. Деякі баліститі порохи 

Складений ком-

понент і калорій- 

ність 

Вміст (мас. %) у порохах 

НДТ-2 НДТ-3 НДТ-4 ДГ-2 ДГ-3 ДГ-4 ДГТ-3 НДГ-5 НДГ-6 

Колоксилін «Н» 56 56 56 62 62 62 62,5 60 59,5 

НГЦ 25 26,5 28 – – – – 11 19,5 

НДГ – – – 31,3 33 34,8 29,5 25 17 

ДНТ 9,0 9,0 9,0 – – – 4,0 – – 

ДБФ 6,0 4,5 3,0 2,7 – – – – – 

Централит №1 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 2,2 3,0 3,0 3,0 

Вазелінова олива  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Калорійність, 2952 3180 3409 2952 3180 3409 3180 3658 3845 
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кДж/кг  

Висококалорійні порохи застосовують для мінометних і ракетних зарядів. 

БРТП додатково містять стабілізатори процесу горіння й каталізатори шви-

дкості горіння в кількості декількох відсотків. Найпоширеніші НГЦ П и НДГ 

П, а також порохи на змішаному розчиннику. До порохів на змішаному роз-

чиннику належать кордитні (у вигляді волокон, ниток або трубок) і емуль-

сійні або сферичні.  

Кордитні порохи (кордити, склад Абеля) виробляють, в основному, в 

Англії й Канаді. У процесі їх виробництва використовують розчинники двох 

типів: інертний летучий (ацетон), який видаляють у процесі виробництва, і 

вибуховий важко леткий (НГЦ), який залишають в масі пороху. Така комбі-

нація розчинників обумовлена використанням високонітрогенвмісних нітра-

тів целюлози, які малорозчинні у важко леткому розчиннику.  

Виготовляють кордити за нормальної температури. Їх не можна виго-

товляти з великою товщиною палаючого склепіння (Рис.6). Кордити мають 

сильну розгарно - ерозійну дію на канал стовбура зброї. Для використання їх у 

стовбурній артилерії до їх складу вводять домішки для зниження температури 

горіння (ДБФ, ДНТ), а для зниження дулового полум'я – солі калію. 

Емульсійні (сферичні) порохи за складом можуть бути подібні ПП, БП 

або кордитнім. Для їх виробництва разом із НЦ можна використовувати старі 

порохи, які втратили свої балістичні властивості. Попередньо здрібнені НЦ і 

старі порохи розчиняють у леткому розчиннику (етилацетаті) і диспергують у 

воднім середовищі за умовах інтенсивного перемішування з одночасним ві-

дгоном розчинника. Із пластифікованої маси одержують кульки розміром 

0,01 – 0,5 мм.  

Порохи, що містять нітрогуанидин (до 30%), називають трьохоснов-

ними, ПП – одноосновними, НГЦ П – двохосновними.  

Порохи - механічні суміші складаються із трьох головних компонентів:  

окиснювача, пального й зв'язувальної речовини. У готовому поросі частки 

компонентів хімічно не зв'язані одна з інший, а рівномірно розподілені за 

об’ємом і перебувають у тісному контакті. З урахуванням природи компо-

нентів, призначення складів і специфіки виробництва порохи- механічні су-

міші можна розподілити на чотири групи: 1) ДП (табл. 1.4); 2) СРТП; 3) ТП 

для ПВРД; 4) ПТС.   

ДП складається з калієвої селітри (75%), деревного вугілля (15%) і сірки 

(10%). Склад встановлений на підставі робіт М.В. Ломоносова та Лавуазье і 

Бертло. Селітра – окиснювач, який легко віддає оксиген під час нагрівання. 

Вугілля – горюча речовина. Сірка – цементатор (зв'язує селітру з вугіллям) і 

пальне, яке полегшує запалення пороху (сірка загоряється за більш низькій 

температурі, чим вугілля). ДП використовують у виробництві вогнепровод-

ного шнура.  

Вогнепроводний шнур (ВШ) призначений для передачі на відстань ім-

пульсу у вигляді променю полум'я. Він являє собою гнучке обплетення з 

бавовняних (лляних) ниток або оболонку з полімерного матеріалу (пласти-

кату ПВХ), усередині якої перебуває ДП. Зовнішній діаметр ВШ рівняється  



5 – 6 мм, швидкість горіння за атмосферним тиском близько 1 см/с.  

          Основні типи вогнепроводного шнура: 

ВШП – ВШ із пластиковою оболонкою білого кольору; 

ВША – ВШ із одинарною асфальтованою сіро-чорною оболонкою;  

ВШДА – ВШ із подвійною асфальтованою сіро-чорною оболонкою. 

Шнури ВШП і ВШДА мають посилену вологоізоляцію, їх використовують 

для робіт у воді й вологих місцях. 

Шнур ВША – з менш надійним вологозахистом застосовують тільки в 

сухих місцях. Для підривних робіт за допомогою ВШ використовують запа-

льні трубки, які складаються із променевого капсуля-детонатора (найчастіше 

№ 8) і вставленого в нього відрізка ВШ. Підпалюють шнура звичайними або 

спеціальними сірниками й механічними запальниками.  

Таблиця 1.4. Різновиди димного пороху 

Найменування Розміри зерна, мм Галузь застосування 

Грубозернистий димний по-

рох (ГЗДП) 
5-10 

Виготовлення запальників до зарядів із 

БРТП 

Димний рушничний порох №1 

(ДРП №1) 
1,25 – 2,0 

Виробництво запальників до зарядів 

стовбурної артилерії, петард до капсу-

льних втулок, порохових сповільнюва-

чів і прискорювачів трубок і висадників 

Димний рушничний порох №2 

(ДРП №2) 
0,75 – 1,25 

Димний рушничний порох №3 

(ДРП №3) 
0,15 – 0,75 

Без сірчаний димний порох 

(80% KNO3 і 20% вугілля) 

(ДПБ) 

0,75 – 1,25 

Виготовлення запальників до зарядів 

дрібних і середніх калібрів морської 

артилерії 

Шнуровий димний порох 

(80% KNO3, 10% сірки, 10% 

вугілля) (ДШП) 

в 1 грамі від 4000 

до 7000 зерен 
Виробництво вогнепроводного шнура 

Трубковий димний порох 

(ДПТ) 
– 

Спорядження дистанційних частин 

трубок і висадників 

 

         У випадку використання сірників вільний кінець шнура зрізують навскіс 

під гострим кутом. Перед застосуванням обов'язково перевіряють швидкість 

горіння ВШ на відрізку довжиною близько 60 см, який повинен згоряти за 60 - 

70 с.  

Залежно від призначення й типу ракетної зброї застосовують як БРТП, 

так і сумішеві ракетні палива (СРП), які підрозділяють на тверді, рідкі й 

комбіновані. Переваги твердих палив у порівнянні з рідкими полягають у 

наступному: 

- простота конструкції ракет, і більший ступінь надійності їх дії; 

- відносна безпека в експлуатації й постійна готовність до пуску; 

- можливість тривалого зберігання й більш низька вартість ракетного ком-

плексу. 

Сумішевими РТП (СРТП) називають гетерогенні вибухові системи, які 

складаються з мінерального окиснювача, органічного пального-зв’язувально- 

го й різних домішок: енергетичних, технологічних і експлуатаційних. 
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СРТП мають наступні переваги в порівнянні із БРТП: 

- практично необмежена можливість одержання великогабаритних зарядів ме- 

тодом вільного лиття (під вакуумом); 

- можливість підвищення питомого імпульсу до 2150 − 2450 Н∙с/кг і більше; 

- повне стійке горіння за низькими тиском (1 – 2 МПа) і температурах; 

- мала залежність швидкості горіння від тиску в камері й початкової темпе-

ратури заряду, велика можливість її регулювання; 

- можливість одержання палива із густиною від 1750 до 2000 кг/м 
3
. 

СРТП найпоширеніші у двигунах до ракет з високою боєздатністю: 

авіаційних, протиповітряних, протиракетних. Їх використовують також у та-

ктичних, протичовневих, стратегічних і інших системах. 

Особливість СРТП на основі термореактивних зв’язувальних (епокси-

дних смол, поліуретанів, низькомолекулярних каучуків) полягає в тому, що 

вони не термопластичні, але мають високоеластичні властивості й низьку 

температуру склування. За температурах експлуатації вони являють собою 

еластомерні системи з малим модулем пружності й значним розривним по-

довженням. 

У сучасних сумішевих паливах функції пального й зв’язуючого, як 

правило, виконує одна речовина, яку називають пальне-зв’язувальне. Від її 

природи залежить фізична структура, механічна міцність і технологічні якості 

палива. Вміст пального-зв’язувального в готовому продукті складає від 15 до 

25%. Вміст окиснювача – перхлорату амонію – від 60 до 80%. Для збільшення 

енергетичних характеристик палива до нього додають металеве пальне – 

дрібнодисперсний алюмінієвий порошок у кількості від 5 до 20%. Для регу-

лювання швидкості процесу горіння палива вводять спеціальні домішки – 0,5 

– 5,0 %, а також – технологічні домішки. РТП повинне містити достатню кі-

лькість зв’язувального для зв'язування кристалічного окиснювача й металевих 

домішок. Через недостатню кількість зв’язувального суміш може бути надмір 

но зерниста або тверда. 

РТП для ПВРД мають запас власного оксигену й інших окисних елемен 

тів, достатній лише для попереднього горіння. Повне окиснення продуктів 

попереднього горіння здійснюють за рахунок оксигену повітря, яке надхо-

дить у камеру двигуна за допомогою спеціального обладнання.  

ПТС являють собою механічні суміші різних компонентів, здатні до 

закономірного горіння як за рахунок власного окиснювача, так і оксигену по-

вітря. ПТС під час спалювання (або вибуху) дають світловий, тепловий, ди-

мовий, звуковий або реактивний ефекти. ПТС використовують у військовій 

техніці й ракетах різного призначення, крім того, у промислових технологіях і 

під час видовищних заходів. Основні компоненти цих сумішей – окиснювач, 

пальне, цементатор (зв’язувальне) і спеціальні домішки (для одержання до-

даткових властивостей).  

Класифікація порохів, РТП, ПТС за особливостями бойового застосу-

вання пов'язана з типами, видами й призначенням бойових засобів і озбро-

єння, до складу яких вони входять. Особливості бойового застосування по-



рохів і РТП залежать від їх фізико-хімічної природи (табл. 1.2). Вони накла-

дають певні вимоги на геометричну форму й розміри порохових елементів  

(Рис. 5). Піроксилінові порохи виготовляють у вигляді зерен з одним або де-

кількома каналами, а також одно канальних трубок. Баліститні гарматні по-

рохи мають форму трубок з одним каналом, мінометні баліститні порохи – 

пластинок, стрічок і кілець. Форма порохових елементів визначає характер 

зміни палаючої поверхні й швидкості газоутворення в процесі пострілу.  

Багатоканальні (найчастіше – семі канальні) зернені – порохи прогре-

сивного горіння. У процесі їх горінні під час пострілу швидкість газоутво-

рення монотонно зростає, що дозволяє підвищити початкову швидкість сна-

ряда (кулі) за рахунок підтримки більш високого тиску протягом майже всього 

часу його руху по каналу стовбура. Для трубчастих порохів характерна шви-

дкість горіння, близька до постійної. Горіння мінометних порохів має дегре-

сивний характер. Відносна палаюча поверхня убуває, що супроводжується 

зниженням швидкості газоутворення й швидким збитком тиску в каналі сто-

вбура знаряддя. 

   
1 2 3 

 а  

 
 

  

1 2 3 4 

  б  

а – піроксилінові (1 – семі канальне зерно; 2 – одно канальне зерно;  

3 - трубка);б – баліститні (1 – трубка; 2 – пластинка; 3 – стрічка;  

4 – кільце) 

Рис. 5. Геометричні форми порохових елементів 

Найважливішим розміром порохового елемента є товщина палаючого 

склепіння (2е1). Вона являє собою найменшу товщину, яка визначає час зго-

ряння порохового елементу (Рис. 6).  

 

                                                    а                   б 

 
а – трубки, одно канального зерна; б – семі канального зерна 

Рис. 6. Товщини палаючого склепіння 
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НЦ П виготовляють із невеликою товщиною палаючого склепіння (до 

2,5 мм). Товщина палаючого склепіння елементів ракетних порохів може 

досягати десятків і сотень міліметрів. 

Зі зменшенням товщини палаючого склепіння збільшується початкова 

питома палаючий поверхні й скорочується час згоряння метального заряду. 

Порохи з малою товщиною палаючого склепіння, називають, порохи, що 

швидко згоряють.  

РТП можна класифікувати: за призначенням, за типом двигунів, у яких 

їх використовують і за природою речовин у їхньому складі. 

За призначенням РТП розподіляють на палива основні – для головних 

двигунів ракет; допоміжні – для дії допоміжних механізмів ракет (насосів, що 

управляють роботою механізмів, стартових і розгінних візків). РТП викорис-

товують у формі спеціальних ракетних зарядів.  

Ракетним зарядом (РЗ) називають РТП певної маси, форми, розмірів, 

оснащене засобом запалення й розміщене в камері згоряння РДТП. РЗ класи-

фікують за: 

- зв’язувальним РТП (БРТП, СРТП, ПТП);  

- кількістю елементів і їх розташуванню – одне- і багатошашечні, складові;  

- характером зміни палаючої поверхні – поверхня, яка збільшується, постійна, 

поверхня, яка зменшується, і ступеневе-змінюване;  

- призначенням й застосуванню: для стартових, маршових, розгінне-маршових 

і допоміжних двигунів; до гранат, ладунків, ракет. 

Найбільш часто використовують такі форми ракетних зарядів: заряд 

торцевого горіння; заряд трубчастої форми; циліндричний заряд з фігурним 

каналом; щілинний заряд. 

Заряд торцевого горіння (Рис. 7) являє собою циліндричну шашку без 

каналу, панцеровану по всій поверхні, за винятком торця, зверненого до сопла. 

Переваги заряду торцевого горіння – простота обладнання; високий коефіці-

єнт заповнення ε (відношення об'єму РТП до об'єму камери двигуна; ε ≈ 0,9). 

Недоліки полягають у незначній величині поверхні горіння, яка не дозволяє 

досягати високих значень тяги РДТП. Тому такі заряди використовують пе-

реважно в маршових двигунах, ПТУР і порохових акумуляторах тиску. 
 

а – із пласким торцем; б – конічним вилученням;  

1 – панцерування; 2– РТП 

Рис. 7. Заряди торцевого горіння 

Заряди трубчастої форми (Рис. 8) найпоширеніші. Вони можуть забез-

печити постійність поверхневого горіння, а, також, і тяги РДТП у часі, якщо 

горіння відбувається тільки по зовнішній і внутрішньої поверхням. Якщо 

панцерована тільки зовнішня поверхня заряду, то поверхня горіння прогре-



сивно зростає. У випадку відсутності панцерування має місце незначне зме-

ншення поверхні горіння. Переваги зарядів трубчастої форми: простота ви-

готовлення й контролю, більша поверхня горіння за умови відсутності пан-

церування і тяга РДТП.  

 
а – панцерований по торцях; б – не панцерований; в – панцерований  

по зовнішній поверхні; 1 – РТТ; 2 – панцерування. 

Рис. 8. Заряди трубчастої форми 

Недоліки зарядів трубчастої форми: порівняно невисокий коефіцієнт запов-

нення камери згоряння РТП (ε ≈ 0,5 – 0,7). Такі заряди використовують у 

стартових двигунах (багатошашечні заряди) і ракетах тактичного призначен-

ня. 

Циліндричні заряди з фігурним каналом звичайно панцерують по зов-

нішній поверхні. Це добре захищає стінки камери двигуна від впливу сильно 

нагрітих продуктів горіння протягом усього часу його роботи. Значне поши-

рення придбали заряди із зіркоподібним каналом (рис. 9).  

 
1 – РТП; 2 –панцерування 

Рис. 9. Заряд із зіркоподібним каналом 

Залежно від величини кута у вершині променю зірки такий заряд може 

забезпечити прогресивну, дегресивну й постійну поверхню горіння під час 

роботи двигуна. Крім того, він має високий коефіцієнт заповнення камери 

згоряння РТП (ε ≈ 0,8 – 0,9). Серед недоліків таких зарядів потрібно назвати 

складність контролю наявності внутрішніх дефектів, схильність до розтріс-

кування в процесі зберігання 

Щілинний заряд (Рис. 10) являє собою панцеровану по зовнішній пове-

рхні циліндричну шашку із центральним каналом і поздовжніми щілинами. 

 
1 – РТП; 2 – панцерування; 3 – щілини  

Рис. 10. Щілинний заряд 
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Зовнішня поверхня заряду може бути міцно скріплена зі стінками камери 

РДТП. Горіння відбувається з боку каналу, торців і щілин. Характер зміни 

загальної поверхні горіння заряду залежить від співвідношення довжини його 

частин: без щілинний – із прогресивною поверхнею горіння й щілинний, що 

горить дегресивне. 

Підбираючи довжину й кількість щілин, можна одержати майже постійне 

значення поверхні горіння протягом усього часу роботи двигуна. Переваги 

щілинних зарядів: високе значення коефіцієнта заповнення двигуна паливом 

(ε ≈ 0,9), більша товщина палаючого склепіння, захист стінок камери від 

впливу продуктів горіння. Усе це дозволяє використовувати їх у великогаба-

ритних РДТП.  

1.2 Класифікація піротехнічних складів 

Піротехнічними складами споряджають наступні види засобів військо-

вого призначення: 

- освітлювальні засоби (авіабомби, артилерійські ладунки, авіаційні фа-

кели й ін.), використовувані для висвітлення місцевості в нічних умовах; 

- фотоосвітлювальні засоби (фотобомби, фото патрони), використовувані 

під час нічного аерофотознімання й для інших цілей; 

- трасуючі засоби, що роблять видимої траєкторію польоту куль і снаря-

дів (і інших рухливих об'єктів) і тим самим полегшуючі пристрілювання по 

швидко рухомих цілях; 

- засоби інфрачервоного випромінювання, використовувані для спосте-

реження за польотом ракет і в якості помилкових цілей; 

- нічні сигнальні засоби (патрони й ін.), застосовувані для подачі сигна-

лів; 

-денні сигнальні засоби (патрони й ін.), використовувані для тієї ж мети, 

але в денних умовах; 

- запальні засоби (бомби, снаряди, кулі й ін.), службовці для знищення 

військових об'єктів супротивника; 

- засоби, що маскують (димові шашки, снаряди й ін.), уживані для одер-

жання димових завіс; 

- ракети різного призначення й дальності польоту, що використовують 

тверде піротехнічне паливо; 

- учбово-імітаційні засоби, уживані як на маневрах і навчаннях, так і в 

бойовій обстановці. Вони імітують дію атомних бомб, фугасних снарядів і 

бомб, а також різні явища на поле бою: гарматні постріли, пожежі й ін., і 

можуть цим дезорієнтувати службу спостереження супротивника; 

- ціле вказуючи засоби (ладунки, бомби й ін.), що вказують місцезнахо-

дження об'єктів супротивника; 

- піротехнічні газогенератори, що використовують для різних цілей. 

Піротехнічні склади використовують також і в різних галузях науки й 

техніки. 

До піротехнічних складів військового призначення можна віднести на-

ступні: 



- освітлювальні; фотоосвітлювальні (фото суміші); 

- трасуючі; інфрачервоного випромінювання; запальні; 

- нічних сигнальних вогнів; 

- кольорових сигнальних димів; димів, що маскують; 

- тверде піротехнічне паливо; 

- безпазові вироби (для сповільнювачів); газогенеруючі; 

- запальні склади, що вміщуються у невеликій кількості у всіх піротех-

нічних засобах; 

- інші: імітаційні, що свистять і ін. 

Багато складів застосовують у всіляких видах засобів; так, наприклад, 

освітлювальні склади часто використовують у трасуючих засобах; склади 

димів, що маскують, можуть бути використані й в учбово-імітаційних засобах 

і т.п. 

Піротехнічні склади можна також класифікувати за характером процесів, 

що перебігають під час їх горіння. 

Полум'яні склади: 

- белополум’яні; 

- кольоровополум’яні; 

- сполуки інфрачервоного випромінювання; 

Теплові сполуки: 

- термітне-запальні; 

- безгазові (малогазові). 

Димові склади: 

- білого й чорного димів; 

- кольорового диму. 

Речовини й суміші, що згоряють за рахунок кисню повітря: 

- метали й сплави металів; 

- фосфор, його розчини й сплави; 

- суміші нафтопродуктів; 

- різні речовини й суміші, що загоряються під час зіткнення з водою або 

повітрям. 

1.Змішувачі кислот 

Хімічні підприємства поставляють на порохові заводи кислоти не завжди 

необхідного складу. Тому на кожному пороховому заводі необхідно мати 

кислотне господарство для готування суміші кислот заданого складу, ректи-

фікації й зміцнення відпрацьованих кислот. Суміші кислот одержують шля-

хом змішування окремих компонентів у змішувачах. Змішувачі кислот ді-

ляться на два класи: періодичної й безперервної дії. 

1.1. Змішувачі кислот періодичної дії 

До змішувачів кислот періодичної дії, які застосовували раніше або ви-

користовують в цей час, слід віднести: змішувачі – барботери, змішувачі ци-

рку- 

ляційного типу, змішувачі з бовтницямі різних типів.  
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Змішувачі-барботери (Рис. 11) - апарати, у 

яких процес перемішування здійснюється за 

допомогою стисненого повітря.  

 

1 - корпус апарату, 2 - кришка, 3 - труба (барбо-

тер), 4 - вентиль, А, Б - подача компонентів, що 

підлягають змішуванню, В - подача РКС у схо-

вище, Г - вхід і вихід стисненого повітря, Д - 

вихід повітря й пари.  

Рис. 11. Змішувач - барботер 

Змішувач являє собою циліндричну ємність 1, постачену кришкою 2, 

барботером 3 і вентилем 4. Компоненти робочої кислотної суміші подають в 

апарат по стрілках А и Б, заповнюючи його до певного рівня. Потім, по стрілці 

Г у барботер 3 подають стиснене повітря, яке барботує через шар кислот, пе-

ремішує їх і йде з апарату по стрілці Д. Якість змішування гарна. Готова РКС 

через вентиль 4 по стрілці В подається в сховище кислот 

Недоліки змішувача: у повітрянім середовищі відбувається інтенсивна 

корозія змішувача; забруднення навколишнього середовища за рахунок влу-

чення в атмосферу парів кислот, що відходять з повітрям; втрата кислот (го-

ловним чином НNО3) за рахунок інтенсив-

ного видування; більші габарити апарату; 

велика витрата енергії на виробництво 

стисненого повітря. 

Змішувачі циркуляційного типу 
(Рис. 12).  

1 - корпус, 2 - відцентровий насос, 3 – теп-

ло-обмінник, 4, 5 - вентилі, А, Б - подача компонентів, В - повернення суміші в 

апарат,  

Г - подача РКС у сховище 

  Рис. 12. Змішувач циркуляційного типу 

У цих змішувачах процес змішування здійснюють за допомогою відцентро-

вого насоса. Компоненти РКС по стрілці А и Б у заданих кількостях подають в 

ємність 1 і ємність закривають. Далі включають насос 2, який забирає кислоти 

знизу й через холодильник 3 і вентиль 4 подає у верхню частину апарата 1. 

Циркуляцію здійснюють до повного змішування кислот. Після закін-

чення процесу змішування закривають вентиль 4, відкривають вентиль 5 і РКС 

передають по стрілці Г у сховище кислот. 

Переваги апарата: простота обслуговування; відсутність тертьових де-

талей. Недоліки: нерівномірне перемішування, тому що під час циркуляції 

суміші утворюється спрямований потік; забір кислоти в одній точці - знизу й 

подача її також в одну точку - зверху; низька продуктивність через погане 

перемішування; більші габарити апарата. 

Змішувачі з обладнаннями, що перемішують. До цього типу апаратів, 

призначених для змішування кислот, відносять змішувачі з низько оборот-



ними лопатевими бовтницями й змішувачі з високооборотними пропелерними 

бовтницями. Змішувач із низько оборотними лопатевими бовтницями пред-

ставлено на Рис. 13. Змішувач складається із циліндричної ємності 1, кришки 

2, насоса 7 і вентиля 8. Перемішування здійснюють обладнанням, що пере-

мішує, яке складається із вертикальних валів 3, закріплених у вальничних 

вузлах 6 і ізольованих від зовнішнього середовища защільніковим ущільнен-

ням 5. На валу перебувають лопати, що перемішують 4. 

 

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 схо-

вище 

Рис. 13. Змішувач із низько оборотними лопате-

вими бовтницями: 

Процес готування РКС здійснюється в такий спосіб. По стрілці А и Б 

подають необхідні кількості компонентів РКС, потім включають бовтниці, які 

забезпечують перемішування рідини. Після змішування РКС насосом 7 через 

вентиль 8 по стрілці В подають в сховище кислот. У такому змішувачі ефект 

перемішування краще, чим у змішувачі циркуляційного типу, час змішування 

значно менше. 

Недолік апарата полягає в тому, що об'єм апарата досить великий, а 

продуктивність недостатня для забезпечення потужностій порохових вироб-

ництв. 

Змішувач зі швидкохідними бовтницями (Рис. 14) являє собою циліндрич 

ну ємність 1, що має вертикальні вали 2 із пропелерними бовтницями 3 

укріпленими в вальничних вузлах 5 і ізольованих від зовнішнього середовища 

защільніковим ущільненням,4. Установка для змішування кислот має також 

відцентровий насос 6 і вентиль 7. 

 

1 - корпус апарата, 2 - вертикальні вали,  

3 - пропелерні бовтниці, 4 - защільнікове 

ущільнення, 5 - вальничний вузол, 6 – відцен-

тровий насос, 7 - вентиль. А, Б - подача ком-

понентів, В - вихід готової РКС. 

Рис. 14. Змішувач зі швидкохідними бовтницями 

Порядок роботи при готуванні РКС такої ж, як у змішувача попереднього 

типу (Рис. 13). Принциповою відмінністю цього змішувача є застосування 

більш досконалих обладнань, що перемішують, - швидкохідних пропелерних 

бовтниць, замість тихохідних лопатевих. 

Швидкість обертання пропелерних бовтниць 200 - 400 об/хв, що на по-

рядок вище, чим у лопатевих. У такому апарату інтенсивність перемішування 
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більш висока, але розміри цих змішувачів ще дуже великі (діаметр змішувача 

– 3 м, довжина 9 – 10 м). 

Порівнюючи змішувачі періодичної дії, слід звернути увагу на прагнення 

збільшити продуктивність апаратів, яку можна забезпечити двома шляхами: 

збільшенням інтенсивності перемішування й збільшенням об'єму апарата. У 

цьому разі інтенсивність перемішування досягала практично максимальних 

величин і вже не може суттєво змінити продуктивність апарата. 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, необхідне застосування безперервно діючих змішува-

чів кислот. 

1.2. Змішувачі кислот безперервної дії 

Перш ніж перейти до розгляду конструкцій змішувачів безперервної дії, 

треба зупинитися на двох характеристиках, які є критеріями під час оцінки 

досконалості змішувачів кислот і інших апаратів з обладнаннями, що пере-

мішують. Однієї з таких характеристик є інтенсивність перемішування. 

Інтенсивністю або кратністю перемішування ε називають відношення 

об'єму рідини, що перемішують в одиницю часу VС, до об'єму апарата Vа. 

                    𝜀 = 
𝑉𝐶

𝑉𝑎

м3с−1

м3
                                                             (1.1) 

де: VС - секундний об'єм рідини, що перемішують (секундна об'ємна 

продуктивність апарата), м
3
/с; Vа - об'єм апарата, м

3
. 

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) 

видне, що інтенсивність перемішування можна підвищувати як за рахунок 

збільшення VС, тобто за рахунок більш інтенсивної роботи бовтниці (більш 

раціонального 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 уводиться інша характеристика 

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 малоінтенсивных апаратів: ε= (0,8 - 2)м
3
с

-1
/м

3
, значення ψ = (0,1 - 0,8) 

кВт год/м
3
 - мало; для високоінтенсивних апаратів – велике, уразі ε= (15 - 30) 

м
3
с

-1
/м

3
 питома витрата енергії досягає 6 кВт год/м

3
. От чому під час конс-

труювання змішувачів треба прагнути до їхніх мінімальних об'ємів, але до 

оптимальних, а не безмежним значенням інтенсивності перемішування ε. Для 



того щоб організувати безперервний технологічний процес змішування кис-

лот, необхідно скласти технологічну схему установки, яка містить у собі крім 

основного апарату (змішувача безперервної дії) також і різне допоміжне об-

ладнання. 

Технологічна схема безперервного процесу одержання РКС у виробни-

цтві нітрогліцерину представлена на рис. 15.  

1 - сховище меланжу, 2 - сховище сірчаної 

кислоти (олеуму), 3,4 – бачки постійного рі-

вня (напірні бачки), 5 - ротаметри, 6 - змі-

шувач,  

7 - збірник РКС, 8 - відцентрові насоси, 9 - 

вентилі. А, Б - безперервна подача компоне-

нтів РКС, В - безперервний вихід РКС, Г - 

подача РКС споживачеві. 

Рис.15. Технологічна схема безперервного процесу одержання  

робочої кислотної суміші: 

Компоненти РКС подаються з ємностей 1 і 2 насосами 8 у напірні бачки 

постійного рівня 3 і 4. Надлишок кислоти по переливній трубі вертається в 

ємність. З напірних бачків 3, 4, де підтримується постійний рівень рідини з 

метою створення постійного гідростатичного тиску, кислоти через вентилі 9 і 

ротаметри 5, призначені для регулювання й контролю витрати рідини, над-

ходять у змішувач безперервної дії 6, звідки готова РКС самопливом іде в 

збірник 7 і далі насосом 8 через вентиль 9 по стрілці Г перекачується в схо-

вище РКС. Представлена технологічна схема безперервного готування РКС 

може мати змішувачі 6 різної конструкції. 

Змішувач трубчастого типу представлений на Рис. 16 і складається із ци- 

ліндричного корпусу 1 із кришкою 2 і днищем 3.  

 

1 - циліндричний корпус, 2 - кришка, 3 - днище,  

4 - вертикальний вал, 5 - пропелерна бовтниця,  

6 - защільнікове ущільнення, 7 - вальничний ву- 

зол, 8 - вентиль, 9 - ротаметри, 10 - трубки,  

11 - напрямний циліндр, 12 - верхня й нижня 

трубні решітки; А, Б - безперервне дозування 

компонентів, В - безперервний вихід РКС, Г, Д - 

вхід і вихід холодоагенту 

Рис. 16. Змішувач безперервної дії 

трубчастого типу 

 

Усередині апарат має трубчастий теплообмінник, що складається із трубних 

дошок 12, теплообмінних трубок 10 і центрального циліндра 11. Обладнання, 

що перемішує, полягає з вала 4, бовтниці 5, вальничного вузла 7 і защільніка 6. 

У процесі роботи в центральний циліндр змішувача 1 через ротаметри 9 без-

перервно надходять компоненти РКС, перемішуються й за рахунок потоку, 
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створюваного пропелерною бовтницою, направляються в нижню частину 

апарата. 

Тут відбувається зміна напряму руху рідини, і суміш проходить по теп-

лообмінних трубках 10 у напрямку, показаному стрілками. Виходячи з теп-

лообмінних 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. Охолоджена рідина по стрілці Г 

надходить у міжтрубний простір теплообмінника й іде по стрілці Д. 

Переваги: висока продуктивність, об'єм апарата на 1 - 2 порядку менше, 

чим апарата періодичної дії, безперервність процесу змішання.  

Недоліки: недостатня точність концентрації компонентів.  

Змішувач змієвикового типу (рис.17) відрізняється від трубчастого тільки 

обладнанням теплообмінника. Цей тип змішувача застосовують під час вироб 

ництва вибухових речовин. 

 

А, Б - безперервна подача вихідних компонентів,  

В - вихід РКС; Г, Д - вхід у змійовик і вихід холо-

доагенту. 

Рис. 17. Безперервний змішувач змієвикового типу: 

У виробництві НЦ такі апарати не застосовують, 

тому що змійовики часто протікають, ремонт їх склад-

ний через погану доступність місць ушкодження. 

Розглянуті змішувачі безперервної дії є апаратами іде-

ального змішування. Їх характеризують середнім часом 

перебування всієї рідини в апараті. Однак ці апарати мають істотний недолік, 

що полягає у тому, що кожна частка окремих компонентів і суміші перебуває в 

апараті різний час. Деякі частки залишаються в апараті дуже довго, багато-

разово циркулюючи, за траєкторією, що показана стрілками на Рис.16 і 17, 

хоча в цьому вже немає потреби, тому що вони вже рівномірно розподілені. 

Інші ж частки йдуть із апарата дуже швидко, не встигнувши досить усеред-

нитися або не встигнувши прореагувати. Іншими словами, під час повного 

спорожнювання апарата, тобто під час витікання з нього повного об'єму рі-

дини, в апараті залишається значна частина змішаних часток, а замість них з 

апарата йдуть частки ще недостатньо усереднені. В апараті турбінного типу - 

турбозмішувачі для безперервного змішування кислот відзначений недолік 

усунутий.  

Турбозмішувач (рис. 18) являє собою апарат циліндричної форми 1 із пласкою 

кришкою 2. До кришки приварені концентрично розташовані циліндри 3. Цей 

вузол разом з корпусом 1 являє собою не обертову (нерухливу) частину апа-

рата – статор. До піддона 11, жорстко скріпленому у точці 5 з валом 4, також 

приварені концентрично розташовані циліндри 12. Цей вузол є ротором і 

обертається разом з валом 4. Діаметри циліндрів ротора й статора підібрані 

таким чином, що між кожними двома нерухливими циліндрами розташовано 

один обертовий циліндр ротора. 



В усі циліндри статора й ротора й у вал радіально вмонтовані (вставлені, 

приварені й зачищені), як це зображене на Рис. 18, б, емульгуючи пальці 6, за 

допомогою яких під час обертання ротора рідина турбулизується й здійсню-

ється інтенсивне змішування компонентів. Апарат має оболонку 8 і змійовик 

7, що виконують роль теплообмінника. 

 

 
                                              а                                  б 

а): 1 - корпус, 2 - кришка, 3 - три приварені до кришки концентрично 

розташованих 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, приварених до піддона (ротор),  

А, Б - безперервна подача компонентів, В - вихід готової суміші, Г, Д - вхід і 

вихід холодоагенту (змійовик), Е, Ж - вхід і вихід холодоагенту (оболонка);  

б): 12 - рухливий циліндр, 3 - нерухливий циліндр, 6 - палець, 13 - зварений 

шов. 

Рис. 18. Змішувач турбінного типу (турбозмішувач). 

Працює апарат у такий спосіб. Компоненти А и Б, що змішують, безпе-

рервно подають через ротаметри 10 у верхню центральну частину апарата 1 

(усередину першого циліндра статора 3). Потім, проходячи послідовно через 

зазори між циліндрами статора й ротора (по шляху, зображеному пунктирною 

лінією зі стрілками), вони інтенсивне змішуються. РКС заданого складу, 

отримана таким чином, по стрілці В направляється в сховище. Важливо від-

значити, що назад в апарат частки рідини не вертаються. 

Це апарат ідеального витиснення. У ньому кожна частка гарантовано 

перебуває тої самий час (на відміну від апаратів ідеального змішання, де пе-

вним є тільки середній час перебування рідини в змішувачі, а кожна частка 

перебуває в ньому різний час). 

Слід зазначити, що хоча ротор обертається з постійною швидкістю обе-

ртання, інтенсивність змішування компонентів збільшується з переміщенням 

рідини від центру до периферійної частини апарата. Пояснюється це тим, що 

лінійна швидкість обертання емульгуючих пальців зростає зі збільшенням 

діаметра циліндра ротора, у який вони вмонтовані. 

Для охолодження рідини, що перебуває в апараті, передбачені змійовик 7 

і оболонка 8, але їх охолоджувальна поверхня порівняно мала. 
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Тому апарат може бути використаний тільки в тому випадку, якщо кіль-

кість тепла, що виділяється в процесі змішування або реакції невелика. Зок-

рема, для змішування кислот – це гарний апарат. Він малогабаритний (діаметр 

– до 1000мм), високопродуктивний (до 30т/добу) і забезпечує дуже інтенсивне 

перемішування. 

Інжектор - змішувач (Рис. 19): Змішування рідин можна проводити в ін-

жекторі. Одна з рідин, що змішуються, під тиском подається через сопло по 

стрілці А. За рахунок перепаду тисків у дифузорі створюють вакуум, і інша 

рідина засмоктується по стрілці Б. У цьому разі відбувається гарне змішування 

компонентів. 

 

1 - дифузор, 2 - сопло 

Рис. 19 Інжектор-змішувач: 

Переваги апарата: простота конструкції, відсутність частин, що руха-

ються.  

Недоліки: складність дозування компонентів, точність якої в значному 

ступені залежить від тиску в трубопроводах А и Б. Тому інжектор-змішувач 

рекомендують використовувати в тих технологічних процесах, де не потрібна 

висока точність дозування компонентів. 

Принцип роботи інжектора використовують в пороховій промисловості 

для транспортування по трубопроводах нітроестерів і в інжекторному способі 

нітрування рідких багатоатомних спиртів. 

2. НІТРАЦИЙНІ АПАРАТИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 

РІДКИХ НІТРОЕСТЕРІВ 

Схема установки для безперервного процесу нітрування рідких багатоа-

томних спиртів показана на Рис. 20. Відповідно до вимог техніки безпеки для 

вибухонебезпечних виробництв технологічне й машинне відділення розділені 

залізобетонною стіною 1. 

У машинне відділення винесено повідня нітратору, що полягає з елект-

родвигуна 2, запасного або дублюючого джерела енергії 3, з'єднувальної муф- 

ти 8, маховика 4 і вальниць 9. У технологічнім відділенні перебуває редуктор 

6, що полягає з пари конічних шестірень 7, з'єднувальної муфти 8, і вальниць9. 

Вал редуктора проходить через стінку й з'єднаний з валом двигуна, у 

цьому разі повітряний простір технологічного відділення ізольований від 

машинного за допомогою защільніка 10. 

Нітратор – це циліндричної форми апарат 13, укріплений на кронштейні 

12, він має кришку 14, днище 15, вал 16 з лопатевими 17 і пропелерної 18 

бовтницями. Крім того, усередині апарата є алюмінієвий протектор 20, ава-

рійний клапан 19, а також трубчастий теплообмінник, що складається із тру-

бних дошок 25, теплообмінних трубок 24 і центрального циліндра 23. 

Щоб такий апарат можна було використовувати в якості нітратора, не-

обхідно забезпечити однакову швидкість потоку реакційної маси у всіх тру-

бках теплообмінника як близьких до осі апарата, так і периферійних. А якщо 



ні, то у разі більших швидкостях руху рідини тепло, що виділяється в ре-

зультаті реакції, не буде встигати приділятися, і можливі локальні перегріви 

реакційної маси. З іншого боку, за малих швидкостях потоку усередині трубок 

НГЦ може замерзати й утворювати так звану НГЦ - шубу. І те й інше може 

привести до аварії. Для того щоб забезпечити однакову швидкість потоку рі-

дини в трубках, трубки в трубній решітці розташовані по концентричних 

окружностях (Рис.21). 

 
1 - залізобетонна стіна, 2 - електродвигун, 3 - дублююче джерело енергії, 

4 - маховик, 5 - кронштейн для установки двигуна, 6 - редуктор, 7 - конічні 

шестірні, 8 - з'єднувальні муфти, 9 - вальниці, 10 - защільнікове ущільнення,  

11 – оливоуловлювач, 12 - рама для кріплення апарата до стіни, 13 - корпус 

апарата, 14 - кришка, 15 - днище, 16 - вал, 17 - лопатеві бовтниці, 18 - пропе-

лерна бовтниця, 19 - аварійний клапан, 20 – протектор, 21 - привід реле кон-

тролю швидкості обертання бовтниці, 22 - переливна лійка, 23 - напрямний 

циліндр, 24- трубки, 25- верхня й нижня трубні дошки, А - безперервна подача 

гліцерину, Б - безперервна подача РКС, В - безперервний вихід емульсії,  

Г, Д - подача й вихід холодоагенту 

Рис. 20. Схема установки нітрації: 
 

Рідина йде по напрямному центральному циліндру 23 (Рис. 20) униз, 

бовтницею 18 вона закручується, здобуваючи обертовий рух. Але по трубках 

реакційна маса повинна йти поступально. Тому необхідно було в нижній ча-

стині апарата (між днищем і нижньою трубною дошкою), тобто перед входом 

реакційної маси в трубки 24, загальмувати закручування рідини, погасити 

кругові потоки, створені пропелерною бовтницею, і рівномірно - поступально 

направити рідину по всіх трубках нагору апарата. Для цього в апарату вста-

новлені напрямні лопатки 26 (Рис.22). Досвід показав, що знадобився ще 

плавний поворот потоку рідини від напрямного циліндра до трубок. Для цього 
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виявилося необхідним на нижньому торці напрямного циліндра встановити 

дифузор 27 і підібрати раціональну форму днища. 

Найбільш раціональною формою днища є профіль, що повторює повер-

хню параболоїда обертання рідини, який утворюється зверху апарата під час 

закручування рідини мішалкою. Зверху апарата по стрілці А, пройшовши 

через дозатор і розпилювач, безперервно подається гліцерин. 

 

 

 

 

Рис. 21. Перетин Е - Е (позначення 

див. Рис.20) 

 

26 - лопатки, 27 - дифузор 

Рис. 22. Трубчатка й днище нітра-

тора (позначення див. Рис.20). 

Проходячи донизу апарата по напрямному центральному циліндру 23, 

гліцерин попадає на ряд лопатевих бовтниць 17, якими додатково він диспе-

ргується, потім захоплюється пропелерною бовтницею 18 і нагнітається по 

напрямкові донизу апарату. З боку днища апарата по стрілці Б безперервно 

дозується РКС. Робоча кислотна суміш, зустрічаючись із диспергованим глі-

церином, вступає в реакцію й "продавлюється" пропелерною бовтницею 18 

через трубки трубчатки 24 у верхню частину апарату. 

Тому що швидкість етерифікації досить велика, то за час контакту й 

проходження реакційної маси через трубки компоненти повністю встигають 

прореагувати між собою. НГЦ, що утворюється, і відпрацьована кислота (ВК) 

у вигляді емульсії двох рідин безперервно йдуть із апарата через переливну 

лійку 22 по стрілці В на наступну фазу (сепарацію). 

Виробництво повинне працювати безвідмовно. Для цього дублюють 

процес перемішування. Якщо раптово електродвигун 2 вийшов з ладу або 

відключена електроенергія, необхідно негайно вжити заходи для доробки 

продукту. Після відключення електродвигуна, маховик 4, що сидить на при-

водному валу, за рахунок накопиченої в розкрученому стані енергії, продов-

жує ще протягом 15 – 20 с обертати мішалку. Цього часу повинне бути досить 

для запуску дублюючого джерела енергії 3. Для цієї мети раніше використо-

вували установку дизельної електростанції, яка включалася для доробки 

компонентів, що залишилися в нітраторі. Поряд з дизельною електростанцією 

можна застосовувати й інші джерела енергії: гідравлічну й пневматичну тур-

біни, акумулятори, що живлять мотор постійного струму. 

Якщо дублюючим джерелом енергії є гідротурбіна, то її живлення треба 

обов'язкове передбачити від пожежного водопроводу, тому що у випадку ві-

 



дключення електроенергії припиняється також і подача води з водопровідної 

мережі. Часто в якості дублюючого джерела енергії використовують не гід-

равлічну, а пневматичну турбіну. Це простіше, тому що для її обертання треба 

розташовувати лише балон зі стисненим газом. 

Рідко, але все-таки можливий випадок, коли резервне джерело енергії "не 

спрацює". У цьому випадку під час раптової зупинці бовтниць необхідно ав-

томатично скинути реакційну масу в аварійний бак. Для цієї мети на установці 

передбачене реле контролю швидкості обертання бовтниці, яке приєднано до 

вала бовтниці або безпосередньо, або за допомогою гнучкого вала 21.  

Якщо раптово частота обертання впала більш ніж у два рази, негайно 

спрацьовує аварійна система й недопрацьований продукт автоматично ски-

дається в аварійний бак, де є десятикратний об'єм води й здійснюється інте-

нсивне перемішування повітрям. Крім того, є також тахометр, призначений 

для візуального спостереження за частотою обертання бовтниці з метою 

включення за необхідності аварійного скидання реакційної маси з пульта ке-

рування.  

У нітраторі застосовують пропелерну бовтницю з порожнім валом. Щоб 

зрозуміти, чому застосовують порожній вал, треба розглянути поняття про 

критичну частоту обертання вала. Критичною частотою обертання вала бов-

тниці називають число, за якім кутова швидкість його обертання збігається із 

частотою власних коливань системи, тобто коли система попадає в резонанс. 

Зрозуміло, допускати резонансного випадку не можна, тому що це приведе до 

"розлиту" вала. Фактична, тобто робоча частота обертання вала повинна бути 

нижче критичної. Тому, крім розрахунку вала на міцність, необхідно прово-

дити розрахунок вала на критичну частоту обертання. 

Для забезпечення нормального режиму роботи вала з бовтницею необ-

хідно, щоб дотримувалася наступна умова:  

робоча кутова швидкість           ωроб < (0,75 - 0,8) ωкрит  

або                                                nроб ≤ (0,75 - 0,8) nкрит, 

тобто. робоча або фактична частота обертання вала nроб, повинна бути на  

20 - 25% нижче критичної nкрит. 

Залежність для nкрит у загальному виді 

                           nкрит = f (I/q) ,                                                             (2.1) 

де I - момент інерції перетину вала; q - маса одиниці довжини вала.  

Якщо з розрахунку виявиться, що nроб ≥ 2nкрит, треба або зменшити nроб, 

або підвищити nкрит. Звичайно намагаються йти по другому шляхові, тому що в 

зменшенні частоти обертання бовтниці не зацікавлені. Для підвищення кри-

тичної частоти обертання потрібно, у першу чергу, збільшити діаметр вала. 

Таким чином, часто з розрахунку на рівноміцність діаметр вала може бути 

невеликим (наприклад, 30 мм), а з розрахунку на критичну частоту обертання 

доводиться ухвалювати діаметр вала значно більше (90 мм). Раніше, коли 

цього не враховували, спостерігалися випадки "розлиту" вала, тобто вал роз-

літався на шматки під час переходу через критичні значення частот обертання.  

Для інтенсивного перемішування компонентів у нітраторі передбачена 

конструкція порожнього вала з мішалкою. Приймемо nкрит = 550 об/хв. Роз-
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рахунки показали, що якби вал мішалки був не порожнім, а суцільним, то у 

разі цього ж діаметру критична частота обертання була б рівна 400 об/хв. У 

цьому випадку не можна було б працювати за 550 об/хв, довелося б робочу 

частоту обертання знизити до 0,75 х nкрит = 0,75 х 400 = 300 об/хв. Щоб мати 

можливість працювати за 550 об/хв, треба збільшити nкрит до 550 : 0,75 = 733 

об/хв. Для цього у разі суцільного валу бовтниці довелося б суттєво збіль-

шувати його діаметр. 

Досягати підвищення nкрит за рахунок збільшення діаметра вала не доці-

льно. З одного боку, підвищимо nкрит за рахунок росту моменту інерції I, а з 

іншої сторони, понизимо nкрит за рахунок збільшення маси вала q. Як випливає 

із формули (2.1), ріст nкрит можливий також за рахунок зменшення маси оди-

ниці довжини вала, тому що q знаходиться в знаменнику. У зв'язку із цим 

з'явилася оптимальна конструкція порожнього вала з відносно більшим діа-

метром і малою масою. 

Порожній вал приварений до суцільного, усі зварені шви ретельно за-

чищені. Конструкція порожнього вала нітратора представлена на Рис. 23.  

 

1 - верхня суцільна частина вала,  

2 - порожній вал, 3 - лопатева бовт-

ниця, 4 - пропелерна бовтниця,  

5 - козирок-відбивач, 6 - тангенціа-

льно розташовані отвори, А, Б - на-

прямки руху реакційної маси 

 

 

 

 

 

1 - шток, 2 - клапан, 3 - сідло 

Рис. 24. Аварійний клапан.  

Рис. 23. Порожній вал нітратору.  

Під час обертання порожнього вала рідина надходить усередину вала за 

рахунок тертя о внутрішню поверхню вала, закручується й піднімається на-

гору по центральному отвору вала. Якщо не прийняти спеціальних заходів, то 

може утворюватися небезпечна застійна зона. 
 

Щоб не допустити застою реакційної маси усередині вала під час роботи 

бовтниці, розробили конструкцію порожнього вала із проточною системою. У 

верхній частині порожнього вала передбачили три отвори 6, розташовані по 

дотичній до внутрішньої окружності перетину вала. Захоплюваний під час 

роботи бовтниці усередину порожнього вала продукт піднімається нагору до 

рівня цих тангенціально розташованих отворів і відцентровими силами ви-

кидається через них трьома струмками. Над цими отворами на суцільній ча-

стині вала передбачений козирок - відбивач 5, призначений для недопущення 

розбризкування продукту. 



Дуже важливим для нітратора є конструкція аварійного клапана. Справа в 

тому, що аварійний клапан 19 (Рис.20) повинен перебувати в нижній частині 

нітратора й забезпечувати максимальну швидкість зливу реакційної маси з 

апарата в аварійний бак. У цьому разі слід ураховувати абсолютну герметич-

ність, яку повинен створити аварійний клапан виходячи з того, що він працює 

в агресивнім середовищі й не повинен зазнати тертя й ударних навантажень. 

Найбільш ефективної й досить надійної виявилася конструкція, що предста-

вляє собою шток з ретельно притертим до сідла клапаном (Рис.24). 

За такої конструкції аварійного клапана для забезпечення герметичності 

не потрібно ніяких пружин або механічних запорів. Однак спочатку не вда-

валося герметично притерти клапан до сідла. Як з'ясувалося, це пояснюється 

тим, що для обох деталей спочатку намагалися використовувати той самий 

матеріал - кислотостійку сталь, виходячи з її корозійної стійкості. Практика 

показала, що необхідно брати різний за твердістю матеріал. Добре себе заре-

комендувала, наприклад, така пара: кислотостійка сталь - кислототривкий 

чавун, яку й використовують у виробництві НГЦ. Аварійний клапан не можна 

опускати дуже низько, щоб не було застійних зон. Аварійний клапан зблоко-

ване з реле контролю швидкості обертання бовтниці й з температурним дат-

чиком. Він відразу ж автоматично відкривається, якщо частота обертання вала 

бовтниці впало більш ніж у два рази, або якщо температура в реакторі підня-

лася вище 28°С. 

Подача гліцерину й РКС у нітратор проводиться через відсікачи. Якщо 

температура в апараті піднялася вище 23
0
С, подача гліцерину автоматично 

припиняється. 

У міжтрубному просторі трубчатки апарата циркулює холодоагент, у 

цьому разі швидкість циркуляції можна регулювати в межах від 0,1 до 1,0 м/с. 

Чим вище швидкість циркуляції холодоагенту, тем ефективніше охолодження 

реакційної маси. У якості холодоагенту звичайно застосовують розчин хло-

ристого натрію. Але цей розсіл приводить до посилення корозії зовнішньої 

поверхні трубок, незважаючи на те, що трубки виготовляються з кислотос-

тійкої стали. Щоб не було корозії трубчатки, у міжтрубний простір вставляють 

алюмінієві стрижні, називані протекторами. Різке вповільнення процесу ко-

розії трубчатки за наявності у міжтрубному просторі протекторів відбувається 

тому, що алюміній має більший потенціал і кородує значно швидше, чим ки-

слотостійка сталь. 

Для нітрування рідких багатоатомних спиртів (наприклад, гліцерину) 

використовують нітратори трубчастого типу на малу й більшу продуктив-

ність, точніше на Q = 700 – 900 кг НГЦ/год і Q = 1500 – 1600 кг НГЦ/год. 

Основною характеристикою, що визначає нітратор гліцерину є поверхня 

охолодження Fохол, тому що реакція утворення НГЦ перебігає практично 

миттєво. Від величини Fохл залежать продуктивність, габарити і ємність ніт-

ратора. Короткі технічні характеристики нітраторів наведено в таблиці 2.1. 

Спочатку у вітчизняній пороховій промисловості під час відпрацьову-

вання безперервного технологічного процесу одержання НГЦ застосовували 

нітратор змієвикового типу. Але у цьому разі зустрілися з більшими трудно-
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щами. Для забезпечення великої поверхні охолодження необхідно було витки 

змійовиків розташовувати дуже близько друг до друга. 

У зв'язку із цим, зварювати змійовики доброякісно й чисто було важким 

завданням (число зварених швів 15 - 20). Навіть проконтролювати якість 

зварених швів було складно, тому що доступ до змійовиків і звареним швам 

украй утруднений. Тому, з погляду виготовлення й обслуговування, нітратор 

змієвикового типу – поганий апарат. У той же час у нітраторі трубчастого 

типу, хоча й багато розвальцьовувань, але всі вони доступні й можна завжди 

замінити дефектну трубку. 

Таблиця 2.1 - Деякі технічні характеристики нітраторів 

 Нітратори  

Характеристики Низькопродуктив-

ні 

Високопродуктивні 

Поверхня охолодження, Fохл, м
2
 19,5 30 - 34 

Продуктивність, Q, кг НГЦ/год 700 - 900 1500 - 1600 

Об'єм апарата, м
3
: 

повний Va 

корисний Vраб 

 

0,27 

0,20 

 

0,60 

0,45 

Установлена потужність, Nуст, кВт 3 - 4 5 - 7 

Частота обертання двигуна, nдв, 

об/хв 

1420 980 

Частота обертання мішалки, nмеш, 

об/хв  

550 550 

Передатне відношення 2,58 1,78 
 

 

 

2.1. Гідродинамічний розрахунок пропелерної бовтниці 

Пропелерна бовтниця найбільш часто зустрічається в різних апаратах: у 

змішувачах кислот, у нітраторах, в ажитаторах нітроцелюлози (НЦ), порохо-

вої маси й у багатьох інших апаратах, у яких процес пов'язаний з інтенсивним 

перемішуванням компонентів. 

Щоб розрахувати потужність, споживану обладнанням, що перемішує, 

користуються залежністю між модернізованими числами Ейлера й Рейнольдса 

(Re )м мEu f  

Графіки цієї залежності представлені на 

Рис.25 у логарифмічних координатах. 

 

1,2 – для бовтниць різних розмірів 

Рис. 25. Залежність між числами Ейлера й 

Рейнольдса. 
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де N - потужність, споживана бовтницею, кВт; В - визначальний діаметр 

обладнання, що перемішує, м; n - частота обертання бовтниці, с
-1

; ρ – густина 

суспензії, рідини, кг/м
3
; µ - в'язкість суспензії, рідини, Па с. 

Потужність, споживана бовтницею, розраховують в такий спосіб: 

- задають діаметр бовтниці D і частоту її обертання n;  

- з рівняння (2.4) визначають число Rем; 

- за знайденим значенням Rем із залежності, представленої на Рис. 26, 

знаходять значення Euм; 

- визначивши Еuм, з формули (2.3) визначають потужність, споживану 

бовтницею 

                                   N = ЕимD
5
n

3
ρ                                          (2.5) 

Досвід, однак, показує, що подібний розрахунок є недостатнім, тому що 

необхідна для змішування потужність залежить також від геометричної форми 

й розмірів бовтниці. Якщо цього не враховувати, то підрахована потужність 

може в ряді випадків виявитися або недостатньої для обертання бовтниці, або 

недостатньої для забезпечення необхідної інтенсивності перемішування. 

Треба також представити залежність споживаної потужності від форми й 

розмірів бовтниці. В наведених формулах (2.3) - (2.5) ураховується тільки 

діаметр бовтниці. Але у разі однакового діаметру у бовтниці може бути різна 

кількість лопат, різна сумарна площа лопат і різний крок. А це буде приводити 

до різних швидкостей потоку рідини й до різної величини втрати потужності 

на тертя й суттєво позначиться на потужності, споживаною бовтницею. 

Таким чином, розміри й форма бовтниці повинні обов'язково врахову-

ватися під час підрахунку споживаної нею потужності. Причому, крім спо-

живаної потужності, виникає необхідність визначити також швидкість осьо-

вого потоку W, яку повинна забезпечити бовтниця, кількість бовтниць m, а 

також питома витрата енергії ψ. Тому перш ніж приступитися до розрахунку 

потужності пропелерної бовтниці (Nпр.м), необхідно розв'язати питання про 

оптимальну кількість лопат у пропелерній бовтниці й про розміри цих лопат.  

Раніше була поширена думка про те, що слід застосовувати дволопатеву 

бовтницю. Однак проведені надалі дослідження показали, що краще перемі-

шування й більший коефіцієнт корисної дії (ККД) забезпечує трилопатева 

бовтниця. Тому в цей час у всіх апаратах пропелерні бовтниці використовують 

тільки в трилопатевім виконанні (рис.26). 

Далі, за допомогою великої кількості дослідів було показано, що опти-

мальний розмір діаметра пропелерної бовтниці D для апаратів, що викорис-

товують у виробництві порохів, перебуває в межах 

                                           D = (0,15 - 0,30)Dа,                                        (2.6) 

де Dа - діаметр апарата. 



32 

 

Виключенням є нітратори у виробництві нітрогліцерину. Для них діаметр 

бовтниці береться трохи більше: D = (0,35 - 0,4) Dа 

Слід розглянути вплив розмірів лопат бовтниці або іншими словами 

площі лопат на продуктивність пропелерної бовтниці. Під площею лопат 

пропелерної бовтниці Sл розуміють проекцію їх поверхні на площину, пер-

пендикулярну осі обертання бовтниці (Рис.26). Під час визначення Sл вихо-

дять із того, що більша площа лопат забезпечує більшу продуктивність, але 

менший ККД, тому що у разі збільшення площі лопат підвищуються втрати на 

тертя лопат відносно рідини. 

Дослідним шляхом були вироблені наступні оптимальні значення для 

сумарної площі лопат пропелерної бовтниці 
 

                                Sл = (0, 25 - 0, 4)Sом,                                                (2.7) 

де Sом = πD
2/4

 - площа, що являє собою площу кругу з діаметром окруж-

ності D (Рис. 26), описуваною найбільш віддаленою точкою лопаті пропеле- 

ра під час її обертання щодо осі вала (величина D задається з рівняння 2.6). 

Для того щоб побудувати профіль лопаті пропелерної бовтниці з пос-

тійним кроком, необхідно нагадати, що таке гвинтова лінія й крок гвинтової 

лінії. Гвинтовою лінією називають слід точки, що рівномірно переміщується 

по окружності й по утворюючої деякого циліндра. Кроком гвинтової лінії 

називають відстань по утворюючої циліндра, пройдену точкою під час опису 

нею одного повного витка гвинтової лінії. Для наочності користуються роз-

горнутою гвинтовою лінією, що має вид похилої площини, точніше – прямо-

кутного трикутника з основою, рівною довжині окружності циліндра, іншим 

катетом, рівним кроку Н и гіпотенузою, рівною довжині гвинтової лінії  

(Рис. 27, б), φ- кут підйому розгорнутої гвинтової лінії. 

Далі треба побудувати профіль лопаті пропелерної бовтниці. Нехай на 

Рис. 27, а показана одна лопать 3-х лопатевої пропелерної бовтниці з діамет-

ром D, розрахованим за формулою (2.6), і площею, рівної 1/3 Sл, розрахованої 

за формулою (2.7); R1 - радіус втулки, до якої приварена лопата. Знаючи Sл, 

можна визначити габарити лопаті по її ширині й вичертити контур лопаті. 

Нанесемо на циліндрі втулки гвинтову лінію 1 із кроком Н. Відрізок цієї 

гвинтової лінії (суцільна крива), обмежений шириною лопаті пропелера на 

радіусі R1 є кривої перетинання поверхні циліндра й поверхні лопати. 

Тепер треба намалювати інший циліндр із радіусом R2>R1 і нанести на 

його поверхню іншу гвинтову лінію 2. Відрізок нової гвинтової лінії, обме-

жений шириною лопаті пропелера на радіусі R2, буде кривій перетину поверх- 

ні лопати із циліндром 2. Аналогічна картина буде мати місце й на наступних 

циліндрах R3>R2, R4>R3. Поверхня кожного із цих циліндрів буде перетинати 

поверхню даної лопаті по деяким іншим кривим 3, 4 ... Оскільки кожна із 

кривих 1, 2, 3, 4... лежить на поверхні лопаті, те, побудувавши нескінченну 

безліч циліндрів, що знаходяться на нескінченно близькій відстані друг від 

друга, таким чином буде одержано поверхню лопаті пропелера. Гвинтові лінії 

кожного із цих циліндрів можуть мати той же крок Н, що й у першого цилі-



ндра, але в загальному випадку крок може бути змінним. Якщо крок не змі-

нюється, то будуть мати місце наступні співвідношення: 

 для першого циліндра                Н = 2πR1tgφ1 

 для другого циліндра                 Н = 2πR2tgφ2          і т.п., 

де φ1, φ2  - кути підйому розгорнутих гвинтових ліній (рис. 2.9,б). 

Слід підкреслити, що крок пропелерної бовтниці також виявляє вплив на 

споживану нею потужність тому, що профіль бовтниці залежить від її кроку й 

визначає поверхню пропелера, розміри якої пов'язані з втратою потужності на 

тертя відносно середовища, що перемішується. 

Саме тому крокове відношення α = H/D є основною характеристикою 

бовтниці, а крок необхідно вводити у формули для розрахунку потужності, що 

споживає бовтниця. Таким чином, для лопаті пропелерної бовтниці з постій-

ним кроком можна записати: 

Н = 2πrtgφ = соnst = С       або       Rtgφ = С/2π = С1 

Слід підкреслити, що під час створення апаратів із пропелерними бовт-

ницями для порохової промисловості треба прагнути до застосування бовт-

ниць з постійним кроком. Це пов'язане з тим, що у разі Н = соnst рідина, що 

знаходиться в будь-якій точці даного перетину (ближче до центру або пери-

ферії), переміщується під час роботи бовтниці в інший перетин апарата з од-

наковою швидкістю. У цьому випадку інтенсивність перемішування буде у 

всіх точках даного перетину однакової. А це важливо для запобігання лока-

льних перегрівів. 

Визначивши геометричні розміри пропелерної бовтниці й побудувавши 

профіль її лопат, можливо перейти до розрахунку потужності, споживаною 

бовтницею. Під час підрахунку Nпр.м, виходять із наступної передумови. В 

області порівняно більших значень Rем ( при Rем > 105) крива lg Еuм - f(Rем)  

(Рис. 25) для пропелерної бовтниці майже паралельна осі абсцис. Іншими 

словами, у разі значень Rем>105 число Еuм = соnst. Тому для цієї області (а 

саме в цій області значень Rе й працюють пропелерні бовтниці) рівняння (2.5) 

можна переписати в наступному вигляді 

Nпр.м = К0Н
5
n

3
ρ, кВт,                               (2.8) 

де Nпр.м - потужність, споживана пропелерною бовтницею, кВт;  

К0 =Еuм/∝5
 - константа, що є функцією крокового співвідношення 

(∝ = H/D); H - крок пропелерної бовтниці, м; D - діаметр бовтниці, м;  

n – частота обертання, 1/с; ρ - густина рідини (суспензії), кг/м
3
. 

Для розрахунку Nпр м  потрібні ще дві величини: 

- секундний об'єм рідини (суспензії) Vс, подаваною пропелерною бовт-

ницею, м
3
/с; 

- швидкість поступального руху рідини W, м/с. 

Секундний об'єм рідини, що перекачується бовтницею пропорційний 

квадрату діаметра бовтниці (Vс = KD
2
). За один оборот бовтниці у разі Н 
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=соnst, рідина переміщується уздовж її осі на Н (якщо зневажити тертям), за n 

оборотів – в n раз більше. Таким чином, можна записати 

Vс = кD
2
Нn, м

3
/с 

виразивши діаметр мішалки D через крок Н (D = Н/∝), одержують 

                                      Vс = к1Н
3
n, м

3
/с ,                               (2.9) 

де к1= к/∝2
 

Осьову швидкість потоку рідини W можна підрахувати так: за один 

оборот бовтниці W пропорційна її кроку Н, за одну секунду бовтниця робить n 

оборотів, отже 

                                    W = к2Hn, м/с                                      (2.10) 

Зручно надати всі залежності, необхідні для розрахунку споживаної по-

тужності пропелерної бовтниці з постійним кроком Н в такої послідовності:  

D = (0,15 - 0,30) Dа, м                                                    1 

∝ = Н/D, м/м                                                                   2 

ε = Vс/Vа, м
3
с

-1
/м

3                                                                                           
3 

Vс= к1Н
3
n, м

3
/с                                                                4 

Nпр.м = к0Н
5
n

3
ρ, кВт                                                       5 

ψ = Nпр.м • 1год/Vа, кВт ∙год/м
3                                                         

6 

W= к2Нn, м/с                                                                   7 

З наведених формул видне, що для розрахунку треба мати у своєму роз-

порядженні значення коефіцієнтів ∝, к0, к1, к2. Крім того, необхідно знати, які 

приймати значення параметрів ε, ψ, W. 

Як правило, реальні значення ∝ для апаратів, що використовують у по-

роховій промисловості, перебувають у межах 0,8 - 1,1. У разі ∝ = 1 пропелерна 

бовтниця забезпечує приблизно 80% осьових потоків і 20% малоефективних 

кругових потоків. У тих випадках, коли за умовами перемішування необхідні 

могутніші осьові потоки, рекомендується приймати ∝ < 1. Значення коефіці-

єнтів к0, к1, к2, як функцій крокового відношення ∝ наведені в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 - Значення коефіцієнтів к0, к1, к2, необхідних для розрахунку 

потужності споживаною пропелерною бовтницею 

∝ к0 к1 к2 ∝ к0 к1 к2 

0,4 6,830 4,520 0,965 1,0 0,4900 0,560 0,785 

0,5 3,340 2,760 0,923 1,1 0,370 0,468 0,785 

0,6 2,073 1,885 0,910 1,2 0,285 0,378 0,728 

0,7 1,390 1,380 0,900 1,25 0,248 0,340 0,710 

0,75 1,096 1,150 0,860 1,3 0,222 0,308 0,695 

0,8 0,906 0,985 0,840 1,4 0,182 0,260 0,680 

0,9 0,666 0,760 0,820 1,5 0,153 0,224 0,670 

 

У результаті обробки експериментальних даних по ряду існуючих апа-

ратів було встановлено, що значення ε, ψ, W залежать від типу апарата, від 

концентрації й природи твердого продукту, що перебуває в дисперсійнім се-



редовищі (від вмісту у воді нітроцелюлози або порохової маси баліститного 

типу) і від призначення перемішування. Так, наприклад, якщо перемішування 

суспензії НЦ у воді призначене тільки для того, щоб НЦ не висаджувався, а 

перебував у зваженому стані, те необхідні значення параметрів ε, ψ, W будуть 

менше, чим у випадку, коли потрібно додатково забезпечити однакову кон-

центрацію НЦ по висоті апарата. Значення ε, ψ, W залежно від призначення 

перемішування надані в табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 - Значення параметрів для апаратів різного призначення 
Призначення апарата, концен-

трація суспензії 

Призначення перемішу-

вання 

ε, 

м3/(с м3) 

ψ, 

кВт год/м3 

W, 

м/с 

1. Змішувачі кислот:  

а) періодичної дії горизонтально 

го типу зі швидкохідними бовт- 

ницями (застосовують у вироб-

ництві НЦ). 

Для змішування рідких 

компонентів 

0,8-0,15 0,1-0,15 1,5-2,0 

б) безперервної дії вертикаль-

ного типу зі змієвиковим охоло-

дженням (застосовують у вироб-

ництві ВР) 

Те ж 2-5 0,5 - 0,8 1,3-2,0 

2. Нітратори: 

а) трубчастого типу (застосову-

ють у виробництві НГЦ) 

Для інтенсивного змі-

шування рідких компо-

нентів 

15-30 2,5-6 1,3-2,0 

б) змієвикового типу (застосо-

вують у виробництві ВР) 

Теж 8-15 2-3 1,8-2,5 

3. Змішувачі: 

а) ажитатор у виробництві НЦ;  

концентрація здрібненої НЦ –  

2 - 3% 

Для підтримки НЦ у зва 

женому стані 

1,5-2,0 0,1-0,15 1,7-2,0 

б) змішувач у виробництві НЦ; 

концентрація здрібненої НЦ - 10% 

Те ж 2,0 - 2,5 0,25-0,3 2.0-2,5 

в) змішувач у виробництві НЦ; 

концентрація здрібненої НЦ - 10% 

Для підтримки однако-

вої концентрації НЦ по 

висоті апарата 

4,0 

 

 

0,5 - 0,7 

 

 

 

 

 

г) змішувач у виробництві по-

рохової маси баліститного типу; 

концентрація маси 10% 

Для підтримки у зва-

женому стані 

4,0 

 

 

0,5 – 0,7 

 

 

2,5 – 3,0 

 

 

д, г) змішувач у виробництві 

порохової маси баліститного ти-

пу; концентрація порохової маси 

10% 

Для перемішування й 

забезпечення однакової 

концентрації маси по 

висоті апарата 

6,0 1,0 – 1,2 3,0 – 3,5 

 

Запишемо послідовність розрахунку потужності Nпр м, споживаної про-

пелерної бовтницею з постійним кроком: 

1) для даного типу апарата, заданої концентрації суспензії й заданого 

призначення перемішування ухвалюють з табл. 2.3 значення ε; 

2) з рівняння 1 визначають діаметр бовтниці D; 

3) залежно від призначення перемішування визначають крокове відно-

шення: задаємося ∝ і з рівняння 2 визначають крок Н; 
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4) по величині ∝ з табл. 2.2 визначають коефіцієнти к0, к1 і к2; 

5) з рівняння 3 для ε обчислюють Vс; 

6) з рівняння 4 для Vс визначають n; 

7) за формулою 5 обчислюють Nпр.м; 

8) за рівняннях 6 і 7 визначають відповідно ψ і W. 

Далі необхідно перевірити відповідність обчисленої потужності Nпр.м обраним 

вимогам 

Якщо Nпр м визначена правильно, то ψ і W повинні перебувати в межах 

табличних значень (див. табл. 2.3 для даного виду апарату, заданої концент-

рації суспензії й заданого призначення перемішування). Але найчастіше роз-

раховані значення ψ і W виявляються нижче табличних. Це означає, що роз-

рахована потужність Nпр.м недостатня для забезпечення необхідного призна-

чення перемішування, тому що не всі споживачі потужності враховані в роз-

рахунку. Які ж споживачі потужності не були враховані в розрахунку? Уве-

демо ще одне поняття - зона перемішування. Вона визначається висотою L, на 

яку пропелерна бовтниця здатна підняти стовп рідини (суспензії), тобто її 

напором  

                           L = (4 – 6)D                                                       (2.11) 

Якщо робоча висота апарата h більше L, тоді на вертикальний вал пот-

рібно встановити другу бовтницю (Рис. 28), у цьому разі число бовтниць ви-

значається як 

                            m = h/(4 – 6)D                                                   (2.12) 

Природно, що споживана потужність збільшується в m раз. Крім того, 

часто на торці вала потрібна установка турбінної бовтниці (Рис.29), тому що у 

разі зупинці бовтниць тверда фаза (НЦ або порохова маса) осідає на дно апа-

рата, а підняти її під час пуску пропелерною бовтницею важко.  

 

 
 

1 – пропелерні бовтниці 

Рис. 28. До розрахунку числа 

бовтниць 

 
 

1 - пропелерні бовтниці;  

2 - турбінна бовтниця 

Рис. 29. Змішувач із турбінною 

бовтницею: 

Потужність, споживана турбінною бовтницею (без обліку втрат) визна-

чається із залежності 



                                 Nтурб = к3D
5
n

3
ρ,                                           (2.13) 

де D - діаметр бовтниці, м; n – частота обертання бовтниці, об/с; ρ - гус-

тина рідини (суспензії), кг/м
3
; к3 - коефіцієнт, що залежить від характеру руху 

рідини й роду бовтниці (для відкритої шість лопатевої турбінної бовтниці з 

кутом нахилу лопат φ = 45°; к3 = 1,5). 

Іноді на валу, крім пропелерної бовтниці, є лопатеві бовтниці, наприклад, 

у нітраторі у виробництві НГЦ. У цьому випадку необхідно врахувати і їх 

споживану потужність 

                                   Nлоп = до4D
5
n

3
ρμ

0,18   
,                                          (2.14) 

де Nлоп - потужність, споживана однієї лопатевою бовтницею (для де-   

кольких бовтниць отримане значення множиться на число бовтниць);  

D - діаметр лопатевої бовтниці, м; n - частота обертання бовтниці, с
-1

;  

ρ - густина рідини (суспензії), кг/м
3
; μ - в'язкість рідини, Па∙с;  

к4 –коефіцієнт (к4 = 1,4∙10
-9

). 

Крім витрат потужності на перемішування (корисної) необхідно врахо-

вувати втрати потужності: 

- на тертя у повідні й вальницях; вони становлять приблизно 10% від 

корисної потужності; 

- на опір змійовиків (у разі їхній наявності); вони становлять приблизно 

стільки ж, скільки корисна потужність, тобто 100%. 

Таким чином, сумарна потужність, споживана пристроями, що перемі-

шують, рівна 

N = mNпр.м + Nтурб + bNлоп + Nпот.прив + Nпот.зм                   (2.15) 

де m - кількість пропелерних бовтниць; b - кількість лопатевих бовтниць. 

Може виявитися так, що під час перевірки будуть одержані все-таки малі 

значення параметрів ψ і W у порівнянні з табличними. У цьому випадку не-

обхідно змінювати задані параметри. Насамперед, необхідно прийняти інші 

шагові відносини ∝ і повторити розрахунки. Якщо ж варіації з ∝ не приводять 

до задовільного збігу ψ і W з даними табл. 2.3, то треба прийняти діаметр 

бовтниці більшим, ніж це рекомендується за рівнянням 1 і повторювати роз-

рахунки доти, поки не будуть отримані результати (ψ і W), що збігаються з 

табличними значеннями. На цьому гідродинамічний розрахунок пропелерної 

бовтниці закінчують. 

Слід мати на увазі, що можна підбирати пропелерні бовтниці методом 

моделювання. Так, наприклад, якщо, розрахована бовтниця для апарата єм-

ністю V1 = 10 м
3
, а потрібно підібрати мішалку для апарата V2 =20 м

3
 (при-

родно за однакових умовах експлуатації), те 

N20 = (V2/V1)N10 – 2N10  
 

У цьому випадку у разі збільшення споживаної потужності в 2 рази діа-

метр бовтниці повинен бути збільшений у 
5 2  разу, тобто D2 = D1

5 2 . Це 

випливає із простого розрахунку: 

N10 = к0Н
510

. n
3
ρ = к0∝

5
D

510
n

3
ρ                       1 
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N20 = 2N0 = к0Н
520

n
3
ρ = к0∝

5
D

5
n

3
ρ                  2 

Поділивши рівняння 2 на рівняння 1, одержують: 

2 = (D20/D10)
5
  або  (D20/D10) = 

5 2 ; D20 = D10 
5 2  

На основі гідродинамічного розрахунку пропелерної бовтниці треба ви-

брати електродвигун найближчої більшої потужності й редуктор. 

Редуктор вибирають у такий спосіб. З гідродинамічного розрахунку ві-

домо число оборотів бовтниці. Знаючи число оборотів обраного за довідником 

електродвигуна, визначають передаточне число, за якім підбирають стандарт- 

ний з урахуванням споживаної потужності редуктор. 

Для механічного розрахунку вала бовтниці необхідно знати, які діють на 

нього навантаження. Як відзначалося раніше, у пороховій промисловості ви-

користовують "консольні" вали, тобто вали, у яких вальничний вузол вине-

сений за межі апарату. Для розрахунку необхідно знати величини й напрямок 

діючих на вал сил. На Рис. 30 показана схема діючих на вал сил із двома 

пропелерними бовтницями. 

 

 
 

а - відстань між вальницями, м;  

b - відстань між першою бовтницею 

й вальницею, м; l - відстань між 

бовтницями, м.  

Рис. 30. Схема діючих сил на вал з 

бовтницями:  

 
 

 

1 - електродвигун; 2- дублююче 

джерело енергії; 3 - муфта; 4 - махо-

вик;  

5 - горизонтальний вал; 6 - вальниці; 

7 - конічна передача; 8 - вертикаль-

ний вал; 9 - пропелерна бовтниця; 

Рис. 31 Схема розрахунку маховика 

Розрахунок вала ведеться: 

- на крутіння й вигин від крутного моменту Мкр, який створюється в мо-

мент пуску електродвигуна; 

- на вигин від неврівноважених відцентрових зусиль Рц, які можуть ви-

никнути, якщо є різниця в радіусі вала ∆r; 

- на розтягання від дії осьової сили Рж, що виникає від потоку рідини, 

якому мішалка чинить опір 

2.2. Принцип розрахунку маховика. 



Як вже було відзначено, маховик у нітраційній установці потрібен для 

того, щоби у випадку відключення енергії забезпечити обертання бовтниці 

нітратора ще якийсь час, достатній для включення резервного джерела жив-

лення енергії вироблення продукту. Під час роботи нітратора маховик 4 

(Рис.31), обертаючись разом із провідним валом 5, накопичує енергію. 

Коли відбувається відключення електродвигуна, маховик, обертаючись 

по інерції, віддає запасену енергію бовтниці, продовжуючи її обертати, у 

цьому разі, кутові швидкості обертання, як маховика ω1, так і бовтниці ω із 

часом убувають. 

Для розрахунку необхідно скласти енергетичний баланс для маховика й 

мішалки: 

Amax = Iω1/2 = I(iω)
2/2

 = (Ii
2
ω

2
)/2                       (2.16) 

де А - робота маховика, кВт∙год; I - момент інерції маховика, кг∙м
2
;  

i - передаточне число, i = ω1/ω; ω1 = iω 

Робота маховика за відрізок часу dτ 

dАmах=Ii
2
ωdω                                                    (2.17) 

Робота бовтниці за час dτ: 

dАмеш = Nпр.меш dτ;                                            (2.18) 

де Nпр. меш - потужність, споживана пропелерною бовтницею. 

У свою чергу 

Nпр.меш = Мполезн  + Nвтрат                                                        (2.19) 

Корисна потужність, споживана бовтницею, пропорційна кубу кутової 

швидкості 

                                Nполезн = Н
5
n

3
ρ = к0Н

5
ρ(1/π)

3
ω

3
 = аω

3                                  
(2.20) 

де n = (1/π)ω 

Nвтрат складається із втрат потужності на тертя валів у вальницях і защі-

льниках, на тертя в зубчастій передачі й тертя обертових деталей відносно 

повітря й оливи. Експериментально установлене, що втрати потужності на 

тертя прямо пропорційні першому ступеню кутової швидкості обертання бо-

втниці, тобто 

                                                  Nпотерь = bω                                             (2.21) 

де b - коефіцієнт втрат. 

Таким чином, у загальному виді 

                                      Nпр.меш = аω
3
+bω,                                                (2.22) 

                                    dАмеш = Nпр.меш dτ = (аω
3
 + bω)dτ                         (2.23) 

Маховик після зупинки електродвигуна віддає роботу, а бовтниця її 

сприймає, тому dАmах = - dАмеш  

або  

                         Ii
2
ωdω = - (аω3 + bω)dτ                                                 (2.24) 

Після проведення  необхідних перетворень й розподілу змінних, полу-

чимо 

-dτ/(Ii
2
) = dω/(aω

2
 +b) 

Після проведення інтегрування цього рівняння треба установити границі 

інтегрування. У момент τ = 0 коли відбулося відключення електродвигуна, 
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швидкість обертання бовтниці була рівна початкової ω = ω0 (550 об/хв). Через  

деякий час τ = τх швидкість обертання бовтниці понизилася до ω = ωх. 

Таким чином, можна записати 
0

2 2

0

1 x x d
d

Ii a b

 







 

   

Це складний табличний інтеграл. Рішення цього інтегрального рівняння 

відносно ωх дає 

            
0 2
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                                         (2.26) 

Рішення відносно τх дає: 
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         (2.27) 

 Очевидно, що маховик зупиниться у разі ωx= 0; τ = τост 

                         

2

0ост

Ii a
arctg

bba
                (2.28) 

де τост - час повної зупинки маховика (бовтниці).  

Через деякий проміжок часу обороти маховика знизяться у два рази  

(ωх = ω/2) 

                       

0
2

1/2 2

0

2

1
2

x

a

Ii b
arctg

aba

b



 


 



                               

(2.29) 

Співвідношення між ωх і τх графічно 

представлені на Рис.32. 

 

Рис.32 Співвідношення між ωх і τх 

 

Звичайно не допускають, щоб обороти впали нижче, чим наполовину, 

тобто якщо ω0 відповідає n = 550 об/хв, те резервне (дублююче) джерело 

енергії повинно встигнути ввімкнутися раніше, чим частота обертання бовт-

ниці знизиться до n = 275 об/хв. Це відповідає τ1/2 = 10 с. Іншими словами, за 

час 10 с швидкість обертання бовтниці не повинна впасти нижче, чим у два 

рази. Звичайно 10 с досить для включення дублюючого джерела енергії. 

Розрахунок маховика проводять в наступній послідовності: 

- задають час τх<10с, наприклад 5 – 6 с; 

- із графіка ωх = f(τx) визначають значення ωх; 



- із залежності (2.27) для τх знаходять значення моменту інерції I; 

- за відомим значенням I знаходять в довіднику розміри маховика. 

Дослідні значення параметрів (α, b, i), необхідні для розрахунку маховика 

в нітраторах різної продуктивності, представлені в табл. 2.4. 

Таблиця 2.4 - Дослідні значення параметрів (α, b) 

Параметри Продуктивність нітратора, кг/год 

1600 900 

α, кг∙м/с
2
 0,3-0,35 0,35-0,4 

b, кг∙м
2
 1-3 0.5-2 

nмот, об/хв 980 1420 

nмешоб/хв 550 550 

i = nмот/nмеш 1,78 2,58 

Експериментально встановлене, що час повної зупинки маховика (бовт-

ниці) приблизно рівно 25-30 с. Цей час можна розрахувати за рівнянням (2.28) з 

умови, що ωх = 0, або замірити безпосередньо на діючому нітраційному апараті. 

Однак важливо знати час, необхідний для включення резервних джерел енергії 

(τ1/2 = 10 с), протягом якого обороти бовтниці після відключення електродви-

гуна падають із 550 до 275 об/хв. 

2.3. Аналіз роботи нітратора 

Розглянутий нітратор є апаратом ідеального змішування. У ньому середній 

час перебування всіх компонентів (гліцерину, нітруючої суміші, нітрогліцери-

ну, відпрацьованої кислоти) однакове. Але час перебування окремого компо-

нента в апараті різний. 

Іншими словами, якщо, наприклад, апарат ідеального змішування має 

об'єм 1 м
3
 і об'ємну продуктивність 1 м

3
/год, те це зовсім не означає, що кожна 

частка вихідних компонентів і продукту змішування перебуває в апарату 1 год. 

Є частки, які перебувають в апараті тривалий час, а є частки, які миттєво ви-

ходять із апарата. 

Спробуємо розрахувати, як змінюється концентрація часток суміші в часі в 

апараті ідеального змішування. Розв'яжемо це завдання спочатку в загальному 

виді. Нехай даний апарат ідеального змішування, заповнений сумішшю двох 

рідких компонентів (Рис.33). 

 

 

Рис.33 До розрахунку часу перебування  

часток в апараті. 

 

Позначимо: 

vа - робочий об'єм апарата; 

х - концентрація одного з компонентів (на-

приклад, компонента А) в апараті; 
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dv- елементарний об'єм суміші рідин, що надходить в апарат і виходить з 

апарата протягом нескінченно малого проміжку часу dτ; 

х0 - концентрація компонента А в подаваної суміші рідин; 

dx- зміна концентрації компонента А в апараті за час dτ. 

Під час режиму роботи, що встановився, за час dτ з апарата пішло dv су-

міші рідин з концентрацією компонента А са - х і надійшло dv рідини з кон-

центрацією са - х0. Отже, після закінчення часу dτ концентрація компонента А 

в апараті змінилася й стала сА - (х + dx). Складемо матеріальний баланс сто-

совно компонента А. 

1.Загальна кількість компонента А в апараті після закінчення часу dτ: 

vа(х+dх). 

2.Кількість компонента А, що залишилась в апараті після закінчення часу 

dτ: (vа - dv)х. 

3.Кількість компонента А, що надійшло в апарат за час dτ: x0dv. Отже, 

                                      vа(х+dх) = (vа - dv)х + x0dv                             (2.30) 

Після перетворень: 

                          vadx = - (x-x0) dv або 
0 a

dx dv

x x v
 


                              (2.31) 

Далі треба визначити граничні умови й інтегрувати отримане рівняння: 

за τ=0 v=0 (об'єм рідини, що надійшла й пішла з апарата дорівнює нулю) і 

х = хн (концентрація компонента А рівна початкової); 

Після закінчення часу τ через апарат пройшло рідини v і концентрація 

компонента А стала х = хк (кінцевої): 

 
0 0
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Після інтегрування: 
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                (хк - х0) = (хн – х0) 
a

v

v
e


                                        (2.32)  

Відношення об'ємів v/va можна замінити відношенням τ/τр, де τ - час ви-

тікання об'єму v рідини; τр - час спорожнювання апарата (розрахунковий час), 

який можна визначити, як  

τр=vа/vпот, 

де vпот - швидкість потоку рідини в апараті, м/с. 

Таким чином, остаточний вираз має вигляд: 

         (хк -хо) = (хн - х0) 
рe






                                                 (2.33) 

Тепер треба спростити завдання. Нехай хн = 100%, а х0 = 0, тобто можна 

припустити, що в початковий момент часу в апараті вже є 100% компоненту А, 

а потім із часом в апарат надходить інша рідина, у якій немає компонента А, 

тоді 



                           хк=100
рe






                                                  (2.34) 

Тепер треба розглянути конкретний, найпростіший приклад. 

Допустимо, є апарат ідеального змішування з робочим об'ємом vа= 1 м
3
 і 

об'ємною продуктивністю (тобто об'ємною швидкістю потоку рідини)  

vпот= 1 м
3
/год. Нехай у цьому апарату перебуває в початковий момент часу 

100% бензолу. Підрахуємо τр: 

τр = vа/vпот = 1 м
3/1

 м
3
/год = 1год 

т.е. повне спорожнювання апарата відбудеться за 1год і, отже,  

                                хк = 100 1 ,%e




                                                  (2.35) 

Почнемо додавати чисту воду й через кожну годину, протягом якої від-

бувається витікання з апарата повного об'єму рідини, будемо визначати кон-

центрацію бензолу в рідині, що залишилась в апараті. За цими даними можна 

скласти таблицю 2.5 і побудувати графік (Рис. 34). 

 

 
Рис. 34 Залежність вмісту бензолу в апараті від часу 

Таблиця 2.5 Зміна концентрації бензолу в апараті під час додавання води 

Кількість годин, 

що пройшли, τ 

Кількість рідини в об'є-

мах vа, що пройшла че-

рез апарат 

Концентрація бензолу 

(хк,%) в апараті, розра-

хована за формулою 

(2.35) 

0 0 100e
-0

 = 100 

1 1            100е
-1

 = 37 

2 2 100е
-2

 =13,5 

3 3            100е
-3

 = 5 

4 4 100е
-4

= 1,85 

5 5 100е
-5

=0,68 

 

З табл.2.5 і Рис. 34 випливає, що через 1 год, протягом якої відбулося 

повне спорожнювання апарата, у ньому залишилося бензолу приблизно 37 %. 

Отже, з апарата замість бензолу пішло 37 % води. Іншими словами, з перших 
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же хвилин подачі в апарат води, якась її частина, не змішуючись із бензолом, 

іде з апарата, а така ж кількість бензолу залишається в апараті. 

Стосовно до нітраційного апарату подібні дані можна представити в та-

кий спосіб. Робочий об'єм нітраційного апарата трубчастого типу продуктив-

ністю 1600 кг/год нітрогліцерину становить 0,45 м
3
, а об'ємна швидкість по-

току (тобто об'єм рідини, що виходить із апарата за 1 год) становить  

vпот= 2,8 м
3
/час. Тоді час повного спорожнювання нітратора буде рівний 

τр= vа/vпот = 0,45:2,8 = 0,16 год = 9,6 хв. 

Це середній час знаходження рідини в нітраторі. А кожний компонент 

буде перебувати в апараті різний час. 

Якщо врахувати, що час, необхідний для процесу нітрації гліцерину, 

обчислюється частками секунди, те можна вважати, що практично із самого 

початку подачі компонентів в апарат концентрація нітрогліцерину становить 

100%.Але під час повного спорожнювання апарата в ньому залишаються старі 

частки нітрогліцерину. Їх концентрацію в будь-який момент часу можна ви-

значити за формулою 

                             хк = 100 9,6 ,%e




                                                    (2.36) 

Слід зазначити, що застосування вищевикладених міркувань і розрахун-

ків до одержання нітрогліцерину не є строгим, оскільки в апараті, поряд зі 

звичайним перемішуванням, іде складна реакція з хімічним перетворенням 

вихід 

них компонентів і утворенням нових речовин. Однак, загальна картина пове-

дінки апарата ідеального змішування зберігається. Якщо підставити у фор-

мулу (2.36) значення часу τ у хвилинах, що цікавлять нас, і за отриманими 

даними побудувати графік (Рис. 35), то можна помітити, що під час повного 

спорожнювання нітратора в ньому залишається близько 37% старих часток 

нітрогліцерину, під час дворазового спорожнювання – 13,5% і т.п. 

 

 
 

Рис. 35. Залежність вмісту НГЦ в апараті від часу 

Навіть під час п'ятикратного спорожнювання нітратора (через 48 хв.) в 

апараті залишається 0,68 % старих часток нітрогліцерину, тоді як цього зовсім 

не потрібно, тому що реакція утворення нітрогліцерину має високу швидкість. 

Більше того, це навіть шкідливо, тому що старі частки нітрогліцерину, цир-

кулюючи багаторазово в апараті, контактують тривалий час із відпрацьованою 



кислотою. Це може приводити до таких небажаних реакцій як гідроліз, окис-

нення і т.п. 

Таким чином, проведений аналіз показує, що для швидко перебігаючих 

процесів, зокрема, для нітрування гліцерину, доцільно використовувати апарат 

ідеального витиснення. У ньому можна було б відрегулювати швидкість потоку 

рідини таким чином, щоб, наприклад, протягом 3 с із апарата витіснявся весь 

об'єм рідини, що дорівнює робочому об'єму апарата. У цьому випадку кожна 

частка (нітрогліцерин, відпрацьована кислота) перебувала б в апараті 3 с. Такий 

апарат буде являти собою довгу трубу (Рис.36). 

Однак нітраційні апарати для виробництва НГЦ не конструюють за 

принципом апаратів ідеального витиснення, тому що розрахунки показують: у 

разі існуючого модуля нітрування 1:5 температура в подібному апараті під-

нялася б до 100°С (Рис.37, крива 1), у той час як за регламентом температура 

має бути не більш 22°С. Виходячи з цього треба збільшити швидкість потоку 

настільки, щоби частина тепла виділялася із апарату, і щоб у кожній даній 

точці апарату не виникала настільки висока температура. 

                     
1- лійка й труба фази нітрації,  

2- апарат наступної фази,  

А,Б – компоненти, В – емульсія 

Рис. 36. Схема апарата ідеального 

витиснення для одержання НГЦ. 

1 - реальна крива,  

2 - задана крива 

Рис. 37. Залежність температури 
в апараті від часу.  

Це завдання зводиться до того, щоб розтягти реакцію у часі й добитися, 

щоб температура згодом мінялася плавно (Рис.37, крива 2), технологічно це 

здійснити не вдалося. Але можливо інше рішення: подавати гліцерин не в одну 

точку, а окремими порціями по ходу потоку рідини в різні точки (рис.38).  

 

1 - завантажувальна лійка й труба,  

А - подача гліцерину, Б - подача РКС,  

2 – сепаратор 

Рис. 38. Принципова схема заванта-

ження компонентів. 

У разі такого варіанта можна зменшити кількість тепла, що виділяється 

одночасно. Однак, розробку цього варіанта випередив інший варіант - інже-

кторний. 

2.3.1. Виробництво нітрогліцерину й диетіленглікольдинітрату 
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Основою баліститних порохів, що визначає весь комплекс їх енергети-

чних, реологічних, балістичних, фізико-механічних характеристик і чутливо-

сті до зовнішніх впливів (теплових, механічних і інших) є нітроцелюлоза, 

пластифікована нітроестерними пластифікаторами. 

Найпоширеніші з них – повні нітрогенвмісні естери гліцерину й диети-

ленгліколю – тринітрат гліцерину (нітрогліцерин, НГЦ) і динітрат диетіленг-

ліколю (диетіленглікольдинітрат, ДЕГДН). НГЦ уперше був отриманий Соб-

реро в 1846 р, ДЕГДН – Ринкенбахом в 1927 р. В 1887 р. А. Нобель запатен-

тував одержання баліститного пороху, що складається із НГЦ і НЦ. 

НГЦ відрізняється від ДЭГДН більшими показниками потужності, чу-

тливості, токсичності, густини й в'язкості й меншими величинами летючості й 

розчинності у воді й відпрацьованих кислотах. 

На Рис.39 представлена блок-схема виробництва нітроестерних плас-

тифікаторів.  

 
Рис.39 Блок-схема виробництва нітроестерних пластифікаторів. 

Підготовка спиртів для нітрації полягає в їх нагріванні для зниження в'яз 



кості, що забезпечує можливість тонкого диспергування під час дозування в 

нітраційний апарат. Робочі нітросуміші готовлять змішуванням олеуму й ме-

ланжу для забезпечення необхідного співвідношення нітратної й сульфатної 

кислот 

У випадку «інжекторного» способу виробництва робочу нітросуміш 

готовлять змішуванням свіжої кислотної суміші з рециркуляційною відпра-

цьованою кислотною сумішшю (ВКС). 

Спирти й робочу нітросуміш можна дозувати як за допомогою монтежю 

стисненим повітрям, так і насосами-дозаторами. 

Процес етерифікації здійснюють під час інтенсивного відводу тепла й 

його можна проводити як періодично, так і безперервно в апаратах з повіт-

ряним або механічним перемішуванням або в інжекторі-нітраторі. Нітроес-

тери сепарують від ВКС або під дією сил гравітації, або в поле відцентрових 

сил. 

Отриманий нітроестер з розчиненої в ньому кислотою (~10 мас.%) на-

правляється далі на стадію стабілізації шляхом багаторазових промивань во-

дою й содовим розчином під час перемішування стисненим повітрям або ме-

ханічними бовтницями або з використанням поля відцентрових сил. 

Відпрацьовану кислоту з розчиненими в ній нітроестерами, неповними 

нітратами й сульфонітроестерами (3 – 5 мас.%) направляють на стадію розк-

ладання нітротіл разом з кислою водою з попередньої стабілізації. Потім ки-

слоту перекачують на стадію денітрації. 

Промивні води, що містять крапельне рідкий і розчинений нітроестер, зі 

стадії стабілізації направляють на знешкодження. 

Після забезпечення хімічної стійкості нітроестер у вигляді водної емуль-

сії направляють на готування порохових мас. 

Із блок-схеми (Рис.39) видне, що під час виробництва нітроестерних 

пластифікаторів вони контактують із кислотами на різних стадіях: 

-з відпрацьованою кислотою перед сепарацією; 

-з розчиненої в них кислотою (приблизно 8% HNO3 + 2% H2SO4) до стадії 

стабілізації; 

-будучи самі розчиненими в ВКС або в кислій воді (фактично в розведеній 

відпрацьованій кислоті) після попередньої стабілізації.  

Взаємодія НЕ із сульфатною кислотою обумовлює перебіг реакції пе-

реетерифікації з утворенням сульфонітро - і сульфоестерів (СНЕ й СЕ): 

C3H5(ONO2)3 + xН2S04→C3H5(ОNO2)3-x.(OSO3H)х   (1 ≤х≤3)               (2.3.1) 

НЕ, СНЕ й СЕ зазнають реакції нуклеофільного заміщення з утворенням не-

повних нітратів (динітрогліцерина ДНГЦ, мононітрогліцерина МНГЦ), вихі-

дного спирту ГЦ і неповних СНЕ. Наприклад, 

      C3H5(ONO2)3 + х H2SO4 + у Н2О →C3H5(ONO2) х-в(OH)в (OSO3H)х   (2.3.2) 

Вихідний спирт, неповні нітрати, СНЕ й СЕ досить нестійкі до окисних 

процесів. У ролі агенту, що окиснює, виступає розведена нітратна кислота. 

Швидкість цього процесу суттєво зростає, якщо в реакційнім середовищі 

присутні оксиди нітрогену. Наприклад, вихід НГЦ становить усього 30%, 
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якщо ГЦ контактує з концентрованою нітратною кислотою, що містить 10% 

N2O4, інша частина ГЦ окиснюється до діоксиду вуглецю й щавлевої кислоти. 

У кислім середовищі в присутності відновників НГЦ кількісно виділяє 

оксид нітрогену, на цьому заснований лабораторний метод визначення вмісту 

нітрогену в НГЦ: 

C3H5(ONO2)3+5HСl+5FeСl2→3NO+CH3COOH+НСООН+2H2O+5FeСl3 

За стійкістю до кислотного гідролізу нітроестери розташовують в ряд: трие-

тіленглікольдинітрат > нітрогліцерин > диетіленглікольмононітрат > диеті-

ленглікольдинітрат > динітрогліцерин > мононітрогліцерин > сульфонітрое-

стери. 

Зменшення стійкості НГЦ за вмістом нітратної кислоти менш 11%, води 

менш 12% і КВО менш 1,1 обумовлене зростанням частки нестійких СНЕ, а за 

вмістом нітратної кислоти й води більш 14% кожної й КВО більш 1,2 - більш 

інтенсивним окисненням продуктів гідролізу (неповних нітратів). 

НЕ контактує з лужним агентом (водяним розчином соди) як на стадії 

стабілізації, так і під час знешкодження стічних вод як нітроестерного, так і 

порохового виробництв. У цьому разі НЕ зазнає лужного гідролізу. Якщо під 

час кислотного гідролізу кінцевими продуктами є органічні кислоти, альде-

гіди й оксиди нітрогену, то під час лужного – нітрати й нітрити: 

С3Н5(ОNО2)3+5КОН→KNО3+KNO2+ CH3COOK+НСООК+Н2О   (2.3.6.) 

Під час лужного гідролізу можливий перебіг процесу за трьома напря-

мками: 

1) нуклеофільне заміщення 

R-CH2-ONО2+ ОН
-
 → R-CH2-OH + NО

-
3                                                                              (2.3.7) 

2) β-елімінування 

R-CH2-СН2ONО2+ ОН
-
→ R-CH=CH2 + NО

-
3+ Н2О                                  (2.3.8) 

(олефін) 

3) α-елімінування 

R-CH2-CH2nONО2+ОН
-
→ R-CH2-COH+ NО

-
2+ H2О                                (2.3.9) 

(карбоніл) 

У разі β-елімінування атаці зазнає гідроген у β-вуглецевого атома, у ре-

зультаті одержують олефіни й нітрати; у разі α-елімінування – гідроген у 

α-вуглецевого атома, у результаті одержують карбонілі й нітриті. 

Особливості хімічної будови нітроестерів визначають спрямованість їх 

лужного гідролізу, наприклад, гідроліз ДЕГДН може перебігати за першим, 

другим й третьому напрямками у співвідношенні 50:0:50; для НГЦ – відпо-

відно 0:0:100. На першому етапі лужного гідролізу НГЦ атаці зазнає атом гі-

дрогену, розташований у α-вуглецевого атома, що має 3 електронегативних 

замісника, і утворюється динітрат диоксіацетону й нітрит. Надалі можливо 

виділення як нітритів, так і нітратів і утворення диоксіацетону або дигідроксі- 

ацетону. 

Інтенсивність лужного гідролізу нітроестерів визначається їх будовою, а 

також концентрацією лужного агенту, температурою й тривалістю контакту. 

Втрати НГЦ під час контактування з 2%-м водяним розчином Na2CО3 протя-

гом 20 хв. становлять за 40, 50, 60, 70°С відповідно 0,14, 0,68, 3,1, 11,2%. Тому 



використовувати температурний фактор для інтенсифікації процесів стабілі-

зації без зниження виходу НЕ можна тільки в тому випадку, якщо забезпе-

чують малий час контактування. 

Відносна швидкість лужного гідролізу за 70
0
С становить для НГЦ, 

ДНГЦ, ДЕГДН і ДЕГМН відповідно: 1,0; 20,0; 8,3∙10-7, 2,6∙10-5. Неповні ні-

трати, таким чином, гідролізуються суттєво швидше, чим повні, а НГЦ - сут-

тєво швидше, чим ДЕГДН. Остання обставина обумовлює необхідність ви-

користання більш твердих параметрів лужного гідролізу ДЕГДН під час 

знешкодження утримуючих його промивних вод. Так, для НГЦ такий процес 

проводять у разі використання 0,3%-го содового розчину за 130
0
С и тиску 0,4 

МПа протягом 10-12 хв., для ДЕГДН відповідно - 1%-й розчин соди, 150°С, 

тиск в автоклаві 0,6 МПа, тривалість 12-15 хв. 

Таким чином, знання особливостей кислотного й лужного гідролізу до-

зволяє мінімізувати їх перебіг під час синтезу нітроестеру, щоб практично не 

знижувати його виходу на стадіях нітрації, сепарації й стабілізації й, навпаки, 

інтенсифікувати ці процеси під час вирішення екологічних проблем – на ста-

діях розкладання нітротіл і знешкодження стічних вод. 

Процес етерифікації (о-нітрування) відбувається залежно від концент-

рації нітратної кислоти, за участю в якості нітруючого агенту п’яти оксиду 

нітрогену (N2O5), нітроній катіона (NO2
+
) або не дісоційованої нітратної кис-

лоти (концентрації її не менш 59 мас.% ) :  

ROH + NО2
+
→ RONО2+ H

+
сольват.                                                              (2.3.10) 

ROH+ HNO3→RONО2+ H2O.                                                                     (2.3.11) 

У разі концентрації нітратної кислоти в межах 63,7 - 67,9 мас.% реакція 

етерифікації гліцерину за участю NO2
+
 іде за нульовим порядком, а за вмістом 

кислоти 72,0 - 80,0 мас.% – по першому порядкові, причому константа шви-

дкості о-нітрування в цьому випадку лінійно залежить від концентрації N2O5. 

Первинні гідроксилі спирту мають більш високу реакційну здатність, 

ніж вторинні, і їх нітрування відбувається в середовищах з меншою концен-

трацією нітруючого агенту, а нітрування вторинних – ОН-груп супроводжу-

ється окисненням. 

Процес етерифікації є оборотним, вода, що виділяється у цьому разі, 

розбавляє нітратну кислоту й підвищує її окисну функцію. У реакційній су-

міші можливі, таким чином, процеси етерифікації, кислотного гідролізу, пе-

реетерифікації, окиснення вихідного спирту і його неповних нітратів. Для 

забезпечення переважного перебігу реакції о-нітрування береться надлишок 

нітратної кислоти в порівнянні зі стехіометрічним: 20-23%-й для гліцерину, 

55-60%-й для диетиленгліколю, а співвідношення нітратної й сульфатної ки-

слот відповідно 50/50 і 65/35. 

          Процес етерифікації є екзотермічним. Загальний тепловий ефект скла-

дається з теплових ефектів розведення кислоти реакційною водою (гідратації), 

розчинення спирту й реакції о-нітрування, а також тепла, внесеного в реак-

ційний апарат нагрітим спиртом. 

Реальний гомогенне-гетерогенний макропроцес додатково ускладня-

ється в порівнянні з гомогенним через те, що ГЦ і НГЦ взаємно нерозчинні, 
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тому під час потрапляння в нітросуміш краплі ГЦ починається її етерифікація 

з поверхні, подальша швидкість о-нітрування визначається швидкістю дифузії 

нітросуміші через шар НГЦ і швидкістю механічного видалення нітроестеру 

пристроями, що перемішують. 

Украй важливими у зв'язку із цим є вихідні геометричні розміри крапель 

спирту, що нітрується й інтенсивність здійснення масо- і теплообмінних 

процесів. Останнє визначає безпека здійснення виробництва НЕ, тому що за 

інших рівних умов впливає на одноразове завантаження апаратів. 

Існуючі апарати для нітрації використовують різні пристрої, що пере-

мішують (Рис.20).  

У «без сепараційному» способі виробництва нітроестер не відділяється 

від міцної ВКС, а нітроемульсію передають в апарат, за конструкцією анало-

гічний нітратору, де розбавляють водою, вміст якої в ВКС підвищується до 

55-60 мас.% після цього проводиться відділення НЕ від розведеної ВКС. 

Завдяки більшій інтенсивності перемішування механічними обітницями 

у порівнянні з барботуванням стисненим повітрям, що обумовлює зменшення 

розмірів часток НЕ, завантаження перших апаратів нітроестером менше, чим 

других, але все-таки досить велике, це вимагає розміщення обох видів виро-

бництва в обвалованих будинках. 

Істотне скорочення одноразового завантаження нітроестерів удалося 

забезпечити під час проведення процесу етерифікації в інжекторі-нітраторі 

(Рис.40). 

 

А - подача робочої нітросуміші; Б - подача спирту;  

У - вихід емульсії нітроестеру у відпрацьованій ки-

слоті; Г - підсмоктування повітря 

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

регулювання подачі спирту 

Рис.40 Схема інжектора – нітратора 

                                                                  Б  

 
 

Рис. 40,а - Конструкція інжектора - нітратора 

Наприклад, під час одержання НГЦ на одну частину ГЦ береться 5 ча-

стин нітросуміші, у результаті о-нітрування, крім нітроестеру, виходить 

приблизно 3,5 частини ВКС. У разі 𝛼 = 1 усю отриману ВКС використовують 

як рециркуляційну й загальний модуль нітрації М у цьому випадку складає 5 + 

3,5 = 8,5. 



Варіювання сумарного модуля за рахунок α приводить до зміни вмісту 

HNO3 у робочій нітросуміші і є способом регулювання температури нітрації. 

Для забезпечення температури нітрації, рівної 50°С, під час відсутності 

рециркуляції (α = 0) треба було б охолоджувати робочу нітросуміш до тем-

ператури - 61°С. Температура замерзання нітросуміші становить (-8 – -15°С), 

тому їх охолоджують приблизно до 0°С, у цьому випадку за температурі ніт-

рації 50
о
С потрібно використовувати модуль нітрації близько 10 і α ≈1,4. У 

випадку перевищення критичних температур проводять відсічення подачі 

спирту в інжектор-нітратор шляхом скидання в ньому вакууму й припинення 

подачі робочої нітросуміші. 

Сепарація нітроестеру від ВКС заснована на відмінності густин цих 

рідин. У разі статичного відстою швидкість процесу Vстатич, визначається дією 

сил гравітації: 

                         Vстатич=2∙g∙∆p∙r
2/9

∙η ,                                                      (2.3.12) 

де g - прискорення сили ваги, ∆p - різниця густин нітроестеру й ВКС; r- радіус 

частки нітроестеру; η- в'язкість ВКС. 

Відділення ДЕГДН від ВКС здійснюється швидше, чим у випадку НГЦ, 

тому що в першому випадку забезпечується більша величина ∆p. 

У "без сепараційному" способі виробництва розведена ВКС легше від-

діляється від НЕ через більшу різницю густин поділюваних рідин. 

Швидкість процесу, як видне з рівняння (2.3.12), суттєво залежить також 

від розміру часток нітроестеру, тому статичним відстієм відокремити НЕ з 

розміром часток у десятки мікрометрів від ВКС не представляється можли-

вим. 

Таблиця 2.6 - Деякі параметри технологічного процесу виготовлення НЕ 

Спирт, температу- 

ра його дозування, 
0
С 

Компоненти робочої 

нітросуміші, % 

 

Модуль 

нітрації 

 

Температура 

HNO3 H2SO4 H2O штат-

на,
0
С 

аварій 

на,
0
С 

Сепараційний і без сепараційний способи виготовлення 

Гліцерин; 38-42 49-51 51-49 ≤1 4,8 - 5,2 15 - 20 28 

Диетіленгліколь; 

18 - 22 

64-67 36-33 ≤1 3,0 - 3,5 10 - 17 23 

Інжекторний спосіб виготовлення 

Гліцерин; 55-60 29-34 56-61 6-11 9,5 - 10,0 48 - 54 56 

Диетіленгліколь; 

35 - 40 

33-39 44-50 10-17 6,0 - 7,0 36 - 38 40 

 

У інжекторному способі виробництва сепарацію здійснюють в апаратах, 

у яких поле сил гравітації замінене на поле відцентрових сил. Вираження для 

швидкості відцентрової сепарації Vцентроб має вигляд: 
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                Vцентроб= Vцентроб∙∙2∙ω
2
∙(R2

2
-R1

2
) H∙∆p∙r

2/9
∙η∙ln(R2/R1) ,                 (2.3.13) 

де ω - кутова швидкість обертання ротора центрифуги; Н - висота ротора,  

R1 - радіус поверхні сепарації, R2 - радіус ротора. 

Фактор поділу Фр = ω
2
∙R/g може досягати 3000-4000. Нітроестер, відді-

лений від ВКС, направляють далі на стадію стабілізації. Він містить розчинену 

кислоту (переважно нітратну, що має до НЕ більшу спорідненість), а також 

нестійкі домішки – неповні нітрати, сульфо- і сульфонітроестери, які знижу-

ють хімічну стійкість основного продукту. Стабілізація призначена для ви-

далення з НЕ всіх цих домішок за рахунок процесів їх екстрагування, нейтра-

лізації кислот і лужного гідролізу СЕ, СНЕ й неповних нітратів. 

Процес здійснюють багаторазовими промиваннями НЕ водою й лужним 

агентом. Нейтралізація кислот і лужний гідроліз нестійких домішок відбува-

ються швидше, якщо використовують лужний агент, розчинний у нітроестері, 

наприклад, анілін, але в цьому випадку швидкість усього процесу менше, тому 

що надалі важко відмити лужний агент із нітроестеру. Тому процес стабілі-

зації проводять із використанням 1,0 - 2,5%-го водяного розчину Na2СО3. 

Враховуючи дифузійний характер процесу і його тривалість заванта-

ження фази стабілізації нітроестеру визначають розміром часток останнього й 

інтенсивністю масо-теплообмінних процесів. 

Швидкість процесу можна підвищити збільшенням температури, однак, 

якщо тривалість перебування НЕ в апараті велика, те поряд з нейтралізацією 

кислот і лужним гідролізом нестійких домішок це може привести до неба-

жаного лужного гідролізу основного продукту й зменшенню його виходу. 

Використовувати температурний фактор для додаткового прискорення 

процесу стабілізації вдалося тільки у відцентровому промивному апарату 

(табл. 2.7), у якому час перебування нітроестеру малий й обумовлений інте-

нсивним диспергуванням як НЕ, так і промивних рідин. 

Таблиця2.7- Вплив апаратурних особливостей на величину одноразового за-

вантаження фази стабілізації НЕ 

Диспергуюче об-

ладнання, що пе-

ремішує 

Температура, 
0
С Розмір часток 

НЕ, мкм 

Відносний час 

перебування в 

апараті,  

Колони, барботу-

вання повітрям 

до 50 200 - 2000 до 150 

Апарат з бовтни-

цею 

до 50 15 - 60 до 75 

Відцентровий 

промивний апарат 

до 60 4 - 6 1 

 

У відцентровому промивному апараті поле відцентрових сил використовують 

для розгону НЕ й промивних рідин, які потім направляють в забірну трубку. 

Плівка суміші зазначених рідин, що утворюється на внутрішній поверхні 

трубки, диспергуеться під дією дотичних напружень, що виникають під час їх 

течії. Послідовно здійснюють промивання нітроестеру водою, содовим роз-



чином і знову водою. Кислу воду після попереднього промивання нітроестеру 

холодною водою разом з ВКС направляють на розкладання нітротіл (табл.2.8). 

У реакторі за 90 - 100°С без перемішування або з механічною бовтницею 

відбувається кислотний гідроліз НЕ, СЕ, СНЕ й неповних нітратів з наступним 

окисненням продуктів, що утворюються. 

 

Таблиця 2.8 - Склад кислот до й після розкладання нітротіл 

Кислота Вміст компонентів, % ρ20, кг/м
3
 

H2SО4 HNО3 H2O N2O4 НУ 

НГЦ 

Міцна ВКС 68-74 10-16 13-18 до0,5  до 3,0 1720- 1740 

Кисла вода до 6 5-15 75-93 -  до 1,0 1050- 1200 

Кислота після 

розкладання 

≥35 ≥5 ≤50 ≤3 ≤0,1 1400- 1600 

ДЕГДН 

Міцна ВКС 60-65 10-14 20-25 до 0,5  до 5,0 1630- 1660 

Кисла вода 2-5 10-30 70-80 -  до 2,0 1050- 1200 

Кислота після 

розкладання 

≥20 ≥10 ≤67 ≤3 ≤0,25 1300- 1450 

 

НГЦ і ДЕГДН у цьому разі розкладаються за наступними схемами: 

C3H5(ONO2)3+3HNO3→3CO2+2NO2+4NO+4H2O+Q                       (2.3.14) 

C4H2O(ONO2)2+8HNO3→4CO2+5NO2+5NO+8H2O+Q                    (2.3.15) 

Кислота після розкладання надходить у холодильник і збірник кислот, з 

якого її перекачують в сховище, а потім на денітрацію. Оксиди нітрогену й пари 

нітратної кислоти відсмоктують через холодильник-конденсатор, де HNO3 

конденсується, а нітрозні гази направляють на абсорбцію. 

Принципово нове в інжекторному методі виробництва НГЦ те, що ніт-

рування проводять не міцної нітросумішшю, а нітросумішшю, що розведена 

відпрацьованою кислотою, яка є буферним середовищем. У цьому разі модуль 

нітрування підвищується, приблизно, в 2-3 рази – до 1:(11-13) замість 1:5 і 

підтримують більш низьку початкову температуру РКС (0-5°С), що сприяє 

відводу тепла реакції, яка проходить в інжекторі практично миттєво, за ра-

хунок великої теплоємності розведеної кислотної суміші і її низької почат-

кової температури. Тому в інжекторному методі допускають проведення ні-

трування за підвищених температурах (40-46°С, замість 18-20°С, регламен-

тованих для сепараційного методу). По-друге, уперше впроваджений відце-

нтровий сепаратор-центрифуга (Рис.41) для 

відділення НГЦ від відпрацьованої кислоти.  

1 - корпус, 2 - ротор, 3 – обмежник легкої фрак-

цій, 4,5 - трубки для відводу важкої й легкої 

фракцій, 6- шток, 7- диск, 8- порожній вал,  

А - подача емульсії, Б - важка фракція,  

У - легка фракція, Г - вихід важкої фракції,  
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Д - вихід легкої фракції 

Рис. 41. Сепаратор відцентрового типу.  

Продуктивність центрифуги 600 кг/год нітрогліцерину, одноразове заван-

таження 3 кг нітрогліцерину, що в 10 раз менше, чим у статичних сепараторах. 

Кількість НГЦ, що перебуває у холодильниках, теж на порядок менше. Усього у 

всій системі за інжекторним методом виробництва одноразово перебуває 15 кг 

НГЦ замість 300 кг у разі інших безперервних методах виробництва. 

Вибір настільки високої температури реакції обумовлений тим, що у разі 

проведення  процесу за інжекторним методом за низькою температурою, на-

приклад, за 30 °С, замість 46°С треба використовувати більший модуль нітрації. 

Чим нижча температура реакції за тій же початковій температурі кислотної 

суміші (0-5°С), що інжектується, тем більший модуль нітрування буде потрібно 

прийняти, тобто тим більше буферної відпрацьованої кислоти треба буде по-

давати в цикл.  

Наприклад, для температури нітрування 30°С потрібен був би модуль 

1:25, що невигідно з погляду рециркуляції. Це не економічно. тому що у разі 

великого модулю нітрування треба було б велику кількість рідини пропустити 

через центрифугу. що понизило б продуктивність обладнання. 

Інжекторний метод виробництва НГЦ – великий крок уперед, але, строго 

говорячи, це не апарат ідеального витиснення. Якби не було рециркуляції від-

працьованої кислоти, тобто якби розірвати цикл, тоді був би апарат ідеального 

витиснення, але тоді він не зміг би працювати, тому що піднялася б темпера-

тура. Звичайно, ще більшим кроком уперед була б схема, що працює за прин-

ципом апарата ідеального витиснення. У цьому разі скоротилися б розміри 

центрифуги й інших апаратів. 

3. Основні апарати, застосовувані для нітрування целюлози 

Нітроцелюлозу (НЦ) виготовляють давно, але в найбільш закінченому 

вигляді безперервні процеси її одержання були відпрацьовані в СРСР. Труд-

нощі безперервного процесу виробництва НЦ полягають в тому що, на відміну 

від змішування кислот і виробництва НГЦ, тут використовують  не тільки 

рідини, але й волокнистий матеріал (XЦ або ЦА) або різаний папір (РБ). 

Для виробництва НЦ використовують бавовняну або деревну целюлозу. 

Вона надходить або в стосах (ХЦ або ЦА), або у вигляді рулонного паперу, з 

вологістю сировини 7-10 мас.%. Таким чином, у технологічну схему безпе-

рервного виробництва НЦ повинні бути включені апарати для: розпушування, 

сушіння, нітрування целюлози, витиснення утриманих нітроцелюлозою кис-

лот. Крім того, слід ураховувати, що підготовка целюлози (розпушування, 

різання) і її нітрування розміщують в різних будинках. Тому необхідно також 

забезпечити безперервне транспортування целюлози з будівлі підготовки в 

будівлю нітрування. 

Раніше застосовували для сушіння целюлози стрічкові сушарки. Основ-

ний недолік підчас використання стрічкових сушарок полягав у тому, що 

транспортування підсушеної целюлози з будівлі підготовки сировини в буді-



влю нітрування здійснювали на візку, тобто було багато ручної праці (процес 

був періодичний). Впровадження пневматичних сушарок відразу вдало роз-

в'язало всі питання, тому що пневмосушарка одночасно є й пневмотранспор-

тером.  

У принциповій технологічній схемі виробництва нітроцелюлози, котра 

представлена на Рис. 42, показаний варіант із застосуванням ежекційної лійки 

й транспортуванням целюлози методом нагнітання.  

 
1 - масляний фільтр для очищення атмосферного повітря, 2 - калорифер по-

переднього нагрівання повітря. 3 - калорифер остаточного нагрівання повітря,  

4 - вентилятор високого тиску, 5 - апарат різання або розпушування целюлози, 

6 - ежектор, 7 - труба (пневмотранспорт, пневмосушарка), що з'єднує будівлю 

підготовки й нітрування целюлози, 8 – бункер - дозатор, 9 - нітратор- дозатор, 

10 - вентилятор для відсмоктування гарячого повітря, 11 - сітчастий фільтр для 

очищення запиленого повітря. А - забір повітря з атмосфери, Б - подача га-

рячого повітря, В - подача подрібненої целюлози, Г - подача підсушеної це-

люлози, Д - пульсуюча подача целюлози в нітратор- дозатор, Е - часткове 

повернення гарячого повітря в систему, Ж - подача запиленого повітря в сіт-

частий фільтр. З - вихід повітря в атмосферу 

Рис.42. Принципова технологічна схема підготовки 

й нітрування целюлози. 

Тут установлений нагнітаючий вентилятор високого тиску перед ежек-

ційною лійкою. Принцип дії установки полягає в наступному. Повітря з ат-

мосфери проходить через масляний фільтр 1 і першу групу калориферів 2, де 

попередньо підігрівається до температури 40°С. Потім, вентилятором 4 ви-

сокого тиску повітря нагнітається через іншу батарею калориферів 3, де пі-

дігрівається до температури 115°С. Нагріте повітря, проходячи через ежектор, 

захоплює із собою здрібнену целюлозу, що потрапляє в ежектор, й транспо-

ртує її по трубі 7 (по естакаді) у бункер-дозатор, що перебуває у сусідньої 

будівлі нітрування. 

Вентилятор 4 розташований між двома групами калориферів тому, що 

даний тип вентилятора не призначений для роботи за високих температурах. 
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Зменшення перетину в конфузорно - дифузорної (ежекційної) лійці повинно 

бути ретельно відрегульоване так, щоб забезпечити в ній вакуум. Якщо в лійці 

буде надлишковий тиск, то целюлоза в пневмотранспорт не піде, а буде ви-

кидатися в приміщення підготовки целюлози. Великим недоліком цього ва-

ріанта є застосування ежекційної лійки, яка вимагає постійного контролю над 

рівнем вакууму 

Тому існує інший варіант технологічної схеми, в основу якого покладено 

транспортування целюлози методом усмоктування (Рис.43). 

1-завантажувальний бункер шлюзового затво 

ра, 2 – шлюзовий затвор, 3 - труба, 4 - венти-

лятор, 5 – калорифер, 6 – фільтр оливи, 7 - 

труба для сушіння й транспортування целю-

лози;  

А - подача здрібненої целюлози, Б - подача 

повітря 

Рис.43. Технологічна схема підготовки целю-

лози зі шлюзовим затвором. 

Здрібнена або розпушена целюлоза з рі-

зального або розрихлювального апарата про-

валюється в завантажувальний бункер 1 по стрілці А и зависає над повільно 

обертовими лопатами шлюзового затвора 2. Під час повороту лопат затвора 2 

целюлоза провалюється в трубу 3. Продуктивність шлюзового затвора ви-

значають частотою обертання його лопат і не залежить від роботи вентиля-

тора. 

Повітря з атмосфери проходить через фільтр оливи 6 і батарею калори-

ферів 5, звідки надходить у трубу 3 і разом із проваленою туди здрібненою 

целюлозою засмоктується пиловим вентилятором 4. 

Потім целюлозу транспортують гарячим повітрям по трубі сушарки 7 (по 

естакаді між будівлями підготовки целюлози й нітрування). У трубі 7, по 

шляху проходження в бункер-дозатор проводять сушіння целюлози гарячим 

повітрям. Швидкість потоку повітря повинна бути достатньої для того, щоб 

целюлоза перебувала у зваженому стані (а якщо ні, то система «заб'ється» і 

працювати не буде). Звичайно середня швидкість потоку повітря в трубі ста-

новить близько 20 м/с. Концентрація целюлози в трубі 7 становить 7-9%, тобто 

на 1 кг повітря доводиться 70-90 г целюлози. 

Вологість целюлози на вході в бункер-дозатор 8 (Рис.42) становить 1-3%. 

У бункері-дозаторі целюлоза відділяється від повітря за рахунок втрати 

швидкості руху потоку й осідає, а повітря відсмоктується вентилятором 10 і 

через фільтр 11 викидається в атмосферу. Частково гаряче повітря з метою 

економії тепла по стрілці Б надходить у калорифер 3. 

3.1. Апарати для здрібнювання й розпушення целюлози 

Верстат Кузьміна для різання целюлози (СРЦК) Для безперервного 

процесу нітрування деревної целюлози, що надходить на заводи у вигляді 

рулонного паперу, необхідно її подрібнити на дрібні частки. Для виконання 



цієї операції використовують різальний верстат Кузьміна, принципова схема 

якого представлена на Рис.44. 

Різальний верстат працює в такий спосіб. У рулон (Рис.45) паперу 1 діа-

метром 1000 мм і довжиною 1000 мм вставляють через центральний отвір 

легкий вал 2.  

Двома конусами 3, що сидять на валу, рулон центрують щодо осі вала, а 

потім установлюють електротельфером в опори 9 (Рис.44). 

 

1 - рулон паперу, 2 - пари приймальних валків, що 

мають гумове покриття 3 - дискові ножі поздо-

вжнього різання, 4 - укладальник, 5 - нижній 

стрічковий транспортер, 6 - верхній стрічковий 

транспортер, 7 - дискові ножі поперечного рі-

зання,  

8 - завантажувальний бункер ежекційної лійки 

або шлюзового затвора, 9 - опори, А - лист па-

перу, Б - сітчасте полотно, В - зиг-полотно,  

Г - здрібнена целюлоза 

 

Рис.44. Апарат для різання целюлози (СРЦК): 

 

   Далі кінець рулонного паперу пропускають між двома приймальними 

валиками, що мають гумове покриття 2, після чого валики зближають й при-

тискають друг до друга за допомогою ексцентрика 

 

 
 

 

1 - рулон паперу, 2- легкий вал, 

3 - настановні конуси 

Рис.45. Схема установки рулону  

паперу 

  
А – лінія розрізу 

Рис.46. Сітчасте полотно 

Потім папір втягується між двома пачками дискових ножів поздовжнього 

різання 3, які обертаються назустріч один одному. 

Дискові ножі поздовжнього різання роблять на папері поздовжні надрізи 

довжиною близько 500 мм із перемичками в 3 мм і перетворять аркуш паперу 

в так зване сітчасте полотно (Рис.46). Конструкція дискових ножів поздовж 

нього різання показана на Рис.47. 
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1 – вал, 2 – шпонкове з’єднання, 

3 – диски, 4 – розпірні кільця, 

5 – поздовжня канавка. 

Рис.47Дискові ножі поздовжнього 

різання. 

 

Пачки дискових ножів поздовжнього 

різання являють собою два складання 

дискових ножів, кожна з яких складається з вала 1, на який насаджено 167 дис-

кових ножів 3 шириною 3 мм і 166 розпірних кілець 4 шириною 3 мм.  

Для того щоб на папері утворювалися нерозрізані перемички, на кож-

ному дисковому ножі, що сидить на одному з валів, передбачена прямокутна 

канавка 5 шириною 3 мм і глибиною 2 мм. 

Пройшовши ножі поздовжнього різання, папір у вигляді сітчастого по-

лотна попадає в укладальник 4, що нагадує за своєю формою вузьку прямо-

кутну бездонну коробку (Рис 44). Укладальник робить коливальний рух і 

розстелює сітчасте полотно зиґзаґоподібне поперек нижнього транспортера 5, 

що рухається горизонтально. У цьому разі утворюється шар так званого 

зиг-полотна, який у результаті додавання двох взаємно - перпендикулярних 

напрямків руху укладається на стрічку нижнього транспортера під кутом 

20-25
0
 до осей валків транспортера. Шар зиг-полотна, рухаючись разом зі 

стрічкою нижнього транспортера, попадає в 10-ти міліметровий зазор між 

нижнім 5 і верхнім 6 транспортерами, спресовується й подається до дискових 

ножів поперечного різання 7. Ножами поперечного різання зиг-полотно рі-

жеться на окремі ромбовидні частки із середніми розмірами по діагоналях 5 і 

7 мм. 

Ножі поперечного різання за своєю конструкцією, по своїх розмірах і 

принципу роботи не відрізняються від ножів поздовжнього різання. Різниця 

полягає лише в тому, що в дискових ножах поперечного різання поздовжня 

канавка відсутня. Крім того, дискові ножі одного вала входять у проміжки 

між ножами іншого вала на трохи більшу величину (2 мм). Пояснюється це 

тим, що ножами поперечного різання одночасно ріжеться не один шар паперу, 

як це робиться під час поздовжнього різання, а багато шарів. За цієї же при-

чині швидкість обертання ножів поперечного різання значно нижче швидко-

сті обертання ножів поздовжнього різання. 

Технічні характеристики СРЦК: 

- продуктивність до 800 кг/год або (з розрахунком на КИО = 0,8) до 

16 т/добу;  

- установлена потужність: 2 електродвигуна по 7 кВт кожний; 

- діаметр дискових ножів 156 мм, ширина ножа 3 мм, кількість но-

жів по 167 на кожному валу;  

- частота обертання: ножів поздовжнього різання 420 об/хв, ножів 

попі річкового різання 140 об/хв; 

- швидкість різання: ножів поздовжнього різання 210 м/хв, ножів 

поперечного різання 70 м/хв; 



- маса СРЦК 5000 кг; 

- габарити: 4750 x2500 x 1500 мм. 

Поряд з верстатами СРЦК у будівлях підготовки целюлози порохових 

заводів установлюють також обладнання для розпушування волокнистої це-

люлози (бавовняної ХЦ і деревної ЦА). Для цих цілей використовують верс-

тати: вовчок мокрий (Рис.48) і кипо розпушувач (Рис.49).  

Принцип роботи й обладнання вовчка полягає в наступному. Апаратник 

відриває вручну зі стосу частину волокнистого матеріалу, розриває його ру-

ками на окремі шматки й укладає їх на решітку живильного транспортера 1, 

що безперервно рухається. Транспортер підводить волокнисту целюлозу до 

першої пари обертових назустріч один одному валків 2, які своїми колками 

захоплюють її й передають другий парі валиків 3, що обертаються з більш 

високою швидкістю, чим валки 2. 

 

За рахунок різниці у швидкостях 

обертання волокнистий матеріал, що перебуває між валками 2 і 3, зазнає ви-

тяжці. Із другої пари валків шар целюлози захоплюється колками швидко обе-

ртового барабана 4, роздирається й розпушується. Під час проходження між 

кожною парою живильних валків стовщеного шару целюлози верхні валики 

піднімають, долаючи силу пружності спіральних пружин 5, після чого займа-

ють вихідне положення. Кришка 7 зблокована із повіднею пуску й зупинки 

вовчка. Якщо відкрити кришку – вовчок автоматично зупиняється. Причому 

часу, необхідного для роз'єднання обох сторін кришки, досить для загасання 

інерційних сил барабана і його повної зупинки. Вовчок має механізм переми-

кання живильних валиків і живильного транспортера на зворотний хід, який 

включається під час влучення в апарат сторонніх предметів або у разі нещасних 

випадків. 

Технічні характеристики розрихлювального верстата ВМ-840. 

продуктивність 350 кг/год (по повітряно-сухій целюлозі); 

розміри барабана по колках: діаметр барабана 410 мм, ширина барабана 

840 мм; витяжка волокнистого матеріалу між двома парами живильних 

валків 1,3 -1,8; споживана потужність 4,3 кВт; 

габарити: 1900 х 1500 х 1200 мм. 

До основних недоліків розрихлювального верстата ВМ-840 слід віднести 

недостатню продуктивність і наявність важкої ручної праці. Тому в пороховій 

промисловості був розроблений кипо розрихлювач (Рис. 49). 

1 - живильний стрічковий транспор- 

тер, 2 - перша пара живильних валиків  

з колками, 3 - друга пара живильних  

валиків з колками, 4 - барабан з колка- 

ми, 5 - пружини, 6 - корпус, 7 – кришка 

Рис. 48. Вовчок мокрий ВМ-840. 
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Електротельфером або кипо под’ємником апаратник захоплює цілком 

увесь стос целюлози А и встановлює її на горизонтально стрічковий транспо-

ртер 4, що рухається, між двома напрямними вертикальними стояками 9. 

 

1 - станина, 2 - корпус, 3 - кришка, 4 - стрічковий 

транспортер, 5 - передні валики з колками, 6 - ко-

нтрольний валик з колками, 7 - обмежувальна 

планка з колками, 8 - засувка, 9 – напрямні стояки,  

10 - ролики. А - стос целюлози, Б - вихід розпу-

шеної целюлози. 

Рис. 49. Кипо розрихлювач 

Коли транспортер доводить торцеву поверхню стосу до передніх двох 

обертових в одному напрямку валиків 5, вони своїми колками безперервно за-

хоплюють, відривають і попередньо розпушують целюлозу, направляючи її у 

верхню частину кипо розрихлювача ( між кришкою 3 і обмежником 7). Далі вже 

частково розпушена целюлоза захоплюється швидко обертовим контрольним 

валком 6 і, проходячи між
-
 колками цього валка й нерухливими колками об-

межника 7, вона остаточно розпушується й іде по стрілці Б у бункер ежекційної 

лійки або шлюзового затвора. 

У кипо розрихлювачі процес розпушення йде інтенсивніше, чим у вовчки 

ВМ-840. Пояснюється це, по-перше, наявністю в кипо розрихлювачі трьох ро-

зрихлювальних валків, замість одного барабана у вовчки ВМ-840; по-друге, 

більшим числом оборотів цих валиків, особливо контрольного; по-третє, тим, 

що у кипо розрихлювачах процес розпушування йде по торцю всього стосу 

целюлози, у той час як до барабана вовчку ВМ-840 живильні валики підводять 

для розпушування лише незначну частину стосу. Треба відзначити, що з вико-

ристанням кипо розрихлювача суттєво полегшилася праця апаратника. 

Технічні характеристики кипо розрихлювача. 

продуктивність 700-1000 кг/год (до 20 т/добу); 

установлена потужність: для барабанів 4,5 кВт, для стрічкового тран 

спортера 2,8 кВт; 

частота обертання: передніх барабанів n1= 1200 об/хв, n2= 1200 об/хв, 

контрольного барабана n3= 1800-2000 об/хв; 

швидкість руху транспортерної стрічки 0,5 м/хв; 

ширина транспортерної стрічки 550 - 600 мм; 

габарити: 4100 х 1300 х 1650 мм. 

Бункер-циклон (Рис.50). Із пневмо сушарки целюлоза надходить у бу-

дівлю нітрації й попадає в накопичувальний бункер. Багато років для цієї мети 

використовували бункер-циклон, що представляє собою залізобетонну єм-

ність прямокутного перетину 1. У міру потреби целюлозу вручну витягали з 

люка 2 у бачки 3 (називані тушильниками), потім важили на вагах потрібне 

навішення й вручну на візках або по підвісному монорейковому шляхові по-

давали до нітратору-дозатору. Далі целюлозу вручну завантажували в нітра-

тор-дозатор. 



Головний недолік бункеру-циклону: велика кількість ручної праці. Тому 

був розроблений бункер-дозатор. 

 

1 - корпус, 2 - розвантажувальний люк, 3 - тушильник. 

А - подача здрібненої й висушеної целюлози, Б – вива-

нтаження целюлози 

Рис.50. Бункер-циклон. 

Бункер-дозатор (Рис. 51). Бункер-дозатор 

установлюють над нітратором-дозатором, він являє 

собою ємність 1 прямокутного перетину із закругленими краями, що закін-

чується внизу чотирма відростками форми усіченого конуса 3. Зверху бун-

кер-дозатор закритий кришкою 2, на якій установлено п'ять електродвигунів з 

валами 5, 6 і лопатевими бовтницями, що виконують роль перегрібачів. Пе-

риферійні вали 5 закінчуються шнеками-дозаторами 7, розташованими в ко-

нусоподібних відростках. 

Ця конструкція є більшим кроком уперед у порівнянні з бунке-

ром-циклоном. Цікава й повчальна з технічної точки зору історія створення 

бункера - дозатора. У первісному варіанті конструкції бункера-дозатора ні 

перегрібачів 

на валах шнеків-дозаторів 7, ні центрального вала 6 з бовтницями не було. 

 

1 - корпус, 2 - кришка, 3 - конічні відрост- 

ки, 4 - тічки, 5 - вертикальні вали з лопа-

тевими бовтницями, 6 - центральний вал з 

лопатевими бовтницями, 7- шне-

ки-дозатори; А - подача целюлози, Б - 

дозування целюлози, В - вихід повітря 

Рис.51. Бункер-дозатор 

Були тільки 4 вала зі шнека-

ми-дозаторами в конічних відростках. Під 

час відпрацьовування такої конструкції зустрілися наступні труднощі: це-

люлоза легка (40-70 кг/м
3
), здатна налипати на стінки апарата, грудкуясь і 

злежуючись. Усе це не дозволяло забезпечити точне дозування целюлози у 

нітратори. 

Щоб усунути ці явища, установили лопатеві бовтниці -перегрібачи на ва-

лах кожного шнека-дозатора. Але це не повністю розв'язало проблему, тому що 

в центральній частині бункера утворювався "звід" із целюлози. Тоді було за-

пропоновано встановити вал 6 з бовтницями в центрі бункера- дозатора. Це 

виявилося дуже ефективним – точність дозування целюлози підвищилася до 

1,5%, що у разі модуля нітрування 30-40 є більш-менш задовільним. 

У робочому стані центральний вал 6 з перегрібачами обертається безпе-

рервно. Шнеки-дозатори зі своїми перегрібачами включаються по черзі: спо-

чатку для подачі целюлози в один нітратор, потім послідовно в другий, третій і 
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четвертий. Коли один шнек зі своїми перегрібачами обертається, інші нерух-

ливі. 

Бункер-дозатор працює автоматично. Включення шнеків-дозаторів про-

водять за допомогою реле-часу. У разі досягнення в бункері-дозаторі макси-

мального рівня целюлози спрацьовує ємнісний датчик, що дає сигнал у будівлю 

здрібнювання целюлози, що й автоматично відключає розрихлювальні (різаль-

ні) верстати. У разі зниження рівня целюлози в бункері-дозаторі до мінімально 

припустимого дається сигнал у будівлю здрібнювання целюлози для включення 

розрихлювальних (різальних) верстатів. 

Таким чином, розробка й застосування бункера-дозатора замість бунке-

ра-циклону дозволило не тільки зменшити витрати ручної праці, але практично 

повністю автоматизувати процес дозування целюлози в нітратор. 

Технічні характеристики бункера-дозатора: 

продуктивність: один бункер-дозатор забезпечує одержання 30 т нітро-

целюлози на добу; споживана потужність 4,5 кВт; 

частота обертання перегрібачів розрахунку не піддається й підбирається 

дослідним шляхом ( до 10 об/хв); 

габарити: 7800 х 4900 х 4600 мм. 

Нітратор-дозатор (Рис.52) являє собою апарат вертикального типу, що має 

в перетині овальну форму.  

1 - електродвигун, 2 – з’єднувальна муфта,  

3 - зубчаста передача, 4 - горизонтальний 

вал, 5 - конічні передачі, 6 - вертикальні 

вали, 7 - оливоуловлювач, 8 - кришка,  

9 - корпус апарата, 10 - зрошувач, 11 – лопа 

теві бовтниці, 12 - гребінець; А - подача 

целюлози, Б - подача РКС, В – виванта-

ження реакційної маси 

Рис. 52. Нітратор – дозатор: 

У корпусі апарата 9 є кришка 8 і два 

вертикальні вали 6 з лопатевими бовтниця-

ми, 11. Обертання валів 6 здійснюється за допомогою одного повідня, що по-

лягає з електродвигуна 1, з’єднувальної муфти 2, пари циліндричних шестірень 

3, горизонтального вала 4 і двох пар конічних передач. Для того щоб не допу-

стити влучення оливи з редуктора в апарат, на кожному валу встановлені оливо 

уловлювачі 7. 

Нітратор-дозатор працює в такий спосіб. Попередньо в нітратор-дозатор 

завантажують більшу частину охолодженої робочої кислотної суміші (РКС) і до 

неї під час перемішування по стрілці А подають з бункера- дозатора порцію 

целюлози. Іншу частину РКС подають через зрошувач 10 по стрілці Б. Незва-

жаючи на те, що процес нітрування йде з виділенням тепла, у нітраторі-дозаторі 

не передбачене охолодження за допомогою оболонки або змійовика. Відвід 

тепла, що виділяється в результаті реакції, здійснюють за рахунок нагрівання 



РКС, яка береться для нітрування у великому надлишку (модуль нітрування 

30-40). 

Через кожні 5-10 хв відбувається вивантаження реакційної маси із чер-

гового нітратора-дозатора в НУОК (безперервна установка для донітрації 

целюлози й рекуперації відпрацьованих кислот), де проводиться донітрація 

целюлози й витиснення утриманих нітроцелюлозою (НЦ) кислот. 

Відомо, що час нітрування целюлози становить близько 30 хв, а час 

знаходження целюлози в нітраторі-дозаторі 5-10 мін. У зв'язку із цим нітра-

ційний апарат фактично виконує роль апарата, що замочує, і дозатора, з якого 

подають по пульсуючому режиму в круговий апарат частково пронітровану 

целюлозу. Тому в схемі роботи із круговим апаратом, нітратор називають 

нітратором-дозатором. 

Сам нітратор є апаратом періодичної дії (як і бункер-дозатор), але у су-

купності із круговим апаратом НУОК, який живиться чотирма нітратора-

ми-дозаторами, забезпечує безперервний процес нітрування целюлози. 

У цей час на всіх заводах галузі для безперервного виробництва НЦ ви-

користовують установку, що складається з 1 бункера-дозатора, 4-х нітраторів 

- дозаторів і кругового апарата. Продуктивність цієї установки 25-30 т НЦ на 

добу. 

Технічні характеристики: 

споживана потужність 4 - 5 кВт (установлюють мотор потужністю 7 кВт); 

   частота обертання бовтниць n = 40 - 60 об/хв; робочий об'єм vа= 1,1 м
3
; 

   висота корпусу 1500 мм, загальна висота (із повіднею) 2700 мм. 

Останнім часом розроблена й побудована установка, у якій нітра-

тор-дозатор відсутній як такий. Замість його застосований безперервно діючий 

апарат, що замочує, простої конструкції й ротаційно-пульсаційний апарат 

(РПА), призначений для збільшення повноти нітрування целюлози. Застосу-

вання зазначених апаратів дозволило виключити зі схеми громіздкий бун-

кер-дозатор, замінивши його простим шнековим апаратом, що дозволяє без-

перервно й рівномірно дозувати целюлозу в апарат, що замочує. 

4. Апарати для відділення відпрацьованих кислот  

і промивних вод від продукту 

 

У даному розділі розглянута група апаратів, призначених для відділення НЦ 

від відпрацьованої кислоти, а також нітрогліцерину від відпрацьованої кислоти, 

промивних і транспортних вод. 

 

4.1. Безперервна установка для донітрації целюлози й  

рекуперації відпрацьованих кислот (НУОК) 

 
У періодичному способі виробництва нітроцелюлози процес нітрування 

целюлози починався й закінчувався в нітраторі, після чого НЦ надходила на 

віджим у центрифугу й вручну вивантажували з неї після віджиму. Це важка й 

надзвичайно шкідлива операція. Крім того, у віджатої НЦ залишалося ще до 
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50% відпрацьованої кислоти, яка відмивалася водою й скидалася в каналізацію. 

Це приводило до великої втрати стратегічної сировини (Н2SО4 та НNO3), не-

продуктивній витраті ресурсів і отруєнню стічних вод. 

Щоб повернути в цикл кислоту, утримувану нітроцелюлозою, необхідно 

встановлювати спеціальні рекупераційні апарати. Принцип роботи таких апа-

ратів може базуватися на методі поступового витиснення концентрованої кис-

лоти розведеної. Цей метод, зокрема, вдало використаний в апараті НУОК, де 

вдалося здійснити гранично можливе повернення кислоти в цикл. Таким чином, 

НУОК призначений для донітрації целюлози й витиснення утримуваних НЦ 

кислот. 

Повна технологічна схема процесу нітрації за безперервним способом 

представлена в технологічному курсі щодо виробництва НЦ, у даному курсі 

слід розглянути принципове обладнання кругового апарата НУОК (Рис.53).  

 

 

1 – нітратор-дозатор, 2 - кожух нерухливий, 3 - обертовий жолоб, 4 - зона до-

нітрації, 5,6,7,8 - зони витиснення, 9 - зона вивантаження, 10 - зона заванта-

ження, 11- піддон, 12 – перфороване днище, 13 - насоси, 14 - холодильник.  

А - частково пронітрована целюлоза, Б - зрошення циркуляційною кислотою. 

В, Г, Д, Е - подача кислот зростаючої концентрації, Л - подача води, И - шар 

НЦ, ДО – напрямок обертання 

Розглянемо кінематичну схему НУОК і конструкцію окремих вузлів апа-

рата (Рис. 54 - 58). Є два двигуни (Рис. 54). З конструктивних міркувань цього 

не потрібно.  

 

 

Рис. 53. Круговий апарат НУОК.  



 

1 - електродвигуни, 2 - черв'ячний ре-

дуктор, 3 - набір шестірень, 4 - черв'ячна 

передача, 5 - шліцьовий вал, 6 - пере-

кидна шестірня 

Рис. 54. Коробка швидкостей. 

Однак апарат повинен працювати 

надійно, тому один з них резервний на 

випадок, якщо іншої вийде з ладу Елек-

тродвигуни 1 приводять в обертання 

провідний вал із черв'яком 2, черв'як обертає черв'ячне колесо, що сидить на 

одній вісі зі шліцьовим валом 5, який також обертається (рис. 54). 

Через шліцьовий вал, перекидну шестірню 6 і одну із шестірень 3 обер-

тання передається великому валу коробки швидкостей, а через нього - двом 

 черв'ячним передачам 4, що сидять на кінцях цього вала. 

Черв'ячні пари 4 (Рис. 55) передають обертання двом вертикальним валам 

19, на нижніх кінцях яких установлено дві планетарні шестірні 5.  

 

1 - електродвигун, 2+3 - черв'ячний редуктор з коробкою швидкостей,  

4 - черв'ячна передача, 5,6 - пари циліндричних шестірень, що становлять 

планетарну передачу, 7 - рама, 8 - точка кріплення рами до жолоба,  

9 - ковзанки, що центрують, 10 - нерухливий кільцевий кожух, 11 – нерух-

ли-вий піддон, 12 обертовий жолоб, 13 - перфороване днище жолоба, 14 - 

ков-занки жолоба, 15 - рейкові шляхи, 16 - зрошувачі, 17 - гідравлічний затвор,    

18 - електричний ковзний контакт, 19 - два вертикальні вали, 20 - опорні ков-

занки, 21 - вальниці, А - шар НЦ, Б - вихід рідкої фази, У – витяжка 

Рис. 55. Кінематична схема апарата НУОК. 

Шестірні 5 перебувають у зачепленні з нерухливим вінцевим колесом 6. 

Тому, обертаючись щодо своїх вісей 19, вони одночасно планетарно обкату-

ються навколо колеса 6 щодо вісі обертання "К". Шестірень 5 - дві, вони ро-
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зташовані симетрично на діаметрально протилежних сторонах вінцевого ко-

леса 6 для того, щоб не було перекосів від зусиль розпору, що виникають при 

зачепленні й обертанні шестірень 5 відносно вінцевого колеса 6. 

Оскільки вальниці 21 у яких встановлений вал 19, жорстко скріплено з 

рамою 7, то рама теж обертається щодо осі обертання "К". Рама 7 є несучої - 

на ній розташовані всі обертові вузли й до неї жорстко приварений жолоб у 

точці 8. Обертова рама опирається на опорні ковзанки 20, що центрують ко-

взанки 9 і ковзанки 14, які котяться по рейкових шляхах 15. 

Основний елемент кругового апарата – це обертовий жолоб 12 з перфо-

рованим відкидним днищем 13 (Рис. 56).  

Кожна секція одним кінцем опирається на парі ковзанок, за допомогою 

яких вона котиться по рейкових шляхах, іншим кінцем секція днища шарні-

рно з'єднана з жолобом. Щодо осей шарнірів секція може повертатися. 

 

12 - жолоб, 13 - перфороване днище, 14 – ковзан 

ки, 15 - рейкові шляхи. (Позначення відповідають 

Рис. 55) 

Рис.56. Обертовий жолоб. 

У зоні скидання нітроцелюлози рейкові 

шляхи мають локальні поглиблення 15 (Рис. 57). 

 Коли дана секція підходить уводити, увести до ладу зоні скидання нітроце-

люлози, ковзанки ведуть правий кінець днища вниз, секція перекидається, а 

шар НЦ змивається потужним струменем води в мутільник. Продукт назад у 

цикл не вертається. 

12 - обертовий жолоб, 13 - перфороване 

днище, 14 - ковзанки жолоба, 15 - рейкові 

шляхи, 16 - шарнірні сполуки секцій 

днища, Г - струмінь води, Д - скидання 

НЦ у мутільник. (Позначення відповіда-

ють Рис. 55) 

Рис. 57. Схема перекидання секції днища. 

За зоною скидання секція днища 

знову займає горизонтальне положення, 

підходячи порожній і промитої до початкового циклу процесу (до заванта-

ження реакційної маси із чергового нітратора-дозатора). У той же час секція 

днища, що знаходиться за нею, підходить до зоні скидання, перекидається й з 

неї скидається в мутільник чергова порція НЦ. 

Шар НЦ, що перебуває на перфорованім днищі, постійно зрошується 

кислотою, яка надходить зі зрошувачів 16. Конструкція зрошувача предста-

влена на Рис. 58.  

1 - корпус, 2 - піввісь,  

А - подача кислоти, Б - вихід кислоти 

Рис. 58. Зрошувач. 

 



Зрошувачі є в кожній секції апарата по кілька штук. Вони мають форму 

корита, верхні краї якого - зубчасті. Через верх крайок безупинно перелива-

ється кислота заданої для цієї секції концентрації. Зрошувачі нерухливі й за 

допомогою двох вісій 2 з'єднані з корпусом НУОК, кислота в зрошувач по-

дається через перфоровану трубку по стрілці А (Рис.58). НУОК складається з 

нерухливого кільцевого кожуха 2 і обертового усередині кожуха кільцевого 

жолоба 3 з перфорованим днищем 12. НУОК складається з декількох зон: 
- зони завантаження реакційної маси (НЦ+ відпрацьована кислота) 10; 

- зони донітрації целюлози 4: 

- 4-х зон витиснення 5,6,7,8; 

- зони розвантаження НЦ 9. 

Через кожні 3-4 хвилини із чергового нітратора-дозатора реакційна маса, 

що представляє собою суміш недонітрованої целюлози й відпрацьованої кис-

лоти, скидається в зону завантаження апарата НУОК (9) на перфороване днище 

жолоба 3. Кислота відділяється за рахунок гравітаційних сил, а на днищі зали-

шається осад з недонітрованої НЦ, що грає роль природного фільтра. Донітра-

ція целюлози відбувається за рахунок циркуляції відпрацьованої кислоти в зоні 

4 за допомогою відцентрового насоса 13. Надлишок кислоти направляється на 

фазу готування кислот по трубопроводу Ж. 

У робочій зоні НУОК виділяються пари кислот, особливо нітратної. Тому, 

незважаючи на те, що з робочої зони передбачений відвід парів кислот по 

стрілці В (Рис. 55), пари все-таки можуть проникнути в зону обслуговування 

через нещільності стиків між обертовими й нерухливими вузлами апарата. 

Щоб не допустити загазованості в технологічних приміщеннях будівлі нітрації 

й створити нормальні умови праці для обслуговуючого персоналу, передба-

чена герметизація НУОК за допомогою гідравлічного затвора 17, який надійно 

відділює робочу зону апарата від зовнішнього середовища. 

Перевага апарата НУОК полягає в тому, що в ньому точно гарантується 

однаковий час перебування кожної частки продукту в циклі. Щодо цього 

НУОК нагадує апарат ідеального витиснення. Крім того, цей апарат зовсім 

безшумний, тому що має незначну частоту обертання. 

До недоліків слід віднести те, що витиснення кислот здійснюється ви-

нятково за рахунок гравітаційних сил. Безумовно процес витиснення кислот 

перебігав би значно ефективніше під дією відцентрових зусиль, високого ти-

ску або вакууму. 

Технічні характеристики: продуктивність 25 - 30 т/добу; є два двигуни  

2,7 кВт, n=720 об/хв; діаметр по середній частині жолоба 6000 мм; 
зовнішній діаметр апарата 7500 мм; жолоб: висота 700 мм, ширина 1200 мм; 

кількість секцій перфорованого днища жолоба 20; маса обертових частин апа-

рата ~ 4000 кг; маса апарата з мокрим продуктом 12000 - 15000 кг; загальна маса 

апарата 25000 - 28000 кг; частота обертання жолоба: один оборот відбувається 

за (хв.) 55, 50, 43, 37, 30, 19, тобто 1 - 3 об/хв. 

4.1.1. Розрахунок потужності, споживаної круговим апаратом НУОК 

Розрахунок ведеться на крутіння, схема діючих сил на обертову части- 
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ну апарата НУОК наведена на рис. 59. R
10

 - радіус дії сили Q1, R
110

 - радіус дії 

сили Q2 

Рис. 59. Схема сил, що діють на НУОК під час обертання. 

Нехай на ковзанки перфорованого днища жолоба діє зусилля Q1 = 15000 

кг – масі робочої обертової частини кругового апарата разом з нітроцелюло-

зою, а на опорні ковзанки рами зусилля Q2, = 4000 кг – масі рами й обертової з 

нею приводної частини апарата. Для розрахунку потужності, споживаної 

круговим апаратом, треба скористатися відомою формулою: 

N=Мкр (n/ŋ), 

де N - споживана потужність, кВт; Мкр - сумарний крутильний момент, кгм
2
/с

2
 

n - частота обертання апарата, 1/с; ŋ - сумарний коефіцієнт корисної дії апа-

рата НУОК.  

Сумарний крутильний момент рівний 

Мкр = М1+М2 = Р1 R
10

 +Р2 R
110

, 

де М1 і М2 - крутильні моменти на радіусах R
10

 і R
110

 відповідно; Р1 і Р2 - 

окружні зусилля на тих же радіусах, які по абсолютній величині дорівнюють 

силам тертя, що виникають на радіусах R
10

 і R
110

 під час обертання апарата. 

У свою чергу: 

                    Р1 =Q1 K1     Р2= Q2 К2, 

де К1 - сумарний коефіцієнт тертя під час обертання ковзанок жолоба (кис-

лотостійка сталь по кислотостійкої сталі); К2 - сумарний коефіцієнт тертя під 

час обертання ковзанок рами по вінцевому колесу (Ст.5 по Ст.5). 

Оскільки під час обертання ковзанок виникає й тертя катання, і тертя 

ковзання, те сумарний коефіцієнт тертя буде мати вигляд 

1,1 1 1

1

1

;
K f r

K
R


     2,1 2 2

2

2
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де К1 - коефіцієнт тертя катання ковзанок жолоба по рейки;  

К2 - коефіцієнт тертя катання ковзанок рами по вінцевому колесу;  

f1,f2 - коефіцієнти тертя ковзання у цапфах; r1, r2 - радіуси відповідних цапф; 

R1,R2 - зовнішні радіуси відповідних ковзанок. 

Досвідом встановлене, що К1 = К2 = 0,1, отже, 

Мкр= М1+М2 = P1R
10

 + P2R
110

 = Q1K1R
10

 

+ Q2K2R
110

 = 0,1(Q1R
10

 + Q2R
110

) 

Для визначення сумарного ККД 

необхідно врахувати, що передачу 

обертання жолобу здійснюють від 

електродвигуна послідовно через чер-

в'ячну 

передачу й коробку швидкостей, по-

тім через дві черв'ячні й дві планетарні 

зубчасті передачі, тобто 



ŋ = ŋч.п. ŋкор.ск. ŋ
2

ч.п ŋ
2
план.п = 0,7 0,95 0,72 (0,93 - 0,95)

2
 = 0,3 

Якщо для розрахунку прийняти n = 3 об/год, то максимально виходить 

розрахункова потужність 0,75 кВт. Однак установлюють два електродвигуни 

з надлишковою потужністю 2,7 кВт. Пояснюють це тим, що круговий апарат 

має більші розміри. Тому під час механічній обробці можливі овальність і 

ексцентриситет, що може приводити до деякого биття деталей під час обер-

тання й, отже, до підвищення тертя. Можливі також і невраховані сили. 

4.2. Сепаратори для відділення рідких речовин від  

відпрацьованої кислоти й води. 

Лабіринтовий (статичний) сепаратор (Рис. 60).  

 

1 - корпус, 2 - перегородки, А - подача емульсії,  Б - 

емульсія, В - легка рідина, Г - важка рідина,  

Д - вихід легкої рідини, Е - вихід важкої рідини 

Рис. 60. Лабіринтовий (статичний)  

сепаратор. 

Одне з основних завдань, що виникає перед 

технологом – це визначення розмірів сепаратора 

для конкретного випадку. Щоб визначити розміри сепаратора по ідеї досить 

мати таку довжину апарата L, щоб в останньому лабіринті не було емульсії. А 

яка повинна бути висота апарата h? По-перше, її можна постаратися знайти 

через об'ємну продуктивність апарата:  

V = (F h)/τ, 

де F = b L - перетин апарата; h - висота; τ - час розподілу емульсії, яке можна  

підрахувати по формулі τ = h/w0; w0 - швидкість розподілу емульсії. 

Для розрахунку w0 можна застосувати закон Стокса, тому що для розподілу 

обов'язково повинен дотримуватися ламінарний потік рідини. 

Вирішуючи спільно обоє рівняння, одержимо: V = Fw0. Таким чином, 

продуктивність сепаратора пропорційна перетину апарата, швидкості розпо-

ділу емульсії й не залежить від висоти апарата. 

Яким же вибрати h? Дуже маленьким не можна, тому що потік тонкого 

шару рідини вже не можна вважати ламінарним. Взагалі, висоту й перетин 

сепаратора необхідно вибирати з умови забезпечення ламінарного потоку 

емульсії. 

Перевага лабіринтового сепаратора полягає в тому, що під час роботи 

апарата відсутні механічні впливи на продукт. Апарат не має рухливих і тер-

тьових деталей. 

Недоліки лабіринтового сепаратора: 

апарат відкритого типу й, отже, у приміщення, де встановлений сепаратор, 

попадають пари шкідливих речовин; 
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мала швидкість розподілу емульсії й, як наслідок, велике завантаження 

будівлі продуктом. 

Сепаратор Бьяцци (Рис. 61) – це крок уперед у 

порівнянні з лабіринтовим сепаратором. Його 

широко застосовують у виробництві нітроестерів 

для відділення їх від відпрацьованих кислот і води, 

причому, практично у всіх існуючих технологіч-

них схемах виробництва нітроестерів. 

 

1 - корпус, 2,3 - ліхтарі. А - подача емульсії,  

Б - вихід легкої фракції, В - вихід важкої фракції 

Рис. 61. Сепаратор Бьяцци.  

 

Апарат являє собою циліндр 1, до якого зверху й 

знизу приварені обичайки у формі усіченого конуса, що кінчається скляними 

ліхтарями 2,3. До циліндричної частини апарата на відстані r = 500 мм при-

варений патрубок, що дозволяє вводити емульсію по дотичній. У результаті в 

апараті утворюється круговий потік рідини. У зв'язку із цим виникла думка, 

що відцентрові сили, що виникають внаслідок кругового руху емульсії, ві-

джимають важкі частки рідини до стінок, що полегшує можливість легким 

часткам спливати до гори. 

Спробуємо визначити ефект розподілу емульсії від дії відцентрових зу-

силь під час кругового руху рідини в апараті Бьяцци зі швидкістю 1 м/с. 

Відомо, що розподіл емульсії в поле відцентрових сил визначається фа-

ктором розподілу Кр:  

Kp = u
2
 /(rg), 

де u - швидкість руху рідини, 1 м/с; r - радіус обертання, 0,5 м, g - приско-

рення сили ваги, 9,81 м/с . 

Підставивши значення, одержимо Кр = 0,2 . Це дуже мало. Насправді, для 

центрифуг фактор поділу Кp= 400 - 500, а для супер центрифуг Кр = 5000 - 6000. 

Таким чином, у сепараторі Бьяцци відцентрові сили впливають на швид-

кість розподілу емульсії в дуже малому ступені. 

Разом з тим, розподіл емульсії в сепараторі Бьяцци відбувається досить 

інтенсивне (за 12 - 13 хв.). За рахунок чого можлива ефективна сепарація 

компонентів, якщо виключити вплив відцентрових сил? Залишається припус-

тити, що розподіл відбувається за рахунок різниці густин компонентів емульсії. 

Але в такому випадку, чому у сепараторі Бьяцци розподіл іде набагато швидше, 

чим у статичному сепараторі? 

Для відповіді на це питання треба розрахувати швидкість розподілу ему-

льсії за законом Cтокса. Закон Стокса тут достатньо строго застосовується, 

тому що під час розподілу емульсії потік повинен бути ламінарним. 

Вираз для швидкості осадження часток за законом Стокса має вигляд 
2

1 2( )

18
ос

d g
W

 




 , 



де ρ1= 1,7× 103кг/м
3
 - густина відпрацьованої кислоти; ρ2 = 1,6×103 кг/м

3
 - 

густина НГЦ; d - діаметр часток НГЦ в емульсії; μ = 20 ×10
-3

 Па с  

Допустимо, що діаметр часток НГЦ рівний 10 мкм = 10× 10
-6

 м = 10
-5

 м, 

тоді, підставивши зазначені значення у формулу, одержимо 

Wос=1,635× 10
-5

м/хв = 16,3× 10
-4

 см/хв, тобто 16,3 см за 10000 хв (або за  

166 годин). Отримана швидкість розподілу значно менше, чим на практиці. З 

формули Стокса видне, що ρ1, ρ2, μ - величини для даних умов постійні. Отже, у 

розрахунках прийняте мале значення діаметра (d) часток. 

Нехай d = 100 мкм = 100 ×10
-6

м = 10
-4

 м. Тоді швидкість осадження збі-

льшиться в 100 раз, тобто Wос = 1,63× 10
-2

 м/хв. = 1,63 см/хв, тобто 16,3 см за 10 

хв. Отримане значення також мале й відрізняється від практичних величин.  

Збільшимо діаметр часток ще в 10 раз, тобто приймемо d = 1000 мкм = 

1000 10
-6

 м, тоді швидкість поділу збільшитися ще в 100 раз і буде рівна 

Wос=16,3 см/хв. Це реальна швидкість розподілу емульсії, близька до значень, 

одержуваних на практиці. 

Таким чином, у разі діаметру часток в 1 мм швидкість розподілу емульсії 

НГЦ - ВК цілком реальна. Це означає, що основним фактором, що приводить до 

великої швидкості розподілу є коагуляція часток НГЦ. 

Закручування рідини й наявність двох конусів створює, очевидно, більш 

сприятливі умови для зіткнення крапельок між собою й для їхнього злипання. 

Таким чином діаметр їх збільшується, що приводить до істотного збільшення 

швидкості розподілу емульсії. 

Насправді, виберемо, наприклад, легкий компонент (НГЦ). У міру руху його 

часток догори перетин верхнього усіченого конуса сепаратора зменшується, що 

підвищує ймовірність зустрічі часток НГЦ і їх само злипання у великі частки. 

Аналогічні сприятливі умови створюються й для коагуляції часток важкого 

компонента (ВКС) під час руху вниз, до вершини нижнього усіченого конуса 

сепаратора. Звідси можна припустити, що прискорення процесу розподілу 

емульсії в сепараторі Бьяцці в порівнянні з лабіринтовим сепаратором викли-

кане не відцентровими зусиллями, а кращими умовами для коагуляції часточок 

НГЦ. Таким чином, збільшення діаметра часток компонентів у сепараторі 

приводить до зростання швидкості розподілу емульсії. Якщо ця ідея вірна, тоді 

можна й іншими шляхами поліпшити умови коагуляції часток емульсії. 

Переваги сепаратора Бьяцці: відсутність тертьових частин; герметичність 

апарата; висока продуктивність; мале завантаження будівлі по чистому ком-

поненту. 

Прискорення процесу поділу емульсії в сепараторі Бьяцці в порівнянні з 

лабіринтовим сепаратором слід віднести, по-видимому, винятково за рахунок 

конструкції апаратів. Необхідно відзначити, що велика увага приділялася 

також прискоренню процесу поділу емульсії й іншими шляхами, наприклад, 

за рахунок використання поверхнево-активних речовин, що сприяють коа-

гуляції часток. 

Однак розробка інжекторної схеми виробництва нітроестерів, у якій для 

розподілу емульсії використовують відцентровий сепаратор, привела до 

припинення робіт, пов'язаних з фізико-хімічними методами коагуляції часток. 
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Конструкцій сепараційних центрифуг багато й вони досить складні. Розгля-

немо лише сам принцип обладнання відцентрового апарата. Можна собі 

представити наступну принципову схему центрифуги для відділення нітрое-

стерів від відпрацьованої кислоти (Рис. 62). Ротор 2 обертається разом з по-

рожнім валом 8. Частота обертання повинна бути високої (3000 - 4000 об/хв) 

для того, щоб значення фактору розподілу були досить більшими (Кр = 

2500-3000), тобто це повинна бути супер-центрифуга. Емульсія подається до 

центру по стрілці А на повному ходу ротора, закручується валом і по дискові 7 

відкидається до стінок ротора. У цьому разі, поле відцентрових сил емульсії 

розділюється: безпосередньо до стінки ротора прилягає циліндричний шар з 

відпрацьованої кислоти Б (більш важка рідина), а потім циліндричний шар 

нітроестера В. Зверху ці продукти відділяються через відвідні трубки 4 і 5 

відповідно по стрілках Г и Д. Після закінчення роботи або в аварійних випа-

дках скидання продукту  відбувається по різних варіантах. 

 

 

1 - корпус, 2 - ротор, 3 – обмежник легкої фракцій, 

4,5 - трубки для відводу важкої й легкої фракцій, 

6- шток, 7- диск, 8- порожній вал,  

А - подача емульсії, Б - важка фракція,  

У - легка фракція, Г - вихід важкої фракції,  

Д - вихід легкої фракції 

Рис. 62. Сепаратор відцентрового типу.  

 

 

1 - Можна зменшити обороти за рахунок гальмування ротора. Тоді емульсія з 

отвору в днище ротора поступає у корпус центрифуги, а звідти; в аварійний 

бак по стрілці Е. 

2 - Якщо передбачити отвори між диском і порожнім валом, то у разі змен-

шення числа оборотів ротора продукт буде вивантажуватися через порожній 

вал по стрілці Ж. 

3 - Відомий шведський патент, згідно з яким в аварійних випадках для розван-

таження сепаратора замість емульсії по стрілці А починають подавати воду. У 

цьому разі відбувається поступове витиснення реакційної маси. 

Головна перевага відцентрового сепаратора полягає в тому, що різко зни-

жується завантаження будівлі по нітрогліцерину (2 - 2,5 кг), і це дозволяє від-

нести будівлю по вибухонебезпечності до категорії Б, що не вимагає обвалу-

вання. 

До недоліків слід віднести наявність швидкообертових частин, що може 

привести до аварійних ситуацій. У цьому зв'язку слід вважати статичні сепа-

ратори менш небезпечними. 

5. Центрифуги для відділення нітроцелюлози від 



відпрацьованої кислоти й води 

 

У хімічній технології використовують велику кількість центрифуг, що 

відрізняються як по конструкції, так і по призначенню. У даному огляді слід 

розглянути лише специфічні особливості центрифуг, що застосовують у по-

роховій промисловості. 

5.1. Вертикальна підвісна центрифуга маятникового типу 

Вертикальна підвісна центрифуга періодичної дії призначена для відді-

лення НЦ від відпрацьованої кислоти й представлена на Рис 63. 

У конструкції центрифуги закладена можливість відхилення вала з рото-

ром від вертикальної осі під час обертання для того, щоб кошик з масою міг в 

будь-який момент обертання зайняти рівноважне положення. Відхилення від 

вертикальної осі може досягати до 30 мм. Тому такі центрифуги називають 

маятниковими. 

 

1 - двошвидкісний електродвигун, 2 - вал, 3 - верхній 

фундамент, 4 - балки, 5 - конічний корпус, 6 - конічний 

гумовий комір, 7 - конічний підшипник, 8 - стрічкове 

галь- 

мо, 9 - корпус, 10 - кришка, 11 - перфорований ротор,  

12 - піднімальний конус, 13 - з’єднуюча муфта, 14 – твер 

де кріплення ротора до вала 2, А - періодична подача ре-

акційної маси, Б - вихід рідкої фази, В – вивантаження НЦ 

Рис. 63. Вертикальна підвісна центрифуга маятникового 

типу. 

Для того щоб забезпечити можливість відхилення вала від вертикальної 

осі, використовують спеціальну конусну вальницю 7, яка, у свою чергу, помі-

щено в конічний корпус 5. Між корпусом і вальницею перебуває гумовий комір 

6, що служить амортизатором. У разі відхилення вала гумовий комір стиску-

ється в напрямку відхилення, і в такому рівноважнім положенні центрифуга 

працює. 

З нітраторів-дозаторів по черзі реакційна маса, що представляє собою 

суспензію нітроцелюлози у відпрацьованій кислоті, подається по стрілці А на 

конус 12. Завантаження відбувається за малих числах обертів, тому що у разі 

більших обертів реакційну масу розкидає. Після завантаження, електродвигун 

включають на робоче число обертів і відбувається віджим. Рідка фаза йде по 

стрілці Б, а нітроцелюлоза залишається на перфорованому роторі. Після ві-

джиму включають стрічкове гальмо 8, зупиняють ротор і вручну вивантажують 

нітроцелюлозу. Для цього відкривають кришку 10, апаратник залазить у кошик 

11 і совком звільняє конус 12 від нітроцелюлози. Потім конус 12 піднімають і в 

отвір , що утворився між конусом і днищем совком скидають нітроцелюлозу по 

стрілці В. Після цього, кошик і конус змивають водою, ставлять конус на місце 

й можна знову починати цикл. 
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До недоліків маятникової центрифуги слід віднести періодичність дії, 

ручну працю під час обслуговування й шкідливі умови праці (доводиться 

працювати в протигазі під час вивантаження НЦ). 

У силу зазначених недоліків підвісну маятникову центрифугу в порохо-

вій промисловості використовують тільки в періодичній схемі виробництва 

для виготовлення малих партій нітроцелюлози. 

Технічні характеристики 

діаметр кошика 1200 мм; висота кошика 600 мм; 

частота обертання 150 - 300 об/хв. під час завантаження; 960 об/хв. під час 

фугування; 

споживана потужність 3,7 кВт під час завантаження; 13 кВт під час фу-

гування; 

цикл роботи 10 хв., у тому числі 6 хв. на завантаження й віджим; 

одноразове завантаження 60 - 70 кг; 

продуктивність Q = (60×60) :10 = 360 кг/год або Q = 0,36×24×0,85 = 7 т/добу. 

 

5.2. Автоматична центрифуга АГМ - 1800 

Автоматичну горизонтальну модернізовану центрифугу з діаметром ро-

тора 1800 мм застосовують у виробництві НЦ для віджиму піроксиліну від 

води. 

Конструкція центрифуги АГМ - 1800 схематично представлена на Рис.64.  

 
1 - ажитатор, 2 - клапан, 3 – гідроци-

ліндр, 4 - фундамент, 5- корпус, 6 - го-

ризонтальний вал, 7 - клиноремінна 

передача, 8 - гальмо, 9 - перфорований 

ротор, 10 - ніж, 11 - гідроциліндр, 12 - 

лоток, 13 - кріплення ротора до валу,  
14 - вальниця. А - подача суспензії,  

Б - вихід рідкої фази, В - вихід віджатої 

НЦ, Г – вода для змиву НЦ 

Рис.64 Центрифуга АГМ-1800 

Віджим НЦ триває певний час, необхідний для досягнення залишкової 

вологості 30 - 35%. Після закінчення віджиму подається олива в гідроциліндр 

11, який надає руху ножу 10. Ніж піднімається догори й зрізує шар НЦ, яка 

попадає в лоток 12, а звідти по стрілці В надходить у бункер. Ніж не доходить 

Вал ротора 6 установлений горизонтально й кріпиться на двох опорах у 

вальницях 14. З ажитатора 1 суспензія нітроцелюлози у воді через клапан 2 по 

стрілці А подається на обертовий перфорований ротор 9. У разі досягнення 

певної товщини осаду (або через певний проміжок часу) за допомогою гід-

роциліндра 3 закривається клапан 2, припиняючи подачу суспензії в ротор 

центрифуги. 



до стінки ротора, а залишає тонкий шар НЦ, який є природнім фільтром для 

затримки НЦ під час наступного завантаження суспензії. 

Особливості конструкції центрифуги АГМ порівняно з типовою АГ, яку 

широко використовують в хімічній технології: 

- усі деталі, які можуть співударятися або тертися друг щодо друга або 

відносно НЦ, в АГМ виготовляють з латуні (замість сталі в типової центрифу-

ги); 

- у типовій центрифузі передбачена вібрація ножа й лотка за допомогою 

двох пневматичних вібраторів, а у центрифузі АГМ під час отжиму НЦ зазна-

чений пристрій відсутній з міркувань техніки безпеки; 

-у центрифузі АГМ між корпусом і ротором у зону защільника, де може 

виникнути тертя, подається вода, тому що там може накопичуватися пил НЦ, 

за вологістю НЦ 30 - 35% це не небезпечно, але коли НЦ підсохне, це дуже 

небезпечно. 

Технічні характеристики: діаметр ротора 1800 мм; довжина ротора 700 мм,  

фільтруюча поверхня 4 м
2
; частота обертання ротора 400, 500,600, 700 об/хв; 

фактор поділу 160, 250, 360, 520; вологість початкова 40-45%, кінцева 

30-35%;установлена потужність 55 кВт; робоча ємність ротора 850 літрів, 

одноразове завантаження може бути до 1000 кг. Під час віджиму піроксилінів 

максимальне завантаження складає 180-200 кг. 

Центрифуга АГМ працює періодично, за пульсуючим режимом, але в 

технологічній схемі вона забезпечує безперервний процес. 

Оскільки подача води наприкінці віджиму трохи підвищує вологість НЦ, 

віджим ведеться до меншої на 10% вологості для того, щоб після змиву водою 

одержати задану регламентом вологість. 

5.3. Центрифуга НГП-800 

Центрифуга безперервна, горизонтальна, з пульсуючим поршнем діа-

метром 800 мм призначена для ві-

джиму НЦ від води (Рис.65). 

1 - електродвигун, 2 – з’єднуюча муф- 

та, 3 - клиноремінна передача, 4 - по-

рожній вал, 5 - гідроциліндр, 6 - пер-

форований ротор, 7 - поршень гідро-

циліндра, 8 - штовхач, 9 – шток, жор-

стко скріплений зі штовхачем і допо-

міжним поршнем, 10 - конус, 11 - 

корпус, 12 - форма отворів ротора;  

А - подача суспензії, Б - вихід рідкої 

фази, В - вихід осаду, Г – осад НЦ 

Після того як осад НЦ зрізаний, ніж за допомогою гідроциліндра верта-

ється у вихідне положення. На ножі, лотку, а також між корпусом 5 і ротором 9 

у зоні защільникових ущільнень накопичується НЦ. Тому перед завантаженням 

чергової порції суспензії залишки налиплої НЦ убирають за допомогою стру-

меня води (по стрілці Г). 
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Рис. 65. Центрифуга НГП-800.  

З ажитатора суспензію НЦ безперервно по стрілці А подають в обертовий 

разом з перфорованим ротором 6 розподільний конус 10, який по бічній по-

верхні має отвір й призначений для рівномірного розподілу НЦ по довжині 

ротора. Під дією відцентрових сил суспензія розподіляється на перфорова-

ному роторі, утворюючи осад НЦ (Г), а рідка фаза через отвори 6 іде по стрілці 

Б. Через певний проміжок часу в гідроциліндр 5 подається під тиском масло. У 

цьому разі поршень 7, шток 9 і штовхач 8 зрушуються вправо на 15-30 см, 

виштовхуючи частину осілого на роторі шару НЦ, який під дією відцентрових 

сил по стрілці В скидається в бункер. 

Під час подачі масла праворуч від допоміжного поршня 7 штовхач 8 іде 

вліво, займаючи вихідне положення. В кільцевий простір, що звільнився від 

НЦ попадає нова порція суспензії й цикл повторюється. 

Керування подачею масла проводиться золотниковим механізмом і реле 

часу. Переваги центрифуги – автоматична робота й повна безперервність 

процесу. 

Недоліки центрифуги: у зв'язку з тим, що відцентровий тиск становить 

близько 0,5 МПа, зусилля, з яким НЦ притискається до стінки ротора, досягає 

10
6
 Н (поверхня ротора - 2 м

2
). Під час пересування осаду в осьовому напрямку 

робочому поршню треба подолати силу тертя - 1,8×10
5
 Н (коефіцієнт тертя 

0,18). Тому, по-перше, необхідно створити високий тиск у масляній системі й, 

по-друге, виготовити зносостійку й чисто оброблену перфоровану поверхню 

ротора. 

Крім того, зворотний хід ротора – холостий. У зв'язку із цим заміняти для 

віджиму НЦ від води центрифугу АГМ -1800 центрифугою НГП-800 не до-

цільно. Однак можна використовувати основний принцип, закладений у 

центрифузі НГП-800 і на її основі створити багато каскадну центрифугу з 

набором поршнів. Таку центрифугу можна було б використовувати для ві-

джиму й зневоднювання піроксиліну й, що особливо заманливо, для витис-

нення утриманих під час нітрації целюлози кислот, яке може бути проведене 

на кілька порядків швидше, чим у круговому апараті. 

Технічні характеристики: продуктивність 500 кг/год; частота обертання ро-

тора 600, 800, 1000 об/хв; фактор поділу 160, 290, 445; число подвійних ходів 

від 0 до 20 ходів/хв.; величина ходу до 40 мм; 

установлена потужність 36 кВт; споживана потужність насоса 5,5 кВт; 

тиск оливи в системі 0,6 - 0,8 МПа; одноразове завантаження 60-70 кг. 

5.4. Центрифуга НГП-4К 

Багатоступінчасті центрифуги являють собою ряд послідовно розташо-

ваних центрифуг із співвісне розташованими перфорованими роторами. Без-

перервна горизонтальна пульсуюча центрифуга НГП-4К (4-х каскадна) 

(Рис.66) побудована за принципом одно каскадної. Якщо відкинути II, III, IV 

каскади, то одержимо центрифугу НГП-800. 



    

1 - корпус, 2 - порожній вал, 3 - гідроци-

ліндр, 4 - каркас, 5 - штовхач, 6 - поршень 

гід 

роциліндра, 7 - шток, 8 - каркас, 9 -конус, 10 

- відцентрові насоси, 11 - тепло-обмінники; 

А - подача суспензії, Б - осад НЦ,  

В - частина осаду, що скидається з одного 

ступеня на інший, Г - частину осаду, що 

скидається із центрифуги, Д - подача води,  

Е,Ж - подача кислоти на змішування 

Рис.66. Центрифуга НГП-4К.  

Усі ротори розташовані концентрично: I ступень має найменший діаметр; 

останній IV – найбільший. Осад НЦ під час роботи центрифуги послідовно 

переходить від I ступеня до IV. З переходом НЦ на наступний ступень під-

вищується фактор розподілу, тому що збільшується діаметр ротора. 

Обертання роторів здійснюють від двигуна через клиноремінну передачу 

порожнім валом 2 і штоком 7. Порожній вал 2 обертає II і IV ступені, а разом з 

ними обертається шток 7, I і III ступені. Крім обертового руху шток 7 здійснює 

разом з поршнем 6 зворотно- поступальний рух за рахунок подачі оливи в 

гідроциліндр 3. 

Працює центрифуга НГП-4к в такий спосіб. Суспензія НЦ із ажитатора 

безперервно подається в розподільний конус центрифуги 9 на першу ступень. 

Під час режиму, що встановився, коли шток 7 іде вправо, те торцева частина 

першого ступеня штовхає осад, що перебуває на другому ступені, частина 

осаду провисає й переходить на третій ступень. Торець третього ступеня 

штовхає осад, що перебуває на четвертому ступені, частина якого провисає й 

відцентровими силами скидається по стрілці Г. 

Коли шток 7 здійснює зворотний хід уліво, те штовхач 5 перекидає час-

тину осаду на вивільнюване місце другого ступеню, а із третього ступеню осад 

переходить на четвертий ступень і т.д. Таким чином, у цієї центрифузі немає 

холостого ходу. Керування рухом поршня 6 здійснюється за допомогою реле 

часу й золотникового механізму, подібно центрифузі НГП-800. 

Технічні характеристики 

установлена потужність 36 кВт; 

частота обертання ротора 1000, 1200 об/хв; 

продуктивність 660, 860 кг/год; 

число подвійних ходів до 25 ходів/хв.; 

довжина ходу від 0 до 50 мм; 

тиск масла в гідросистемі 20 МПа. 

Крім горизонтальних центрифуг типу НГП у хімічній технології вико-

ристовують й вертикальні, наприклад, ПВП-4к, які відрізняються тільки роз-

ташуванням вісі обертання ротора. 

5.5. Центрифуга ВГ-1000 
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Вертикальну гідравлічну центрифуга періодичної дії (Рис.67) застосо-

вують у виробництві піроксилінових порохів для зневоднювання піроксиліну, 

у загальній хімічній технології не використовують. Центрифуга встановлена 

на фундаменті й складається з корпусу 1 із кришкою 2, усередині якого пе-

ребуває перфорований ротор 3, що складається із двох перфорованих обича-

йок. 

 

1 - корпус, 2 - кришка, 3 - ротор, 4 - турбіна 

робочого ходу, 5 - гальмова гідротурбіна,  

6 - відцентровий регулятор, 7 - тахометр,  

8 - лівер; А - НЦ, Б - вихід рідкої фази 

Рис.67. Центрифуга ВГ-1000. 

Обертання ротора забезпечується гідрав-

лічною турбіною робочого ходу 4, гальму-

вання проводиться гальмовою турбіною 5. Гід 

равлічна повідня дозволяє дуже тонко регу-

лювати число обертів від 0 до заданого. Максимальна частота обертання об-

межується за допомогою відцентрового регулятора 6, який автоматично ски-

дає тиск води у разі перевищення дозволеної частоти обертання. Візуальне 

спостереження за частотою обертання ротора здійснюють за допомогою та-

хометра 7. Зневоднювання піроксиліну проводять за допомогою етилового 

спирту. Піроксилін надходить на зневоднювання в мішках по 10 кг (з розра-

хунку на суху вагу) з вологістю 40 - 45% . Мішки з піроксиліном укладають в 

ротор між двома перфорованими обичайками в шаховому порядку й утрам-

бовують з метою зменшення биття центрифуги під час обертання ротора. 

Кришку центрифуги закривають й на робочу турбіну 4 подають воду. Спо-

чатку віджимається близько 10% води, а потім у ротор на ходу через лівер 8 

подають спирт. Лівер призначений для забезпечення рівномірної подачі 

спирту по всій висоті піроксиліну. Подачу спирту здійснюють в кілька стадій: 

-спочатку подають слабкий спирт, який, розбавляється й надходить в 

один приймач; 

-потім подають спирт більш високої концентрації й збирають його в ін-

ший приймач; 

-далі подають спирт ще більш високої концентрації, який збирають у 

третій приймач; 

-нарешті, подають міцний 96%-й концентрації спирт і збирають його в 

четвертий приймач. 

Слабкий спирт 1-й фракції йде на розгін, а спирт 2-й, 3-й і 4-й фракцій 

вертають в цикл відповідно на 1-ю, 2-ю й 3-ю стадії. 

Після закінчення процесу зневоднювання, воду подають в гальмову тур-

біну 5, яка зупиняє центрифугу. Після зупинки ротора відкривають кришку й 

вручну виймають мішки зі збезводненим піроксиліном. На тканинні мішки 

надягають прогумовані й направляють їх на наступну фазу. 



Недоліки центрифуги. Процес періодичний і вкрай примітивний. Усе 

роблять вручну, звідси важка ручна праця й мала продуктивність. 

Технічні характеристики: 

Діаметр ротора 1000 мм, висота ротора 400 мм; 

максимальна частота обертання 1100 (допускається 1200) об/хв; 

тиск води 1,5 МПа; одноразове завантаження 60 -90 кг; 

тривалість циклу 45 хв (за 1200 об/хв), з них 25 хв. на фугування. 

Слід звернути увагу на деякі загальні положення, загальні вимоги, по-

в'язані із застосуванням центрифуг. Усі центрифуги на відміну від інших 

машин є високооборотними, споживають велику кількість енергії й мають 

значні маси. Тому до них пред'являють більш високі вимоги, чим до інших 

апаратів. 

Треба надавати великого значення твердості фундаментів під центри-

фуги. Усі деталі, що можуть співударятися або тертися відносно один одного, 

обов’язково виготовляють з кольорових металів. 

У разі відкритій кришці категорично забороняється запускати центри-

фугу; повинна бути передбачена система блокування, під час якого запуск 

центрифуги можливий тільки у разі щільно закритих кришках. Відкриття 

кришки центрифуги на ходу негайно зупиняє центрифугу. 

6. Апарати для стабілізації й здрібнювання нітроцелюлози 

Після одержання НЦ і витиснення основної кількості кислот необхідно 

провести стабілізацію, яка складається з попередньої й остаточної стабілізації. 

Процес попередньої стабілізації проводять за високій температурі й призна-

чений для розкладання малостійких побічних нітропродуктів, що утворилися 

під час нітрування домішок целюлози й у результаті її розкладання, для оде-

ржання нітроцелюлози із заданим коефіцієнтом полімеризації й для видалення 

залишкових кислот. 

У періодичній схемі виробництва попередню стабілізацію НЦ проводять 

під час нагрівання в чанах або в автоклавах за тиском 0,3 - 0,5 МПа. 

6.1. Трубчастий автоклав 

Безперервний процес попередньої стабілізації НЦ проводять в трубчас-

тих автоклавах, які працюють за принципом апаратів ідеального витиснення. 

Технологічна схема трубчастого автоклава представлена на Рис.68 

 

 
 

1 - видатковий ажитатор, 2 - насоси, 3 - трубчастий автоклав, 4 - галь-

мовий насос, 5 - прийомний ажитатор: А - подача суспензії НЦ, Б - зона на-
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грівання до 145°С, В – зона витримки, Г - зона охолодження, Д - подача су-

спензії НЦ 

Рис.68. Схема трубчастого автоклава. 

З апарата НУОК суспензію НЦ концентрації 1% подають в мутильник, 

звідки перекачують в апарат попереднього нагрівання, який перебуває в іншої 

будівлі (будівля попередньої стабілізації). 

Апарат попереднього нагрівання являє собою циліндричну ємність із 

фальшивим дном, у якім суспензію НЦ підігрівають «гострою» парою до те-

мператури 60 - 70
0
С, а концентрація суспензії підвищується до 4 - 5% шляхом 

зливу рідини через фальшиве дно. Потім суспензію НЦ перекачують у вида-

тковий ажитатор 1, у якому підтримують постійний рівень суспензії. Надли-

шок суспензії по переливній трубі вертають в апарат попереднього нагрівання. 

З видаткового ажитатора 1 суспензія НЦ у воді двома послідовно з'єднаними 

низьконапірними насосами 2 нагнітається в трубчастий автоклав 3. 

Трубчастий автоклав має більшу довжину L у зв'язку з тим, що суспензія 

в трубопроводі повинна перебувати певний час, швидкість руху суспензії в 

трубі повинна бути такою, щоб уникнути висаджування НЦ (звичайно для 

зазначеної концентрації швидкість руху суспензії повинна бути w = 0,9 - 1,2 

м/с). 

Якщо прийняти час перебування НЦ в автоклаві τ = 20 - 25 хв., то можна 

підрахувати довжину труби автоклава 

                           L = w τ = 1 м/с×20×60 з = 1200 м                                 (6.1) 

Труба укладається гармошкою з довжиною відрізків близько 30 м. 

Потрапляючи в трубчастий автоклав, суспензію нагрівають в зоні нагрі-

вання Б до температури 140 - 145°С парою, що надходить у оболонку апарата. 

Потім суспензія проходить зону витримки, де за зазначеною температурою 

перебуває протягом 15 хв. Далі суспензія попадає в зону охолодження Г, де 

охолоджується до 40 - 50°С, і скидається в прийомний ажитатор 5, проходячи 

через гальмовий насос 4. 

Гальмовий насос 4 качає у зворотну сторону руху потоку, створюючи 

протитечію. Напір цього насоса менше напору (суми напорів) двох насосів 2. 

Його напір можна регулювати до 30% за рахунок зміни числа обертів. Таким 

чином, гальмовий насос дозволяє створити тиск у трубопроводі, завдяки яко- 

му температура суспензії в трубопроводі може підтримуватися до 150°С. 

Надалі гальмовий насос був замінений на конусний клапан простої 

конструкції, представленої на Рис.69. 

 

  

1 - торець труби трубчастого автоклава, 2 - конус,  

3 - механізм переміщення конуса, 4 - коробка.  

А - вихід суспензії із труби, Б - подача води, У - вихід 

суспензії з автоклава 

Рис.69. Гальмовий клапан. 



Регулюючи зазор між трубою 1 і конусним клапаном 2 за допомогою 

черв'ячного механізму 3, установлюють необхідний тиск в автоклаві. Зміна 

зазору може здійснювати автоматично. Труба автоклава й конусний клапан 

укладено в коробку 4, куди подають по стрілці Б холодну воду, яка виконує дві 

функції: охолодження суспензії й промивання клапана. Використання галь-

мового клапана дало можливість забрати зону охолодження Г, скоротивши 

довжину автоклава у цьому разі приблизно на 200 м. 

Сам трубчастий автоклав являє собою апарат типу "труба в трубі" і, на 

перший погляд, здається, що конструкція його повинна бути простій. На-

справді це не так. Справа в тому, що труби випускають певної стандартної 

довжини. Якщо побраті трубу довжиною 6 м, то за довжиною автоклава 1200 

м він буде складатися з 200 елементів. Мабуть, отже, 200 пар фланцевих 

з'єднань із відповідними ущільненнями, в усі відсіки необхідно подати пару й 

відвести конденсат. 

Крім того, необхідно врахувати, що труба й оболонка виготовлені з різ-

них металів: труба – з кислотостійкої стали (щоб не було корозії), а оболонка – 

з вуглеводистої стали (з економічних міркувань). Коефіцієнти лінійного ро-

зширення цих матеріалів різні: для кислотостійкої стали 17×10
-6

 м/град, а для 

вуглеводистої стали 12×10
-6

 м/град, тобто відрізняються в 1,5 рази. Тому під 

час нагрівання виникають термічні напруги. Але термічні напруги виникають 

не тільки тому, а й тому, що в зоні нагрівання температура труби (60 - 70°С) 

багато нижче температури оболонки (140 - 145°С). У цьому зв'язку, для запо-

бігання руйнування зварених швів у сорочці передбачені лінзові компенса-

тори. 

Таким чином, один елемент трубчастого автоклава виглядає наступним 

чином (Рис.70). 

 
1 - стандартна труба, 2 - оболонка, 3 – лінзовий компенсатор, 4,5 - калачі, 

6 - фланцеве з'єднання, 7 - дренажні трубки, 8 - рухливі опори 

Рис. 70. Секція автоклава. 

Коли випробували перший трубчастий автоклав – він забився під час 

роботи. Під час з'ясування причин було встановлено, що в місцях фланцевих 

з'єднань накопичувалася НЦ, яка чіплялася за різні шорсткості, задирці зва-

рених з'єднань (Рис.71,а). 
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                        а                         б                                   в 

а - звичайний фланець; б - зварювання; 1,2 - труби, 3 - керамічне кільце, 4 

- зварений шов; в - фланець із пазом, що центрує; 1,2 - фланці, 3 – ущільнення 

Рис. 71. Варіанти з'єднання труб трубчастого автоклава, 

Потрібно було дуже ретельне зварювання, а потім і дуже ретельне зачи-

щення зварених швів. У зв'язку із цим з'явилася ідея взагалі виключити фла-

нці, а замінити їх звареними з'єднаннями, зварюючи труби в стик (Рис.1). У 

цьому разі зварювання проводили на керамічних кільцях, які потім розбивали 

й видаляли із труби. Однак у цьому разі не вдалося добитися якісного зварю-

вання. Шви зсередини довгих труб не вдавалося проварити, а перевіркою на 

коротких зразках виявлені затечи металу всередину труб під час зварювання. 

Дуже важливим є питання про ущільнення між фланцями, які необхідні 

для забезпечення герметичності фланцевих з'єднань. Найкраще зарекомен-

дували себе азбестові ущільнення, спресовані по обидва боки тонкої кисло-

тостійкої сталлю (фольгою). Однак, масове виробництво таких ущільнень не 

було налагоджене, тому звичайно ставили паранитові ущільнення, хоча за 

високих температурах вони швидко старіли, втрачаючи свої еластичні влас-

тивості. У цей час використовують прокладки зі спеціальних термостійких 

фторвмисних гум, виробництво яких освоєно промисловістю. У результаті 

проведених робіт найбільш надійною конструкцією фланцевих з'єднань, що 

забезпечує герметичність, виявилася конструкція з виступом і пазом, що 

центрує . Ущільнення із фторвмисної гуми ставиться в паз фланця (Рис.71,в).   

У процесі відпрацьовування трубчастого автоклава виявилася ще одна 

неприємність. Під час нагрівання автоклава на кожні 100° 1 м труби з кислото- 

стійкої стали подовжується на 1,7 мм. Автоклав укладається "гармошкою" з 

довжиною секції приблизно 30 м. Кожна секція подовжується на 50 - 60 мм. 

Тому необхідно вживати заходів для компенсації подовження труб під час 

роботи автоклава. Крім того, необхідно поставити апарат на опори, причому, 

оскільки довжина секції міняється зі зміною температури, опори повинні бути 

як тверді, так і рухливі (плаваючі). 

Таким чином, була прийнята наступна схема установки (Рис.72).  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             

 

 

1 - труби, 2 - центральна колона, 3 - рухливі колони, 

4 - котки, 5 - тверде кріплення 

Рис. 72. Схема кріплення трубчастого автоклава. 

По обидві сторони від центральної колони встановлюють колони з рух-

ливими котками 4. Таким чином, під час роботи, тобто під час нагрівання труб, 

уся "гармошка" рухається від центральної колони в обидва боки на 25-30 мм. 

Технічні характеристики 

Діаметр труби 100 (може бути 125) мм; насоси ПЕМ: 

об'ємна продуктивність 4 м
3
/год; напір 45 м.вод.ст.; частота обертання 

450 об/хв; споживана потужність 28 кВт; 

гальмовий насос: частота обертання 1500 об/хв ; продуктивність, 30 

т/добу 

Об'ємну продуктивність трубчастого автоклава визначають таким чином 

U = fw, 

де U - об'ємна продуктивність, м
3
/год; f - площа поперечного перетину 

труби діаметром 100 мм, м
2
;w - швидкість потоку суспензії 1 м/с  

Підставивши значення, одержимо об'ємну продуктивність трубчастого 

автоклава             U = π/4d
2
w3600 = 3,14/0,12×1×3600 = 28 м

3
/год 

Розраховуючи на суху НЦ у разі концентрації суспензії мас.4% одержи-

мо: 

U = (28/100)×4 = 1,12 м
3
/год 

У перерахуванні на масу за густиною ρ= 1,6 т/м
3 
і КВО=0,85 одержимо 

масову продуктивність 

Q = Uρ×24×КВО = 1,12×1,6×24×0,85 = 32,56 т/добу 

або в загальному виді 

                          Q = fw×3600cρ×24×КВО/100                           (6.2) 

До переваг трубчастого автоклава слід віднести насамперед той факт, що 

це апарат ідеального витиснення, що забезпечує безперервність процесу ста-

білізації й одноманітність якості одержуваної продукції. 

Трубчастий автоклав має кілька недоліків. Незважаючи на гадану прос-

тоту конструкції автоклав дуже складний в обслуговуванні. Ця складність 

обумовлена наявністю великої кількості фланцевих з'єднань і досить частим 

забиванням труб. Особливо часто забивання відбувається під час викорис-

тання води з підвищеною жорсткістю. Очищення автоклава вимагає більших 

трудовитрат. 

Як видне з формули (6.2) продуктивність трубчастого автоклава залежить 

насамперед від концентрації суспензії НЦ у воді. Тому виникає питання, чому 

б не підвищити концентрацію НЦ у суспензії, наприклад, до 12 мас.% і тим 

самим збільшити продуктивність апарата? Цього робити не можна, тому, що 

за концентрацію вище 4-5 мас.% і швидкості потоку w= 1 м/с НЦ буде висад- 
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жуватися й автоклав заб'ється. Для того щоб використовувати підвищену 

концентрацію суспензії НЦ, необхідно змінити конструкцію автоклава. На-

приклад, якщо усередині автоклава встановити шнек, який буде пересувати 

суспензію НЦ, те можна не побоюватися висадження НЦ. У цьому разі шви-

дкість руху суспензії можна знизити, наприклад, в 100 раз (до 0,01 м/с), а 

концентрацію суспензії НЦ збільшити в три рази (до 12 мас.%). Тоді зі зме-

ншенням швидкості в 100 раз довжина автоклава скоротиться також в 100 раз і 

складе 12 метрів. 

А діаметр такого автоклава можна визначити з рівняння (6.2) для заданої 

масової продуктивності апарата. 

Масова продуктивність трубчастого автоклава: 

а) існуючого (концентрація суспензії 4 мас.%) 

Q1 = 3600f1w1ρ×24×КВО×4/100 т сухий НЦ/добу 

б) зі шнеком (концентрація суспензії 12 мас.%) 

Q2 =f2w2×3600ρ×24×КВО×12 /100 т сухий НЦ/добу 

У разі однаковій продуктивності Q1= Q2 = соnst і w1= 1 м/с, w2 = 0,01 м/с 

одержимо 4f1w1 = 12f2w2 

Звідки f2 = 4f1w1/(12w2 ) = f1×1×4/0,01×12 = 33,3f1 

Або (d2)
2
 = 33(d1)

2
; 

 За діаметром труби автоклава d1 = 100мм одержимо d2 = 575мм.≅600мм. 

Тобто виходить компактний апарат довжиною 12м і діаметром 600 мм. 

Принципово конструкція такого апарата для попередньої стабілізації могла б 

виглядати, як показано на Рис.73. 

 

  

1 - труба, 2 - оболонка, 3 - стріч-

ковий шнек, А,Б - подача й вихід 

суспензії, Г.У - подача пари й 

вихід конденсату 

Рис.73 Автоклав зі шнеком. 

Використання такого апара-

та дозволило б розв'язати багато 

питань, які пов'язані з обслуго-

вуванням автоклава. Зокрема, у такому апарату значно скорочується число 

фланцевих з'єднань, виключається забивання, з'являється можливість засто-

сування технологічної води будь-якої жорсткості. 

6.2. Апарати для подрібнювання НЦ 

У трубчастому автоклаві повну стабілізацію НЦ провести не вдається. У 

вузьких капілярах волокон НЦ залишаються закапсюловані кислоти й інші 

продукти розкладання, які необхідно вилучити. Тому, для проведення оста-

точної стабілізації необхідна ще одна технологічна операція – подрібнювання. 

Подрібнювання необхідне також і для поліпшення пластифікації НЦ на фазі 

готування порохової маси. 



Під час подрібнювання НЦ проходять одночасно 3 процесу: 

розпушення груп або пачок волокон на окремі волокна, тобто відрив, 

віддірання волокон друг від друга. 

фібриляція, тобто распушення окремих волокон. 

різання або рубання волокон. 

Коли переважають перші два процеси (розпушення й фібриляція), одер-

жують "жирне мливо». Такий спосіб має перевагу для виробництва колокси-

лину, оскільки необхідні кращі умови для пластифікації важколетким пла-

стифікатором. 

"Худе мливо» одержують, коли переважає 3-й процес подрібнювання - 

різання або рубання. Це мливо краще для одержання піроксилінових порохів, 

гак як спиртоетерна суміш є більш активним пластифікатором. Схематично 

одержання "жирного" і "худого" мливів показано на Рис. 74. Стрілками за-

значений напрямок діючих сил. Процеси 1 і 2 забезпечують тупими ножами 1, 

у цьому разі відбувається роздавлювання груп 

волокон, тобто їхнє відщіплення 

 

1 тупі ножі, 2 - гострі ножі, (відрив друг від 

друга за рахунок зусиль, що притискають та що 

роздавлюють між ножами).  

   Рис. 74. Схема дії сил на ножі. 

Крім того, відбувається розпушення окре-

мих волокон (т.зв. фібриляція) за рахунок зусиль, що зрушують, виникають 

під час відносного зрушення ножів. Третій тип процесу подрібнювання за-

безпечується гострими ножами 2. 

Для подрібнювання НЦ створено 3 типу апаратів: голандер; конічний 

млин РК-01 (розмелена, конічна, 01 - номер по розміру); дисковий млин 

Кузьміна (ДМК). Для оцінки ступеня досконалості здрібнювальних апаратів 

НЦ використовують три характеристики. 

1. Швидкість зрізу (Vсрсза, м зрізу/с). Вона характеризує подрібнюючу 

здатність апарата й визначає кількість метрів зрізу в секунду. 

Допустимо, що апарат для подрібнювання являє собою обертовий ротор з 

ножами й статор з ножами. У цьому разі подрібнювання буде відбуватися під 

час зустрічі ножів ротора й статора. 

Нехай mр- кількість ножів ротора, mc - кількість ножів статора, 1 – довжина 

ножів, м, n - частота обертання ротора, об/хв. Тоді 

Vсреза = mр×mс×1n/60 м зрізів/с                                     (6.3) 

Подрібнююча здатність голандера и мельниц характеризуеться слі-

ду-ючими значеннями Vсреза, м среза/с: 

                   для голландера                2500 

                   для РК- 01                        145000 (каскад із четирьох млинів) 

           для ДМК                           72000 

Питома витрата енергії, витраченої на подрібнювання 1т НЦ (год). 

Уявимо собі, що маємо 1т НЦ у вигляді аркуша. Якщо підрахувати теоре-
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тично, скільки буде потрібно затратити енергії для того, щоб цей аркуш под-

рібнити на часточки з розмірами потрібними для остаточної стабілізації, то 

виявиться, що теоретична витрата енергії буде складать ᴪ = 50 кВт×год/т НЦ. 

Однак на практиці удельна втрата енергії набагато виша. 

Так, ᴪ (кВт×год/т НЦ) складает: 

для голандера              700 

для РК- 01                     400-500 

для ДМК                         250-300 

Це пояснюється тим, що якби подрібнювали сухий продукт спеціально 

виготовленими ножами, то питома витрата енергії була б близька до 50 кВт 

год/т НЦ. Однак різати сухий продукт не можна. Навіть целюлозу подріб-

нюють у воді. Подрібнювання проводять за концентрацією НЦ від 2% до 12%, 

тобто в присутності великої кількості води (98 - 88%). У цьому разі коефіцієнт 

тертя ножів о воду приблизно такої ж, як і між ножами й НЦ. Вода потрібна, 

по-перше, для безпеки процесу; по-друге, для транспортування НЦ до ножів; 

по-третє, для рівномірного розподілу НЦ по довжині ножів. 

Відношення продуктивності млина до одиниці маси конструкції (g =Q/G) 

- ця характеристика показує, що чим легше конструкція, тем досконаліше 

млин. 

Приведемо значення третього показника (g, кг НЦ/добу/т конструкції): 

- для голандера               200 - 300 

- для РК-01                      700 - 800 

- для ДМК                        7000 - 8000 

Таким чином, по всіх трьом показникам найкращим подрібнювальним 

апаратом є дисковий млин Кузьміна (ДМК) 

6.2.1. Голландер 

Голландер – апарат періодичної дії являє собою більшу коритоподібну 

ємність, схематично представлену на Рис.75. 

1 - залізобетонний корпус (ста-

тор), 2 - обертовий ротор,  

3 - ухил для здрібненої НЦ,  

4 - ухил для подачі суспензії НЦ 

до ножів, 5 - ножі ротора,  

6 - ножі статора. А - періодична 

подача суспензії НЦ, Б - рух 

суспензії НЦ 

Рис. 75. Принципова схема  

голандера. 

На поверхні циліндричного обертового барабана (ротора) 2 розташована 

велика кількість ножів 5. Унизу, зверху або збоку усередині корпуса 1 

укріплена пачка нерухомих ножів 6 (статор). Барабан 2 разом з опорами може 

переміщатися в напрямку до ножів статора для регулювання зазору між но-

жами. 



Суспензія НЦ у воді захоплюється обертовим барабаном, НЦ попадає між 

ножами й подрібнюється, потім іде нагору, зливається по ухилу3 у корпус 1 і 

цей процес багаторазово повторюється. Схема подрібнювання на голандере 

ближче до схеми 1 + 2, тобто головним чином відбувається розпушення й 

фібриляція волокон. 

Голандери випускалися трьох різних ємностей: 6, 15, і 40 м
3
 Продук-

тивність 6-ти кубового апарата рівнялася приблизно 3 т/добу. 

До недоліків голандера слід віднести: 

- періодичність дії; 

- недосконала й громіздка конструкція; 

- низька продуктивність; 

Тому голандеру властиві: малий ступінь подрібнювання (2500 м зрізу/с), 

велика питома витрата енергії ᴪ =700 квт×год/т НЦ) і мала продуктивність на 

тонну конструкції (200 - 300). 

Крім того, голандер має істотний технологічний недолік. У будь-якому 

подрібнювальному апараті треба масу просівати й видаляти здрібнені частки, 

у голандері ж без істотного ускладнення конструкції це здійснити важко. Уже 

здрібнені частки увесь час циркулюють разом з не подрібненими, багатора-

зово потрапляючи між ножами, хоча вже досяглися необхідного ступеня 

подрібнювання. У корпусі голандера (статорі) невелика пачка ножів, але, як 

видне з формули (6.3), подрібнювальна здатність апарата залежить від числа 

ножів у роторі й статорі, частоти обертання й довжини барабана. За даних 

розмірах барабана подрібнювальна здатність голандера буде залежати тільки 

від числа обертів ротора й числа ножів статора. Однак сильно збільшувати 

число обертів ротора не можна, тому, що масу почне викидати з корпуса 

апарата. Звідси випливає, що ефективне збільшення подрібнювальної здат-

ності апарата можливо тільки за рахунок збільшення кількості ножів статора. 

Очевидно, що найбільший ефект буде отриманий, якщо всі ножі статора бу-

дуть розташовані навколо ротора, тобто якщо статор буде, як і ротор, круго-

вим (циліндричним або конічним) залежно від геометричної форми ротора. 

Це логічний розвиток конструкції голандера приводить до 2- го типу 

подрібнювальних апаратів – до конічних млинів. Для практичного здійснення 

цього переходу потрібно було близько 100 років. Протягом цього часу всіляко 

вдосконалювали голандер. Наприклад, збільшували число ножів статора, 

ставили сітки для відокремлення сильно здрібнених часток і т.д. 

6.2.2. Конічний млин РК-01 

Конічні млини є апаратами безперервної дії. Звичайно в одному млині не 

вдається одержати необхідний ступінь млива НЦ. Тому для подрібнювання 

НЦ застосовують каскад млинів, що складається з чотирех робочих і одного 

резервногої (Рис. 76.). 

 

1 - млин РК-01, 2 - згущувач; А - 

безперервна подача суспензії, Б- 
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вихід концентрованої суспензії, В - вихід здрібненої НЦ,  

Рис. 76. Технологічна схема  

подрібнювання НЦ у млинах РК-01. 

У перший конічний млин подають суспензію НЦ концентрації 2 - 3%, де 

проводиться розпушення продукту. Далі суспензія надходить у згуститель 2 

для збільшення концентрації до 6 - 8%. Потім суспензія НЦ проходить 

послідовно другий, третій і четвертий млини, доздрібнюється й іде в лавери.  

Конструкція конічного млина РК- 01 представлена на Рис. 77. Суспензія 

НЦ надходить у млин по стрілці А. взмучивається пропелерною мішалкою 3 і 

подається нею в простір між ротором 2 і статором 1. Далі суспензія НЦ по-

ступально рухається уздовж утворюючих статора й ротора, частково роблячи 

обертовий рух разом з ротором. Подрібнювання НЦ відбувається в момент її 

влучення в зазор між ножами статора 13 і ротора 14. Величина зазору стано-

вить 0,05 - 0.08 мм, характер млива залежить від товщини ножів, яка буває 3, 5 

і 7 мм. У цьому разі, чим товстіше ніж, тим більш «жирне» виходить мливо. 

Звичайно застосовують ножі товщиною 5 мм. Для того, щоб поряд з розпу-

шенням груп волокон і їх фібриляцієй проходило також і різання волокон, 

ножі статора й ротора встановлюють відносно один одного не паралельно, а 

під деяким кутом ~ 7° (Рис. 78).  

 

1 - конічний корпус 

(статор), 2 - ротор, що 

обертається, 3 - про-

пелерна бовтниця,  

4 - горизонтальний 

вал, 5 - корпус з 

рухливими радіаль-

ними вальницями, 6 - 

корпус з рухливими 

раді- 

альними й упорними вальницями, 7 - гвинтовий механізм грубого регулю-

вання зазору між ножами, 8 - черв'ячний механізм тонкого регулювання зазору 

між ножами, 9 - шків клиноремінної передачі, 10 - муфта з подовженими па-

льцями, 11 - защільникове ущільнення, 12 - люк для видалення грубих часток, 

13 - ножі статора, 14 - ножі ротора 

Рис.77. Конічний млин РК-01. 

Слід зазначити, що таке розташування ножів між ротором і статором 

необхідно не тільки для того, щоб забезпечити деякий фактор зрізу (т.зв. 

стрижку волокна), але також і для того, щоб процес подрібнювання був без-

перервним, і проходив у більш-менш м'якому режимі, тобто за порівняно не-

великих зусиллях. Насправді, якби ножі статора й ротора були паралельні 

один одному, то в момент зустрічі ножів ротора із проміжками між ножами 

статора ніякого подрібнювання не відбувалося б. Подрібнювання проходило б 

тільки в момент зустрічі ножів ротора й статора. Отже, під час паралельного 



розташування ножів ротора й статора процес подрібнювання не був би без-

перервним, а був би пульсуючим. 

 
1 - статор, 2 - ротор, 3 - ножі  

статора, 4 - ножі ротора 

Рис. 78. Млин РК- 01.  

(перетин Е - Е (Рис.77)).  

 
 

Р - питомий тиск розмелу. 

Рис. 79. Корпус ротора. 

Крім того, якби розташування ножів ротора й статора було паралельним, 

те в момент подрібнювання ножі зустрічалися б відразу по всій поверхні, у 

цьому разі виникали б більші зусилля. Але ножі ротора й статора розташовані 

під кутом друг до друга, тобто вони стикаються під час обертання ротора не-

великою поверхнею у будь-який момент часу. Тому, по-перше, процес подріб 

нювання є безперервним, а, по-друге, оскільки ножі стикаються в деяких не-

великих ділянках, то за тих же питомих тисках виникаючі зусилля порівняно 

невеликі. 

Регулювання зазору між ножами здійснюють за допомогою механізму, 

що включає в себе грубе й тонке регулювання зазору. Грубе регулювання за-

зору здійснюють вручну за допомогою маховичка й гвинта 7 (Рис. 77). Тонке 

регулювання зазору між ножами проводять за допомогою черв'ячного ме-

ханізму 8. Регулювання (як до початку роботи, так і під час зношування ножів) 

здійснюють шляхом пересування ротора разом з валом уздовж осі. Щоб у 

цьому разі не порушувалася передача крутного моменту, передбачена 

з’єднуюча муфта 10 спеціальної конструкції з довгими пальцями, яка про-

довжує передавати обертання під час зрушення вала до 180 мм. 

Технічні характеристики: 

установлена потужність 165 кВт; частота обертання ротора 375 об/хв; 

діаметр ротора 500/860 мм (по окружностях); довжина ротора 1300 мм; 

кут конусності 15-17 град; продуктивність каскаду з 4-х млинів  

25-30 т/добу; величина виступаючої частини ножів 15-18 мм; 

З наведених даних видне, що встановлена потужність млинів достаточно 

висока. Споживана потужність (кВт)  витрачається на такі статті: 

1. На властиво процес подрібнювання (основна частина потужності, що 

витрачається) 

                                                     N1 = fpFV, 
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де f - коефіцієнт розмелу. Для різних продуктів f неоднакове. Для про-

дуктів, подібних суспензії НЦ, f = 0,2 - 0,25. Фактично для суспензії НЦ 

експериментальних даних немає, тому беруть середню величину f= 0,22;  

р - питомий тиск розмелу (спрямоване перпендикулярно до утворюючої 

конуса (Рис.78), яке для різних суспензій коливається в межах 50 - 250 кПа. У 

розрахунках для суспензії НЦ у воді приймаюють 150 - 200 кПа;  

F - площа зіткнення ножів ротора й статора (ножі ротора й статора 

розташовані відносно один одного під кутом 6 - 7
о
, це треба враховувати у 

підрахунку F); V - середня окружна швидкість ножів ротора (по середньому 

діаметру ротора). 

2.На розкручування суспензії до окружної швидкості V. 

                                                N2 = (qv
2
)/2, 

де q - секундна маса обертової суспензії (визначається експерименталь-

но); V - окружна швидкість ножів ротора. 

З виразу для N2 випливає, що доцільно працювати на більш концентро-

ваних суспензіях. 

3.На подолання тертя ротора з ножами о суспензію під час його обертання 

                                                   N3=CFp V
3,
 

де С - сумарний коефіцієнт опору, що залежить від числа Re. Звичайно  

С = 0,2 - 0,4 кг/м
3
; Fр - змочена поверхня ротора, тобто поверхня ножів і ро-

тора, що труться під час обертання ротора о суспензію. 

4.На подолання сил тертя у вальницях (упорних і кочення). 

                                                   N4 = Мкр n, 

де Мкр - крутний момент; n – частота обертання ротора. 

5.На обертання пропелерної бовтниці визначається за рівнянням: 

                                                   N5 = К
2
 Н

5
 n

3
ρ, 

де К - коефіцієнт, що залежить від крокового відношення; Н - крок про-

пелерної бовтниці; n - частота обертання бовтниці; ρ - густина суспензії.    

Сумарна витрата потужності (кВт) рівна 

                                                    N = 1,25Ʃni 

Збільшення сумарної потужності на 25% включає запас потужності мо-

тора, ККД ремінної передачі, а також виправлення у зв'язку з тим, що 

коефіцієнти, що входять у формули, не зовсім точні. За отриманим значенням 

сумарної потужності підбирають електродвигун найближчої більшої потуж-

ності. 

Недоліки млина РК- 01. Концентрація суспензії, що подрібнюють на 

млини РК- 01, мала (спочатку 2 - 3%, а потім доходить до 6 - 8 %), звідси 

більші габарити млина, маса, питома витрата потужності. 

Ножі в млині РК- 01 однакової конструкції й форми й для даного млина 

однакових розмірів. Тому регулювати якість млива в даному млині немож-

ливо. Фактично великий матеріал, менш великий і зовсім дрібний необхідно 

подрібнювати ножами зовсім різної конструкції, що в млині РК-01 не перед-

бачене. Ці недоліки були враховані під час розробки млина ДМК. 

6.2.3. Млин ДМК 



Дисковий млин Кузьміна конструювали виходячи з наступних передпо-

силок: млин повинен працювати за підвищеній концентрації суспензії, щоб 

зменшити втрати енергії. Для того щоб забезпечити задане мливо й мати мож- 

ливість його регулювання, млин повинен мати 3 зони: зону розпушення, зону 

підздрібнення (або зону попереднього подрібнювання) і зону тонкого або кі-

нцевого подрібнювання. Тоді весь процес подрібнювання буде проходити в 

одному апараті й відпадає потреба в каскаді млинів. 

Продуктивність одного млина ДМК становить 12-14 т/добу, тобто у два 

рази нижче, чим каскад з 4-х млинів РК- 01. Тому для забезпечення тієї ж 

продуктивності необхідно замість 5 млинів РК- 01 (одна резервна) ставити 2 

млина ДМК. Однак оскільки процес подрібнювання в ДМК закінчується в 

одному млині, то ставити їх необхідно не послідовно, а паралельно. Техно-

логічна схема установки млинів ДМК представлена на Рис. 80.  

 

1 - видатковий ажитатор,  

2 - відцентровий насос, 3 

кільцевий трубопровід, 4 - 

згущувач, 5 - ДМК; А - без-

перервна подача суспензії в 

ажитатор, Б - подача суспензії 

в згущувач, В - подача сус-

пензії в ДМК, Д - вихід здрібненої НЦ, Ж - подача суспензії в інші ДМК 

Рис. 80. Технологічна схема здрібнювання в ДМК. 

З ажитатора 1, у якому підтримується постійний рівень, за допомогою 

насоса 2 суспензію НЦ у воді подають в кільцевий трубопровід 3, до якого 

можна підключати практично будь-яку кількість млинів для забезпечення 

заданої продуктивності дільниці. Суспензія з кільцевого трубопроводу 3 

надходить у згущувач 4, де концентрація суспензії підвищується від 3 - 4% до 

10 - 12%, і далі направляється у млин ДМК 5. 

Згущувач (Рис.81) являє собою перфорований барабан 2, що обертається 

до внутрішньої стінки якого приварений стрічковий шнек 3. Діаметр барабана 

- 600 мм, довжина 1000 мм. 

1 - корпус, 2 - перфорований бара-

бан, 3 - стрічковий шнек, 4 – тру- 

ба, 5 - защільники, 6 - вальниці,  

7 - горизонтальний вал, 8 - муфта, 9 

- черв'ячний редуктор, 10 – зро-

шувач, А - подача суспензії,  

Б - вихід фільтрату. В- подача води. 

Г - подача суспензії в ДМК 

Рис. 81. Згущувач. 

Стрічковий шнек, повільно (20 - 25 об/хв) обертаючись разом з бараба-

ном, перекидає масу вперед. Маса, віддаючи воду через перфоровані ґрати 
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барабана, повільно переміщається до його правого торця й з концентрацією 

близько 25% скидається по стрілці Г у ДМК. У цей же патрубок зверху через 

зрошувач 10 подасться необхідна кількість води для доведення концентрації 

НЦ до норми. Дослідження показали, що цей спосіб є найбільш простим, 

точним і надійним. Крім того, подача води на торець барабана й у розванта-

жувальний патрубок запобігає можливості його забивання. 

Конструкція млина ДМК представлена на Рис. 82.  

 

1 - електродвигун, 2 – муф 

та, 3 – вальниці, 4 - защі-

льники, 5 - зона розпу-

шення, 6 - зона підздріб-

нювання, 7 - зона тонкого 

або остаточного 

подріб-нювання, 8 - ло-

патева бовтниця, 9 - ме-

ханізм регулювання за-

зору між дисками, 10 - 

штирі. 11 - хвостовик; А - подача суспензії, Б - вихід здрібненої НЦ 

Рис. 82. Млин ДМК. 

Суспензія НЦ у воді з концентрацією 10 - 12% надходить по стрілці А в зону 

розпушення 5, яка складається з ротора й статора (Рис. 83). 

 

 

1 - статор з поздовжніми 

рифами, 2 - ротор з розірва-

ними ребордами, 3 - нерух-

ливий диск, 4 - рухливий 

диск; А - НЦ, що подріб-

нюється  

Рис. 83. Схема зон 

розпушення (5) і підподрі-

бнювання (6). 

 

 

Статор 1 має конічну форму, на внутрішній поверхні якого нанесені 

прямокутної форми поздовжні рифи. Усередині статора обертається ротор 2, 

що представляє собою багатозаходний конічний шнек з розірваними витками 

(ребордами). Якби поздовжніх рифів на статорі не було, то під час обертання 

ротора маса оберталася б разом з ним, сковзаючи по внутрішній поверхні 

статора. У цьому разі не відбувалося б ні розпушення, ні просування маси 

уздовж осі для подальших процесів подрібнювання. Рифи ж загальмовують 

обертання маси, і тому вона просувається уздовж рифів до зони 6. А розпу-



шення НЦ у зоні 5 відбувається за рахунок ударів крайок реборд розірваних 

витків шнека о НЦ, грудки якої одним кінцем заклинені в поздовжніх рифах 

статора 1. У цьому разі НЦ розпушується на окремі групи волокон. Потім 

суспензія із зони 5 через кільцевий зазор попадає в зону підподрібнювання 6, 

яка призначена для розщеплення груп волокон на окремі волокна. Це завдання 

виконують рухливі (4) і нерухливі (3) диски із зубами (Рис. 83), між якими й 

відбувається розщеплення груп волокон на окремі волокна довжиною близько 

3 мм. Далі суспензія НЦ надходить у найбільш важливу частину ДМК – зону 

тонкого подрібнювання, де волокна зазнають впливу 13 пар рухливих і 

нерухливих дискових ножів і подрібнюються. Здрібнена НЦ за допомогою 

бовтниці 8 взмучивається й подається в лавери.  

Дискові ножі можуть випускатися литими або звареними (Рис. 84). Від-

ливати їх досить складно. Зварена конструкція складається з окремих еле-

ментів. Кожний дисковий ніж являє собою схематично 2 кільця, між якими 

вставлені різальні інструмент (Рис. 85) з кутом нахилу до утворюючих кілець 

10°. Рухливі й нерухливі дискові ножі відрізняються між собою тільки спо-

собом їх кріплення. Так, рухливі дискові ножі кріпляться до ротора й тому на 

внутрішньому кільці мають виступи 5, якими вони входять у поздовжні пази 

ротора й обертаються разом з ним, а нерухливі дискові ножі кріпляться до 

статора й мають виступи на зовнішньому кільці 4, якими вони входять у по-

здовжні пази статора й, отже, обертатися не можуть. Обертові й нерухливі 

дискові ножі чергуються. 

 

1 - Зовнішнє кільце,  

2 - Внутрішнє кільце 

3 – Лопатки 

Рис.84 Ножі зони 

остаточного 

подрібнювання 

 

1 - Зовнішнє кільце,  

2.-Внутрішнє кільце, 

3.-Дискові ножі,  

4.- Виступ статора,  

5.-Виступ ротора 

Рис.85 Дискові ножі 

Нахили ріжучих елементів обертових і нерухливих ножів спрямовані 

протилежно один одному. Схематично вузол тонкого подрібнювання пред-

ставлений на Рис. 86. 
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1 - статор, 2,4 - ножі, 3 - ротор, 5 - канавки для штирів статора,  

6 - канавки для штирів ротора, 7 - штирі у перетинах С - С і Е - Е 

Рис.86. Зона тонкого подрібнювання (перетин Е - Е Рис. 82). 

Коли волокно НЦ попадає між ріжучими крайками відбувається різання 

("худе" мливо), а коли воно попадає між дисками відбувається фібриляція, 

роздавлювання ("жирне" мливо). Таким чином, якість млива залежить від за-

зору між дисковими ножами. 

Регулювання зазору між ножами здійснюється в такий спосіб (Рис. 82). 

Під час обертання маховичка механізму регулювання зазору між ножамі 9 

обертається мала шестірня, що перебуває в зачепленні з більшим колесом, 

усередині якого є різьблення й, отже, виконує роль гайки, надягнутої на хво-

стовик 11, що виконує роль болта. 

Під час обертанн велике колесо буде перемішатися (за умови, що хво-

стовик 11 нерухливий) уздовж осі млина, захоплюючи за собою штирі 10, які 

впираються в дискові ножі. Переміщаючись уздовж осі вліво, велике колесо 

натискає на торці трьох штирів, які зближають між собою всю пачку дискових 

ножів, що зменшує зазор між ними. Під час переміщення колеса вправо зазор 

між ножами збільшується. На якість млива впливає також і кількість ріжучих 

елементів у рухливих і нерухливих ножах. Наприклад, для нормального млива 

число ріжучих елементів рухливих ножів становить 80, нерухливих – 100. Для 

"нульового" млива число ріжучих елементів рухливих ножів становить 100, а 

нерухливих – 120. 

Технічні характеристики: Продуктивність: нормальне мливо 12-14 т/добу 

"нульове" мливо 5 - 7 т/добу; установлена потужність 125 кВт; 

частота обертання ротора 960 об/хв; кількість ножів у зоні тонкого 

здрібнювання: рухливих 13, нерухливих 13; 

розміри дискових ножів: ширина 16 мм, діаметр внутрішній 280 мм,  



діаметр зовнішній 350; корисна довжина млина 720 мм, у тому числі: зони 

розпушення 200 мм, зони підподрібнювання 100 мм, зони тонкого 

подрібнювання 420 мм; температура води у оболонці 40 – 45
о 
С. 

Переваги млина ДМК. Млин ДМК дає можливість одержання "худого" і 

"жирного" млива й навіть дуже тонкого, так званого "нульового" млива, за-

лежно від потреби. У цьому разі під час досягнення однакового ефекту млива 

ДМК витрачає менше енергії, чому РК- 01 (250 квт
.
год/т НЦ замість 400-500). 

Поряд з розглянутими млинами в промисловості також використовують й 

інші млини, наприклад МД-31, гідродинамічні млини типу ВВК, де здріб-

нювання відбувається за рахунок гідродинамічного впливу на матеріал, що 

подрібнюється . 

7. Апарати для виробництва порохових мас 

Обладнання для одержання порохових мас розглядається відповідно до 

технологічних схем одержання різних типів порохів і твердих ракетних палив. 

У виробництві порохів баліститного типу змішування компонентів по-

роху проводиться у воднім середовищі. У зв'язку зі складністю физико- хімі-

чних процесів, що проходять під час змішування, залежності їх швидкості від 

різних факторів, окремі партії можуть сильно відрізнятися друг від друга за 

своїх властивостях. Тому, для усереднення властивостей роблять змішування 

частних партій у загальну. Останнє є недоліком (зайва операція, скупчення 

більших кількостей порохової маси і т.д.). Але разом з тим змішування част-

них партій є й перевагою, тому що у разі більших об’ємах апарата не потрібно 

дуже точного дозування компонентів. Якщо аналіз показав відхилення від 

вимог технічних умов по компонентному складу, то готовлять розрахункову 

кількість необхідного складу, щоб під час змішування з наявною партією 

вийшов склад, що задовольняє ТУ. 

Трохи складніше, але також задовільно вирішується питання про усере-

днення компонентів піроксилінових порохів. У цьому разі проводиться усе-

реднення не порохової маси, а готових виробів – зернених або трубчастих 

порохів для одержання однакових балістичних властивостей даної партії по-

роху. 

Гірше вирішується питання про однорідність властивостей сумішевих 

твердих ракетних палив (СТРП). Необхідно виготовляти великі заряди масою 

до тон, а іноді й десятків тон. Тому завдання полягає в тому, щоб створювати 

такі змішувачі безперервної дії для змішування компонентів і такі дозуючі 

пристрої, які б дозволили одержувати добре усереднену масу СТРП. 

7.1. Апарати для одержання порохових мас баліститного типу 

З технологічного курсу відомі різні схеми одержання порохових мас: 

періодична, напівбезперервна, безперервна і т.д. У цьому розділі розглянуті 

конструкцій апаратів тільки для так званої стадії "варіння" порохової маси. У 

періодичній і напівбезперервної схемах варіння порохової маси проводять у 

варочних казанах «Броунса». 

Апарат Броунса (Рис.87) являє собою вертикальну ємність 1, що має дві 

лопатеві бовтниці 4, 5, оболонку 3, кришку 2 і запірний вентиль 6. 



96 

 

1 - корпус, 2 - кришка, 3 - оболонка, 4 - вертикальні 

вали, 5 лопатеві бовтниці, 6 - запірний вентиль;  

А - подача суспензії НЦ, Б - подача вазелінової оливи, 

В - подача суміші розчинників, Г - подача порошків, Д 

- вихід готової маси 

Рис. 87. Варильний апарат Броунса. 

В апарат відповідно до регламенту завантажують 

компоненти порохової маси, нагрівають й перемішу-

ють протягом заданого часу, а потім передають на формування окремої партії. 

У безперервних технологічних схемах використовують " варочні казани" 

трохи іншої конструкції (Рис.88).  

 

1 - кришка, 2 - корпус, 3 - оболонка, 

4 - напрямний кухоль, 5 - вертика-

льний вал, 6 - пропелерна бовтниця, 

7 - барботери, 8 - переливна труба,  

9 – спускний клапан, 10 - патрубок 

для виходу порохової маси. А. Б, В, 

Г - подача компонентів, Д - вихід 

готової суміші 

Рис.88. Апарати для безперервного 

варіння. 

Це вертикальні апарати 2, що мають оболонку 3, кришку 1 напрямний 

кухоль 4, пропелерну бовтницю 6, барботер 7 і переливні патрубки 8,10 

Розроблений також апарат для безперервного "варіння" за високих тем-

пературах (Рис.89), який являє собою вертикальну ємність 1 із кришкою 2 і 

оболонкою 3. В апараті є бовтниці 5, повітряні барботери 6, кухоль, що на-

правляє, 7, переливний патрубок 8 і паровий інжектор 9. 

Конструкція парового інжектора 9 представлена на Рис. 90. Паровий ін-

жектор складається із центральної парової трубки 1, трубки 2, що ізолює, 

коробки 3,4 для подачі колоксиліно-водної суспензії й суміші розчинників, 

патрубка 5. 

 
1 - корпус, 2 - кришка, 3 – оболонка, 4 

 
1 - центральна трубка, 2- трубка 

ізолююча, 3 - коробка для КВС,  



- вал, 5 - пропелерні бовтниці,  

6 - барботери, 7 - напрямний кухоль, 

8 - переливний патрубок, 9 – паровий 

інжектор: А - подача компонентів, Е - 

вихід готової маси  

4 - коробка для подачі суміші роз-

чинників, 5 – патрубок для подачі 

суміші компонентів; А - подача пари, 

Б,В - подача компонентів 

Рис. 90. Паровий інжектор.  

Рис. 89. Апарат для гарячого  

варіння. 

Усе компоненти подають в перший апарат через паровий інжектор, у 

якому вони перемішуються, усереднюються й передаються через переливний 

патрубок 8 у другий апарат, де триває усереднення компонентів під час пе-

ремішування. Може бути встановлено кілька апаратів, у яких перемішується 

порохова маса для завершення фізико-хімічних процесів з метою скорочення 

часу її "дозрівання". 

7.2. Змішуватели для виробництва піроксилінових порохових мас  

На відміну від порохових мас баліститного типу, де змішування компо-

нентів проводять в інертнім середовищі, змішування компонентів піроксилі-

нових порохових мас проводять у змішувателях. Із цією метою застосовують 

змішуватели періодичної й безперервної дії. 

7.2.1. Двох вальний змішувач 

Двох вальний змішувач типу Вернер-Пфляйдерер періодичної дії широко 

використовують в хімічній технології для змішування компонентів гум, у 

хлібопекарській промисловості і т.д. Після деякої модернізації змішувач за-

значеного типу широко застосовують й у пороховій промисловості. 

Схема установки змішувача по готуванню порохової маси представлена 

на Рис. 91, 91,а  

З метою забезпечення безпеки виробництва технологічне відділення, що 

включає змішувач 5 і зубчасту передачу 4, відділене від машинного відділення 

стіною 1, за якою встановлені електродвигун 2 і редуктор 3. 

 

1 - стіна, 2 - електродвигун, 3 

- редуктор, 4 – зубчаста пе-

редача, 5 - корпус, 6 - змі-

шувальні лопати, 7 - вісь 

перекидання. 

Рис. 91. Схема установки 

двох вального змішувача. 

 

 

1 – змішувач, 2 – вал го-

ризонтальний, 3 - защиль-

ник, 4 - редуктор, 5 – еле-

ктро 
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двигун, 6,7,8 - муфти. 

Рис.91,а. Від зверху установ 

ки двох вального змішува- 

ча. 

 

Двох вальний змішувач (рис. 91,92) являє собою коритоподібну ємність 1 

із кришкою 2, оболонкою 3. Усередині змішувача розташовані дві змішувальні 

лопати 6, які приводяться в обертання за допомогою повідня, розташованого 

за залізобетонною стіною. Також з метою забезпечення безпеки процесу 

змішування змішувальні лопати виготовлені з кольорового металу, а вальниці 

винесені з корпусу змішувача. 

 

1 - корпус, 2 - кришка змішувача. 3 - оболонка,  

4 - станина, 5 - гребінець, 6 - змішувальні ло-

пати, 7 - шарнір. 8 - противага кришки, 9 - 

механізм перекидання 

Рис.92. Двох вальний змішувач . 

 

Компоненти піроксилінового пороху за-

вантажують в змішувач і перемішують там 

необхідний час із метою одержання пластичної маси, якість якої контролюють 

по тискові пресування на контрольному пресі. 

Після закінчення перемішування порохову масу вивантажують із змі-

шувача й направляють на подальшу переробку. Вивантаження порохової маси 

проводять шляхом перекидання змішувача навколо осі 7, у цьому разі кришка 

2 залишається в горизонтальнім положенні. 

Технічні характеристики 

установлена потужність 7 кВт; частота обертання двигуна 720 об/хв; 

частота обертання лопат: n1 - 28 об/хв, n2 - 15 об/хв; робочий обсяг  

0,4 м
3
; Основний недолік двох вального змішувача- періодичність дії. 

7.2.2. Змішувач безперервної дії НМ-2 

Змішувач НМ-2 (Рис. 93) безперервної дії являє собою горизонтальний 

циліндричний апарат 4 із оболонкою 5, внутрішній простір якого розділено на 

три секції за допомогою перегородок 6, виконаних у вигляді окружностей із 

сегментальним отвором 10.  

 



 
 

1 - стіна, 2 - шнековий дозатор, 3 - насос-дозатор, 4 - корпус апарата, 5 

-оболонка, 6 - перегородки, 7 - лопатеві бовтниці, 8 - люки, 9 - повідня, 10 - 

сегментальний отвір у перегородці; А - подача НЦ, Б - подача розчинника 

Рис. 93 Змішувач безперервної дії (НМ-2). 

Апарат має три лопатеві бовтниці, що роблять обертальний й зворотно - 

поступальний рух, завдяки якому порохова маса перемішується й перекида-

ється з однієї секції в іншу. 

Рух бовтниць здійснює повідня 9, винесена у машинне відділення й від-

городжена від технологічного приміщення залізобетонною стіною 1. Змішу-

вач має у своєму складі шнек-дозатор 2 і плунжерний насос 3, за допомогою 

яких подають компоненти порохової маси. У кожній секції змішувача є люки 8 

для очищення апарата. 

Технічні характеристики: установлена потужність 10 кВт; частота обер-

тання двигуна 720 об/хв; ємність 1,3 м
3
; робочий об’єм -1м

3
; продуктивність 

200 кг/год ; частота обертання лопат 28 об/хв; число подвійних ходів 4 хо-

дів/хв; 

загальна довжина апарата 2600 мм, внутрішній діаметр 800 мм. 

Недолік апарата полягає в тому, що в процесі роботи неможливо регу-

лювати якість порохової маси. 
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Рис. 93 Установка змішувача 

безперервної дії (НМ-2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Апарати для одержання паливної маси сумішевого типу 
Технологічний процес одержання паливних мас сумішевого типу відрі-

зняється від баліститних і піроксилінових тим, що процес змішування ком-

понентів проводять в середовищі в’язкого зв’язувального, а до складу поро-



хової маси входить велика кількість твердої фази (до 90% замість 50 - 65%). 

Тверда фаза має кристалічну, сипучу природу, на відміну від волокнистої НЦ. 

7.3.1. Змішувач С-5 

Змішувач С-5 є удосконаленим апаратом типу "п'яна" бочка, який широко 

застосовують в різних галузях промисловості для змішування компонентів. 

Схема змішувача С-5 показала на Рис.94.  

1 - корпус, 2 - оболонка, 3 - порожні напів ва- 

ли, 4 - патрубок вивантаження; А, Б - подача 

компонентів, В - вивантаження паливної маси 

Рис.94.Змішувач С-5. 

На відміну від "п'яної" бочки змішувач  

С-5 має тільки один (розвантажувальний) па-

трубок 4, через який проводять розвантаження 

апарата. Завантаження компонентів проводять через порожні напів вали 3, 

конструкція яких дозволяє вводити кожний компонент через свій напів вал, а 

нагрівання або охолодження здійснюють за допомогою оболонки 2. Тим ча-

сом, незважаючи на гарну якість змішування, яку можна одержати в апараті  

С-5 і незважаючи на його вибухобезпечність іноді доводиться використову-

вати під час литтєвої технології одержання паливних мас апарати з мішалка-

ми. 

7.3.2. Змішувач періодичної дії 

Змішувач (Рис.95) періодичної дії являє собою типовий вертикальний 

апарат з якірною бовтницею 5, валом 4, який утримується за допомогою ва-

льничного вузла, винесеного на кришку апарата 2, і розвантажувальним пат-

рубком 6. 

 

1 - корпус, 2 - кришка, 3 – оболонка, 4 - вал, 5 - якірна бовтниця, 

6 - розвантажувальний патрубок; А,Б - подача компонентів, В- 

вивантаження готової маси 

Рис.95. Змішувач. 

 

Завантаження компонентів і вивантаження паливної маси 

проводять дистанційно з пульта керування. Недоліком цього апарата є наяв-

ність мішалки, на яку може налипати паливна маса. Однак у цей час розроб-

лено велику кількість різних конструкцій пристроїв, що перемішують (у тому 

числі й самоочисних), які дозволяють перемішувати практично будь-які па-

ливні маси. 

7.3.3. Змішувач безперервної дії 
Змішувачі безперервної дії (ЗБД) різняться між собою по продуктивності, 

наприклад, ЗБД-500 і ЗБД-1000, мають продуктивність відповідно 500 і 1000 
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кг/год і призначені для готування паливних мас сумішевого типу, що пере-

робляють методом лиття під тиском. 

Змішувач ЗБД (Рис.96) складається із двох змішувачів типу Вернер- 

Пфляйдерер 1, 3, розташованих по вертикалі один над іншим, двох розван-

та-жувальних шнеків 4, вакуумної камери 2 і формуючих ґраток.  

 
1 - верхній змішувач , 2 - вакуумна 

камера, 3 - нижній змішувач ,  

4 - розвантажувальний шнек,  

5 - корпус ракетного двигуна;  

А, Б - подача компонентів,  

У - подача шнурів, Г - подача паливної 

маси, Д - відсмоктування повітря 

Рис.96. Змішувач типу ЗБД.  

 
 

 

1 - кришка, 2 - корпус, 3 - оболонка,  

4 - змішувальні лопати, 5 - фор-

муючі ґрати, 6 - розвантажуваль-

ний шнек-гвинт, 7 - вальниці, А, Б - 

подача компонентів, У - вихід 

шнурів 

Рис.97. Верхній змішувач 

Конструкції верхнього і нижнього змішувачів надані на Рис.97 та 98. 

  
1 - вакуумна камера, 2 - корпус, 3 - оболонка, 4 - змішувальні лопати, 5 - роз-

вантажувальний шнек, 6 - вальниці, 7 – защільникове ущільнення; А - подача 

шнурів, В - відсмоктування повітря 

Рис. 98. Нижній змішувач 

Верхній змішувач  являє собою змішувач типу Вернер-Пфляйдерер, що 

складається з корпусу 2, кришки 1, змішувальних лопат 4, що обертаються з 

різною частотою, що й відрізняється наявністю шнека 6 з формуючими ґра-

тами 5. Порошки й зв’язувальне дозують безперервно в змішувач і перемі-



шують. Якби апарат працював періодично, то через певний проміжок часу, по 

досягненню однорідності маси, можна було б включити шнек 6 і передати 

паливну масу по призначенню. Але апарат працює безперервно, тому поряд з 

добре усередненими часточками в шнек попадають і погано усереднені час-

точки, які, проходячи через формуючи ґрати 5, додатково усереднюються. 

Таким чином, сумарний ефект змішування на трьох стадіях виявляється 

не гірше, чим змішування в періодичному апараті типу Вернер - Пфляйдерер 

протягом тривалого часу. 

Технічні характеристики верхнього змішувача: 

обсяг 0,5 м
3
; одноразове завантаження 300 кг; установлена потужність 

двигуна 6-7 кВт; частота обертання мішалок: n1=25 об/хв, n2= 16 об/хв; 

діаметр шнека 150 мм, крок 50 мм; частота обертання 27 об/хв.; спожи-

вана потужність 3,5 кВт 

Нижній змішувач (Рис.98) відрізняється від верхнього розташуванням 

розвантажувального шнека. У цьому випадку його вісь розташована парале-

льно осям змішувальних лопат, а у верхньому змішувачі – перпендикулярно. 

Під час конструювання нижнього змішувача було розроблено два варіа-

нти конструкції. У першому з них вісь розвантажувального шнека розташо-

вана перпендикулярно вісі змішувальних лопат (як на Рис.97), у другому – 

паралельно (Рис.98). Дослідження показали, що якість паливних мас і проду-

ктивність обох апаратів однакова. У цей час використовують апарати з пер-

пендикулярним розташуванням шнека відносно змішувальних лопат. 

Крім того, нижній змішувач відрізняється від верхнього деякими техні-

чними характеристиками: меншими розмірами внаслідок більшої густини 

паливної маси, що виходить із верхнього змішувача, у порівнянні із сипучими 

матеріалами (обсяг апарата 0,25 м
3
 одноразове завантаження до 125 кг, частота 

обертання мішалок 25 і 29 об/хв, характеристики шнека такі ж, як і для верх-

нього змішувача). 

Недоліки змішувачів типу ЗБД. Одним з головних недоліків є високе 

завантаження будівлі, де встановлений змішувач, паливною масою. Дійсно, 

чим вище продуктивність змішувача (ЗБД-500, ЗБД-1000 і т.д., продуктивність 

відповідно 500 і 1000 кг), тем вище завантаження будівлі. Крім того, необхідно 

враховувати й кількість паливної маси в заповнюваних формах або ракетному 

двигуні. 

Інший недолік змішувача полягає в наступному. Під час запуску уста-

новки необхідно в апараті періодичної дії приготувати близько 100 кг палив-

ної маси, потім подати цю масу у верхній змішувач, частину цієї маси пере-

давити в нижній змішувач. Потім потрібно змішувач зупинити, з'єднати його з 

корпусом двигуна й тільки тоді починати працювати, безперервно управля-

ючи процесом дистанційно з пульта. Коли заповнення даного двигуна закін-

чене, змішувач зупиняють, від'єднують і відвозять заповнений двигун, під-

возять новий, незаповнений двигун і починають знову безперервно працю-

вати, дистанційно управляючи процесом. 

7.3.4. Двогвинтовий змішувач  
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Двогвинтовий змішувач, показаний на Рис.99, являє собою корпус у ви-

гляді труби 1, у якому обертаються в одну сторону два шнек-гвинта 2, при-

чому вони встановлені так, що реборди одного гвинта входять у проміжки між 

ребордами іншого гвинта. 

 

1 - корпус, 2 – шнек-гвинти, 3 - паливна маса 

Рис.99. Двогвинтовий змішувач. 

Компоненти суміші 3, потрапляючи в простір 

між ребордами, завдяки різному числу обертів гвин-

тів перетираються й пересуваються убік розванта-

жувального бункера. Маса, переміщаючись, добре 

перетирається й перемішується. Одноразове заван-

таження у цьому разі дуже мале. 

Такі змішувачі застосовують у виробництвах 

гуми й пластмас. Якість роботи двогвинтових змі-

шувачів у великому ступені залежить від величини 

зазорів (0,25 - 0,5 мм). У цьому випадку не відбува-

ється зворотної течії й маса інтенсивне перемішу-

ється. Однак необхідно враховувати, що під час пересування маси 

шнек-гвинтами, виникають зусилля розпору. У цьому разі можливо тертя 

гвинтів по корпусу. Для пластмасової, гумової й деяких інших галузей про-

мисловості це не має великого значення. Але під час переробки паливної маси 

це дуже небезпечно й може привести до вибуху. 

Використання двогвинтового змішувача для готування паливної маси 

дуже заманливо, тому що різко зменшується завантаження будівлі й процес 

змішування буде тривати 2 - 3 хв., замість 2 - 3 год. 

Разом з тим, якщо навіть будуть знайдені конструктивні рішення, до-

зволяючи ліквідувати зазначені недоліки, залишається ще одна проблема: 

необхідно забезпечити високу точність дозування компонентів. 

8. Апарати, застосовувані для переробки 

порохової маси в порох 
До цієї групи обладнання ставлять апарати для віджиму, вальцювання 

порохової маси баліститного типу, а також пресування баліститних і пірок-

силінових порохів. Оскільки віджим порохової маси проводять на віджимних 

шнек-пресах, те методичне доцільно розглянути цю групу апаратів у розділі 

шнек-пресів. 

8.1. Вальц-машини 
Вальц-машини призначені для сушіння порохової маси, її пластикації, 

гомогенізації й ущільнення. У пороховій промисловості під час періодичного 

способу виробництва застосовували горизонтальні й вертикальні вальці. 

Схематично процес вальцювання показаний на Рис. 100.  



 

1 - горизонтальні вальці, 2 - вертикальні вальці; А - 

подача порохової маси, Б - подача порохового полотна 

Рис. 100. Схема вальцювання. 

 

 

Вертикальні вальці випускала фірма Крупа й їх 

використовували в промисловості, в основному, у ви-

робництві мінометних порохів. Продуктивність 

вальц-машин періодичної дії низька й становить 60 - 65 кг/год. 

У період впровадження безперервного технологічного процесу вироб-

ництва порохів баліститного типу в конструкцію вальц-машин періодичної дії 

внесли ряд принципових змін, що дозволяють використовувати їх для безпе-

рервного процесу, і завдяки яким удалося підняти продуктивність 

вальц-машин до 200 - 300 кг/год. 

Пізніше для вальцювання порохової маси стали використовувати модер-

нізовані вітчизняні вальці заводу "Більшовик" (м. Київ), які спочатку приз-

начали для пластикації гуми й переробки пластмас. 

На Рис. 101 представлена кінематична схема безперервно діючої 

вальц-машини 2130 заводу "Більшовик" (діаметр валка 600 мм, довжина 2130 

мм). Насамперед, слід звернути увагу на те, що машинне й технологічне від-

ділення розділені залізобетонною стіною. Обертання на валки передається від 

електродвигуна 1 через блок – редуктор 3, зубчасту передачу 7, холостий ва-

лок 8 на зубчасту передачу 10 з передатним відношенням 1:1 до робочого 

валка 9. 

 

1 - електродвигун, 2 – елект-

ро-магнітне гальмо, 3 - блок- 

редуктор, 4 - муфти, 5 - стіна,  

6 – защільник, 7 - зубчаста 

передача, 8 - холостий валок,  

9 - робочий валок, 10 – зубчас- 

та передача, 11- маховичок,  

12 - черв'як, 13 - черв’ячне 

колесо, 14 - гвинт із гайкою,  

15 - формуюче кільце, 16 - 

ніж, 17 - нерухливі вальниці,  

18 - рухливі вальниці, А - по-

дача крихти, Б - порохова «панчоха», В - напрямок руху «панчохи», Г – таблет- 

ка, Д, Е -  вхід і вихід гарячої води. 

Рис. 101. Схема вальц-машини 2130 заводу "Більшовик" 

Регулювання зазору між валками від 1,5 до 3 мм здійснюють за допомо-

гою механізму регулювання зазору 11,12,13,14 і 18. Температура валків різна. 

Якщо - би вона була однакова, то порохової «панчохи» не було б. Полотно 
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налипало б те на один валок, то на іншій. Тому за допомогою гарячої води, що 

подається усередину обох валків, на робочому валку підтримують темпера-

туру 90 - 95°С, а на холостому 70 - 75°С. Порохова маса налипає на робочий 

валок і утворює "панчоху" по всій циліндричній поверхні валка. Однак, не-

зважаючи на досить більшу різницю температур спостерігалися випадки зриву 

"панчохи" з робочого валка. Тому поряд із забезпеченням різниці температур 

валків, був прийнятий ряд конструктивних рішень: по-перше, на робочий ва-

лок нанесли поздовжні рифи, спочатку напівкруглого, а потім – квадратного 

профілю; по-друге, на холостий валок також нанесли поздовжні рифи, але 

трохи іншої форми (Рис.102). 

Рифи потрібні для того, щоб забезпечити додаткове механічне зчеплення 

"панчохи" з робочим валком і виключити можливість провертання порохової 

"панчохи" відносно валка під час його обертання. 

 

1 - робочий валок (а), холостий 

валок (б); А, Б - рифи 

Рис. 102. Рифи на валках. 

 

У разі такій рифленій поверхні 

робочого валка можливо тільки пе-

ресування пороху уздовж валка до його торців. Рифи на холостому валку за-

безпечують гарний захват валками порохової крихти. Заміна напівкруглих 

рифів на квадратні дозволило ще більше підсилити зчеплення порохової 

"панчохи" з робочим валком. У цьому разі, як виявилося, підвищилася про-

дуктивність вальц-машини. Для того щоб зрозуміти, чому заміна форми рифів 

привела до збільшення зчеплення пороху з робочим валком і збільшила про-

дуктивність вальц-машини, треба провести деякі розрахунки. 

Напівкруглі рифи: радіус r = 1,5 мм; кількість рифів n = 108; крок 16 мм. 

Квадратні рифи: довжина сторони 4 мм: кількість рифів n = 173; крок 

10мм. 

Сумарний перетин напівкруглих рифів становить 

ƩS= (πr
2
 n)/2 = 3,14×1,52×108/2 = 3,53×108 = 381,5 мм

2
 

Сумарний перетин квадратних рифів становить 

ƩS = 4 • 4 • 173 = 2768 мм
2
 

Перетин рифів збільшився в 2768: 381,5 = 7, 2 рази, тобто в 7, 2 рази 

збільшилося зчеплення порохової "панчохи" з робочим валком. 

 Для визначення зміни продуктивності у зв'язку з використанням квад-

ратних рифів необхідно визначити площу перетину зазору між валками (SЗ). У  

цьому разі діаметр валка D = 550 мм, а зазор між валками приймемо ∆ = 2,5мм. 

SЗ = πDср = 3,14×552,5 = 1734,85 мм
2
, тоді зміна продуктивності складе 

Q = S3 + S= 1734,85 + 2768 - 1,505 = 4501,345, 

Q = Sз + S = 1734,85+ 381,5 = 2116,35 

т.е. продуктивність вальц-машини під час заміни напівкруглих рифів на 

квадратні виросла в 2,127 рази. 



Наявність великого числа більш глибоких рифів настільки сильно під-

вищує зчеплення порохової «панчохи» з робочим валком, що підвищення 

температури робочого валка на 20° для цих цілей уже не потрібно. Більше 

того, пробували навіть на робочому валку тримати температуру на 10 - 15°С 

нижче, чим на холостому, а «панчоха» напрацьовувалась на робочий валок і 

добре на ньому удержувалась. Це дуже зручно в експлуатації, тому що можна 

з одного бойлера дати гарячу воду на робочий валок, а звідти на холостий 

валок, а потім повернути воду в той же бойлер. У разі колишнього варіанта для 

кожного валка був потрібний свій окремий бойлер. 

Таким чином, порохова крихта, потрапляючи в центральну частину вал-

ків, утворює порохову «панчоху» на робочому валку, який пересувається за-

вдяки заклинюванної дії нових порцій крихти до торців валків і впирається у 

формуючі кільця 3 (Рис. 103), прикріплені до торців робочого валка й обер-

таються разом з ним 

1 - робочий валок, 2 - холостий валок,  

3 - формуюче кільце; А - порохова крих- 

та, Б – порохова «панчоха» 

Рис.103. Перетин валків. 

 

Відвальцьована порохова маса про-

давлюється через отвори формуючих кі-

лець у вигляді порохових шнурів, які зрізуються на таблетки нерухомо вста-

новленими ножами 16 (Рис. 101). 

Формуюче кільце, звичайно є не цільним, а складається із двох півкілець 

із тем. щоб під час ремонту їх можна було легко зняти без демонтажу валків. 

Матеріалом для формуючих кілець служить бронза. Спочатку форма отворів у 

формуючих кільцях була кругла й отвори на кільці розташовували в один ряд 

(Рис.104, варіант I). Отримана таблетка також мала круглу форму  

(Рис. 105) і була великою за розміром. Тому в сушарці її центральні шари не 

встигали просушитися. 

 

 
Б - напрямок пресування 

Рис. 104. Типи отворів у фор-

муючих кільцях  

 
А – напрямок пресування 

Рис. 105. Розміри й форма  

одержуємих таблеток 

Для того щоб одержати задану вологість таблетки й особливо рівномір-

ний розподіл її по перетину, таблетку перед сушінням дробили на спеціаль-

ному дробильному верстаті. Однак під час дроблення виходила крихта всі-
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лякої форми й розмірів, сушіння якої було нерівномірним. Дрібна крихта пе-

ресушувалася, а велика недосушувалась. Крім того, під час дроблення табле-

ток утворювалося багато порохового пилу, що підвищувало небезпеку про-

цесу сушіння. 

У пошуках оптимальних розмірів і форми отворів у формуючих кільцях 

зменшили діаметр отвору, через який формують порохову масу. У цьому разі 

отвори розташували по окружності у два ряди (варіант II). У процесі сушіння 

таких таблеток виявилося, що центральні шари не встигали просушуватися і їх 

також необхідно було дробити. 

Крім того, швидкості пресування шнура зовнішнього й внутрішнього 

рядів оказались різними й таблетки під час різання шнурів мали різну дов-

жину. Тому прийшли до третього варіанта отворів у формуючих кільцях (III), 

під час проходження через які порохова маса здобувала пласку форму табле-

тки. Ідея цього варіанта полягала в тому, що процес сушіння такий таблетки 

повинен лімітуватися найменшим її розміром. Таблетки пласкої форми не 

вимагали здрібнювання перед сушінням і мали задовільний розкид вологості 

по перетину після сушіння, у цьому разі ефективність і безпека процесу су-

шіння підвищилися. 

Подальші дослідження показали, що інтенсивність сушіння таблетки 

уздовж осі пресування через отвори формуючого кільця вище, чим в інших 

напрямках. Тому з'явився IV варіант форми отворів у формуючих кільцях. 

Хоча у варіанті IV форма отворів близька до квадратної, розмір і форма таб-

леток виходять майже такими ж, як і у варіанті III за рахунок малої висоти 

таблетки. Але умови сушіння таблеток у цьому разі виявилися значно кра-

щими, тому що найменший розмір таблетки, що лімітує сушіння, збігається з 

напрямком осі пресування. 

Вихідні з формуючих кілець порохові шнури ріжуться на таблетки но-

жами. Ножі встановлюють нерухомо без усякого привода, а рухаються щодо 

них формуючі кільця зі шнурами. Довжина таблеток виходить однакової. 

Ножі можуть бути різної конструкції (Рис. 106): у вигляді різця 6 або у вигляді 

дискового ножа 2. 

 

 
1 - формуюче кільце, 2 - дисковий ніж. 3 - пружина, 4 - порохова панчоха,  

5 - таблетка, 6 – різець 

Рис. 106. Схема різання таблетки дисковим і різцевим ножами. 

Між торцем холостого валка й формуючим кільцем є зазор. Для того щоб 

зазор не був довільним і щоб він не мінявся в процесі роботи, валки ставлять 



зараз не на вальниці ковзання, а на вальниці кочення. Якщо порох порохової 

«панчохи», що впирається у формуюче кільце, буде виходити не тільки через 

отвори кільця, але й через зазор між кільцем і торцем холостого валка, можна 

поставити торцевий ніж, щоб зрізати затікаючий порох. Але цього допускати 

не слід. Необхідно підібрати перетин отворів формуючих кілець таким чином, 

щоб погодити їх із продуктивністю вальц-машини, тоді порох затікати у зазор 

не буде. 

Валки виготовляють із чавуну шляхом лиття у кокіль (металічну вилив-

ницю), що дозволяє мати гладку поверхню й точні розміри. Поверхня валків 

«відбілюється» на глибину 20 - 25 мм із метою збільшення твердості. Із часом 

у процесі роботи поверхня валків (головним чином, рифи) зношується і їх 

необхідно обновляти. 

Ремонт валків звичайно здійснюється шляхом обточування й нанесення 

нових рифів. Треба визначити, до якої межі можна обточувати валки й знову 

наносити рифи, що це лімітує. По-перше, товщина вибіленого шару; по-друге, 

висота зубців шестірень, що передають крутний момент від холостого валка 

до робочого. У разі зменшення діаметра валків необхідно обточувати зуби 

шестірень для того, щоб мати можливість регулювати зазор між валками. 

Тому шестірні роблять із подовженими зубами. Початкова висота зуба ро-

биться  

h = 3,4m ( замість звичайної h = 2,2m), де h - висота зуба, а m - модуль зачеп-

лення (Рис.107). 

hг - висота головки зуба, hн - висота ніжки зуба 

Рис. 107. Розміри зуба циліндричної шестірні 

 

 

 

Для того щоб негайно зупинити вальці, необхідно виключити мотор і 

включити електромагнітне гальмо 2 (рис. 8.2). Без гальма валки за рахунок 

накопиченої потенційної енергії продовжували б обертатися по інерції ще 

якийсь час, що неприпустимо в аварійних випадках. Таким чином, призна-

чення електромагнітного гальма – негайна зупинка валків під час нещасних 

випадків. Необхідність установки електромагнітного гальма пов'язана з об-

слуговуванням вальц-машини апаратником під час запуску й порушенні тех-

нологічних режимів. Є, щоправда, можливість під час запуску спочатку по-

давати інертну, негорючу масу, напрацювати «панчоху» у присутності валь-

цювальника, перевірити зазори, а потім починати працювати на реальному 

составі (у цей час ці операції виконуються дистанційно). Однак іноді пору-

шується рівномірність подачі порохової крихти на вальці й утворюється так 

званий "клин". Для видалення порохового "клину" вальці зупиняють і вручну 

забирають "клин", що дуже небезпечно. Технічні характеристики: продукти-

вність вальц-машини залежить від властивостей порохової маси, технологіч-

них 
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режимів, установлених на фазі віджиму, конструкції вальц-машини й стано-

вить 0,4 - 0,6 т/год. 

Розрахувати теоретично потужність, споживану валками, важко, гак як 

немає точних реологічних констант для різних марок пороху. Тому споживану 

потужність на вальцювання розраховують по питомій витраті енергії на оди-

ницю маси пороху, який визначається на лабораторних валках. Установлене, 

що А ~ (100 - 150) кВт
.
год на тонну пороху. Звідси, у разі продуктивності 

вальц-машини 0.5 т/год потрібен мотор потужністю 50 - 75 кВт. Однак оскі-

льки продуктивність може бути доведено до 0,6 т/год і, враховуючи можли-

вість перегріву на малих обертах, ставлять мотор потужністю 84 кВт. Потуж-

ність, споживана на холостому ходу, 5 кВт при гарнім змащенні. При поганім 

змащенні вона може підвищуватися до 15 кВт. 

Число обертів валків розраховують із обліком припустимої окружний 

швидкості валків. У виробництві порохів прийнята окружна швидкість валків 

20 - 25 м/хв, у той час як для пластикації гуми можна на вальцях заводу "Бі-

льшовик" працювати за окружній швидкості 40 м/хв. Під час переробці по-

рохових мас також було б бажане працювати за більш високих окружних 

швидкостях. Однак це неприпустимо у зв'язку з тим, що в порохову «панчоху» 

можуть потрапити пухирці повітря, під час адіабатичного стиску яких мож-

ливий локальний перегрів і загоряння пороху. Крім того, під час вальцювання 

внаслідок високих швидкостей зрушення відбувається інтенсивний дисипа-

тивний розігрів пороху, який може також привести до його запалення. Із цією 

метою обмежують також величину зазору між валками, тому що його змен-

шення приводить до значного зростання середнього градієнта швидкості 

зрушення у вальцуємому шарі. З урахуванням викладених міркувань допус-

тима частота обертання буде визначатися величиною окружної швидкості 

Vокр= πdn = π 0,55n = 25 м/хв; n = 25/ π 0,55 = 14,5 об/хв, 

 де Vокр - окружна швидкість, м/хв., n - частота обертання. 

Розміри валків: діаметр - 550 мм, довжина - 1530 мм. 

Питомий тиск вальцювання, тобто питоме навантаження на 1 см довжини 

валка становить 400 - 600 кг/см, а загальне зусилля – 60 - 90 т. 

Слід зазначити, що в цей час число обертів вальц- машини завдяки 

установці мотора постійного струму може регулюватися від нуля до припус-

тимого, у той час як ще донедавна валки працювали з постійною частотою 

обертання. 

Недоліки вальц-машини: у приміщенні переробки є дві пари відкритих 

зубчастих передач. З погляду техніки безпеки вони вкрай небажані, оскільки 

пороховий пил, що утворюється в процесі виробництва, може попадати на 

тертьові поверхні; ручне регулювання зазору між валками вимагає наявності 

обслуговуючого персоналу на робочім місці. 

З урахуванням зазначених недоліків була проведена модернізація вальц- 

машини. Модернізована вальц-машина представлена на Рис.108 (вальці 1530, 

діаметр валка 550 мм, довжина 1530 мм.).  

Проведені наступні зміни  у вальц-машині 1530 у порівнянні з колишнім 

варіантом (Рис. 101). 



1.Установлений блок-редуктор 1 (замість звичайного редуктора), який 

приводить у обертання відразу обох валків. Обидві відкриті зубчасті пари (7 і 

10, Рис.101) змонтовані в самому блок-редукторі й виведені з технологічної 

кабіни в машинне відділення. 

 

 
1 – блок-редуктор, 2 - карданні вали, 3,4.5 - механізм регулювання зазору,  

6 - шнек транспортуючий. 

Рис. 108. Модернізована вальц-машина 1530 заводу Більшовик. 

2. Передбачені карданні вали 2 із шарнірами Гука, якими легко й просто 

компенсувати зазор між валками. У попередній конструкції зазор між валками 

компенсувався зміною зазору між зубами зубчастої передачі. У цьому зв'язку 

під час ремонту вальц-машини потрібно тільки обточування валків, у цьому 

разі не змінюється зачеплення в зубчастій передачі. 

Механізоване регулювання зазору між валками. У попередньої конструк 

ції вона проводилася вручну апаратником у технологічній кабіні, що досить 

небезпечно. Тут регулювання зазору передбачено від окремого двигуна 3 че-

рез редуктор 4, які виведені в машинне відділення. Таким чином, регулювання 

зазору здійснюють дистанційно з пульта керування. 

Під формуючі кільця встановлені шнекові транспортери 6 які передають 

порохову таблетку, що утворюється, на фазу сушіння. 

Таким чином, конструкція вальц-машини значно поліпшена. Є можли-

вість повного виводу людей з технологічної кабіни й керування процесом 

вальцювання дистанційно з пульта, виведеного в безпечне місце. 

На цьому можливість вдосконалювання конструкції й збільшення інте-

нсивності процесу вальцювання закінчується. Справа в тому, що є потокова 

лінія виробництва порохів баліститного типу продуктивністю 1000 кг/год. 

Вузьким місцем у цій лінії є вальц-машина, яка має продуктивність до 600 

кг/год. Тому існує гостра необхідність збільшення продуктивності фази ва-

льцювання. Одним з найпростіших варіантів може бути установка паралельно 

двох вальц-машин, які в сумі забезпечать необхідну продуктивність потокової 

лінії. Однак таке рішення викликає труднощі й незручності під час компону-

вання лінії в існуючих будівлях. 

З метою збільшення продуктивності була сконструйована, виготовлена й 

випробувана 3-х валкова машина (Рис.109), яка дозволяла подвоїти продук-

тивність фази вальцювання. 



112 

 

 

1 - холостий валок, 2, 3 - робочі валки; А, Б, - подача 

порохової крихти, В, Г - порохові «панчохи» 

Рис. 109. Тривалкова вальц-машина. 

Питома витрата металу в ній менше, чим в 2-х 

валковій вальц-машині. Станина, хоча й складніше, 

чим у звичайних вальцях, але займає менше місця, 

чим дві 2-х валкові вальц- машини. Однак висота 

вальц-машин збільшилася й ускладнилося техноло-

гічне обслуговування апарату. Нижнє місце подачі 

порохової крихти важкодоступне для обслугову-

вання й спостереження. Тому експлуатаційникам не 

дуже сподобалася така конструкція й технологи змушені ставити в технологіч- 

ну схему паралельно дві 2-х валкові машини. 

Інший шлях підвищення продуктивності вальц-машини – це збільшення 

розмірів валків. Наприклад, вальц-машина 2130 має діаметр валка 600 мм і 

довжину валка 2130 мм. 

Дуже важливе питання щодо заміни вальц-машину іншим апаратом, над 

яким давно працюють. Основна перевага вальц-машин полягає в тому, що 

процес вальцювання відбувається не в замкненому обсязі. У випадку заго-

ряння пороху горіння у вибух не переходить, і при обережності з боку об-

слуговуючого персоналу все обходиться благополучно. До того ж, одноразове 

завантаження пороху на вальцях невелике. Крім того, на вальцях відбувається 

сушіння пороху в 40 - 50 раз швидше, чим у сушильних шафах і в 15 - 20 раз 

швидше, чим у найкращих сушарках. 

Найкращим варіантом було б взагалі виключити вальці з технологічної 

схеми виробництва баліститних порохів, а переробку вести, наприклад, тільки 

в шнек-пресах. У шнек-пресі гомогенізація перебігає дуже інтенсивне, але 

сушити порохову масу в замкненому об'ємі неможливо. 

Прес кільцевий таблетуючий (ПКТ) являє собою відкритий, простішій 

конструкції надійний апарат (Рис. 110). 

 

1 - кільцевий барабан, 2 - обертовий ролик,  

3 - порохова «панчоха», 4 - порохові шнури,  

5 - ніж, 6 - таблетка; А - подача порохової 

таблетки, Б, В - напрямок обертання барабана 

й ролика 

Рис. 110. Пресс кільцевий таблетуючий. 

 

 

Він складається з обертового барабана 1 діаметром 766 мм і шириною 686 

мм, усередині якого перебуває й також обертається рифлений ролик 2 діаме-

тром 440 мм і шириною 200 мм. Барабан і ролик, що мають водяні оболонки, 



для обігріву, установлені на валах консольне, кріпляться в спеціальних валь-

ничних вузлах, швидкість обертання їх однакова. 

Порохова таблетка із завантажувального бункера надходить по стрілці А 

у внутрішню порожнину обертового барабана 1, по всій циліндричній пове-

рхні якого розташовані циліндричні отвори діаметром 10 мм. Під час одно-

часного обертання барабана й ролика з однаковою швидкістю порохова таб-

летка захоплюється рифленим роликом 2, утворюючи на внутрішній поверхні 

барабана 1 порохову «панчоха» 3. Під тиском обертового ролика «панчоха» 

ущільнюється, і порохова маса продавлюється через отвори в барабані у ви-

гляді шнурів 4, які, виходячи на зовнішню поверхню барабана, зрізуються 

ножом 5 на таблетки довжиною 3 - 5 мм. Зазор між барабаном і роликом у зоні 

ущільнення 8 - 12 мм. Прес має продуктивність 600 кг/год, частота обертання 

барабана 12 об/хв, потужність електродвигуна з регульованою частотою обе-

ртання 32 кВт. 

8.2. Апарати для пресування (формування) порохів 
Після вальцювання, сушіння й таблетування в ПКТ одержують порохові 

таблетки з насипною щільністю 800 кг/м
3
 і вологістю 0,5-1% (Рис.111). 

1. таблетки, 2. порожнечі між таблетками. 

Рис. 111. Розташування таблеток у бункері: 

З таблеток необхідно одержати виріб заданої форми й 

розмірів із щільністю 1600 кг/м
3
, що досягають пресуванням 

(формуванням виробів). Для того щоб спресувати таблетки, 

необхідно перевести їх у в’язкотекучий стан і створити умови для течії по-

роху. Це досягають шляхом нагрівання порохової таблетки до температури не 

нижче температури текучості за заданим тиском, створенням умов для доти-

чних зрушень між сусідніми шарами пороху, для чого передбачено витікання 

пороху через вузький отвір. Для одержання виробу заданої форми й розмірів 

використовують спеціальний прес-інструмент (Рис.112). Один з найефектив-

ніших способів пресування – це прохідне пресування, яке широко викорис-

товують в пороховій промисловості. 

 

 

1 - виливниця, 2 - пуансон, 3 - порох, 4 - 

прес-інструмент, 5 – виріб, Р - тиск 

Рис. 112. Схема прохідного пресування. 

 

Під дією тиску Р пуансон 2 ущільнює порох у виливниці 1 і продавлює 

його через вузький отвір у прес-інструмент 4 (якщо, звичайно, порох перебу-

ває у в’язькотекучому стані). Принципово ця схема придатна й для 

шнек-пресів (Рис. 113), з тою лише різницею, що в шнек-пресах роль пуансона 

виконує шнек 2.  

 



114 

 

 
1 – корпус, 2 – шнек – гвинт, 3 – прес – інструмент,  

4 – виріб, А – подача таблеток, а, б, в, г – зони тиску. 

Рис. 113. Схема пресування шнек - пресом. 

Як визначити величину необхідного для пресування тиску? До початку 

пресування тиск у шнек-пресі дорівнює нулю, потім воно в зонах "а", "б", "в" 

зростає й досягає максимального значення Р. У зоні "а" тиск росте на невелику 

величину, тому що це зона транспортуюча й тиск необхідний тільки на по-

долання опору тертя сипких таблеток по гвинту і корпусу шнека-преса (цей 

опір малий). 

У зоні "б" тиск зростає круто, тому що для витиснення повітря й ущіль-

нення пороху до щільності 1600 кг/м
3
 потрібен вже великий тиск. Причому, 

швидкість наростання тиску зі збільшенням щільності зростає. Тому характер 

графіка – увігнута крива. 

У зоні "в" порох уже ущільнений і тиск потрібен для процесу пресування 

(течії). Інтенсивність росту тиску в цій зоні максимальна, тому що щільність 

пороху вже досягла своєї максимальної величини. Однак зростання тиску має 

лінійний характер, тому що щільність пороху практично не змінюється. На-

прикінці зони “в" тиск досягає максимальної величини Р. 

У зоні "г" порох проходить через вузький перетин і попадає в прес- ін-

струмент 3, у цьому разі тиск різко надає. 

Тиск Р, створений шнек-пресом, потрібен на: по-перше,  затрати тиску Р1 

на витікання пороху через вузький перетин; по-друге, затрати тиску Р2 для 

подолання опору тертю спресованого пороху по формуючої втулки 3 (або 

інший прес- інструмент). На виході готового виробу із прес-інструменту тиск 

падає до нуля. Таким чином, для забезпечення процесу пресування пороху й 

випресування виробу в шнек-пресі повинен бути створений тиск (рис. 8.14): 

                                             Р = Р1 + Р2 

Теоретично розрахувати значення Р не вдалося, але для розрахунку можна 

використовувати експериментально встановлені залежності. Згідно з даними 

досліджень тиск, витрачений тільки на витікання пороху (тобто на витяжку), 

можна виразити наступним рівнянням 

 1 4

1
( )bQ
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де Р1 - тиск, який потрібно створити в шнек-пресі, щоб порохову масу 

випресовувати зі шнек-преса через кожний отвір з об'ємної швидкістю Q/m;  



Q - секундна об'ємна продуктивність шнек-преса; m - кількість отворів, через 

які відбувається одночасне витікання пороху зі шнек-преса; r - наведений ра-

діус отвору (за наявності голки), у відсутності голки r дорівнює радіусу вту-

лки; С, b - коефіцієнти, що залежать від властивостей порохової маси. 

Тиску Р1 було б досить для пресування в тому випадку, якби порохова 

маса проходила тільки через отвори з гострими краями (Рис. 114).  

 

Рис. 114. Схема пресування через от- 

вір (А) і втулку (Б) 

 

Фактично ж завжди маса, випливаючи 

через вузький отвір, обов'язково проходить 

через прес-інструмент певної довжини, у найпростішому випадку – через 

гладку циліндричну втулку або через багато втулок одночасно (наприклад, 

прес ШС). Тому, для подолання сили тертя по стінкам втулки в шнек-пресі 

необхідно створити додатковий тиск Р2. 

Візьмемо циліндричну втулку, через яку проходить порох, що виходить зі 

шнек-преса. Обмежимо втулку перетинами І - І й ІІ - ІІ, що відстоять друг від 

друга на відстані І. Нехай на порох, обмежений цими перетинами, з боку пе-

ретину І - І діє тиск РІ -І, а з боку перетину ІІ - ІІ тиск РІІ - ІІ. Нехай РІ- І > РІІ –ІІ. 

Тоді за рахунок різниці тисків, яку позначимо 

                                             P2= РІ- І  - РІІ –ІІ 

буде відбуватися витікання пороху через втулку по стрілці А. Величину Р2 

можна розрахувати з наступних міркувань (Рис.115). 

 

А - напрямок руху порохової маси. 

Рис. 115. До розрахунку тиску на по-

долання сил тертя. 

Тиск Р2 витрачається на пристінне 

ковзання. На поверхні "втулка - порох" 

виникає напруга зовнішнього тертя τ. 

Отже, активна сила, під дією якої від-

бувається витікання пороху через вту-

лку, буде дорівнювати реактивній силі тертя пороху по втулці, тобто 

                                                P2πr
2
  = τ2πrl, 

де 1 - довжина втулки; τ - напруга зовнішнього тертя; r - радіус голки.  

Тоді, 

                                                 P2 = (2τl)/r 

Дослідження показали, що напруга зовнішнього тертя τ залежить від ряду 

факторів: состава пороху, тиску пресування, швидкості випресування виробу, 

температури пресування. 

Отже, для того щоб проходило пресування, шнеком необхідно створити 

тиск                                      P = P1 +P2 = 1 4

1
( )bQ

P C
m r

 +(2τl)/r 
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8.2.1. Апарати для періодичного пресування 

Для періодичного пресування застосовують гідравлічні преси: для піро-

ксилінових порохів – фірми "Бюллер", а для баліститних порохів – фірми 

"Круппа". 

Принципова схема гідравлічного преса фірми "Бюллер", що застосовують 

для пресування піроксилінових порохів, представ-

лена на Рис. 116. 

 

1 - верхня траверза, 2 - нижня траверза, 3 - колони 

(ліва й права). 4 – головний поршень, що пресує,  

5 - виливниця, 6 - головний циліндр, 7 - циліндр 

зворотного ходу, 8 - циліндр підпресування, 9 - ци-

ліндр виштовхувача; А, Б - подача води відповідно в 

головний і циліндр зворотного ходу 

Рис. 116. Гідравлічний прес. 

Це двоколонний гідравлічний прес, що має 

двопозиційну виливницю 5. Порохову масу закладають у виливницю й підп-

ресують за допомогою циліндра підпресування 8 з метою ущільнення й оде-

ржання щільної таблетки. Потім двопозиційна виливниця 5 повертається щодо 

лівої колони 3 на 180° і за допомогою головного циліндра 6 під більшим ти-

ском (~50 МПа) відпресовують порохові шнури, які йдуть униз, у відділення 

приймання й різання шнурів. У той час, коли йде пресування, за допомогою 

цилінд 

ра виштовхувача 9 виштовхується "бабка", що залишилась після пресування, 

потім засипається в цю ж виливницю нова порція порохової маси й підпре-

сується. Таким чином, цикл періодично повторюють. 

Під час формування порохів баліститного типу періодичним способом 

схема пресування відрізняється наступними конструктивними й технологіч-

ними особливостями: не потрібно циліндра для підпресування порохової ма-

си, тому що в виливницю поміщують пороховий рулон, отриманий на верти-

кальних вальцях. Таким чином, порох уже готовий: він має остаточну воло-

гість і щільність і подальшого ущільнення не вимагає; виливницю обігрівають 

гарячою водою, чого не потрібно під час пресування піроксилінових порохів. 

8.2.2. Апарати для безперервного пресування  

Перехід від гідропресової технології до шнекової обумовлений необхід-

ністю одержання виробів більших діаметрів і будь-якої довжини, а також праг 

ненням до безперервного процесу пресування. 

Успішне впровадження шнекової технології безперервного пресування 

порохів баліститного типу дозволило слідом за цим використовувати шнек - 

преси й для безперервного віджиму порохової маси від води (раніше віджим 

проводився в центрифугах періодичної дії). У свою чергу, під час переробки 

порохової маси в порох шнек-преси використовують як гомогенізатори і як 

формуючі апарати. 



У табл. 8.1 наведені марки шнек-пресів, що застосовують у пороховій 

промисловості. Існує три принципові схеми переробки порохової маси в порох 

за допомогою шнек-пресів. Розглянемо схему пресування, у яку укладаються 

11 видів пресів (з 4 по 14 включно, табл. 8.1). 

               Таблиця 8.1 Марки шнек-пресів, що застосовують у  

                                   пороховий промисловості 
№

,п/п 

Найменування 

шнек-преса 

Призначення шнек-преса 

1 ШД Попередній віджим порохової маси 

від води ( від 90 до 30% вологості) 

2 ШС-1 (ШС-1М) Віджим порохової маси від води (від 

30 до 8- 12 % вологості) 

3 ПО-125-1000 Віджим порохової маси від води (від 

90 до 8%) 

4 ШС-3(Ш-3) Гомогенізатор 

5 ШС-4(Ш-4) Формуючий 

6 ШС-34 (Ш-34) Формуючий (гомогенізатор) 

7 П-125 Формуючий 

8 ШП-3/220 Гомогенізатор 

9 ШП-4/220 Формуючий 

1

0 

ШП-3/260 Гомогенізатор 

1

1 

ШП-4/260 Формуючий 

1

2 

П-125-1000 Формуючий 

1

3 

П- 600  Формуючий (трьох західний гвинт) 

1

4  

         ЦСВ Формуючий (трьох західний гвинт) 

1

5 

ПО - 125-1000-В Формуючий (з вакуумною головкою або 

запірним пресом) 

1

6 

Ш-2В Формуючий (піроксилінові порохи) 

 

На Рис. 117 представлена принципова схема технологічної кабіни, у якій 

установлений шнек-прес. Слід звернути увагу насамперед на те, що з мірку-

вань техніки безпеки технологічна кабіна відділена від машинного відділення  

залізобетонною стіною 5.  

По стрілці А порохову таблетку безперервно подають в завантажуваль-

ний бункер шнека-преса. Транспортуючими витками конічного гвинта 13 

таблетку передають у зону ущільнення й далі в зону пресування. Порохові 

шнури, відпресовують через формуючі ґрати 14, ріжуть ножом 15 на елементи 

заданої довжини. Якщо необхідно відпресовувати вироби великих розмірів, то 

до шнек-пресу приєднується розтрубний прес-інструмент (Рис. 119).  
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1 - корпус, 2 - втулка, 3 - оболонка, 4 - гвинт, 5 - сердечник гвинта,  

6 - реборда, 7- рифи 

Рис. 118. Розріз по Е-Е (Рис.117) (а) і фрагмент втулки (б). 

 

1- оболонка, 2 – голко-тримач,  

3 - дифузор, 4 - голка, 5 - втулка,  

6 - конфузор, 7 – горловина 

Рис. 119. Розтрубний 

прес-інструмент 

Конструкція конічного гвинта надана на Рис. 120,а. 

На перший погляд представляється, що конічна форма гвинта необхідна 

для збільшення об'єму забірного витка в порівнянні з об'ємом витка, що пресує 

для того, щоб забезпечити нормальну роботу шнек-преса, інакше неможливо 

буде досягнути високої щільності й монолітності виробу. Однак причина не 

1 - електродвигун, 2 – з’єднувальна муфта, 3 - редуктор, 4 - вальниці провідного 

вала, 5 - стіна, 6 - защильник, 7 - зубчаста передача, 8 - радіальні вальниці,  

9 - упорні вальниці, 10 - корпус, 11 - втулка, 12 - оболонка, 13 - гвинт, 14 - фо-

рмуючі ґрати, 15 - ніж, 16 - клиновий затвор, 17 - станина. А - безперервна по-

дача таблетки, Б - вихід відпресованого пороху, В, Г и Д, Е - вхід і вихід гарячої 

води (відповідно в оболонку й гвинт)  

Рис. 117. Принципова схема шнека-преса. 



тільки в цьому. Більш того, це зовсім не головна причина. Вимогу ε = 2 можна 

забезпечити й циліндричним шнек-пресом (Рис. 120,б). 

 
1 - корпус, 2 - виток, що пресує, 3 - реборда, 4 - втулка, 5 - бункер,  

6 - забірний виток, 7 - гвинт; А - напрямок руху пороху 

Рис. 120. Варіанти конструкції гвинта: конічного (а) і циліндричного (б). 

Дійсно, оскільки насипна маса таблеток, що попадають на забірний виток 

гвинта, рівна 0,8, а щільність готового виробу приблизно в 2 рази вище, те 

коефіцієнт стиску (ε), який представляє собою відношення об'ємів забірного 

(Vзаб) витка, і витка що пресує (Vпресс), повинен бути близько 2-х: 

ε = Vзаб / Vпресс = 2 

 

Необхідно тільки передбачити конус гвинта у зворотну сторону, тобто 

збільшити глибину забірного витка. Вимогу Vзаб > Vпресс можна забезпечити в 

циліндричному гвинті й іншим способом. Можна зробити гвинт зі змінним 

кроком. 

Для чого ж все-таки потрібний конічний гвинт? Справа в тому, що у разі 

конічного гвинта можна порівняно легко відрегулювати точний зазор між 

гвинтом і втулкою, а це має для шнек-преса дуже велике значення, гак як від 

величини зазору буде залежати нормальна робота шнек-преса. Якщо між 

гвинтом і втулкою зазору не буде, відбудеться загоряння пороху в шнек-пресі. 

Якщо зазор буде трохи більше нормального, будуть зворотні потоки пороху, 

що зменшить ККД преса. Якщо зазор буде занадто великий, це може привести 

до дуже більших зворотних потоків пороху й, в остаточному підсумку, до 

загоряння. Звідси ясно, що необхідно прагнути до мінімальних зазорів (зви-

чайно 0,5 мм) і одночасно до точного дотримання їх розмірів, а значить – до 

точного регулювання зазорів між втулкою й гвинтом. А це можна легко 

здійснити у разі конічного гвинта за рахунок його пересування разом з валь-

ницями уздовж осі гвинта спеціальним пристроєм. Крім того, прес працює за 

більших тисках, а порох має велику абразивність, внаслідок чого втулка 

зношується. У разі циліндричного гвинта втулку треба було б відразу пере-

мінити, а у разі конічного гвинта можна його здвинуть уліво уздовж осі, від-

регулювати зазор і продовжувати працювати. 

У зв'язку з викладеним усе шнек-преси практично випускаються з коні-

чними гвинтами. Виключенням є шнек-прес Ш-2В, який призначений для 

пресування піроксилінових порохів. 

У шнек-пресах звичайно використовують двох західні гвинти. Це невигід 
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но з погляду продуктивності преса (Рис. 121), але якби гвинт був одно захід-

ним, то на витках виникали б неврівноважені радіальні сили (Рис. 122), які 

приводили б до вигину гвинта й порушенню зазору між гвинтом і втулкою. 

Якщо ж гвинт двох західний, то в цьому випадку в тому ж перетині на ребо-

рдах другого витка виникають радіальні складові протилежних знаків: 

 - Q1 і - Q2 які урівнюють радіальні сили Q1 і Q2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – одно західний гвинт, 2 - порох,  

3 – двох західний гвинт, 4 – реборда 

 
 

 

 

Рис. 122. Схема діючих на гвинт сил 

Рис.121.Види шнеків. 

У цьому випадку гвинт не зазнає вигину й, отже, не буде змінюватися 

зазор між гвинтом і втулкою. У зв'язку із цим прагнуть у всіх шнек-пресів 

ставити двох західні гвинти (іноді навіть трьох західні, наприклад П-600). 

Виключенням є шнек-прес Ш-2В, де гвинт одно західний.  

У всіх розглянутих шнек-пресах зменшення обсягу витків по мере пере-

ходу від зони завантаження до зони формування йде рівномірно, поступово 

(Рис. 123), а зона ущільнення займає не менш одного витка. Гвинт у пресі ПСВ 

(прес спіральний гвинтової) відрізняється від усіх інших своїм профілем (Рис. 

124), у якого перехід через зону ущільнення йде по крутій спіралі. Причому, 

зона ущільнення займає всього половину витка, тобто радіус його сердечника 

збільшується круто по спіралі від значення радіуса для зони завантаження 1 до 

значення радіуса зони пресування 3 (Рис. 125). Це зроблене тому, що зона 

ущільнення – сама небезпечна. У цій зоні порох ще пухкий, а тиск уже вели-

кий. Тому необхідно швидше підвищити щільність пороху й зменшити його 

питому поверхню. 

Ці заходи різко зменшують імовірність переходу можливого загоряння у 

вибух. Крім того, головка гвинта преса ПСВ (Рис.125) на відміну від інших 

гвинтів має форму гвинтової спіралі й максимально заповнює конфузорну 

частину горловини шнека-преса. Це забезпечує рівномірний зазор між спі-

раллю й горловиною й постійну швидкість витікання пороху. 



Як ми вже відзначали (Рис. 117), шнек-гвинт обертається в корпусі 10, 

який має втулку 11. На внутрішній поверхні втулки нанесені поздовжні рифи 

(рис. 118, б), які потрібні для того, щоб пригальмовувати рух пороху в кру-

говому напрямку, тобто щоб під час обертання гвинта порох не обертався 

щодо втулки, а рухався уздовж неї й впресовувалася. У міру зношування 

втулки завдяки сильним абразивним властивостям пороху, її заміняють на 

нову. Якби такої втулки не було, то під час її зношування довелося б міняти 

корпус шнек-преса, що не економічно. Втулку виготовляють із бронзи марки 

БРАЖ-9. 

 
1 –гвинт. 2 - витки, що пресують. 

3 - втулка, 4 - реборди, 5,6,7 - зони 

завантаження, ущільнення й пресу-

вання відповідно 

Рис. 123. Схема конічного гвинта. 

 
 

1,2,3 - зони завантаження, ущі-

льнення й пресування відповідно 

Рис. 124. Гвинт ПСВ.  

Крім того, що втулка забезпечує нормальний рух пороху в корпусі преса, 

вона ще охороняє корпус преса від руйнування під час загоряння порохової 

маси під час пресування. Із цією метою на втулці 3 роблять ослаблений пе-

ретин з насічкою 4 (Рис. 125), а в корпусі 1 над цим перетином прорізається 

вікно 5. 

 

1 - корпус, 2 - легка кришка, 3 - втулка,  

4 - ослаблений перетин втулки, 5 - вікно в кор-

пусі 

Рис. 125. Динамічне ослаблена втулка.  

 

За такій конструкції втулки й корпусу у випадку раптового підвищення 

тиску під час загоряння пороху в пресі, втулка руйнується, тиск скидається й 

тим самим запобігає перехід горіння у вибух і руйнування корпусу 

шнек-преса. 

У цей час розроблена конструкція ослабленого корпусу шнек-преса (Рис. 

126), який складається із трьох кільцевих бандажів 1, скріплених поздовжніми 

ребрами жорсткості 2.  

 

 

1 - бандажі, 2 - ребра,  

3 - втулка. 

 

Рис. 126. Корпус-втулка. 
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Фактично корпусу, як такого, немає а є пустотілий каркас, у який впре-

сована динамічне ослаблена втулка з ребрами жорсткості. У разі раптового 

підвищення тиску ця втулка миттєво розсипається так, що навіть каркас і 

гвинт залишаються неушкодженими. 

Головна частина корпусу шнек-преса закінчується клиновим фланцем 2 

(Рис. 127). До нього примикає такий же клиновий фланець із боку 

прес-інструмента 7. Між цими фланцями закріплюють прес-інструмент і 

встановлюють зрізне кільце 5, а фланці стягають за допомогою клинового 

затвора-хомута 8. 

 

 
1 - динамічне ослаблений корпус, 2 - клиновий фланець корпусу, 3 - втулка,  

4 - формуючі ґрати, 5 - зрізне кільце, 6 - буртик зрізного кільця, 7 - клиновий 

фланець прес-інструмента, 8 - хомут, 9 - півкільця хомута, 10 - вісь, 11 - гвинт 

Рис. 127. Клиновий затвор. 

Хомут складається із двох половин, які стягають й розтискають дистан-

ційно за допомогою гвинта 11 з нанесеним на нього правим і лівим різьблен-

ням. Зрізне кільце виготовлене з дуже тендітного матеріалу (чавун або тен-

дітна сталь). Якщо тиск у пресі перевищить задану величину, то бурт 6 зріз-

ного кільця 5 зрізується й прес-інструмент відділяється від шнека-преса. Тиск 

у цьому разі відразу ж падає, що запобігає більш серйозним наслідкам, тобто 

перехід горіння у вибух. 

Усі шнек-преси мають у технологічній кабіні відкриту пару шестірень. З 

погляду техніки безпеки її необхідно забирати. Але, якщо в случаю 

вальц-машини це зроблено було дуже просто, те в кабіні, що пресує, це зро-

бити поки не вдалося, тому, що без наявності шестірень не можна забезпечити 

подачу й відвід води до гвинта. А вода потрібна для охолодження пороху, 

тому що він нагрівається під час пресування за рахунок виділення тепла у разі 

подолання сил внутрішнього й зовнішнього тертя. Одночасно подається га-

ряча вода, але не для нагрівання пороху, а для його охолодження. 

Гвинт кріпиться консольне у вальничному вузлу 8,9 (Рис. 117). Тиск 

пресування в сучасних шнек-пресах великий й становить від 10 до 50 МПа. За 

тиском 20 МПа виникає осьове зусилля близько 10 Н. Тому потрібно дуже 

потужні упорні вальниці (кулькові або навіть вальцеві). Радіальні вальниці 

наван 

тажені слабко. Тому раніше використовували вальниці ковзання. Однак вони 

швидко зношувалися, що приводило до зміни зазору між гвинтом і втулкою. 

Під час пресування великогабаритних виробів маса розтрубного прес- 

інструмента у кілька раз перевищує масу самого шнека-преса. Під час приє-



днання прес-інструмента до шнек-пресу може порушитися співвісність між 

втулкою й гвинтом (Рис. 128).  

 
 

1 - горизонталь, 2 - вісь шнек-преса; А - напрямок дії маси преса 

Рис. 128.Установка співвісності 

А це, у свою чергу, приведе до перекосу й порушенню рівномірності за-

зору між гвинтом і втулкою. Щоб мати можливість відрегулювати зазор, обоє 

радіальних підшипника роблять само установлювальними (тобто зчленування 

між зовнішніми кільцями підшипників і кухолями робиться по сфері). Але 

цього недостатньо. Необхідно ще, щоб кухля, у яку змонтований правий пі-

дшипник, мав можливість переміщатися в будь-якому напрямку - як по вер-

тикалі, так і по горизонталі (Рис. 129).  

 

1 – само установлювані вальцеві вальниця, 2 - сферична кону-

сна кухля, 3 - чотири конусні сухарі 

Рис. 129. Регульовані підшипники. 

Це робиться в такий спосіб. Кухля 2 має зовні конусне 

поверхню. До неї примикає чотири конусні сухарі 3 через кожні 

90
0
, які притискають гвинтами. За рахунок притиску нижнього 

сухаря й ослаблення верхнього сухаря підшипник (разом з ва-

лом гвинта) можна підняти нагору. Таким способом можна 

з'єднати геометричні вісі гвинта й втулки й можна точно відрегулювати зазор 

між ними. Число обертів гвинта встановлюють виходячи з умови, що окружна 

швидкість повинна бути не більш 50 мм/с. 

Деякі технічні характеристики найпоширеніших шнек-пресів ШС-34 і 

П-125 наведені в табл. 8.2. 
        Таблиця 8.2Технічні характеристики шнек-пресів 

Характеристика ШС-34 П-125 

Діаметр забірного витка D, мм 250 350 

Діаметр забірного витка d, мм 170 265 

Діаметр витка, що пресує, D, мм 180 250 

Діаметр витка, що пресує, d, мм 141 200 

Крок гвинта t, мм 130 192 

Коефіцієнт стиску ε 2,2 2,1 

Установлена потужність Nуст, кВт 3 - 5 8 - 12 

Друга принципова схема пресування містить у собі апарати, що працю-

ють під вакуумом, це пов'язане з випуском великогабаритних виробів. 

На Рис. 130 представлена принципова схема преса, який складається із 

двох шнек-пресів: запірного 1 і що пресує 2.  

Запірний прес виконаний по типу шнек-преса гомогенізатора. З нього 

випресовують шнури, які через вакуумну камеру 3 попадають у шнек-прес 2, 

що забезпечує пресування виробів. Верхній шнек-прес - невеликий, нижній - 



124 

 

великий високопродуктивний. Опір формуючої ґрати запірного шнек-преса 

малий. Тому тиск пресування в ньому на порядок нижче, чим у шнек-пресі , 

що пресує (2 - 4 МПа замість 20 - 50 МПа). 

 

1 - запірний шнек-прес, 2 – шнек-прес 

формуючий, 3 – вакуум-камера, 4 – 

роз 

трубний інструмент, А - подача таб-

леток, Б – випресовка шнурів, В - ви-

далення повітря, Г - напрямок випре-

совування. 

Рис. 130. Схема двоступінчастого пресування. 

Проте, цього опору достатнє, щоб відділити нижній прес від верхнього й 

створити вакуум не менш 600 ГПа. У представленій схемі роль вакуумного 

затвора виконують формуючі ґрати верхнього шнек-преса, отвори яких за-

повнені порохом. Із другої сторони верхній шнек-прес можна розглядати як 

прес- гомогенізатор. 

Для пресування під вакуумом розроблений ще один варіант. До бункера 

шнек-преса П-125-1000 приєднують спеціальний вакуумний затвор (Рис. 131).  

 

1 - пневмо-циліндри, 2 - верхня камера, 3 - нижня камера,  

4 - оболонка, 5 - верхній клапан, 6 - нижній клапан, 7 - за-

вантажувальний бункер, А, Б, В - подача таблеток, Г - ви-

далення повітря 

Рис. 131. Вакуумний затвор. 

Вакуумний затвор виконує функції дозатора, що 

працює під вакуумом. Працює він за циклічним режимом. 

Спочатку обоє клапана 5 і 6 закриті. Коли певна порція 

порохових таблеток подано у верхню камеру 2, відкрива-

ється верхній клапан 5. Вміст пересипається в нижню ка-

меру 3. Потім верхній клапан 5 закривається, відсмокту-

ється повітря з нижньої камери 3, після чого відкривається 

нижній клапан 6 і таблетки під вакуумом скидаються у бункер шнек-преса. 

У той же час у верхню камеру подається чергова порція порохових таб-

леток для наступного циклу. Вакуум підтримують біля 100 ГПа. 

Третя принципова схема пресування відноситься до пресування пірок-

силінових порохів (Рис.132). 

Шнек-прес Ш-2В являє собою також здвоєний або двокаскадний 

шнек-прес, але по принципово інших причинах (не для пресування під ваку-

умом). Конструкція цього преса докорінно відрізняється від здвоєного преса 

125-1000-В.   Шнек-прес Ш-2В має однозаходні циліндричні гвинти. Справа в 

тому, що тиск пресування в матричних ґратах малий й не перевищує 6 - 7 МПа 

внаслідок низької в'язкості у порівнянні з пороховою масою баліститного 



типу. Тому навантаження на гвинт значно менше й зношування рифів також 

незначне. Хоча зазор між гвинтом і корпусом регулювати важко, така конс-

трукція працює стійко. 

1 - живильний шнек-прес, 2 - формуючий прес, 3 - матричні ґрати, 4 - клино-

вий затвор, 5 - оболонка, 6 - ведучий вал, 7 - зубчаста передача,  

8 - муфти, 9 - конічний редуктор; А – заван-

таження маси, Б - вихід шнурів 

Рис. 132. Схема преса III-2В.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.133.Формуючий шнек пресу Ш-2В 

 

 
 

Рис.134. Живильний шнек пресу Ш-2В 

Навіщо потрібні два шнек-преса, чи не можна обійтися одним? Коли 

створювали цей прес, він був одинарним. У той час ще не було достатнього 
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досвіду в проектуванні шнек-пресів. Під час пресування на одному шнек - 

пресі знайшли, що немає достатнього живлення, тобто недостатня подача 

порохової маси гвинтом. Тоді додали ще один шнек-прес (живильний) з бі-

льшим числом обертів гвинта, чим в тому, що пресує. За рахунок цього по-

рохова маса досить ущільнюється й забезпечує гарне живлення формуючого 

шнека-преса. 

 
 

Рис. 135. Вид з гори шнек-пресу Ш-2В.  

Звичайно, якби ретельно проробити геометричну форму й розміри гвинта 

основного преса, те можна було б обійтися одним шнек-пресом і не потрібна 

була б така громіздка конструкція. 

Оскільки в'язкість порохової маси мала, потрібен був довший гвинт, чим 

для шнек-пресів у виробництві порохів баліститного типу (3 витків, що пре-

сують, замість 1, а всього - 7 витків). У пресі Ш-2В відношення довжини до 

діаметру гвинта l/d = 3 - 4, у той час як у пресах для пресування баліститних 

порохів l/d=2, а для пластмас l/d = 20 - 25. 
Таблиця8.3 Технічні характеристики шнек-преса Ш-2В 

Характеристика Шнек формуючий Шнек живильний 

Діаметр гвинта зовнішній, D,мм 180 180 

Діаметр гвинта внутрішній, d,мм 140 120 

Крок гвинта, h,мм 88 - 90 88 - 90 

Частота обертання n, об/хв 8,8 – 26,8 11,2 – 32,6 

Число витків, m  7 4 

Установлена потужність, Nуст,кВт                                20 

 

Таким чином, порохова маса подається у живильний шнек-прес 1 за стріл 



кою А, де продовжує пластифікуватися, ущільнюється й пересувається до 

шнек-пресу, що пресує 2, де остаточно ущільнюється й пресується через фо-

рмуючі ґрати 3. Повідне шнек-пресу Ш-2В виносять у машинне відділення. 

Для регулювання частоти обертання гвинтів є східчаста коробка передач. 

8.2.3. Шнекові апарати для віджиму порохової маси від води 

У періодичнім виробництві порохів баліститного типу для попереднього 

віджиму порохової маси від води застосовували центрифуги, конструкції яких 

розглядалися раніше (розділ 5). Остаточний віджим проходив на 

вальц-машинах періодичної дії. 

У безперервнім виробництві віджим порохової маси спочатку також ді-

лився на дві стадії: попередній віджим проводився в шнек-пресі Данилова 

(ШД) до вологості 30 - 40%, остаточний віджим до вологості 8 - 12% – у 

шнек-пресі ШС-1, згодом модернізованому ШС-1М. 

Перш ніж приступити до вивчення конструкції віджимних шнек-пресів, 

треба розглянути фізичні основи процесу віджиму в шнек-пресах. Під час 

віджиму порохової маси від води в центрифузі вода йде в напрямку дії від-

центрових сил. Якби віджим здійснювали під вакуумом, то вода також стікала 

б у напрямку дії вакууму. Під час віджиму ж порохової маси на шнек-пресі 

вода тече в напрямку, протилежному рушійної силі. 

Якщо у віджимній шнек-прес подати порохову масу зі значною кількістю 

води, то під час віджиму виникає опір продавлюванню маси через ґрати. Цей 

опір повинний бути більше, ніж опір течії води у зворотному напрямку (до 

завантажувального бункера). 

Наприклад, у віджимній шнек-прес подали порохову масу з вологістю 

40%. Така маса здатна рухатися в шнек-пресі. Просуваючись, маса повинна 

ущільнюватися за рахунок коефіцієнта стискання. Вода у напрямку руху по-

рохової маси йти не може, тому що там великий опір. Виходить, вода повинна 

текти у зворотному напрямку. Однак, зазор між ребордою гвинта й корпусом 

(або втулкою) малий (1,2 - 1,5 мм), а води багато. Тому вся вода не може піти 

через зазор, а змушена проходити через капіляри порохової маси по витках 

гвинта в напрямку, зворотному руху маси. 

Якщо на шляху руху води передбачити фільтруючі ґрати на корпусі 

преса, то вода буде через неї йти. Якщо ж ґрат не буде, то вода буде йти через 

завантажувальний бункер, і шнек-прес працювати не буде. Тому у віджимних 

пресах необхідно передбачати фільтруючі ґрати. 

Далі наведені конструкції деяких віджимних шнек-пресів. На Рис. 136 

представлена схема віджимного шнек-преса Данилова (ШД). 

Суспензію порохової маси у воді з концентрацією 8 - 12% по стрілці А 

подають в завантажувальний бункер шнек-преса. Надлишок води стікає через 

отвори перфорованого корпусу 6, а порохова маса просувається гвинтом 2 

убік регулюючого конуса 4. Потрапляючи в конічну частину корпусу 1, маса 

віджимається й видавлюється із преса у вигляді труби, яка подрібнюється 

(розпушується) ножом, а вода йде назад і стікає через перфоровані кругові 

ґрати (жалюзійні ґрати). 
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1 - корпус, 2 - гвинт, 3 - кругові 

жалюзійні ґрати, 4 - гальмовий 

конус, 5 - ножі, 6 – перфорована 

частина корпусу; А - подача по-

рохової маси, Б - вихід води,  

В - вихід порохової маси 

Рис. 136. Схема віджимного преса 

Данилова. 

Регулюючи площу вихідного 

перетину шнек-преса за допомогою рухливого гальмового конуса 4 і зміню-

ючи тим самим опір проходу порохової маси, можна змінювати ступінь ві-

джиму порохової маси (вологість). 

На другій стадії віджиму використовують віджимний шнек-прес ШС-1М, 

у якому віджим порохової маси проводять від 40 до 12% вологості (Рис. 137). 

 

1 - конічний корпус, 2 – двох західний 

гвинт, 3 - матричні ґрати, 4 - ніж,  

5 - жалюзійні ґрати, 6 - оболонка,  

7 - втулка; А - подача порохової маси, 

Б - вихід порохової крихти, В, Г - по-

дача й вихід води 

Рис. 137. Схема віджимного преса 

ШС-1М. 

Раніше для віджиму порохової маси до вологості 12% використовували 

віджимний шнек-прес ШС-1, у якому не було втулки, а рифи наносили безпо- 

середнє на корпус шнека. Крім того, у ШС-1 не було оболонки й застосову-

вали одно західний гвинт. Надалі його модернізували з метою одержання 

порохової крихти з меншою вологістю. Модернізований віджимний 

шнек-прес ШС-1М, як це видне з Рис.137, має втулку з рифами, оболонку для 

обігріву й двох захід 

ний гвинт. Порохова маса зі шнек-преса IIIД по стрілці А надходить у заван-

тажувальний бункер шнек-преса ШС-1М. Стискуючись під час обертання 

гвинта 2, порохова маса віддає воду, яку віддаляють через жалюзійні ґрати 5. 

Далі, порохова маса просувається до формуючих ґрат 3, випресовується у 

вигляді шнурів і подрібнюється обертовим ножом 4. Схема віджимного 

шнек-преса ШС-1М нагадує шнек-прес гомогенізатор Ш-3. 

Різниця у тому, що у ШС-1М є фільтруючі ґрати для відводу води; у  

ШС-1М кут конусності більше, чим у пресах, що пресують, тому що велика 

кількість води йде назад (ε = Vзаб/Vпрот > 2); у гвинт не подається вода, тому 

що тепловиділення тут невеликі. Таким чином, фаза віджиму порохової маси 

складалася із двох апаратів ШД і ШС-1М. 

Передача порохової маси від одного апарата до іншого вимагала додат-

кових транспортних засобів і їх обслуговування. 



Тому видалося природнім бажання з'єднати стадії попереднього й оста-

точного віджимів в одному апарату. Такий апарат був створений і одержав 

позначення ПО-125-1000 (Рис. 138). 

 

 

1 - кругові жалюзійні ґрати, 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.138. 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. Тут відбувається фільт-

рація води через кругові фільтруючі ґрати 1, зроблену по всій окружності (як у 

ШД). Надалі порохова маса просувається в конічну частину преса, тобто в 

другу зону віджиму (II), де під зростаючим тиском, що доходять до 15 МПа, 

віджимається й виходить із формуючих ґрат з вологістю 8 - 12%. У 

ПО-125-1000 є оболонка також, як і в ШС-1М, але тут гаряча вода подається й 

у гвинт для більш ефективного підігріву порохової маси. Взагалі для процесу 

віджиму підігрів не потрібен. Навпаки, тепло виділяється в процесі віджиму. 

Але оскільки процес віджиму є вибухо- і пожежобезпечним, те можна масу 

незначно підігріти, щоб зменшити енерговитрати на вальц-машинах і тим 

самим підвищити їхню продуктивність. 

Під час роботі на шнек-пресі ПО-125-1000 необхідно мати на увазі, що 

вологість одержуваної порохової крихти залежить від частоти обертів гвинта: 

чим більше частота обертів, тем вище вологість крихти. 

У шнек-пресі ПО-125-1000 передбачена вакуумна камера 2, яка дозволяє 

працювати на нижній межі вологості (6%), що дає можливість підвищити 

продуктивність вальц-машини. 

Порівняльні технічні характеристики віджимних шнек-пресів ШС-1М и 

ПО-125-1000 наведені в табл. 8.4. 

З неї видне, що віджимний шнек-прес ПО-125-1000, що з'єднав дві стадії 

віджиму порохової маси, споживає значно менше енергії, чим сумарно два 

шнек-преса ШД і ШС-1М. 

У віджимному пресі, на жаль, неможливо одержати порохову крихту з 

вологістю 1% і, таким чином, скасувати вальц-машини. Для одержання на 

віджимному пресі порохової маси з вологістю менш 5% потрібна дуже значна 

витрата енергії, тобто необхідно створювати великі тиски для віджиму. 

Крім того, у разі вологості нижче 4% механічними способами взагалі 

важко вилучити вологу, тому що вона сильно пов'язана з пороховою масою.  

Нарешті, треба мати на увазі, що у разі вологості порохової маси нижче  

7 - 6% віджим у шнек-пресі супроводжується сильним її ущільненням. За та-

ких умов процес віджиму може стати пожеже- і вибухонебезпечним. 
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Таблиця 8.4.Технічні характеристики віджимних шнек-пресів 

ШС-1М та ПО-125-1000 

Характеристика ШС-1М ПО-125-1000 

Діаметр забірного витка, зовнішній D, мм 400 422 

Діаметр забірного витка, внутрішній d, мм 276 350 

Діаметр витка, що продавлює, зовнішній D, мм 223 350 

Діаметр витка, що продавлює, внутрішній d, мм 140 300 

Крок гвинта t, мм 160 235 

Кількість заходів гвинта 2 2 

Довжина гвинта l, мм 845 970 

Частота обертання гвинта n, об/хв. 10 5 - 10 

Тиск у головці преса Р, МПа      до 150 

Питома продуктивність фільтруючих ґрат Кф, л/ с
.
см  0,16 

Установлена потужність Nуст, кВт 23 

ШД+ШС 

16 

 

9.0 Обладнання для виробництва ТРП 

Стрімкий розвиток СРТП обумовлене більш високими енерго масовими й 

іншими характеристиками в порівнянні з баліститними порохами. СТРП - 

високонаповнені полімерні системи, які містять: окиснювачі – основні дже-

рела оксигену або іншого елемента, що окиснює полімерні пальне - 

зв’язувальне (ППЗ) і горючі речовини, а також інші компоненти (пластифі-

катори, домішки тверднення, каталізатори й інгібітори процесу горіння, по-

верхнево-активні речовини й інші). У таблиці 3.1 наведені приклади складів 

СТРП. 

Усі компоненти, що входять до складу СТРП, ретельно контролюють 

перед використанням у виробництв, до них пред'являють дуже високі вимоги. 

Окиснювачі повинні: бути твердими речовинами з високою температурою 

плавлення й відсутністю поліморфних перетворень за температурах виготов-

лення й експлуатації палив; мати високі значення ентальпії утворення, опти-

мальний вміст активного оксигену (або іншого елемента, що окиснює); високу 

густину; термічну й гідролітичну стабільність, низьку чутливість до механі-

чних і інших імпульсів; повинні виділяти під час розкладання велику кількість 

газоподібних продуктів і не давати твердого залишку; добре змочуватися 

зв'язувальними речовинами, змішуватися з усіма компонентами з утворенням 

однорідної паливної маси, що має необхідні реологічні властивості; вироби на 

їхній основі повинні мати задані фізико-механічні й інші характеристики. 

Полімерні пальні-зв'язувальні (ППЗ) – це олігомери або високомолеку-

лярні полімери (з більшим вмістом пластифікатору). Полімерні паль-

ні-зв'язувальні повинні добре змочувати всі порошкоподібні компоненти, 

змішуватися з ними з утворенням однорідної системи, що має комплекс за-



даних реологічних характеристик і "живучості", тобто надавати паливним 

масам необхідні технологічні властивості й здатність безпечно перероблятися 

у вироби за помірних температурах (як правило, Тпер ≤ 70
0
С). 

Таблиця 3.1 Деякі склади СТРП  

Найменування й вміст компонентів                    Склад 

ПЕКА-18 НП-56 

Вміст компонентів, мас.% 

Перхлорат амонію 53,5 30,0 

Алюміній 18,0 16,0 

Гексоген 15,0 34,0 

Каучук СКД-КТР 11,5 2,5 

Каучук НП-КТР - 10,0 

Домішки 2,0 7,5 

Характеристики СТРП 

Питомий імпульс, кгс с/кг 247 250 

Густина, кг/м
3
 1780 1780 

 

Полімерні пальні-зв'язувальні повинні бути фізично й хімічно стабіль-

ними речовинами й добре суміщатися із ПХА й іншими компонентами.   

Процес тверднення ППЗ повинен перебігати за помірних температурах 

(Тотв виробів, як правило, не перевищує 80°С) без розкладання, з мінімальним 

тепловим ефектом і мінімальною усадкою. 

Затверджені ППЗ повинні мати гарні еластичні властивості, необхідну 

когезійну міцність і оптимальну адгезію до часток наповнювачів для того, щоб 

забезпечити формування заданих фізико-механічних характеристик (ФМХ) 

виробів. Одночасно їх можна віднести до горючих речовин, що виявляють 

істотний вплив на енергетичні характеристики палива. 

Найпоширеніші ППЗ – каучуки й каучукоподібні полімери, які, як пра-

вило, є "інертними" речовинами, тому що складаються в основному з горючих 

елементів і мають негативну ентальпію утворення. Великий інтерес предста-

вляють "активні" зв’язувальні, збагачені окисними елементами, що й мають 

позитивну ентальпію утворення. Такі полімери (або їх пластифікатори) мо-

жуть вміщувати нітро -, нітратні, нітраміні й інші групи (наприклад, нітропо-

ліуретан). 

Пальні речовини – джерела тепла або тепла й газів, які виділяються під 

час їхній взаємодії з окиснювачами. Вони повинні бути хімічно й фізично 

стабільними речовинами, мати високу густину і низьку чутливість до зовні-

шніх імпульсів, добре змочуватися рідкими зв’язувальними, суміщатися з 

усіма компонентами паливної маси. У якості горючих речовин використову-

ють високодисперсний порошок алюмінію, часткам якого надається сферична 

форма, сприятлива для реологічних характеристик паливної маси, з різним 

розміром часток; АСД-1, наприклад, містить частки розміром від 10 до 30 мкм. 
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Застосовують також гідрид алюмінію (ГА) А1Н3, який є не тільки джерелом 

тепла, але й легені газу – гідрогену. 

У якості пластифікаторів використовують дибутилфталат, дибутилсеба-

цінат, трансформаторну оливу й інші. 

Домішками, що стверджують, можуть бути різні сполуки: епоксидні 

смоли, дііізоціанати, тіурам, каптакс, сірка, ZnО й інші. 

Для регулювання швидкості горіння в межах від 2 до 150 мм/с викорис-

товують каталізатори й інгібітори горіння; останнім є, наприклад, фторид лі-

тію. 

Підготовка вихідних компонентів 

На фазі підготовки перхлорату амонію проводять наступні операції: 

-грубе дроблення й протирання ПХА; 

-сушіння (Рис.139); 

-фракціонування (поділ на фракції з різними розмірами часток); 

     -подрібнювання фракцій, частки яких відрізняються по розмірах від 

заданих; 

     -змішування великої й дрібної фракції ПХА (одержання суміші фрак-

цій ПХА); змішування ПХА з негорючими додатковими порошкоподібними 

компонентами – одержання робочої суміші порошків (РСП).  

Стандартизація вимог до гранулометричного складу й вологості ПХА 

обумовлена тим, що вони впливають на технологічні властивості паливної 

маси, процеси її тверднення, а також на швидкість горіння й ФМХ готових 

виробів. 

 

Рис. 139 Схема сушар- 

ки з киплячим шаром 

КСВР-2 

 

 

 

Процес підгото-

вки ПХА здійснюють 

у такий спосіб: із 

дробиль-

но-протирального 

апарата ПХА пода-

ється системою тран-

спортерів, а потім 

шнековим живильником у сушарку з "киплячим" шаром (вологий ПВХ не 

«кипить»). Найбільш ефективною в експлуатації є сушарка КСВР-2, що має 

вібруючі ґрати (Рис.139), завдяки яким ПХА можна сушити за підвищених 

температурах. Вологість на виході із цієї сушарки становить 0,01 - 0,03мас.% . 

Частки більших і менш великих розмірів надходять у струмино вентиля-

ційну установку (Рис.140) для подрібнювання. Повітряний потік із центра-



льної труби рухається нагору по зовнішній камері й ударяється о відбійний 

конус. Швидкість потоку різко знижується, і найбільш великі частки ПХА 

падають униз, направляючись по рукавах в ежекційні камери, куди через со-

пла надходить повітря від газодувок. 

 

 
 

1 - центральна вертикальна труба; 2 - завантаження не подрібненого ПХА в 

шнек; 3 - класифікатор; 4 - циклони; 5 - бункер; 6 - затвор; 7 - вивантаження 

подрібненого порошку; 8 - газодувка; 9 - помольна камера 

Рис. 140. Схема (а) і макет (б) струмино вентиляційної установки: 

Струменя повітря підхоплюють частки й виносять їх у розгінні труби. Два 

зустрічні потоки повітря із ПХА виходять із цих труб з великою швидкістю й 

зустрічаються в помольній камері. Частки ПХА подрібнюються, ударяючись 

друг о друга й о стінки камери. 

Потік повітря із дрібними й середніми частками доходить до верхньої 

кришки класифікатора й через вікна, постачені поворотними лопатками, на-

дходить у внутрішній конус. Ці лопатки, направляючи аеросуміш усередину 

конуса, надають їй обертовий рух; розвиваються відцентрові сили, під дією 

яких грубі частки випадають у внутрішньому конусі, зсипаються по рукавах у 

розгінні труби й також направляються в помольну камеру на додаткове здрі-

бнення. Повітря із дрібними частками ПХА виходить із класифікатора через 

верхній патрубок і направляється в чотири циклони (4 на рис.140). 

ПХА відділяється від повітря й надходить у прийомний бункер 5, пос-

тачений шлюзовим затвором 6, а потім системою транспортерів подається в 

накопичувач дрібної робочої фракції. Ступінь дисперсності регулюється ку-

том повороту лопаток і певною висотою відбійного конуса. Настроювання 

установки на потрібну продуктивність здійснюється зміною числа обертів 

шнека. 

Установка має замкнений цикл по повітрю, яке із циклонів знову верта-

ється в газодувки. Велика й дрібна робочі фракції ПХА з накопичувальних 

ємностей передаються шнеками у відповідні мірні ємності, установлені на 

вагах. 
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Для подрібнювання ПХА також використовують більш ефективний 

струмино - вихровий млин СВМ-500 (Рис. 141), призначений для роботи з 

вакуумним насосом. 

 
                           (а)                                                                (б)              

Рис. 141. Схема струмино - вихрового млина СВМ-500 (а) і двошнекового 

затвора (б) 

Істотною перевагою струминних млинів вихрового типу є простота 

конструкції, малі габарити й з’єднання в одній камері процесів млива й кла-

сифікації. Вона складається з помольної камери й колектору, який має чотири 

канали рівного перетину й служить для рівномірного розподілу матеріалу між 

соплами. Млин являє собою плоску циліндричну камеру, що складається із 

кришки, корпусу й вихідного патрубка(Рис. 142),. 

 
Рис.142 Схема установки зі струмино - вихровим млином СВМ-500. 



Дрібна фракція разом з повітрям віддаляється з помольної камери через 

центральну трубу. Далі аеро суміш проходить у циклони, ПХА відділяють й 

розвантажують з установки, а повітря проходить через фільтри, вакуум-насос і 

його викидають в атмосферу. Млин забезпечує одержання дрібної робочої 

фракції. 

Набрані в заданих співвідношеннях навішення фракцій завантажують в 

пересувний контейнер-змішувач КС-4А (Рис.143).  

У нього ж дозують негорючі порошкоподібні компоненти; далі проводять 

змішування всіх зазначених компонентів (готування робочої суміші порошків 

- РСП) і їх транспортування у будівлю виробництва паливної маси. У нього ж 

дозують негорючі порошкоподібні компоненти; далі проводять змішування 

всіх зазначених компонентів (готування робочої суміші порошків - РСП) і їх 

транспортування у будівлю виробництва паливної маси. 

 

Рис. 143 Пересувний контейнер-змішувач КС-4А 

Змішування здійснюють під час обертання контейнера, який являє собою 

апарат типу "п'яної" бочки. 

Для здрібнювання ПХА використовують системи й іншої конструкції, 

наприклад помольне-вакуумну установку. 

Відповідальною операцією є транспортування ПХА з однієї фази виро-

бництва на іншу або з апарата в апарат. Для цієї мети застосовують різні за-

соби: 

•напірний пневмотранспорт, який переміщає ПХА по трубах за до-

помогою стисненого повітря; 

•всмоктуваючий пневмотранспорт переміщає ПХА по трубах за ра-

хунок розрідження, яке забезпечується вакуумним насосом, розташованим 

наприкінці установки; 

•шнекові транспортери; спіральні транспортери; пересувні контейне-

ри; вібротранспортери. 
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Підготовка ППЗ полягає в змішуванні каучуку із пластифікатором, по-

рошкоподібним алюмінієм, і іншими компонентами, а також проводиться 

вакуумування суміші для видалення повітря й летучих речовин. На цій фазі 

може здійснюватися й процес попередньої часткової співполімеризації ком-

понентів зв'язувального, наприклад поліефіру з діізоціанатами. Для змішу-

вання й вакуумування компонентів використовують апарати різної конструк-

ції як періодичної, так і безперервної дії, наприклад, планетарний циліндри-

чний змішувач із оболонкою (Рис. 144). Такі змішувачі використовують для 

готування низько в’язких ППЗ (в'язкість нижче 100 Па∙с), каучук спочатку 

змішують із пластифікатором, а потім уводять порошкоподібний алюміній і 

інші компоненти. 

Проводять ретельне вакуумування вмісту змішувача. Необхідно дотри-

мувати певних температурних режимів і тривалість змішування для того, щоб 

виключити передчасне тверднення ППЗ (якщо твердник уводиться на цій 

стадії). 

 

 

 

1 – термопара, 2 – вал вертикальний,  

3 – редуктор, 4 - люк, 5 – бовтниці, 

6 - оболонка 

Рис. 144 Планетарний змішувач, V=10м
3 

 

Після задовільних результатів ана-

лізу суміші її перекачують в пересувний 

контейнер-змішувач КС – 4М і вивозять 

у будівлю виробництва паливної маси. 

 

 

 

3.1 Виробництво паливної маси й формування виробів СТП  

методом вільного лиття 
Методом вільного лиття можуть перероблятися паливні маси, які мають 

наступні характеристики: 

η = 102 - 103 Па с (до 6 103 Па с); τ0< 0,5 кПа; коефіцієнт розтікання КР ≥ 0,3. 

(Кр - технологічний параметр, що показує відносну зміну початкового діаме-

тра (30 мм) зразка висотою 30 мм за 30 хв під дією сил гравітації). 

Для одержання таких паливних мас можна використовувати вертикальні 

змішувачі із оболонкою й лопатевими, планетарними або іншими бовтницями. 

Однак такі змішувачі мають порівняно невелику теплообмінну поверхню. 

Крім того, у разі невдалій конструкції бовтниць у стінок змішувача може 

утворюватися нерухомий шар (застійна зона), який буде утрудняти теплооб-



мін, тому температура паливної маси може значно перевищити заданий рі-

вень. 

Вона підвищується за рахунок тепла, що виділяється під час змочування 

рідкими компонентами порошкоподібних наповнювачів, а також у результаті 

обертання бовтниць у грузлому середовищу. Верхня температурна межа лі-

мітується не тільки правилами техніки безпеки, але й тим, що в змішувачі 

можуть початися процеси тверднення зв’язувального з різким підвищенням 

в'язкості паливної маси й повною втратою литтевих властивостей. 

Більш кращими є об'ємні (барабанні) змішувачі типу " п'яної бочки" 

(Рис.145), які обертаються не навколо своєї осі, а навколо горизонтально ро-

зташованої діагоналі циліндра (ротора змішувача). Перемішування компоне-

нтів у таких змішувачах під час їхнього обертання проводять без впливу лопат 

або інших органів, що перемішують, що дозволяє підвищити безпеку цієї 

операції й одержувати в них паливні маси, чутливі до механічних впливів.  

Перемішування здійснюють за рахунок взаємодії полів відцентрових сил 

і гравітації. 

Рис. 145 Схеми 

потоків паливної маси в 

роторі (а) і руху маси 

під час обертання екс-

центричного барабана 

(б) при ступені його за-

повнення, рівної 0,5. 

 

Під час обертання ро-

тора паливна маса, під-

нявшись на деяку висо-

ту, стікає вниз; деяка кількість паливної маси за рахунок адгезійної взаємодії 

налипає на стінку ротора, обертається разом з нею й зустрічається з потоком, 

що набігає назустріч, у зоні активного змішування. Крім того, паливна маса 

циркулює уздовж осі обертання, тому що ротор нахиляється те в одну, то в 

іншу сторону. 

Якщо барабан перебуває в положенні I, то паливна маса заповнить усю 

його ліву нижню область до рівня осі обертання. Під час повороту барабана 

паливна маса буде рівномірно розподілятися по всій довжині й розташується 

на напів циліндрі в момент, коли кут повороту барабана досягне 90°С (поло-

ження II). Під час переходу з положення II у положення III маса буде нако-

пичуватися в правій області апарата, яка у цьому разі опускається вниз, і за-

повнить цю область, коли поворот досягне 180°. Під час подальшого обер-

тання (положення IV) повториться процес, аналогічний процесу, описаному 

вище під час переходу з положення I в II, і так далі. 

Таким чином, в апаратах цього типу паливна маса зазнає більш енергій-

ного перемішування, чим в апаратах, що обертаються навколо своєї осі. 

На Рис.146 представлена схема об'ємного змішувача типу «п'яна бочка». 
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Він являє собою ротор із двома порожніми напіввалами; має оболонку, 

розділену ребрами жорсткості на окремі сектори. До днищ змішувача прива-

рені порожні цапфи, на які надіті муфти для підведення й відводу теплоносія, 

стисненого повітря до затвора зливального люка й пробовідбірнику, а також 

вакуумування порожнини змішувача. На днищах ротора є два люки: оглядо-

вий і зливальний. 

  

1 - корпус; 2 - люк; 3 - порожній вал;  

4 - розвантажувальний люк із затвором 

Рис. 146. Схема змішувача типу 

«п'яна бочка» С – 5А2  

Змішувач має вузли завантаження 

порошкоподібних і зв'язувальних компо-

нентів. Зазначені компоненти можуть 

подаватися через різні напіввали. Зв’язувальне може бути підготовлене без-

посередньо в цьому змішувачі перед завантаженням ПХА. 

Робоча суміш ПХА з негорючими добавками завантажується в змішувач 

із відповідних ємностей, наприклад з контейнера-змішувача КС-4А (у ньому 

втримується певна кількість РСП, відповідне до одноразового завантаження 

апарата). 

Завантаження РСП проводять в 2-3 прийоми до зупиненого або у змі-

шувач, що обертається. 

По закінченню завантаження всіх компонентів в апараті створюється 

необхідне розрідження для видалення повітря й проводиться змішування за 

певній температурі. 

Для кожної конкретної рецептури встановлюють оптимальний темпера-

туро-часовий режим цієї операції, частоту обертання ротора n, коефіцієнт 

заповнення апарата φ. 

Керування процесом і його контроль проводять дистанційно з пульта або 

в автоматичному режимі. Замірюють температура води на вході в оболонку й 

виході з неї, температура паливної маси, число обертів ротора, Рост. у змішу-

вачі. 

Передбачені також: дистанційне завантаження рідино в’язких компоне-

нтів і РСП, відкриття й закриття затвора зливального люка, приєднання й ві-

д'єднання прес-форми (корпусу двигуну). За окремими вузлами змішувача 

встановлений також візуальний контроль по телевізору. 

По закінченню змішування апарат зупиняють зливальним люком униз 

(Рис.147). Прес-форма або корпус двигуна, перевірені на герметичність, тра-

нспортують на платформі під змішувач, центрують щодо перехідника злива-

льного люка й приєднують до нього спеціальними пристроями. Після цього в 

них створюють розрідження, потім дистанційно відкривають затвор змішу-

вача й масу зливають. Процес зливу повинен проходити оптимальним образом  

Під час змішування компонентів перебігають складні фізико-хімічні 

процеси: 



-змочування твердих часток наповнювачів рідкими компонентами з ви-

тисненням повітря з їх поверхні й з пор; 

-утворення під впливом силового поля часток наповнювачів адсорбцій-

но-сольватних оболонок на їхній поверхні з макромолекул і надмолекулярних 

структур зв’язувального й виникнення коагуляційних структур; 

-усереднення складу й упорядкування в розподілі часток різних розмірів 

у рідино в’язкий матриці; 

-можлива початкова взаємодія зв’язувального з домішками тверднення з 

поступовим зростанням в'язкості паливної маси. 

 

 
Рис. 147 Технологічна схема заповнення виробу. 

 

Від рівномірності змішування компонентів (однорідності паливної маси) 

залежать не тільки реологічні властивості композиції, але й експлуатаційні 

характеристики готових виробів. 

Однорідність паливної маси виявляється визначенням вмісту одного або 

декількох компонентів у досить малих пробах, які відбирають зі змішувача 

рівномірно по всьому об’єму. Заходом однорідності прийнято вважати сере-

дній квадратичний розкид S по вмісту обраного компонента в пробах; він 

визначається по формулі: 
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                                                (3.1.1) 

де сi- -вміст компонента в і-і пробі; c  - середній вміст компонента у всіх 

пробах; n - число проб. 
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Чим вище неоднорідність паливної маси, тим більше величина S. 

Величина S залежить не тільки від неоднорідності складу за рахунок пе-

ремішування, але також від аналітичних неточностей і погрішностей роботи 

дозаторів. 

Завдання оптимізації процесу змішування в апараті типу «п'яна бочка» і 

автоматичного керування їм дуже важка. Гідродинаміка потоків у ньому не 

піддається строгому математичному опису, адекватному натурним процесам. 

Це пояснюється неоднорідністю полів напруги й зрушення, а також темпе-

ратурних полів за обсягом змішувача у разі його складного обертання. Так, 

наприклад, швидкість зрушення j у різних зонах апарата перебуває в межах 

0,1-10 с
-1

, а температура паливної маси може перевищувати температуру води 

у оболонки на 5 - 10°С. Фізичне моделювання з використанням різних крите-

ріїв подоби (гідродинамічного, теплового й інших) дозволило одержати ін-

формацію, яка, хоча й побічно, але об'єктивно оцінює процес змішування, 

дозволяє встановити критерій оптимізації й забезпечити можливість керу-

вання процесом змішування в автоматичному режимі.  

Завдання оптимізації процесу зливу паливної маси в прес-форму (корпус 

двигуну) полягає в тому, щоб з одного боку, підвищити продуктивність, ско-

ротити тривалість операції зливу, а з іншої сторони, забезпечити необхідну 

якість (монолітність) зарядів (виключити прорив повітря з апарата у форму-

ючу ємність) і мінімізувати втрати (залишки паливної маси в змішувачі). 

Для зручності й спрощення аналізу процес течії модельної паливної маси 

умовно може бути розділений на 3 етапи: 

-витікання паливної маси з модельного змішувача (Рис.148); 

-течія паливної маси в масопроводі, що зв'язує змішувач із виливницею і 

заповнення виливниці. 

 

1- активна зона потоку; 2- загальмована зона потоку; 

3- зона потоку, що вирівнює,  

Рис.148. Схема структури потоку модельної паливної 

маси під час зливу з модельного об'ємного змішувача  

 

 

З Рис.148 випливає, що в змішувачі має місце нерівномірність течії па-

ливної маси. У зоні 1 спостерігається розвинений спадний рух; у зоні 2 течія 

ослаблена гальмуванням стінок; у зоні 3 течія спрямована в основному від 

периферії до центру, завдяки чому "вільна" поверхня вирівнюється й зали-

шається пласкої. Потім, у міру наближення до загальмованої зони "вільна" 

поверхня починає прогинатися вниз і в центрі утворюється вирва, яка швидко 

збільшується й досягає вихідного отвору. Через вирву повітря проривається у 

виливницю; у цьому разі в загальмованій зоні потоку залишається деяка кі-

лькість паливної маси. Тому проводять регульований злив. 



Загальний тиск (загальний напір) Робщ під час зливу паливної маси зі 

змішувача складається з напору, створюваного шаром маси над зливальним 

патрубком Рρ, і перепадом тиску між змішувачем і прес-формою 

(корпусом двигуна). 

                                   Рзаг = Рρ + ΔР.                                                    (3.1.4) 

Рρ залежить від висоти (товщини) шару паливної маси Н и її густини ρ: 

                               Рρ = f(g,ρ,Н).                                                        (3.1.5) 

Рзаг витрачається на входові втрати ΔРВХ під час звуження потоку, що 

надходить у масопровід, і на підтримку течії, що встановилась, у ньому ΔРη: 

                                 ΔРзаг = ΔРвх + ΔРη                                                                      (3.1.6) 

Залежність втрати напору від витрати Р (Q) під час течії в масопроводі 

аномально-грузлих систем, що описуються рівнянням Оствальда де Виля, 

виражається порівняно просто: 
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а для систем із границею текучості (рівняння Балкли-Гершеля) суттєво 

ускладняється, тому що параметр Р може одночасно входити у декілька додан 

ків й співмножників  
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де: R - радіус масопроводу; L - довжина масопроводу; n, К1 - реологічні 

константи; τо - умовна границя текучості; τс - напруга зрушення на стінці ма-

сопроводу. 

Залежність Р(Q) може бути встановлена рішенням диференціальних рі-

внянь або математичною обробкою дослідних даних, отриманих на модель-

ному змішувачі. 

На характер течії паливної маси під час заповнення прес-форми (корпусу) 

сильно впливають: розташування заливальної горловини, конфігурація її 

внутрішньої поверхні, поперечні розміри й геометрична форма голки (цилі-

ндрична, зіркоподібна й інші). 

Під час розташування вузла заливання в центральній частині прес-форми 

(корпусу) течія паливної маси починається по голці й перебігає в цілому більш 

рівномірно, ніж у разі ексцентричного її розташування. В останньому випадку 

конструктивні особливості голки не дозволяють здійснювати процес зали-

вання в центральній частині прес-форми (корпусу). Тому перші порції пали-

вної маси накопичуються, спочатку в зоні зливу, а потім починається їх пе-

ребіг в протилежний сектор, тому що нові порції впроваджуються в порції, що 

знаходяться нижче. Лінії розподілу в протилежних напів перетинах виявля-

ються на суттєво різній висоті. Це явище повинне бути зведене до мінімуму, 

особливо під час виготовлення двоскладних зарядів з поперечною границею 
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розподілу. Під час виготовлення великогабаритних зарядів, маса яких пере-

вищує одноразове завантаження змішувача, використовують так званий кон-

тейнерний спосіб з розподілом фаз змішування й формування. 

Для цієї мети використовують не тільки пересувні контейнери, але й пе-

ресувні змішувачі. 

Роль змішувача й одночасно пересувного контейнера можуть виконувати 

й апарати типу С-5П2 (Рис. 149) у разі установки їх на залізничної платформі 

за допомогою якої їх пересувають у будівлю формування. 

 

 
 

                            Рис. 149 Пересувний змішувач С-5П2 

Паливну масу зливають послідовно з декількох змішувачів, що працюють 

за графіком, у прес-форму або корпус, які розташовані в шахтах, тобто здій-

снюється процес порціонного формування. У ці ж шахтах проводять й процес 

тверднення виробів.   

3.2. Готування паливної маси й формування виробів СТП  

методом лиття під тиском  

Методом лиття під тиском (шнекуванням) можливо переробляти паливні 

маси, які мають наступні характеристики: η=103 - 105
 
Па с; τо = 0,5 - 6,0 кПа; 

Кр<0,3. Для таких паливних мас використовують змішувач безперервної дії 

(ЗБД), схема якого показана на Рис.96,97,98. 

ЗБД складається з попереднього змішувача з корпусом 2, що має заван-

тажувальний люк 1 для подачі компонентів або попередньо підготовленої 

паливної композиції (Рис.151). 

У нижній частині корпусу перебуває поздовжнє вікно, що з'єднується із 

циліндричним каналом, у якому розташовано шнек попереднього змішувача 4; 

у ньому паливна маса зазнає інтенсивної додаткової механічній обробці. Па-

ливна маса пересувається уздовж вісі шнека, перемішується, нагрівається або 



охолоджується, а потім через ґрати, установлені наприкінці каналу, подається 

у вакуумну камеру 5 і вакуумний змішувач 6. У них створюється розрідження, 

завдяки чому з паливної маси віддаляється повітря й інші газоподібні речо-

вини. 

 
  1 - корпус попереднього змішувача з бункером; 2 – лопати бовтниць;  

3,11 – вальничні вузли; 4,10 – рами; 5,9 – вали шнеків; 6,7 – повідні шнеків;  

  8 – защильник; 12 – вакуумний змішувач; 13 – вакуумна камера; 14 – вузол 

змащування; 15 – термопари; 16,17 – повідні бовтниць 

Рис. 151 Змішувач безперервної дії ЗБД-1000. 

Корпус попереднього змішувача має оболонку, у шнеку є порожнина для 

водяного обігріву (охолодження) паливної маси (Рис.151. 

Вакуумний змішувач за конструкцією аналогічний попередньому, але 

відрізняється меншими розмірами. Він також має оболонку, а в шнеку – по-

рожнина для подачі технологічної води. Патрубок шнека вакуумного змішу-

вача закінчується перехідником, до якого приєднана прес-форма (корпус 

двигуна). Із цього змішувача паливна маса за допомогою шнека нагнітається в 

прес-форму (корпус). У оболонку корпусів змішувачів і в порожнині шнеків 

подається вода заданої температури. Датчики, установлені в бічних стінках 

корпусів, перед ґратами каналу попереднього змішувача й у перехіднику ва-

куумного змішувача, приєднані до ліній вторинних приладів Установлюють 

межі коливань температури паливної маси (для кожного конкретного складу) 

у всіх контрольованих точках. Таким чином, в апараті ЗБД з’єднуються опе-

рації змішування компонентів, вакуумування паливної маси і її нагнітання в 

прес-форму або корпус двигуна, які можуть розташовуватися горизонтально 

або вертикально. Найбільш організований фронт течії паливної маси реалі-

зується під час вертикального його розташування й подачі паливної маси 
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знизу нагору. Формування виробів здійснюється в нестаціонарних, неізотер-

мічних умовах і є багато параметричним процесом, тому не піддається стро-

гому математичному моделюванню. 

Слід також підкреслити, що характер утворення потоку й течії паливної 

маси у виливниці залежить і від геометрії вхідного вузла, по якому вона над-

ходить, особливо у випадку виготовлення зарядів з каналом, тому що у цьому 

разі потрібні пристосування для закріплення в них голки. 

По закінченню заповнення прес-форми або корпуси й відключення 

установки виливниці дистанційно від'єднують від апарата ЗБД і транспорту-

ють на фазу тверднення виробів; таким чином, установка працює безперервно 

в період виготовлення одного виробу, потім приєднують нову ізложницю й 

процес триває. 

На фазі виготовлення паливної маси й формування зарядів методом лиття 

під тиском використовують автоматизовані системи керування технологіч-

ними процесами (АСУТП). 

Основне призначення фази – одержати монолітний однорідний по хімі-

чному складу, швидкості горіння й фізико-механічним властивостям заряд. 

Для цього необхідно забезпечити стабільне задане процентне співвідношення 

всіх компонентів палива, строго певний рівень завантаження паливної маси в 

змішувачах, температуру паливної маси й інші параметри. Найважливіші 

вимоги під час цього – безпека ведення процесу й надійність роботи встат-

кування, а також ефективні економічні показники процесу. 

До основних вузлів технологічного комплексу відносять системи дозу-

вання робочої суміші порошків і рідино в’язких компонентів у апарат ЗБД. 

Стан процесу характеризують поточними значеннями технологічних 

параметрів показників, які обчислюються . Контролюють й регулюють тем-

пературу, тиск, рівні паливної маси в змішувачах, вакуум і інші. 

АСУТП є багатофункціональною системою й вирішує комплекс завдань: 

-централізований контроль технологічного процесу; 

-стабілізацію оптимального хімічного складу палива; 

-регулювання завантаження змішувачів; 

-стабілізацію температурного режиму; 

-оптимізацію завантаження змішувачів наприкінці процесу формування; 

-автоматичний збір і обробку даних по надійності роботи; 

-програмне керування установкою; 

-розпізнавання перед аварійних ситуацій. 

Функціонування АСУТП забезпечує: 

-необхідну точність регулювання й контролю основних параметрів тех-

нологічного процесу; 

-підвищення безпеки процесу виготовлення зарядів; 

       - підвищення продуктивності й надійності технологічного процесу. 
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