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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 
 

БВР – бризантна вибухова речовина 

БП – баліститний порох 

БРТП – баліститне ракетне тверде паливо 

ВР – вибухова речовина 

ВШ – вогнепровідний шнур  

ДБФ – дибутилфталат 

ДІНА – N,N-діетанолнітраміндинітрат 

ДНК – динітроксилол 

ДНТ– динітротолуол 

ДП – димний порох 

ДФА – дифеніламін 

ДШ – детонувальний шнур 

ІВР – ініціювальна вибухова речовина 

КБ – кисневий баланс 

НГ – нітрогліколь; етиленглікольдинітрат 

НГЦ – нітрогліцерин, гліцеринтринітрат 

НГЦ БП – нітрогліцериновий баліститний порох 

НГЦ П – нітрогліцериновий порох 

НДГ – нітродигліколь, діетиленглікольдинітрат 

НДГ П – нітродигліколевий порох 

НКЛ – нітроклітковина 

НКТ – нітроксилітан;  

НКТ П – нітроксилітановий порох 

НТГ – нітротригліколь, триетиленглікольдинітрат 

НТГ П – нітротригліколевий порох 

НЦ – нітроцелюлоза, нітрат целюлози 

НЦ П – нітроцелюлозний порох 

ПВ – продукти вибуху 

ППРД – прямоструминний повітряно-реактивний двигун 

ПП – піроксиліновий порох 

ПТП – піротехнічне паливо 

ПТС – піротехнічна суміш 

РЗ – ракетний заряд 

РТП – ракетне тверде паливо 

СРТП – сумішеве ракетне тверде паливо 

ТЕН – тетранітрат пентаеритриту 

ТНРС – тринітрорезорцинат свинцю 
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ВСТУП 
 

Різні галузі людської діяльності безпосередньо пов'язані з використанням 

енергонасичених матеріалів: вибухових речовин, порохів, ракетних палив. 

Порохи − багатокомпонентні тверді матеріали, здатні до швидкого горіння з 

виділенням значних кількостей теплоти й газоподібних продуктів, які можуть 

виконувати корисну роботу. Існує велика група речовин, об'єднаних під цим 

визначенням. Насамперед до них належать речовини, використовувані як хімічне 

джерело енергії для метальних цілей у стрілецькій зброї, ствольній і реактивній 

артилерії. Порохи являють собою матеріали бойового застосування, хоча останнім 

часом помітно частіше їх використовують у мирних – цивільних і дослідних – 

цілях. Проте арсенал і обсяги виробництва порохів – одні з найвизначальніших 

показників обороноздатності незалежної держави. Тому ця специфічна тема 

завжди актуальна. 

На сьогодні існує нова група речовин, що має всі ознаки порохів і в той же 

час деякі особливості. Це – тверді палива (ТП) для ракетних двигунів (РДТП) і 

прямоструминних повітряно-реактивних двигунів (ППРД). Виділяють також 

специфічну групу речовин, яка за своїми властивостями відповідає порохам, але 

призначена головним чином для створення піротехнічних ефектів за допомогою 

реакції горіння. Ці речовини одержали назву піротехнічних сумішей (ПТС). 

Використання порохів, ракетних палив і ПТС неможливе без допоміжних 

засобів ініціювання й запалювання. Суміші для їх виготовлення включають 

різноманітні вибухові речовини (ВР). Асортимент порохів, РТП, ПТС і пов'язаних 

із ними вибухових речовин досить великий. Це обумовлено насамперед значною 

кількістю і специфікою бойових засобів і озброєння, у яких використовують 

розглянуті матеріали. 

Дисципліна «Фізико-хімічні та експлуатаційні властивості спецматеріалів» 

базова для всіх профілюючих курсів із хімії і технології виробництва порохів і 

РТП, а також технології виробництва ініціювальних і піротехнічних матеріалів. 

Майбутній технолог повинен мати необхідний обсяг знань про основні типи й 

різновиди порохів, РТП і ПТС, їх склад, властивості, призначення й особливості 

застосування. У зв'язку з тим, що більшість основних компонентів перерахованих 

матеріалів, а також деякі види порохів є вибухові речовини, значна частина 

посібника присвячена їх властивостям і елементам теорії вибуху. Усі вищезгадані 

високоенергетичні сполуки і речовини автори об'єднали під загальною умовною 

назвою «спеціальні матеріали». 
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1. КЛАСИФІКАЦІЯ І МАРКУВАННЯ ПОРОХІВ, РАКЕТНИХ 

ТВЕРДИХ ПАЛИВ І ПІРОТЕХНІЧНИХ СУМІШЕЙ  
 

Порохами й РТП називають багатокомпонентні тверді системи, здатні до 

закономірного горіння паралельними шарами без доступу кисню ззовні з 

виділенням значної кількості енергії та газоподібних продуктів. 

1.1. Класифікація порохів і ракетних твердих палив 

Нижченаведена класифікація заснована на двох найважливіших ознаках порохів: 

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

б) особливості бойового використання.  

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

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

(табл. 1.1) належать усі порохи, основні компоненти яких є високомолекулярні ВР 

– нітрати целюлози, які відрізняють за середнім вмістом азоту. Використовувані у 

виробництві пороху НЦ поділяють на піроксиліни (вміст азоту більше 12 %) і 

колоксиліни (вміст азоту не більше 12 %), вони виконують функцію енергетичної 

основи.  
 

Таблиця 1.1. Нітроцелюлозні порохи  
 

Складовий компонент 

Вміст у порохах, % мас 

піроксилі-

нових 

балістит-

них 
кордитних емульсійних віскозних 

Піроксилін 80–98 – 52–73 
до 89 

94–97 

Колоксилін – 54–60 – – 

Спиртоефірний 

розчинник 
0,2–5,0 – – – – 

Спиртоацетоновий  

розчинник 
– – 0,5–2,0 – – 

Нітрогліцерин – 16–40 19–21 до 9,0 – 

Централіт – 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 
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Дуже важливий компонент НЦ П – розчинник. Залежно від типу НЦ і 

природи та наявності розчинників-пластифікаторів, а також їх комбінації порохи 

поділяють на 4 групи: 

1) порохи на інертному розчиннику, що вилучається, – ПП (табл. 1.2); 

2) порохи на вибуховому важколеткому розчиннику, що не вилучається 

(табл. 1.3); 

3) порохи на суміші двох типів розчинників; 

4) порохи без розчинника. 

 
Таблиця 1.2. Різновиди піроксилінових порохів 

 

Складовий 

компонент; 

Вміст (% мас) у піроксилінових порохах 
зв

и
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и

х
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о
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и

х
) 

 

б
ез
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о
л
у
м

ен
ев

и
х
  

малогігроскопічних 

п
о
л
у
м

'я
га

сн
и

х
  

 

М
Г

 

М
Г

Ж
 

М
Г

Т
М

 

Нітрати целюлози 93–95 94,7 96,5 85–92 84 85 83 45–50 

Спиртоефірний  

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 – – – – – 

Тротилове масло – – – – – – 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  – 

         Піроксиліновими порохами (ПП) називають порохи на основі НЦ, 

пластифікованої спиртоефірним розчинником, із домішками. Склад порохів 

залежить від їх призначення. За складом усі ПП можна умовно розподілити на 

дві групи: звичайні гарматні й спеціального призначення. Звичайні гарматні ПП 

містять: піроксилін (НЦ) – 80–98 %; спиртоефірну 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 надають порохам 

особливих властивостей. 
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Баліститні порохи (БП) (табл. 1.3) і РТП – це бездимні сполуки на основі 

НЦ (колоксилінів), пластифікованих вибуховими важколеткими розчинниками – 

нітроефірами багатоатомних спиртів. БП також містять спеціальні домішки. 

 

Таблиця 1.3. Баліститні порохи 

 
Складовий 

компонент  

Вміст (% мас) у порохах 

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

Колоксилін 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 - - - - - 

Централіт №1 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 2,2 3,0 3,0 3,0 

Вазелінове 

масло  
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Калорійність, 

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

з урахуванням природи важколеткого розчинника БП можна розподілити:  

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

- нітродигліколеві (НДГ П, розчинник – НДГ); 

- нітротригліколеві (НТГ П, розчинник – НТГ); 

- нітроксилітанові (НКТ П, розчинник – НКТ); 

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

комбінації). 

Найпоширеніші НГЦ П і НДГ П, а також порохи на змішаному розчиннику.  

За теплотою   згоряння   БП    розподіляють   на   висококалорійні    (4200– 

6280 кДж/кг), середньокалорійні (3350–4200 кДж/кг) і низькокалорійні (2720–

3350 кДж/кг). Низькокалорійні порохи також називають холодними або 

малоерозійними. Висококалорійні порохи застосовують для мінометних і 

ракетних зарядів. БРТП додатково містять стабілізатори процесу горіння й 

каталізатори швидкості горіння в кількості декількох відсотків.  

До порохів на змішаному розчиннику належать кордитні й емульсійні 

(сферичні). Кордитні порохи (кордити, склад Абеля) випускають в основному в 

Англії і Канаді. У процесі їх виробництва використовують розчинники двох типів: 

інертний леткий (ацетон), який вилучають у процесі виробництва, і вибуховий 

важколеткий (НГЦ), що залишається в поросі. Така комбінація розчинників 

обумовлена використанням високоазотистих нітратів целюлози, що погано 

розчиняються у важколеткому розчиннику. Виготовляють кордити за нормальної 

температури. За зовнішнім виглядом вони нагадують волосся. Їх не можна 

виготовляти з великою товщиною палаючого зведення (рос. горящий свод). Вони 

мають сильну розпально-ерозійну дію на канал ствола зброї. Для використання у 

ствольній артилерії до їх складу вводять домішки для зниження температури 

горіння (ДБФ, ДНТ), а для зниження дулового полум’я – солі калію. 
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Емульсійні (сферичні) порохи за своїм складом можуть бути подібні до ПП, 

БП або кордитних. Для їх виробництва разом із НЦ можна використовувати старі 

порохи, що втратили балістичні властивості. Попередньо подрібнені НЦ і старі 

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

середовищі за умов інтенсивного перемішування з одночасною відгонкою 

розчинника. Із пластифікованої маси одержують кульки розміром 0,01–0,5 мм. 

Порохи, що містять нітрогуанідин (до 30 %), називають трьохосновними, 

ПП – одноосновними, НГЦ П – двохосновними.  

Порохи-механічні суміші складаються з трьох головних компонентів: 

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

компонентів хімічно не зв'язані одна з одною, а рівномірно розподілені по його 

об’єму й перебувають у тісному контакті. З урахуванням природи компонентів, 

призначення сполук і специфіки їх виробництва порохи-механічні суміші можна 

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

4) ПТС.  

Таблиця 1.4. Різновиди димного пороху 
 

Найменування Розміри зерна, мм Галузь застосування 

Грубозернистий димний 

порох (ГЗДП) 
5 –10 

Виготовлення запальників до 

зарядів із БРТП 

Димний рушничний 

порох №1 (ДРП №1) 
1,25 –2,0 

Виробництво запальників до 

зарядів ствольної зброї, петард 

до капсульних втулок, 

порохових сповільнювачів і 

прискорювачів трубок і 

зривників 

Димний рушничний 

порох №2 (ДРП №2) 
0,75 –1,25 

Димний рушничний 

порох №3 (ДРП №3) 
0,15 – 0,75 

Безсірчаний 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) 

у 1 грамі від 

4000 до 7000 

зерен 

Виробництво вогнепровідного 

шнура 

Трубковий (ДПТ) – 
Спорядження дистанційних 

частин трубок і зривників 

   

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

(10 %). Його склад встановлено на підставі робіт М.В. Ломоносова. Селітра – 

окиснювач, що легко віддає кисень під час нагрівання. Вугілля – горюча 

речовина. Сірка – цементатор (зв'язує селітру з вугіллям) і пальне, що полегшує 

запалення пороху (сірка загоряється за більш низької температури, ніж вугілля). 

ДП використовують у виробництві вогнепровідного шнура.  

Вогнепровідний шнур (ВШ) призначений для передачі на відстань імпульсу 

у вигляді променя полум'я. Він являє собою гнучке обплетення з бавовняних 

(лляних) ниток або оболонку з полімерного матеріалу (пластикату), що містить 
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ДП. Зовнішній діаметр ВШ дорівнює 5 – 6 мм, швидкість горіння за атмосферного 

тиску близько 1 см/с. Основні типи вогнепровідного шнура:  

ОШП – ВШ із пластиковою оболонкою білого кольору; 

ОША – ВШ із одинарною асфальтованою сіро-чорною оболонкою;  

ОШДА – ВШ із подвійною асфальтованою сіро-чорною оболонкою. 

Шнури ОШП і ОШДА мають посилену вологоізоляцію, їх використовують для 

робіт у воді й сирих місцях. Шнур ОША з менш надійним вологозахистом 

застосовують тільки в сухих місцях. Для підривних робіт за допомогою ВШ 

призначені запальні трубки, що складаються з променевого капсуля-детонатора 

(найчастіше № 8) і вставленого в нього відрізка ВШ. Підпалюють шнур 

звичайними або спеціальними сірниками й механічними запальниками. У разі 

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). СРП розподіляють на тверді, рідкі й комбіновані. 

Переваги твердих палив порівняно з рідкими такі: 

- простота конструкції ракет і більший ступінь надійності їх дії; 

- відносна безпека в експлуатації і постійна готовність до пуску; 

- можливість тривалого зберігання й більш низька вартість ракетного 

комплексу. 

Сумішевими РТП (СРТП) називають гетерогенні вибухові системи, що 

складаються з мінерального окиснювача й органічного пального-звʼязувального і 

різних домішок: енергетичних, технологічних і експлуатаційних. СРТП мають 

такі переваги порівняно з БРТП: 

- практично необмежена можливість одержання великогабаритних зарядів 

методом вільного лиття (під вакуумом); 

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

- повне стійке горіння за низьких тиску (1–2 МПа) й температури; 

- мала залежність швидкості горіння від тиску в камері й початкової 

температури заряду, велика можливість її регулювання; 

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

СРТП найпоширеніші у двигунах ракет із високою боєздатністю: авіаційних, 

протиповітряних, протиракетних. Їх використовують також у тактичних, 

протичовнових, стратегічних та інших системах. 

Особливість СРТП на основі термореактивних зв'язувальних (епоксидних 

смол, поліуретанів, низькомолекулярних каучуків) полягає в тому, що вони не 

термопластичні, але мають високоеластичні властивості й низьку температуру 

склування. За температур експлуатації вони являють собою еластомерні системи з 

малим модулем пружності й великим розривним подовженням.  

У сучасних сумішевих паливах функції пального і зв'язувального, як 

правило, виконує одна речовина, яку називають пальне-зв'язувальне. Від його 

природи залежить фізична структура, механічна міцність і технологічні якості 

палива.  Вміст пального-зв'язувального в готовому продукті становить від 15 до 
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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 

регулювання швидкості процесу горіння палива вводять спеціальні домішки – 

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

кількість зв'язувального для сполучення кристалічного окиснювача й металевих 

домішок. Через нестачу зв'язувального суміш може бути надмірно зерниста або 

тверда. 

РТП для ППРД мають запас власного кисню й інших окисних елементів, 

достатній лише для попереднього горіння. Повне окиснення продуктів 

попереднього горіння відбувається за рахунок кисню повітря, що надходить 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 кисню повітря. 

ПТС під час спалювання (або вибуху) дають світловий, тепловий, димовий, 

звуковий або реактивний ефекти. ПТС використовують у військовій техніці й 

ракетах різного призначення, у промислових технологіях і під час видовищних 

заходів. Основні компоненти цих сумішей – окиснювач, пальне, цементатор 

(зв'язувальне) і спеціальні домішки (для надання додаткових властивостей).  

Класифікація порохів, РТП, ПТС за особливостями бойового застосування 

пов'язана з типами, видами і призначенням бойових засобів і озброєння, до складу 

яких вони входять. Особливості бойового застосування порохів і РТП 

взаємозалежні з їх фізико-хімічною природою (див. табл. 1.2). Вони накладають 

певні вимоги на геометричну форму й розміри порохових елементів (рис. 1.1). 

Піроксилінові порохи виготовляють у вигляді зерен з одним або декількома 

каналами, а також одноканальних трубок. Баліститні гарматні порохи мають 

форму трубок із 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 – семиканальні) зернені – порохи прогресивного горіння. У процесі їх 

горіння під час пострілу швидкість газоутворення монотонно зростає, що 

дозволяє підвищити початкову швидкість снаряда (кулі) за рахунок підтримки 

більш високого тиску протягом майже всього часу його руху в каналі ствола. Для 

трубчастих порохів характерна швидкість горіння, близька до сталої. Горіння 

мінометних порохів має дегресивний характер. Відносна палаюча поверхня 

убуває, що супроводжується зниженням швидкості газоутворення й швидким 

спадом тиску в каналі ствола гармати. 
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Рис. 1.1. Геометричні форми порохових елементів: 
а – піроксилінових (1 – семиканальне зерно; 2 – одноканальне зерно; 3 – трубка);  

б – баліститних (1 – трубка; 2 – пластинка; 3 – стрічка; 4 – кільце) 

 

Найважливіший розмір порохового елемента – це товщина палаючого 

зведення (2е1). Вона являє собою найменшу товщину, що визначає час згоряння 

порохового елемента (рис. 1.2).  

 

 

 

 а б  

  

Рис. 1.2. Товщини палаючого зведення: 
а – трубки, одноканального зерна; б – семиканального зерна 

 

НЦ  П  виготовляють  із  невеликою  товщиною  палаючого  зведення  (до 

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

десятків і сотень міліметрів. Зі зменшенням товщини палаючого зведення 

збільшується початкова питома палаюча поверхня і скорочується час згоряння 

метального заряду. Порохи з малою товщиною  палаючого зведення називають 

швидкозгораючими.  

РТП можна класифікувати: за призначенням, типами двигунів, у яких їх 

використовують, і за природою речовин у їх складі. 

За призначенням РТП розподіляють на палива основні – для головних двигунів 

ракет; допоміжні – для надання дії допоміжним механізмам ракет (насосам, 

керувальним  механізмам, стартовим і розгінним візкам). РТП використовують у 

формі спеціальних ракетних зарядів. 
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Ракетним зарядом (РЗ) називають РТП певної маси, форми, розмірів, 

споряджене засобом запалення й розміщене в камері згоряння РДТП. РЗ 

класифікують: 

- за зв'язувальним РТП (БРТП, СРТП, ПТП);  

- кількістю елементів і розташуванням – одно- й багатошашкові, складені;  

- характером зміни палаючої поверхні – поверхня, що збільшується, 

зменшується, постійна, ступінчасто змінна;  

- призначенням і застосуванням: для стартових, маршових, розгінно-

маршових і допоміжних двигунів; для гранат, снарядів, 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. 1.3) являє собою циліндричну шашку без 

каналу, заброньовану по всій поверхні, за винятком торця, повернутого до сопла. 

Переваги заряду торцевого горіння – простота обладнання; високий коефіцієнт 

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

Недоліки полягають у незначній величині поверхні горіння, що не дозволяє 

досягати високих значень тяги РДТП. Тому такі заряди використовують 

переважно в маршових двигунах, порохових акумуляторах тиску та ін. 

 

Рис. 1.3. Заряди торцевого горіння: 
а – із плоским торцем; б – конічною виїмкою; 1 – бронепокриття; 2– РТП 

 

Заряди трубчастої форми (рис. 1.4) найпоширеніші. Вони можуть 

забезпечити постійність поверхневого горіння, а отже, і тяги РДТП у часі, якщо 

горіння відбувається тільки по зовнішній і внутрішній поверхнях. Якщо 

броньована тільки зовнішня поверхня заряду, то поверхня горіння прогресивно 

зростає. У випадку відсутності бронепокриття має місце незначне зменшення 

поверхні горіння. Переваги зарядів трубчастої форми: простота виготовлення й 

контролю, велика поверхня горіння (за умови відсутності бронепокриття) і тяга 

РДТП.  

 
Рис. 1.4. Заряди трубчастої форми: 

а – заброньований по торцях; б – неброньований; в – заброньований по зовнішній поверхні;  

1 – РТП; 2 – бронепокриття 
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Недоліки зарядів трубчастої форми: порівняно невисокий коефіцієнт заповнення 

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

двигунах (багатошашкові) і ракетах тактичного призначення. 

Циліндричні заряди з фігурним каналом звичайно бронюють по зовнішній 

поверхні. Це добре захищає стінки камери двигуна від впливу сильнонагрітих 

продуктів горіння протягом усього часу його роботи. Значного поширення набули 

заряди із зіркоподібним каналом (рис. 1.5). Залежно від величини кута у вершині 

променя 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). 

 

Рис. 1.5. Заряд із зіркоподібним каналом: 
1 – РТП; 2 – бронепокриття 

 

Серед недоліків таких зарядів слід назвати складність контролю наявності 

внутрішніх дефектів, схильність до розтріскування в процесі зберігання. 

Щілинний заряд (рис. 1.6) являє собою броньовану по зовнішній поверхні 

циліндричну шашку із центральним каналом і поздовжніми щілинами. 

 
Рис. 1.6. Щілинний заряд: 

1 – РТП; 2 – бронепокриття; 3 – щілини 

 

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: 

безщілинної – із прогресивною поверхнею горіння і щілинної, що горить 

дегресивно. Підбираючи довжину й кількість щілин, можна одержати майже стале 

значення поверхні горіння протягом усього часу роботи двигуна. Переваги 

щілинних  зарядів:  високе  значення  коефіцієнта  заповнення  паливом  двигуна 

(ε ≈ 0,9), велика товщина палаючого зведення, захист стінок камери від впливу 

продуктів горіння. Усе це дозволяє використовувати їх у великогабаритних РДТП.  
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1.2. Маркування порохів і ракетних твердих палив 

У маркуванні порохів указують марку пороху й дані про номер партії, час і 

місце його виготовлення. У повному маркуванні можна умовно виділити кілька 

груп скорочених позначень, у відповідних групах за допомогою цифр і/або букв 

закодована така інформація:  

- природа пороху, його основних і допоміжних компонентів, призначення з 

особливостями застосування (для ПП); 

- розміри й форма порохових елементів; 

- своєрідні властивості пороху, пов'язані з особливостями виготовлення або 

введенням до їх складу компонентів спеціального призначення; 

- інформація про час і місце виготовлення пороху. 

Відомості про природу пороху й вихідних матеріалів ПП позначають лише 

у випадку відмінності від звичайного ПП за складом або технологією 

виготовлення. Відсутність у маркуванні пороху таких даних указує на те, що це – 

звичайний ПП. Виняток становлять зернені одноканальні порохи для 

гвинтівкових набоїв. Історично за ними збереглося позначення ВТ (гвинтівкові 

для важкої кулі), ВЛ (гвинтівкові для легкої кулі), ВУ (для вкороченого дула). Для 

ПП буква М означає мінометні порохи (наприклад, ВТМ). У маркуванні 

поруватих порохів ставлять букву П. Наприклад, П85 – це поруватий ПП, до 

складу якого для утворення пор під час його виготовлення було введено 85 

масових частин KNO3 на 100 масових частин піроксиліну. 

Віскозні порохи мають у маркуванні букву В. Наприклад, ВВТ – віскозний 

порох для гвинтівкових патронів; ВМ – віскозний порох для мінометів.  

Умовна позначка БП завжди складається з декількох букв (в окремих 

випадках – цифр), що відображають природу важколеткого розчинника і, як 

правило, деяких інших компонентів: Н або НБ − БП, що містить НГЦ; ДГ – 

баліститний НДГ П; КС – баліститний НКТ П; НДТ – баліститний малоерозійний 

НГЦ П, що містить охолоджувальні домішки ДБФ і ДНТ. У марку БП крім 

літерного позначення природи пороху вводять цифри, що вказують на величину 

калорійності даного пороху. Наприклад, ДГ-3 – баліститний НДГ П з 

калорійністю 3180 кДж/кг (760 ккал/кг). Починаючи з 650 ккал/кг цифра 

збільшується на 1 кожні 50 ккал/кг; так цифрі 2 відповідає калорійність пороху 

2951 кДж/кг (705 ккал/кг), цифрі 4 – 3408 кДж/кг (814 ккал/кг) і т.д. 

На розміри й форму порохових елементів вказує комбінація декількох букв і 

цифр. Перші характеризують форму, а другі – розміри, виражені в десятих або 

сотих частках міліметра. Форма зернених ПП не має індексів, умовно такі порохи 

помічають у вигляді дробів (наприклад, 4/1, 7/1, 7/7, 9/7 і т.д.), де чисельник – 

товщина палаючого зведення в десятих частках міліметра, а знаменник – число 

каналів. Для позначення трубчастих ПП після дробу, що вказує аналогічно до 

зернених порохів на товщину палаючого зведення й число каналів, додають букви 

ТР. Наприклад, 18/1 ТР – це ПП у формі трубки з одним каналом і товщиною 

палаючого зведення 1,8 мм. 

У маркуванні трубчастих БП букви ТР не ставлять, а вказують у вигляді 

дробу тільки товщину палаючого зведення й кількість каналів наприклад КС-3 
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19/1, де 19 товщина палаючого зведення (1,9 мм), 1 – кількість каналів. Трубчасті 

порохи морської артилерії також позначають дробом, наприклад 180/60, 

чисельник якого – калібр артилерійської системи в міліметрах, а знаменник – 

довжина ствола цієї системи в калібрах. 

Форму порохових елементів мінометних порохів позначають буквами (Пл – 

пластинчасті; Л – стрічкові; К – кільцеві; Сп – спіральні) і цифрами. Товщину 

палаючого зведення мінометних порохів вказують у сотих частках міліметра. 

Наприклад, НБ Пл 12-10 означає, що це – баліститний НГЦ мінометний 

пластинчастий порох із товщиною пластинки 0,12 мм і шириною 1 мм. Форму 

пластинчастих ПП позначають буквами Пл і двома числами, де перше 

характеризує товщину палаючого зведення (товщину пластинки) у десятих 

частках міліметра.  

Стрічковій формі пороху відповідає буква Л і число, що показує товщину 

палаючого зведення в сотих частках міліметра. Наприклад, НБ Л-35 – це 

баліститний НГЦ мінометний стрічковий порох із товщиною стрічки 0,35 мм. 

Порохи кільцевої форми позначають буквою К і трьома числами: перше й 

друге являють собою дріб і відокремлені від третього рискою. Чисельник дробу 

вказує внутрішній, а знаменник зовнішній діаметр, виражений у міліметрах. Третє 

число – товщина палаючого зведення. Наприклад, НБ К 12
65

30
  означає, що це  

НГЦ БП кільцевої форми із внутрішнім діаметром кільця 30 мм, зовнішнім 

діаметром 65 мм і товщиною палаючого зведення 0,12 мм. 

У маркування пороху входять також позначення щодо особливостей його 

виготовлення, які обумовлюють спеціальні властивості:  

Св – порох зі свіжого піроксиліну; 

Пер − порох отриманий унаслідок переробки старих ПП; 

ЦА, ЦГ і РБ − порох зі свіжого піроксиліну, отриманого з деревної 

целюлози відповідної марки (має форму джгутиків, гранул або ромбиків); 

Фл – флегматизований порох, тобто поверхово насичений регулятором 

швидкості горіння; 

БП – порох із полум'ягасними домішками; 

МГТМ – малогігроскопічний порох, що містить тротилове масло як 

гідрофобізатор;  

МГ; МГЖ – малогігроскопічний порох (Ж – залізоамонійфосфат для 

зниження швидкості горіння); 

УГ – полум'ягасні ПП; 

БУГ – полум'ягасні БП; 

Д – ПП, що містить дихлоросполуку; 

Х – полум'ягасний порох, що містить хлорорганіку (ПХВС). Наприклад, 9/7-

Х-20 позначає ПП, що містить 20 % перхлоровінілової смоли як полум'ягасний 

компонент; Х (Пл 10-10) – пластинчастий порох для холостих пострілів. 

 Відомості про місце й час виготовлення, партію пороху мають вигляд 

дробу й букви. Чисельник означає номер партії, знаменник – рік виготовлення, 
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буква – шифр заводу-виробника. У маркуванні порохів артилерійських пострілів 

також вказують місце спорядження боєприпасів. Наприклад, у маркуваннях 
18
1

 НДТ-3 
6
45

М

2-45-М
 ;         

9
7

Св
72
46

 Т

3-47- 22
 

М означає, що заряд виготовлений на заводі; 22  – що заряд виготовлений на базі.  

Особливості технології виробництва найчастіше вказують після індексу заводу-

виробника. Так, порохи воєнного часу в маркуванні мають індекс «В/В».  

Деякі приклади повного маркування НЦ П наведені далі (табл. 1.5). 

 

Таблиця 1.5. Повне маркування порохів 

 
Позначення Розшифрування  

7

14
Св

79

5
М 

Піроксиліновий зернений семиканальний порох з 

товщиною палаючого зведення 1,4 мм, виготовлений зі 

свіжого піроксиліну в 1979 р. на заводі М, 5-та партія 

НБ Пл 10–10 
60

3
Б 

Нітрогліцериновий пластинчастий порох із товщиною 

пластинки 0,1 мм і шириною 1 мм; 3-тя партія, 

виготовлений у 1960 р. на заводі Б 

ДГ-3 18/1
58

2
М 

Нітродигліколевий трубчастий порох третьої групи 

калорійності з товщиною палаючого зведення 1,8 мм;  

2-га партія, виготовлений у 1958 р. на заводі М 

1

5
Фл

63

4
К 

Піроксиліновий зернений одноканальний 

флегматизований порох, із товщиною палаючого 

зведення 0,5 мм; 4-та партія, виготовлений у 1963 р. на 

заводі К 

  

У маркуванні БРТП ранніх років відпрацювання для відмінності від 

гарматних порохів ставлять літеру Р. Інші букви в маркуванні БРТП означають 

наявність певного компонента: 

Н – НГЦ; 

Д – НДГ, крім палив марки НДСИ, де буква Д позначає наявність ДІНА; 

С – оксиду свинцю (РСИ);  

Т – двооксиду титану (РСТ); 

И – крейди (вапняку) (РСИ, РНДСИ); 

Г – графіту (ФСГ); 

Ф – ДБФ (НМФ); 

М – оксиду магнію (НМ, НМФ); 

Ж – залізоамонійфосфату (НМФ-2ДЖ). 

Цифри після літерних позначень, як правило, указують порядковий номер 

рецептури в серії подібних їй. Буква К означає, що дана рецептура зазнала 

певного коректування після прийняття на озброєння: РСИ-12 К, РСТ-4К, НМФ-3К 

і т.д. Шашкові елементи із БРТП можуть у маркуванні мати числові позначення, 
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наприклад 45/8-450, де 45 – зовнішній діаметр шашки, 8 – діаметр каналу, 450 – 

довжина шашки (усі розміри  наведені в міліметрах). 

1.3. Особливості виготовлення нітроцелюлозних порохів 
НЦ у поросі відіграє роль енергетичної основи й обумовлює його 

структурно-механічні властивості. Наприклад, неодмінна складова частина всіх 

ПП є НЦ із вмістом азоту більше 12,2 %. НЦ одержують у процесі обробки 

целюлозних матеріалів сумішшю азотної і сірчаної кислот: 

[С6Н7 О2(ОН)3]n +n х·HNO3   SOН 42  [C6H7O2(OH)3-x(ONO2)x]n + n·х·Н2О, 

де x = 1, 2, 3.· 

Розрізняють такі види НЦ, використовувані у виробництві порохів:  

- колоксилін (вміст азоту 11,5–12,2 %);  

- піроксилін  (вміст  азоту  12,0–13,5  %,  у  тому  числі  піроксилін  №2 – 

12,2–12,5 % азоту; піроксилін №1 – 13,0–13,5 % азоту);  

- піроколодій Менделєєва (12,5–12,7 % азоту). 

Усі види НЦ не розчиняються у воді, але повністю або частково 

розчиняються в багатьох полярних органічних розчинниках, таких як ацетон, 

етилацетат, суміш етилового спирту з діетиловим ефіром а також у нітратах 

багатоатомних спиртів (НГЦ, НДГ, НКТ тощо). 

  
 

Нітрогліцерин Нітродигліколь Нітроксилітан 

Розчинність НЦ залежить від природи розчинника, вмісту азоту в НЦ, 

температури, ступеня подрібнення волокон, природи вихідної целюлози й інших 

факторів. Колоксилін повністю розчиняється в суміші етилового спирту з 

діетиловим ефіром у співвідношенні від 1:1 до 1:2. Розчинність у ній піроксиліну 

№2 – не менше 90 %, піроксиліну №1 – не менше 30 %, піроколодію – не менше 

95 %. Для виготовлення ПП найчастіше використовують сумішеві піроксиліни.  

Спиртоефірну суміш використовують у виробництві пороху як 

технологічний компонент для перетворення піроксиліну зі склоподібного 

фізичного стану на пластичний, що дозволяє виготовляти ущільнені порохові 

елементи бажаної форми. Після одержання порохових елементів спиртоефірну 

суміш із них вилучають. Її вміст у готовому поросі може коливатися в межах 0,2–

5 % залежно від товщини палаючого зведення. Наявність спиртоефірної суміші 

знижує енергетику пороху, але позитивно впливає на механічні властивості й 

хімічну стійкість. Розчинна здатність спирту дуже низька: розчинність 

піроксиліну №1 у ньому – 0,3 %, піроксиліну №2 – 9,0 %; у діетиловому ефірі 

розчинність піроксиліну №1 – 0,4 %, піроксиліну №2 – 1,1 %. Розчинна здатність 

спиртоефірної суміші значно вища, тому що етанол з ефіром утворюють 

комплекс, який має підвищену розчинну здатність. 
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Крім НГЦ, НДГ і НКТ у виробництві БП використовують також інші 

інертні й вибухові розчинники- пластифікатори. До них належать: 

- тринітрат нітротриметилолметану (нітронітриол) O2NC(CH2ONO2)3; 

- тринітрат метилтриметилолметану (нітрометриол) H3CC(CH2ONO2)3; 

- динітрохлоргідрин ( для полум'ягасних БП)– O2NОCH2-CH(ONO2)-CH2Cl. 

Вибухові розчинники пластифікують нітрати целюлози й сприяють підвищенню 

енергетичних характеристик порохів.  

ДБФ, ДНТ – це пластифікатори й регулятори енергетики, що виконують 

функцію охолоджувальних домішок. Уведення їх у різних кількостях дозволяє 

змінити значення теплоти й температури горіння порохів для метальних зарядів 

артилерійських пострілів. До регуляторів енергетики належать також 

нітрогуанідин (Тпл = 232–250 °С із розкладанням); каніфоль C19H29COOH (суміш 

різних жирних кислот) – у полум'ягасних ПП; камфора С10Н16О, що являє собою 

флегматизатор у складі ПП. 

 

 

 

Дибутилфталат Динітротолуол Нітрогуанідин 
   

Для підвищення хімічної стійкості порохів і зниження швидкості 

розкладання НЦ і нітратів спиртів до порохів уводять стабілізатори. Насамперед 

це – ДФА й діалкілдифенілсечовини: симетричні (централіти №1 і №2) і 

несиметричні акардити. Також використовують ацетанілід. 
    

    

Дифеніламін Централіт №1 Централіт №2 Ацетанілід 
    

ПП із гідрофобними домішками називають малогігроскопічними. До таких 

крім ДБФ, ДНТ належать мононітронафталін, динітроксилол, тротилове масло, 

динітроанізол тощо.  

   
Мононітронафталін Динітроксилол Динітроанізол 

Для гасіння дулового й зворотного полум'я (у разі стріляння із гармати) 

використовують безполуменеві або полум'ягасні порохи, до складу яких входить 

від 10 до 50 % полум'ягасних речовин: диціандіамід HN=C(NH2)NH-CN; 

перхлоровінілова смола – продукт хлорування ПВХ:  ПСХ-Н (низьков'язка) і 
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ПСХ-С (середньов'язка); сульфат калію. Полум'ягасні порохи мають низький 

запас енергії, їх використовують у вигляді невеликих домішок до звичайного 

пороху. 

Важливі компоненти порохів – каталізатори й регулятори горіння. До них 

належать: глет свинцевий (оксид свинцю PbО), оксиди заліза, кобальту, міді; 

фталат свинцю; свинець вуглекислий. Це «позитивні каталізатори», які 

використовують для більшої повноти проходження окисно-відновних процесів. 

«Негативні каталізатори» (інгібітори) призначені для зниження швидкості горіння 

або усунення її коливання (стабілізації): залізоамонійфосфат – FeNH4PO4 (у 

маркуванні порохів – літера Ж), поліоксиметилен (поліформальдегід). Для ПП 

використовують камфору С10Н16О. Стабілізатори горіння порохів – TiO2 і CaСО3 

(крейда), технологічні домішки – етилацетат (СH3COOC2H5), ацетон (CH3COCH3), 

вазелінове масло, стеарат цинку, графіт, фталат свинцю 

(С6Н4(СОО)2Pb·2PbO·0,5H2O).  

1.4. Особливості виготовлення піротехнічних сумішей 

Виготовлення ПТС – найважливіша стадія всього технологічного комплексу 

виробництва піротехнічних продуктів. У цілому вона включає такі фази: 

- підготовку компонентів: розпакування тари, контрольний просів, 

дроблення, сушіння, здрібнення компонентів; 

- виготовлення сумішей: дозування, змішування, пров'ялювання, 

гранулювання, сушіння або полімеризація сполук.  

Вибираючи компоненти та їх кількісний склад у ПТС, керуються 

необхідністю одержання потрібного піротехнічного ефекту.  

Як окиснювачі у ПТС застосовують: 

- нітрати (найчастіше – Ва(NO3)2; KNO3; NaNO3; Sr(NO3)2); 

- хлорати (KClO3); 

- перхлорати (NaClO4; KClO4; NH4ClO4); 

- оксиди металів (MnO2; PbO2; Pb3O4; Fe3O4;Fe2O3); 

- пероксиди металів (BaO2; SrO2); 

- хлоропохідні (C2Cl6). 

Додатково як окиснювачі використовують K2Cr2O7, KMnO4. Для підвищення 

енергетики в РП і ПТС іноді вводять тротил і гексоген. 

Пальними можуть бути неорганічні й органічні речовини. Із неорганічних 

речовин найчастіше використовують: 

- висококалорійні метали: алюміній, магній і їх сплави (сплав марки АМ, 

«Електрон» – сплав, що містить не менше 90 % магнію), а також інші метали: 

цирконій і його сплави, титан; 

- метали середньої калорійності: цинк, залізо, марганець, вольфрам, сурму; 

- неметали: фосфор, вуглець (сажу, деревне вугілля), сірку, бор; 

- гідриди: борани (наприклад В10Н14) і їх похідні, алюмогідриди; 

- сульфіди: P4S3; Sb2S3 тощо; 

- неорганічні сполуки металів: карбіди, силіциди, фосфіди. 

До органічних пальних належать: 
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- вуглеводні: індивідуальні (бензол, толуол, нафталін); суміші аліфатичних і 

циклічних вуглеводнів (бензин, гас, нафта, мазут, парафіни, різні мастила); 

- вуглеводи: крохмаль, цукор, целюлоза і т. д.; 

- представники різних класів органічних сполук: стеарин, уротропін, 

диціандіамід, тіосечовина й ін.; 

- деякі синтетичні й штучні олігомерні продукти: резольні (бакеліт) і 

новолачні смоли (ідитол або смола СФ-112), оліфа. 

Роль зв'язувального в ПТС відіграють речовини, що, як правило, одночасно 

являють собою органічне пальне: феноло-формальдегідні смоли, стеарин, 

парафіни, асфальт і бітуми. Крім того, широко використовують різні синтетичні 

смоли й полімери: епоксидні, поліуретанові, полівінілхлорид, каучуки; іноді – 

нітроклітковину, а також речовини природного походження й продукти їх 

переробки: декстрин, каніфоль і її резинати, шелак. 

Як речовини, що забарвлюють полум'я, застосовують деякі неорганічні солі: 

- для жовтого кольору – сполуки натрію (переважно у складі окиснювача); 

- червоного – сполуки стронцію (нітрат, карбонат, оксалат; іноді сульфат, 

причому в комбінації з хлоридоутворювальними сполуками); 

- зеленого – нітрат барію (у комбінації з хлоридоутворювальними 

сполуками), солі міді (у військовій піротехніці їх не використовують через 

підвищену гігроскопічність); 

- синього – тільки монохлорид міді в комбінації із хлоровмісними 

сполуками. 

Як речовини, які утворюють дим, використовують продукти неорганічної 

(амоній хлористий) і органічної (нафталін, антрацен) природи, що легко 

сублімуються, або сполуки, які в процесі згоряння утворюють такі речовини. До 

останніх належать цинк, оксид цинку, а також інші метали, здатні давати хлориди 

внаслідок горіння. Для надання диму кольору в ПТС уводять деякі барвники й 

неорганічні забарвлені сполуки, здатні переходити під час горіння в пароподібний 

стан.  
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2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН 
 

Вибухові речовини (ВР) – це хімічні сполуки, їх механічні суміші або 

розчини, здатні під дією механічного, теплового або ударно-хвильового 

зовнішнього впливу до швидкого, екзотермічного перетворення, що 

самопоширюється і супроводжується виділенням великої кількості теплоти й 

нагрітих до високої температури газоподібних продуктів. ВР можуть бути 

твердими, рідкими й газоподібними. 

ВР за використанням можна розподілити на чотири групи:  

1 – ініціювальні (ІВР);  

2 – бризантні (БВР);  

3 – метальні, або порохи;  

4 – піротехнічні суміші (ПТС). 

Для ІВР – характерні такі особливості: 

- здатність навіть у малих кількостях вибухати від простого початкового 

імпульсу (удару, тертя, наколювання вістрям жала, променя вогню) і викликати в 

результаті цього детонацію БВР; 

- короткий період наростання швидкості вибухового розпаду до 

максимальної, тобто легкість переходу від горіння до детонації. 

В ІВР прискорення вибухового розпаду більше, ніж у БВР. ІВР іноді називають 

первинними, а БВР, вибух яких виникає внаслідок вибуху ІВР – вторинними. 

Здатність ІВР зумовлювати детонацію інших ВР називають ініціювальною. Її 

характеризують граничним ініціювальним зарядом, тобто мінімальною кількістю 

ІВР, яка може в певних умовах викликати детонацію БВР. 

Найважливіші представники індивідуальних ІВР: 

- солі важких металів фульмінової (гримучої) кислоти, наприклад 

Hg(ONC)2 – гримуча ртуть (фульмінат ртуті); 

- солі важких металів азотисто-водневої кислоти, наприклад Pb(N3)2. Багато 

органічних азидів є псевдоініціювальними ВР, тому що вони легко вибухають від 

простого початкового імпульсу, але мають мале прискорення вибухового 

перетворення й не мають ініціювальної здатності у звичайних умовах 

застосування; 

- деякі ароматичні нітрофеноляти важких металів (пікрати, ди- і 

тринітрорезорцинати), що належать до псевдоініціювальних ВР. Їх широко 

застосовують під час виготовлення різних засобів ініціювання (наприклад, 

тринітрорезорцинат свинцю (ТНРС) C6Н(NO2)3O2Pb∙Н2О); 

 - деякі похідні азотоводню тетразену H2N-NH-N=NH і п'ятичленної 

гетероциклічної сполуки тетразолу, наприклад 4-гуаніл-1-тетразолілтетразен 

моногідрат C2H8N10O (прийнята назва – тетразен): 
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Тетразол Тетразен 

  

Також до ІВР належать солі діазопохідних, хінондіазиди, органічні пероксиди, 

ацетиленіди важких металів. 

Основні ІВР – гримуча ртуть (сьогодні її майже не використовують), азид 

свинцю, ТНРС, тетразен. 

Назва БВР походить від французького слова brisant і означає «той, що 

розбиває, дробить». За складом БВР розподіляють на дві великі групи: 

індивідуальні речовини й вибухові суміші. До першої групи належать переважно 

органічні речовини, що містять одну або кілька NO2-груп. Розрізняють С-

нітросполуки (≡С–NO2), N-нітросполуки (нітроаміни =N–NO2), О-нітросполуки 

(нітрати спиртів –O–NO2). Вибухові властивості індивідуальних сполук 

обумовлені наявністю в їх молекулах вищевказаних груп у певному 

співвідношенні із числом атомів вуглецю й водню. Це співвідношення повинне 

забезпечувати необхідний для прояву вибухових властивостей кисневий баланс 

(КБ). Серед неорганічних ВР до бризантних належать деякі нітрати, хлорати й 

перхлорати, які широко використовують як компоненти промислових ВР, 

окиснювачі СРТП і ПТС 

Другу групу БВР становлять вибухові суміші і стопи, що як містять, так і не 

містять індивідуальні ВР. Їх, як правило, готують дотримуючись принципу 

одержання нульового або близького до нульового КБ. Для більшості ПТС (які 

можна розглядати як сумішеві ВР) залежно від їх призначення характерний 

негативний КБ, тому що в горінні сумішей бере участь кисень повітря. До 

сумішей, які складаються з невибухових компонентів, входять горючі речовини і 

речовини, що містять значну кількість кисню або іншого окиснювача. Реакція 

вибуху в цьому випадку полягає в окисненні горючих речовин.  

БВР повинні мати сировинну базу, простий і безпечний метод виробництва, 

велику потужність, достатню чутливість до початкового імпульсу, бути безпечні в 

обізі та стійкі під час зберігання в певних умовах. 
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3. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 СПЕЦІАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

3.1. Властивості вибухових речовин 

Консистенція і структура. Найважливіші характеристики консистенції ВР 

– густина і пористість, від яких залежить детонаційна здатність ВР і схильність 

до переходу горіння в детонацію. Від густини залежать тиск і швидкість 

детонації, а в деяких випадках і енергія вибуху. Підвищення пористості 

обумовлює зниження густини, але часто сприятливо відбивається на детонаційній 

здатності ВР.  

Густина ВР – відношення маси ВР до її об'єму.  

Густина монокристала – відношення маси ВР (індивідуальної або 

сумішевої) до об'єму, зайнятого речовиною без урахування об'єму пустот між 

частками й газових включень усередині них.  

Місцева густина – відношення маси компонентів суміші, які брали участь у 

реакції вибухового перетворення, до об'єму, зайнятого всією сумішшю (тобто ВР, 

повітрям, інертними наповнювачами).  

Відносна густина – відношення густини ВР до густини монокристала.  

Щільність заряджання – відношення маси заряду ВР до об'єму вибухової 

камори (у тому числі всі порожнечі, не заповнені ВР). 

Практичне значення має пористість (П) гранульованої аміачної селітри, 

застосовуваної як компонент вибухових сумішей типу гранулітів (чим вища 

пористість селітри, тим краща детонаційна здатність ВР).  

П = (1 −
V0

VП

)100, % , 

де V0 – питомий об'єм відповідно непористої аміачної селітри, який дорівнює 

1,055 см
3
/г; VП  – питомий об'єм пористої гранульованої аміачної селітри. 

Дисперсність − характеристика розмірів часток у порошках, суспензіях і 

інших неоднорідних системах. Розрізняють грубодисперсні системи з розміром 

часток від 0,1 до 10 мм і тонкодисперсні з розміром часток від 1 до 100 мкм. 

Деякі фізичні характеристики порошкоподібних ВР, такі як злежуваність, 

водостійкість, електризація, пов'язані з дисперсністю. Від ступеня подрібнення 

ВР залежать деякі вибухові властивості (детонаційна здатність, чутливість тощо), 

тому визначенню дисперсності надають великого значення під час контролю 

виробництва й розробки нових промислових ВР. 

Сипкість – важлива властивість ВР, яку характеризують кутом природного 

схилу, утворюваного під час вільного висипання на горизонтальну поверхню. Чим 

менший цей кут, тим краща сипкість. 

Пластичність і в'язкість. Пластичними називають ВР, консистенції яких 

характерна м'якість, що дозволяє легко деформувати заряди ВР і надавати їм 

потрібної форми, і певна твердість, завдяки якій заряд зберігає форму, не тече 

подібно до рідини, не розсипається й не має пружної деформації. Порівняно із 



24 

 

сипучими пластичні ВР мають підвищену відносну густину, що дозволяє досягти 

більшої щільності заряджання. Пластичність ВР обумовлена комбінацією в їх 

складі дрібних твердих часток (ВР і окиснювачів), рідкої основи (наприклад, 

рідких нітроефірів у динамітах, води в акванітах) і загусника, що надає в'язкості 

рідкій основі. У разі відсутності загусника склад водонаповнених ВР за 

консистенцією схожий на вологий порошок, заряди з якого розсипаються. 

Консистенція пластичних ВР залежить від температури, з підвищенням якої ВР, 

що містять воду й розчинні у воді солі, стають більш рідкими (відбувається 

розчинення солей), а зі зниженням – твердіють у зв'язку з викристалізовуванням 

солей. Найчастіше для загущення водних розчинів використовують натрієву сіль 

карбоксиметилцелюлози (КМЦ), рідше – поліакриламід. У наш час поширений 

також гуаргам, який добувають із бобів тропічної рослини гуар (під впливом бури 

відбувається поперечне зшивання макромолекул і ВР стають гумоподібні – 

еластичні). 

Фізична стабільність.  Розшарування і розпилення. Сумішеві ВР часто 

складаються з компонентів, що сильно відрізняються за густиною і величиною 

часток і як наслідок – за здатністю до розшаровування під час пересипання й 

транспортування. Істотним недоліком деяких ВР, а особливо тих, які містять як 

компонент тонкодисперсний алюміній, є здатність до розпилення. Воно має місце 

не тільки в процесі виготовлення ВР, але й під час роботи з ними. Для зменшення 

розпилення до складу порошкоподібних і гранульованих ВР вводять домішки 

рідких компонентів (масла, води), що зв'язують пилоподібні частки з великими. 

Ексудація – це процес виділення рідких компонентів (ексудатів) із ВР на 

поверхню в процесі зберігання. Ексудація характерна насамперед для ВР зі 

значним вмістом нітроефірів (динаміти) і рідких нафтопродуктів (грануліти). 

Вона відбувається під впливом капілярних сил або сили тяжіння, що змушують 

рідину мігрувати на поверхню зарядів. Ексудація підвищує небезпеку обігу ВР, 

які містять НГЦ. Наявність на поверхні виробів із ВР крапель високочутливого 

НГЦ може бути причиною непередбачених вибухів. Ексудація рідких 

нафтопродуктів із гранулітів може порушити однорідність ВР і стати причиною 

неякісного вибуху. Крім того, вона збільшує пожежонебезпеку тари й стелажів на 

складі й утруднює обіг ВР.  

Злежуваність − здатність деяких порошкоподібних речовин втрачати під 

час зберігання сипкість і перетворюватися на міцну суцільну масу. Основна 

причина злежуваності амонієво-селітряних ВР – зв'язування часток речовини 

кристалами аміачної селітри, що утворюються в результаті перекристалізації 

зволоженого продукту. Цей процес відбувається особливо інтенсивно за 

температури модифікаційного перетворення. Для вологої аміачної селітри й ВР на 

її основі істотне значення має перехід через температуру 30−32 
ᴼ
С. Чим вища 

вологість продукту, тим інтенсивніше він злежується. Як правило, зі збільшенням 

розмірів часток схильність речовини до злежування за тих самих умов 

знижується. Незначну схильність до злежування мають амоніти, виготовлені на 

основі озалізненої водостійкої аміачної селітри (має позначення ЖВ), 

крупнодисперсні грануліти й зерногрануліти. 
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Гігроскопічність – здатність деяких речовин поглинати вологу з повітря за 

певних зовнішніх умов. Для повністю сухої речовини цей процес починається з 

адсорбції водяної пари, у результаті чого на поверхні часток утворюється плівка 

води або насиченого розчину речовини. Подальше зволоження пов'язане з 

поглинанням вологи насиченим розчином речовини, наявним на поверхні 

часточок. Кількість води, яку поглинає речовина з повітря, залежить від його 

вологості й температури, індивідуальних властивостей речовини й поверхні 

контакту з вологим повітрям. Поглинання насиченим розчином вологи з повітря 

відбувається, якщо тиск водяної пари (пружність пари) над ним вищий 

встановленої для кожної речовини величини, що залежить від температури. Якщо 

пружність водяної пари на відкритому повітрі виявиться меншою пружності 

водяної пари в закритій посудині над насиченим розчином речовини за тієї ж 

температури, то речовина на відкритому повітрі не буде зволожуватися, а в 

деяких випадках матиме місце вивітрювання кристалізаційної води з 

кристалогідратів. 

Для будь-якої речовини за певної температури можна підібрати таку 

відносну вологість повітря, за якої вона не буде підсихати чи зволожуватися 

(гігроскопічну точку). Чим вища гігроскопічна точка речовини, тим вона менш 

гігроскопічна. Величина цієї точки залежить від температури. Чим вища 

температура, тим менша відносна вологість повітря призводить до зволоження 

речовини (точка знижується). Виняток становлять речовини з малою залежністю 

розчинності від температури (наприклад, хлорид натрію). Велику гігроскопічність 

має аміачна селітра й ВР на її основі. Досить гігроскопічні використовувані в ПТС 

солі магнію, кальцію, натрію й амонію. 

Водостійкість. Водостійкими називають такі ВР, заряди яких здатні в разі 

безпосередньої взаємодії з водою зберігати протягом деякого часу свої вибухові 

властивості. Вибухові властивості ВР у випадку зіткнення з водою можуть 

змінюватися внаслідок флегматизуючої дії води або часткового чи повного 

розчинення в ній окремих компонентів ВР. Останнє особливо суттєво для ПТС, 

що містять водорозчинні компоненти. 

Усі нітросполуки практично нерозчинні у воді або розчинні в незначному 

ступені. Однак іноді нерозчинні у воді дисперсні ВР, наприклад подрібнений або 

лускатий тротил, у разі засипання в шпару, наповнену водою, можуть виявитися 

не здатними до детонації.  

3.2. Елементи теорії вибуху 

Хімічним вибухом або просто вибухом називають дуже швидке хімічне 

перетворення речовини, яке супроводжують виділення теплоти й утворення 

сильнонагрітих і стиснених газів та пари, здатних внаслідок розширення виконати 

механічну роботу руйнування або переміщення середовища. Тільки одночасна 

комбінація цих вибухово-енергетичних показників забезпечує явище вибуху. 

Речовини, здатні до вибухового перетворення, називають вибуховими. 

Склад продуктів вибуху. ВР являють собою відносно термодинамічно 

нестійкі системи, здатні під дією зовнішніх впливів до досить швидких 



26 

 

екзотермічних перетворень. Наприклад, вибухове перетворення гексогену можна 

зобразити такою схемою: 

C3H6O6N6 → 3CO + 3H2O + 3N2 + 1230 кДж/моль. 

Для оцінки можливої руйнівної дії вибуху необхідно знати кількість і склад 

продуктів вибуху, який залежить від складу вихідної ВР і умов проходження 

реакції вибуху. Більшість ВР утворені з вуглецю, водню, кисню й азоту. Вуглець і 

водень – горючі елементи, кисень – їх окиснювач. Азот зв'язує кисень, а в 

продуктах вибуху виділяється у вільному стані. Вміст кисню у ВР оцінюють за 

величиною КБ, що являє собою виражену у відсотках різницю між кількістю 

кисню у ВР і його кількістю, необхідною для повного окиснення горючих 

елементів до СО2 і Н2О. Для індивідуальних ВР  

α=
16(n0 −  n1)

M
100, % , (3.1) 

де α – кисневий баланс; 16 – атомна маса кисню; n0 – число атомів кисню в 

молекулі ВР; n1 − число атомів кисню, необхідне для повного окиснення С і Н;  

М – молекулярна маса ВР.  

Для сумішевих ВР, якщо їх склад виражений умовною формулою 1 кг суміші у 

вигляді CaНbОcNd (a, b, c, d – кількість грам-атомів відповідних елементів у 1 кг 

суміші), КБ дорівнює 

α=
16(c − c1)

1000
100, % , (3.2) 

де c1 = 
2

2
b

a   − кількість грам-атомів кисню, необхідна для повного окиснення 

вуглецю й водню. 

КБ є адитивна характеристика, тому, знаючи КБ окремих речовин, можна 

визначити КБ суміші: 

αсум=α1 g
1
+ α2 g

2
+…+ αn g

n
= ∑ αi gi 

n

i=1

, (3.3) 

де gi – масова частка i-ї ВР у складі суміші.  

Залежно від величини КБ (КБ ≥ 0; КБ < 0) ВР прийнято розподіляти на три групи:  

1 – ВР із позитивним або нульовим КБ (α ≥ 0; c
2

2
b

a  ). У цих ВР (НГЦ, НДГ 

тощо) кисню достатньо для повного окиснення горючих елементів;  

2 – ВР із негативним КБ (гексоген, ТЕН). Вони мають кількість кисню, достатню 

для перетворення вуглецю в газоподібні продукти, але не достатню для повного 

окиснення до СО2 (α < 0; 
2

2
b

a  c 
2

b
a  ); 

3 – ВР із суттєво негативним КБ (тротил, тетрил), тобто кількістю кисню, не 

достатньою для окиснення вуглецю до СО, у результаті чого в продуктах вибуху 

міститься вільний вуглець у вигляді сажистих часток ( 
2

b
a

 
c).  
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Розрахунок складу продуктів вибуху. Існує кілька методів розрахунку 

складу продуктів вибуху. Найбільш простий – на основі спрощених реакцій 

вибуху, які складають методом послідовного окиснення. 

Для ВР із позитивним КБ реакцію вибухового перетворення записують у 

такому вигляді: 

CaHbCcNd → aCO2 + 
b

2
H2O + 

1

2
[c − (2a + 

b

2
)] O2 + 

d

2
N2 . (3.4) 

Для НГЦ 

C3H5C9N3 → 3CO2 + 2,5 H2O + 0,25O2 + 1,5N2 .  

У ВР з позитивним КБ весь вуглець окиснюється до СО2, водень – до Н2О, 

частина кисню й азот виділяються у вільному вигляді. Якщо α = 0, вільний кисень 

у продуктах вибуху відсутній. 

Для написання наближеного рівняння вибуху ВР з негативним КБ 

застосовують правило послідовного окиснення. На першій стадії кисень 

витрачається на окиснення вуглецю до СО і водню до Н2О. На другій – кисень, що 

залишився, окиснює частину СО до СО2:  

СaHbOcNd →
b

2
H2O+ [c − (a + 

b

2
)] CO2+ {a − [c − (a + 

b

2
)]} CO + 

d

2
N

2

. (3.5) 

Як приклад можна навести вибухове перетворення ТЕН: 

C5H8C12N4 → 3CO2 + 2СО + 4H2O + 2N2 .  

Рівняння вибухового перетворення ВР із суттєво негативним КБ записують, 

припускаючи, що спочатку кисень окиснює водень до Н2О, решта кисню реагує з 

частиною вуглецю, утворюючи СО, а залишок вуглецю виділяється у вільному 

вигляді: 

Ca HbOcNd →
𝑏

2
H2O + (c −

b

2
) CO + [a − (c −

b

2
)] C+

d

2
N2 . (3.6) 

Прикладом може служити перетворення тротилу:  

C7H5C6N3 → 3,5СО + 2,5H2O + 3,5C + 1,5N2 .  

Наведені рівняння реакцій наближені, тому що між продуктами вибуху за 

високих температур завжди відбуваються вторинні реакції: 

CO + Н2О ↔СО2+ Н2; 2CO↔СО2+ С; (3.7) 

(так звані реакції водяного й доменного газу відповідно), а також інші, які можуть 

змінити склад продуктів вибуху. Наприклад, відомо, що в продуктах вибуху ТНТ 

завжди наявні СО2 і Н2 (приблизно 1,2 СО2 і 0,9 Н2 на 1 грам-моль ТНТ). Але в 

рівнянні вибухового перетворення, складеному спрощеним методом, ці продукти 

відсутні. Однак у багатьох випадках наближений метод розрахунків складу 

продуктів вибуху дає цілком задовільні результати. Виняток становлять ВР, які 

містять у своєму складі багато вуглецю й мало кисню. 
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Теплота вибуху. Теплотою вибуху (Qv) називають кількість теплоти, яка 

виділяється внаслідок вибуху 1 кг ВР в умовах ізохорного термодинамічного 

процесу. При цьому вважають, що вода, яка утворюється під час вибуху, 

перебуває в стані пари. Теплоту вибуху  виражають у кілоджоулях на кілограм 

або кілоджоулях на моль. Теплота вибуху штатних ВР змінюється від 1465 до 

6285 кДж/кг. Для порівняльної оцінки різних ВР за енергетикою часто 

використовують величину теплоти вибуху з урахуванням теплоти конденсації 

водяної пари Qv(ж).  

Q
v(ж)

=Q
v
+44,3 

b

2
 , (3.8) 

де b – кількість у 1 кг ВР грам-атомів водню, що окиснюється до води.  

Величину Qv визначають дослідним або розрахунковим шляхом. В основі 

розрахунків теплоти вибуху лежить закон Гесса, геометрична інтерпретація якого 

наведена нижче (рис.3.1).  
 

 

Рис. 3.1. Схема ілюстрації закону Гесса 
 

Для обчислення QV необхідно знати рівняння вибухового перетворення ВР, 

теплоти утворення ВР Qутв.ВР і ПВ Qутв.ПВ. Тоді 

Q
V

= Q
утв. ПВ

−  Q
утв. ВР

. (3.9) 

Теплоту утворення сумішевої ВР обчислюють адитивно з урахуванням масової 

частки кожного компонента в суміші. 

Дослідне вимірювання теплоти вибуху здійснюють у калориметричній 

бомбі, що являє собою міцний сталевий циліндр із кришкою. Досліджувану ВР у 

кількості 10–50 г поміщають у бомбу. Бомбу продувають азотом і встановлюють у 

водяний калориметр. Після цього підривають заряд. Загальну кількість теплоти, 

що виділилася, визначають за формулою 

qv = A(Tк – T0), 

де А – «водяне число» − стала калориметра; Тк і Т0 – кінцева й початкова 

температури води. Звідси 

Qv = qv1000/m, 

де m – маса ВР. 

Теплота вибуху визначає працездатність, потужність, руйнівну дію ВР і 

залежить від їх природи й складу, а також від умов вибуху (від щільності 
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заряджання). Крім теплоти до основних параметрів вибуху належать температура 

й питомий об'єм продуктів вибуху. 

Температура вибуху. Під температурою вибуху розуміють ту 

максимальну температуру, до якої нагріваються продукти вибухового 

перетворення ВР у момент вибуху. Ця температура досягається за короткий 

проміжок часу (10
-6

−10
-7

 с), коли продукти вибуху перебувають під високим 

тиском (10
3 

−10
4
 МПа), і потім так само швидко знижується. Тому 

експериментально її визначити дуже важко. Температуру вибуху можна 

обчислити за формулою 

Q
v
=cv (t1 − t0), (3.10) 

де cv  − середня ізохорна масова теплоємність продуктів вибуху в інтервалі 

температур від 0 
о
С до t1; t0 – початкова температура ВР,

 о
С; t1 – температура 

вибуху, 
о
С. Величину cV  можна розрахувати з рівності  

с v = ∑(nicvi
) , (3.11) 

де∙cvi
 − середня мольна ізохорна теплоємність продуктів вибуху в інтервалі 

температур від 0 
ᴼ
С до t1; ni – число моль i-ї речовини, що входить до складу 

продуктів вибуху 1 кг ВР.  

Значення cvi
 можуть бути знайдені з рівняння Маляра – Ле Шательє, яке являє 

собою спрощене вираження залежності теплоємності від температури відповідно 

до квантової теорії теплоємності: 

cvi
=ai+bit,   (3.12) 

де ai і bi – сталі для газів і твердих речовин (табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1. Значення коефіцієнтів для рівняння Маляра – Ле Шательє 
 

Продукти вибуху аi, Дж/(моль∙град) bi·10
-3

, Дж/(моль∙град
2
) 

Двохатомні гази 20,1 1,89 

Водяна пара  16,8 9,0 

СО2 37,7 2,4 

Чотириатомний газ 41,9 1,89 

Тверді речовини 25,1 − 

У результаті підстановки рівності (3.11) у вираз (3.9) з урахуванням 

формули (3.10) виходить квадратне рівняння, із якого температуру вибуху 

знаходять як 

T1=

−A±√A2 − 4BQ
v

2B
+273 , 

(3.13) 

де А = ∑ (ni ai) ; B = ∑ (ni bi); ni – кількість моль i-ї речовини в продуктах вибуху 1 

кг ВР.  

Очевидно, що від'ємний корінь рівняння не має фізичного змісту і його не беруть 

до уваги. 



30 

 

Питомий об'єм продуктів вибуху. Питомий об'єм продуктів вибуху W1– 

об'єм газів і пароподібних продуктів, що утворюються внаслідок вибуху 1 кг ВР, 

зведений до нормальних умов (тиск 0,1 МПа, температура 273 К). Питомий об'єм 

продуктів вибуху розраховують на основі відомої кількості моль газоподібних і 

пароподібних продуктів вибуху: 

W1=22,4∙10-3 ∑ ni ,  м3/кг, (3.14) 

де ni – кількість моль і-го газоподібного або пароподібного продукту вибухового 

перетворення 1 кг ВР. 

Поширення детонації. Основні положення теорії детонації сформулював у  

1889 р. російський фізик В.О. Міхельсон, а подальшого розвитку вони набули в 

працях Л.Д. Ландау, Я.Б. Зельдовича, К.П. Станюковича та ін. Термін «детонація» 

походить від латинських слів detonatio; detono – вибух, гримлю. 

Детонація ВР − форма вибухового перетворення, викликана (згідно з 

гідродинамічною теорією) ударною хвилею, що проходить по заряду і обумовлена 

постійною і найбільшою для даних умов і стану ВР швидкістю поширення 

хімічних перетворень. Вони відбуваються в дуже тонкому шарі, який слідує за 

фронтом ударної хвилі з надзвуковою швидкістю. 

Звичайні акустичні хвилі супроводжуються зсувом часток середовища, 

амплітуда якого дуже мала порівняно з довжиною хвилі, і вкрай малими змінами 

тиску й густини середовища. Якщо ж яким-небудь джерелом у середовищі 

викликані зсуви часток досить великої амплітуди (порівняно зі звуковими), що 

супроводжуються значними змінами тиску й густини кінцевої величини, то 

виникає хвиля, що суттєво відрізняється за властивостями від звукової. Найбільш 

зручна модель для розгляду даного явища – поширення хвиль стиснення в газі 

(рис. 3.2), що заповнив трубу, під дією рухомого поршня. У процесі руху поршня 

виникає місцевий підвищений тиск, який у результаті подальшого розширення 

газу буде передаватися прилеглим шарам газу. Хвиля тиску поширюється вздовж 

осі труби зі швидкістю звуку. Під час стиснення газ нагрівається і швидкість 

звуку в ньому збільшується, тому стан, який відповідає точці а, поширюється 

швидше за стан у точці b (рис. 3.2, а, б). Фронт хвилі, поширюючись, стає дедалі 

крутіший і, нарешті, перетворюється на так звану поверхню розриву (рис. 3.2, в). 

На поверхні розриву відбувається стрибкоподібна зміна параметрів середовища 

(тиску, густини, температури, швидкості руху). Хвилю, що має поверхню розриву 

основних параметрів, називають ударною.  

 
Рис. 3.2. Поширення хвиль стиснення в газі:  

а – звичайний стан середовища; б – проміжний стан; в – поверхня розриву 
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Характерна ознака ударної хвилі – рух за нею потоку середовища в бік її 

поширення. Ущільнення середовища у фронті ударної хвилі відбувається за 

рахунок переміщення речовини із шарів, що перебувають безпосередньо за зоною 

стиснення, у результаті чого в цих шарах має місце розрядження (рис. 3.3). 

 

Центр  
вибуху 

Фаза  
атмосферного 

тиску 

Фаза 
розрядження 

Фаза 
стиснення 

 

    

Рис. 3.3. Схема поширення ударної хвилі, викликаної вибухом у повітрі 
 

Детонацію заряду ВР викликає вибух ініціатора, наприклад капсуля-

детонатора. Ініціатор створює в заряді ударну хвилю. Якщо параметри цієї хвилі 

більші критичної величини для ВР у певному стані (густина, структура тощо), то 

за її фронтом відбуваються інтенсивні хімічні реакції. Теплова енергія, що 

виділяється в результаті хімічних реакцій, поповнює її у фронті ударної хвилі до 

максимально високого рівня, характерного для даної ВР. Тому детонація 

поширюється по заряду з постійною і максимально можливою для певної ВР 

швидкістю. 

Особливості проходження детонаційної хвилі по заряду й зміну внаслідок 

цього термодинамічних параметрів можна розглянути на певному циліндричному 

об'ємі (рис 3.4). Детонаційна хвиля поширюється зі швидкістю D зліва направо. 

ВР із початковими густиною, тиском і температурою ρ0, Р0, Т0 ударно стискається 

до тиску Р1 і густини ρ1. У результаті цього температура речовини підвищується 

до Т1. Зміна параметрів відбувається в дуже вузькій зоні шириною до 10
-7 

м, яку 

називають зоною стиснення. У конденсованих (рідких і твердих) ВР тиск Р1 

досягає 20−40 ГПа, а температура зростає до 1000–1200 К. Цієї температури 

достатньо для збудження й завершення хімічних реакцій за час 10
-6

−10
-7 

с. 

Оскільки хімічні реакції починаються в основному в області максимального 

стиснення, то її називають областю хімічного піка. Хімічні реакції проходять у 

зоні хімічних реакцій, ширина якої залежить від природи, структури й густини ВР 

і може змінюватися від часток до десятків міліметрів. Температура в зоні зростає і 

досягає в кінці неї 3000–4000 К, а тиск знижується внаслідок розширення 

продуктів вибуху. 
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Рис. 3.4. Зони детонаційного процесу: 

I – продукти вибуху; II – зона хімічних реакцій; III – зона стиснення; IV – початкова ВР 
 

У кінці зони хімічних реакцій тиск дорівнює 10–28 ГПа. Область, у якій 

завершаються хімічні реакції, називають областю Чепмена–Жуге або областю 

детонаційної хвилі. Параметри продуктів вибуху в цій області позначають 

відповідними символами з індексом «н» (або «2»): тиск – РН (Р2); швидкість 

продуктів детонації – uН (u2); густина продуктів детонації – ρН (ρ2); температура 

продуктів детонації – ТН (Т2). Установлено, що залежно від природи ВР тиск у 

зоні стиснення Р1 пов'язаний із тиском в області хімічного піка співвідношенням 

Р1/Рн = 1,5–1,8. За областю Чепмена–Жуге знаходять продукти вибуху, що 

розширюються. У цій зоні має місце зниження параметрів продуктів вибуху. В 

області Чепмена–Жуге діє така умова: 

D = cн + uн , (3.15) 

де D – швидкість детонації; сн– швидкість звуку в продуктах детонації; 

uн – швидкість продуктів детонації.  

Продукти детонації, що перебувають під тиском понад 10
4
 МПа, описують 

рівнянням стану 

constnPV , (3.16) 

де Р і V – відповідно тиск і об'єм продуктів детонації; n – показник політропи. За 

Ландау і Станюковичем, n = 3. Швидкість детонації залежить від природи і 

густини ВР, геометричних розмірів заряду, наявності домішок. Чим більша 

теплота вибуху, тим більша швидкість детонації (D ~√Q
v
). Швидкість детонації 

D1 однієї ВР можна приблизно визначити, якщо відомі значення теплот вибуху 

Q
v1 

і Q
v2 

 обох ВР і швидкість детонації D2 другої ВР: 

D1≈D2 √
Q

v1

Q
v2

. (3.17) 

Для зарядів індивідуальних ВР з густиною ρ0 ~ 1600 кг/м
3
 швидкість детонації  

D ≈ 107,5√Q
v
 . (3.18) 
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Збільшення D із підвищенням густини заряду ВР пов'язане зі зменшенням 

відносного розсіювання енергії в зовнішнє середовище і відповідно − зниженням 

втрат енергії під час поширення детонаційної хвилі. 

У ряді випадків зручні такі емпіричні залежності: 

𝐷 = A𝑃а, (3.19) 

де А, а – константи, що залежать від властивостей ВР (для тротилу A = 5060,  

а = 0,67; для флегматизованого гексогену А = 5720, а = 0,71). 

D = D0 + Ψ(ρ – ρ0) , (3.20) 

де D і D0 – швидкості детонації (м/с) за густинами ВР відповідно ρ і ρ0 (кг/м
3
);  

Ψ – коефіцієнт, що залежить від властивостей ВР (для тротилу Ψ = 5,01). 

Якщо діаметр заряду менший певного критичного діаметра (dкр), то 

поширення детонації неможливе, оскільки навіть  у разі застосування дуже 

потужного ініціювального імпульсу вона загасає. Це обумовлено дією так званих 

бічних хвиль розвантаження, що перекривають частину зони хімічних реакцій у 

детонаційній хвилі, що й викликає розкид речовини. Унаслідок цього 

безпосередньо в зоні хімічних реакцій має місце неповне хімічне перетворення ВР 

і детонація не виникає. Зі збільшенням діаметра заряду ВР швидкість детонації 

зростає і  в деякому значенні dгр досягає максимуму, що не залежить від 

подальшого збільшення діаметра. Такий діаметр називають граничним. 

Критичний і граничний діаметри залежать від природи і густини ВР, маси 

оболонки (снаряда, головної частини). Оболонки, що оточують заряд ВР, 

послаблюють дію хвиль розвантаження й бічний розкид продуктів детонації. 

Тому зі збільшенням маси оболонки зменшуються значення dкр і dгр. Для 

більшості ВР за густини зарядів ρ0 = 1500–1600 кг/м
3
 dгр = 2–4·dкр. Для зарядів із 

ТНТ і гексогену за умови, що ρ0 = 1600 кг/м
3
, критичні діаметри дорівнюють 10 і 

1,2 мм відповідно. Домішки інертних (невибухових) речовин у ВР зменшують 

швидкість детонації. Вони утрудняють передачу детонації від шару до шару ВР, 

поглинають частину енергії і знижують тепловий ефект вибухового перетворення. 

Металеві домішки збільшують теплоту вибуху, але зменшують швидкість 

детонації. Так, введення в ТНТ 26 % алюмінієвого порошку збільшує теплоту 

вибуху на 40 %, але знижує швидкість детонації на 7 %. Це можна пояснити тим, 

що взаємодія алюмінію з продуктами вибуху має місце за фронтом детонаційної 

хвилі, а в зоні хімічних реакцій він поводить себе як інертний наповнювач. 

Дія вибуху на навколишнє середовище. Дія вибуху на навколишнє 

середовище може мати такі наслідки, як: 

- сильне подрібнення й пробивання безпосередньо контактуючого із 

зарядом щільного й міцного середовища (порода, металева оболонка); 

- розколювання твердого середовища із мінімальним подрібненням; 

- відкидання середовища; 

- викидання ґрунту й утворення вирви; 

- утворення і поширення повітряних ударних хвиль; 
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- утворення і поширення сейсмічних хвиль. 

Як правило, вибух проявляється одночасно в декількох формах. При цьому не всі 

з них є корисні (цільові). На небажані форми вибуху витрачається частина його 

енергії, через що знижується працездатність за прямим призначенням. 

Поле вибуху – область простору, у якій унаслідок вибуху заряду ВР тією чи 

іншою мірою проявляється його руйнівна дія (рис.3.5).  
   

 
Поле вибуху 

 

 
Небезпечна зона 

  

    

 

Незбурене  
середовище  
(звуку немає) 

 Сфера дії 
продуктів 

вибуху   

 

 Сфера дії ударної хвилі   

 Сфера звуку  
 

Рис. 3.5. Простір, що зазнає дії вибуху 
 

Поле вибуху безпосередньо поблизу заряду ВР залежить від його форми та 

відповідає їй. Зі збільшенням відстані поле вибуху набуває форми сфери. Простір, 

що зазнає дії вибуху, можна умовно розбити на три концентричні сфери: дії 

продуктів вибуху, дії ударної хвилі та сферу звуку. Останні дві сфери несумірно 

більші, ніж перша. Поле вибуху, як правило, збігається за довжиною зі сферою дії 

ударної хвилі. До моменту завершення детонації в продуктах вибуху 

встановлюється тиск близько 10–15 ГПа. Залежно від інтенсивності руйнівної дії 

продуктів детонації та ударної хвилі на навколишній простір у першій сфері 

можна виділити зону місцевої дії; зону дії продуктів детонації і ударної хвилі; 

зону загальної фугасної дії. Зона місцевої дії за умови миттєвого перебігу 

детонаційного процесу у сферичному заряді з радіусом r0 являє собою сферу 

радіусом 1,5−2,0 r0. У цій зоні фронт ударної хвилі майже збігається із фронтом 

області продуктів детонації, що розширюються. Тиск у фронті ударної хвилі 

досягає 15–20 ГПа. Густина продуктів детонації приблизно на два порядки вища, 

ніж густина повітря в ударній хвилі, тому руйнування визначає дія продуктів 

вибуху. Зона дії продуктів детонації та ударної хвилі являє собою частину сфери, 

усі точки якої віддалені від центру вибуху на відстань 1,5–6 r0. Руйнування в 

другій зоні обумовлене як дією продуктів детонації, так і ударної хвилі. Зона 

загальної фугасної дії займає простір, межі якого віддалені від центру вибуху на 
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відстань більше 5−6 r0. Розширення продуктів детонації закінчується на граничній 

відстані 10−12 r0 від центру вибуху, а тиск у продуктах вибуху дорівнює 

атмосферному. За ударною хвилею з'являється зона розрядження. 

Бризантна дія вибуху. Бризантна дія вибуху викликає місцеве руйнування 

в результаті різкого удару продуктів детонації по прилеглому до заряду 

середовищу або близько розташованим об'єктам. Бризантна дія проявляється в 

дробленні, пробиванні або досить сильній деформації об'єктів. Вона має місце 

лише поблизу заряду ВР на відстані не більше двох радіусів заряду, де параметри 

продуктів детонації досить великі. Характеристика бризантної дії – детонаційний 

тиск: 

Pн = 0,25ρ0D
2
 

(3.21)
 

(зі збільшенням густини ВР і швидкості детонації бризантна дія різко зростає). 

Бризантна дія залежить не тільки від заряду ВР, а й від характеристики об'єкта, а 

саме – від співвідношення між часом впливу продуктів детонації на об'єкт τ і 

часом проходження хвилі деформації по об'єкту τ1, тобто часу руйнування об'єкта: 

1) τ << τ1. Це співвідношення має місце в разі невеликого заряду й товстої 

стінки (снаряда). У такому випадку стінка не встигає за час дії продуктів детонації 

суттєво зміститися й деформуватися. Тоді руйнування перешкоди буде визначати 

імпульс тиску продуктів детонації, а бризантну дію можна характеризувати 

питомим імпульсом, тобто кількістю руху, який передають продукти детонації 

одиниці поверхні перешкоди: 

і = ∫ P dτ; 

τз

τп

 (3.22а) 

І=
8

27
mD , (3.22б) 

де i – питомий імпульс продуктів детонації, Н с/м
2
; I – повний імпульс продуктів 

детонації, кг м/с;  m– маса заряду ВР, кг; τп – час початку розширення продуктів 

детонації в середовищі, с; τз – час завершення удару продуктів детонації в 

середовищі, с.  

2) τ >> τ1 – це випадок великого заряду й тонкої стінки – бризантну дію 

визначає і характеризує величина детонаційної дії. Таким чином, бризантна дія 

заряду ВР може бути теоретично оцінена або детонаційним тиском, або питомим 

імпульсом. Завжди визначальним фактором бризантної дії є швидкість детонації. 

Кумулятивна дія вибуху. Кумуляція – ефект спрямованої дії вибуху, 

обумовленої виїмкою в заряді (рис. 3.6). Кумулятивний ефект – істотне 

підвищення спрямованої бризантної дії.  
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Рис. 3.6. Схема дії кумулятивного заряду: 

1 – детонатор; 2 – ВР; 3 – кумулятивна виїмка; dстр – діаметр струменя;  

f – фокусна відстань 
 

Він являє собою особливу форму дії вибуху зарядів ВР. Максимальна швидкість 

кумулятивного струменя (швидкість його головної частини) для зарядів із 

високобризантних ВР досягає 12–15·км/с; густина кумулятивного струменя 

більше 1000 кг/м
3
; тиск – до 50 ГПа. Чим менша кривизна кумулятивної виїмки й 

менша  швидкість  детонації ВР,  тим  більша  фокусна  відстань  f = 0,5 dкум. виїмки; 

dстр = 0,2∙dзаряду. За умов заданого профілю виїмки й обраної ВР фокусна відстань 

може бути змінена шляхом уведення всередину виїмки спеціально підібраних лінз 

із інертного матеріалу або іншої ВР. У створенні кумулятивного струменя бере 

участь лише невелика частина маси заряду ВР, що безпосередньо примикає до 

поверхні кумулятивної виїмки. Цю частину заряду називають безпосередньо 

кумулятивною частиною (БКЧ). Вона знаходиться в тонкому поверхневому шарі, 

товщина якого зменшується в напрямку від вершини до основи виїмки. Маса БКЧ 

залежить від форми та розмірів заряду й виїмки, густини ВР, і становить не 

більше 7 % маси всього заряду. Для циліндричного заряду з конічною виїмкою 

масу БКЧ визначають за формулою  

mБКЧ=
5

27
πhr3ρ

0
,
 

(3.23)

 

де h – глибина виїмки; r – напівкалібр заряду, який дорівнює радіусу основи 

конуса виїмки. Кумулятивна дія проявляється найбільш сильно, якщо на 

внутрішню поверхню конічної виїмки нанести тонкий шар металу. Під дією тиску 

детонаційної хвилі облицювання починає рухатися до осьової лінії виїмки, ніби 

обтискаючись і змикаючись. Після змикання облицювальна речовина ділиться на 

дві частини. До точки змикання із зовнішніх шарів облицювання утворюється 

стрижень, у який переходить більша частина маси облицювання. Стрижень не 

відіграє суттєвої ролі в пробивній дії. За точкою змикання із внутрішніх шарів 

облицювання утворюється кумулятивний струмінь – струмінь металу, що 

рухається з великою швидкістю. Саме він забезпечує пробивання перешкод 

значної товщини. Цей ефект застосовують також для ініціювання розривних 

зарядів звичайних ВР і збудження термоядерних ланцюгових реакцій. 

Фугасна дія і працездатність вибуху. Дія вибуху в ґрунті в минулому 

одержала назву фугасної. Сьогодні під цим поняттям розуміють дію вибуху у 
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формі розколювання й відкидання середовища, у якому він відбувається, 

викидання ґрунту з утворенням вирви.  

Пошкодження, спричинені вибухом, за інтенсивністю умовно поділяють на 

три категорії: 

- сильні – порушення бетонних і кам'яних споруджень;  

- помірні, або середні, – руйнування дерев'яних будівель і товстих шибок; 

- малі – порушення звичайних стекол, деформація дерев'яних фільонок і т.д. 

У разі вибуху заряду ВР у ґрунті в загальному випадку спостерігають чотири зони 

(рис. 3.7): 

Зона витіснення – це область, із якої продукти вибуху повністю видаляють ґрунт 

із утворенням порожнини (вирви). Об'єм зони витіснення становить приблизно 

10
3
 об'ємів заряду ВР. 

Зона роздавлювання – це зона з безліччю поверхонь ковзання, у якій ґрунт 

інтенсивно роздроблений і роздавлений у результаті впливу хвилі стиснення.  

Зона розривів – це область, у якій під дією продуктів вибуху порушується зв'язок 

між частками ґрунту, а ґрунт розтріскується і руйнується. Об'єм цієї зони може 

досягати в слабких ґрунтах до 25·10
3
 об'єму заряду.  

Зона струсу − це область пружних коливань ґрунту, сукупність яких прийнято 

називати сейсмічними хвилями. Практично за радіус сфери струсу беруть 

відстань, на якій сейсмічні хвилі ще здатні руйнувати наземні об'єкти. У випадку 

великих зарядів відстань, на якій коливання ґрунту, викликані вибухом, стають 

безпечні для наземних об'єктів, може бути оцінена за формулою  

Rс=kс √m
3

, (3.24) 

де m – маса заряду ВР; kс = 15–20 – коефіцієнт, що залежить від щільності ґрунту. 

Якщо заряд розташований на поверхні ґрунту, то сейсмічна дія вибуху слабка і її 

можна не враховувати.  

Руйнівну дію вибуху заряду ВР, закладеного в ґрунт, характеризують 

показником дії вибуху n = r/h, тобто відношенням радіуса r (половини ширини 

вирви) до лінії найменшого опору h. Для зарядів викиду n > 1; для зарядів 

розпушення n < 1; до камуфлетних належать заряди із масою, меншою або рівною 

 
Рис. 3.7. Форма вирви після вибуху ВР у ґрунті: 

I − зона витіснення (стиснення); II − зона роздавлювання; III − зона розривів (руйнування);  

IV − зона струсу 
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масі заряду, яка відповідає нульовому значенню показника дії вибуху (n = 0). 

Залежно від призначення вибуху в ґрунті масу заряду розраховують як 

m=AMh
3
, (3.25) 

де m – маса заряду ВР; А = 0,36 –1,18 – коефіцієнт, що залежить від властивостей 

ґрунту   й   ВР;  М – коефіцієнт,    що   залежить   від   показника   дії   вибуху (для 

n = 1,5–2,5 М = 4–17,4); h – лінія найменшого опору.  

Можна вважати, що в середньому під час вибуху снаряда в ґрунті викидається  

1,0–1,5 м
3
 ґрунту на 1 кг розривного заряду. 

Фугасну дію вибуху визначає працездатність ВР, тобто робота 

адіабатичного розширення газоподібних продуктів за необмеженого розширення 

продуктів вибуху в середовищі. Якщо припустити, що в роботу повністю 

перейшла абсолютна внутрішня енергія, то роботу називають потенціалом ВР. 

Працездатність характеризують повною ідеальною роботою вибуху, яку з 

урахуванням відомих із технічної термодинаміки залежностей для ідеальних газів 

можна виразити рівнянням Чельцова: 

А = Q
v

[1 − (
v1

v2

)
k−1

] =Q
v

[1 − (
p

2

p
1

)

k−1
k

] ,

 

(3.26) 

де Qv – теплота вибуху; v1 – об'єм ВР; v2 – кінцевий об'єм продуктів вибуху; р1 і р2 

– відповідно початковий і кінцевий тиск продуктів вибуху; k – показник адіабати.  

Вираз у квадратних дужках являє собою фактично ККД вибуху. Аналізуючи 

рівняння (3.26), неважко зробити висновок, що працездатність збільшується зі 

зниженням теплоємності сv газоподібних продуктів вибуху (тому що k–1 = R/cv). 

Крім того, теплоємність суміші знижується зі збільшенням частки двохатомних 

газів, що, у свою чергу, обумовлює збільшення питомого об'єму продуктів вибуху 

і відповідно − працездатності. Тому з метою забезпечення високої працездатності 

вибуху необхідно створити умови (підібрати ВР), що сприяють зниженню вмісту 

в продуктах вибуху багатоатомних газів (Н2О, СО2) і твердих речовин із великою 

теплоємністю. 

3.3. Чутливість вибухових речовин 

Чутливість ВР у загальному значенні – умовна характеристика їх здатності 

до вибухового перетворення в результаті зовнішнього впливу певного типу й 

інтенсивності. Щоб викликати вибухове перетворення речовини, необхідно 

деякою зовнішньою дією передати їй певну кількість енергії, достатню для 

збудження реакції. Таку кількість енергії називають початковим імпульсом. 

Величина мінімального початкового імпульсу для різних ВР неоднакова й 

залежить від їх чутливості до того чи іншого виду імпульсу. Із числа 

використовуваних ВР найбільш чутливі є ІВР. Вторинні ВР (БВР), що звичайно 

перевершують ІВР за вибуховою дією, більш стійкі до зовнішніх впливів і 

безпечніші в обізі.  
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Чутливість вибухових речовин до теплового імпульсу. У разі місцевого 

нагрівання речовини деяка її частина починає розкладатися з виділенням енергії. 

Якщо швидкість виділення тепла в результаті хімічної реакції, що почалася, буде 

перевищувати швидкість його відведення внаслідок теплопровідності й 

випаровування речовини, то температура в масі речовини підвищуватиметься й 

реакція прискориться аж до виникнення спалаху. Мінімальну температуру, за якої 

протягом умовно заданого відрізка часу підведення теплоти стає більше 

відведення, а хімічна реакція набуває характеру вибухового перетворення, 

називають температурою спалаху. У випадку повільного нагрівання маси ВР у 

результаті хімічних реакцій часто утворюються нестійкі проміжні продукти, 

нагромадження яких зумовлює різке прискорення реакції та виникнення спалаху. 

Проміжок часу від початку нагрівання за умов заданої температури до моменту 

спалаху називають періодом затримки спалаху. Він тим менший, чим вища 

температура, дії якої зазнає речовина, і більша кількість ВР. Температурою 

самозапалювання називають ту найменшу температуру, до якої повинен нагрітися 

матеріал, щоб відбулося його мимовільне загоряння. Температуру 

самозапалювання можна розглядати як температуру спалаху з нульовим періодом 

затримки. 

Слід зазначити, що для рідких конденсованих систем температурою спалаху 

називають найменшу температуру, за якої суміш пари рідини з повітрям спалахує 

в разі піднесення стандартного полум'я без подальшого горіння рідини. 

Найменшу температуру, за якої рідина продовжує горіти після піднесення 

полум'я, називають температурою займання. 

Температура спалаху дає уявлення про можливі температурні межі 

безпечного поводження з ВР, однак вона не характеризує легкості займання 

речовини в разі впливу полум'я й іскор. Виникнення горіння визначає займистість 

ВР. Димний порох, що має температуру спалаху 310–315 
ᴼ
С, запалюється легше за 

НЦ П, температура спалаху якого 180–200 
ᴼ
С. Найнебезпечніший момент для 

будь-якої ВР – перехід горіння в детонацію. Він відбувається звичайно зі 

збільшенням поверхні горіння і пов'язаним із цим підвищенням тиску, що 

обумовлює ударну хвилю й самопоширюване вибухове перетворення ВР. 

Чутливість вибухових речовин до іскрового розряду статичної 

електрики. Іскровий розряд статичної електрики виникає в разі накопичення на 

оброблюваній речовині, деталях обладнання, одязі й тілі людини заряду, що 

перевищує електричну міцність навколишнього середовища. Якщо такий розряд 

відбувається в середовищі вибухо- або пожежонебезпечних речовин, він може 

ініціювати їх вибух або загоряння. Чутливість ВР до іскрового розряду залежить 

від їх фізичного стану й може коливатися в широких межах у випадку зміни 

вологості, густини, дисперсності, розміру й форми кристалів і т. д. Із усіх ВР 

найбільшу чутливість у насипному вигляді має гексоген. У завислому в повітрі 

стані високою чутливістю відрізняються тротил, гексоген і алюмінієва пудра. 

Надзвичайно чутливі до іскрових розрядів ІВР. Чутливість азиду свинцю в тисячі 

разів більша чутливості суспензії в повітрі тротилу й алюмінієвої пудри. 
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Для оцінки небезпеки електризації застосовують нерівність  

Wі ≤ КбWз , (3.27) 

де Wі – енергія іскрового розряду з наелектризованого продукту або ділянки 

обладнання, Дж; Wз – енергія займання продукту (чутливість), Дж; Кб – 

коефіцієнт безпеки (0,4–0,1 залежно від умов).  

Отже, енергія можливого іскрового розряду повинна бути значно нижча 

мінімальної енергії займання. 

Розряд відбувається лише з якоїсь ділянки поверхні наелектризованого 

продукту або матеріалу, названої областю розряду. Якщо градієнт потенціалу між 

протилежно зарядженими поверхнями перевищує 30 кВ/см, можливий іскровий 

розряд і в цьому випадку необхідний захист від статичної електрики. 

Чутливість вибухових речовин до механічних впливів. Доцільно всі ВР 

за небезпекою в обізі розподілити на чотири категорії: 

1 – ІВР і суміші, що їх містять – найнебезпечніші; 

2 – ВР, стосовно яких такі технологічні операції, як шнекування чи обробка 

в змішувачах лопатевого типу або неприпустимі, або можливі лише за відсутності 

людей у разі дистанційного керування; 

3 – ВР, технологічну обробку яких можна здійснювати в присутності людей 

(амонал водостійкий, амонал, тротил, амоніт 6 ЖВ і т.д.); 

4 – малочутливі ВР, що відрізняються слабкою чутливістю до детонації 

(селітра). 

Основні форми механічного впливу – удар або тертя, за яких завжди має 

місце розігрівання речовини. 

Чутливість до удару. Хімічне розкладання ВР під дією теплоти, що 

виділяється під час удару або тертя, може виникнути лише в тому випадку, якщо 

температура речовини підвищиться до рівня, необхідного для майже миттєвого 

запалення ВР. Теплота, на яку перетворюється робота удару, не може розігріти 

всю масу речовини до високої температури. Але за рахунок енергії удару можна 

нагріти окремі невеликі (локальні) ділянки в масі ВР до температури її запалення. 

Локальні гарячі точки виникають внаслідок адіабатичного стиснення пухирців 

газу, наявного у ВР, під час удару або тертя. Поблизу гарячих точок починається 

хімічна реакція розкладання ВР. Енергії, що виділяється при цьому, може 

виявитися достатньо для початку вибухового перетворення суміжних шарів із 

подальшим поширенням на всю масу речовини. Локальному запаленню, 

викликаному ударом по невеликій ділянці поверхні, сприяє затримка гарячих 

газоподібних продуктів біля цієї поверхні й збереження підвищеного тиску, який 

обумовлює розвиток процесу вибухового перетворення. Важлива умова 

поширення процесу вибухового перетворення від локальних гарячих точок на всю 

масу ВР – замкнутість об'єму, що зазнає дії удару, за якого вихід продуктів 

початої реакції утруднений. У зв'язку з цим удар плоским предметом у ряді 

випадків може бути більш небезпечний, ніж удар гострим, що зумовлює вільний 
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вихід продуктів розкладання. Припускають, що в умовах, коли основна маса ВР 

не зазнає сильного стиснення й розігрівання ударом, ймовірність поширення 

вибухового розкладання в заряді ВР визначає її здатність детонувати від імпульсу, 

який виникає під час вибуху обмеженого об'єму речовини в зоні інтенсивного 

механічного впливу. 

Чутливість ВР до удару залежить від температури, густини, фізичного стану 

й наявності у ВР деяких домішок. Із підвищенням температури чутливість до 

удару, як правило, зростає. Збільшення густини (суцільності) ВР знижує 

чутливість до удару. Чутливість до удару пластичних ВР знижує збільшення їх 

в'язкості желатинуванням, що пов'язано з погіршенням детонаційної здатності. 

Інертні домішки можуть підвищувати (сенсибілізувати) або знижувати 

(флегматизувати) чутливість до удару. Це обумовлює суворі вимоги до чистоти 

ВР. До сенсибілізаторів належать концентратори локальних гарячих точок, а саме: 

пісок, дрібні шматки породи, металева стружка, товчене скло й т. д. Серед 

флегматизаторів слід назвати легкоплавкі речовини, маслянисті рідини, що мають 

гарну обволікаючу здатність, високу теплоємність і не взаємодіють із ВР. Для 

високочутливих ВР флегматизаторами є парафін, церезин, синтетичний віск, а 

також вода. Їх дія обумовлена тим, що певна частина теплової енергії хімічної 

реакції йде на плавлення суміші. М'які речовини пом'якшують удар, створюють 

можливість вільного руху часток, знижуючи ймовірність концентрування енергії 

в окремих точках. 

Чутливість до тертя. ВР зазнають тертя в разі транспортування шнеками, 

спорядження боєприпасів, аварійних ситуацій (попадання сторонніх предметів), 

розбурювання шпурів, які відмовили, потрапляння в тертьові частини машин. 

Найчастіше ВР, чутливі до удару, виявляються чутливими й до тертя, хоча буває і 

навпаки. Характеристикою чутливості, названою нижньою межею, вважають 

максимальне навантаження (величину притиснення в паскалях), за якого не 

виникає вибухове перетворення під час 10 послідовних випробувань (бічний 

удар). 

Сприйнятливість вибухових речовин до дії вибуху. Чутливість ВР до 

ініціювальної дії вибуху іншої ВР називають сприйнятливістю або чутливістю 

до детонації. Детонацію ВР збуджує дія ударних хвиль, утворених вибухом 

заряду ІВР. Вибух ВР відбувається в тому випадку, якщо в заряд входить ударна 

хвиля з тиском не нижче критичного (Ркр). За того самого тиску у хвилі 

ініціювальна дія буде тим більша, чим триваліший її вплив, що значною мірою 

залежить від ініціювального заряду. Надійність ініціювання суттєво залежить не 

тільки від тиску хвилі на поверхні контакту зарядів й загальної величини поверхні 

контакту, а й температури: чим вона вища, тим більша сприйнятливість до 

детонації. 

Оцінка чутливості вибухових речовин. Чутливість ВР до конкретного 

виду початкового імпульсу визначають за окремими методиками й різними 

критеріями. 
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Чутливість до теплового імпульсу оцінюють за температурою спалаху, яка 

залежить від маси ВР, ступеня здрібнення, часу нагрівання та інших факторів, які 

впливають на умови теплопередачі. Сутність визначення температури спалаху 

полягає в тому, що в гільзу електронагрівника поміщають ВР масою 50 мг, 

нагрівають до певної температури та встановлюють час (експозицію), через який 

за даної температури відбувся спалах. Визначають час затримки за декількох 

показників температури спалаху. За отриманими результатами будують графік 

залежності часу затримки спалаху τ від температури tсп (рис. 3.8) і встановлюють 

температуру за будь-якого часу затримки. ВР характеризують переважно 

температурами спалаху за експозиції 5с і 5 хв. 
 
 

 
 

Рис. 3.8. Залежність часу затримки спалаху τ від температури tсп 

 

Чутливість ВР до удару визначають для оцінки їх безпеки під час 

експлуатації. Для БВР суть такого визначення полягає в скиданні на 

вертикальному копрі марки К-44-ІІ з висоти 0,25 м вантажу масою 10 кг на ВР 

масою 0,05 г, поміщену у спеціальний роликовий прилад (рис.3.9). Проводять 25 

випробувань. Критерій чутливості до удару – частота вибухів у відсотках від 

загальної кількості випробувань. У деяких випадках беруть вантажі масою 5 або 2 

кг. Часто чутливість до удару виражають добутком маси вантажу на висоту його 

падіння відносно одиниці площі поверхні зразка, на яку поширюється удар. 

Практично встановлено, що в артилерійських снарядах можна використовувати 

ВР із чутливістю до удару за стандартною пробою не більше 24–32 %. Реактивні 

снаряди зазнають під час пострілу меншого перевантаження порівняно зі 

снарядами ствольної артилерії, тому для спорядження головних частин 

реактивних боєприпасів можна застосовувати більш чутливі індивідуальні й 

сумішеві ВР.  
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Рис. 3.9. Прилади для визначення чутливості ВР: 

а – прилад №1 Коста; б – прилад №2 Холево; в – прилад №3 Холево; г – стандартний 

прилад №1; д – стандартний прилад №2 (випробування в разі швидкого зсуву); е – прилад 

Велера (випробування чутливості до наколювання) 

 

Чутливість ІВР до удару визначають аналогічно до БВР. У цьому випадку 

використовують вертикальний копер К-44-1 меншого розміру, ніж для БВР. 

Використовують вантаж масою 0,2 кг, маса ІВР –12 мг. Висота падіння вантажу – 

змінна. За результатами випробувань будують криву чутливості, тобто залежність 

відсотка вибухів від висоти падіння вантажу, і визначають верхню й нижню межі 

чутливості. Верхня межа – мінімальна висота падіння вантажу, за якої 

відбувається 100 % вибухів; нижня межа – максимальна висота падіння вантажу, 

за якої не виходить жодного вибуху з певного числа випробувань. Верхня межа 

служить умовною мірою чутливості (надійності дії) ІВР і виробів, споряджених 

ними, а нижня межа − мірою безпеки під час використання ІВР або виробів із них. 

3.4.Властивості порохів, ракетних твердих палив  

і піротехнічних сумішей 

Явища під час пострілу. Постріл – це складний процес викидання снаряда 

(міни, гранати, кулі) з каналу ствола гармати (міномета, гранатомета, стрілецької 

зброї) за рахунок енергії газів, що утворюються під час горіння метального 

заряду. Цей процес відбувається за такими етапами: 

- ініціювання (запалювання) пороху; 

- запалення (займання) пороху; 

- горіння пороху, що супроводжується виділенням теплоти й утворенням 

порохових газів; 

- розширення порохових газів; 

- рух порохових газів і недогорілих часток метального заряду за снарядом; 

- тепловіддача від порохових газів до стінок каналу ствола; 

- утворення дулової хвилі, дулового полум'я й димової хмари. 

Перші три етапи (ініціювання, займання й горіння) характерні також для РТП і 

ПТС. 

Ініціювання звичайно відбувається за допомогою теплового імпульсу, що діє 

на обмежену ділянку поверхні пороху. Під запаленням прийнято розуміти 
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поширення горіння по всій поверхні порохових елементів або зарядів. Власне 

горінням називають рух процесу вглиб пороху. 

Явищу пострілу притаманні короткочасність (10
-2

–10
-3

 с), розвиток високих 

температур (до 3800 К) і тиск порохових газів до 400–450 МПа. На виконання 

головної роботи – надання снаряду поступального руху – витрачається 25–35 % 

енергії метального заряду, решта енергії йде на другорядні роботи (відкіт рухомих 

частин, динамічне зрівноважування віддачі в безвідкатних гарматах і 

гранатометах, забезпечення роботи автоматики в автоматичній зброї і т.д.) або 

втрачається. У міру розвитку горіння тиск у заснарядному просторі буде зростати 

до Р0
 
(рис. 3.10), поки не подолає інерцію снаряда й опір врізання напрямного 

пояска в нарізки.  
 

 
Рис. 3.10. Криві балістичних тисків у каналі ствола: 

1 – зерно із сімома каналами; 2 – ідеально прогресивний порох 
 

Потім має місце швидке підвищення тиску до Рm, після чого – зниження, 

пов'язане зі зростанням заснарядного простору, більшим порівняно з припливом 

газів. По закінченні горіння швидкість руху снаряда зростає за рахунок 

перетворення потенційної енергії газів на кінетичну енергію снаряда.  

Робота розширення газів дорівнює 

L = S ∫ Pdl

lд

0

 ,

 
де S – площа перерізу снаряда; lд – довжина дулової частини ствола.  

Вона може бути однакова за різних значень Рm залежно від закону газоутворення. 

Щоб керувати процесом пострілу, необхідно вміти регулювати приплив 

порохових газів під час горіння метального заряду; при цьому має значення як 

кількість утворюваних газів, так і швидкість їх утворення. Швидкістю 

газоутворення або об'ємною швидкістю горіння називають величину dW/dt, що 

являє собою відносну частину об'єму або маси пороху, що згорів і перетворився 

на гази за одиницю часу:  

dW

dt
=

S0

W0

S

S0

us , (3.28) 
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де 
0

0

W

S
 – початкова питома поверхня пороху, що залежить від форми й розмірів 

порохових елементів; 
0S

S
 – відносна поверхня пороху, що характеризує зміну 

поверхні пороху під час горіння й залежить тільки від форми порохових 

елементів; us − лінійна швидкість горіння, що залежить від природи пороху й 

фізичного стану середовища, у якому відбувається горіння.  

Використовуючи порохові елементи різної форми й розмірів, можна в широких 

межах змінювати характер кривої тиску, величину максимального тиску 

порохових газів, його розподіл по довжині каналу ствола, а отже, домогтися 

найбільшої дулової швидкості артилерійського снаряда за оптимального 

максимального тиску порохових газів у каналі. 

Поняття «постріл» застосовують не тільки для позначення сукупності 

процесів. В артилерії пострілом також називають сукупність заряду, гільзи, 

снаряда, запальника й ін. Артилерійські постріли розрізняють за типом 

заряджання й призначенням заряду. За типом заряджання постріли бувають 

патронного, роздільного гільзового й картузного заряджання. За призначенням 

заряди розподіляють на бойові, практичні, холості й спеціальні. Серед бойових 

зарядів виділяють постійні – з постійною величиною заряду та змінні – картузні. 

Картузи складаються з пакета – основної частини заряду і пучків –доважків. 

Результат спільного теплового, механічного й хімічного впливу порохових 

газів на канал ствола називають розпально-ерозійною дією. Разом з механічною 

дією снаряда вона призводить до зношування ствола – зміни геометрії його 

каналу й стану поверхні в процесі експлуатації зброї. Основні причини 

зношування: 

- тепловий вплив порохових газів, який спричиняє оплавлення поверхневого 

шару каналу ствола, що погіршує його механічні властивості;  

- циклічність нагрівання й охолодження, яка викликає загартування 

поверхневого шару каналу, зменшення пластичності й підвищення крихкості, 

появу сітки дрібних тріщин в процесі розтягування дула під час пострілу; 

- механічний вплив напрямного пояска снаряда на нарізки каналу ствола, 

що призводить до зміни їх розмірів і профілю;  

- механічний вплив газового струменя або ерозія. Великий тиск і висока 

температура порохових газів обумовлюють інтенсивний розпал ствола; 

- хімічний вплив порохових газів. Цементація поверхневого шару каналу 

або ж, навпаки, вигоряння вуглецю. 

Розпально-ерозійну дію порохових газів визначають природа пороху, 

температура його горіння, величина маси метального заряду, конструкція каналу 

ствола й зарядної камори, конструкція і матеріал напрямних поясків, а також темп 

стрільби. Щоб зменшити розпально-ерозійну дію порохових газів, вживають 

таких заходів: 

- до складу метального заряду вводять флегматизатори й розміднювачі; 



46 

 

- використовують малоерозійні порохи або порохи з малими значеннями 

теплоти горіння; 

- для пострілів роздільного гільзового й картузного заряджання 

використовують метальні заряди зі зменшеною масою пороху (змінні заряди); 

- для виготовлення напрямних поясків використовують досить пластичні 

матеріали з малим коефіцієнтом тертя, наприклад мідь, пластмаси; 

- застосовують найбільш стійкі тугоплавкі гарматні сталі, спеціальну 

обробку внутрішньої поверхні ствола, найбільш раціональний профіль нарізки та 

її розміри і т.д. 

Полум'яність пострілу з гармат обумовлена світінням високонагрітих газів, 

водяної пари і конденсованих часток. Інтенсивність випромінювальної здатності 

полум'я може зростати за рахунок догорання не повністю окиснених продуктів 

горіння пороху (С, Н2, СН4) під час змішування з повітрям. Полум'я, що 

утворюється біля жерла в процесі витікання порохових газів з каналу ствола в 

атмосферу, називають дуловим. Полум'я, що утворюється біля казенного зрізу 

ствола в ході витікання порохових газів у атмосферу після відкривання затвору, 

називають зворотним. Найчастіше воно утворюється в самохідних гарматах за 

наявності зустрічного фронтального вітру. Неоптимальний вміст водяної пари в 

навколишньому повітрі обумовлює утворення дулового полум'я. Наближення 

завершальної стадії горіння пороху в каналі ствола до жерла підвищує 

ймовірність утворення дулового полум'я і демаскує позиції. Для зменшення 

дулового полум'я використовують безполуменеві порохи або вводять до складу 

заряду полум'ягасники. 

Димність пострілу проявляється в утворенні хмари диму перед дуловим 

зрізом, яка демаскує позиції. Порохові гази, які витікають з каналу ствола, 

викликають ударну хвилю, що є джерелом звуку й пилу. На виникнення 

пилодимової хмари впливають склад ґрунту, вологість і температура 

навколишнього повітря. Утворена під час пострілу аерозольна хмара може мати 

значні розміри й оптичну густину; дисперсна фаза такої системи складається з 

твердих часток, які з'являються внаслідок згоряння метального заряду, часточок 

пилу, крапель води й часток, покритих рідиною. Для зниження димності 

застосовують малодимні порохи, уводять до складу метального заряду речовини, 

що зменшують утворення водяної пари в продуктах горіння, змінюють 

конструкцію ствола гармати, враховують склад і властивості ґрунту, вибираючи 

вогневі позиції. 

Хвильове наростання тиску в зарядній каморі в момент пострілу має місце в 

разі малої щільності заряджання. У випадку відносно великого вільного об'єму 

камори (між метальним зарядом і дном снаряда) під час запалення пороху в 

локальному об'ємі утворюється область підвищеного тиску. Хвиля ущільнених 

газів, переміщаючись вздовж зарядної камори і зіткнувшись із поверхнею дна 

снаряда, повертається в напрямку затвора. Тиск у фронті відбитої хвилі 

ущільнених газів збільшується приблизно в 2 рази. Проходячи через метальний 

заряд, ударна хвиля викликає подрібнення порохових елементів, яке супроводжує 

різке збільшення поверхні горіння пороху. Відбита від поверхні затвора ударна 
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хвиля ущільнених газів повертається в донну частину снаряда. Таких циклів може 

бути декілька. Вони повторюються доти, поки суттєво не збільшиться об'єм 

заснарядного простору. Хвильове наростання тиску може спричинити серйозне 

ушкодження каналу ствола гармати, відрив казенника у разі використання 

зменшених змінних зарядів. Щоб виключити хвильове наростання тиску, 

необхідно забезпечити надійне кріплення (фіксування) пучків і пакета метального 

заряду, створити умови для швидкого й одночасного запалення порохових 

елементів по всій довжині зарядної камори. 

Горіння порохів, ракетних твердих палив і піротехнічних сумішей. 

Горіння порохів, РТП і ПТС являє собою складний мимовільний фізико-хімічний 

процес перетворення їх переважно на газоподібні продукти й/або оксиди й солі, 

що супроводжується виділенням значної кількості теплоти. Під час горіння НЦ П 

і БРТП виділяються в основному CO2, CO, H2O, H2, N2 тощо. У результаті горіння 

СРТП і ПТС крім зазначених речовин утворюються також оксиди й хлориди 

металів і деякі інші продукти окиснення. Горіння порохів і РТП характеризують 

трьома основними факторами: швидкістю процесу, тепловиділенням і утворенням 

газоподібних продуктів. Горіння порохів, несуттєво відрізняючись від вибухового 

перетворення за кількістю теплоти QV і об'ємом газоподібних продуктів W1, 

суттєво відрізняється за швидкістю процесу. Горіння порохів має швидкість, яка 

дорівнює декільком десяткам міліметрів за секунду, а вибух – декільком тисячам 

метрів за секунду. Швидкість вибухових процесів на відміну від горіння 

практично не залежить від тиску й температури. У випадку зменшення 

температури й тиску в деяких межах можуть змінюватися склад продуктів і 

теплота горіння пороху. 

Механізм горіння гомогенних НЦ П і БРТП. Горіння гомогенних НЦ П і 

БРТП відбувається за трьома основними стадіями. Перша стадія передбачає 

фізичні й хімічні перетворення речовини в поверхневому шарі конденсованої 

фази (К-фази). Друга стадія – процеси подальшого перетворення речовини в 

складній димопарогазовій фазі, яка безпосередньо межує з поверхнею К-фази. 

Третя стадія – процеси, що проходять у гомогенній газовій фазі (зоні полум'я) і 

завершуються перетворенням проміжних продуктів реакції на кінцеві. 

Просторово зазначені стадії реалізуються в п'яти характерних зонах 

(рис.3.11). Зону I називають зоною нагрівання К-фази. Температура речовини в 

ній підвищується від початкового значення Т0 до ТP, за якого починаються фізико-

хімічні перетворення окремих елементів пороху. Хімічні процеси й 

тепловиділення в цій зоні не спостерігають. Розподіл температури по ширині зони 

прогрівання описують рівнянням Міхельсона:  

Т = T0+(TP+T0)e
− 

c um 
λ

 x
 ,

 

(3.29) 

де с – питома теплоємність пороху; λ – коефіцієнт теплопровідності пороху;  

um – масова швидкість горіння пороху; х – лінійний розмір.  
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 Димопарогазова фаза  

 
 К-фаза  Газова фаза  
     

Рис. 3.11. Схема процесу горіння НЦ П і БРТП 

 

Зона II – зона фізико-хімічних реакцій, розташована в поверхневому шарі К-

фази. У ній відбуваються як фізичні (плавлення, випарювання, сублімація, 

диспергування твердої речовини), так і хімічні (термічне розкладання, 

внутрішньомолекулярне окиснення) перетворення компонентів пороху. Сумарний 

тепловий ефект хімічних реакцій (Q0) – слабопозитивний. Температура по ширині 

зони плавно підвищується й досягає на межі зони значення 

TS=T0+
Q

0

c0

 , (3.30) 

де с0 – середня теплоємність продуктів розкладання й пороху в поверхневому 

шарі К-фази.  

Зовнішня межа зони II геометрично й фізично звичайно строго не визначена й має 

досить складну структуру. Для неї характерна наявність на поверхні поряд із 

твердою каркасною структурою в'язко-рідкого шару. 

У зоні III, яку називають змішаною або зоною газифікації і яка збігається з 

димопарогазовою фазою, відбувається друга стадія процесу горіння – 

перетворення первинних продуктів розкладання, що надходять із К-фази, та їх 

повна газифікація. У цій зоні виділяється близько 15 % усієї теплоти згоряння 

пороху, температура досягає 1000–1300 К. Зона ІІІ − світна, що пояснюють 

наявністю розпечених твердих часток. 

У зонах IV і V реалізується третя стадія процесу горіння. У зоні IV, яку 

називають темною, відбуваються окисно-відновні процеси з утворенням в 

основному продуктів неповного згоряння (С, Н2). При цьому виділяється 

приблизно 25–30 % теплоти від її загальної кількості, а температура на зовнішній 

межі зони досягає 1400–1500 К. Тепловиділення в зоні IV, а також її ширина 

суттєво залежать від тиску газів. Зі зростанням тиску тепловиділення 

збільшується, а ширина зони скорочується. У разі досить високого тиску (для 

пороху марки Н за умов 7 МПа) темна зона взагалі зникає. У зоні V, яку 

називають зоною полум'я, проходять головним чином бімолекулярні реакції, у 
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результаті яких утворюються кінцеві продукти горіння (зона VI) і виділяється 40–

50 % від загальної кількості теплоти. Температура наприкінці зони полум'я 

досягає рівноважного для даного пороху значення 2400–3000 К. Усі три стадії 

процесу горіння впливають на швидкість горіння пороху. Зі зростанням тиску 

зона полум'я наближається до поверхні К-фази, збільшується градієнт 

температури і внаслідок цього підвищується швидкість горіння. 

Механізм горіння СРТП і ПТС. Основні закономірності процесу горіння 

НЦ П і БРТП – багатостадійність, залежність кожної стадії від тиску також 

характерні й для СРТП. Процес горіння СРТП і ПТС у часі можна умовно 

розділити на три стадії (рис. 3.12) Перша стадія – процеси нагрівання, плавлення, 

випарювання, а також деструкції і газифікації окремих компонентів суміші, які 

проходять у поверхневому шарі К-фази. Через відмінність фізико-хімічних 

властивостей окиснювача й пального-зв'язувального поверхня горіння має досить 

складний характер: частки окиснювача, що має більшу температуру розкладання 

порівняно із пальним, виступають над останнім. 

 
 

Рис. 3.12. Схема процесу горіння СРТП і ПТС: 

I – CРТП або ПТС; II – кінцеві продукти горіння 

 

Друга стадія – це процес прогрівання дисперсних твердих і рідких часток і 

їх повна газифікація, змішування продуктів розкладання окиснювача й пального. 

Тому зону 2 називають зоною газифікації й змішування. 

Третя стадія − хімічні реакції, що відбуваються в гомогенній газовій області 

й завершуються утворенням кінцевих продуктів горіння. Ця стадія реалізується в 

зоні 3, яку називають зоною реакції.  

Механізм змішування первинних продуктів газифікації окиснювача й 

зв'язувального залежить від їх агрегатно-фазового стану й розмірів часток 

окиснювача. Якщо розміри часток окиснювача не дуже великі, то змішування 

здійснюється за рахунок молекулярної дифузії і завершується в основному в зоні 

газифікації та змішування. У цьому випадку горіння системи проходить у 

кінетичному режимі, швидкість горіння від розмірів часток не залежить. Якщо 

розміри часток окиснювача досить великі, то газифікація й змішування не 

встигають завершитися в зоні 2 і горіння системи буде суттєво залежати від 
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розмірів часток. Таким чином, горіння СРТП і ПТС визначає інтенсивність 

перебігу процесів газифікації та змішування окиснювача й пального-

зв'язувального і швидкість хімічних реакцій між ними. 

Швидкість горіння порохів, РТП і ПТС. Розрізняють лінійну й масову 

швидкості горіння. Лінійною швидкістю горіння u (мм∙с
-1

) називають швидкість 

переміщення палаючої поверхні вглиб порохових елементів по нормалі до 

поверхні пороху: 

,
dt

de
u   

де e – шар пороху, що дорівнює половині товщини палаючого зведення; t – час. 

Масову швидкість горіння um (г∙см
-2

·с
-1

) пороху визначають кількістю пороху, що 

згорів за одиницю часу з одиниці площі палаючої поверхні: 

um = uρ, 

де ρ − густина пороху, г/см
3
. 

Швидкість горіння – найважливіша балістична характеристика порохів і РТП, а 

тому – і зарядів. Від швидкості горіння сильно залежить величина тяги РДТП, а 

також тиск у камері згоряння під час його роботи. Установлено, що швидкість 

горіння залежить в основному від природи й складу пороху, тиску газів 

середовища, у якому відбувається горіння, і початкової температури пороху. 

Залежність швидкості горіння від тиску. Із підвищенням тиску швидкість 

горіння порохів і РТП зростає, що пов'язано зі скороченням ширини зон горіння в 

газовій фазі й збільшенням градієнта температур по ширині зон. Аналітичне 

вираження залежності швидкості горіння від тиску прийнято називати законом 

швидкості горіння. Для переважної більшості артилерійських порохів (Р > 30 

МПа) закон швидкості горіння має такий вигляд:  

u = u1P, (3.31) 

де Р – тиск газів, МПа; u1 – коефіцієнт швидкості горіння, або одинична 

швидкість горіння, мм∙с
-1

·МПа
-1

. 

Величина u1 може бути розрахована за допомогою емпіричних формул (виходячи 

зі складу пороху) або встановлена експериментально під час проведення 

манометричних випробувань. Для РТП (Р = 3–15 МПа) найбільш загальний закон 

швидкості горіння є  

u = a + bP
ν
, (3.32) 

де a, b, ν – коефіцієнти, що залежать від складу РТП й інтервалу тисків (їх 

визначають дослідним шляхом).  

Окремими випадками цього закону можуть бути  

u = a + bP, (3.33) 
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u = bP
ν
. (3.34) 

У діапазоні тисків 3–5 МПа звичайно правдива формула (3.34), а за більш високих 

тисків – формула (3.33). За Я.М. Шапіро і Я.Б. Зельдовичем, сталий характер 

горіння РТП у РДТП за умов закону швидкості горіння (3.34) має місце лише, 

якщо ν < 1. 

Залежність швидкості горіння від початкової температури заряду. Із 

підвищенням температури швидкість горіння порохів, РТП і ПТС збільшується. 

Наприклад, підвищення температури на 1 градус збільшує швидкість горіння 

пороху марки «Н» у повітрі на 1,3 %. Для оцінки температурної чутливості 

швидкості горіння застосовують температурний коефіцієнт  

β = (
d ln u

dT0

)
P

. (3.35) 

У випадку експериментального визначення  

β =
uT − uT0

uT0
(T − T0)

 . (3.36) 

Із наведених формул випливає, що коефіцієнт β характеризує відносну зміну 

швидкості горіння пороху за умов зміни початкової температури на один градус. 

Для сучасних НЦ П і БРТП β = 0,0038−0,005 град
-1

. Порівняно висока 

температурна чутливість швидкості горіння є досить істотний недолік НЦ П і 

БРТП. Вона обумовлює залежність балістичних характеристик зарядів від їх 

початкової температури. За досить великого діапазону температур експлуатації 

(від мінус 5 до плюс 50 ᴼС) це ускладнює бойове використання зарядів (необхідно 

вводити поправку на температуру заряду, а в окремих випадках – і на 

конструкцію РДТП (застосування змінних соплових вкладишів). 

Залежність швидкості горіння від природи й складу пороху. За умов 

заданих значень початкової температури й тиску величина швидкості горіння 

залежить в основному від природи й складу пороху. Швидкість горіння ПП 

значною мірою залежить від вмісту летких сполук і азоту у вихідному 

піроксиліні. Так, збільшення вмісту летких речовин у поросі на 1 % знижує 

величину u1 приблизно на 10 %. Підвищення вмісту азоту в піроксиліні на 0,1 % 

збільшує швидкість горіння в середньому на 3 %. Для ПП відома емпірична 

залежність (формула Серебрякова): 

u1 =
1,75(N − 6,37)

0,04(220 − T0)+3h+3h1

 ,

 

(3.37а) 

де N – вміст азоту в піроксиліні, %; Т0 – температура пороху,°С
 
; h   – вміст 

речовин, що видаляються сушінням за 95 °С, %; h1 – вміст речовин, що не 

видаляються сушінням за 95 °С, %. 

Для БП запропонована така залежність (формула Шеклеїна): 
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lgu1 = –0,2162 + 0,1366(N – 11,8) + 0,008652x1 – 0,02620x2 –  

– 0,02235x3 – 0,03447x4 – 0,007355x5 ,

 (3.37б) 

де x1, x2, x3, x4 і х5 – вміст НГЦ, централіту, ДБФ, вазеліну й ДНТ, %, відповідно.  

Для баліститів запропонована спрощена формула розрахунку u1:  

u1=0,24·10
-3

Qv(ж) − 0,20. (3.38) 

Слід мати на увазі, що величина u1 залежить не тільки від складу пороху, а і 

його густини. Чим більша густина пороху, тим менша, за інших рівних умов, 

швидкість горіння. 

3.4.1. Енергетичні й балістичні характеристики порохів  

і ракетних твердих палив 

Основні енергетичні й балістичні характеристики порохів і РТП – теплота, 

температура і швидкість горіння, питомий об'єм газів, сила пороху, питомий 

імпульс тяги. 

Теплота горіння порохів і РТП. Теплотою горіння Qv(ж) називають 

кількість теплоти, виділену під час згоряння 1 кг пороху у вакуумі або середовищі 

інертного газу (тобто згоряння за рахунок кисню, що міститься в поросі) і за 

умови охолодження продуктів горіння до 18–20 °С. Індекс «v(ж)» у позначенні 

величини указує, що горіння відбувається за ізохорних умов, а воду, яка 

утворюється в продуктах горіння, розглядають як рідину. Величина Qv(ж) залежить 

від природи та складу пороху. Приблизно Qv(ж) можна розрахувати за формулою 

Q
v(ж)

= ∑ ni

n

i=0

β
і
, (3.39) 

де ni – вміст і-го компонента в поросі, %; βі – термохімічний коефіцієнт, що 

показує, на скільки змінюється теплота горіння пороху в разі зміни вмісту i-го 

компонента на 1 %.  

Унаслідок горіння порохів і РТП і подальшого розширення продуктів 

горіння температура останніх досягає 1000 К і більше. У цих умовах вода має 

пароподібний стан, тому в розрахунках застосовують величину Qv(п), що позначає 

теплоту горіння в разі води у вигляді пари. Очевидно, що  

Qv(п) = Qv(ж) − 44,3nH2O, (3.40) 

де 44,3 – теплота конденсації водяної пари, кДж/моль; n – кількість моль води, що 

утворюється в результаті згоряння 1 кг речовини.  

Qv(ж) порохів має значення від 3000 до 5000 кДж/кг. 

Температура горіння пороху й ракетних твердих палив. Температурою 

горіння пороху або РТП називають максимальну температуру, яку мають 
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порохові гази в момент утворення. Температуру горіння порохів артилерійської 

зброї (горіння в практично постійному об'ємі) позначають Т1, а температуру 

горіння РТП (горіння в майже ізобарних умовах) – Т0. Температура горіння 

визначає працездатність порохових газів. Чим вища температура газів, тим більшу 

енергію вони мають і тим більшу роботу можуть виконати. Температура горіння 

залежить від складу пороху й продуктів горіння. Її приблизно можна розрахувати 

за такими емпіричними формулами: 

для НГЦ П 

Т1 = 0,673Qv(ж) + 414; (3.41) 

для НДГ П 

Т1 = 0,563Qv(ж) + 672; (3.42) 

для ПП 

Т1 = 0,682Qv(ж) + 273, (3.43) 

де Qv(ж) – теплота горіння пороху, кДж/кг. 

Температура горіння порохів має значення в межах 2000–3500 К. Але для 

гарматних порохів вона не повинна перевищувати 3000 К, тому що це призведе до 

збільшення розпалу ствола. 

Питомий об'єм газів. Питомим об'ємом газів W1 називають об'єм 

газоподібних і пароподібних продуктів горіння, що утворюються під час згоряння 

1 кг пороху у вакуумі або інертному середовищі, наближеному до нормальних 

умов (Т = 273 К, Р = 101325 Па). Воду в продуктах горіння умовно вважають  

парою. Величина питомого об'єму газів залежить від складу пороху. Її можна бути 

розрахувати за формулою  

W1= ∑ ni

n

i=0

wi ,  (3.44)
 

де ni – вміст i-го компонента в поросі, %; wi – коефіцієнт, що вказує, на скільки 

літрів змінюється питомий об'єм газів у разі зміни вмісту i-го компонента на 1 %. 

W1 має значення від 0,8 до 1 м
3
/кг. 

Коволюм порохових газів. За великих тисків, які розвиваються під час 

горіння порохів у манометричних бомбах, гарматах і стрілецькій зброї, продукти 

горіння за своїми властивостями далекі від ідеальних газів. Їх стан можна 

задовільно описати відомим рівнянням Ван-дер-Ваальса: 

(Р + β)(V − α) = nRT, (3.45) 

де Р – абсолютний тиск; V – об'єм; n – кількість моль газів; R – газова стала;  

Т – абсолютна температура; β – внутрішній тиск, обумовлений взаємним 

притяганням молекул (незначний порівняно з тиском порохових газів); α – 

частина об'єму газу, що являє собою суму сфер дії молекулярних сил і не 

доступна для руху молекул. Величина α одержала назву коволюм. 
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Коволюмом порохових газів (α) прийнято називати об'єм, пропорційний 

об'єму молекул газів, що утворюються під час згоряння 1 кг пороху. Відповідно 

до теоретичних розрахунків, величина коволюма приблизно дорівнює 

збільшеному в 4 рази об'єму самих молекул. Оскільки визначення власного об'єму 

молекул пов'язане зі значними труднощами, застосовують наближене значення α 

= 0,001W1. Експериментально коволюм визначають за допомогою манометричних 

випробувань:  

𝛼 =  (
Pm2

Δ2

−
Pm1

Δ1

)
1

Pm2 − Pm1

, (3.46)

 

де Pm1 і Pm2 – манометричні тиски, які мають місце в манометричній бомбі за 

щільності заряджання бомби відповідно Δ1 і Δ2. 

Сила пороху. Сила пороху є робота розширення продуктів горіння 1 кг 

пороху до атмосферного тиску й за умови охолодження їх від Т1 до 273 К. 

f = 
P0W1T1

273
, (3.47) 

де f – сила пороху, кДж/кг; Р0 – атмосферний тиск, Па; W1 – питомий об'єм газів, 

м
3
/кг; Т1 – температура горіння пороху, К. 

Експериментально силу пороху визначають, спалюючи порох у манометричній 

бомбі. Для різних типів НЦ П  f  має значення 800–1200 кДж/кг.  

Питомий імпульс тяги. Тягу, яку розвиває РДТП, можна розрахувати за 

такою формулою: 

РТ = Gva + S(Pa − Pн), Н, (3.48) 

де G – витрата продуктів згоряння, кг/с; va – ефективна швидкість витікання 

продуктів згоряння, м/с; S – площа зрізу сопла (рис. 3.13, переріз а-а); Ра й Рн – 

відповідно тиски на зрізі сопла й навколишнього середовища (звичайно вважають, 

що Ра ≈ Рн). 

Також тягу знаходять із залежності 

P = Iпит um S, 

де Іпит – питомий імпульс тяги, Н∙с∙кг
-1

; S – площа поверхні горіння, м
2
. 

Експериментально Iпит визначають як  

Іпит = Іп / m, (3.49) 

 
Рис. 3.13. Схема тяги ракетного двигуна 
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де Iп= ∫ PT dτ
τп

0
 − повний імпульс тяги; m – маса заряду, кг; τп – повний час роботи 

РДТП. 

Графічно повний імпульс тяги можна подати як площу фігури, окреслену кривою 

залежності РТ(τ) і віссю абсцис (рис.3.14). 

 
 

Рис. 3.14. Повний імпульс тяги 

 

Тяга працюючого двигуна, як видно з графіка, змінюється в часі. Час роботи 

двигуна можна розбити на три характерні ділянки. Перша ділянка τВИХ – відрізок 

часу, протягом якого відбувається запалення заряду й наростання тиску в камері. 

На цьому відрізку часу РДТП працює в нестаціонарному режимі. Друга, 

найтриваліша ділянка τЗ – період горіння заряду. Двигун працює у 

квазістаціонарному режимі. Третя ділянка τСП – період спаду тиску в камері. РДТП 

переходить на нестаціонарний режим роботи. Для більшості РТП питомий 

імпульс тяги має значення 2000 – 2450 Н∙с/кг(табл. 3.2).  
 

Таблиця 3.2. Енергетичні й балістичні характеристики порохів і РТП 

 
Порохи і РТП QW(ж), 

кДж/кг 

W1, м
3
/кг Т1, К f, кДж/кг Iпит, Н с/кг 

Піроксилінові для 

стрілецької зброї 

3600−3770 0,91−0,92 2800−2900 960−1000 − 

Піроксилінові 

гарматні (звичайні)  

3150−3550 0,92−0,97 2700−2850 970 − 

Гарматні баліститні  3000−3400 1,00−1,05 2300−2600 900−960 − 

Мінометні баліститні 4800−5000 0,85 3400−3500 1090 − 

Димні 3000 0,28 2400 250 − 

БРТП 4000−5000 0,83 2900−3000 - 2000−2200 
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3.4.2. Фізичні властивості порохів, ракетних твердих палив 

і піротехнічних сумішей 

Зовнішній вигляд порохів. ПП мають шорсткувату, а БП – гладку 

однорідну за кольором поверхню. Зерна й трубки ПП можуть мати колір від сіро-

солом'яного до темно-коричневого, що залежить від його складу, режиму 

виробництва, якості вихідної сировини й часу зберігання. Унаслідок тривалого 

зберігання ПП набувають темнішого кольору, що обумовлено перетворенням 

стабілізатора хімічної стійкості (дифеніламіну). У місцях найбільш інтенсивного 

розкладання на порохових зернах утворюються ореоли у вигляді райдужних плям 

(такі порохи підлягають відбракуванню). БП (пластини,стрічки, кільця), що мають 

малу товщину зведення, напівпрозорі, ясно-коричневого кольору, а ті, що мають 

товсте зведення, – темно-коричневі. Малорозмірні НЦ П у процесі виготовлення 

покривають графітом, що надає їм матово-чорного кольору. Флегматизовані й 

графітовані порохи мають глянсову чорну поверхню. Заряди зі СРТП мають 

вигляд циліндричних шашок із товстим зведенням і шашок із каналами різного 

профілю. На поверхню РЗ наносять тонкий шар бронепокриття, що захищає цю 

поверхню від запалення. Колір бронепокриття, як правило, відрізняється від 

кольору РТП. 

Структура й густина порохів. Структура й густина – дві взаємозалежні 

властивості, які певною мірою визначають фізико-механічну міцність, характер і 

швидкість горіння, фізико-хімічну стабільність порохів. Під структурою порохів 

розуміють особливості взаємного розташування й розподілу в масі пороху 

макромолекул, надмолекулярних утворень, а також дисперсних компонентів. 

Розрізняють мікро- й макроструктуру порохів.  

Мікроструктура залежить від будови, а також взаємного розташування та 

впливу молекул і первинних надмолекулярних утворень речовин, що входять до 

складу пороху. Змінюючи розміри макромолекул, ступінь розгалуженості й інші 

їх структурні показники, можна в певних межах змінювати мікроструктуру, яка 

впливає на швидкість горіння й фізико-механічні властивості порохів, зокрема 

СРТП.  

Макроструктура порохів визначає характер взаємного розташування і 

ступінь ущільнення макрочасток компонентів: волокон нітратів целюлози, 

кристалів окиснювача, металевого пального й інших мінеральних домішок, а 

також повітряних включень у масі пороху. Макроструктура впливає не тільки на 

густину, швидкість горіння й фізико-механічну міцність, але й на стійкість до 

впливу навколишнього середовища.  

Головним фактором, який визначає макроструктурні особливості НЦ П, є 

спрямована орієнтація волокон НЦ, що має місце в процесі формування 

порохових елементів. Анізотропія властивостей найбільшою мірою проявляється 

в ПП, що мають малу товщину палаючого зведення й значну неоднорідність. Це 

обумовлено тим, що в процесі пластифікації сумішевих піроксилінів у 

спиртоефірній суміші досить повно розчиняється тільки піроксилін №2. 

Піроксилін №1 лише набухає, зберігаючи при цьому структуру волокон. Під час 
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формування порохових елементів відбувається витяжка й орієнтація волокон 

піроксиліну №1. Тому міцність порохових елементів на розрив в осьовому 

напрямку в 2–2,5 разу вища, ніж у радіальному. Швидкість горіння НЦ П також у 

осьовому напрямку вища, ніж у радіальному. 

СРТП і ПТС – системи з гетерогенною макроструктурою. Заряди із них, 

виготовлені методом лиття або пресування, є ізотропні. 

Густина порохів, РТП і ПТС залежить від природи (густини) компонентів, 

їх вмісту й ступеня ущільнення під час виготовлення:  

ρ
п
=K ∑ g

i
ρ

i 

k

i=0

, (3.50) 

де gi і ρi – масова частка й густина i-го компонента; К – коефіцієнт ущільнення. 

Густина ПП – 1560−1620 кг/м
3
, БП – 1600−1620 кг/м

3
, СРТП – 1700−1900 кг/см

3
, 

ДП – 1500 − 1900 кг/м
3
. Густина ПТС може змінюватися в більш широких межах. 

Так, густина освітлювальних ПТС на основі нітрату натрію і магнію залежно від 

тиску пресування має значення 1540−2030 кг/м
3
. Для порохів певного складу 

густина збільшується із підвищенням якості пластифікації. Густина ПП 

знижується зі збільшенням швидкості видалення спиртоефірного розчинника. 

Зниження густини пороху за умов незмінного складу супроводжується 

збільшенням швидкості горіння, але при цьому погіршується експлуатаційна 

стабільність. Займистість порохів зі зниженням густини зменшується. 

Гравіметричною густиною (ρгр) порохів називають відношення маси 

пороху, що вільно насипається в посудину, до об'єму цієї посудини. 

Використання порохів із підвищеною гравіметричною густиною дає можливість 

зменшити розміри патрона (гільзи), що важливо для автоматичної зброї, оскільки 

це сприяє зменшенню довжини відкоту й збільшенню швидкострільності. Однак 

із підвищенням ρгр погіршується займистість пороху в заряді, тому не завжди слід 

використовувати порохи з високою ρгр. Для зернених порохів гравіметрична 

густина має значення 500–900 кг/м
3
, для ДП – 810–1100 кг/м

3
. Гравіметрична 

густина залежить від таких факторів: 

- фізичної густини пороху ρ: чим вона більша, тим більша ρгр;  

- форми порохових елементів. Насипна густина сипких тіл залежно від 

геометричної форми часток знижується в такому порядку: куля, короткі циліндри 

без каналу, куб, пластинка, зерно із сімома каналами, зерно з одним каналом;  

- розмірів порохових елементів, тобто довжини, зовнішнього діаметра й 

діаметра каналів;  

- ступеня полірування, наявності задирок і сипкості: полірування збільшує 

гравіметричну густину приблизно на 7 %; 

- обробки поверхні пороху графітом. Графітування пороху покращує його 

сипкість; цим  способом  удалося підвищити ρгр гвинтівкового  пороху з 500 до 

700 кг/м
3
, при цьому місткість гільзи збільшилася в 1,4 разу.  
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Порохи з великою асиметрією розмірів не сипкі, тому щільність заповнення 

гільзи в такому випадку характеризує гранична місткість пороху в ній або 

пороховій каморі гармати. 

Гранична місткість – найбільша маса одного або декількох пучків 

порохових трубок або стрічок, які без зусилля поміщаються в гільзі або пороховій 

каморі. Для БП стрічкової або трубчастої форми гранична місткість дорівнює 

750–800 кг/м
3
. 

Теплофізичні характеристики порохів. До теплофізичних (пов'язаних зі 

зміною температури) характеристик порохів належать: 

сР – питома ізобарна теплоємність, кДж/(кг·град); 

λ – коефіцієнт теплопровідності, Дж/(м·с·град) або Вт/(м∙К); 

а – коефіцієнт температуропровідності, м
2
/с,  

а = 
λ

cpρ
п

 ; (3.51) 

αt – коефіцієнт лінійного розширення, 1/град; 

βt – коефіцієнт об'ємного розширення, 1/град. 

Оскільки теплофізичні характеристики залежать від температури, для 

розрахунків ср і λ порохів запропоновані такі емпіричні формули: 

для БП 

ср = 1,42 + 0,008(Т – 273); (3.52) 

для ПП 

ср = 1,047 + 0,012(Т – 273); (3.53) 

для НЦ П 

λ =1,89 10
-3

 + 13,8·10
-6

(Т – 273). (3.54) 

Лінійні розміри й об'єм порохових елементів розраховують як  

lt=l0 [1+αt (T-273)] ; (3.55) 

vt=v0[1+β
t
 (T-273)], (3.56) 

де l0 і lt – лінійні розміри за абсолютних нормальної і наявної температур 

відповідно; v0 і vt – об'єми порохового елемента за тих самих температур. 

Для БП і БРТП αt = (1,0–2,2)·10
-4

 град
-1

, βt = 4,5·10
-4

 град
-1

. Для ПП αt = (0,8–

1,2)·10
-4

 град
-1

, βt  = 2,5·10
-4

 град
-1

. 

Анізотропія структури НЦ П позначається на відмінності коефіцієнта 

лінійного розширення в осьовому й радіальному напрямках: αt у радіальному 

напрямку приблизно в 2 рази більше, ніж в осьовому. 

Електризація порохів залежить від їх електропровідності, розмірів 

порохових елементів, вологості навколишнього повітря, умов виконання робіт із 

порохом та інших факторів. За відносної вологості повітря більше 70 % 

електризація порохів практично виключена. Тому у виробничих приміщеннях 
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підтримують підвищену вологість. Порохи малорозмірних марок із великою 

питомою поверхнею здатні накопичувати заряди статичної електрики значних 

потенціалів. Основні заходи зниження електризації порохів: 

- покриття порохових зерен порошкоподібним графітом або алюмінієм; 

- зниження питомого об'ємного електричного опору порохів за рахунок 

уведення до їх складу компонентів з досить високою електропровідністю; 

- заземлення всіх конструктивних елементів обладнання, на якому 

проводять роботи з порохами; 

- підтримання оптимальної вологості повітря у виробничих приміщеннях; 

- застосування струмопровідних матеріалів для виготовлення деталей і 

вузлів обладнання.  

З метою зниження пожежонебезпеки необхідно ретельно видаляти 

пороховий пил і випари летких розчинників із виробничої зони. 

Фізична стабільність порохів. Здатність порохів і зарядів протидіяти 

проходженню фізичних процесів і зберігати свої склад і властивості називають 

фізичною стабільністю. В основі фізичних процесів, які можуть викликати зміну 

складу й властивостей порохів, лежать адсорбційно-дифузійні явища: 

- обмін вологи з навколишнім середовищем; 

- порушення рівномірності розподілу окремих компонентів унаслідок їх 

дифузії на поверхню порохових елементів;  

- дифузійний перерозподіл компонентів на межі поділу БРТП–

бронепокриття або між елементами заряду; 

- дифузія газоподібних продуктів розкладання з пороху в навколишнє 

середовище. 

Швидкість масопереносу під час дифузії визначають за першим законом 

Фіка:  

dm

dt
=DS

dC

dx
 , (3.57) 

де 𝑑𝑚/𝑑𝑡 – швидкість масопереносу; 𝑑𝐶/𝑑𝑥 – градієнт концентрації в напрямку 

масопереносу;  D  =  RT / (6πηrNA)  −  коефіцієнт  дифузії;  NA  –  число  Авогадро;  

r – радіус часток; η – в'язкість середовища. 

Швидкість дифузії тим більша, чим більше 𝑑𝐶/𝑑𝑥, менше η і розміри 

дифундованих часток. Підвищення температури збільшує швидкість дифузії за 

рахунок зростання інтенсивності теплового руху молекул, зниження в'язкості, 

підвищення пружності випарів компонентів, що супроводжується 

інтенсифікацією процесу їх десорбції з поверхні пороху. 

Вологообмін у порохах. У процесі експлуатації порохи можуть 

обмінюватися вологою з навколишнім середовищем. Процентний вміст вологи в 

поросі в певний момент часу називають вологовмістом (w). Вологовміст 

визначають як відношення кількості вологи, наявної у вологому поросі, до маси 

абсолютно сухого пороху, виражене у відсотках: 
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w=
wв

wсп

100=
w вп-wсп

wсп

100, %, (3.58)

 

де wв – маса вологи; wвп. − маса вологого пороху; wсп – маса сухого пороху. 

Вологовміст − змінна величина, що залежить від часу й умов зберігання пороху. 

Здатність порохів поглинати, утримувати або віддавати вологу залежно від стану 

навколишнього середовища (вологості й температури повітря) називають 

гігроскопічністю (Н). Гігроскопічність належить до основних властивостей 

порохів. Показником гігроскопічності порохів вважають різницю максимальних 

значень вологовмісту, досягнутих на повітрі за відносної вологості 20 і 90 % і 

температури 20 °С: 

H = wmax(90) − wmax(20)  (3.59) 

Гігроскопічність ПП у 2−2,5 разу вища, чим БП, що обумовлено більшим 

вмістом гігроскопічного компонента (НЦ). Крім того, у БП у значних кількостях 

(до 40 %) містяться важколеткі й нелеткі розчинники-пластифікатори, що мають 

малу власну гігроскопічність і впливають на гідрофобність пороху в цілому. Так, 

для гарматних ПП показник гігроскопічності дорівнює 1,8 %, а для БП і БРТП – 

0,6–0,85 %. Волога, дифундуючи в НЦ, утворює водневі зв'язки з вільними 

гідроксильними групами. Чим менший ступінь нітрації целюлози й більше 

вільних гідроксильних груп, тим більшу кількість вологи здатна втримувати НЦ. 

За наявності пор вологовбирання буде значно більше у зв'язку з капілярною 

конденсацією.  

Волога в поросі обумовлює зміну його властивостей. Збільшення вологості 

ПП на 1 % спричиняє зниження початкової швидкості заряду на 4−5 %, а 

максимального тиску – на 12−15%. Наявність вологи підвищує швидкість 

хімічного розкладання НЦ П, скорочуючи строк їх службової придатності. Для 

зниження гігроскопічності до складу ПП уводять спеціальні домішки (моно- й 

динітроароматичні сполуки, тротилове масло й ін.), здатні блокувати вільні 

гідроксильні групи. Домішка кількістю 5–10 % знижує гігроскопічність порохів у 

1,5−2 разу. Порохи з такими домішками називають малогігроскопічними. Усі 

порохи необхідно зберігати в герметичній упаковці й періодично герметичність 

перевіряти.  

Дифузійний перерозподіл компонентів у порохах. Якщо компоненти 

пороху мають недостатню термодинамічну сумісність, то деякі з них за певних 

умов можуть дифундувати на поверхню й вивітрюватися в навколишнє 

середовище або утворювати конденсовану фазу. Таким чином відбувається 

перерозподіл компонентів в об'ємі порохових елементів: внутрішні шари 

збіднюються, а зовнішні й навколишнє середовище – збагачуються ними, що 

негативно позначається на балістичних показниках зарядів. Із процесів 

перерозподілу компонентів найбільше практичне значення мають випаровування, 

ексудація, викристалізація, а також взаємодифузія розчинників і пластифікаторів 

на межі поділу БРТП– бронепокриття. 
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Випаровування компонентів являє собою дифузію летких речовин із пороху 

на його поверхню з подальшим їх видаленням у навколишнє середовище. Воно 

характерне для ПП, що містять летку спиртоефірну суміш і воду. Леткі речовини 

умовно розподіляють на такі, що видаляються і не видаляються внаслідок 

сушіння за 95 °С упродовж 6 год. Їх вміст у поросі не повинен перевищувати 

норму, установлену для кожної марки. Із БП найбільшу здатність до 

випаровування компонентів мають порохи на основі НДГ, пружність пари якого 

приблизно в 3 рази вища пружності пари НГЦ. Так, за 60 °С протягом 8 діб порох, 

що містить 35 % НДГ, втрачає 4,5 % маси, а НГЦ П з таким же вмістом 

розчинника й за тих самих умов – 2,2 % маси. Зменшення товщини палаючого 

зведення й відповідне збільшення питомої поверхні порохових елементів 

обумовлює прискорення процесу випаровування.  

Ексудація важколетких розчинників і викристалізація твердих компонентів 

– окремий випадок загального процесу перерозподілу. Під час ексудації 

відбувається збагачення зовнішніх шарів важколеткими компонентами аж до 

утворення на поверхні рідкої фази. Викристалізація також має дифузійний 

характер і супроводжується утворенням твердої фази дифундованого компонента 

на поверхні порохового елемента. Ексудація й викристалізація за певних значень 

пружності пари можуть супроводжуватися випаровуванням або сублімацією. 

Характерними прикладами таких процесів є випотівання 1,1'-діетилфероцену 

(ДАФ) або вивітрювання фероцену із СРТП.  

Ексудація й викристалізація компонентів здатні викликати зміни 

займистості порохів і балістичних характеристик зарядів. Виключати ці шкідливі 

явища необхідно на стадії проектування порохів шляхом оптимізації їх складу. 

Дифузійний перерозподіл компонентів на межі БРТП – бронепокриття – 

наслідок великої різниці концентрацій розчинників-пластифікаторів у 

конструктивних елементах заряду. Так, БРТП містить до 40 % нітроефірів. У 

бронепокриття такі компоненти, як правило, не вводять. У свою чергу, останнє 

може містити інертні пластифікатори в кількості, що суттєво перевищує їх вміст у 

паливі (до 25 %), наприклад, ефіри фталевої і себацинової кислот, масла. 

Перерозподіл на межі БРТП – бронепокриття має дифузійний характер. Вміст 

нітроефірів у паливі й шарах, що прилягають до бронепокриття, знижується, а 

бронепокриття збагачується компонентами палива. У зворотному порядку 

змінюється вміст інертного розчинника в паливі й бронепокритті. Зміна вмісту 

компонентів призводить до зниження теплоти й швидкості горіння палива в шарі, 

прилеглому до бронепокриття, яке, у свою чергу, знижує свою термічну стійкість 

і збільшує горючість, що погіршує його захисні властивості. 

3.4.3. Хімічні властивості порохів 

Під хімічними властивостями порохів, РТП і ПТС мають на увазі їх 

здатність до хімічних змін у результаті мимовільних процесів. Хімічні 

перетворення найчастіше визначають стабільність порохів і строк їх службової 

придатності. На відміну від фізичних процесів у порохах хімічні мають, як 

правило, необоротний характер. У результаті хімічних перетворень порохи 
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можуть змінювати свою структуру, густину, фізико-механічну міцність, 

енергетичні характеристики, швидкість горіння й інші властивості. Усе це 

позначається на балістичних показниках зарядів, а в ряді випадків може створити 

передумови для мимовільного запалення порохів.  

Здатність порохів протидіяти мимовільному необоротному хімічному 

перетворенню й зберігати незмінними свої основні властивості за різних умов 

експлуатації називають хімічною стабільністю. Під строком службової 

придатності розуміють відрізок часу, протягом якого порох і заряди після 

виготовлення зберігають свої основні властивості відповідно до тактико-

технічних вимог за умови правильного поводження з ними. Для більшості порохів 

і РТП – це 20−30 років. Довговічність порохів оцінюють також запасом хімічної 

стійкості. Це – умовні часові показники або реальний час зберігання пороху в 

природних умовах до втрати ним безпечності нормального використання або 

набуття здатності до самозапалювання. Запас хімічної стійкості перевищує строк 

службової придатності.  

Сутність хімічного розкладання порохів. Значну частку (85−95 %) у 

складі порохів становлять компоненти, що мають недостатню термодинамічну 

стійкість і здатність до мимовільного розкладання (НЦ, нітрати багатоатомних 

спиртів тощо). Зв'язки між атомами у функціональних групах нітратів 

відрізняються за міцністю. Із них через поляризацію найменш 

міцний – зв'язок О*–N. Експериментально встановлено, що його енергія в НГЦ 

дорівнює 192–201 кДж/моль. Таке низьке значення обумовлює схильність цього 

зв'язку до руйнування в результаті теплового або хімічного впливу. Хімічне 

руйнування порохів визначають процеси термічного розпаду й гідролітичного 

розкладання. Крім того, на пізніших стадіях розкладання порохів воно пов'язане з 

перебігом деструктивних процесів у ланцюгах полімерної основи нітратів 

целюлози. 

Термодеструкція порохів відбувається за радикально-ланцюговим 

механізмом. Під дією теплоти перші вільні радикали утворюються за реакцією  

R-O-NO2 → RO
*
 + NO2

*
. 

Радикал NO2
*
, маючи сильні окиснювальні властивості, може утворювати нові 

окисні радикали: 

RH + 2NO2
*
 → RO

*
 + NO

*
 + НNO2; 

2NO
*
 + H2O → 2Н2О2 + N2↑. 

Крім того, NO2
*
 може взаємодіяти з окисними радикалами, перетворюючи їх на 

перекисні: 

RO
*
 + NO2→ ROO

*
 + NO. 

Перекисний радикал здатен активізувати водень у вуглеводнях з утворенням 

гідропероксидів і нових радикалів:  
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ROO
*
 + HR → ROOH + R

*
. 

Гідропероксид під час нагрівання легко розпадається з утворенням нових 

радикалів:  

ROOH + HR → RO
*
 +H2O +R

*
. 

У результаті двох останніх реакцій збільшується число вільних радикалів, 

кінетичний ланцюг розгалужується, а швидкість хімічного розкладання зростає. 

Утворені за наведеними схемами вільні радикали й оксиди азоту здатні 

збуджувати вторинні процеси хімічного перетворення компонентів пороху, 

обумовлюючи їх подальше розкладання. Якщо не видаляти продукти первинного 

термічного розпаду, то швидкість розкладання порохів буде прогресивно 

зростати. 

Гідролітичне розкладання порохів має місце, коли в поросі наявна волога. 

Воно суттєво прискорює хімічне розкладання порохів. В основі гідролітичного 

розкладання порохів лежать реакції гідролізу органічних нітратів. Найпростіший 

випадок гідролізу нітроефірів – реакція гідролітичної денітрації:  

RONO2 + HOH → ROH + HNO3. 

Процесу гідролітичного розкладання (омиленню нітратів) сприяє наявність у 

поросі навіть у малих концентраціях кислот і лугів, здатних утворювати водневі 

або гідроксильні іони. Реакція гідролізу часто не закінчується на стадії простого 

обміну, а супроводжується окисненням вуглеводневого радикала азотною 

кислотою з повним його руйнуванням і утворенням органічних кислот і інших 

продуктів. Аніони кислот, крім того, є активні ініціатори утворення перекисних 

радикалів, що, як було зазначено вище, сприяють розвитку ланцюгових реакцій 

термодеструкції. Накопичені нітрозні гази за наявності вологи утворюють HNO3 і 

HNO2, що прискорює окиснення. Процес хімічного розкладання порохів можна 

умовно розділити на два періоди: індукційний і період автокаталітичного 

прискорення. У другому спостерігають різке збільшення (на два-три порядки) 

швидкості хімічного розкладання, що обумовлено каталітичним впливом 

продуктів розкладання – оксидів азоту й вільних радикалів. Розкладання – 

екзотермічний процес, тому за його великої швидкості, коли теплота хімічних 

реакцій більша за тепловідведення, можливе самозаймання пороху.  

Розкладання можна виявити за такими зовнішніми ознаками: на поверхні 

порохових елементів з'являються жовтувато-темні ореоли, здуття, тріщини. 

Порох, що розклався, схильний до злипання і має знижену механічну міцність. 

Він стає крихкий, досить легко роздавлюється в разі натискання. Під час 

інтенсивного розкладання пороху над ним відчувається запах оксидів азоту, а 

після розкриття герметичних коробів іноді можна спостерігати виділення бурих 

випарів. Якщо порох знаходиться в гільзах або картузах, то ознакою його 

розкладання може служити поява зеленого нальоту (продуктів окиснення міді) на 

латунних гільзах, а також потемніння картузів. Картузна тканина стає слабка й 

легко руйнується. 
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Стабілізація порохів. Для вповільнення процесу розкладання до складу 

порохів у невеликих кількостях уводять стабілізатори хімічної стійкості. Такі 

речовини повинні легко вступати у взаємодію з продуктами розкладання 

(вільними радикалами й оксидами азоту), зв'язуючи їх у хімічно малоактивні 

сполуки; мати кислото-основні властивості, близькі до нейтральних; не 

утворювати побічних продуктів з іншими компонентами порохів. Найпоширеніші 

стабілізатори хімічної стійкості – дифеніламін, похідні сечовини – централіти й 

акардіти. Дія стабілізаторів ґрунтується на приєднанні вільних радикалів або 

оксидів азоту, у результаті чого обриваються кінетичні ланцюги радикально-

ланцюгових реакцій. Дифеніламін, наприклад, спочатку вступає у взаємодію з 

вільними радикалами. Утворений амінний радикал реагує з оксидами азоту 

спочатку – до нітрозоаміну, а потім – до нітрозонітродифеніламіну, який далі 

нітрується до чотиризаміщеного похідного: 

. 

Після цього стабілізатор втрачає здатність приєднувати продукти розкладання 

порохів. Уведення стабілізаторів хімічної стійкості кількістю 1–3 % дозволяє 

збільшити запас хімічної стійкості в 2–3 рази. Порох, що містить дифеніламін, 

розкладаючись, змінює забарвлення від коричневого й зеленуватого до майже 

чорного. 

Методи контролю хімічної стійкості порохів. Хімічну стійкість НЦ П 

оцінюють за результатами випробувань (проб), які полягають у визначенні часу 

витримки зразків за певної температури до деякого ступеня їх перетворення. Для 

фіксації моменту досягнення цього стану можуть бути використані різні ознаки: 

- зміна кольору індикаторного паперу під дією оксидів азоту й інших 

кислотних продуктів розкладання (проба В'єля); 

- поява бурих випарів (оксидів азоту) над зразками (проба за методом 

Бергмана і Юнка); 

- підвищення тиску над зразками в закритому об’ємі; 

- зміна періоду затримки спалаху за певної температури; 

- втрата маси після термостатування протягом заданого часу за певної 

температури.  

Перші дві ознаки характеризують розкладання якісно. За критерій хімічної 

стійкості обирають час витримки за певної температури до появи однієї з цих 

ознак. Останні три ознаки дозволяють кількісно оцінити рівень хімічного 

розкладання пороху. Як критерій у кількісних пробах застосовують числові 

значення об'єму або тиску газів, що виділилися, зміни маси, періоду затримки 

спалаху і т.д.  

Для оцінки хімічної стабільності й запасу хімічної стійкості найчастіше 

застосовують: 

- просту лакмусову пробу за 106,5 °С; 

- повторну лакмусову пробу за 106,5 °С (звичайну й прискорену); 

- повторну лакмусову пробу до 1 год за 106,5 °С; 
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- пробу на бурі випари за 132 °С; 

- йодокрохмальну пробу (пробу Абеля). 

Усі лакмусові проби передбачають витримку 10 г пороху за 106,5 °С до 

почервоніння лакмусового паперу над зразком у герметичному скляному у бюксі. 

Час витримки пороху в кожному випробуванні не перевищує 7 год. Проста 

лакмусова проба за 106,5 °С зводиться до однократної витримки  пороху в 

зазначених умовах. Випробуванню піддають паралельно два зразки. Середній 

результат не підраховують. За результатами простої лакмусової проби оцінюють 

хімічну стійкість пороху в даний момент часу. Залежно від отриманих результатів 

порохи розподіляють на хімічно стійкі (витримка більше 7 год), зниженої хімічної 

стійкості (5–7 год) і хімічно нестійкі (менше 5 год). 

Повторна лакмусова проба за 106,5 °С (звичайна) відрізняється від простої 

тим, що зразок пороху зазнає десятикратної витримки за аналогічних умов з 

перервами. Під час кожного випробування порох витримують не більше 7 год або 

до почервоніння лакмусового паперу. У період перерви наважку пороху 

вилучають із бюкса й поміщають у спеціальну шафу з природною вентиляцією за 

кімнатної температури. При цьому відбувається десорбція газоподібних і летких 

продуктів розкладання пороху. Тривалість перерви дорівнює різниці між 24 год і 

часом витримки в попередньому нагріванні.  

За прискореної повторної проби час перерви становить 2 год. Повторна 

лакмусова проба служить для визначення запасу хімічної стійкості. Критерієм 

оцінки є сума годин у десяти послідовних випробуваннях. Оскільки під час 

кожного випробування витримка за 106,5 °С не може перевищувати 7 год, то сума 

десяти послідовних випробувань не може бути більша 70 год. За результатами 

повторної лакмусової проби за 106,5 °С порохи розподіляють на 4 групи: з 

великим запасом хімічної стійкості (більше 70 год); із середнім (50−70 год); із 

малим (30−50 год) і з незадовільним (менше 30 год). Результати повторної 

лакмусової проби служать підставою для призначення строків чергових 

випробувань порохів. Якщо заряд складається з порохів декількох марок, то 

хімічну стабільність і запас хімічної стійкості заряду оцінюють за порохом із 

гіршими показниками. 

3.4.4. Механічні властивості порохів 
Під механічною міцністю порохів розуміють їх здатність опиратися різним 

механічним впливам. На порохові елементи в гільзі діють сили тертя й 

динамічний удар порохових газів у момент запалення метального заряду. У 

процесі тертя порохові елементи стираються з утворенням пилу, а внаслідок 

удару й тиску порохових газів можуть дробитися. Зі зниженням початкової 

температури заряду порох стає крихким. ПП майже не змінюють розміри і не 

дробляться. НГЦ П і НДГ П змінюють свою структуру внаслідок замерзання 

розчинника, стають механічно неміцні й можуть кришитися. Найбільш схильний 

до дроблення пластинчастий НГЦ П зі сторонами пластинки 1 мм. 

Механічна міцність порохів залежить від ряду факторів: 
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- зі збільшенням вмісту залишкового спиртоефірного розчинника в поросі – 

підвищується; 

- зі збільшенням орієнтації волокон НЦ зростає опір порохових елементів на 

розрив у поздовжньому напрямку; 

- із поліпшенням якості пластифікації і збільшенням густини пороху – 

підвищується; 

- зі зниженням температури за статичного стиснення – збільшується, а за 

динамічного навантаження – зменшується. 

На практиці для оцінки механічних властивостей порохів, зокрема контролю 

механічної міцності зернених семиканальних, найчастіше застосовують метод 

статичного стиснення. Чим вища відносна залишкова деформація до моменту 

руйнування зразка, тим міцніший порох. Показник механічної міцності пороху 

дорівнює 

x = 
H − h

H
100,  

де х – показник механічної міцності пороху, %; Н – висота стовпчика до 

стиснення, мм; h – висота стовпчика після стиснення до моменту руйнування, мм. 

Норма міцності звичайних ПП становить 35 %. 

3.4.5. Балістична стабільність порохів 

Здатність порохів протягом тривалого часу зберігати сталість балістичних 

характеристик називають балістичною стабільністю. Балістична стабільність 

тісно пов'язана з фізичною й хімічною стійкістю пороху. Зміни складу й фізико-

хімічних характеристик, що відбуваються в процесі тривалого зберігання пороху, 

призводять до зміни його балістичних характеристик: початкової швидкості 

снаряда й тиску порохових газів.  Так, зміна вмісту вологи, а особливо 

залишкового розчинника супроводжується істотною зміною його балістичних 

властивостей. У разі зміни вмісту летких речовин на 1 % швидкість горіння 

змінюється приблизно на 12 %, тиск порохових газів у каналі ствола гармати − на 

15 %, а початкова швидкість снаряда − на 4 %. Оскільки ПП гігроскопічні, вони 

можуть поглинати вологу в разі підвищеної вологості повітря. Щоб запобігти 

цьому, гігроскопічність ПП знижують шляхом уведення спеціальних домішок, а 

також забезпечують їх герметичність. 
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